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BIỂU TƯỢNG MINH TRIẾT
NHÂN BẢN VIỆT NAM
(Neàn Taûng Cuûa Neàn Vaên Hoùa
Vieät Nam)

Ðặc trưng ưu việt của nền văn hóa Việt Nam - văn hóa
xóm làng - là nền văn hóa trồng lúa nước ổn định lâu đời. Ðó là
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nền văn hóa Hòa Bình Nhân Bản Dân Tộc, mang tính khai
phóng và dung hóa trong giao lưu, qua lăng kính Nhân Chủ và
Dân Chủ dung hợp được tự do và công bằng trong xã thôn tự
trị (công bằng là đạo người ta ở đời).
Nền văn hóa này khởi đi từ lối sống hài hòa giữa thân tâm, với nếp sống thuận hòa trong gia đình phân công, hòa mục
trong xã thôn tự trị, đến sự thái hòa của đất nước qua chế độ
điều hợp nhân tính địa phương phân quyền (phép vua thua lệ
làng).
Và đỉnh cao tuyệt đích của con người là thăng hoa như
Tiên Rồng - như nước bốc hơi - thăng hoa mãi theo chiều kích
tâm linh, phát triển tình thương và trí tuệ, với định hướng con
người hòa cùng vũ trụ, giải phóng toàn triệt con người vô điều
kiện.
Biểu hiệu của nền minh triết Việt nhân bản Việt Nam
cũng là biểu hiệu của Tủ Sách Việt Thường, cố gắng biểu hiện
các yếu tính đặc trưng từ nền văn hóa nông nghiệp trồng lúa
nước ổn định lâu đời của dân tộc Việt Nam:
1) Mối liên hệ khăng khít, đồng cảm và đồng đẳng giữa
Trời - Người - Ðất được thể hiện qua ba hình Tròn (Trời) Tam Giác (Người) - Vuông (Ðất). Các góc của hình vuông và
tam giác đều tiếp xúc với chu vi của hình tròn: Ðồng Cảm và
Ðồng Ðẳng. Hình tam giác có chung đáy với hình vuông (chân
đạp đất), đỉnh tam giác vươn lên tiếp xúc với đỉnh của vòng
tròn (đầu đội trời): biểu tượng Nhân Chủ.
2) Nước là yếu tính cơ bản của nền văn hóa trồng lúa
nước và của đời sống muôn loài. Tổ tiên người Việt Nam đã
đánh giá nước là yếu tố quan trọng nhất trong sự tăng trưởng
của cây lúa: nuớc, phân, cần, giống. Và cha ông chúng ta gọi
quê hương mình là NƯỚC. Trong biểu hiệu của nền minh triết
nhân bản Việt Nam, nước được biểu hiện bằng một đường lượn
sóng tưới bón cho đất (trên đáy hình vuông) lan đến tận chân
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trời (tiếp xúc với chu vi hình tròn) nuôi dưỡng cây lúa (hai
nhánh lúa vươn lên từ nước) và là cơ sở cho con người (đáy
tam giác ngập dưới nước) để từ đó con người vươn lên cả về
phương diện vật chất cũng như tinh thần (chân con người đạp
đất từ dưới sóng nước và vươn lên tiếp xúc với trời (đỉnh vòng
tròn): Thăng hoa, với định hướng giải phóng toàn triệt con
người vô điều kiện.
3) Ðỉnh tam giác (trí tuệ), vươn lên tiếp xúc với đỉnh
vòng tròn, biểu tượng cho sự thăng hoa theo chiều kích tâm
linh phát triển tình thương và trí tuệ, với định hướng con người
hòa cùng vũ trụ.
4) Ðạt đến hài hòa - mối liên hệ khăng khít giữa những
con người cùng lao động trên đồng ruộng, cùng chung sống
trong xóm làng - qua sự chấp nhận dị biệt được thể hiện bằng
các hình thể khác nhau (vuông, tròn, tam giác), các đường nét,
góc cạnh tương phản (thẳng, cong, gợn sóng, góc nhọn, góc
vuông): tất cả được gói trọn trong một vòng tròn viên mãn.
Quy luật chủ đạo của Ðạo sống Việt, minh triết nhân bản
Việt Nam bắt nguồn từ nền văn hóa trồng lúa nước: đối lập
thống nhất, tiến đến thăng hoa, hòa cùng vũ trụ. Quy luật này
được biểu hiện bởi hình tam giác (con người nhân chủ), hai góc
đáy đối lập bình đẳng (nam - nữ) họp thành một đỉnh tam giác,
kết thành vợ chồng, lập mái ấm gia đình.
Ðạo Sống Việt là cách sống, cách ăn, mặc, ở, cách suy
nghĩ, cách ứng xử, v.v.... Nói một cách tổng quát, đạo sống
Việt là cách sinh hoạt về vật chất và tâm linh của người Việt
Nam được hình thành từ ngàn xưa và phát triển theo dòng tâm
thức và dòng sống của dân tộc.
Tóm lại, biểu tượng của nền minh triết nhân bản Việt
Nam cho chúng ta thấy từ cuộc sống nông nghiệp trồng lúa
nước, tổ tiên người Việt Nam đã xây dựng nếp sống hài hòa, do
cảm nhận được từ Thiên Thư Vô Ngôn Của Trời Ðất (Thiên
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Nhiên), rồi trở thành triết lý sống thái hòa lấy tình thương xây
dựng tâm thức dân tộc, thể hiện con đường sống của dân tộc:
Nhân Ðạo. Con đường sống này lấy con người toàn diện làm
gốc, không “duy” gì cả. Nếu chỉ “duy” một mặt nào đó là thiếu
sót, lệch lạc vì “con người toàn diện” bao hàm cả Tâm, Vật,
Sinh, Lý…. Con đường sống của dân tộc Việt Nam đặt nền
tảng trên tình thương và trí tuệ, không kêu cầu đến tôn giáo, ý
thức hệ hay một hệ thống triết học kinh điển nào; đó là tiến
trình thăng hoa cuộc sống và con người với nếp sống tỉnh thức
qua quá trình giáo dục nhân bản tâm linh: học ăn, học nói, học
gói, học mở, với định hướng của nền tâm học dân tộc: Biến Hóa - Thăng hoa - Hòa đồng, hòa cùng vũ trụ.
* ------ * ------ *
Như vậy, “Ðạo lý dân tộc không có kinh sách, không có
Ngũ kinh hay Ðại học - Luận ngữ - Mạnh tử - Trung dung,
không có Kinh tạng hay Phật pháp, Phật học, không có Kinh
Thánh hay sách giáo lý - giáo luật, chỉ có những câu có vần có
điệu, dễ hiểu dễ nhớ, gợi hình gợi cảm, những chuyện truyền
khẩu và những phong tục tập quán không hề bất biến, nghĩa là
có thể tùy thời mà đổi, vứt bỏ đồi phong bại tục, vứt bỏ tư duy
độc hại lỗi thời, để kiến tạo con người mới, xã hội mới. Nhiều
người cho là trống rỗng, nhưng chính cái rỗng không ấy, biểu
tượng qua lũy tre làng, là cái tâm trống rỗng để không dị ứng,
không loại trừ, nhưng tiếp nhận tất cả, trung hòa tất cả, nền văn
hóa nào cũng hay, triết lý nào cũng học, tôn giáo nào cũng tốt.
Ðạo lý dân tộc là người chủ hiếu khách, nhưng đầy bản lãnh và
bao dung, đón tiếp tất cả để làm đẹp căn nhà Việt Nam, thoáng
mát con người Việt Nam.
Ðạo lý dân tộc không truyền qua tri thức mà truyền vào
tâm thức Việt Nam từ mấy ngàn năm, kết tinh thành văn hiến.
Trên nền văn hiến với tâm tre trúc trống rỗng, không để lại gì
có vẻ kỳ quan bên ngoài, không có Vạn Lý Trường Thành hay
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Ðế Thiên Ðế Thích, không đổ người đổ của để lưu danh vạn
đại. Ðạo lý dân tộc chỉ lo cho con cháu nên người, sống đúng
đạo làm người. Cũng trên nền văn hiến ấy, con cháu xây dựng
và phát triển một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc với các
truyền thống tốt đẹp, với nền văn minh tình thương và lẽ phải,
với cuộc sống tinh thần và vật chất tùy thời mà vượt lên”
(Ðông Phong - Bản Sắc Dân Tộc - NXB Ðường Việt, năm
2000, tr 56 - 57).
Đạo lý dân tộc:
“Thương người như thể thương thân”
“Công bằng là đạo người ta ở đời”
Lấy tình thương xây dựng tâm thức dân tộc, với nếp sống
“sống cùng với mọi người và để mọi người cùng sống với
mình” và cùng tiến; hòa là chủ đạo của mọi liên hệ ứng xử:
“hòa cả làng”.
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CHỦ TRƯƠNG TỦ SÁCH
VIỆT THƯỜNG
Để hóa giải bế tắc (tư tưởng), khủng hoảng (tâm thức)
và những mâu thuẫn khốc liệt của thời đại về chính trị, kinh tế,
ý thức hệ, tôn giáo… đang hội tụ trên quê hương:
Người Việt phải ý thức tầm quan trọng của cuộc
chuyển hóa tâm thức mà khởi điểm là trở về với chính mình
(trăm hay xoay vào lòng, (vì) ngọn đèn được tỏ trước khêu bởi
mình) với nếp sống tỉnh thức qua quá trình giáo dục nhân bản
tâm linh: học ăn, học nói, học gói, học mở nhằm hóa giải mọi
tâm lý nô lệ ý thức hệ và tư tưởng ngoại nhập đã và đang quy
định những hành vi và suy tư của mình. Nói cách khác, đã đến
lúc người Việt tự phát động một cuộc chuyển hóa triệt để trong
tâm thức, một cuộc chuyển hóa thật sự về toàn bộ cơ cấu
tâm lý con người.
Đã đến lúc người Việt nhận thức rõ ràng những lớp sơn
văn hóa ngoại nhập (Trung Hoa, Ấn Độ, Tây Phương, Bắc Mỹ)
đã và đang bao phủ cốt lõi đạo sống Việt, nhiễu loạn tinh hoa
tư tưởng Việt để chúng ta không còn ngộ nhận văn hóa Việt là
bản sao của văn hóa Trung Hoa hoặc tư tưởng Việt chỉ là
những tư tưởng tổng hợp của Trung Hoa, Ấn Độ và Tây
Phương.
Đã đến lúc người Việt Nam trở về dòng sống và dòng
tâm thức của dân tộc, không nhắm mắt chạy theo những hiện
tượng ngoại nhập, không cam tâm làm nô lệ tư tưởng cho bất
cứ ai mà chỉ quyết tâm học hỏi những kinh nghiệm sống của tổ
tiên, trên nền tảng của tinh thần khai phóng và dung hóa tất
Minh Trieát Nhaân Baûn Vieät Nam
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cả tư tưởng Đông – Tây – Kim - Cổ đã và đang hội tụ trên đất
nước Việt Nam. Lấy cốt lõi tư tưởng Việt làm căn bản để tiếp
tục tiếp thu tinh hoa của nhân loại có chọn lọc ngõ hầu thực
hiện cuộc cách mạng tâm linh để thăng hoa cuộc sống và con
người với định hướng: Biến - Hóa - Thăng hoa - Hòa đồng,
hòa cùng vũ trụ.
Đã đến lúc người Việt bước vào tiến trình tự thắng
những dục vọng thấp hèn, thói hư tật xấu, mặc cảm, tị hiềm,
tham vọng cá nhân, tự ti mặc cảm... ẩn tàng trong tâm trí cũng
như những định kiến, cố chấp đang làm vẩn đục tình người để
nhân tính làm chủ tư duy và hành động của mình.
Đã đến lúc người Việt trở về nguồn. Trở về nguồn, không
đồng nghĩa với hoài cổ hay trở về với những truyền thống lạc
hậu, mà trở về với chính mình, trở về với dòng sống sinh
động của dân tộc, nghĩa là trở về với bản sắc hiếu hòa với tinh
thần nhân bản, nhân chủ và dân chủ, với nếp sống hài hòa: hòa
cả làng, với đạo lý dân tộc: “thương người như thể thương
thân”, lấy tình nghĩa làm đầu: “một bồ cái lý không bằng một
tí cái tình”. Triết lý sống hài hòa đó bắt nguồn từ sự cảm nhận
Thiên Nhiên (Thiên Thư Vô Ngôn của Trời Đất), thể hiện trong
dòng sống chan chứa tính người và tình người, qua nếp sống
tương nhượng quần cư hài hòa trong xóm làng từ cuộc cách
mạng nông nghiệp trồng lúa nước trong nền văn hóa Hòa Bình,
được củng cố ổn định lâu đời và phát triển qua các thời đại:
Bắc Sơn, Phùng Nguyên và Đông Sơn.… Nó khác hẳn bản sắc
hiếu chiến của Trung Hoa và Tây Phương bắt nguồn từ nền văn
hóa du mục.
Đã đến lúc người Việt phục hoạt và phát huy cốt lõi Đạo
Sống Việt - vẫn đang ẩn tàng trong huyết quản, trong tiềm thức
của mỗi người dân Việt - làm tư tưởng chủ đạo cho cuộc sống
và cuộc dung hóa những tư tưởng ngoại lai Đông - Tây - Kim Cổ đang hội tụ trên quê hương hầu hóa giải những mâu thuẫn
12
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khốc liệt của thời đại, thực hiện con đường sống của dân tộc:
Nhân Đạo.
Đã đến lúc người Việt ý thức rằng con đường sống của
dân tộc lấy con người toàn diện - không “duy” gì cả - làm
trung tâm cho mọi tư duy và hành động, với nếp sống hài hòa,
đặt nền tảng trên tình thương, trí tuệ và đôi bàn tay xây dựng
của chính mình: “có khó mới có miếng ăn, không dưng ai dễ
mang phần đến cho,” trên tinh thần thượng tôn luật pháp.
Đã đến lúc người Việt cảm nghiệm rằng chỉ khi nào cuộc
dung hóa tư tưởng thành công - thống nhất tri thức và tâm
thức - thì tư tưởng mới ổn định. Tư tưởng ổn định vốn là nền
tảng vững chắc và lâu dài để kiến thiết toàn bộ sinh mệnh con
người, xây dựng gia đình và cải tạo toàn triệt xã hội. Chỉ khi
nào chúng ta thực hiện được cuộc dung hóa những tư tưởng
ngoại lai đang hội tụ trên quê hương, đồng thời vận dụng sâu
rộng vào đời sống của mọi tầng lớp dân chúng thì mới xây
dựng được một nền văn hóa dân tộc nhân bản, khai phóng,
một thể chế chính trị tự do dân chủ đích thực điều hợp nhân
tính, một nền kinh tế phục vụ đại chúng và một hệ thống giáo
dục đào tạo con người toàn diện để dân Việt Nam thực sự bước
vào con đường sống của dân tộc (=Nhân Đạo); đó cũng là
hướng đi tất yếu của nhân loại trong những thập niên tới.
Đã đến lúc người Việt ý thức rằng dân tộc mình chỉ có
thể vượt lên ngang tầm với thời đại về khoa học kỹ thuật và vật
chất khi đặt cơ sở phát triển đất nước trên nền tảng của bản sắc
dân tộc trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay. Cơ sở phát triển
trải qua quá trình nâng cao dân trí và khai tâm. Thông điệp này
đã được tổ tiên chúng ta gói ghém trong thần tổ kép Tiên –
Rồng. Mẹ Tiên sống trên núi (Non Nhân), Cha Rồng sống dưới
biển (Nước Trí). Tình thương và trí tuệ là biểu hiện rực rỡ của
quá trình khai tâm (tình thương) và nâng cao dân trí (trí tuệ).
Quá trình khai tâm và khai trí còn được chỉ rõ trong giáo dục
Minh Trieát Nhaân Baûn Vieät Nam
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nhân bản tâm linh với cẩm nang dịch lý: học ăn, học nói, học
gói, học mở (học gói = khai tâm, tổng hợp .…; học mở = khai
trí, phân tích ….).
“Làm người ta phải yêu ta, có lòng trắc ẩn mới ra con
người” (Phan Bội Châu).
Dân tộc nào để cho văn hóa ngoại lai ngự trị thì không
thể có độc lập thật sự vì văn hóa là linh hồn của một dân tộc
(Nguyễn An Ninh).
Như vậy, trong mặt trận văn hóa với xu thế toàn cầu hóa,
chúng ta phải có một sách lược lâu dài, bền vững toàn diện, với
những chiến lược, chiến thuật linh hoạt, thích nghi với mọi tình
huống, không có bạn, thù vĩnh viễn; trong bang giao quốc tế,
không vì cùng chung một ý thức hệ, cùng một chủng tộc, hoặc
cùng một tôn giáo, mà để cho quyền lợi của dân tộc bị thiệt
hại.
Vị trí nước Việt Nam nằm ở ngã tư quốc tế, nếu không
sáng suốt không linh động uyển chuyển tùy thời, chúng ta sẽ có
thể thành công trong việc chống âm mưu xâm lăng của tộc Hán
như trong quá khứ, nhưng lại bị Đài Loan hóa, Nhật hóa hoặc
Mỹ hóa.
Đã đến lúc người Việt phải ý thức rằng dù cho chương
trình, kế hoạch có hay đến đâu mà không có con người tốt, cán
bộ tốt chắc chắn sẽ thất bại. Cho nên việc khẩn thiết hiện nay
là xây dựng con người trên tình thương đặt con người đúng cơ
năng và bản vị đích thực của con người. Đó cũng là phần đóng
góp của dân tộc Việt Nam trong công cuộc xây dựng nền văn
minh nhân bản chan hòa tính người và tình người trong những
thập niên tới.
Đã đến lúc người Việt phải tự ý thức thực hiện cuộc
chuyển hóa tâm thức (phát triển tâm linh) trên nền tảng của
giáo lý mà mình đang theo, trở thành người “thiện lành”, phát
14
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triển tình thương và trí tuệ, thể hiện đạo lý của dân tộc:
“thương người như thể thương thân” và triết lý sống thái hòa,
qua nếp sống hài hòa (hòa cả làng), lấy tình nghĩa làm đầu
(một bồ cái lý, không bằng một tí cái tình) trong tinh thần
“công bằng là đạo người ta ở đời”, phá vỡ những ốc đảo (gà
què ăn quẩn cối xay) những định kiến (kiến bò miệng chén) về
chính trị và tôn giáo, xem “đối lập” là bổ sung, chấp nhận dị
biệt (rằng trong lẽ phải có người có ta) thống nhất tri thức và
tâm thức, cùng nhau chung sống yên vui trong thanh bình
thịnh vượng.
Tình thương hồn nhiên trong sáng – không mang bất cứ
nhãn hiệu nào – sẽ hóa giải mọi mâu thuẫn, nghịch lý ở nội
tâm, trong gia đình và ngoài xã hội:
1. Dân Tộc: Người trong một nước phải thương nhau
cùng.
2. Nhân Loại: Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng
khác giống nhưng chung một giàn (giàn dân tộc – giàn nhân
loại).
Ông cha ta thường nhắc nhở: Thương nhau củ ấu cũng
tròn (dù trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng). Thương người như
thể thương thân.
Tình thương, trí tuệ, hài hòa và thượng tôn luật pháp
là những yếu tố căn bản / nền tảng phá bỏ những rào cản vật
chất (kinh tế chính trị, nghèo đói …) và tinh thần (chủng tộc,
dân tộc cực đoan, tôn giáo …) làm ngăn cản lòng người; và
giải đáp nhu cầu tâm thức của con người trong xu thế toàn cầu
hóa để xây dựng nền văn minh nhân bản mà loài người đang
hướng tới.
Người Việt theo tục thờ cúng tổ tiên cũng cần phải tự
ý thức thực hiện cuộc chuyển hóa tâm thức mà khởi điểm là trở
về với chính mình (trăm hay xoay vào lòng, (vì) ngọn đèn được
Minh Trieát Nhaân Baûn Vieät Nam
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tỏ trước khêu bởi mình), tự biết mình, với nếp sống tỉnh thức,
qua quá trình truyền thống giáo dục nhân bản tâm linh: học ăn,
học nói, học gói, học mở, theo chiều kích tâm linh phát triển
tình thương và trí tuệ với định hướng: Biến – Hóa – Thăng hoa
– Hòa đồng, hòa cùng vũ trụ.
Lời nói kinh điển, chữ nghĩa chỉ mô tả sự thực, chứ
không phải là sự thực. Sống trọn vẹn với thực tại hơn là nói
suông, cho nên ông cha ta đã dạy:
Trăm nghe không bằng một thấy,
Trăm thấy không bằng một lần trải qua.
Tôi muốn cất tiếng kêu to. Kêu thật to để ai nấy cùng
nghe. Tôi muốn có một giọng tha thiết. Thực tha thiết để ai
nấy cùng cảm. Tôi muốn có những luận điệu đanh thép. Thực
đanh thép để ai nấy cùng tin. Nghe, cảm, tin để cùng tôi đem
một cái vinh quang chưa hề có trên quả địa cầu về cho dân tộc
ta, dân tộc Việt (Hồ Hữu Tường).
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THAY LỜI TỰA
Meï Tieân AÂu Cô
Nhaén Nhuû Ñaøn Con Vieät
1. Con biết không
Ngay từ thuở cách mạng nông nghiệp lúa nước,
Vạn năm trước.
Tổ Tiên mình mở cửa âm dương về tận cội nguồn,
Cảm nhận, chuyển tải Thiên Thư Vô Ngôn
của Trời Đất,
Hòa quyện với lòng người vào dòng sống dân tộc.
Xây dựng nếp sống tương nhượng quần cư hài hòa,
Chan chứa tính người và tình người.
“Lá lành đùm lá rách”.
“May thay ở chốn bình yên,
Thấy người hoạn nạn nỡ quên sao đành”.
“Thương người bớt miệng mà cho”.
“Thấy người đói khát thì nhường miếng ăn”.
2. Con biết không
Ngay từ thời Vua Hùng dựng nước.
Ông cha mình thần hóa âm dương:
Thành mẹ Tiên Âu Cơ với cha Rồng Lạc Long.
Tỏ lòng biết ơn mẹ cha, cùng Âm Dương, Đất Trời.
Người thờ người, thờ nhân tính,
Còn gì nhân bản hơn.
“Dù xây chín bậc phù đồ,
Không bằng làm phúc cứu cho một người”.
Minh Trieát Nhaân Baûn Vieät Nam
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3. Con biết không
Con Rồng Cháu Tiên,
Vừa hiền hòa, nhân ái, vị tha, thanh thoát,
Thăng hoa như mẹ Tiên Âu Cơ.
Vừa trí dũng, hào hùng, kiên cường bất khuất,
Bao dung như cha Rồng Lạc Long.
Cha dạy khôn, mẹ dạy khéo,
Thuận lý theo thiên nhiên: “cha khôn mẹ khéo”.
Mẹ dạy gói: tình thương, cha dạy mở: trí tuệ,
Với cẩm nang dịch lý tâm học:
“học ăn, học nói, học gói, học mở”.
4. Con biết không
Triết lý sống Tiên Rồng dạy chúng ta:
Chấp nhận dị biệt,
Đối lập là bổ sung.
“Rằng trong lẽ phải có người có ta”.
Lấy tình nghĩa làm đầu:
“Một bồ cái lý không bằng một tí cái tình”.
Khước từ bạo lực: “khôn chẳng qua lẽ khỏe
chẳng qua lời”.
“Chín bỏ làm mười”: bao dung đến thế là cùng.
“Một câu nhịn chín sự lành”.
“Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.
Cân bằng lẽ sống thích nghi hài hòa.
5. Con biết không
Tổ tiên mình hợp quần 15 bộ,
Thành liên bang Văn Lang.
Dân mình lớn lên từ cánh đồng lúa phì nhiêu.
Đồng lúa cung cấp cho xã hội Việt lẽ sống.
Xây dựng một cấu trúc xã hội vững bền:
18
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Lấy gia đình làm nơi trưởng dưỡng tình thương,
Làm đơn vị tâm lý.
6. Phát triển nếp sống suy tư và tình cảm.
Lấy xã thôn tự trị làm đơn vị hành chính,
Phát triển sinh hoạt kinh tế, văn hóa….
Với truyền thống “phép vua thua lệ làng”,
Mang tính dân chủ.
Một cơ cấu kỳ diệu.
Dung hợp được tự do và bình đẳng:
“Công bằng là đạo người ta ở đời”.
Một tổ chức điều hợp nhân tính tuyệt vời.
7. Con biết không
Uống một ngụm nước trong mát,
Nhớ đến nguồn nước.
Ăn một trái cây ngon ngọt,
Nhớ đến công lao kẻ trồng cây.
“Có cha mẹ mới có ta,
Làm nên nhờ có mẹ cha vun bồi”.
“Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”.
Hàng ngày phụng dưỡng mẹ cha.
Thờ cúng Tổ Tiên ông bà,
Tỏ lòng nhớ ơn Tiền Nhân.
“Dù ai đi ngược về xuôi,
Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba”.
“Tu đâu cho bằng tu nhà,
Thờ cha kính mẹ chính là chân tu”.
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8. Con biết không
Người Việt gọi quê hương mình là Nước:
Nước Văn Lang.
Tiên Rồng, một biểu tượng cao đẹp phi thường,
Có một không hai.
Người Việt mình lớn lên có tốt có xấu,
Như mọi người trên quả đất này.
Tiên Rồng hài hòa dạy chúng ta:
Triết lý Thăng Hoa,
Như Tiên như Rồng, như nước bốc hơi,
Hài hòa cuộc sống,
Thuận lý theo thiên nhiên.
Xây dựng nếp sống hiện thực nhân bản tâm linh,
Qua biểu tượng Vuông Tròn với bánh dày bánh chưng.
Cảm nhận từ Thiên Thư Vô Ngôn của Trời Đất,
Làm cho dân mình trưởng thành:
Phá vỡ định kiến: “gà què ăn quẩn cối xay”.
Vượt thoát chấp trước: “kiến bò miệng chén”.
Thay đổi cái nhìn:
“Anh trước tôi sau, quay đầu lại anh sau tôi trước”.
Khởi điểm là trở về với chính mình.
Tự biết mình với nếp sống tỉnh thức,
Bên ngoài lẫn bên trong.
“Người ta đi cấy lấy công,
Tôi đây đi cấy còn trông nhiều bề.
Trông trời trông đất trông mây,
Trông mưa trông nắng trông ngày trông đêm.
Trông cho chân cứng đá mềm,
Trời trong biển lặng mới yên tấm lòng”.
Thăng hoa là lắng đọng,
Sống với nội tâm.
Ông cha ta không dài dòng ngôn từ:
“Trăm hay xoay vào lòng,
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Ngọn đèn được tỏ trước khêu bởi mình”.
“Trăm nghe không bằng một thấy,
Trăm thấy không bằng một lần trải qua”.
9. Con biết không
Cha Rồng – Mẹ Tiên cùng sánh vai
Dạy chúng ta:
Bình đẳng: “công bằng là đạo người ta ở đời”.
Hài hòa: “hòa cả làng”.
“Coi nhau như bát nước đầy là hơn”.
Tâm tình người Việt không quên chữ hòa.
Hòa là chủ đạo liên đới ứng xử.
Hòa giữa thân và tâm, tim và óc, tình thương và trí tuệ.
Hòa trong tương đồng giữa văn hóa mình và
văn hóa người.
Hòa giữa người với thiên nhiên.
Hòa cùng vũ trụ.
Hòa giữa người với người,
Cùng nhau chung sống yên vui,
Trong thanh bình thịnh vượng.
10. Con biết không
Triết lý sống Tiên Rồng
Là định hướng của dân tộc mình,
Trong ý nghĩ, lời nói, việc làm.
Tiên Âu Cơ sống trên núi: non NHÂN
Rồng Lạc Long sống dưới biển: nước TRÍ.
Mẹ Tiên và cha Rồng,
Biểu hiện rực rỡ của tình thương và trí tuệ.
Đạo lý dân tộc mình: “thương người như thể
thương thân”.
Tâm Việt hồn Việt là tình thương.
“Thương nhau củ ấu cũng tròn,
Minh Trieát Nhaân Baûn Vieät Nam
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Một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng”.
Thương cha, thương mẹ, thương thầy,
Thương vợ, thương chồng, thương con,
Thương anh chị em cùng bà con họ hàng.
Thương người hàng xóm láng giềng.
Thương đồng bào ruột thịt.
Thương nước, thương nòi, thương người đồng loại.
Yêu thiên nhiên, thương trời thương đất,
mẹ chung muôn loài.
11. Con biết không
Âm – Dương Tiên Rồng là “Đạo Sống Việt”
Bỏ đạo,
Sống với mộng,
Tự mình tắt đuốc đi đêm:
Là vong thân.
Học tất cả hầu như không học gì,
Ngoài Gậy Thần Sách Uớc.
Để lại tất cả,
Hầu như không để lại gì,
Ngoài Tiên Rồng.
Nắm được lẽ sinh hóa của Âm Dương, Tiên Rồng
Có gì không thông.
12. Con biết không
Người Việt TRƯỞNG THÀNH
Thấm nhuần triết lý giáo dục nhân bản tâm linh,
Từ thai giáo đến lớn khôn,
Với tâm học dân tộc:
Biến – Hóa – Thăng hoa – Hòa đồng:
Hòa vào dòng sống dân tộc,
Hòa cùng vũ trụ.
Đứng trên hai chân chính mình,
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Với tâm Việt hồn Việt,
Tồn tại, phát triển trong xu thế văn minh nhân bản,
Uy dũng như cha Rồng Lạc Long,
Nhân ái như mẹ Tiên Âu Cơ.
13. Con biết không
Lọt lòng là đã biết yêu,
Yêu cha,
Yêu mẹ,
Yêu nhiều người thân.
Lớn lên yêu nước,
Yêu dân,
Yêu nòi giống Việt muôn phần thiết tha.
Tình yêu man mác bao la,
Yêu đời quên phắt có ta ở đời.
Yêu lý tưởng, yêu loài người.
Chèo thuyền tế độ vướt đời trầm luân.
Yêu non sông đẹp vô ngần,
Trăng thu Lãng Bạc, hoa xuân Tây Hồ.
Mây non Tản, nước sông Lô.
Đằng Giang nắng sớm, Hoa Lư gió chiều.
Lam Sơn, Hồng Lĩnh, Cánh Diều,
Chi Lăng, Vạn Kiếp, dập dìu ngựa xe.
Chương Dương, Hàm Tử đi về,
Cổ Loa, Như Nguyệt sơn khê chập chùng.
Đống Đa, sông Nhĩ, núi Nùng,
Non sông nòi giống Tiên Rồng mến yêu.
Cuộc đời còn có bao nhiêu,
Hiến dâng tất cả bấy nhiêu cho đời.
Trước sau giữ vẹn một lời:
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Tình ta dành trọn cho đời ta yêu1
14. Con biết không
Bọc trăm trứng nở trăm con.
Trăm trong ý nghĩa “tất cả”
Đều là anh em cùng một mẹ,
Từ lẽ sinh sinh hóa hóa của Âm Dương.
Tiên Rồng, Gậy Thần Sách Ước
Dạy đàn con Việt:
Xây tình người, nối vòng tay lớn,
Xóa bỏ biên cương lòng người.
Phát triển tình thương không mang nhãn hiệu.
Xây dựng văn minh nhân bản,
Quân bình giữa vật chất và tinh thần,
Tim và óc, khoa học và tâm học,
Với chế độ tự do dân chủ đích thực;
Qua lăng kính nhân bản và nhân chủ.
Trời Ðất sinh Ta có ý không?
Chưa sinh Trời Ðất có Ta trong
Ta cùng Trời Ðất ba ngôi sánh
Trời Ðất in Ta một chữ đồng
Ðất nứt Ta ra Trời chuyển động
Ta thay Trời mở Ðất mênh mông
Trời che Ðất chở Ta thong thả
Trời Ðất Ta đây đủ hóa công2
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Lê Củng, Việt Phong, 1998, Trang 106.

2

Trần Cao Vân.
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15. Con biết không
Đạo sống Tiên Rồng,
Gậy Thần Sách Ước
Dạy đàn con Việt:
Chung sống yên vui,
Cùng phát triển.
Thăng hoa con người và cuộc sống,
Theo chiều hướng tâm linh,
Phát triển tình thương và trí tuệ.
Ngay bây giờ và tại đây.
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NƯỚC
Ñaëc Tính Goác Cuûa Neàn
Minh Trieát Nhaân Baûn Vieät Nam
Cây có gốc mới xanh cành tươi ngọn,
Nước có nguồn mới biển rộng sông sâu.
(Ca Dao)

1.0 Lời Mở Đầu:
1.1 Nền Văn Hóa Nông Nghiệp Trồng Lúa Nước:
Cho đến nay thì không còn nghi ngờ gì nữa, khảo cổ học
đã tìm được những chứng tích dân tộc Việt Nam là chủ nhân
của nền văn hóa nông nghiệp trồng lúa nước ổn định lâu đời
hàng ngàn năm trước Tây Lịch, có địa bàn sinh hoạt ở châu
thổ sông Hồng và sông Mã, khác hẳn với văn hóa du mục của
Hoa tộc, phát tích ở Tây Bắc sông Hoàng Hà (1).
Will và Ariel Durant đã viết trong cuốn lịch sử Trung
Quốc rằng sự phát triển của lịch sử Trung Quốc trải qua hai
giai đoạn: hướng tiến của Hoa tộc thời thượng cổ là từ Tây
sang Đông, còn từ nhà Hạ trở về sau thì từ Bắc xuống Nam.
Với sự bành trướng về phương Nam của đế quốc Trung
Hoa, nền văn hóa du mục của Hoa tộc đã du nhập, hấp thụ tinh
hoa - kinh nghiệm sống hài hòa, lý đối lập thống nhất- của nền
văn hóa nông nghiệp Bách Việt, trong đó có Lạc Việt. Chính
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lý đối lập thống nhất đó trở thành hạt nhân, làm nền tảng xây
dựng Kinh Dịch của Trung Quốc.
Với lối tư duy phân tích của văn hóa du mục, Hoa tộc đã
nhanh chóng chi tiết hóa, hệ thống hóa và phong phú hóa
những tinh hoa của văn hóa nông nghiệp trồng lúa nước, phát
triển thành nền văn hóa tổng hợp du mục nông nghiệp, với một
lâu đài tri thức đồ sộ, rồi đến lượt Hán tộc phát huy ảnh hưởng
trở lại các dân tộc phương Nam.
Điều đó quá hiển nhiên, nhưng cần biết rõ ràng cái gì có
nguồn gốc ở tại Việt Nam sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn lối suy
tư, cách ứng xử, cũng như phong cách và tâm hồn người Việt
Nam khác hẳn người Trung Hoa ở phương Bắc và các nhóm
thuộc chủng tộc Bách Việt sống ở đồng bằng sông Hoàng Hà
và sông Dương Tử.
Thấu hiểu yếu tính gốc và nắm vững những nét đặc trưng
nền tảng văn hóa Việt Nam không phải chỉ nhằm quay về
quá khứ để hoài cổ mà là đi tìm những gia tài quý báu cha
ông đã để lại mà chúng ta vô tình đánh mất để phát huy và
vận dụng cái gia tài quý báu đó hướng về tương lai. Đó là
điều cần phải làm trong việc nâng cao dân trí và khai tâm trong
xu hướng toàn cầu hóa, chứ không phải ngồi ca ngợi cái hào
quang quá khứ của tổ tiên. Hơn nữa, chính việc nghiên cứu về
truyền thống Việt Nam, về những nét đặc trưng của văn hóa
dân tộc giúp ta biết được làm thế nào đặc tính văn hóa dân tộc,
đặc tính con người Việt Nam và xã hội Việt Nam được tạo
thành.
Để nhận biết được những nét đặc trưng của văn hóa Việt
Nam, chúng ta phải quan sát với một tầm nhìn tương đối dài
qua thời gian, với môi trường sống.
Có thể nói rằng chính nghề nông trồng lúa nước đã thay
đổi lối sống hái lượm săn bắt sang lối sống định canh định cư.
Chính cây lúa đã củng cố và phát triển cái nhìn thảo mộc với
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thích nghi trong nếp sống tương nhượng quần cư hài hòa trong
xóm làng (hòa cả làng) của nền văn hóa nông nghiệp trồng lúa
nước. Nó khác hẳn với cái nhìn du mục của nếp sống chăn
nuôi theo bầy đàn với đánh đập la hét của Trung Quốc. Chính
cây lúa làm cho con người trầm tĩnh, hiền hòa, càng ngày càng
thể hiện tánh người, với nếp sống hài hòa, “sống cùng với mọi
người và để mọi người cùng sống với mình” (Trần Gia
Phụng) và cùng thăng tiến.
Hài hòa giữa thân và tâm để chuyển hóa tâm thức, hài
hòa giữa người với người để chung sống yên vui thanh bình,
hài hòa giữa người với thiên nhiên để con người bước vào tiến
trình thăng hoa theo chiều kích tâm linh phát triển tình
thương và trí tuệ, với định hướng con người tương thông với
thiên nhiên: hòa cùng vũ trụ.
Nhà nông theo dõi thời tiết, quan sát nước thủy triều, đợi
đúng lúc xới đất, gieo hạt giống, nhổ mạ, cấy lúa… rồi chăm
sóc bảo vệ cây lúa để nó phát triển, đâm bông kết hạt và cuối
cùng thu hoạch gấp trăm, gấp ngàn lần số hạt giống đã gieo.
Có lẽ ngày nay nhà nông đã quá quen thuộc với công
việc trồng trọt, thu hoạch mùa màng nên không thấy có gì là
huyền diệu. Tuy nhiên đối với nhà nông ngày xưa, nhất định
họ phải có niềm tin mãnh liệt vào sự sống và sự thăng hoa của
vạn vật thì mới có quyết định xây dựng nếp sống định canh
định cư.
Nói một cách ngắn gọn, cây lúa nước đã làm cho dân
Việt Nam trở thành Người hơn với nếp sống hài hòa đầy tình
nghĩa: coi nhau như bát nước đầy là hơn, có qua có lại mới
toại lòng nhau, công bằng là đạo người ta ở đời, thương
người người lại thương ta, với đạo lý thương người như thể
thương thân.
Chính cây lúa đã giúp cha ông chúng ta sớm ý thức được
“mối liên hệ phụ thuộc lẫn nhau”. Sự phát triển của cây lúa
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tùy thuộc vào thời tiết, độ ẩm, không khí, ánh sáng mặt trời,
nước, hạt giống, phân, sự chuyên cần săn sóc như nhổ cỏ, tát
nước. Người nông dân biết rất rõ: muốn cho cây lúa nẩy mầm
và phát triển tốt tươi thì phải hội đủ những điều kiện hỗ trợ kể
trên. Sau khi giác ngộ, Đức Phật gọi cái thấy đó là duyên khởi
và thuyết phục dân Ấn Độ vận dụng cái thấy đó vào cuộc sống.
Nhưng Ngài hoàn toàn thất bại vì cho đến khi Ngài nhập Niết
Bàn xã hội Ấn Độ vẫn còn phân chia đẳng cấp vô cùng khắc
nghiệt cho mãi đến thế kỷ 19 mới giảm dần.

1.2 Vị Trí Của Nước Việt Nam:
Với vị trí bán đảo nhìn ra biển Đông, nước mênh mông
trải rộng tận chân trời. Cả nội địa, châu thổ sông Hồng có nhiều
sông nhỏ sông lớn, chằng chịt như những mạch máu trong cơ
thể, tiện lợi cho trồng trọt và đánh bắt cá. Một khi nghề trồng
lúa nước trở nên căn bản của đời sống kinh tế thì nước trở
thành yếu tố vô cùng quan trọng. Nước là yếu tố hàng đầu:
nước, phân, cần, giống.... Ở vùng châu thổ sông Hồng, mọi
thứ đều phải thích nghi với nước: từ thực vật, động vật đến con
người.
Thời xưa, lễ cầu mưa là một nghi lễ quan trọng được ghi
lại qua hình khắc họa trên trống đồng: tiếng trống ầm vang
tượng trưng cho tiếng sấm trước và trong khi mưa; đánh trống
cầu mưa, đánh trống cứu hạn.
Đối với người Việt xưa, nước vô cùng quan trọng và
thiêng liêng vì nó là nguồn sống của muôn loài. Sống ổn định
lâu đời trong nền văn hóa nông nghiệp trồng lúa nước, nhờ
thường xuyên quan sát môi trường nước, cha ông chúng ta đã
tích lũy được một kho kinh nghiệm sống hài hòa và sự hiểu
biết tuy đơn giản nhưng chân xác và sâu sắc.
Chính kinh nghiệm sống hài hòa và sự hiểu biết đó đã
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xây dựng nền minh triết nhân bản Việt Nam với nhân sinh
quan nhân bản và nhân chủ, lấy tình thương xây dựng tâm
thức dân tộc và lấy con người làm trung tâm cho mọi sinh
hoạt vật chất và tinh thần, xã hội quan bình đẳng tự do và dân
chủ, vũ trụ quan tương khắc tương sinh (tác động hỗ tương,
đối lập thống nhất…).

1.3 Người Việt Nam Gọi Quê Hương Mình Là
Đất Nước (Quốc Gia):
Ông cha chúng ta thường nói: đất chở trời che, đất mẹ
trời cha. Từ sự thể nghiệm lý tắc đối lập và tương hợp của sự
vật, người Việt từ ngàn xưa đã sớm biết vận dụng lý âm dương
kết hợp và vận hành vào cuộc sống. Sự hiểu biết này được biểu
tượng qua đất và nước. Đất có màu mỡ mùi vị, nước tinh
khiết; chính bên có bên không này đã bổ khuyết cho nhau một
cách huyền diệu. Đất vừa tinh lọc vừa chứa đựng vừa chuyên
chở; nước che chở, thấm vào đất đem cái nhu thuận giúp đất
mềm mại, màu mỡ hơn; từ đó mầm sống sinh sôi nẩy nở. Đất
có cá tính độc đáo là phân tích, phân loại, loài nào ra thứ ấy,
đồng thời cũng là nơi tàng chứa. Tính bất động của đất được
nước khởi động dây chuyền chuyển hóa, nhờ sự kết hợp bổ
sung kỳ diệu các đặc tính của nhau; Nhìn xuyên suốt chúng ta
chỉ thấy duyên hợp mà không tìm được bờ mé của nhau.
Đất là thịt, nước là máu là khí tiết của châu thân; “cuống
nhau” nối liền mẹ và con cùng được gửi vào đất, qua biểu
tượng “hương quả”, người Việt đã sử dụng được sự tương
thông của thiên nhiên, “một là tất cả, tất cả là một”; xuyên suốt
ngàn đời tổ tiên vun bồi để cho con cháu; và chỉ với hơi thở
trong tĩnh lặng con cháu quên mình, quán chiếu được tổ tiên.
Nhờ kinh nghiệm quan sát, quán chiếu sự vật, tâm thức
của người Việt Nam luôn luôn thích ứng và đáp ứng được mọi
Minh Trieát Nhaân Baûn Vieät Nam

31

sự giao lưu của các dòng sinh hóa, mà vẫn giữ được bản sắc
của dân tộc. Hiểu nghiệm (sự hiểu biết qua kinh nghiệm sống)
từ Thiên Thư Vô Ngôn của Trời Đất (Thiên Nhiên) qua đặc
tính của đất và nước, người Việt phát triển tâm linh, nhưng
không thiết lập hệ thống triết học, hoặc các hệ thống tôn giáo
với giáo điều, vì vạn vật không ngừng chuyển biến và lòng
người luôn tìm cái thích nghi. Khởi đi từ đất và nước, rồi lại
trở về nguồn cội đất và nước (thiên nhiên). Đất và nước là biểu
tượng tĩnh và động, âm và dương…, Tiên là Đất và Rồng là
Nước. Thần hóa Tiên – Rồng, Âm – Dương thành cha mẹ
chung của dân tộc Việt Nam và vận dụng đặc tính của đất và
nước vào cuộc sống. Người Việt Nam không dùng hình thức
tôn giáo lấy kinh điển, hình tượng để ràng buộc con người.
Chính những thứ đó được coi như công cụ để soi mòn tinh anh
tự nhiên của con người, nếu không muốn nói thui chột tâm
linh của con người. Từ cái không, cái vô ngôn trong thiên
nhiên qua cuộc sống thực tại lấy tình thương xây dựng tâm
thức dân tộc thì cần gì bóng tối của mặc khải, cần gì vọng
tưởng trong tương lai sau khi chết…; nó chỉ là làn khói chiều
bên thôn xóm mà thôi. Chỉ có hiện tại là thực. Thuận lý theo
thiên nhiên, sống trọn vẹn với cuộc sống với cái thực tại trong
tính người và tình người. Tình yêu quê hương đất nước là tình
thương đích thực đem ra để gìn giữ cái lý cái lẽ tự nhiên của sự
sinh tồn và cuộc sống trong hài hòa với tình thương trí tuệ,
nghĩa là không chấp nhận sự áp đặt và lệ thuộc những thứ do
con người bày đặt rườm rà để thỏa mãn đầu óc chiếm hữu và
độc tôn.
Tánh của nước là tinh khiết, sinh ra cùng vũ trụ, vạn vật
không mang hình dáng màu sắc, mùi vị nhưng hiện hữu và
thường hằng bao trùm vũ trụ với đầy đủ yếu tính của tánh
không, vận hành chu kỳ tan hợp của vật thể từ vi tiểu đến cực
đại, theo chiều thời gian mà tánh không vẫn trọn vẹn. Càng ẩn
tàng càng thuần khiết, nước mạch càng sâu càng quý, càng lên
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cao tưởng chừng như không có, mà vẫn hiện hữu. Tiềm lực thì
dịu hiền như suối nguồn, dũng mãnh như sóng cả, êm ả, như
luồng gió thoảng, mạnh bạo như cơn lốc xoáy, nguồn sức mạnh
dù dưới dạng thể nào cũng không có giới hạn.
Anh hùng dân tộc thời nào cũng có dù thiên tài hay nhân
tài phát sinh từ dân dã, tinh anh phát tiết thi thố tài năng trong
tinh thần trong sáng không vướng bận, ngàn đời kết đọng thành
hồn thiêng sông núi, để rồi thế hệ con cháu khi ngưỡng nhìn
với nỗi hoài cảm chan hòa tâm hồn thành lòng yêu nước
thương nòi, đem bảo vệ đất nước và lưu truyền mãi cho mai
sau.

1.4 Người Việt Nam Gọi Quê Hương Mình Là
Nước: Nước Văn Lang, Nước Việt Nam:
Về nguồn nơi người Việt là về với sự thuận lý theo thiên
nhiên. Trong cái biến dịch tự nhiên của đất trời đã trở thành
nguồn cảm hứng cho sự sống. Con người chuyển dịch nó vào
dòng sống sinh động qua thời gian bằng những kinh nghiệm
sống, tức là lăn trôi theo dòng đời. Từ cái thấy trung thực, lòng
người luôn rộng mở bằng cái hư không của vũ trụ để sống trọn
vẹn với cái hiện tiền, nên mới có tiến trình thăng hoa cuộc sống
và con người và ngược lại. Người Việt Nam thấy và sống trọn
vẹn với cái hiện tiền: Thấy như vậy là y như vậy. Thấy vậy mà
không phải như vậy, tức là thấy được cái bản chất thật sự
của sự vật.
Cuộc sống luôn được nuôi dưỡng và ôm ấp bởi NƯỚC,
mà nước là suối nguồn vô tận của thiên nhiên; thấy được như
thế và khởi đi từ đó, con người hòa vào thiên nhiên, và cuộc
sống và nước là một, tất cả đều là một; vượt ngoài cái thấy và
biết đó, dừng chân ở bất cứ sự giới hạn nào của CHẤP trước,
tức là lấy cái hữu hạn bao trùm cái vô hạn; đó là một tiến
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trình của sự hủy hoại bản tính tự nhiên của thiên nhiên và
của con người.
Nước không có đi và đến, nước là một biến dịch không
ngừng nghỉ, nhưng tính tinh khiết của nước không bao giờ thay
đổi (nước tự thanh lọc); và nước không để lại một dấu vết gì
khi chuyển hóa hay biến dịch. Lòng người Việt Nam hay
dòng tâm thức Việt Nam đã bao gồm tất cả những yếu tính
của nước: linh động, thích nghi, thu nạp, dung hóa, tự do, bình
đẳng, không chấp, vô vi, tự thanh lọc, thăng hoa (bốc hơi),…
và bao gồm của thuộc tính mâu thuẫn (cương nhu, cường
nhược, động tĩnh,…).
Lòng người và thiên nhiên là một, nên nơi nào con người
có nếp sống hài hòa, nơi đó cây cỏ, sinh vật tốt tươi nẩy nở tràn
đầy nhựa sống. Ngược lại chung quanh những lò sát sinh, nơi
xã hội con người phát triển bản chất hung tàn thiếu tính người
và tình người thì bông hoa đẹp và nguồn sống tươi mát được
thay thế bằng những cảnh vật cằn cỗi thiếu nhựa sống.
Các yếu tính của nước đã trở thành những nét đặc trưng
của văn hóa Việt Nam và con người Việt Nam. Cho nên dân
tộc Việt Nam đã xây dựng được nếp sống thuận lý theo thiên
nhiên, sống trọn vẹn với cuộc sống (với cái hiện tiền), trong
tính người và tình người là sống đạo. Gọi “nước” là đặc tính
gốc của nền minh triết nhân bản Việt Nam là như vậy.
Người Việt Nam ngày nay có mặt khắp năm châu và hội
nhập dễ dàng vào các nền văn hóa nơi họ cư ngụ đã hùng hồn
chứng minh người Việt Nam được nuôi dưỡng trong nền giáo
dục nhân bản tâm linh, với cẩm nang dịch lý: học ăn, học nói,
học gói, học mở. Nó có thể đáp ứng được nhu cầu tâm thức của
con người trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay, trước nhu cầu
tiến hóa của nền TIN HỌC. Trong nếp sống tự nhiên của người
Việt Nam đã được người thầy vi diệu (là thiên nhiên bao gồm
cả nước) khai tâm bằng tình thương vô tận, ứng dụng các yếu
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tính của nước vào dòng tâm thức. Người Việt Nam đã nâng cao
sự hiểu biết nơi cuộc sống, nơi hiện tiền. Nếp sống nhân bản và
hiện thực dung hợp được tự do bình đẳng với đạo lý “thương
người như thể thương thân” bằng TRI THỨC (trí tuệ và tình
thương chứ không phải là trí thức) nơi con người, do nếp sống
tương nhượng hài hòa qua lăng kính nhân bản nhân chủ và hiện
thực mà có được, chớ không phải lập đi lập lại một khuôn
thước nào hay do một sự ban phát của đấng vô hình nào.
Biên cương và lãnh thổ VIỆT NAM đang bị uy hiếp nặng
nề và nguy hiểm bởi chủ nghĩa bá quyền Hán tộc; chúng ta
phải biết vận dụng cẩm nang dịch lý: học ăn, học nói, học gói,
học mở, để thực hiện nhu cầu bảo vệ và phát huy bản sắc dân
tộc tùy theo môi trường sống của nó, nghĩa là xóa bỏ biên giới
ngăn cách lòng người, xóa bỏ chấp trước của “kiến bò miệng
chén”, coi đối lập là bổ sung, chấp nhận dị biệt “rằng trong lẽ
phải có người có ta”. Như vậy cộng đồng người Việt ở hải
ngoại là một thành phần dân tộc, một thực thể chính trị, nếu
không muốn nói một nước Việt Nam hải ngoại không biên
giới, học hỏi tinh hoa của nhân loại để phong phú hóa dòng
tâm thức và dòng sống dân tộc, đồng thời đem những tinh
hoa của dân tộc cấy trồng vào những nền văn hóa của các
cộng đồng dân tộc bạn. Đó là phần đóng góp của người Việt
vào cộng đồng nhân loại để tạo dựng nền thái hòa thích ứng
cho cuộc sống toàn cầu hóa ngày nay.
Để làm sáng tỏ cái nhìn nhân bản và hiện thực của tổ
tiên, con người tự ý thức quay về với chính mình (trăm hay
xoay vào lòng), (vì) ngọn đèn được tỏ trước khêu bởi mình, là
dang tay cùng nhau tạo dựng và phát huy vườn hoa nhân loại
muôn màu muôn sắc. Cải thiện con người tức là cải thiện môi
trường sống và ngược lại; còn như cố tình duy trì và phát triển
bản chất ích kỷ, chấp trước, kiến bò miệng chén, gà què ăn
quẩn cối xay, hẹp hòi trong tư duy của cuộc sống, chạy đua
tranh giành, chà đạp bản tánh tự nhiên tốt đẹp của con người
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thì chẳng khác nào trồng toàn là cỏ dại thay thế vườn hoa tươi
đẹp vậy (2).

2.0 NƯỚC: Đặc Tính Gốc Của Nền
Minh Triết Nhân Bản Việt Nam
2.1 Đất Nước: Quê hương, quốc gia.
Khởi thủy, một vùng đất với thành phần chủ yếu là nước.
Nước để giải khát, nấu ăn, tẩy xóa chất dơ bẩn, bụi bặm, v.v...,
để trồng trọt, trồng lúa nước..., nước nuôi dưỡng muôn loài.
Đi sâu vào đời sống nông dân trồng lúa nước thì đất và
nước là điều kiện quan trọng hàng đầu. Nước nuôi dưỡng
cây lúa để sinh sản ra thóc gạo nuôi sống con người. Bởi thế,
nông dân trồng lúa nước từ lâu đã coi đất và nước như mẹ cha,
Tiên – Rồng, Âm – Dương sinh ra muôn loài.
Những kinh nghiệm cụ thể, đặc tính thiên nhiên của
đất, nước, núi, lửa, v.v... chẳng hạn, chuyển vào tâm thức con
người Việt rồi phản ảnh qua tâm thức dân tộc để trở thành đặc
tính văn hóa. Kết quả là ý niệm quốc gia có nghĩa là đất nước:
“Đất nước” hai lần đau ngựa đá,
“Non sông” muôn thuở định âu vàng.
(vua Trần Nhân Tông)

Đất được coi như yếu tố tĩnh. Nước luôn luôn chuyển
động, chảy xuôi dòng là yếu tố động.
Đất và nước, tuy khác nhau, đối lập nhau nhưng được kết
hợp trong một xu thế thống nhất: đất nước = quốc gia .
Tiên) – biểu tượng cho sự ổn định; nước – yếu tố động
(Dương – Rồng) – biểu tượng cho sự năng động, biến hóa, linh
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hoạt: luồn, lách, thấm, chảy khắp nơi. Nước không có hình
dáng nhất định, chảy vào vật gì thì mang hình dạng của vật đó.
Nước có khả năng thích nghi cao độ trong mọi hoàn cảnh, mọi
tình huống, mọi biến đổi: ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Ở ao thì
ngưng, ở sông thì chảy.
Tuy nhiên, sự linh hoạt chỉ mang lại hiệu quả khi được
tiến hành trên cơ sở của sự ổn định. Vì thế, cốt lõi văn hóa
Việt – Đạo Sống Việt – là kết hợp kỳ diệu của sự ổn định
(Tiên) và sự linh hoạt (Rồng). Sự kết hợp kỳ diệu này được
thể hiện trong mọi lãnh vực - trong cách nghĩ, cách sống, cách
ăn uống, cách giữ nước, cách đánh giặc và kiến quốc....
Chính sự kết hợp kỳ diệu – ổn định (tổng hợp) như đất và
linh động (phân tích) như nước – trong cuộc sống đã dần dần
tạo nên ở người Việt một tinh thần hài hòa và lối tư duy đối lập
thống nhất. Sự kết hợp kỳ diệu này đã dẫn đến tinh thần cởi
mở, khai phóng, dung hóa và khả năng Việt hóa kỳ diệu của
dân tộc.
Người nông dân trồng lúa nước coi đất và nước là nguồn
sống của con người và muôn loài; đất nước là mạch sống của
dân tộc; đất và nước vô cùng quan trọng và thiêng liêng trong
tâm hồn họ; và họ muốn trao truyền sự thấy biết đó trong một
thông điệp cho mai sau.
Chính vì thế mà cha ông chúng ta đã dùng Rồng, biểu
tượng cho cha, ở dưới nước, Tiên tượng trưng cho mẹ, ở trên
đất, trên non và thần hóa đất và nước thành cha mẹ chung của
dân tộc, “thần tổ kép Tiên Rồng”, để nhắc nhở, con cháu hãy
học hỏi ở đất và nước, tức thiên nhiên, vì thiên nhiên là cội
nguồn của văn hóa Việt Nam.
Điều đó cho thấy lối nhìn liên tưởng đối ứng của cư dân
trồng lúa nước rất phong phú và linh động. Chính cái nhìn đó
giúp cha ông chúng ta sớm ý thức vận dụng lý đối lập thống
nhất, với biểu tượng Tiên Rồng để diễn đạt tư tưởng và sự hiểu
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biết của mình khi quan sát thiên nhiên vạn vật (Thiên Thư Vô
Ngôn của Trời Đất), để củng cố và phát huy nếp sống tương
nhượng hài hòa, lấy tình thương xây dựng tâm thức dân tộc.
Việc hợp nhất đất nước là phản ảnh lối tư duy đối ứng
với cái nhìn liên tưởng đối ứng, chính là sự khái quát hóa đầu
tiên của người Việt cổ về lý vận hành âm dương (lý đối lập
thống nhất, lý tắc Tiên Rồng).
Qua kinh nghiệm sống với nghề trồng lúa nước và sự
hiểu nghiệm lý đối lập trong thiên nhiên, người nông dân
Việt quán chiếu được mọi sự vật trên đời hầu hết đều có hai
mặt: úng-hạn, nắng-mưa, sáng-tối, sướng-khổ, nam-nữ...
Không có khó ắt không có dễ vì khó-dễ cùng nhau mà thành,
ngắn-dài cùng nhau so sánh.
Nói cách khác, mọi sự vật, mọi trạng thái, mọi hiện tượng
kết hợp thành từng cặp bổ túc và bổ nghĩa cho nhau qua sự
tương phản. Và nếu được kết hợp, chúng sẽ chuyển hóa thành
một thể tổng hợp mới hài hòa trọn vẹn. Ban ngày - ban đêm
hợp lại thành một ngày trọn vẹn. Người nam hoặc người nữ sẽ
chưa thành nhân nếu chưa kết hôn với nhau để cùng xây dựng
một mái ấm gia đình, sinh con đẻ cái.
Qua sự quán chiếu đó, nông dân Việt rút ra được kinh
nghiệm sống: muốn đạt được sự hài hòa thì phải tương
nhượng, thích nghi để kết hợp (thống nhất) các mâu thuẫn, dị
biệt (đối lập). Sự hiểu nghiệm này được cha ông chúng ta thần
thoại hóa qua truyện Con Rồng Cháu Tiên. Rồng và Tiên - hai
mặt của một thực tại - qua biểu tượng thần tổ kép Tiên-Rồng
nói lên sự chuyển hóa, thăng hoa thành một thể tổng hợp mới
hài hòa và trọn vẹn hơn.
Do đó, nhân sinh quan của nông dân trồng lúa nước, lấy
hài hòa làm chủ đạo cho mọi liên hệ ứng xử: hài hòa giữa
người với người, hài hòa giữa người với thiên nhiên, phối hợp
trời-người-đất. Và muốn đạt được hài hòa thì phải chấp nhận dị
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biệt: Rằng trong lẽ phải có người có ta, trong lối ứng xử “có
qua có lại mới toại lòng nhau”, “coi nhau như bát nước đầy là
hơn”, với đạo lý “công bằng là đạo người ta ở đời.”. Từ đó,
con người mới thực hiện được sự phân công hợp tác một cách
tốt đẹp.
Nhân sinh quan này bắt nguồn từ vai trò bình đẳng giữa
con người với trời đất. Vì thế, cốt lõi của nhân sinh quan này là
nhân chủ: trí tuệ, tình thương và sức lực của con người là chủ
yếu, vai trò của người nữ được trân trọng, nam nữ bình đẳng,
tình gia tộc thắm thiết, tình hàng xóm láng giềng khắng khít,
lấy tình nghĩa làm đầu, cùng chia sẻ ngọt bùi cay đắng nên sự
hợp tác chặt chẽ, sự phân công hợp tình hợp lý, tinh thần trách
nhiệm cao do ý thức cộng đồng sâu sắc (3).

2.2 Nước: Quê hương, quốc gia, đất nước.
Đối với nghề trồng lúa nước, nước là yếu tố quan trọng
hàng đầu: nước, phân, cần, giống.... Đất mà không có nước là
đất chết, không có sự sống.
Mặt khác, nước cũng là yếu tố hàng đầu trong việc hình
thành xóm làng, làng nước, nước Văn Lang, nước Việt Nam,
quốc gia dân tộc. Mặt khác không có nước, không thứ gì có thể
tồn tại.
Như trên đã trình bày, nước nuôi sống cây lúa... Dần dần,
cư dân trồng lúa nước ý thức nước sản sinh và nuôi dưỡng
muôn loài: sự sống bắt nguồn từ nước. Nước được coi như bà
mẹ sinh sản và nuôi dưỡng vạn vật.
Từ nhận biết đó, cha ông chúng ta tiến đến chỗ chỉ dùng
một yếu tố duy nhất là nước để chỉ ý niệm quốc gia: nước Văn
Lang, dựng nước, cứu nước, giữ nước, “sông núi nước Nam
vua Nam ở” (Lý Thường Kiệt), yêu nước... Thánh Gióng,
Thánh Tản Viên hay Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ hoặc bác
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nông phu, người đánh cá... đều là con của các vua Hùng thuộc
nước Văn Lang. Gọi quê hương mình là nước là ảnh hưởng của
môi trường sinh hoạt trồng lúa nước.
Dùng đất và nước để chỉ ý niệm quốc gia rồi chuyển ra
dùng một yếu tố duy nhất: gọi quê hương mình là nước, nước
Việt Nam. Một sáng tạo độc đáo! Một cái thấy chính xác!
Đó là tín hiệu chuyển hóa tư tưởng. Điều này cho thấy
cha ông chúng ta đã trực nhận đưa nhị nguyên (đất và nước)
vào nhất nguyên (nước) tức đưa trạng thái phân biệt vào trạng
thái vô phân biệt. Đó là cái biết không phân biệt của dân tộc
Việt Nam.
Nước là cơ sở hình thành tinh thần tổng hợp và dung hóa
của dân tộc Việt, trên nền tảng của cái nhìn và lối tư duy đối
ứng. Tinh thần tổng hợp và dung hóa đó là nền tảng cho cái
thấy không hai trong nếp sống Việt, trong nền minh triết nhân
bản Việt Nam. Những yếu tố của nước giữ vai trò chủ đạo,
trong việc hình thành bản sắc dân tộc và con người Việt Nam.
Cái biết không phân biệt đó là nền tảng của đạo sống
Việt, phát xuất từ kinh nghiệm sống hài hòa với nghề trồng lúa
nước, và sự quán chiếu nước với cái nhìn liên tưởng và tư duy
đối ứng; nó hóa giải, điều hợp cặp mâu thuẫn giữa hai đầu cực
đoan của cái biết phân biệt. Cái biết không phân biệt đòi hỏi sự
tôn trọng, chấp nhận nhau: “Rằng trong lẽ phải có người có ta”
và hợp tác trong tinh thần: “Có qua có lại mới toại lòng nhau”,
với đạo lý “công bằng là đạo người ta ở đời”, “thương người
như thể thương thân”.
Cái biết phân biệt hai đầu cực đoan - có không, tốt xấu,
thiện ác, v.v... - là nguyên nhân phát sinh các tư tưởng “duy”
(duy tâm, duy vật, duy lý, duy sinh, duy linh, duy thần v.v...)
đối nghịch nhau, tranh chấp một mất một còn, gây ra chiến
tranh triền miên khắp nơi. Nó cũng là nguyên nhân phát sinh
đối nghịch, hỗn loạn, khủng hoảng, bế tắc trong xã hội và làm
40

Tuû Saùch Vieät Thöôøng

khổ lụy con người trong đời sống vật chất và tinh thần.
Bước vào thế kỷ 21 rồi mà loài người vẫn chưa ra khỏi
được mê hồn trận của “cái biết phân biệt cực đoan”, chấp
trước ….
Bất cứ chủ trương nào có ý định đồng nhất, xoá bỏ tính
đa dạng, sự khác biệt trong đời sống con người thì dù nhân
danh bất cứ ý thức hệ hay lý tưởng cao đẹp nào cũng không
những chỉ làm khổ lụy con người mà còn triệt tiêu mọi cơ hội
tiến bộ và phát triển và hủy hoại bản tính tự nhiên của con
người.
Hiểu như thế, sự khác biệt không dẫn tới mâu thuẫn đối
nghịch, hỗn loạn chiến tranh, bế tắc và hoàn toàn không gây trở
ngại và mâu thuẫn với hài hòa. Chính cái biết không phân biệt,
đối lập thống nhất, mà ngày nay gọi là thống nhất trong đa
dạng sẽ hóa giải, điều hợp những khác biệt, đa dạng để con
người có thể chung sống hài hòa.
Cái biết không phân biệt trong nền minh triết Việt được
huyền thoại hóa qua biểu tượng thần tổ kép Tiên-Rồng (đối lập
thống nhất) và qua hình ảnh Thánh Tản Viên nắm trục gậy thần
có đầu sinh đầu tử (trục sống-chết) để phục vụ nhân sinh và
được tặng quyển “sách ước không có chữ”, biểu tượng cho cái
tâm vô phân biệt.
Biết là trục của sống. Khôn cũng chết, dại cũng chết,
“biết thì sống”. Nhưng phải sống với điều mình biết thì mới
thật sự biết đích thực. Biết mà không sống với điều mình biết
chỉ là cái biết của sách vở, không đem lại lợi ích bao nhiêu
cho con người và cuộc sống. Cái biết thật sự là cái biết không
phân biệt.
Cha ông chúng ta đã huyền thoại hóa chân lý đó, triết lý
sống đó - “biết-làm-sống”, “sống-làm-biết” hợp nhất - qua
hình ảnh Lang Liêu trong truyện Bánh chưng - Bánh dày (nghĩ
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ra cách làm bánh, tự tay làm lấy, phổ biến cho toàn dân làm
bánh để dâng cúng tổ tiên và tiêu dùng).
Đối với nông dân trồng lúa nước, nước là yếu tố cần thiết
quan trọng hàng đầu, không có không được. Để giữ nước,
người nông dân đắp bờ, chia ruộng thành từng khoảnh nhỏ. Ở
miền núi người ta giữ nước bằng hệ thống ruộng bậc thang. Để
giữ nước bên cạnh hồ, đầm,..v.v... do thiên nhiên tạo ra, con
người còn đào ao, đìa, v.v... và nạo vét lòng sông. Để dẫn
nước, bên cạnh các sông, rạch, lạch, xẻo do thiên nhiên tạo ra,
người ta còn đào thêm các sông đào, kênh, mương, rãnh, v.v...
Để điều chỉnh nước, người ta làm các cống, rãnh, v.v... Cha
ông chúng ta từ xưa đã sáng tạo ra các dụng cụ tưới, tát nước
hiệu quả như gầu dai, gầu sòng....
Nước là mạch sống của con người và vạn vật muôn loài.
Nói cách khác, không có nước con người không thể sống được.
Nước đã trở thành yếu tố thiêng liêng trong tâm thức của người
Việt Nam. Cha ông chúng ta gọi quê hương mình là nước
trong ý nghĩa muốn luôn luôn nhắc nhở con cháu không được
quên liên hệ giữa người dân và tổ quốc (đất nước) như liên hệ
cá nước, lúa và nước hay con người và nước: Không có nước,
con người không thể sống được. Trong lịch sử nhân loại chưa
hề có một dân tộc nào mất tổ quốc (nước) mà có thể nẩy nở và
tồn tại. Dân tộc Do Thái sở dĩ còn tồn tại đến ngày nay vì họ
quyết tâm nuôi dưỡng lòng yêu nước nên họ đã trở về xây dựng
lại đất nước.
Người Việt Nam coi quê hương mình, nước mình cần
thiết, quý báu, thiêng liêng như người nông dân trồng lúa nước
quý trọng nước. Người Việt Nam giữ nước mình như nông dân
giữ nước cho ruộng lúa và luôn luôn tìm cách làm thơm cho
quê mẹ. Về mặt tâm lý có thể nói người Việt Nam đã thể hiện
lòng yêu nước một cách sâu sắc, linh động, kiên cường, bất
khuất trong lịch sử đấu tranh bảo vệ nước Việt Nam.
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2.3 Nước: Đặc Tính Gốc của Nền Minh Nhân Bản
Triết Việt Nam.
Có lẽ trên thế giới chỉ có người Việt Nam gọi quê hương
mình là nước, và cũng chỉ có dân tộc Việt mới có trò giải trí
“múa rối nước”, rồi nào là “hội nước”, đua thuyền cầu mưa,
đánh trống cầu mưa, đánh trống cứu hạn, v.v...
Người Việt còn dùng hình ảnh nguồn nước để so sánh
công lao nghĩa lớn của bà mẹ: “nghĩa mẹ như nước trong
nguồn chảy ra”.
Nước đi vào cõi sâu thẳm của tâm hồn người Việt xưa và
qua huyền thoại đã trở thành cốt lõi của tiếng nói tâm thức vô
cùng thiêng liêng của dân tộc. Lòng sùng kính vua Rồng ở cõi
nước là do ảnh hưởng của môi trường sinh hoạt trồng lúa nước
và sự nhận biết sự sống bắt nguồn từ nước, qua sự quán chiếu
nước hằng ngày.
Rùa vàng là biểu tượng của thế lực vô địch và huyền diệu
của nước. Rùa vàng từ nước lên giúp vua Thục xây thành Cổ
Loa và dâng móng chân để làm lẩy nỏ cho vua; rùa vàng dâng
kiếm báu cho vua Lê Lợi để giúp vua giải phóng đất nước.
Xong việc, vua trả kiếm trở về với nước qua sự tích Hồ Hoàn
Kiếm.
Vua Thục Phán mắc mưu kẻ địch và không dựa vào dân
mà chỉ trông cậy vào thành kiên cố với nỏ thần nên thua trận và
phải nhảy xuống biển (xuống nước) tự tử. Câu chuyện được
huyền thoại hóa với tâm thức của dân tộc, vua cầm sừng tê giác
nhảy xuống biển và rùa vàng rẽ nước mở đường cho vua trở về
thủy cung ở dưới nước. Phải chăng trong tâm tư của người
Việt xưa, tất cả đều bắt nguồn từ nước rồi lại trở về với nước?
Thánh Tản Viên được trao tặng “sách ước không có
chữ”, từ nước, ở thủy cung...
Nước được huyền thoại hóa thành bố Rồng. Nói đến
Minh Trieát Nhaân Baûn Vieät Nam

43

Rồng là người ta nghĩ ngay đến nước (Rồng hút nước làm
mưa) cho nên, qua huyền thoại, khi người dân Việt gặp cảnh
khó khăn, cấy lúa thiếu nước, quốc gia ( = nước ) lâm nguy thì
gọi: “Bố ở phương nào xin đến cứu chúng con”. “Bố” là nước,
là tinh thần dân tộc, là minh triết nhân bản Việt Nam, là nội lực
của dân tộc.
Nước trở thành biểu tượng cho văn hóa tâm linh với hình
ảnh “ly nước trong” trên bàn thờ tổ tiên. Lễ vật dâng cúng ông
bà phải có ly nước trong. Về sau có trà có rượu (vẫn là nước)
nhưng không thể thiếu “ly nước trong” vì không có nước
không có gì có thể tồn tại. Cho nên câu ca dao “uống nước
nhớ nguồn” không phải chỉ nhớ nguồn gốc tổ tông, dân tộc
mà còn có ý nghĩa sâu sắc hơn: nhớ vận dụng đặc tính của
nước (đặc tính cốt lõi) vào đời sống để thăng hoa cuộc sống
và con người.
Giá trị tâm linh đó, bắt nguồn từ cái thiêng liêng trong
tâm hồn người Việt cổ, hết sức bền vững và có thể nói nước là
yếu tính cốt lõi của văn hóa dân tộc. Không một sự thay đổi
về chế độ chính trị, về trạng thái xã hội, về giá trị cấu trúc và
chức năng của gia đình có thể làm cho giá trị tâm linh ấy mất
đi. Giá trị văn hóa tâm linh của văn hóa dân tộc tồn tại mãi
mãi với người Việt Nam.
Chính yếu tố tâm linh đó (hồn thiêng sông núi hòa quyện
với dòng tâm thức dân tộc) đã kết chặt con người với đất nước,
là chất keo trong nhiều mối tương quan của con người trong
cộng đồng dân tộc. Yếu tố tâm linh đó đã theo dõi mỗi bước đi
của dân tộc, đưa đường chỉ lối, dẫn dắt lúc gian nan, gây phấn
khởi lúc vinh quang.
Chính nhờ thường xuyên quan sát nước với kinh nghiệm
sống hài hòa trong nền văn hóa nông nghiệp trồng lúa nước ổn
định lâu đời, chứ không phải do mặc khải hay bộ kinh sách
nào, mà cha ông chúng ta ý thức được sự sống bắt nguồn từ
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nước.
Từ cơ sở đó, người Việt cổ nghiệm biết rằng chân lý
không ở đâu xa mà ở ngay trong đời sống và trong chính con
người mình. Con người chỉ cần để tâm theo dõi, quan sát và
học hỏi để thấy, biết, giác ngộ. Triết lý sống, minh triết nhân
bản Việt Nam rút ra từ đời sống, từ sự, từ vật, từ thể nghiệm về
cuộc sống hằng ngày.
Từ xưa đến nay, biết bao nhiêu người nhờ quan sát dòng
nước hoặc ngắm nhìn chính mình mà giác ngộ chân lý.
Mặt khác, trong lãnh vực chính trị ở thập niên 40, nhà
cách mạng mà cũng là một nhà tư tưởng Lý Đông A đã phát
hiện sức mạnh vô địch (sức mạnh nội tại) nằm trong bản chất
tưởng như yếu mềm của nguồn nước như hạt nhân làm bùng nổ
các cuộc cách mạng “tức nước vỡ bờ”. Ông đã viết: Nguyên lý
của dòng sống máu một dân tộc có thể lấy nguyên lý của thủy
lực học (science hydraulique) mà chứng minh. Làn gió đấy sẽ
thổi dạt dào các luồng sóng đấy, sức nước nguồn từ mỗi “vỡ
bờ” sẽ bằng tất cả sức mạnh của các bế tắc thời đại với lượng
nước bị ứ tắc mà vỡ lở ra trong một phạm vi quy định bởi sức
lực, quy tắc và tinh thần nội tại... Các lần vỡ bờ từ Đinh, Trần,
Lê, Nguyễn Huệ sẽ tái diễn trên một nền tảng to rộng và cao độ
hơn bằng cả một sức lực lịch sử và nhân chủng tích góp,
theo lý tắc Totem Rồng Tiên của Bách Việt vạn năm trước mà
giải quyết vấn đề Đông Nam Á, tức là Đại Nam Hải Úc Châu
một cách thỏa đáng. (Thái Dịch Lý Đông A – Huyết Hoa).

3.0 Những Đặc Tính Của Nước
Điều nhận thấy trước hết, nước, bao gồm cả tĩnh lẫn
động, nhu lẫn cương.

3.1 Tính Tĩnh Của Nước:
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Nước gợi lên hình ảnh vật thể lỏng, mềm (đến độ
không thể dùng tay nắm bắt được) nhu thuận, tĩnh lặng, êm
đềm. Người ta thường nói tĩnh lặng như mặt nước hồ thu, và ví
tâm (an tịnh) như mặt hồ tĩnh lặng.
Trong nền minh triết nhân bản Việt Nam, người trưởng
thành là người biết chấp nhận những thách đố của hoàn cảnh
mà lòng tĩnh lặng, sống an nhiên tự tại. Thánh Tản Viên được
tặng quyển sách ước không có chữ, biểu tượng con người đạt
đến trạng thái tâm tĩnh lặng đó.

3.2 Tính Động Của Nước:
Nước cũng tượng trưng cho sự di động, phát triển mở
rộng. Trong thiên nhiên nước luôn luôn chuyển động, chảy
xuôi dòng, tràn lan, bốc hơi, không thể đóng khung cố định; cứ
từ cao nước chảy xuống thấp, bất chấp đồng bằng hay vực
thẳm, chỗ nào cũng len vào được.
Từ cơ sở đó ông cha ý thức mọi vật luôn luôn chuyển
động như nước. Không có cái gì đứng yên mà phát triển được.
Có là do có vận động của vật chất và tinh thần, của hai yếu tố
đối lập như động-tĩnh, trống-mái, cha-mẹ, ngày-đêm, nắngmưa, úng-hạn, có-không, dây nóng-dây nguội, âm điện tửdương điện tử, âm dương (Tiên Rồng), v.v... trong chu kỳ vận
động có tịnh tiến và nhảy vọt, lượng đổi thành chất, v.v....
Nước sông, nước hồ, nước đại dương mênh mông có khi
tĩnh lặng như mặt nước mùa thu; có khi sóng gào thét, bọt trắng
ngang trời, trời mờ đất tối. Nhưng sóng lớn, mưa to, lũ lụt cỡ
nào rồi cũng trở lại trạng thái bình thường tĩnh lặng, trở về
thế quân bình kỳ diệu của nước. Từ đó, chúng ta thấy được một
đặc tính tuyệt vời của nước: đặc tính cân bằng (thế quân
bình).
Cũng thế, chính nhờ biết giữ thế quân bình trong bất kỳ
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trường hợp hoặc hoàn cảnh nào, dù có đảo điên hay nghiêng
ngả đến đâu, dân tộc Việt vẫn nhanh chóng trở về được thế
quân bình với vẻ dịu hiền, khoan hòa của (Tiên) dân tộc mình.
Thế quân bình truyền thống này còn được biểu hiện trong
nghệ thuật kiến trúc ở các đình chùa, lăng tẩm..., thậm chí ngay
cả trong việc dựng nhà tre, nhà gỗ của người dân Việt, trong đó
rui, kèo, cột, xà, đòn tay... đều liên kết, chống đỡ cho nhau để
tạo thành thế quân bình vững chắc. Về thơ ca, thế quân bình
được biểu hiện trong niêm luật của thể thơ lục bát thật vững
chãi. Về mặt tâm lý, thế quân bình biểu hiện trong sự điều hòa
tình cảm và lý trí.
Nói theo quan niệm của y học Đông Phương chỉ có sự
quân bình trong thể xác và tinh thần mới mang lại sự sống vui
tươi khoẻ mạnh. Mất quân bình là đưa đến bệnh hoạn, là làm
chết người.
Nhờ có được sự quân bình đặc biệt trong mọi sinh hoạt
cũng như trong tâm hồn khiến người Việt Nam dễ dàng chấp
nhận mọi quan niệm một cách hợp tình hợp lý, dung hòa được
mọi ý kiến dị biệt. Đó là một trong những bí quyết sinh tồn
của dân tộc Việt Nam, trong nếp sống, sống cùng với mọi
người và để mọi người cùng sống với mình và đồng tiến.

3.3 Tĩnh Và Động Kết Hợp Trong Một Thể Thống
Nhất
Nước gợi lên hình ảnh tĩnh và động kết hợp trong một thể
thống nhất, không thể tách rời ra được. Nước bao gồm cả tĩnh
lẫn động, nhu lẫn cương. Nước gồm thâu được cả những thứ
đối nghịch nhau vào một thể thống nhất. Chén nước mắm gồm
cả mặn, ngọt, chua, cay gợi lên hình ảnh thể thống nhất đó.
3.3.1 Động Tĩnh
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Việc kết hợp những cặp đối lập động-tĩnh, đất-nước, chamẹ, trống-mái... chính là sự khái quát hóa đầu tiên trên con
đường dẫn đến lý đối lập thống nhất. Lý đối lập thống nhất có
đặc tính giống với nguyên tử nghĩa là gồm thâu được cả những
thứ đối lập: âm điện tử, dương điện tử và trung hòa tử.
Điều đó cho thấy: để tâm theo dõi, quan sát, học hỏi
những đặc tính của nước để ứng dụng vào việc trồng trọt,
trồng lúa nước, dần dần người nông dân ý thức được mọi vật,
mọi hiện tượng, mọi trạng thái đều có hai mặt đối lập. Không
có ngắn thì không thể biết được dài. Sở dĩ biết động là nhờ so
sánh với tĩnh. Ngày-đêm, nắng-mưa, úng-hạn, vui-buồn, tốtxấu, v.v... cũng thế.
Sự hiểu biết này được ghi trên trống đồng qua hình chấm
đặc nằm trong chấm rỗng trong một dãy hình tròn có tiếp tuyến
kế tiếp nhau. Đó là khái niệm đối lập thống nhất rỗng-đặc, tĩnhđộng, đất-nước.... Nguyên lý đối lập thống nhất dần dần trở
thành hạt nhân của triết lý sống hài hòa trong nền văn hóa nông
nghiệp trồng lúa nước ở Việt Nam.
Về sau người ta tổng quát hóa hai mặt đối lập của thực tại
bằng hai từ âm dương, rồi âm dương được cụ thể hóa thành
thần tổ kép Tiên Rồng, qua hình ảnh Mẹ Tiên Âu Cơ và Cha
Rồng Lạc Long, cha mẹ chung của dân tộc Việt Nam.
3.3.2

Nhu-Cương

Ngắm nhìn dòng nước, người Việt Nam thấy không gì
uyển chuyển mềm mại như nước, nước vấp phải bao nhiêu vật
cản, vật rắn…, xong nó vẫn tự tìm lấy đường đi về biển…,
chúng thủy triều Đông. Đêm ngày cuồn cuộn nước triều Đông
(Trần Quốc Vượng, Văn Hóa Việt Nam Tìm Tòi và Suy Ngẫm,
NXB Văn Hóa Dân Tộc, 2000, Trang 45).
Nước là vật thể lỏng, mềm mại, uyển chuyển nhất, song
không gì thắng nổi. Chính sức mạnh vô địch của nước nằm
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trong bản chất tưởng như yếu mềm ấy: nước chảy đá mòn, sắt
ngâm trong nước lâu ngày cũng phải rỉ, lửa gặp nước phải tắt.
Khi sóng biển nổi lên gào thét, mưa to sóng lớn, những con
thuyền, những con đê kiên cố, chỉ trong phút chốc liền biến
thành bùn nát. Những thứ nhu chứa đựng trong cương, lực to
lớn của nó còn mạnh hơn thuần cương. Người Việt Nam
thường chủ trương lấy mềm thắng cứng, lấy yếu thắng mạnh.
Nguyễn Trãi đã viết trong Bình Ngô Đại Cáo:
Lấy ít địch nhiều, thường dùng mai phục
Lấy yếu chống mạnh, hay đánh bất ngờ,
Rút cuộc, lấy đại nghĩa để thắng hung tàn,
Đem chí nhân mà thay cường bạo.
Khi cần nhẫn nhục thì tỏ ra nhu thuận bề ngoài như tính
yếu mềm của nước; nhưng duy trì ý chí bất khuất bên trong
như sức mạnh ẩn tàng của nước.
Lịch sử cho thấy chính sách ngoại giao của ta đối với
nước láng giềng khổng lồ phương Bắc là chịu triều cống, xưng
thần, nhưng cương quyết chống lại ý đồ xâm lăng, đô hộ, đồng
hóa để bảo vệ chủ quyền độc lập của đất nước và nhất là giữ
gìn bản sắc dân tộc.
Để chống lại quân xâm lược hùng mạnh từ phương
Bắc, dân tộc ta biểu dương sức mạnh vô địch của nước. Dù
chiến thắng vẻ vang trên các trận chiến Bạch Đằng, Hàm Tử,
Chi Lăng, Đống Đa..., các nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn chủ
động cầu hòa, chịu triều cống, xưng thần, thể hiện mặt uyển
chuyển nhu thuận của nước để đem lại sự an vui thái bình cho
toàn dân. Đó là cách chấm dứt chiến tranh hết sức khôn ngoan
và sáng tạo của người trí.
“Tôi (Trần Quốc Vượng) gọi cái bản lĩnh – bản sắc biết
nhu, biết cương, biết công, biết thủ, biết trông trời trông đất
trông mây…, rồi tùy thời mà làm ăn theo chuẩn mực “nhất thì
nhì thục”… ấy, là khả năng ứng biến của người Việt Nam,
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của lối sống Việt Nam, của văn hóa Việt Nam” (Trần Quốc
Vượng, sđd, Trang 49).

3.4 Lý Tương Đối
Sự sống bắt nguồn từ nước. Nước cần thiết cho sự sống
của con người. Nhưng nước cũng là mối hiểm nguy đe dọa con
người: nào là chết đuối, đắm thuyền, sóng thần, mưa bão, lũ
lụt....
Nước cũng là một tai họa lớn mà dân Việt từ ngàn xưa đã
phải lo chống đỡ vất vả: nạn lũ lụt ở đồng bằng sông Hồng
như phản ảnh trong câu chuyện Sơn Tinh và Thủy Tinh. Câu
chuyện đã trải qua một quá trình lịch sử hóa và thời đại hóa rồi
huyền thoại hóa gợi lên hình ảnh nhân dân ta chống nạn lũ lụt ở
châu thổ sông Hồng thật cao đẹp và hào hùng.
Từ kinh nghiệm sống cụ thể đó cho thấy nước có thể đỡ
thuyền, nhưng cũng có thể làm đắm thuyền, người cư dân trồng
lúa nước đã rút được bài học: trong phúc có họa, trong họa có
phúc, trong tốt có xấu, trong xấu có tốt, sau cơn mưa trời lại
sáng, v.v....
Triết lý sống nhân bản và hiện thức, hợp tình hợp lý đó
được huyền thoại hóa và bác học hóa qua biểu tượng thần tổ
kép Tiên Rồng với óc tưởng tượng vô cùng phong phú đầy
sáng tạo trên nền tảng của tư duy đối ứng, với cái nhìn liên
tưởng: tướng và dụng của Rồng là dương, nhưng thể của Rồng
là âm (ở dưới nước, tiềm phục), tướng và dụng của Tiên là âm
nhưng thể lại là dương (ở trên núi, tươi sáng). Nghĩa là trong
âm có dương, trong dương có âm, trong họa có phúc, trong
phúc có họa.
Tất cả đều tương đối nghĩa là bao giờ cũng có phần đối
đãi của nó, tốt và xấu, thiện và ác, cao thấp... Những cặp tương
đối đó luôn luôn nằm sẵn trong mọi sự, mọi vật và bất cứ trong
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đời sống ta lúc nào cũng thấy nó hiện lên, “nay cười, mai
khóc”. Nhận rõ được lý tương đối ấy của nước, của sự vật trên
đời thì “được không nên quá vui mừng, mất không nên quá
buồn phiền.” Nhờ thế mà lòng mới bình tĩnh an nhiên như
nước trước mọi biến cố của cuộc đời.

3.5 Tư Duy Đối Ứng
Những kinh nghiệm cụ thể nhận thức được trong khi
quan sát nước và môi trường sống, chuyển hóa vào tâm thức,
phản ảnh trong tư tưởng, lối tư duy đối ứng và tổng hợp. Lối
tư duy đối ứng này có thể gặp trong mọi lãnh vực. Chỉ cần xét
đến ngôn ngữ của người Việt thì thấy ngay. Người Việt nói
đến đất thì phải nghĩ đến nước, nói tới cha là nghĩ đến mẹ. Nào
là non sông, nước non, vui buồn, sống chết, thành bại, đầy vơi,
vuông tròn, hay dở, mùi vị, lý tình, v.v....
Tâm tư người phương Tây thích hợp với luận lý đơn
thuần, hay là hay, dở là dở, không có hay dở cùng chung trong
một thể duy nhất. Họ khó mường tượng được có cái gồm cả
vuông tròn, đầy vơi vào một thể:
Đầy vơi giọt lệ nước sông Hương.
Trong Cung Oán Ngâm Khúc có câu:
Cuộc thành bại hầu càn mấy lúc,
Lớp cùng thông như đốt buồng gan.
hay trong Kiều:
Lại càng ủ dột nét hoa,
Sầu tuôn đứt nối châu sa vắn dài.
Sắn bìm chút phận con con,
Khuôn duyên biết có vuông tròn cho chăng.
Chọc trời khuấy nước bóng câu,
Dọc ngang nào biết trên đầu có ai.
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Một mình luống những đứng ngồi chưa xong,
Xót thân chìm nổi đau lòng hợp tan.
Hầu hết các huyền thoại, truyền thuyết Việt đều được xây
dựng trên nền tảng của tư duy đối ứng với biểu tượng để minh
họa lý đối lập thống nhất ở những góc độ và những dạng khác
nhau. Tác giả các huyền thoại Việt thường dùng lối liên tưởng
đối ứng và cảnh giới thiên nhiên để chuyển tải những ý tưởng
của người Việt cổ khi quan sát vũ trụ vạn vật: Âu Cơ (núi), Lạc
Long Quân (nước), mẹ Tiên cha Rồng, Sơn Tinh - Thủy Tinh,
Gậy thần (núi) Sách ước (nước), bánh dày (tròn) bánh chưng
(vuông), v.v....
Lối tư duy đối ứng là tụ điểm hóa giải đối lập, vượt thoát
mâu thuẫn để đi đến tổng hợp hài hòa (đối lập thống nhất),
hòa cả làng, không còn ranh giới lý và tình.
Thần tổ kép Tiên Rồng là biểu tượng tư duy đối ứng diễn
đạt quan niệm đối lập thống nhất trong tư duy người Việt cổ.

3.6 Tính Không Chấp
Nước không chấp chặt một hình dạng nào, thích nghi với
mọi hoàn cảnh, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, ở ao thì ngưng, ở
sông thì chảy.
Nước tiếp nhận tất cả, nhưng chẳng có gì của riêng mình.
Nước cũng không chấp vào một thể nào, khi ở thể lỏng, khi ở
thể khí, khi ở thể rắn tùy theo môi trường.
Cũng như bản chất bất định hình và bất định thể của
nước, dân tộc Việt Nam không chấp chặt vào một hệ thống tư
tưởng hay một thứ chủ nghĩa hoặc hệ thống tín ngưỡng nào. Họ
xem hiện tượng ngoại nhập như rế, dép, giày (có rế thì đỡ nóng
tay, có dép có giày thì đỡ nóng chân). Chính vì thế mà NhoLão-Phật đồng lưu hài hòa dưới thời Lý, Trần. Từ cơ sở đó, cha
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ông chúng ta cũng ý thức được rằng mọi hành động muốn đạt
kết quả tốt phải biết tùy thời, tùy chỗ, tùy việc, tùy người: Đắc
thời đắc thế thì khôn, sa cơ rồng cũng như giun khác nào.
Đây không phải là thái độ ba phải mà là triết lý sống đặt
nền tảng trên cái biết của nền minh triết nhân bản Việt Nam:
khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống. Phải biết tùy
nghi thích ứng, tùy thời mà thuận, tùy thời mà chống để giữ thế
quân bình động.
Triết lý sống đó được huyền thoại hóa qua thần tổ kép
Tiên-Rồng: triết lý sống hài hòa đặt nền tảng trên lý tắc TiênRồng. Có lúc hùng mạnh, tung hoành như Rồng, đôi khi phải
nhu thuận uyển chuyển như Tiên; luôn luôn linh động như
nước không chấp chặt mặt Tiên hay mặt Rồng; phải biết thời
biết thế để tùy thời, tùy chỗ, tùy việc, tùy người mà ứng xử;
phải biết chấp nhận dị biệt, coi đối lập là bổ sung, không độc
quyền chân lý: “rằng trong lẽ phải có người có ta”.
Con người không nên câu nệ vào một nguyên tắc cứng
nhắc, một khuôn mẫu nhất định mà phải tùy, phải lựa, phải
liệu: tùy cơ ứng biến, tùy mặt đặt tên, liệu bò lo chuồng, chọn
mặt gởi vàng, liệu cơm gắp mắm, lựa gió xoay chiều, lựa lời
mà nói, v.v....
Tuy nhiên, tất cả mọi thích ứng, mọi thay đổi để thích
nghi với hoàn cảnh đều đặt trên căn bản tình người, mà tình
người thì bất biến, không thay đổi. Có thể nói đạo sống Việt
lấy con người toàn diện làm trung tâm cho mọi sinh hoạt vật
chất và tinh thần, chứ không phải thượng đế hay tinh thần hoặc
vật chất; nghĩa là không duy gì cả. Lấy tình thương xây dựng
tâm thức dân tộc. Thuận lý theo thiên nhiên, sống trọn vẹn với
cuộc sống (với cái hiện tiền) trong tính người và tình người
ngay tại đây và bây giờ.
Có thể nói mà không sợ vọng ngôn, tất cả sự hiểu nghiệm
(sự hiểu biết qua kinh nghiệm sống) về nguyên lý vận hành của
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âm dương, tóm lại chỉ có một chữ THỜI. Bỏ chữ THỜI thì
hành động nào cũng sẽ hỏng, không những hại mình, hại người
mà còn nguy hiểm cho xã hội nữa (đắc thời đắc thế thì khôn, sa
cơ Rồng cũng như giun khác nào).
Chính tinh thần không chấp, không có gì, như “cõi
trống” là điểm đặc sắc của nền minh triết nhân bản Việt Nam.
Tâm không chấp như biển cả bao la có thể dung nạp mọi dòng
nước đổ về, uế tạp hay trong lành, đủ màu sắc mùi vị đều có
thể dung hòa chung thành một cõi mênh mông. Tâm không
chấp là tụ điểm hóa giải mâu thuẫn, đối nghịch và phát sinh sức
mạnh nội tại, nền tảng xây dựng tinh thần khai phóng, cởi mở
và dung hóa.
Tâm không chấp thấm sâu vào cõi sâu thẩm của tâm thức
người Việt Nam, nên khi tiếp xúc với đạo Phật, người Việt
Nam đã tiếp nhận lý thuyết của đạo Phật một cách dễ dàng
như đón nhận cố nhân. Ông cha ta đã diễn tả tâm chấp trước
qua hình ảnh vô cùng cụ thể và sống động: kiến bò miệng chén,
gà què ăn quẩn cối xay. Tâm không chấp được huyền thoại hóa
qua biểu tượng quyển sách ước trắng tinh không có chữ (xem
Gậy Thần Sách Ước, Đạo Sống Việt, 2000, Trang 209-313).
Với tâm không chấp trước, thuận lý theo thiên nhiên, sống trọn
vẹn với cuộc sống (với cái hiện tiền) trong tính người và tình
người là sống đạo, ngoài ra không có đạo nào khác.
Đức Phật đã dạy rằng ai hiểu không chấp trước là hiểu
toàn bộ giáo lý của ta. Phật tử Việt Nam quên rằng xã hội Ấn
Độ là xã hội phân chia đẳng cấp vô cùng khắc nghiệt, nghĩa là
tâm của người Ấn Độ chấp trước cứng chắc như tảng đá. Cho
nên sau khi giác ngộ Đức Phật đi khắp nơi thuyết phục dân Ấn
Độ tu tập để phá bỏ cái tâm chấp trước, nhưng hoàn toàn thất
bại; cho đến khi Đức Phật nhập Niết Bàn, xã hội Ấn Độ vẫn
còn phân chia đẳng cấp. Hiện nay tâm chấp trước của người
dân Ấn Độ vẫn còn rơi rớt ở một vài nơi. Trên thực tế người
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Phật tử khi hấp hối vẫn chấp chặt giáo lý của đạo phật, không
ai bỏ bè, chấp chặt pháp môn, thầy, viện chủ cho đến khi tắt
thở. Hướng ra ngoài, chấp chặt giáo lý, thầy, viện chủ, v.v…
thì làm sao trực nhận được phật tánh của chính mình.
Tâm chấp trước của những người bị điều kiện hóa bởi ý
thức hệ hoặc tôn giáo luôn luôn được củng cố trong miền sâu
thẳm của tâm thức. Đó là rào cản ngăn cách lòng người, đưa
đến chia rẽ, đố kỵ, hận thù và chiến tranh. Cho nên việc khẩn
thiết hiện nay là mọi người, người Việt Nam nói riêng, nhân
loại nói chung, phải tự ý thức thực hiện cuộc chuyển hóa tâm
thức, cuộc chuyển hóa thật sự về toàn bộ cơ cấu tâm lý con
người, mà không kêu cầu đến tôn giáo hay ý thức hệ hoặc chủ
nghĩa để phá bỏ rào cản ngăn cách lòng người cùng nhau xây
dựng nền văn minh nhân bản trong những thập niên tới.

3.7 Tinh Thần Không Phân Biệt
Nước thu nhận tất cả, không hề phân biệt. Bất cứ thứ gì
cũng có thể ném vào nước, dơ hay sạch, bất cứ mùi vị hay màu
sắc gì. Nếp sống tương nhượng hài hòa chan chứa tính người
và tình người của nông dân trồng lúa nước, dần dần xây dựng
tinh thần không phân biệt: “ghét người mình lại hóa ra ghét
mình”, đưa đến “thương người như thể thương thân”. Tinh
thần không phân biệt được huyền thoại hóa qua hình ảnh
Thánh Tản Viên không những vận dụng gậy thần để phục vụ
nhân sinh, giúp vua an dân thịnh nước mà còn cứu con rắn bị
trẻ em đập chết. Hành động đó thể hiện tình thương không
phân biệt giữa người và vật. Chính vì thế mà Thánh Tản Viên
mới được vua Thủy Cung tặng quyển sách ước trắng tinh
không có chữ, biểu tượng con người đạt đến trạng thái “tâm
không phân biệt, tâm không”, lòng trong trắng không chấp chặt
bất cứ thứ gì.
Một truyện cổ tích kể rằng: một vị quan mặc áo triều bào
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để vào chầu vua. Trong lúc đó, thị tỳ bưng vào bát cháo nóng,
luýnh quýnh làm đổ tô cháo và nước cháo làm dơ bẩn cả bộ
triều phục. Vị quan vội vàng hỏi ngay: “con có bị bỏng
không?”
Câu chuyện đơn giản có tính cách đề cao lòng quảng đại
của vị quan, thể hiện tinh thần không phân biệt: vị quan không
nghĩ đến chiếc áo, không nghĩ đến việc sắp sửa đi chầu vua,
cũng không nghĩ đến cái lỗi lầm bất cẩn của người thị tỳ; trong
lúc đó chỉ có con người đối với con người, ông sống với cái
đau đớn của con người bị bỏng. Cái đau đớn vì bị bỏng là cái
hiện tiền, cái đang xảy ra, là chân lý trước mắt; ông sống trọn
vẹn với cái đang xảy ra khiến không còn cái tâm phân biệt, chỉ
còn “thương người như thể thương thân”. Nó thể hiện nếp
sống, sống trọn vẹn với cái đang xảy ra (cái hiện tiền) trong
tính người và tình người, chan hòa tình thương.

3.8 Thích Nghi, Thâu Nạp, Dung Hóa
Nước dễ dàng thích nghi với mọi hoàn cảnh và có thể thu
nạp tất cả mọi vật. Nước cũng lại là dung môi có thể hòa tan đa
số vật thể khác. Thu nạp tất cả, nhưng vẫn giữ bản chất của
mình. Mọi thứ ném vào nước đều được nước dung hóa một
cách hài hòa.
Dân tộc Việt Nam nắm bắt, học hỏi được tính thích nghi,
uyển chuyển và linh động của nước. Hoàn cảnh khó khăn khắc
nghiệt thế nào họ cũng chịu đựng nổi, dễ thích ứng với những
thay đổi lớn lao của thời cuộc, hoàn cảnh. Thích nghi nhưng
vẫn giữ được đặc tính riêng của mình, không để bị đồng hóa.
Lịch sử cho thấy sau hơn một ngàn năm bị Hán tộc đô hộ với
một chính sách đồng hóa vô cùng thâm độc, nhưng người Việt
vẫn là người Việt, vẫn nói tiếng Việt và giữ được bản sắc của
dân tộc.
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3.8.1 Tính thích nghi
Tính thích nghi trong triết lý sống của người Việt Nam
được huyền thoại hóa qua biểu tượng thần tổ kép Tiên Rồng.
Rồng cũng có khả năng ứng biến như nước. Nó thích nghi với
nhiều trạng thái, ở dưới nước, có thể xuất hiện ở trên đất, trên
đầm lầy. Nó có thể bay lên trời vùng vẫy trên mây, gây mưa…
nói ngắn ngọn Rồng biểu tượng cho loài giỏi thích nghi. Con
Rồng cháu Tiên là biểu tượng của một dân tộc giỏi thích nghi
như nước (tinh thần phóng khoáng cởi mở, không chấp…) hiểu
nghiệm được lý vận hành âm dương trong cuộc sống.
“Luôn luôn cố gắng thích nghi tối ưu và tối đa với tự
nhiên trong làm ăn (thời vụ: tùy thời mà làm mùa, tùy thế đất
và chất đất mà bố trí cây trồng). Tìm cách thích nghi với hoàn
cảnh khi đánh giặc. Tiến công Ung Khâm Liêm. Phòng ngự
bến Như Nguyệt (Nhà Lý). Ba lần tạm bỏ Thăng Long lui về
Thiên Trường, Thanh Hóa, tiến công nơi Tây Kết, Hàm Tử,
Chương Dương, Bạch Đằng (Nhà Trần), biết tự chủ thật sự mà
cũng biết thần phục giả vờ đối với nước lớn phương bắc trong
trận cờ thế giới trung đại (mọi triều đại từ Khúc, Đinh đến
Nguyễn Tây Sơn)…. Thắng lớn mà biết nhún mình cho biện sĩ
qua sông bàn hòa (Lý Thường Kiệt).
Gặp khó khăn ở Chí Linh, biết nhún mình cầu hòa (viết
“Hàng Thư” 1424) để một năm sau tiến quân vào xứ Nghệ
thắng Trà Lân như trúc chẻ tro bay rồi qua xứ Thanh ra bắc
làm nên chiến thắng Tốt Động, Chúc Động, Chi Lăng, Xương
Giang, 1427 (Lê Lợi - Nguyễn Trãi)… ví dụ lịch sử biết mấy
cho vừa! (Trần Quốc Vượng, sđd, Trang 49).
3.8.2 Tinh thần cởi mở và tính thu nạp
Dân tộc Việt Nam cũng có tinh thần cởi mở, sẵn sàng
tiếp nhận mọi luồng tư tưởng ngoại nhập. Mặt khác, một phần
do vị trí địa lý nằm ở ngã tư quốc tế, bắt buộc mở cửa để đón
gió bốn phương. Người Việt Nam biết hóa giải mâu thuẫn như
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nước và dung hóa mọi chủ trương cực đoan quá khích để tránh
tranh chấp đối nghịch.
Tất cả tinh hoa văn hóa hay đạo học, bất kể xuất xứ từ
đâu, Ấn Độ hay Trung Hoa hoặc Tây Phương, một khi giao lưu
với văn hóa Việt Nam thì những tinh hoa nào phù hợp với tâm
hồn người Việt Nam đều trở thành chất liệu làm phong phú hóa
văn hóa Việt Nam.
Khả năng dung hóa ấy đã giúp dân tộc Việt Nam vượt
qua bao thử thách cam go để không bị đồng hóa với Hán tộc
như các bộ tộc Bách Việt sống trên đất Tàu.
Chính bản tính thích nghi, thâu nạp, dung hóa đưa đến
tinh thần phóng khoáng cởi mở, hiếu hòa và khả năng Việt hóa.
Muốn nước ngọt, đường phải hòa tan trong nước. Muối phải
tan trong nước thì nước mới có vị mặn. Tư tưởng ngoại nhập
nào muốn được người Việt chấp nhận thì phải được Việt hóa
để thích nghi với tâm hồn người Việt.
Đức Quan Âm Bồ Tát được sùng bái khắp nơi, từ Tây Tạng đến Nhật Bản, từ Trung Quốc xuống đến Nam Dương
nhưng khi đến Việt Nam thì trở thành Quan Âm Thị Kính với
cuộc sống bình thường, giản dị, tiêu biểu của một người dân
Việt Nam, chứ không còn là Quan Âm Diệu Thiện Công Chúa
cao sang xa cách. Khi đọc bài ca dao:
Trong đầm gì đẹp bằng sen,
Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng,
Nhụy vàng bông trắng lá xanh,
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Chúng ta không còn nhận thấy dấu vết hình thức Phật
giáo. Biểu tượng phật ấn của hoa sen đã được Việt hóa một
cách tài tình, rất hồn nhiên trong sáng, phù hợp với tâm hồn
người Việt. “Nghĩ về nước, tôi (Trần Quốc Vượng) nghĩ đến
hai triều đại quân chủ Việt Nam có gốc gác dân chài: triều
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Trần và triều Mạc. Cả hai đều có tư duy phóng khoáng, cởi
mở, không câu nệ và bảo thủ, không độc đoán và hẹp hòi….”
Nó dung hòa hay thậm chí làm vật đối trọng của cái căn tính
nông dân – địa chủ khá thâm căn cố đế của một Nhà Lý ở Đình
Bảng xứ bắc, của một nhà Lê ở xứ Thanh” (Trần Quốc Vượng,
sđd, Trang 45).

3.9 Tính Vô Thường
Nước luôn luôn chuyển động, thích nghi với mọi hoàn
cảnh: ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, ở ao thì ngưng, ở sông thì
chảy..., luôn luôn biến hóa thiên hình vạn trạng, tùy theo môi
trường: lúc thì ở thể lỏng, khi thì ở thể khí, lúc thì ở thể cứng
…. Nước luôn luôn biến đổi, đang ở thể lỏng, bốc hơi thành
mây rồi mưa rơi, mây đen biến mất …. Những sự kiện thiên
nhiên đó diễn đi diễn lại đã gây ấn tượng mạnh trong tâm thức
của người Việt cổ và đã làm cho họ hiểu rõ lẽ biến dịch và lẽ
vô thường ở đời.
Hiểu được lẽ vô thường và sự tương quan liên hệ phụ
thuộc lẫn nhau qua kinh nghiệm sống. Cho nên khi tiếp xúc với
đạo Phật người Việt Nam đã tiếp nhận lý thuyết của đạo Phật
một cách dễ dàng như đón nhận cố nhân, vì người Việt đã vượt
qua lý thuyết, họ sống thực: trăm nghe không bằng một thấy,
trăm thấy không bằng một lần trải qua. Điều đó cho thấy lý
thuyết đạo phật chỉ chữ nghĩa hóa nếp sống Việt Nam từ ngàn
xưa, trước khi thái tử Tất Đạt Đa chưa sinh ra đời.

3.10 Tự Do - Bình Đẳng
Với đặc tính di động, nước xuôi chảy khắp nơi; tự do len
vào bất cứ chỗ nào. Tự do thay đổi hình thức, tròn, dài, vuông,
v.v..., tùy hoàn cảnh, tùy vật chứa, và tự do thay đổi thể lỏng,
thể khí, thể rắn, tùy theo môi trường sống. Nước cũng tự do
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thâu nạp tất cả mọi vật một cách bình đẳng, không phân biệt dơ
bẩn, hay trong lành, không phân biệt mùi vị hay màu sắc, v.v...
Tất cả đều bình đẳng trong nước.
Cũng như tính tự do bình đẳng của nước, người nông dân
trồng lúa nước, người Việt cổ, chủ trương mọi người sinh ra
đều bình đẳng, có giá trị làm người như nhau. Tính bình đẳng
được huyền thoại hóa qua bọc trăm trứng nở trăm con cùng lúc,
không bên trọng bên khinh, không trước không sau.
Hình ảnh nam nữ bình đẳng qua biểu tượng thần tổ kép
Tiên Rồng. Đặt cha mẹ, hai lực nam nữ, ngang nhau và thần
hóa thành Tiên và Rồng trong một biểu tượng; không có hình
ảnh nào bình đẳng cao đẹp và siêu việt bằng.
Tự do luyến ái, hôn nhân bình đẳng trong gia đình phân
công, được huyền thoại hóa qua chuyện Công Chúa Tiên Dung
kết hôn với anh chàng nghèo khó Chữ Đồng Tử (Đạo Sống
Việt, Tủ Sách Việt Thường, 2000, Trang 353-375).
Trên bình diện tâm lý và xã hội, tự do là tinh thần cao độ
của một tập thể con người biết chấp nhận dị biệt “rằng trong
lẽ phải có người có ta”. Bình đẳng là tinh thần cao độ của một
tập thể con người không bóc lột nhau, “công bằng là đạo
người ta ở đời”. Không bóc lột nhau mới tạo được một xã hội
bình đẳng. Chấp nhận dị biệt mới xây dựng được một xã hội tự
do dân chủ.

3.11 Nhẫn Nhục
Ném bất cứ vật gì dơ hay sạch vào nước, nước thâu nạp
tất cả mà không có phản ứng. Người nông dân trồng lúa nước
học được bài học nhẫn nhục ở sự kiện thực tế đó.
Cái nhẫn uyển chuyển linh động như nước, chứ không ù
lì, trơ trơ, bất động như cái nhẫn của đất. Gặp chất dơ thì rửa
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sạch. Không thanh lọc được thì chờ, khi có dịp bốc hơi, tụ lại
thành mây, nước mưa trở lại tinh khiết trong lành.
Cái nhẫn mà cha ông chúng ta muốn nhắc nhở là cái
nhẫn của người trí, nhẫn nhục để thăng hoa (bốc hơi) chớ
không phải nhẫn nhục cho qua ngày. Nhẫn như Rồng tiềm
phục ở vực sâu, chờ thời cơ để quật khởi, tung hoành, thăng
hoa bốc hơi như nước.

3.12 Tính Tự Nhiên
3.12.1 Bất tranh
Nước tự do xuôi chảy theo bản tính một cách tự nhiên,
luồn, lách, len, chui, thấm,.v.v... không tranh với ai, nhưng
không có gì có thể cản, không đâu mà không qua được, nước
chảy đá mòn, trên đường đi cuốn theo tất cả, tức nước vỡ bờ....
3.12.2 Tự nhiên
Nước nuôi dưỡng muôn loài, mà không xen vào làm trở
ngại sự phát triển tự nhiên của mỗi loài, để cho mỗi loài được
sống tự do cái sống của nó, được tự do phát triển theo bản tánh
của nó: xoài ra xoài, ổi ra ổi, lúa ra lúa, v.v….
3.12.3 Vô vi
Nước không làm gì mà không cái gì mà nước không làm:
nuôi dưỡng muôn loài, sự sống bắt nguồn từ nước. Nước xuôi
chảy theo bản tính tự nhiên, thâu nạp, thích nghi dung hóa...
bốc hơi; không vì lợi, không vì danh, nuôi dưỡng muôn loài mà
không kể công, cứ âm thầm xuôi chảy mãi, gặp chỗ sâu nằm im
đó, không giữ gì làm của riêng, có dịp bốc hơi thành mây, gặp
điều kiện thích hợp mây trở thành mưa, nước mưa trở lại tinh
khiết, thấm vào đất nuôi dưỡng muôn loài mà không bao giờ
đòi hỏi gì.
Sự hiểu nghiệm này được huyền thoại hóa qua chuyện
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Thánh Tản Viên và Thánh Gióng với tinh thần “có việc thì đến
hết việc thì đi”.
3.13 Tính Bốc Hơi: thăng hoa
Tính bốc hơi của nước đã xây dựng cho dân tộc Việt
Nam nền tâm học: biến – hóa – thăng hoa – hòa đồng, hòa
cùng vũ trụ. Ngoài tính bất định hình, bất định thể, đối lập
thống nhất, dung nạp, hòa tan, hài hòa, thích nghi, tự do, bình
đẳng, không chấp trước, v.v..., nước còn có tính bốc hơi (thăng
hoa). Dứt bỏ tất cả, thoát xác mới bốc hơi được. Vì thế, ngoài
óc thực tế, tâm hồn người Việt Nam còn có khuynh hướng dứt
bỏ danh lợi (như Thánh Tản Viên, Thánh Gióng), dứt bỏ dục
vọng thấp hèn, hướng tới Chân - Thiện - Mỹ, hướng tới những
giá trị tinh thần siêu việt vĩnh cửu.
Nếp sống thăng hoa trong nền văn hóa Việt đã được
huyền thoại hóa qua biểu tượng thần tổ kép Tiên Rồng. Thăng
hoa theo chiều kích tâm linh phát triển tình thương và trí tuệ
với định hướng của nền tâm học: biến – hóa – thăng hoa – hòa
đồng, hòa cùng vũ trụ, giải phóng toàn triệt con người vô điều
kiện, không kêu cầu đến tôn giáo.

3.14 Tự Lắng Trong, Tự Thanh Lọc
Khi xuyên qua rừng núi, đi ngang qua làng mạc phố
phường, nước tiếp nhận đủ mọi thứ mùi vị, sạch dơ, bị ô nhiễm
bởi rác rưởi, chất độc nhưng sau đó tự thanh tẩy. Học giả
Ferraye đã nhận thấy được đặc tính tự thanh lọc, tự chuyển hóa
của người Việt Nam. “Tự mình, nước biết gạn đục khơi trong
như là người Việt Nam vậy. Tiến sĩ Ferraye cho rằng nét đặc
sắc của văn hóa Việt Nam là tính cách không chối từ của nó.
Thực ra, nó chỉ có một chối từ: sự đồng hòa cưỡng bức. Còn
lại, nó tìm cách dung hóa và hội nhập mọi sở đặc văn hóa của
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Hoa, của Ấn, của Nam Đảo, của Âu-Tây…, cả ngôn từ và kỹ
thuật cả tôn giáo và nghệ thuật” (Trần Quốc Vương, sđd, Trang
44).
Nước tự thanh lọc, tự bốc hơi, vượt thoát thể lỏng để trở
thành thể khí, gợi lên hình ảnh tự lực, tự thắng tự mình thanh
tẩy để thăng hoa. Tự thắng những yếu hèn, dục vọng, thú tính,
ích kỷ, đố kỵ... còn ẩn tàng trong tâm trí đang làm vẩn đục tình
người trong chính mình. Nói cách khác, tự thắng là làm chủ
những cảm thọ, những xúc động, những tư tưởng hẹp hòi cố
chấp, là làm chủ chính mình. Tự thắng là tiến trình dẫn đến
nhân chủ. Đó là điều kiện cần và đủ để nhân tính làm chủ tư
duy và hành động.

3.15 Trở Về Bản Chất, Trở Về Nguồn
Nước xuôi chảy, tràn lan khắp nơi, thâu nạp tất cả dơ,
sạch, mùi vị, màu sắc, trăm sông đổ ra biển, không giữ gì làm
của riêng, bốc hơi thành mây bay trên trời cao (trở về tận cội
nguồn, thiên nhiên), mây thành mưa, nước mưa trở lại tinh
khiết, mát dịu, xuôi chảy êm đềm, thấm vào lòng đất nuôi
dưỡng con người, vạn vật muôn loài.
Mặt khác, ngắm nhìn quá trình của dòng nước xuôi chảy,
thu nạp, thích nghi, bốc hơi thành mây, mưa rồi nước lại bốc
hơi, v.v... giúp cho người Việt xưa với nghề trồng lúa nước có
khái niệm đầu tiên về lý biến dịch tự nhiên của vũ trụ vạn vật
muôn loài tuần hoàn liên tục không ngừng nghỉ.
Sự hiểu nghiệm cụ thể thực tế đó gợi lên hình ảnh của
một bà mẹ, sinh sản và nuôi dưỡng muôn loài. Nước là đầu
mối: sự sống bắt nguồn từ nước. Trên đường đi, nước thu nạp
tất cả..., đi đến cùng nước bốc hơi, rồi trở lại thành nước tinh
khiết. Đó là hình ảnh cụ thể khắc ghi trong lòng người nông
dân trồng lúa nước lý vận hành âm dương, được huyền thoại
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hóa qua biểu tượng thần tổ kép Tiên Rồng (Tiên = Âm, Rồng =
Dương). Nước cũng bao gồm những thuộc tính mâu thuẫn:
động tĩnh, cương nhu, lợi hại, v.v.... Sự thấy biết này được thần
thoại hóa với biểu tượng đối lập mà thống nhất: thần tổ kép
Tiên Rồng, cha mẹ chung của dân tộc, của con người.

4.0 Lời Kết:
Tóm lại, một khi nghề trồng lúa nước trở nên căn bản
của đời sống kinh tế thì nước trở thành yếu tố vô cùng quan
trọng. Ở vùng châu thổ sông Hồng và sông Mã, mọi thứ đều
phải thích nghi với nước, từ thực vật, động vật đến con người.
Qua sự quán chiếu đó, nông dân Việt sớm ý thức được sự
sống bắt nguồn từ nước. Trong nếp sống trồng lúa nước, từ cái
làm (trồng lúa nước), cái nhìn (thảo mộc) đến cái ăn (gạo, thủy
sản, muối, nước mắm) chốn ở (sống trên thuyền bè, nhà sàn
trên nước), di chuyển (thuyền, cầu phao), giải trí (múa rối
nước) cho đến khi chết (thủy táng) đều liên hệ đến nước.
Có lẽ chính mối quan hệ thiết thân giữa người và nước
đã giúp cha ông chúng ta nắm bắt được các yếu tính của nước
và thể nghiệm chúng trong cuộc sống của dân tộc: linh động,
thích nghi thích ứng với hoàn cảnh, thu nạp, dung hóa, tự do,
bình đẳng, không chấp, tự nhiên, vô vi, tự thanh lọc, khiêm
cung, mềm mại, cương nhu, động tĩnh... Và thế quân bình, tĩnh
lặng giúp chúng ta nhìn thấy sự việc rõ ràng hơn.
Nhưng sự quán chiếu quan trọng nhất của cha ông chúng
ta về yếu tính của nước là:
• Liên hệ nhân quả qua sự quán chiếu từ nước, phân,
cần, giống, ánh sáng, thời tiết thích hợp giúp cho cây lúa trĩu
hạt.
• Lý luân hồi, tái sinh rút ra từ chu trình thảo mộc qua
64

Tuû Saùch Vieät Thöôøng

bốn mùa và qua sự quán chiếu đời sống nông nghiệp trồng lúa
nước.
• Lý vô thường, nước luôn luôn biến chuyển không
ngừng.
• Lính thăng hoa (bốc hơi).
• Tính sinh hóa và tự sinh tự hóa của mọi loài.
• Tính vô vi và không chấp.
• Thuộc tính mâu thuẫn: cương-nhu, cường-nhược,
động-tĩnh.
Phải chăng những tinh hoa cốt lõi của Nho-Lão-Phật
đều là đặc tính của nước? Vì thế, khi dân Việt tiếp xúc với đạo
Phật, đạo Lão và đạo Nho đã tiếp nhận lý thuyết của các đạo
đó một cách dễ dàng như đón nhận cố nhân, vì những tinh hoa
của Nho-Lão-Phật đã được thể hiện trong nếp sống Việt Nam
từ ngàn xưa, nghĩa là những tinh hoa đó đã vượt thoát chữ
nghĩa.
Mặt khác, cha ông chúng ta gọi “quê hương mình” là
“nước”, muốn gợi lên hình ảnh để nhắc nhở con cháu: nước là
đặc tính cốt lõi của nếp sống Việt Nam (nếu không muốn nói
nền minh triết nhân bản Việt Nam). Và nước Việt Nam, dân
Việt Nam là dung môi như nước có thể Việt hóa hầu hết các
tinh hoa của những hiện tượng ngoại nhập,để phong phú hóa
văn hóa Việt Nam. Có thể nói đặc trưng nổi bật, mang yếu tố
truyền thống, có nguồn gốc sâu xa của nền văn hóa trồng lúa
nước đã tạo ra những yếu tố tác động vào tâm tư tình cảm của
người Việt Nam và hình thành tinh thần dân tộc. Nói cách
khác,những đặc tính đặc trưng của nước đã thăng hoa thành
triết lý sống để rồi lắng đọng sâu xa trong tâm hồn của người
Việt Nam ngày xưa và di truyền đến các thế hệ mai sau.
Ngắm nhìn, suy nghiệm dòng suối, con sông, mặt hồ v.v...
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với đặc tính của nước một cách sâu sắc có thể rút ra được một
triết lý sống hài hòa, giản dị, an nhiên, tự tại, và biết rằng mọi
vật trong thiên nhiên lúc nào cũng chuyển động, thay đổi như
nước; biết rằng đời sống không thể thiếu nước, đời sống vốn
quý báu như nước, phải biết trọng đời sống của mình cũng như
mọi sinh vật. Nước khiến cho vạn vật liên hệ với nhau chặt chẽ
và con người phải ý thức rõ rệt về sự tương quan mật thiết này.
Như trên đã trình bày, từ xưa đến nay có biết bao nhiêu
người đã theo dõi, quan sát dòng nước hoặc ngắm nhìn
chính mình để thấy, biết mà giác ngộ chân lý.
Cho nên, trong nền minh triết nhân bản Việt, điều quan
trọng nhất là phải biết trở về với chính mình, “trăm hay xoay
vào lòng”, chứ không phải cố gắng trở thành cái gì khác hơn
là mình. Người trưởng thành không thể sống thiếu ý thức về
mình và sự tương quan giữa mình và người, mọi vật cùng
thiên nhiên. Sự hiểu biết thật sự chỉ đến khi con người tự biết
mình vì “ngọn đèn được tỏ trước khêu bởi mình”, tạo điều kiện
thuận lợi để thăng hoa cuộc sống và con người với định hướng
con người tương thông với thiên nhiên, hòa cùng vũ trụ.
Điểm độc đáo ở chỗ cha ông chúng ta, với trí tưởng
tượng vô cùng phong phú và với óc sáng tạo, đã gói ghém tất
cả tinh hoa của sự hiểu nghiệm (sự hiểu biết qua kinh nghiệm
sống), của nếp sống nông nghiệp trồng lúa nước qua thông
điệp thần tổ kép Tiên-Rồng để trao truyền cho con cháu.
Có thể nói ngoài kho tàng huyền thoại, truyền thuyết, ngụ
ngôn, ca dao, chúng ta có thể tìm hiểu bản chất của người Việt
Nam, cốt lõi của đạo sống Việt, bản sắc của dân tộc qua sự suy
nghiệm và hiểu nghiệm đặc tính của nước.
Những đặc tính của nước như tự chủ (tự lắng trong),
nhân bản (nuôi sống con người và muôn loài), không chấp,
thích nghi, thu nạp, dung hóa, cởi mở, hiếu hòa (bất tranh), vô
vi (nước không làm gì mà không cái gì mà nó không làm), tự
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nhiên (để cho mọi vật được sống tự do cái sống của nó), tự do
bình đẳng, nhẫn nhục (kiên trì phấn đấu), thăng hoa (bốc hơi),
v. v... đã ngàn đời kết thành bản sắc dân tộc (nội lực dân tộc).
Với nội lực vững mạnh đó các dân tộc khác dù mạnh đến đâu
cũng không thể đồng hóa được dân tộc Việt Nam. Vì thế, sau
hơn một ngàn năm bị lệ thuộc phương Bắc, dân tộc Việt vẫn
nói tiếng Việt, vẫn giữ được bản sắc của mình, đồng thời âm
thầm bền bĩ sáng suốt, tự chủ dung hóa trọn vẹn ba nguồn tư
tưởng Nho-Lão-Phật để phong phú hóa tư tưởng Việt Nam, và
kiến thiết nền văn minh rực rỡ vào thời kỳ độc lập, tự chủ LýTrần tại phương Đông.

5.0 Thay Lời Phi Lộ
Đã đến lúc mọi người Việt Nam yêu nước mình, thương
dân mình tự ý thức thực hiện cuộc chuyển hóa tâm thức để
phục hoạt những đặc tính gốc của nền minh triết nhân bản Việt
Nam làm tư tưởng chủ đạo cho cuộc sống, phát huy và dung
hóa những tư tưởng ngoại nhập Đông-Tây-Kim-Cổ đã và đang
hội tụ trên quê hương hầu hóa giải bế tắc tư tương, khủng
hoảng tâm thức và mâu thuẫn khốc liệt của thời đại (kinh tế,
chính trị và tôn giáo) để thể hiện con đường sống của dân tộc
(nhân đạo). Đó cũng là xu hướng tất yếu của nhân loại để xây
dựng nền văn minh nhân bản trong những thập niên tới. Dân
tộc Việt Nam chỉ có thể vượt lên ngang tầm với thời đại về
khoa học kỹ thuật và tiện nghi vật chất khi đặt cơ sở phát triển
đất nước trên nền tảng của bản sắc dân tộc, trong công cuộc
nâng cao dân trí và khai tâm.
Giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc vừa mang tính
hướng nội lấy tâm làm chủ, nâng cao giá trị trường cửu của
đạo làm người (lấy tình thương xây dựng tâm thức dân tộc, với
đạo lý: thương người như thể thương thân), đồng thời mang
tính hướng ngoại nâng cao trí thức và kỹ thuật khoa học.
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Nhà bác học Albert Einstein nói rằng học một chuyên
nghành chưa đủ, với bấy nhiêu chỉ có thể trở thành một cái
máy khả dĩ dùng được, nhưng chưa phải là một nhân cách
hoàn chỉnh. Một người cần có một cảm thức mạnh về những gì
đáng đạt được, phải học tập cho có cảm quan về cái đẹp, cái
thiện. Nếu không thì những kiến thức chuyên môn, người đó sẽ
giống như con chó đã được luyện tập hơn là một con người
phát triển toàn diện. Họ phải học hỏi về nhân tình thế thái, biết
những nỗi thất vọng cũng như những đau khổ của con người để
có một thái độ nhân ái đối với tha nhân, đối với tập thể (Đông
Phong, Bản Sắc Dân Tộc, Đường Việt, Nam 2000, trang 205).
Về nâng cao dân trí và khai tâm, ông cha chúng ta
thường nhắc nhở trong nền giáo dục nhân bản tâm linh với
cẩm nang dịch lý: học ăn, học nói, học gói, học mở. “Học
mở” là nâng cao dân trí; “học gói” là khai tâm. “Học mở” là
trí tuệ; “học gói” là tình thương. “Gói” – “mở” được huyền
thoại hóa qua biểu tượng thần tổ kép Tiên Rồng. Tiên là tình
thương; Rồng là trí tuệ.
Thấm nhuần đạo lý dân tộc “thương người như thể
thương thân”, cho nên ông Phan Bội Châu mới nói rằng: làm
người ta phải thương ta, có lòng trắc ẩn mới ra con người.
Như vậy, về mặt khai tâm và phát triển tâm linh (tình
thương và trí tuệ), người Việt Nam cần gì phải nhắm mắt chạy
theo những hiện tượng ngoại nhập để vô tình tạo những ốc đảo
trong gia đình, ngoài xã hội và trong lòng dân tộc Việt Nam.
Tình thương, trí tuệ, hài hòa… là những hạt giống ở trong
nội tâm con người không thể tìm cầu bên ngoài. Không ai,
ngoài mình ra, có thể truyền cho mình “nguồn sáng nội tâm”
của mình. Phải tự mình thắp đuốc lên mà đi. Không thể tìm
thấy sự hiện hữu tâm linh mình và chân lý trong vòng tay rộng
mở của người khác vì “trăm hay xoay vào lòng, ngọn đèn được
tỏ trước khêu bởi mình”.
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NƯỚC: ĐẶC TÍNH GỐC CỦA NỀN
MINH TRIẾT NHÂN BẢN VIỆT-NAM

Tổ Tiên ta gọi quốc gia là NƯỚC,
Là quê hương, là giải đất Tiên Rồng.
Nước cũng là lưu lượng của dòng sông,
Của biển cả bao la nuôi trăm họ.
ĐẤT thể “tĩnh”, vốn cưu mang che chở,
Giúp con người ổn định chốn mưu sinh.
NƯỚC biến thiên, thể động, vượt sông, ghềnh,
Tuy đối lập nhưng kết tinh kỳ diệu.
Thần Tổ Kép Tiên Rồng là biểu hiện
Của non sông hoà hợp thế âm dương,
Lý bổ sung tương phản để sinh tồn,
Như hiện tượng thiên nhiên không thể thiếu:
Mưa nắng, trắng đen, gái trai, sáng tối
Là hai chiều của chuyển biến thăng hoa,
Nhưng hai chiều phải kết hợp hài hoà
Để đối lập phát sinh thành đối ứng.
Rồi không ngừng ở nhị nguyên hai hướng,
Với thời gian quán chiếu thế đồng minh
Tổ tiên ta ngộ giác được nhất nguyên
Làm hiện rõ đường đồng qui xã hội.
Thống nhất, quyện hòa, hợp chung một khối
Là cội nguồn cho vạn vật nảy sinh,
Đất nước thành ra NƯỚC, tiếng quê mình.
*
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Nước thể lỏng, êm đềm, không hình dáng,
Song đôi khi nước cuồn cuộn, tuôn tràn,
Nước xoáy mòn sắt đá, diệt xâm lăng.
Đống Đa, Chi Lăng, Bạch Đằng, Hàm tử.
Rồi nước lại về thể đầu nguyên thủy,
Biết hài hòa thắng bại chẳng cách chia.
Tạo tình thân, không thù hận xa lià,
Vì hiểu rõ lý tương thân, chung sống.
Trong bối cảnh: phá, biển, hồ, khe, suối
Với đại dương bát ngát ở phương Đông,
Với ruộng đồng trồng lúa nước mênh mông,
Trên mặt hồ lão ngư ông thả lưới,
Đoàn thôn nữ gàu tre chuyền nước tưới,
Người nông dân ngâm nước đắp đê điều,
Hình ảnh người cùng sông nước thương yêu
Giúp dân Việt quán thông chân lý sống.
Uyển chuyển, ôn hòa, bang giao, hào phóng,
Biết tùy thời, thân thiện với tha nhân.
Biết ẩn mình khi nắng dãi mưa dầm,
Mưu an lạc với muôn phương, viễn xứ.
* * *
Nước không hình, biết dung hoà mọi thứ.
Nước thích nghi, thâu nạp ngọt, nồng, cay,
Khi thể mềm, thể đá hoặc hơi bay
Tự thanh lọc khiết tinh khi về cội.
Sống nhờ nước, gieo trồng, sông cá lội,
Nước thanh bình, thuyền bến rộn ràng vui.
Nước lâm nguy, chung sức trả ơn đời,
Đem an lạc cho nước non sông núi.
“ĐẤT ổn định, trẻ già chung vun xới,
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“NƯỚC trị an, trai gái hợp tranh hùng.”
* * *
Nhờ cảm nhận tính thích nghi của NƯỚC
Dân Việt-Nam biết hoà hợp cương nhu.
Nhưng khi rơi vòng cưỡng bức vong nô
Biết quật khởi để đấu tranh quyền sống.
Đó là lẽ Âm Dương, đồng đối ứng
Từ tư duy chuyển hóa của Tiên Rồng.
Cửu Lăng Vân
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CỘI NGUỒN VĂN HÓA
VIỆT NAM
Thieân Nhieân
(Thieân Thö Voâ Ngoân cuûa Trôøi Ñaát)

I. Phần Tóm Lược:
Dân tộc nào để cho văn hóa ngoại lai ngự trị thì không
thể có độc lập thực sự, vì văn hóa là linh hồn của một dân tộc
(1).
Cội nguồn văn hóa Việt Nam là Thiên Nhiên; nói cách
khác Thiên Nhiên là cội nguồn tâm thức dân tộc. Tâm thức là
dòng sống linh động và sinh động, là nội lực dân tộc.
Văn Hóa Là Tâm Thức Dân Tộc:
Nhìn dưới khía cạnh “lực”, văn hóa ví như ngoại công,
còn tâm thức dân tộc tỷ như nội lực. Cụ thể hơn, tuy không
chính xác lắm, nhưng nó gợi hình và liên hệ đến bản thân con
người, nên dễ hiểu hơn, văn hóa ví như thân xác con người,
còn tâm thức tỷ như hệ thống miễn nhiễm. Hệ thống miễn
nhiễm suy yếu con người sẽ chết dần.
Có thể nói văn hóa là hiện tượng, còn tâm thức là bản
chất. Văn hóa là bánh, còn tâm thức là bột. Bột có thể làm mọi
loại bánh với nhiều mùi vị khác nhau.
Văn Hóa Là Dòng Sống:
Văn hóa là cuộc sống. Không phải bỏ công nghiên cứu
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dòng suối đã khô cạn; không phải là khảo cổ đào bới tìm kiếm
những di vật dưới lòng đất, cũng không phải là tư duy triết học,
không phải nặn óc xây dựng một hệ tư tưởng triết lý để được
thiên hạ công nhận và áp đặt con người sống trong cái lồng, cái
khung triết lý đó. Mà là lời mời hội nhập vào dòng sống dân
tộc đang trôi chảy và còn chảy mãi với dòng tâm thức dân tộc
để thăng hoa cuộc sống và con người.
Nói đến nét đặc thù văn hóa dân tộc mà không sống với
nó, không hít thở cùng ăn – cùng ở với nó là trò chơi danh từ
về cái xác chết văn hóa, không đem lại lợi ích cho nhân sinh,
không thăng hoa cuộc sống và con người.
Chẳng hạn ca ngợi hết lời tinh thần nhân chủ trong nếp
sống Việt mà vẫn sống trong nô lệ của ý thức hệ hay của tôn
giáo có tổ chức thì không khác gì “con két” nói được hai chữ
“tự do” mà vẫn ở trong lồng chim, trong lúc cửa đã mở rộng.
Sống Đạo:
Về tận cội nguồn, Thiên Nhiên (Thiên Thư Vô Ngôn của
Trời Đất) lấy con người làm gốc cho mọi sinh hoạt vật chất và
tinh thần, ý thức được con người có cùng một nguồn sống
(Thiên Nhiên) cùng tưới tắm trong một suối nguồn yêu thương
vô tận của trời đất, cùng sống trong một ngôi nhà (trái đất),
vượt thoát mọi rào cản ngăn cách lòng người; về tận cội nguồn
thiên nhiên, dĩ nhiên các dân tộc sẽ gặp nhau ở một điểm là
đem lại yêu thương, thái hòa, bình đẳng và ấm no cho nhân loại
trong cuộc sống ngay tại đây và bây giờ. Như vậy, thuận lý
theo thiên nhiên sống trọn vẹn với cuộc sống, với cái đang xảy
ra (với hiện tiền) trong tính người và tình người là Sống Đạo,
ngoài ra không có đạo nào khác.
Ông Krishnamurti đã khẳng định rằng “cái mà Phật gọi là
Niết Bàn, Jesus gọi là Thiên Đàng, tôi gọi là “Cuộc Sống”.
74

Tuû Saùch Vieät Thöôøng

Tám trăm năm trước vua Trần Nhân Tông đã khẳng định
rằng “chân lý không nằm trong Phật giáo mà nằm chính ngay ở
giữa lòng Cuộc Sống”.
Trong nếp sống trồng lúa nước, ông cha chúng ta đã xây
dựng nếp sống thuận lý theo thiên nhiên sống trọn vẹn với cuộc
sống trong tính người và tình người ngay tại đây và bây giờ.
Như vậy, trở về tận cội nguồn, Thiên Nhiên không phải
là lập hội nghiên cứu với những buổi hội thảo, thuyết trình,
luận bàn hoặc viết thật nhiều sách xây dựng hệ thống tư tưởng
triết học mà là thuận lý theo thiên nhiên, sống trọn vẹn với
hiện tiền của cuộc sống trong tính người và tình người,
nghĩa là hội nhập vào dòng sống dân tộc để thăng hoa con
người và cuộc sống, với định hướng giải phóng toàn triệt con
người.
II. Thiên Nhiên: Thiên Thư Vô Ngôn của Trời Đất
Tinh thần thực tiễn (2), môi trường sống (3), cách làm ăn
(trồng lúa nước) và lối sống (định cư) giúp cho cư dân Hòa
Bình (tiền thân của dân tộc Việt Nam) (4), tích lũy được những
hiểu biết qua kinh nghiệm sống sinh động và linh động (hiểu
nghiệm) tạo điều kiện thuận lợi cho họ thực hiện thành công
cuộc cách mạng nông nghiệp trồng lúa nước cách ngày nay
khoảng 6000-7000 năm (thời gian tương đối) trong nền văn
hóa Hòa Bình (5).
Từ kinh nghiệm sống của nếp sống nông nghiệp trồng lúa
nước, họ mở cửa âm – dương cảm nhận, chuyển tải Thiên
Nhiên (Thiên Thư Vô Ngôn của Trời Đất) hòa quyện với lòng
người vào dòng tâm thức của cư dân Hòa Bình thể hiện qua
dòng sống củng cố và phát huy nếp sống tương nhượng quần
cư hài hòa trong xóm làng (hòa cả làng) chan hòa tình người,
sống cùng với mọi người và để mọi người cùng sống với mình
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(6) và cùng tiến.
Nếp sống nông nghiệp trồng lúa nước được củng cố dần
và phát triển qua các thời đại văn hóa Bắc Sơn, văn hóa Phùng
Nguyên, thời đại các vua Hùng dựng nước Văn Lang ….
Dần dần qua quá trình giáo dục nhân bản tâm linh, với
cẩm nang dịch lý – học ăn, học nói, học gói, học mở – người
Việt Nam trưởng thành là người có lòng trắc ẩn, với đạo lý
“thương người như thể thương thân”, trong cung cách ứng xử:
“May thay ở chốn bình yên, thấy người hoạn nạn nỡ quên sao
đành”. “Thương người, người lại thương ta, ghét người thì lại
hóa ra ghét mình”.
Ông Phan Bội Châu đã sống trọn vẹn với dòng tâm thức
dân tộc nên chỉ với hai câu thơ ngắn ngọn mà nói lên được ý
nghĩa sâu sắc cái đạo lý làm người Việt Nam: “Làm người ta
phải yêu ta, có lòng trắc ẩn mới ra con người”.
Âm Dương – Tiên Rồng: Tình Thương và Trí Tuệ
Tổ tiên người Việt Nam đã thần hóa âm dương thành Mẹ
Tiên Âu Cơ sống trên núi (Non Nhân), Cha Rồng Lạc Long
sống dưới biển (Nước Trí), tỏ lòng biết ơn mẹ cha, âm dương,
đất trời. Người thờ người, thờ nhân tính, còn gì nhân bản hơn:
“Dù xây chín bậc phù đồ, không bằng làm phước cứu cho một
người”.
Tình thương và trí tuệ là định hướng của dân tộc Việt
Nam trong mọi ý nghĩ, lời nói và việc làm; “hòa” là chủ đạo
cho mọi liên hệ ứng xử (hòa cả làng).
Tình thương hồn nhiên trong sáng, tức dưới ánh sáng của
trí tuệ sẽ hóa giải mọi mâu thuẫn ở nội tâm, trong gia đình và
ngoài xã hội: “Thương nhau củ ấu cũng tròn, dù trăm chỗ lệch
cũng kê cho bằng”.
Mẹ Tiên Âu Cơ và Cha Rồng Lạc Long là biểu tượng
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thăng hoa theo chiều kích tâm linh phát triển tình thương và trí
tuệ với định hướng: Biến – Hóa – Thăng hoa – Hòa đồng, hòa
cùng vũ trụ.
Thuận lý theo thiên nhiên (trông cơ trời đất liệu thời làm
ăn) sống trọn vẹn với cuộc sống trong tính người và tình người,
với nếp sống tỉnh thức là sống đạo; âm dương, Tiên Rồng là
đạo sống, bỏ thực tại đi tìm chân lý là bỏ đạo, sống với
mộng, tự mình tắt đuốc đi đêm là vong thân. Nắm được lẽ sinh
hóa của Âm Dương, Tiên Rồng có gì không thông.
Trở Về Tận Cội Nguồn Thiên Nhiên:
Thiên Thư Vô Ngôn của Trời Đất (Thiên Nhiên) nơi
chứa đựng những yếu tố vĩnh hằng của nền văn hóa Việt Nam
nói riêng và của mọi nền văn hóa trên thế giới nói chung.
Mỗi dân tộc sống trong môi trường khác nhau nên tùy
theo môi trường sống mỗi dân tộc có bản sắc độc đáo riêng của
nó, được thể hiện ngay trên dòng sống sinh động và dòng tâm
thức của nó mà văn hóa là một bộ phận. Văn hóa và tâm thức
như là hai mặt của một đồng tiền.
Nhìn dưới góc độ của lý âm dương, văn hóa ví như
dương (Rồng), còn tâm thức dân tộc tỷ như âm (Tiên). Âm diệt
thì dương không thể tồn tại và ngược lại; nhìn dưới khía cạnh
“lực”, văn hóa ví như ngoại công, còn tâm thức dân tộc tỷ như
“nội lực”. Có thể nói văn hóa là hiện tượng, còn tâm thức là
bản chất. Văn hóa là bánh, còn tâm thức là bột. Bột có thể làm
mọi loại bánh với mùi vị khác nhau. Tóm lại tâm thức là linh
hồn của văn hóa, đồng thời cũng là nội lực dân tộc; cho nên có
thể nói văn hóa là linh hồn của dân tộc.
Trở về Thiên Thư Vô Ngôn của Trời Đất (Thiên Nhiên)
là con đường sống của dân tộc Việt Nam nói riêng và của mỗi
dân tộc nói chung.
Con người phải trở về tận cội nguồn, thiên nhiên, không
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dừng chân ở bất cứ giáo hội nào, bất cứ chủ nghĩa hay ý thức
hệ nào, hoặc bất cứ quan niệm triết học nào, bất cứ chủng tộc
nào. Về tận cuội nguồn “lý” (chân lý) đem phần “dụng” (biến
dịch) ứng dụng vào cuộc sống hiện tiền, đáp ứng nhu cầu sống
của thực tại. Nghĩa là thuận lý theo thiên nhiên với ý chí và
nghị lực, sống trọn vẹn với cuộc sống (với cái hiện tiền) trong
tính người và tình người, tức thể hiện đầy đủ và trọn vẹn nếp
sống an nhiên tự tại ngay nơi hiện tiền. Như vậy không có gì
ngoài thực tại của cuộc sống và con người.
Chân Lý Ở Đâu ?
“Chân lý không nằm trong Phật giáo mà nằm chính ngay
ở giữa lòng cuộc sống… Phật giáo là cuộc sống” (vua Trần
Nhân Tông). Chúa dạy rằng Nước Trời trong lòng các ngươi
… Ta là sự sống. Ông Krishnamurti khẳng định rằng chân lý ở
trong mỗi người; nó vĩnh viễn ở ngay đó. Hễ giây phút nào các
bạn theo ai thì phút giây ấy các bạn ngưng theo chân lý.
Như vậy không thể đi tìm chân lý ngoài cuộc sống và con
người mà thuận lý theo thiên nhiên (trông cơ trời đất liệu thời
làm ăn) sống trọn vẹn với cuộc sống, thì chân lý sẽ tự thể hiện
ngay nơi hiện tiền của cuộc sống và trong chính con người của
mình.
Nói cách khác, phá bỏ mọi rào cản ngăn cách lòng người,
con người đối diện với con người trong tính người và tình
người. Con người cùng một nguồn sống là Thiên Nhiên (Thiên
Thư Vô Ngôn của Trời Đất) cùng được tưới tắm trong nguồn
suối yêu thương vô tận của trời đất, cùng chung sống trong một
ngôi nhà (trái đất), lấy tình thương xây tình người, tạo một
dòng tâm thức đáp ứng nhu cầu hóa giải khủng hoảng tâm thức
của con người (do sự mất quân bình giữa vật chất và tinh thần
trong cuộc cách mạng kỹ nghệ tạo nên) trong xu thế toàn cầu
hóa với nền tin học đang tiến như vũ bảo.
78

Tuû Saùch Vieät Thöôøng

III. Cội Nguồn Văn Hóa Việt Nam: Thiên Nhiên và
Nước
Về tận cội nguồn sự sống, Thiên Nhiên (Thiên Thư Vô
Ngôn của Trời Đất), hòa cùng vũ trụ qua cuộc chuyển hóa tâm
thức không phải là tín ngưỡng hay lập thuyết, cũng không phải
là triết học hay xây dựng hệ thống triết lý để được mọi người
chấp nhận, mà phải là kết quả của quá trình sống tỉnh thức,
sống trọn vẹn với cuộc sống, chứ không phải là hội luận, tranh
cãi hay bút chiến.
Đàm luận, tranh cãi hay bút chiến mất thời giờ vô ích,
cho nên, ông cha chúng ta thường nhắc nhở: “Trăm nghe
không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một lần trải qua”.
Sở dĩ chúng tôi sẽ phải trích dẫn, giải thích dài dòng chỉ
nhằm mục đích học hỏi kinh nghiệm sống bằng cách cảm nhận
chuyển dịch Thiên Nhiên (Thiên Thư Vô Ngôn của Trời Đất)
vào dòng sống và dòng tâm thức dân tộc; đồng thời thấu hiểu
một cách sâu sắc bản sắc đặc thù của dân tộc (nhân bản, hiện
thực, tình thương, thích nghi, dung hóa, việt hóa …). Ông cha
chúng ta tin tưởng vào nội lực đó, nên xem những hiện tượng
ngoại nhập Nho – Lão – Phật, và v.v… như rế, giày, dép …:
“Có rế thì đỡ nóng tay, có dép có giày thì đỡ nóng chân”.
Nếu chưa Việt hóa được những nét đặc thù của hiện
tượng ngoại nhập thì tạm thời: “Ăn sung ngồi gốc cây sung, lấy
anh thì lấy nằm chung chẳng nằm”.
Về nguồn phát huy nội lực, bản lĩnh và dòng tâm thức
dân tộc trong bản sắc đặc thù của văn hóa Việt Nam: Nội lực
dân tộc hay ý thức dân tộc bản lĩnh bao hàm ý thức bảo tồn,
truyền thừa và phát triển các giá trị vĩnh hằng do dân tộc sáng
tạo và tích lũy qua quá trình lịch sử nhằm duy trì dòng sinh
mệnh văn hóa dân tộc và phát huy ngày thêm tốt đẹp. Văn hóa
Việt Nam chứ không phải văn hóa của chủng tộc Bách Việt
sống ở châu thổ sông Dương Tử và phía nam sông Hoàng
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Hà(7).
Nguồn Nào?
1. Thiên Nhiên (Thiên Thư Vô Ngôn của Trời Đất)
Không thể ngừng ở Tam Giáo (NHO - LÃO - PHẬT).
Một học giả nguời Mỹ, không có tâm Việt, chỉ với tinh thần
khách quan và đầu óc không bị điều kiện hóa bởi tam giáo
cũng thấy đuợc khá chân xác về việc trở về nguồn: ông ta ví
văn hóa Việt như một cây gậy, nhìn bề ngoài thấy phủ lớp sơn
Tây mỏng; cạo lớp sơn ấy đi, vẫn thấy phủ một lớp sơn Tàu có
phần dày hơn; song cạo tiếp lớp sơn Tàu ấy nữa thì lộ ra cốt lõi
cây gậy tre đực Việt Nam. (8)
Thật ra, còn một lớp sơn Ấn Độ (Phật Giáo) cũng khá
dày mà học giả quên không đề cập đến. Trở về nguồn cũng
không thể ngừng lại ở nền văn hóa Đông Sơn với trống đồng
Ngọc Lũ, thời đại Tam Giáo chưa du nhập vào Việt Nam. Trở
về nguồn cũng không phải trở về văn hóa Phùng Nguyên, thời
đại các vua Hùng dựng nuớc, thời đại ông Khổng Tử, ông Lão
Tử và Thái Tử Tất Đạt Đa chưa có mặt trên trái đất.
Phải đi nguợc lên, xa hơn nữa, vuợt qua văn hóa Bắc Sơn
với cái rìu Bắc Sơn, đến tận nền văn hóa Hòa Bình muộn
(12,000 - 10,000 năm truớc Tây Lịch) nơi xảy ra cuộc cách
mạng nông nghiệp trồng lúa nuớc (Oryzasativa, cây lương thực
trọng yếu của loài nguời) cách ngày nay 6,000 - 7,000 năm, nơi
nẩy sinh xóm làng (xã thôn tự trị) với tình hàng xóm láng giềng
do lối sống (định cư), cách làm ăn (trồng lúa nuớc, quần canh)
và môi truờng sống tạo nên.
“Định canh định cư” đồng nghĩa với sống tương nhuợng
quần cư hài hòa với hàng xóm láng giềng trong xóm làng tức
“sống cùng với mọi người và để mọi người cùng sống với
mình”. (Trần Gia Phụng, sđd, Trang 55) và đồng tiến.
1.1 Tinh Thần Thực Tiễn: Học Hỏi Từ Thiên Nhiên
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(Thiên Thư Vô Ngôn của Trời Đất)
Con người ra đời trong Trời Đất - “đầu đội trời, chân đạp
đất” - sống giữa thiên nhiên cùng muôn loài. Từ thuở ban sơ,
con người học hỏi từ thiên nhiên (Thiên Thư Vô Ngôn của Trời
Đất) và ở chính mình để tăng dần sự hiểu biết. Có thể nói rằng
thiên nhiên là ông thầy đầu tiên của con người và mãi mãi là
ông thầy vô tư vi diệu nếu con người vẫn chịu khó để tâm quan
sát học hỏi.
Trải qua tiến trình lâu dài hàng chục vạn năm, môi truờng
sống luôn luôn thay đổi. Nhờ quan sát học hỏi từ thiên nhiên và
cuộc sống linh động và sinh động, con người cổ đại ngày càng
hiểu biết hơn, hiểu ra được quy luật về chu kỳ của sự biến
chuyển thời tiết, biết được tính chất đất đai, hiểu quy luật vận
hành của thiên nhiên cùng vạn vật.
Những tri thức thực nghiệm đó giúp cho con người cổ
đại thích nghi với môi trường sống để tồn tại và phát triển về
mọi mặt vật chất lẫn tinh thần.
Thời đại không sách vở, kinh điển, không học thuyết này,
học thuyết kia, nếu không mở mắt, nếu không động não, nếu
không mở lòng để cảm nhận, thì con người không sống nổi.
Tìm những trái cây ăn được qua quan sát các loài chim ăn trái
trên cành, nhìn thấy con sóc lượm quả dưới đất....
Sau một thời gian dài, từ săn bắt hái lượm, đào củ, cư dân
cổ ở Hòa Bình (tiền thân của dân tộc Việt Nam) biết thuần hóa
cây nông nghiệp, thú vật, chuyển sang định canh định cư: trồng
trọt, trồng lúa nước và nuôi gia súc.
Ai đã dạy cư dân Hòa Bình (tiền thân dân tộc Việt
Nam) trồng trọt?
Phải chăng môi trường sống (thiên nhiên) và đời sống
thực tiễn là ông thầy của họ? Thường ngày họ hái, lượm quả
chín ở trong rừng sâu đem về hang động, ăn xong, vứt hột
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xuống đất ẩm, hạt nẩy mầm, mọc lên cây, sinh hoa kết trái...
Từ đó họ cùng nhau phá rừng để biến thành vườn nương, vườn
tược trồng cây ăn trái, đồi nương trồng rau dưa, bầu bí, khoai
đủ loại được hình thành dần dần theo thời gian và sự hiểu biết
cũng tăng dần.
Thế là nghề nông xuất hiện, đánh dấu một bước tiến bộ
quan trọng trong đời sống của dân cư Hòa Bình. Từ những kinh
nghiệm trồng trọt, họ nhận ra được nước giúp cho thảo mộc
tăng trưởng mạnh và tốt tươi, nên họ tìm cách thuần hóa lúa
hoang trở thành cây lúa trồng dưới ruộng nước.
Quan sát để học; học để biết; biết để làm; làm để
sống. Rồi vừa làm vừa học, làm đến đâu học đến đó. Biết
đến đâu sống đến đó. Biết rồi bảo nhau cùng biết để thăng
tiến con người. Thăng tiến con người đồng nghĩa với thăng
tiến xã hội và ngược lại. Vì sống phải làm mà làm thì tăng
sự hiểu biết “sống – làm – biết” và ngược lại “biết – làm –
sống” (như trên đã dẫn).
Kinh nghiệm sống cho biết, con người học hỏi bằng tâm:
cảm nhận, trực nhận; học hỏi bằng mắt: quan sát; học hỏi bằng
tay: lao động; học hỏi bằng óc: suy tư, nhận xét, sáng tạo.
Người nông dân trồng lúa nước phải quan sát trời (thời
tiết) trăng sao, đất đai, mưa gió thật tỉ mỉ để hoạch định công
việc cày cấy, để săn sóc, chăm bón đồng ruộng.
Sống với nghề nông trồng lúa nước ổn định lâu đời cách
ngày nay 6,000 – 7,000 năm (thời đại văn hóa Hòa Bình) cư
dân Hòa Bình với kinh nghiệm sống thực tiễn thấu hiểu rằng
muốn giải quyết các khó khăn trong cuộc sống thì phải nhìn
thẳng vào sự thực trong hiện tại (thực tại) về sau ông cha ta
diễn tả cái biết đó bằng: “Trông cơ trời đất liệu thời làm ăn”,
nghĩa là cảm nhận, thuận lý theo thiên nhiên (Thiên Thư Vô
Ngôn của Trời Đất) sống trọn vẹn với hiện tiền của cuộc sống
trong tính người và tình người ngay tại đây và bây giờ.
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1.2 Nếp Sống và Nếp Nghĩ Được Hình Thành Từ Môi
Trường Sống (Thiên Nhiên)
1.2.1 Hiểu Biết Âm Dương Qua Kinh Nghiệm Sống
Nói ngắn gọn tổ tiên người Việt Nam mở cửa âm dương
về tận cội nguồn cảm nhận, chuyển tải Thiên Thư Vô Ngôn của
Trời Đất (Thiên Nhiên) hòa quyện với lòng người vào dòng
sống dân tộc củng cố và phát huy nếp sống tương nhượng, hài
hòa, chan hòa tính người và tình người, với đạo lý thương
người như thể thương thân, nghĩa là lấy tình thương xây dựng
tâm thức dân tộc.
Trồng lúa nước mang tính thời vụ cao bắt buộc người
nông dân phải quan sát thiên nhiên. Trông trời trông đất (trông
cơ trời đất liệu thời làm ăn); đồng thời không thể quên yếu tố
con người.
1.2.2 Lý Âm Dương Kết Hợp Và Vận Hành
Từ hai yếu tố cha mẹ, nam nữ, già trẻ, trời đất, đêm ngày,
nóng lạnh, sáng tối... và do sống trong hoàn cảnh của nghề
trồng lúa nước, người nông dân thường xuyên tiếp xúc với
những cặp đối lập khác như nắng mưa, úng hạn..., rồi đực cái
trong thú vật, bông đực, bông cái trong bầu bí..., vui buồn,
hạnh phúc đau khổ trong cuộc sống, trên dưới, trong ngoài...
dần dần tổng quát hóa hai yếu tố đối lập thành âm dương. Như
vậy, ông cha chúng ta với nếp sống định cư định canh đã nắm
bắt được lý âm dương qua kinh nghiệm sống thực tiễn sinh
động và linh động.
Cảm và nhận quy luật dịch lý của thiên nhiên, của trời
đất, mở tâm mình hòa cùng vũ trụ vạn vật: tâm ta và tâm vũ trụ
là một, giống nhau; để từ đó rút ra (nhận ra) những quy luật,
những bài học được thể nghiệm, chứng nghiệm từ kinh nghiệm
sống thực tế, xây dựng nếp sống hài hòa: hài hòa giữa thân và
tâm trong cuộc chuyển hóa tâm thức, hài hòa giữa người với
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người để chung sống yên vui thanh bình, hài hòa giữa người
với thiên nhiên để thăng hoa cuộc sống và con người, theo
chiều kích tâm linh phát triển tình thương và trí tuệ với định
hướng: Biến – Hóa – Thăng hoa – Hòa đồng, hòa cùng vũ trụ
hội nhập vào dòng tâm thức dân tộc thể hiện qua dòng sống
dân tộc.
1.2.3 Lý Vận Hành Âm Dương
Những quy luật dịch lý của thiên nhiên, những bài học
rút ra từ Thiên Thư Vô Ngôn của Trời Đất (Thiên Nhiên) là
những bài học chân xác vượt không gian và thời gian.
Đó là những quy luật vận hành của lý âm dương. Mặt
khác tất cả mọi hiện hữu trên đời đều biến đổi không ngừng,
thích nghi với môi trường chung quanh theo quy luật vận hành
riêng của nó, như cây lúa, dây bầu, dây bí, thời tiết, v.v... kể cả
con người và vạn vật muôn loài; và không có cái gì trên trái đất
này tự nhiên hay do một người nào đó tạo ra, mà phải do nhiều
yếu tố hợp lại mà cấu thành. Cây lúa chỉ có thể phát triển tốt
tươi trên đồng ruộng là do sự cần cù lao động của con người,
với giống tốt và nước, phân, ánh sáng mặt trời và thời tiết....
1.2.4 Những Đặc Thù Của Nền Văn Hóa Việt Nam
Tinh thần nhân bản (con người là gốc) cũng như tinh thần
nhân chủ trong nền văn hóa Việt Nam không phải do một vị
thần linh, hay do một người đắc đạo nào đó, hoặc do một hệ
thống triết học ban phát hay chỉ dạy cho dân nông nghiệp trồng
lúa nước thời văn hóa Hòa Bình nói riêng, và cho dân tộc Việt
Nam nói chung, mà do tình gia đình (tình mẹ con, cha con,
lòng hiếu thảo) môi trường sống (khí hậu nhiệt đới, gió mùa
với những đồng bằng trù phú) cách làm ăn (trồng lúa nước) và
nếp sống tương nhượng quần cư hài hòa trong xóm làng (hòa
cả làng) đã tôi luyện hun đúc nên.
Thực tế cho thấy kinh nghiệm trồng lúa nước đã rèn
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luyện, hun đúc cho nông dân tinh thần nhân chủ. Muốn thu
hoạch được kết quả tốt đẹp trong việc trồng lúa nước, nông dân
phải chủ động quan sát các hiện tượng thiên nhiên: trông trời,
trông đất, trông mây v.v.... Nói gọn một câu: “Trông cơ trời
đất liệu thời làm ăn”; nghĩa là quan sát hiện tượng thiên nhiên,
thời tiết để quyết định sắp xếp công việc trồng trọt, làm mùa
v.v....
Nếu mưa to, gió lớn, giông bão nổi lên nông dân không
dại gì mà cầy bừa, gieo mạ, cấy lúa trong những trường hợp đó.
Nếu trời trong biển lặng, nông dân mới yên tâm làm
ruộng. Điều đó chứng tỏ rằng quyết định làm hay chưa làm là
do con người. Nói cách khác, người nông dân chủ động
trong mọi sinh hoạt của con người.
Như vậy, người nông dân tự mình quyết định những công
việc phải làm, chưa làm hay không làm. Con người tự mình
quyết định, làm chủ chính mình. Triết học ngày nay gọi đó là
tinh thần nhân chủ. (Xem chi tiết Tinh thần nhân bản và nhân
chủ
trong
nền
văn
hóa
Việt
trên
website
www.tusachvietthuong.org).
Nói cách khác, nghề nông trồng lúa nước bắt buộc nông
dân nhìn thẳng vào thiên nhiên (Trời), đất đai, và thời tiết:
Trông trời, trông đất, trông mây
Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm.
và tự biết mình:
Trời trong biển lặng mới yên tấm lòng.
Mở rộng cõi lòng quan sát những hiện tượng thiên nhiên
– hướng gió, độ mưa, sắc mây, quầng trăng, én bay thấp hay
cao, quạ tắm hay sáo tắm, v.v... quan sát thực tại để tìm hiểu sự
thật/chân lý (mưa hay nắng, mưa ngập bờ ao hay mưa rào lại
tạnh, v.v...) hầu giải quyết trở ngại cho việc gieo trồng nói
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riêng, cho cuộc sống nói chung.
Quạ tắm thì ráo (nắng)
Sáo tắm thì mưa
Én bay thấp mưa ngập bờ ao
Én bay cao mưa rào lại tạnh
Chính thiên nhiên đã dạy người nông dân, nói theo ngôn
ngữ ngày nay: thực tại là tiêu chuẩn của chân lý.
Quan sát bên ngoài (thiên nhiên) chưa đủ mà còn phải
quan sát ở chính mình, để tự hiểu mình; phải có quyết tâm mới
có thể đạt được kết quả tốt trong công việc: Trông cho chân
cứng đá mềm. Không tự hiểu mình, không thể tiến xa được,
không thể sống yên vui được. Ông cha ta đã rút được kinh
nghiệm, trăm hay xoay vào lòng, vì ngọn đèn được tỏ trước
khêu bởi mình. Tự hiểu mình đi đến chỗ ý thức được lòng
mình (tâm mình) với tâm vũ trụ là một, hòa cùng vũ trụ, “trời
trong biển lặng mới yên tấm lòng”.
“Nền văn hóa trồng lúa nước là một thể nghiệm sống của
sự hòa điệu giữa Trời – Người – Đất, trong đó sức cần lao cũng
như trí thức thực nghiệm của con người được ứng dụng và điều
hợp một cách sáng tạo sao cho hòa nhịp và kết hợp với thời tiết
(trời) và đất đai để cho lúa được tốt tươi. Mối liên hệ giữa Trời
– Người – Đất gần gũi, đồng cảm, và đồng đẳng”.
Có lẽ không ai lột tả được trọn vẹn ý nghĩa tinh thần nhân
chủ qua mối liên hệ giữa Trời – Người – Đất của nền văn hóa
nông nghiệp trồng lúa nước qua bài thơ của vị Nho sĩ cần
vương Trần Cao Vân:
Trời Đất sinh Ta có ý không,
Chưa sinh Trời Đất có Ta trong.
Ta cùng Trời Đất ba ngôi sánh,
Trời Đất in Ta một chữ đồng.
Đất nứt Ta ra Trời chuyển động,
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Ta thay Trời mở Đất mênh mông.
Trời che Đất chở Ta thong thả,
Trời Đất Ta đây đủ hóa công. (9)
1.2.5 Ca Dao Tục Ngữ Tiếng Nói Tâm Thức Của Dân
Tộc
Ông cha ta chuyển sự hiểu nghiệm (sự hiểu biết qua kinh
nghiệm sống) và “kinh nghiệm” cảm nhận thiên nhiên lại cho
con cháu và khai mở dân trí bằng ca dao, tục ngữ, huyền thoại,
truyện kể bằng lời rất sinh động và linh động, không đóng
khung trong chữ nghĩa, sách vở và kinh điển khô cứng qua thời
gian. Mặt khác “trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng
vẫn còn trơ trơ”.
Khởi từ cuộc sống sinh động, truyền từ sự sinh động qua
sự sinh động thiết thực của cuộc sống, không đóng khung trong
chữ nghĩa chết. Chữ nghĩa, sách vở, kinh điển chỉ mô tả sự thật
chứ không phải là sự thật. Ca dao tục ngữ chuyển tải kinh
nghiệm sống, sự hiểu nghiệm và cảm hứng trong cuộc sống từ
lòng người qua lòng người. Ca dao tục ngữ và huyền thoại là
tiếng nói tâm thức của dân tộc.
“Người dân sống nơi làng mạc đã lớn lên cùng với ca
dao, tục ngữ mà qua đó họ nắm bắt được các yếu tính của đạo
sống Việt, giúp họ biết được bổn phận cũng như cách ứng xử
cho hợp đạo, hợp lý, hợp tình đối với cá nhân, gia đình, làng
xóm cho đến đất nước. Trong quá khứ mặc dù rất nhiều người
Việt không đến trường học nhưng họ chỉ cần trang bị những
kiến thức truyền miệng đó mà cũng biết sống để trở nên trai
hiền, dâu thảo, yêu nước, thương nòi (10), biết sống liên đới
hợp tình, hợp lý với mọi người trong xã hội, qua tập tục đổi
công, vần công, nay người mai ta trên đồng ruộng và truyền
thống có việc thì đến hết việc thì đi, trong cuộc sống hàng
ngày.
Ca dao – tục ngữ không bàn đến Thiên Đàng hay Niết
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Bàn mà chú tâm vào dòng sống đang trôi chảy. Ca dao – tục
ngữ cũng không đề cập đến triết học hay triết lý cao siêu mà
chỉ quan tâm đến cuộc sống linh động và sinh động, thuận lý
theo thiên nhiên sống trọn vẹn với cuộc sống (trông cơ trời đất
liệu thời làm ăn).
Ca dao tục ngữ không lý luận dài dòng sắc bén mà dựa
vào tâm, lấy tình thương làm chủ đạo, dùng lời ngắn gọn súc
tích gợi hình gợi cảm, dễ nhớ, gõ cửa lòng người, đánh động
tâm thức, truyền đạt lối sống nhân bản, từ tâm sang tâm, dẫn
dắt con người vào truyền thống tương trợ (có việc thì đến, hết
việc thì đi), tương thân tương ái của dân tộc:
Chín bỏ làm mười.
Một câu nhịn, chín câu lành.
Coi nhau như bát nước đầy là hơn.
Một bồ cái lý không bằng một tí cái tình.
Thấy người hoạn nạn mà thương,
Thấy người cùng khổ lại càng thương hơn.
Thương người người lại thương ta,
Ghét người mình lại hóa ra ghét mình.
Thương người như thể thương thân.
Thương người bớt miệng mà cho.
Thấy người hoạn nạn thì thì thương,
Thấy người đói khát thì nhường miếng ăn.
Người trong một nước phải thương nhau cùng.
Lá lành đùm lá rách. (Ca Dao – Tục Ngữ)

Làm người ta phải thương ta,
Có lòng trắc ẩn mới ra con người.
(Phan Bội Châu)

Như vậy, người Việt cần gì phải khổ tâm chạy đi tìm tình
thương, hài hòa và bình đẳng… trong sách vở kinh điển với
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những định nghĩa, lý giải dông dài. Hạt giống tình thương ở
trong con người. Cho nên không thể tìm tình thương trong chữ
nghĩa hay lời giảng dạy mà phải sống, sống trọn vẹn với cuộc
sống trong tính người và tình người. Môi trường sống sẽ tạo
điều kiện cho hạt giống tình thương nẩy nở hồn nhiên trong
sáng.
1.2.6

Nhân Sinh Quan Thảo Mộc: Thích Nghi, Hài

Hòa
Tri thức thực nghiệm của người nông dân Việt rút ra từ
Thiên Nhiên (Thiên Thư Vô Ngôn của Trời Đất) căn cứ trên
quan sát các hiện tượng thiên nhiên, cuộc sống và chính mình;
rồi “đem các quy luật vận hành đã ghi nhận được ứng dụng vào
những lãnh vực liên hệ đến cuộc sống hàng ngày. Quy luật vận
hành của bốn mùa, hướng gió, độ mưa của từng thời kỳ, sắc
mây, quầng trăng, v.v... đã được ứng dụng vào việc dự báo thời
tiết cho nhà nông; vì thế cuộc sống của nông dân gắn liền với
cuộc sống thảo mộc và thiên nhiên. Đây là mối liên hệ mật
thiết, tương quan, tương cảm đã phản ảnh sâu đậm trong nhân
sinh quan của người nông dân Việt.” (11) Nhân sinh quan thảo
mộc với cái nhìn thảo mộc thích nghi, hài hòa của nông dân
Việt Nam khác với cái nhìn “đoàn lũ” chăn nuôi theo bầy đàn
với đánh đập la hét của người Trung Hoa và Tây Phương với
nhân sinh quan du mục (hiếu chiến, chiếm đoạt, độc tôn độc
hữu).
Qua kinh nghiệm sống, họ biết phải nương tựa vào thiên
nhiên, thích nghi, thích ứng với thiên nhiên (trông cơ trời đất
liệu thời làm ăn) để tồn tại và phát triển hầu thăng hoa con
người và cuộc sống. Kinh nghiệm sống với những tri thức thực
vật cũng giúp cho nông dân biết rằng nếu sống xa cách thiên
nhiên hay phá hoại thiên nhiên, con người khó tồn tại một cách
lành mạnh.
Truyền thống bảo vệ thực vật (bảo vệ môi sinh) của nền
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văn hóa xóm làng, văn hóa nông nghiệp trồng lúa nước ghi
nhận được qua chiếu chỉ của vua Lý Nhân Tông năm 1126
(Bính Ngọ): cấm dân chúng mùa xuân không được chặt cây
(ĐVSKTT, trang 294). Đây là niềm hãnh diện của dân tộc.
Ông cha ta đã đi trước thế giới gần 800 năm.
1.2.7
Nghiệp:

Vai Trò Con Người Trong Nếp Sống Nông

“Vai trò của con người hết sức quan trọng, chẳng những
vì nhu cầu điều hợp qua sự vận dụng tri thức thực nghiệm, mà
còn vì sự đóng góp công sức lao động trong tiến trình canh tác
phức tạp. Và cũng vì nhu cầu đó mà có nhiều con cái được
xem là lộc Trời cho, vai trò của người mẹ trở nên quan trọng,
nền tảng gia đình trở nên cần thiết trong việc kế thừa ruộng đất
của cha ông cũng như phát triển hoa mầu hiện có.
Tiến trình canh tác lúa nước được chia ra nhiều công
đoạn: nặng nhọc như cày bừa, nhẹ nhàng hơn như cấy lúa, nhổ
cỏ, tát nước.... Vì thế, nam cũng như nữ được phân công hợp
tác vào từng công đoạn thích hợp: nặng nhọc cho nam, nhẹ
nhàng cho nữ.... Vai trò người nữ trong nền văn hóa nông
nghiệp trồng lúa nước do đó cũng đắc dụng chứ không đến nỗi
hầu như vô dụng như trong nền văn hóa du mục khi họ phải
sống bám vào sức lực của người nam. Từ đó người nữ trong xã
hội nông nghiệp trồng lúa nước được đối xử bình đẳng hơn
(Thường Nhược Thủy, Đạo Sống Việt, 2000, Trang 35).
1.2.8 Ý Thức Cộng Đồng Và Ý Thức Dân Tộc:
Sự phức tạp của kỹ thuật trồng lúa nước đòi hỏi nông dân
phải có một tinh thần kỷ luật và cộng tác cao, cũng như phải có
ý thức trách nhiệm chung. Sơ xảy một chút, để ruộng thiếu
nước hoặc úng nước, là có thể đưa đến mất mùa, đói kém.
Trong trường hợp cần chống hạn hoặc phòng lụt, toàn dân làng
phải dốc toàn lực, sát cánh đối phó ngày đêm dưới sự điều
động gắt gao của các chức sắc trong làng. Ý thức cộng đồng
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từ đó manh nha, đặt cơ sở phát triển ý thức dân tộc vốn đã
nhen nhúm trong sự gắn bó của nông dân với ruộng đất và làng
mạc, cũng như mối liên hệ thiêng liêng nối liền các thế hệ qua
tục thờ cúng tổ tiên (người thờ người, thờ nhân tính còn gì
nhân bản hơn).
1.2.9 Lòng Biết Ơn Tiền Nhân:
Tri thức thực nghiệm của nông dân Việt căn cứ trên sự
quan sát các hiện tượng thiên nhiên và đem các quy luật vận
hành ghi nhận được ứng dụng vào những lãnh vực liên hệ đến
cuộc sống hàng ngày. Quy luật vận hành của bốn mùa, hướng
gió, độ mưa của từng thời kỳ, sắc mây, quầng trăng... đã được
ứng dụng vào việc dự báo thời tiết cho nhà nông. Vì thế, cuộc
sống của nông dân gắn liền với cuộc sống của thảo mộc và
thiên nhiên. Đây là mối liên hệ mật thiết, tương thông tương
cảm đã phản ảnh sâu đậm trong nhân sinh quan của nông dân
Việt. Liên hệ nhân quả qua quán chiếu từ giống tốt tạo nên
nhánh lúa trĩu hạt. Ý niệm luân hồi tái sinh rút ra từ chu trình
thảo mộc qua bốn mùa. Ý niệm tri ân tiền nhân, nền tảng của
tục thờ cúng tổ tiên, bắt nguồn từ việc “uống một ngụm nước
trong mát phải nhớ đến nguồn nước, ăn một trái cây ngon ngọt
phải nhớ công lao của kẻ trồng cây”. Nhân sinh quan thảo mộc
thiên nhiên này đã tạo nên một không gian tâm linh, một chiều
kích thứ tư, khiến con người tương cảm, tương cận với tiền
nhân. Trong gia đình, con người cảm thấy vững tâm với linh
cảm rằng mái ấm gia đình của mình luôn luôn có sự che chở
của tổ tiên ngự trị trên bàn thờ gia tiên. Đối với nông dân Việt,
sự an bình trong làng mạc của họ được vị thành hoàng làng
trấn ngự dưới mái đình làng phù trợ. Mở rộng ra đến cả nước
thì quốc tổ sẵn sàng tiếp ứng lúc hữu sự, khi con cái cất tiếng
kêu cầu: “Bố ơi! Về giúp chúng con.” (Thường Nhược Thủy,
sđd, Trang 37). Bố trong ý nghĩa nội lực dân tộc, ý thức dân
tộc, tâm thức dân tộc, ....
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1.2.10 Đối Lập Là Bổ Sung:
Một hiện tượng hết sức phổ biến trong thiên nhiên mà
nông dân Việt đã quán chiếu được đó là: mọi sự vật trên đời
hầu hết hợp thành từng cặp bổ túc và bổ nghĩa cho nhau qua sự
tương phản và nếu được kết hợp, chúng sẽ chuyển hóa thành
một thể tổng hợp mới hài hòa trọn vẹn, tỉ như sáng-tối, namnữ... Ban mai và ban tối hợp thành một ngày trọn vẹn. Người
nam sẽ chưa thành nhân nếu chưa kết hôn với người nữ để
cùng nhau xây dựng một mái ấm gia đình, sinh con đẻ cái.
Qua sự quán chiếu đó, nông dân Việt rút ra được quy luật:
muốn đạt được sự hài hòa thì phải kết hợp (thống nhất) các
mâu thuẫn, dị biệt (đối lập) (Thường Nhược Thủy, sđd, Trang
37).
1.2.11 Hồn Thiêng Sông Núi:
Do đó, nhân sinh quan của nông dân trồng lúa nước đặt
nền tảng trên sự hài hòa, phối hợp Trời – Người – Đất. Muốn
đạt được hài hòa phải có sự chấp nhận dị biệt trong bình đẳng,
tương thân và tương tác, từ đó mới thực hiện được sự phân
công hợp tác một cách tốt đẹp. Nhân sinh quan này bắt nguồn
từ vai trò bình đẳng của con người với trời đất trên cõi đời này.
Vì thế, cốt lõi của nhân sinh quan này là Nhân Chủ: trí tuệ, tình
người và sức lực con người là chủ yếu. Vai trò của người nữ
được trân trọng, tình gia tộc thắm thiết, tình hàng xóm láng
giềng khắng khít, cùng chia sẻ ngọt bùi, cay đắng nên sự hợp
tác chặt chẽ, sự phân công hợp tình, tinh thần trách nhiệm
chung cao do ý thức cộng đồng sâu sắc.
Qua lăng kính nhân chủ, trời được nhân cách hóa thành
cha Trời mẹ Đất và cỏ cây, sông núi cũng đều có linh khí như
con người. Cùng lúc đó, một không gian tâm linh bàng bạc
phủ trùm toàn thể các sinh hoạt của người nông dân; linh hồn
tổ tiên, hồn thiêng sông núi lúc nào cũng như cận kề với họ.
1.2.12 Đạo Lý Của Dân Tộc: Thương Người Như Thể
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Thương Thân
Sự hài hòa khởi đi từ sự kết hợp của hai người nam-nữ
“có âm dương, có vợ chồng”, sự hòa mục trong làng xóm đến
sự thái hòa của đất nước. Và đỉnh cao tuyệt đích của con người
là Thăng hoa theo chiều kích tâm linh (12) phát triển tình
thương và trí tuệ, với định hướng hòa cùng vũ trụ.
Nếp sống nông nghiệp trồng lúa nước là nếp sống tương
nhượng, hài hòa nghĩa là sống cùng với mọi người và để mọi
người cùng sống với mình (13) trong tinh thần tương trợ, tương
thân, tương ái. Cuộc sống chan hòa tính người và tình người
xây dựng quan niệm xem mọi người trong xã hội như người
thân trong gia đình qua cách xưng hô đầy thân thương: chú,
bác, cô, dì, cậu, mợ, anh, chị, em... chính vì thế mà xã hội Việt
Nam không có chế độ nô lệ như Tây phương, Bắc Mỹ và Trung
Quốc và phân chia đẳng cấp như Ấn Độ, Nhật Bản, Đại Hàn...
Nỡ lòng nào bắt chú, bác, cô, dì mình làm nô lệ. Làm sao đành
lòng khinh miệt cậu, mợ, anh, chị, em mình. (14)
Cho nên đạo lý của người Việt là “thương người như thể
thương thân”, “làm người, ta phải thương ta, có lòng trắc ẩn
mới ra con người” (Phan Bội Châu). “Người trong một nước
phải thương nhau cùng; thương người, người lại thương ta,
ghét người thì lại hóa ra ghét mình; may thay ở chốn bình yên,
thấy người hoạn nạn nỡ quên sao đành. Thấy người đói khát
thì nhường miếng ăn; thương người bớt miệng mà cho”. “Nỡ
quên sao đành”, “nhường miếng ăn”, “bớt miệng mà cho” phát
xuất từ lòng trắc ẩn chứ không do lời chỉ dạy hay sự ban phát
của Phật hay Chúa hoặc một người đắc đạo nào đó.
Tình thương dưới ánh sáng của trí tuệ (tình thương không
mang nhãn hiệu phe nhóm, không mang màu sắc tôn giáo) hóa
giải mọi mâu thuẫn nghịch lý ở nội tâm, trong gia đình cũng
như ngoài xã hội.
Thương nhau củ ấu cũng tròn,
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Dù trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng.
1.2.13 Thăng Hoa Theo Chiều Kích Tâm Linh:
Những yếu tố tinh hoa của nền văn hóa nông nghiệp
trồng lúa nước, cho thấy xã hội đã có một nền tâm linh vững
chắc, qua quá trình giáo dục nhân bản tâm linh với cẩm nang
dịch lý – học ăn, học nói, học gói, học mở – và nền tâm học:
Biến, Hóa, Thăng hoa, Hòa đồng, hòa cùng vũ trụ, hội nhập
vào dòng sống sinh động của dân tộc. Vì có nền tâm linh phát
huy được tiềm năng của tình thương trong cuộc sống, nên Việt
Nam (thời đại Văn Lang, Âu Lạc) phát triển tâm linh trong các
sinh hoạt văn hóa mà chưa từng có tổ chức tôn giáo hay triết
học thành một hệ thống chi phối đời sống tâm linh con người.
Tâm linh con người hoàn toàn tự do không bị bóp méo
đóng khung trong chữ nghĩa. Con người không bị điều kiện hóa
bởi tội tổ tông hay đã tạo nghiệp từ nhiều kiếp trước từ lúc còn
trẻ thơ, với tâm tư tình cảm hồn nhiên trong sáng.
Qua sự trình bày ở phần trên có thể khẳng định rằng
Thiên Nhiên là cội nguồn của nền văn hóa Việt Nam. Nói cách
khác Thiên Nhiên (Thiên Thư Vô Ngôn của Trời Đất) là cội
nguồn tâm thức dân tộc. Văn hóa và tâm thức như là hai mặt
của một đồng tiền, không thể tách rời. Tâm thức là dòng sống
linh động và sinh động, là linh hồn của văn hóa, đồng thời cũng
là nội lực dân tộc.
Như vậy, trở về tận cội nguồn thiên nhiên không phải là
lập hội nghiên cứu với những buổi hội thảo, thuyết trình, luận
bàn hoặc viết thật nhiều sách xây dựng hệ thống tư tưởng triết
học mà là thuận lý theo thiên nhiên, sống trọn vẹn với cuộc
sống trong tính người và tình người ngay tại đây và bây giờ.
Đó là sống đạo.
2. Nước: Người Việt Học Hỏi Nhiều Nơi Nước
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Chúng ta vừa lược phác qua các đặc tính phổ quát của
nền văn hóa trồng lúa nước do học hỏi từ Thiên Nhiên (Thiên
Thư Vô Ngôn của Trời Đất). Mặt khác, nền văn hóa nông
nghiệp trồng lúa nước ở Việt Nam còn mang dấu ấn của địa
bàn sinh sống của tổ tiên người Việt Nam.
Nước là môi trường thiên nhiên gần gũi con người nhất,
ở trong con người và chung quanh con người, ở đâu cũng có
nước. Trên thế giới có lẽ chỉ có người Việt Nam gọi quê hương
mình là nước: Nước Văn Lang, Nước Việt Nam vì vậy đặc tính
của nước được xem là một đặc trưng của văn hóa Việt Nam.
Vị trí địa dư của đất nước ta chẳng những nằm trong bán
đảo Đông Dương, chiếm trọn phần phía đông của bán đảo ấy
mà còn là đầu cầu tiếp cận lục địa Á Châu với cả quần thể văn
hóa hải đảo Đông Nam Á, nên tính bán đảo lại càng nổi bật
trong sinh hoạt.
Những đặc tính phổ quát của nên văn hóa trồng lúa nước,
như đã nêu ở phần trên, nhờ đó lại được phong phú hóa về
phương diện khai phóng và dung hóa trong quá trình giao lưu
văn hóa khu vực.
“Sự quy chiếu của hai nền văn hóa này làm nổi bật bản
chất nước trong môi trường sinh sống của tổ tiên chúng ta. Từ
cái làm (trồng lúa nước) đến cái ăn (gạo, đạm thủy sản, muối
biển), chốn ở (sống trên thuyền bè, nhà sàn trên nước), giao
thông (thuyền, cầu phao) giải trí (múa rối nước), cho đến khi
chết (thủy táng) đều liên hệ đến nước”. (15)
Trên đất liền Việt Nam, miền chân núi của những dãy núi
lớn Á Châu là một mạng lưới dày đặc sông, suối, đầm, hồ, ao.
Người ta tính rằng trung bình cứ 1km vuông đất đai có hơn
1km đường sông nước. Bởi vậy, nếu hiểu văn hóa là “cái nôi
môi trường được con người thích nghi và biến đổi (man-made
environment), thì tính sông nước cần được xem là một đặc
trưng của văn hóa Việt Nam. Các di chỉ từ thời đại đá mới, các
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bản làng từ đầu thời đại kim khí về sau đều phần lớn phân bố ở
bờ nước: bờ sông, bờ đầm hay bờ biển...
Làm ruộng, trồng lúa, thì mối bận tâm hàng đầu cũng là
nước: thủy lợi là biện pháp kỹ thuật hàng đầu mà thủy tai (lũ
lụt) cũng là cái hại hàng đầu. Bữa ăn hằng ngày là cơm + rau +
thủy sản (cua, cá, tôm, tép, ếch, lươn...). Món ăn đặc sắc, chân
chất Việt Nam là món luộc (dùng nước đun sôi mà làm chín).
Giao thông vận tải cổ truyền quan trọng nhất là đường
nước: Con thuyền các loại là một hình ảnh thân quen của cảnh
quan địa lý – nhân văn Việt Nam, với dòng sông và bến nước.
Thế cho nên, người Việt từ thượng cổ đã nổi tiếng “lặn
giỏi, bơi tài, thạo thủy chiến, giỏi dùng thuyền”.
Thế cho nên, tâm thức người Việt, từ rất sớm và hằng
xuyên qua “thời gian của người”, không thể không bận lòng vì
nước.
Thế cho nên, người Việt đã đồng nhất không gian xã hội,
cộng đồng lãnh thổ, Tổ quốc của họ... với nước.
Thế cho nên, người Việt không thể không học hỏi nơi
nước và với tấm lòng cởi mở, hồn nhiên, thô phác, nguyên sơ,
họ đã tự đồng nhất mình với nước.
Nước là một chất liệu lỏng, có đặc tính linh động và sinh
động, không cố định cứng nhắc nơi một hình dạng nào. Nước
không câu nệ nơi hình thức, nhưng không vì thế mà “đánh
mất” bản chất nước của mình.
“Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”
Tròn hay dài chỉ là hình thức, đâu có ý nghĩa lớn lao gì,
cái chính là nước vẫn giữ được bản chất của mình, nó đâu có bị
“tha hóa”, bị “vong thân” (aliéné) để trở thành chính cái bầu,
chính vỏ quả bầu hay chính cái ống, chính ống bương hay ống
tre...
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Thì cứ xem, người Việt thượng cổ thời Đông Sơn đóng
khố và mặc váy, người Việt trung cổ và cận cổ mặc cái “quần
ta” mà chính ra là cái quần Tàu được thích nghi và cải biến, và
người Việt hiện đại mặc “quần phăng”, quần Âu và thậm chí cả
“quần bò” nữa... ấy thế mà, về cơ bản, người Việt có đánh mất
cái bản chất “ta là ta” đâu, họ có vì sự thay đổi y phục (hình
thức khoác ngoài thân xác) mà bị Hoa hóa, Pháp hóa hay là Mỹ
hóa đâu. Quả có thật: “Người đẹp vì lụa...” song giá trị nhân
văn Việt Nam vẫn là ở chỗ “cái nết đánh chết cái đẹp”.
Nước, qua quá trình nghiệm sinh và nội tâm hóa của
người Việt Nam, có lòng đại lượng khoan dung. Nó thu nhận
tất cả vào lòng nhưng đâu vì vậy mà nó trở thành “vô nguyên
tắc”
Tự mình, nước biết “gạn đục khơi trong” như là người
Việt Nam vậy. Tiến Sĩ H.R. Ferraye cho rằng nét đặc sắc của
văn hóa Việt Nam là tính cách “không chối từ”.
Thực ra, nó chỉ một chối từ: sự đồng hóa cưỡng bức.
Còn lại, nó tìm cách dung hòa và hội nhập mọi sở đắc văn hóa
của Hoa, của Ấn, của Nam đảo, của Tây Âu... Cả ngôn từ và
kỹ thuật, cả tôn giáo và nghệ thuật.
Nghĩ về nước tôi nghĩ đến hai triều đại quân chủ Việt
Nam có gốc gác dân chài: triều Trần và triều Mạc. Cả hai đều
có tư duy phóng khoáng, cởi mở, không câu nệ và bảo thủ.
Ngắm nhìn dòng chảy, người Việt Nam thấy không gì
mềm mại như nước, nó vấp phải bao nhiêu vật cản, vật rắn...
song nó vẫn tự tìm lấy đường đi về biển... “Chung thủy triều
Đông”; “Đêm ngày cuồn cuộn nước triều Đông”. Nước chảy
đá mòn. Nhu có thể thắng cương, yếu có thể chống mạnh, ít có
thể địch nhiều... Chính đó là bản sắc Việt Nam. Chính đó là
triết lý Việt Nam của cha mẹ tổ tiên ta qua nghiệm sinh mà rút
đúc được: cần ứng biến.
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Tôi gọi cái bản lĩnh – bản sắc biết nhu, biết cương, biết
công, biết thủ, biết “trông trời trông đất trông mây”... rồi tùy
thời mà làm ăn theo chuẩn mực “nhất thì nhì thục”... ấy, là khả
năng ứng biến của người Việt Nam, của lối sống Việt Nam, của
văn hóa Việt Nam. (16)
Nước xuôi chảy, tràn lan khắp nơi, thâu nạp tất cả dơ,
sạch, mùi vị, màu sắc, trăm sông đổ ra biển, không giữ gì làm
của riêng, bốc hơi thành mây bay trên trời cao, mưa, nước mưa
trở lại (về nguồn) tinh khiết, mát dịu, xuôi chảy êm đềm, thấm
vào lòng đất nuôi dưỡng con người, vạn vật muôn loài để thăng
hoa con người và cuộc sống. Hình ảnh đó nhắc nhở chúng ta
“hãy trở về với chính mình”: Trăm hay xoay vào lòng.
Không ai, ngoài mình ra, có thể truyền cho mình “nguồn
sáng nội tâm” của mình. Phải tự mình thắp đuốc lên mà đi.
Không thể tìm thấy sự hiện hữu tâm linh mình và chân lý trong
vòng tay rộng mở của người khác vì “trăm hay xoay vào lòng,
ngọn đèn được tỏ trước khêu bởi mình”.
Mặt khác, ngắm nhìn quá trình của dòng nước xuôi chảy,
thu nạp, thích nghi, bốc hơi thành mây, mưa rồi nước lại bốc
hơi, v.v... giúp cho người Việt xưa với nghề trồng lúa nước có
khái niệm đầu tiên về lý biến dịch tự nhiên của vũ trụ vạn vật
muôn loài tuần hoàn liên tục không ngừng nghỉ.
Sự hiểu nghiệm cụ thể thực tế đó gợi lên hình ảnh của
một bà mẹ, sinh sản và nuôi dưỡng muôn loài. Nước là đầu
mối: sự sống bắt nguồn từ nước. Trên đường đi, nước thu nạp
tất cả..., đi đến cùng nước bốc hơi, rồi trở lại thành nước tinh
khiết. Đó là khái niệm đầu tiên dẫn đến con đường trở về với
cái không hai, cái không phân biệt, “cái bao gồm cả mâu
thuẫn” như nước bao gồm cả động tĩnh, cương nhu, lợi hại,
v.v....
Sự thấy biết này được thần thoại hóa với biểu tượng đối
lập mà thống nhất: thần tổ kép Tiên Rồng, Âm Dương, cha mẹ
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chung của dân tộc Việt Nam nói riêng và của con người nói
chung.
Một khi nghề trồng lúa nước trở nên căn bản của đời
sống kinh tế thì nước trở thành yếu tố vô cùng quan trọng. Ở
vùng châu thổ sông Hồng và sông Mã, mọi thứ đều phải thích
nghi với nước, từ thực vật, động vật đến con người.
Qua sự quán chiếu nước, người nông dân Việt Nam
sớm ý thức được sự sống bắt nguồn từ nước và học hỏi ở
nước mà giác ngộ.
Có lẽ chính mối quan hệ thiết thân giữa người và nước đã
giúp cha ông chúng ta nắm bắt được các yếu tính của nước và
thể nghiệm chúng trong cuộc sống của dân tộc: linh động, thích
nghi, thích ứng với hoàn cảnh, thu nạp, dung hóa, tự do, bình
đẳng, không chấp, tự nhiên, vô vi, tự thanh lọc, khiêm cung,
mềm mỏng... Và thế quân bình, tĩnh lặng giúp chúng ta nhìn
thấy sự việc rõ ràng hơn.
Tuy nhiên, sự quán chiếu quan trọng nhất của cha ông
chúng ta về yếu tính của nước là:
• lý vô thường
• liên hệ nhân quả qua sự quán chiếu từ nước: nước,
phân, cần, giống, ánh sáng, thời tiết thích hợp giúp cho cây lúa
trĩu hạt,
• lý luân hồi, tái sinh rút ra từ chu trình thảo mộc qua
bốn mùa và qua sự quán chiếu đời sống nông nghiệp trồng lúa
nước,
• tính thăng hoa (bốc hơi),
• tính sinh hóa và tự sinh tự hóa của mọi loài,
• tính vô vi và không chấp,
• thuộc tính mâu thuẫn: cương-nhu, cường-nhược,
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động-tĩnh”. (17)
Phải chăng những lý thuyết về tinh hoa cốt lõi của NhoLão-Phật đều là đặc tính của nước? Vì thế, khi dân Việt Nam
tiếp xúc với đạo Phật, đạo Lão và đạo Nho đã tiếp nhận lý
thuyết, khái niệm của những hiện tượng ngoại nhập đó một
cách dễ dàng như đón nhận cố nhân. Người Việt Nam đã sống
với những tinh hoa đó, cùng ăn ở hít thở với nó trước khi ông
Lão, ông Khổng, Thái Tử Tất Đạt Đa sinh ra đời.
Mặt khác, cha ông chúng ta gọi “quê hương mình” là
“Nước”, muốn gợi lên hình ảnh để nhắc nhở con cháu: nước là
đặc tính gốc của nền minh triết nhân bản Việt. Và nước
Việt, dân Việt là dung môi như nước có thể hòa tan hầu hết các
vật, nghĩa là có thể dung hóa và Việt hóa mọi tư tưởng ngoại
lai để phong phú hóa văn hóa Việt. Có thể nói đặc trưng nổi
bật, mang yếu tố truyền thống, có nguồn gốc sâu xa của nền
văn hóa trồng lúa nước đã tạo ra những yếu tố tác động vào
tâm tư tình cảm của người Việt và sự hình thành tinh thần dân
tộc. Nói cách khác, đặc trưng của nước đã thăng hoa thành triết
lý sống, để rồi lắng đọng sâu xa trong tâm hồn của người Việt
cổ và di truyền đến các thế hệ mai sau.
Ngắm nhìn, suy nghiệm dòng suối, con sông, mặt hồ
v.v... với đặc tính của nước một cách sâu sắc có thể rút ra được
một triết lý sống hài hòa, giản dị, an nhiên, tự tại, và biết rằng
mọi vật trong thiên nhiên lúc nào cũng chuyển động, thay đổi
như nước; biết rằng đời sống không thể thiếu nước, như người
nông dân coi trọng nước (nước – phân - cần - giống). Đời sống
vốn quý báu như nước; phải biết trọng đời sống của mình cũng
như mọi sinh vật. Nước khiến cho vạn vật liên hệ với nhau chặt
chẽ và con người phải ý thức rõ rệt về sự tương quan mật thiết
này.
Từ xưa đến nay có biết bao nhiêu người đã theo dõi, quan
sát dòng nước hoặc ngắm nhìn chính mình để thấy, biết mà
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giác ngộ chân lý.
Cho nên, trong nền minh triết nhân bản Việt Nam, điều
quan trọng nhất là phải biết trở về với chính mình, “trăm hay
xoay vào lòng”, chứ không phải cố gắng trở thành cái gì khác
hơn là mình. Người trưởng thành không thể sống thiếu ý thức
về mình và sự tương quan giữa mình và người, mọi vật cùng
thiên nhiên. Sự hiểu biết thật sự chỉ đến khi con người tự biết
mình vì “ngọn đèn được tỏ trước khêu bởi mình”, tạo điều kiện
thuận lợi để thăng hoa cuộc sống và con người với định hướng
con người tương thông với thiên nhiên hòa cùng vũ trụ, giải
phóng toàn triệt con người vô điều kiện.
Ta có thể nói rằng ngoài kho tàng huyền thoại, truyền
thuyết, ca dao tục ngữ, chúng ta có thể tìm hiểu bản chất của
người Việt Nam, cốt lõi của đạo sống Việt, bản sắc của dân tộc
qua sự suy nghiệm và hiểu nghiệm đặc tính của nước.
Những đặc tính của nước như linh động, tự gạn đục khơi
trong, không chấp, thích nghi, thu nạp, dung hóa, vô vi (nước
không làm gì mà không cái gì nó không làm), tự nhiên (để cho
mọi vật được sống tự do cái sống của nó), tự do, bình đẳng,
nhẫn nhục, thăng hoa (bốc hơi), v.v... đã phong phú hóa bản
sắc của dân tộc. Nhờ nội lực tổng hợp vững mạnh đó cho nên
các dân tộc khác dù mạnh đến đâu cũng không thể thống trị và
đồng hóa được dân tộc Việt Nam. Sau hơn một ngàn năm bị lệ
thuộc phương Bắc, dân tộc Việt vẫn nói tiếng Việt, vẫn giữ
được bản sắc của mình, đồng thời âm thầm bền bỉ sáng suốt, tự
chủ dung hóa trọn vẹn ba nguồn tư tưởng Nho-Lão-Phật để
phong phú hóa tư tưởng Việt Nam, và kiến thiết nền văn minh
rực rỡ vào thời kỳ độc lập, tự chủ Lý-Trần tại phương Đông.
IV. Thay Lời Kết
Phải chăng Việt Nam hiện nay là nơi duy nhất hội tụ các
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nền văn minh (Bắc Mỹ, Tây Phương, Ấn Độ, Trung Hoa), các
tư tưởng duy (duy tâm, duy vật, duy lý, duy linh, duy sinh,
v.v...), các ý thức hệ và tôn giáo? Phải chẳng Việt Nam là nơi
hội tụ của những mâu thuẫn nghiệt ngã của thời đại? Tất cả đã
và đang diễn ra vô cùng khốc liệt trên đất nước Việt Nam, trên
sự gánh chịu thảm thương của người dân Việt Nam.
Đã đến lúc mọi người Việt Nam yêu nước mình, thương
dân mình cần thực hiện cuộc chuyển hóa tâm thức để phục hoạt
những đặc tính đặc thù (nhân bản, nhân chủ, tình thương và trí
tuệ, hài hòa, bao dung… và phát triển tâm linh.) của nền minh
triết nhân bản Việt Nam làm tư tưởng chủ đạo cho cuộc sống
và dung hóa, Việt hóa những tư tưởng ngoại nhập Đông-TâyKim-Cổ đã và đang hội tụ trên quê hương hầu hóa giải các mâu
thuẫn khốc liệt của thời đại về kinh tế, chính trị, tôn giáo,
v.v…, để thể hiện con đường sống của dân tộc (nhân đạo). Dân
tộc mình chỉ có thể vượt lên ngang tầm với thời đại về khoa
học kỹ thuật và vật chất khi đặt cơ sở phát triển đất nước trên
nền tảng của bản sắc dân tộc.
Còn như đánh mất đi sức mạnh nội tại ấy thì suốt đời
dân tộc mình chỉ là kẻ chạy theo đuôi các nước ngoài mà
thôi.
Nền văn hóa Việt Nam có nguồn gốc từ nếp sống nông
nghiệp trồng lúa nước ổn định lâu đời, trải qua các thời đại văn
hóa Hòa Bình, Bắc Sơn, Phùng Nguyên (thời các Vua Hùng
dựng nước) và văn hóa Đông Sơn với trống đồng nổi tiếng trên
thế giới. Đó là nếp sống tương nhượng hài hòa trong xóm làng
(hòa cả làng), “sống cùng với mọi người và để mọi người cùng
sống với mình” (18) và cùng tiến, lấy tình thương xây dựng
tâm thức dân tộc, với những nét đặc trưng hiếu hòa, nhân bản,
nhân chủ, dân chủ (phép vua thua lệ làng) đối lập thống nhất,
chấp nhận dị biệt, xem đối lập là bổ sung (rằng trong lẽ phải
có người có ta) khai phóng, cởi mở, không câu nệ sách vở kinh
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điển. Và cộng thêm những nét đặc trưng của bản địa sinh sống
(yếu tính của nước) và quá trình chống ngoại xâm, xây dựng
truyền thống bất khuất chống ngoại xâm trong suốt chiều dài
lịch sử dân tộc, v.v….
Tất cả những nét đặc trưng kể trên đã kết thành nếp sống
Việt Nam, Đạo Sống Việt.
Một trong những tinh hoa của nếp sống chan hòa tình
người là xây dựng cho dân tộc truyền thống phát triển tâm linh
mà không kêu cầu đến tín ngưỡng tôn giáo như đã trình bày
ở phần trên: thuận lý theo thiên nhiên, sống trọn vẹn với thực
tại (cái đang là, cái đang xảy ra) trong tính người và tình
người, ngay tại đây và bây giờ, giải phóng toàn triệt con
người vô điều kiện là sống đạo, ngoài ra không còn đạo nào
khác.
Có thể khẳng định rằng nền văn hóa Việt Nam có nguồn
gốc từ nếp sống nông nghiệp trồng lúa nước ổn định lâu đời
chan hòa tình người là nền “văn hóa nhân bản”, nền tảng xây
dựng văn minh tình thương, văn minh nhân bản.
Điểm độc đáo là ông cha chúng ta đã gói ghém tất cả
những nét đặc trưng cốt lõi của Đạo Sống Việt đã nêu ở trên
trong một biểu tượng có một không hai trên thế giới, qua hình
ảnh cha-mẹ, vợ-chồng, nam-nữ cùng sánh vai trong biểu tượng
“Thần Tổ kép Tiên Rồng”.
Qua biểu tượng Thần Tổ kép Tiên Rồng, Đạo Sống Việt
hé lộ cho chúng ta thấy Hòa (hài hòa giữa Tiên và Rồng, giữa
Âm (Tiên) và Dương (Rồng) là chủ đạo cho mọi liên hệ ứng
xử. Nhân và trí là định hướng của dân tộc trong mọi ý nghĩ, lời
nói, và việc làm.
Thần tổ kép Tiên Rồng của dân tộc Việt Nam là biểu
tượng thăng hoa theo chiều kích tâm linh phát triển tình thương
và trí tuệ. Mẹ Tiên Âu Cơ sống trên núi (non Nhân), cha Rồng
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Lạc Long sống dưới biển (nước Trí). Tình thương và trí tuệ là
định hướng của dân tộc Việt Nam trong mọi ý nghĩ, lời nói, và
việc làm. Biểu tượng mẹ Tiên Âu Cơ và cha Rồng Lạc Long
chính là biểu hiện rực rỡ của tình thương và trí tuệ để con cái
Việt Nam noi theo. (Muốn biết thêm chi tiết tư tưởng Việt
được gói ghém trong biểu tượng thần tổ kép Tiên Rồng xin đọc
truyện Tiên Rồng – Nền Minh Triết Nhân Bản Việt Nam trên
website www.tusachvietthuong.org).
Như vậy về nguồn không phải trở về với Khổng Tử hay
với Đức Phật hoặc ông Lão Tử nghĩa là không ngừng ở tam
giáo. Những tinh hoa của Nho, Lão, Phật qua các giai đoạn
lịch sử đã được ông cha chúng ta gạn lọc và Việt hóa để hội
nhập hài hòa vào dòng tâm thức của dân tộc. Cho nên có nhiều
người ngộ nhận văn hóa Việt Nam là nền văn hóa tổng hợp của
Nho,Lão, Phât.
Nói như vậy là không cảm nhận được những nét đặc thù
của Đạo Sống Việt, những yếu tố cốt lõi vĩnh hằng của nền văn
hóa trồng lúa nước như đã trình bày ở phần trên. Chính cái cốt
lõi mang tính nhân bản, hiện thực, dân tộc và tâm linh được thể
hiện qua nếp sống thuận lý theo thiên nhiên, sống trọn vẹn với
cái hiện tiền của cuộc sống, “sống cùng với mọi người và để
mọi người cùng sống với mình” trong tính người và tình người
đó mới thừa khả năng gạn lọc và Việt Hóa những yếu tố của
các nền văn hóa ngoại nhập.
Về nguồn cũng không phải trở về với văn hóa Phùng
Nguyên (thời đại các Vua Hùng dựng nước) và văn hóa Bắc
Sơn, cũng không phải trở về với văn hóa của các tộc Bách Việt
sống ở châu thổ sông Hoàng Hà và sông Dương Tử trên đất
Tàu. Mà trở về với những yếu tố đặc thù của văn hóa Hòa
Bình để từ đó trở về tận cội nguồn Thiên Thư Vô Ngôn của
Trời Đất như danh tướng Lý Thường Kiệt đã nhắc nhở chúng
ta trong hai câu thơ:
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Nam quốc sơn hà Nam đế cư,
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư.
Sông núi Nam vua Nam ở,
Rành rành định phận ở sách trời.
Như vậy, sách trời tức là Thiên Thư Vô Ngôn của Trời
Đất (Thiên Nhiên) nơi chứa đựng những yếu tố vĩnh hằng của
nền văn hóa Việt Nam nói riêng và của mọi dân tộc nói chung.
Mỗi dân tộc sống trong môi trường khác nhau nên tùy
theo môi trường sống mỗi dân tộc có bản sắc độc đáo riêng của
nó, được thể hiện ngay trên dòng sống sinh động và dòng tâm
thức của nó mà văn hóa là một bộ phận. Có thể nói văn hóa là
linh hồn của một dân tộc.
Cho nên, trở về Thiên Thư Vô Ngôn của Trời Đất (Thiên
Nhiên) là con đường sống của dân tộc Việt Nam nói riêng và
của mỗi dân tộc nói chung.
Con người phải trở về tận cội nguồn, thiên nhiên, không
dừng chân ở bất cứ giáo hội nào, bất cứ chủ nghĩa hay ý thức
hệ nào, hoặc bất cứ quan niệm triết học nào, bất cứ chủng tộc
nào. Về tận cội nguồn “lý” (chân lý) đem phần “dụng” (biến
dịch) ứng dụng vào cuộc sống hiện tiền, đáp ứng nhu cầu sống
của thực tại. Nghĩa là thuận lý theo thiên nhiên với ý chí và
nghị lực, sống trọn vẹn với cuộc sống (với cái hiện tiền) trong
tính người và tình người, nghĩa là thể hiện đầy đủ và trọn vẹn
nếp sống an nhiên tự tại ngay nơi hiện tiền. Như vậy không có
gì ngoài con người và thực tại của cuộc sống.
Nói cách khác về tận cội nguồn, Thiên Nhiên, là về với
mẫu số chung tạo sự hài hòa (hòa cả làng) và sự tương đồng
trong tinh thần coi đối lập là bổ sung, chấp nhận dị biệt, “rằng
trong lẽ phải có người có ta”, trong cộng đồng thế giới với
định hướng toàn cầu hóa, và sự tiến bộ của nền tin học.
Bắt Đầu Từ Đâu?
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Từ thay đổi cái nhìn (anh trước tôi sau, quay lại cái đầu
anh sau tôi trước). Nghĩa là mọi người tự ý thức thực hiện cuộc
chuyển hóa tâm thức mà khởi điểm là trở về với chính mình
(trăm hay xoay vào lòng) tự biết mình (vì ngọn đèn được tỏ
trước khêu bởi mình) với nếp sống tỉnh thức, qua quá trình giáo
dục nhân bản tâm linh với cẩm nang định lý– học ăn, học nói,
học gói, học mở – theo chiều kích tâm linh phát triển tình
thương và trí tuệ với định hướng: Biến – Hóa – Thăng hoa –
Hòa đồng, hòa cùng vũ trụ, hội nhập vào dòng sống tâm thức
dân tộc, đồng thời đóng góp phần mình vào việc hóa giải
khủng hoảng tâm thức con người (do sự mất quân bình giữa vật
chất và tinh thần trong cuộc cách mạng khoa học và kỹ thuật
tạo nên) trong xu thế toàn cầu hóa với nền tin học đang tiến
như vũ bão.
Sự chuyển hóa chỉ có thể thành tựu khi nào tâm trí hoàn
toàn tự do không còn bị quy định, không còn bị điều kiện hóa
bất cứ ý thức hệ nào, hoặc bất cứ quan niệm triết học nào hay
bất cứ giáo điều của một tôn giáo có tổ chức nào.
Trở về cội nguồn thiên nhiên cốt lõi của việc bảo vệ môi
sinh đồng nghĩa với bảo vệ con người, nghĩa là lấy con người
làm gốc cho mọi sinh hoạt vật chất và tinh thần.
Trở về tận cội nguồn là thích nghi, hài hòa với thiên
nhiên, hòa cùng vũ trụ không phải là xây dụng tư tưởng triết
học hay trò chơi chữ nghĩa, với nghiên cứu, hội luận, phân tích
cơ cấu tâm lý hoặc giải thích sự vận hành của não bộ mà là trải
nghiệm, một chứng nghiệm bản thân của cuộc chuyển hóa thực
sự toàn bộ cơ cấu tâm thức con người (20) qua quá trình sống
tỉnh thức (21), giải phóng toàn triệt con người vô điều kiên.
Trăm nghe không bằng một thấy,
Trăm thấy không bằng một lần trải qua.
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Võ Thành & Vĩnh Như
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Ghi chú:
1. Nguyễn An Ninh, Lý Tưởng của Thanh Niên Việt
Nam
2. Vĩnh Như, Tinh Thần Thực Tiễn và Người Việt Nam,
www.tusachvietthuong.org
3. Vĩnh Như, Du Mục và Nông Nghiệp, Cuộc Xâm Lăng
Không Tiếng Súng (năm 2005), Trang 291-306. Đào Văn
Dương, Con Người và Thiên Nhiên, Nền Văn Minh Nhân Bản,
Tủ Sách Việt Thường, Năm 2008, Trang 299-372.
4. Lạc Việt đã hội nhập vào cộng đồng cư dân Hòa Bình
và cư dân sống ở châu thổ Sông Mã và Sông Hồng hình thành
dân tộc Văn Lang với nền văn hóa Phùng Nguyên, thời đại các
vua Hùng dựng nước.
5. Wilhelm G. Solheim II., Ph.D, New Light On A
Forgotten Past, Vol. 139, No. 3, March 1971. Stephen
Oppenheimer, Eden in the East, The Drowned Continent of
Southeast Asia, Phoenix – London, 1998.
6. Trần Gia Phụng, Việt Sử Đại Cương, Tập 1, N.X.B.
Non Nước Toronto, Năm 2004, Trang 55.
7. Thường Nhược Thủy, Đạo Sống Việt, N.X.B. Tủ Sách
Việt Thường, Năm 2000, Trang 7.
8. Trần Quốc Vượng, Văn Hóa Việt Nam: Tìm Tòi và
Suy Ngẫm, N.X.B. Văn Hóa Dân Tộc, Tập Chí Văn Hóa &
Nghệ Thuật. Năm 2000, Trang 46.
9. Thường Nhược Thủy, sđd, Trang 35.
10.Thường Nhược Thủy, sđd, Trang 51.
11.Thường Nhược Thủy, sđd, Trang 36.
12.Thường Nhược Thủy, sđd, Trang 35-36.
13.Trần Gia Phụng, sđd, Trang 55.
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14.Tất cả các nền văn hóa Trung Hoa, Nhật Bản, Ấn Độ,
Tây Phương, và Bắc Mỹ … đều có “chế độ” nô lệ, riêng chỉ có
Việt Nam không có “chế độ” nô lệ.
15.Thường Nhược Thủy, sđd, Trang 39.
16.Trần Quốc Vượng, sđd, Trang 42-49.
17.Thường Nhược Thủy, sđd, Trang 39.
18.Trần Gia Phụng, sđd, Trang 55.
19.Trần Gia Phụng, sđd, Trang 55.
20.Krishnamurti, Nói Chuyện Với Krishnamurti do
Carlos Suaris Thực Hiện, N.X.B. An Tiêm, Năm 1970, Trang
17.
21.a) Chuyển Hóa Tâm Thức Qua Nếp Sống Tỉnh Thức,
www.tusachvietthuong.org
b) Trăm Hay Xoay Vào Lòng
c) Bài Thơ Con Cóc
d) Ca Dao: Người ta đi cấy lấy công
e) Chuyển hóa tâm thức qua Dưỡng Sinh Y Đạo Thái
Hòa (www.tusachvietthuong.org, phần III. Sống Dưỡng Sinh)
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CỘI NGUỒN VĂN HOÁ VIỆT NAM:
THIÊN NHIÊN (THIÊN THƯ VÔ NGÔN CỦA
TRỜI ĐẤT)
Dân Việt Nam ngàn xưa đã hiểu,
Từng nhận chân Minh Triết không lời,
Thiên Thư ấy nghĩa Sách Trời,
Vô Ngôn nhưng lại đời đời danh sư.
Kể từ lúc Rồng Tiên hợp tụ,
Rồi vua Hùng dựng nưóc Văn Lang,
Lập nên quận, huyện, xóm, làng,
Anh minh dẫn dắt, an bang trong ngoài.
Lấy Thiên Thư Vô Ngôn Trời Đất
Từ thiên nhiên, chứa chấp yêu thương:
Tình người, Đạo sống, Xóm Làng
Xem cùng huyết thống, lân bang một nhà.
Kinh nghiệm sống truyền nhau ghi nhớ,
Rằng “thương người như thể thương thân”,
“Thấy nguy há lại bình chân?
Thấy người hoạn nạn nỡ tâm đứng nhìn?”.
Mẹ là Tiên, Âu Cơ lên núi,
Cha là Rồng xuống biển, Lạc Long,
Thăng hoa chiều kích tâm linh.
Khéo thay biểu tượng hoà mình âm dương.
Hơn vạn năm Tổ ta thực nghiệm
Sống định cư lúa nước đem trồng.
Đẹp xinh sóng lúa bềnh bồng,
Cành mềm, gió mát, khắp đồng đơm hoa.
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Chính lối sống hài hòa, phong phú,
Nếp cộng sinh, chia xẻ, tương nhường,
Thấm nhuần cốt lõi tình thương:
Tiên Rồng Tổ Kép, mười phương một nhà.
Vua Nhân Tông nước ta đã dạy:
“Chân lý nằm trong chính lòng ta”.
Đừng tìm triết lý đâu xa,
Thiên nhiên là “lý”, đời là “thiện chân”.
Qua thay đổi tháng, ngày, mưa, nắng,
Nhìn trăng mây biết rõ cơ trời.
Thiên nhiên không thể đổi dời,
Nhưng nhờ thích ứng làm đời thăng hoa.
Với Minh Triết tâm linh nhân bàn,
Lấy tình thương cảm hóa nhân tâm.
NÓI, ĂN, GÓI, MỞ học lần,
Biến thiên vũ trụ, hoà đồng cương nhu.
Thấy Người hay thì ta học hỏi,
Không quên nhà, bỏ gốc, nô thầy.
Phải xem như rế, như giày
Đem dùng thì được, tôi đòi thì không.
Nưóc ta có Thiên Thư Trời Đất,
Có tình thương, nguồn cội đặc thù.
Tiếp thu nhưng biết chối từ.
Cái hay học lấy, cái hư bỏ ngoài.
Hiểu thấu lẽ thiên nhiên biến hoá,
Học phải là gạn lọc, gẫm suy.
Tổ tiên vạch sẵn đường đi,
Ta dùng Minh Triết làm “ghi” con tàu.
Cửu Lăng Vân
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TƯ TƯỞNG CỐT LÕI CỦA
ĐẠO SỐNG VIỆT
“Tôi muốn được nói hoài về sự cần thiết phải xây dựng
một nền văn hóa riêng của mình. Dân tộc nào để cho văn hóa
ngoại lai ngự trị thì không thể có độc lập thật sự, vì văn hóa là
linh hồn của một dân tộc...” (Nguyễn An Ninh - Lý Tưởng Của
Thanh Niên Việt Nam).
Nói đến sự trường tồn của một giống nòi, trước hết phải
nói đến văn hóa, nói đến sức sống của dân tộc, của giống nòi
đó, nghĩa là tất cả tiềm năng mà dân tộc đó đã để lại dấu ấn
sâu đậm và tỏa sáng chói lọi trên tiến trình lịch sử của mình.
Và người Việt Nam đã từng có sức sáng tạo nên một nền văn
hóa như vậy. (Nguyễn An Ninh - Ước Mơ Của Chúng Ta).
Tôi muốn cất tiếng kêu to. Kêu thật to để ai nấy cùng
nghe. Tôi muốn có một giọng tha thiết. Thực tha thiết để ai nấy
cùng cảm. Tôi muốn có những luận điệu đanh thép. Thực đanh
thép để ai nấy cùng tin. Nghe, cảm, tin ... để cùng tôi đem một
cái vinh quang chưa hề có trên quả địa cầu về cho dân tộc ta,
dân tộc Việt Nam. (Hồ Hữu Tường - Tương Lai Văn Hóa Việt
Nam).
Nền minh triết nhân bản Việt Nam không để lại cho hậu
thế những kiến trúc vĩ đại, được xây dựng trên xương máu và
nước mắt của con người, không đổ của đổ người để lưu danh
vạn đại như Vạn Lý Trường Thành, Ðế Thiên Ðế Thích, Kim
Tự Tháp hoặc các cung điện, lâu đài nguy nga đồ sộ hay
những hệ thống triết học kinh viện hoặc những ý thức hệ
phiến diện không tưởng, những khuôn mẫu đạo đức cứng nhắc,
nhưng đã để lại những giá trị tri thức chân xác vô cùng. Ðó
là những hiểu biết được thâu nhận do kinh nghiệm sống lâu
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đời, bắt nguồn từ sự cảm nhận Thiên Thư Vô Ngôn của
Trời Ðất (Thiên Nhiên): trăm nghe không bằng một thấy; trăm
thấy không bằng một lần trải qua (thực tại là tiêu chuẩn của
chân lý).
Quan sát để học. Học để biết, biết để làm, làm để sống.
Rồi vừa làm vừa học, làm đến đâu học đến đó. Biết đến đâu
sống và làm đến đó. Biết rồi bảo nhau cùng biết để thăng tiến
con người. Thăng tiến con người đồng nghĩa với thăng tiến
xã hội, và ngược lại. Vì sống phải làm mà làm thì tăng sự
hiểu biết “sống - làm - biết” và ngược lại “biết - làm - sống”.
Con người học hỏi bằng tâm: cảm nhận, trực nhận; học
hỏi bằng mắt: quan sát; học hỏi bằng tay: lao động; học hỏi
bằng óc: suy tư, nhận xét, sáng tạo.
Người nông dân trồng lúa nước phải quan sát trời (thời
tiết) trăng sao, đất đai, mưa gió thật tỉ mỉ để hoạch định công
việc cày cấy và săn sóc, chăm bón đồng ruộng.
Sống với nghề nông trồng lúa nước ổn định lâu đời cách
ngày nay 6,000 – 7,000 năm (thời đại văn hóa Hòa Bình) nông
dân Việt, với kinh nghiệm sống thực tiễn thấu hiểu rằng muốn
giải quyết các khó khăn trong cuộc sống thì phải nhìn thẳng
vào sự thực trong hiện tại (thực tại): “trông cơ trời đất liệu
thời làm ăn” tức cảm nhận thiên nhiên (Thiên Thư Vô Ngôn
của Trời Ðất).
Cảm và nhận quy luật dịch lý thiên nhiên (lý âm dương
kết hợp và vận hành), của trời đất; để tâm mình hòa cùng vũ trụ
vạn vật: tâm ta và tâm vũ trụ là một, giống nhau; từ đó rút ra
(nhận) những quy luật, những bài học được thể nghiệm, chứng
nghiệm từ kinh nghiệm sống thực tế, để xây dựng nếp sống hài
hòa, “sống cùng với mọi người và để mọi người cùng sống với
mình” (Trần Gia Phụng), và cùng tiến.
Những hiểu nghiệm sống quý báu đó đã trải qua hàng
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ngàn, ngàn năm trong nền văn hóa trồng lúa nước ổn định lâu
đời: văn hóa Hòa Bình, nhân bản và nhân chủ, mang tính
khai phóng và dung hóa trong giao lưu, qua lăng kính dân chủ
với xã thôn tự trị (phép vua thua lệ làng), dung hợp được tự do
và bình đẳng, và tôn trọng hương ước, mà ngôn từ ngày nay
gọi là thượng tôn luật pháp.
Ngày nay, người Việt nói riêng và con người nói chung
đang cố gắng vận dụng những tri thức đó vào đời sống thực tế,
ngõ hầu mang lại an vui, hạnh phúc cho con người ngay tại đây
và bây giờ. Ðó là:
1-Lý Ðối Lập Thống Nhất (đối lập là bổ sung)
Lý đối lập thống nhất là nền tảng xây dựng nếp sống hài
hòa (thể hiện triết lý sống thái hòa).
- Hài hòa “thân tâm” mà khởi điểm là trở về với chính
mình, tự hiểu mình (trăm hay xoay vào lòng, (vì) ngọn đèn
được tỏ trước khêu bởi mình), chuyển hóa tâm thức để thay đổi
cái nhìn ngõ hầu nhân tính làm chủ lời nói, ý nghĩ và việc làm,
với nếp sống tỉnh thức qua quá trình giáo dục nhân bản tâm
linh, với cẩm nang dịch lý học ăn, học nói, học gói, học mở
(khác biệt hẳn với tu, tề, trị, bình của văn hóa Hoàng Hà, Trung
Quốc gốc du mục).
Như nước tự nó có khả năng “gạn đục khơi trong”, tự
thanh lọc mình (tự hiểu mình). Trên thế giới chỉ có người Việt
Nam đồng nhất không gian xã hội, cộng đồng lãnh thổ, quê
hương mình với nước: nước Văn Lang, nước Việt Nam.
Sống trong môi trường thiên nhiên, sông ngòi chằng chịt,
ao hồ khắp nơi, nhìn ra biển Đông với cách làm ăn (trồng lúa
nước) người Việt Nam không thể không học hỏi những đặc
tính của nước (thích nghi, hài hòa, linh động không cố định
cứng nhắc với một hình dạng nào, tự thanh lọc v.v…. Trong
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nếp sống nông nghiệp trồng lúa nước “hòa” là chủ đạo cho
mọi liên hệ ứng xử.
- Hài hòa giữa “vợ với chồng” (thuận vợ thuận chồng tát
biển Đông cũng cạn), xây dựng mái ấm, với gia đình phân
công (chồng chài, vợ lưới, con câu), sống an vui hạnh phúc,
chết nhẹ nhàng.
- Hài hòa giữa “người với người” (thuận bầu thuận bạn
mới đóng nổi ghe to, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, một sự
nhịn là chín sự lành, chín bỏ làm mười), lấy tình nghĩa làm
đầu (một bồ cái lý, không bằng một tí cái tình), sống yên vui
trong tình hàng xóm láng giềng (coi nhau như bát nước đầy là
hơn), “sống cùng với mọi người và để mọi người cùng sống
với mình” (Trần Gia Phụng) và cùng tiến.
- Hòa mục trong xóm làng với tinh thần “hòa cả
làng”, đến sự thái hòa của đất nước, qua chế độ địa phương
phân quyền, với xã thôn tự trị: phép vua thua lệ làng.
- Hài hòa giữa người với thiên nhiên để con người bước
vào tiến trình thăng hoa theo chiều kích tâm linh phát triển
tình thương (thương người như thể thương thân) và trí tuệ
(khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống) với định hướng
con người tương thông với thiên nhiên: hòa cùng vũ trụ, giải
phóng toàn triệt con người vô điều kiện.
- Tình thương và trí tuệ là điều kiện cần và đủ của triết lý
sống thái hòa. Nói cách khác ở đâu có tình thương và trí tuệ,
ở đó khước từ bạo lực (khôn chẳng qua lẽ, khỏe chẳng qua lời)
và hài hòa; và ở đâu có hài hòa đích thực (hòa cả làng), ở đó
có tình thương và trí tuệ; tình thương và trí tuệ như hai mặt
của đồng tiền; và có tình thương là có tất cả: tương nhượng, hài
hòa, vị tha, bao dung, tha thứ, v.v….
Thần tổ kép Tiên Rồng của dân tộc Việt là biểu tượng
thăng hoa theo chiều kích nhân và trí. Tiên Âu Cơ sống trên
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núi (non Nhân), Rồng Lạc Long sống dưới biển (nước Trí).
Tình thương và trí tuệ là định hướng của dân tộc Việt Nam
trong mọi ý nghĩ, lời nói và việc làm.
Biểu tượng mẹ Tiên Âu Cơ và cha Rồng Lạc Long là
biểu hiện rực rỡ của tình thương và trí tuệ trong nếp sống nông
nghiệp trồng lúa nước. Lấy Tiên và Rồng làm biểu tượng cho
dân tộc thì làm sao mà không ý thức mọi vật, mọi việc luôn
biến đổi, biến hóa không ngừng (Rồng biểu tượng cho sự linh
động, biến hóa và biến đổi, mà ngôn ngày nay gọi là lý vô
thường).
2- Lý Tác Ðộng Hai Chiều, tức “có qua có lại mới toại
lòng nhau” trong tinh thần “công bằng là đạo người ta ở
đời”.
Tác động hai chiều, một trong hai điều kiện cần (lý tác
động hai chiều) và đủ (phân công hợp tác) nền tảng của lý đối
lập thống nhất, thể hiện qua nếp sống hài hòa trong xóm làng,
trong tinh thần chấp nhận dị biệt (rằng trong lẽ phải có người
có ta) và khước từ bạo lực, với quan niệm sống xem mọi
người trong xã hội như người thân trong gia đình (con Rồng
cháu Tiên) qua cách xưng hô với mọi người trong xã hội đầy
thân thương: chú, bác, cô, dì…, v…v… (không nị - ngộ, toi moi, you – me, v.v...).
Một dân tộc mà thái độ xử thế bao dung, tha thứ đến nỗi
diễn đạt thành phương trình toán học siêu hình “chín bỏ làm
mười” hỏi làm sao mà không ý thức được tất cả đều là tương
đối:
Ðèn khoe đèn tỏ hơn trăng,
Ðèn ra trước gió còn chăng hỡi đèn.
Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn,
Cớ sao trăng lại chịu luồn dưới mây?
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Từ kinh nghiệm sống và sự hiểu nghiệm đó (hiểu biết qua
kinh nghiệm sống), Ông cha ta ý thức mọi hành động muốn đạt
kết quả tốt phải tùy thời, tùy việc, tùy chỗ, tùy người; v...v...
Ðắc thời đắc thế thì khôn
Sa cơ Rồng cũng như giun khác nào.
Hoặc
Trông cơ trời đất liệu thời làm ăn!
3- Tinh Thần Phân Công Hợp Tác:
Tinh thần phân công hợp tác với thành tâm thiện chí thể
hiện trên đồng ruộng, với nếp sống vần công / đổi công, nay
người mai ta trong tinh thần có việc thì đến hết việc thì đi, và
trong gia đình phân công (chồng chài, vợ lưới, con câu) cũng
như ngoài xã hội với chế độ địa phương phân quyền.
Một dân tộc đúc kết những kinh nghiệm sống và cách
sống (trồng lúa nước ổn định lâu đời) hàng mấy ngàn năm
thành một công thức đơn giản chân xác: nước, phân, cần,
giống. Nó nói lên tinh thần tổng hợp, kết hợp các yếu tố và chú
trọng đến mối tương quan liên hệ mật thiết giữa các yếu tố như
nước, phân, cần, giống; dĩ nhiên bao gồm cả thiên nhiên, thời
tiết và con người. Như thế hỏi làm sao mà không ý thức mọi
vật (như cây lúa tốt tươi trên đồng ruộng chẳng hạn) “không tự
nhiên có” và cũng “không do ai sinh ra” mà do nhiều yếu tố
kết hợp tạo thành mà ngôn từ Phật học gọi là lý duyên khởi.
Tất cả “hiện tượng sống” đều là tạo phẩm của con người.
Hòa bình hay chiến tranh, thương yêu hay hận thù, đời sống
con người hạnh phúc hay đau khổ đều do con người quyết định
và tạo lập lấy.
Những giá trị tri thức chân xác nói trên, thể hiện trong
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nếp sống tương nhượng quần cư hài hòa trong tính người và
tình người (nhân bản và hiện thực) của cư dân nông nghiệp
trồng lúa nước ổn định lâu đời từ ngàn xưa. Nói theo ngôn từ
triết học ngày nay, triết lý sống thái hòa do cảm nhận và thấu
triệt được “cái dụng” của lý âm dương kết hợp và vận hành tạo
nên; mà ông cha chúng ta gọi là Lý Tắc Tiên Rồng (âm dương)
qua biểu tượng thần tổ kép Tiên Rồng.
4- Nhân Bản - Bình Ðẳng - Tự Do:
Một dân tộc biết đặt Cha - Mẹ vào cùng một biểu tượng
và thần hóa cha mẹ thành thần tổ kép Tiên Rồng (Mẹ Tiên Âu
Cơ, Cha Rồng Lạc Long) để tôn thờ nói lên tinh thần bình
đẳng giữa cha mẹ, nam nữ nói riêng và giữa con người nói
chung.
Mỗi gia đình thờ Ông Bà, cha mẹ của mình. Cả nước
thờ Vua Hùng làm quốc tổ. Người thờ người thì không còn gì
nhân bản hơn.
Tinh thần nhân bản trong nền văn hóa Việt - văn hóa
trồng lúa nước - không phải từ trên trời rơi xuống, hay do một
người đắc đạo nào đó hoặc do một hệ thống triết học chỉ dạy
cho dân tộc Việt Nam; mà do tình gia đình (tình mẹ con, cha
con, lòng hiếu thảo) môi trường sống (khí hậu nhiệt đới gió
mùa với những đồng bằng phù sa trù phú), cách làm ăn (trồng
lúa nước) với nếp sống tương nhượng quần cư hài hòa trong
xóm làng, sống cùng với mọi người và để mọi người cùng sống
với mình, đã tôi luyện hun đúc nên.
Sống với nghề trồng lúa nước ổn định lâu đời, ông cha ta
sớm ý thức vai trò của con người vô cùng quan trọng chẳng
những vì nhu cầu điều hợp qua sự vận dụng trí thức thực
nghiệm mà còn vì sự đóng góp công sức lao động trong tiến
trình canh tác phức tạp của nghề trồng lúa nước.
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Thực tế cho thấy dù đất đai mầu mỡ, dù mưa thuận gió
hòa rất thích hợp cho việc cày bừa, gieo trồng, nhưng không có
con người thì việc trồng trọt, cày cấy không thể thực hiện
được. Tất cả quy về người, rồi từ người mà ra mọi việc, mọi
sự, mọi hoạt động, mọi suy nghĩ và v.v.... Không có con người
thì không có gì cả, không có văn hóa, kinh tế, chính trị, đạo
đức, tôn giáo v.v…. Không có con người, vũ trụ có đó, nhưng
có cũng như không, không có ý nghĩa gì cả.
Thần thánh là con người thăng hoa vì đã có những hành
động hoặc thành tích giúp dân, cứu nước, được người dân vinh
danh thành thần, nhân thần (Ðức Thánh Trần Hưng Ðạo, Hai
Bà Trưng, Thần Thành Hoàng, v.v...).
Tiên - Rồng còn là biểu hiện sự hài hòa giữa cha mẹ:
thuận vợ thuận chồng tát biển Ðông cũng cạn. Trong nền văn
hóa Việt Nam, khi nói đến cha thì phải nhắc đến mẹ, hay
ngược lại: cha khôn mẹ khéo. Cách nhìn đó là cái nhìn từ sự hài
hòa, hòa thuận trong gia đình phân công: chồng cày, vợ cấy,
con trâu đi bừa.
Mẹ (Âm) Cha (Dương), Âm Dương (Tiên Rồng) như là
hai mặt của một đồng tiền, một sự vật, một hiện tượng... một
thực tại. Không thể có một vật hay một hiện tượng nào tồn
tại mà chỉ có âm hoặc chỉ có dương.
Công Cha như núi Thái Sơn
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con
Hoặc
Tu đâu cho bằng tu nhà
Thờ cha kính mẹ chính là chân tu
Kính cha yêu mẹ muôn đời vẫn đúng.
Biểu tượng thần tổ kép Tiên Rồng cho thấy ông cha ta đã
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sớm phối hợp tác động, vượt thoát được mâu thuẫn giữa chế độ
mẫu hệ và phụ hệ bằng chế độ phân công trong gia đình, mẹ
lên núi, cha xuống biển để phát triển và mở rộng đất nước
trong truyện Tiên Rồng, và trong cuộc sống hàng ngày.
Em về nhổ mạ, anh bừa ruộng chiêm.
Nói cách khác, cha ông chúng ta đã sớm tránh được
những sai lầm thông thường của các dân tộc khác khi họ quá đề
cao vai trò của người nam hay người nữ, để rồi dẫn đến cảnh
ngược đãi nhau, miệt thị nhau, biến thành thứ phụ thuộc cho
phái tính của mình. Sai lầm đáng tiếc đó đã đưa đến những
thảm trạng xã hội kéo dài hàng mấy ngàn năm trong lịch sử
loài người (xem Ðạo Sống Việt, trang 99 - 106).
Tinh thần bình đẳng giữa vợ chồng trong gia đình được
mở rộng ra môi trường xã hội, dân tộc và nhân loại, ông cha ta
sớm ý thức được rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng:
Khác nhau tấm áo manh quần
Thả ra bóc trần ai cũng như ai.
Ở đâu có bình đẳng, ở đó có công bằng: công bằng là
đạo người ta ở đời. Tinh thần bình đẳng đã được huyền thoại
hóa qua bọc trứng, nở trăm con cùng một lúc.
Trên bình diện tâm lý và xã hội, bình đẳng là tinh thần
cao độ của một tập thể con người không bóc lột nhau, tôn trọng
nhau. Ở đâu có công bằng và bình đẳng, ở đó có tự do.
Tự do là tinh thần cao độ của một tập thể con người biết
tôn trọng nhau, chấp nhận dị biệt: rằng trong lẽ phải có người
có ta. Tự do chỉ đến với những ai đã được no cơm ấm áo và
được đãi ngộ bình đẳng về mọi mặt. Chân bình đẳng chỉ có khi
mọi người đều được tự do phát triển khả năng để nâng cao giá
trị. Không thể có tự do không bình đẳng; cũng không thể có
bình đẳng không tự do. Xã hội bình đẳng tự do là xã hội
nhân bản nhân chủ.
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Nhận thức được điều này làm cho chúng ta tăng thêm sự
quý trọng đối với cha ông đã có tầm nhìn hết sức người trong
mối tương quan bình đẳng giữa cha mẹ, vợ chồng, nam nữ, con
người, âm dương (Tiên Rồng).
5- Tinh Thần Nhân Chủ:
Thực tế cho thấy nếp sống tương nhượng quần cư hài hòa
trong xóm làng, và kỹ thuật trồng lúa nước đã rèn luyện hun
đúc cho nông dân trồng lúa nước tinh thần nhân chủ. Muốn thu
hoạch được kết quả tốt đẹp trong việc trồng trọt, trồng lúa
nước, nông dân phải chủ động quan sát các hiện tượng thiên
nhiên:
Trông trời, trông đất, trông mây,
Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm.
Trông cho chân cứng đá mềm,
Trời trong bể lặng mới yên tấm lòng..
Nói ngắn gọn: trông cơ trời đất liệu thời làm ăn. Nghĩa
là quan sát hiện tượng thiên nhiên, thời tiết để quyết định xếp
đặt công việc trồng trọt, làm mùa màng v.v... Nếu mưa to, gió
lớn, giông bão nổi lên nông dân không dại gì mà cày bừa, nhổ
mạ, cấy lúa trong những trường hợp đó. Nếu “trời trong bể
lặng”, nông dân mới yên tâm cày cấy. Người nông dân chủ
động trong mọi sinh hoạt của nông vụ.
Từ kinh nghiệm sống đó, dần dần họ ý thức đời sống con
người - mọi sinh hoạt trong gia đình trên đồng ruộng, ngoài xã
hội - vui tươi hay buồn khổ, thương yêu hay hận thù đều do
con người tự quyết định và tạo lập lấy, chứ không phải do ý
muốn của thần linh hay bất cứ yếu tố nào bên ngoài con người.
Con người tự mình làm chủ chính mình. Triết học ngày nay
gọi là tinh thần nhân chủ.
Trên bình diện tâm lý và xã hội nhân chủ là tinh thần cao
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độ của một tập thể con người làm chủ tâm tư tình cảm và dục
vọng (làm chủ bản thân) chấp nhận dị biệt, tôn trọng con người
vì mình, cho mọi người, hài hòa với chính mình, tha nhân và
thiên nhiên: hòa cùng vũ trụ. Chỉ có tập thể con người, sống
thực, sống trọn vẹn với thực tại (cái đang diễn biến trước mắt)
thì mới ý thức tự chủ và sáng tạo.
Nhân sinh quan và vũ trụ quan của người nông dân trồng
lúa nước xem thiên nhiên, con người, và đất đai là ba yếu tố
phối hợp hài hòa trong triết lý sống thái hòa: đó là minh triết
đời sống (chứ không phải minh triết kinh điển hay minh triết tự
viết, sách vở).
Ý thức Trời - Người - Ðất (đầu đội trời, chân đạp đất)
cùng một thể, từ đó manh nha đặt cơ sở cho ý thức phát triển
tâm linh vốn đã nhen nhúm trong sự gắn bó giữa con người
với thiên nhiên và đất đai, cũng như mối liên hệ thiêng liêng
nối liền các thế hệ (quá khứ, hiện tại, tương lai) qua tục thờ
cúng tổ tiên.
Nền văn hóa trồng lúa nước là một thể nghiệm sống của
sự hòa điệu với Trời - Người – Ðất trong đó sức cần lao cũng
như tri thức thực nghiệm của con người được ứng dụng và điều
hợp một cách sáng tạo sao cho hòa nhịp và kết hợp với thời tiết
(Trời) và đất đai để cho lúa được tốt tươi. Mối liên hệ giữa Trời
- Người - Ðất thật gần gũi, đồng cảm và đồng đẳng. Từ đó
manh nha và lâu dần hình thành tinh thần nhân bản và nhân
chủ.
Nền văn hóa trồng lúa nước là một thể nghiệm cụ thể của
triết lý Trời - Người - Ðất cùng một thể.
Hiếm thấy và chưa có một nền đạo học nào trên thế giới
diễn đạt được nhân sinh quan “Trời - Người - Ðất” cùng một
thể một cách ngắn gọn mà đầy đủ ý nghĩa như triết lý sống của
nền văn hóa trồng lúa nước qua bài thơ của Trần Cao Vân:
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Trời Ðất sinh Ta có ý không,
Chưa sinh Trời Ðất có Ta trong.
Ta cùng Trời Ðất ba ngôi sánh,
Trời Ðất in Ta một chữ đồng.
Ðất nứt Ta ra Trời chuyển động
Ta thay Trời mở Ðất mênh mông
Trời che Ðất chở Ta thong thả
Trời Ðất Ta đây đủ hóa công
6- Hài Hòa - Thăng Hoa
Lối sống (định canh định cư), và cách làm ăn (trồng lúa
nước) dẫn đến nếp sống tương nhượng (chín bỏ làm mười)
tương trợ (vần công / đổi công), với tập quán “có việc thì đến
hết việc thì đi”, tinh thần hài hòa (lựa lời mà nói cho vừa lòng
nhau, coi nhau như bát nước đầy là hơn), trọng tình nghĩa “một
bồ cái lý, không bằng một tí cái tình”. Nếp sống đầy tính
người và tình người ấy dẫn đến sự hòa mục trong xóm làng
(hòa cả làng) và sự thái hòa của đất nước.
Trong nền văn hóa trồng lúa nước “hòa” là chủ đạo cho
mọi liên hệ ứng xử. Và đỉnh cao tuyệt đích của con người là
thăng hoa (như Tiên Rồng, như nước tự gạn đục khơi trong),
thăng hoa mãi theo chiều kích tâm linh phát triển tình
thương và trí tuệ với định hướng con người tương thông với
thiên nhiên: hòa cùng vũ trụ, hội nhập vào dòng sống chan hòa
tính người và tình người, giải phóng toàn triệt con người vô
điều kiện (xem Tinh Thần Hài Hòa Trong Nền Văn Hóa Việt Tủ Sách Việt Thường).
Thăng hoa là đạo sống, sống trọn vẹn với cuộc sống, hòa
cùng vũ trụ; sinh hóa là Tiên Rồng, dừng lại là con người nhu
thuận, thiện lành. Việt Nam: một dân tộc khoan hòa. Lấy gạo
nếp trắng, vo sạch, gói làm tượng trời, tượng đất. Thấu triệt
được lẽ sinh hóa của Âm Dương (Tiên Rồng) thì có gì mà
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chẳng thông.
7- Tinh Thần Cõi Trống (Lòng Trống Rỗng)
Ðạo lý dân tộc không truyền qua tri thức sách vở kinh
điển mà truyền vào tâm thức của dân tộc, rồi truyền thừa
sinh động qua dòng sống của dân tộc; có lời (ca dao, huyền
thoại, chuyện kể v.v...) mà không “chữ nghĩa”, nghĩa là không
hệ thống hóa nếp sống thành một hệ thống triết học; lời là ngôn
ngữ Việt đầy đủ sắc tính của nó, khởi từ tâm thức của dân
tộc, cảm nhận Thiên Thư Vô Ngôn của Trời Ðất (Thiên
Nhiên), không cần đóng kín bằng văn tự, với một hệ thống triết
học, hay tôn giáo hoặc ý thức hệ.
Nói cách khác, lẽ phải (đạo lý) của dân tộc không có sách
vở kinh điển, không có Tứ Thư Ngũ Kinh, không có kinh tạng
hay Phật pháp, Phật học, không có kinh thánh hay sách giáo lý,
chỉ có những câu có vần có điệu, dễ hiểu dễ nhớ, gợi hình gợi
cảm, chỉ có những chuyện kể sinh động, thâm thúy với óc
tưởng tượng vô cùng phong phú, phối hợp tác động những
yếu tố cảm nhận từ Thiên Nhiên chuyển tải vào cuộc sống,
với những phong tục tập quán và lễ hội trong nếp sống hài hòa
trong xóm làng, có thể thay đổi tùy thời mà vươn lên cho nên
có người cho rằng văn hóa Việt Nam “không có gì cả”.
Nét đặc sắc của nền minh triết nhân bản Việt Nam chính
là “cái không có gì” (mà hàm chứa tất cả). Ðó là “tinh thần cõi
trống”. Người Việt trưởng thành là người sống trọn vẹn với
cuộc sống ngay tại đây và bây giờ, không mộng tưởng trở
thành người phi thường, không buông trôi, không hận đời, sống
bình thường chan hòa tính người và tình người, “sống cùng với
mọi người và để mọi người cùng sống với mình” và cùng tiến,
không vướng mắc, lòng trở nên trống rỗng một cách tự
nhiên, vì không có gì ngoài con người và cuộc sống để mà
chấp trước. Lòng trống rỗng trong ý nghĩa không chấp trước
124 Tuû Saùch Vieät Thöôøng

với biểu tượng “sách ước” có ba tờ giấy trắng tinh, như biển cả
bao la dung nạp mọi dòng nước trong lành hay uế tạp có thể
hòa chung thành một cõi mênh mông bát ngát; rồi bốc hơi
(thăng hoa như Tiên Rồng) thành mây, mưa với những giọt
nước trong mát.
Văn minh Việt Nam, minh triết nhân bản Việt Nam,
minh triết đời sống chẳng để lại những gì quí giá, nguy nga đồ
sộ mà ngày nay còn chụp hình được, ngoài tinh thần cõi trống,
với nền giáo dục nhân bản tâm linh với cẩm nang dịch lý: học
ăn, học nói, học gói, học mở và sự hài hòa (hòa cả làng) tình
thương, trí tuệ và sức sống dẻo dai, an nhiên tự tại trong bất cứ
hoàn cảnh nào: tất cả được huyền thoại hóa qua biểu tượng
Thần Tổ Kép Tiên Rồng.
Tinh thần Cõi Trống (lòng trống rỗng) là tụ điểm, nơi
hội tụ tất cả, là lực hút để dung hòa mọi sự; nơi hóa giải mọi
mâu thuẫn, nghịch lý trong lòng và ngoài xã hội; nơi phát sinh
sức mạnh nội tại, nơi hạt giống tình thương nẩy nở hồn nhiên
trong sáng. Lòng trống rỗng là giây phút giúp cho người Việt
Nam trưởng thành cảm nhận được Thiên Thư Vô Ngôn của Ðất
Trời (Thiên Nhiên) với tâm Việt, hồn Việt, hội nhập, hòa đồng
với vũ trụ, giải phóng toàn triệt con người vô điều kiện, không
kêu cầu đến tín ngưỡng, tôn giáo, ý thức hệ, v.v….
Nét đặc sắc trong nền văn hóa Việt Nam là biết sống
bình thường, không vọng cái phi thường xa rời con người và
cuộc sống, qua những thăng trầm đắng cay ngọt bùi, như cá bơi
lội trong chính dòng nước bình thường đục hay trong muôn
đời của nó.
Người Việt luôn luôn biết dung hòa, hóa giải mọi đối
nghịch, tìm ra nét hài hòa, thăng bằng, xây dựng nếp sống đầy
tình người với nhân sinh quan thăng hoa con người như Tiên
Rồng, như nước bốc hơi. Ðại đa số khoa bảng và một số học
đòi theo khoa bảng chịu ảnh hưởng sâu đậm văn hóa ngoại
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nhập, quá câu nệ vào sách vở kinh điển hay một “tử” (triết gia)
nào đó cho là trống rỗng. Họ không cảm nhận, không hiểu nổi
chính cái trống rỗng ấy. Lòng trống rỗng, không chấp trước,
không vướng mắc là cái hội tụ, đồng thời cũng là cái mở rộng,
buông thả, khai phóng trong giao lưu, không dị ứng, không loại
trừ, tiếp nhận tất cả, đầy bản lãnh nên tiếp thu có chọn lọc, Việt
hóa tất cả.
Triết lý nào cũng học, lý thuyết tôn giáo nào cũng tốt,
nền văn hóa nào cũng có cái hay cái đẹp của nó; du nhập tất cả,
dung hòa, dung hóa, nhưng vẫn giữ phong cách Việt Nam.
Tiến sĩ H.R. Ferraye cho rằng nét đặc sắc của văn hóa Việt
Nam là tính cách không chối từ của nó. Thực ra, nó chỉ có một
chối từ: sự đồng hóa cưỡng bức. Còn lại nó tìm cách dung
hóa, hội nhập mọi sở đắc văn hóa của Hoa, của Ấn, của Nam
Ðảo, của Tây Âu, Bắc Mỹ... cả ngôn từ và kỹ thuật, cả tôn giáo
và nghệ thuật, song vẫn luôn luôn duy trì nền tảng văn hóa dân
tộc (Trần Quốc Vượng, sđd, Trang 44).
Lòng Trống Rỗng (Tinh Thần Cõi Trống) được huyền
thoại hóa qua biểu tượng “sách ước” với ba tờ giấy trắng tinh
trong truyện Gậy Thần Sách Ước.
8- Tình Thương.
Thiên nhiên cung ứng sẵn và đầy đủ cho nhu cầu con
người trong tĩnh lặng và huyền diệu.... Thiên nhiên đã sanh là
có dưỡng, lo sẵn, cây cho bóng mát, che chở nắng hè, mưa
tuôn nuôi vạn vật muôn loài, củi sưởi ấm mùa đông, thực
phẩm duy trì đời sống.
Thiên nhiên đem tình thương bao la đến cho loài người,
cho ánh sáng mặt trời, bóng trăng trên dòng sông bạc v.v...;
môi trường nào có đời sống đó, loài nào có cách sống đó,
người đi, chim bay, cá lội, rắn trườn, v.v.... Thiên nhiên đã dạy
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cho con người “tự do” trong môi trường sống và “tự chủ” trong
sinh tồn.
Con người sinh ra, vạn vật đều có sẵn; khi thụ hưởng
trong lòng biết ơn, nẩy sinh lòng ưa thích, thương mến, sinh
ra tâm hồn vị tha hoặc vị kỷ. Thiên nhiên là ông thầy của dân
tộc Việt Nam về mọi mặt nói chung và trong việc trồng trọt trồng lúa nước - nói riêng.
Sự cảm nhận Thiên Thư Vô Ngôn của Trời Ðất cùng với
môi trường sống, lối sống (định cư định canh) và cách sống
(trồng lúa nước) khiến cho tình thương nẩy nở, phát triển hồn
nhiên trong sáng (xem Tình Thương Trong Nền Văn Hóa Việt
- Tủ Sách Việt Thường). Thiên nhiên dạy con người “thấy” và
“biết”, kiến lập sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên.
Nếu vượt thoát được “tình thương sở hữu” của các “tổ
chức tôn giáo”, học thuyết, chủ nghĩa, v.v... con người sẽ tìm
lại được tình thương đích thực có sẵn trong con người và
thiên nhiên, được chuyển tải qua tâm thức, theo nhịp của dòng
sống chan hòa tình thương, qua cách xưng hô với mọi người
trong xã hội, mang tính gia đình đầy thân thương (chú, bác, cô,
dì...).
Trên căn bản tâm linh đó, đạo lý của người Việt Nam là
“thương người như thể thương thân”. Ðạo lý đầy tình người
đó đã xây dựng nhân sinh quan nhân bản, nhân chủ, cụ thể thiết
thực:
Thấy người hoạn nạn thì thương
Thấy người đói khát thì nhường miếng ăn
Thương người “bớt miệng mà cho”
May thay ở chốn bình yên
Thấy người hoạn nạn nỡ quên sao đành.
Điểm độc đáo của nền minh triết nhân bản Việt Nam là
tình thương phát sinh từ lòng trắc ẩn của con người (nỡ
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quên sao đành) chứ không do Chúa, Phật, hay sách vở nào bắt
buộc phải làm để nhập Niết Bàn, để được lên Thiên Đàng.
Trong nếp sống Việt Nam: có lòng trắc ẩn mới ra con người
(Phan Bội Châu).
“Bớt miệng mà cho”, “nhường miếng ăn” là chia sớt,
là chia sẻ chứ không phải là bố thí.
Ðiều đó cho thấy, cái nhìn của Ðức Ðạt Lai Lạt Ma cũng
không vượt được nhân sinh quan nhân bản và hiện thực, cụ thể
thiết thực đầy tình người của ông cha ta. Ngài đã phát biểu:
chúng ta có thể ném bỏ hết tất cả các thứ khác: tôn giáo, lý
tưởng, tất cả tri thức thọ nhận, nhưng chúng ta không thể tránh
khỏi sự cần thiết của tình thương.... Trong ý nghĩa đó, không
còn cần đến chùa chiền hay giáo đường, điện thờ hay tòa thánh,
cũng không cần các triết lý, giáo lý hoặc chủ thuyết phức tạp.
Tự tâm ta, tự thức ta chính là đền thờ. Chủ thuyết là tình
thương. Ðiều thiết yếu cho con người là tình thương và trí tuệ
chứ không phải là tín ngưỡng. (Ðức Ðạt Lai Lạt Ma, Ðạo Lý
Cho Thiên Kỷ Mới, Văn Nghệ, Năm 1999, trang 278).
Người Việt Nam chúng ta có những viên kim cương bất
hoại vô giá của Tổ Tiên để lại mà không thấy để quí trọng, vì
đa số vọng ngoại, quá câu nệ vào sách vở kinh điển, trọng hữu
danh (trọng tử viết) mà không cảm nhận được, không thấu hiểu
được cái giá trị siêu việt của Tinh Hoa Tư Tưởng Việt Nam.
Ðạo lý của dân tộc là người chủ hiếu khách, sống trong
ngôi nhà, tọa lạc nơi giao lưu những luồng văn hóa Ðông Tây
Kim Cổ, tiếp nhận tất cả, gì cũng thờ, nhưng không thờ gì cả,
ngoại trừ ông bà. Người Việt Nam chỉ thật sự thờ cúng khi họ
đã bình an dưới mái nhà thờ ông bà.
Học tất cả, nhưng hầu như không học gì, ngoài Tiên
Rồng (Âm Dương); để lại tất cả, nhưng hầu như không để lại
gì ngoài “Gậy Thần Sách Ước” với ba tờ giấy trắng tinh; để
lại lòng trống rỗng (không chấp trước, không vướng mắc, chứ
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không đi tìm cái hư vô), tiếp tục cảm nhận Thiên Thư Vô
Ngôn của Trời Ðất (Thiên Nhiên) để ý thức tự chủ và luôn luôn
sáng tạo theo nhịp sống của dòng đời trôi chảy không ngừng
nghỉ.
Ông Krishnamurti đã phát biểu: “cái mà Phật gọi là Niết
Bàn, Jésus gọi là Thiên Ðàng, tôi gọi là Cuộc Sống”.
Trở về với cuộc sống đích thực, điều thiết yếu mà con
người cần là sự hài hòa. Nói cách khác là vận dụng “lý đối lập
thống nhất”, lý tắc Tiên Rồng vào nếp sống tỉnh thức để cuộc
sống được hài hòa về mọi mặt, trong tính người và tình người.
Ðiều kiện cần và đủ để sự hài hòa được bền vững là tình
thương và trí tuệ, qua lăng kính thượng tôn luật pháp.
Những đặc tính hài hòa, tình thương, trí tuệ và tôn
trọng hương ước mà ngôn từ ngày nay gọi là thượng tôn luật
pháp cũng là yếu tố thiết yếu mà loài người đang hướng tới,
để kiến lập trào lưu văn hóa mới.
Ðã đến lúc người Việt phải phục hồi và phát huy tư
tưởng cốt lõi của đạo sống Việt để thực hiện con đường sống
của dân tộc (nhân đạo) trong xu hướng toàn cầu hóa.
Bắt đầu từ đâu?
Từ hiện tại, ngay tại đây và bây giờ, mỗi người ý thức
tầm quan trọng của cuộc chuyển hóa tâm thức – chuyển hóa
tâm linh - thay đổi cái nhìn (anh trước tôi sau, quay lại cái đầu
anh sau tôi trước), thống nhất tri thức và tâm thức mà khởi
điểm là trở về với chính mình, trăm hay xoay vào lòng, tự
hiểu mình vì ngọn đèn được tỏ trước khêu bởi mình, với nếp
sống tỉnh thức, qua quá trình giáo dục nhân bản tâm linh với
cẩm nang dịch lý: học ăn, học nói, học gói, học mở, theo chiều
kích tâm linh phát triển tình thương và trí tuệ, với định hướng
Biến – Hóa – Thăng hoa – Hòa đồng, hòa cùng vũ trụ, hội
nhập vào dòng sống chan hòa tính người và tình người giải
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phóng toàn triệt con người vô điều kiện. Đó là những yếu tính
tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện con đường sống của dân
tộc (nhân đạo), đồng thời đóng góp phần mình với thế giới
trong việc kiến lập trào lưu văn hóa mới, xây dựng nền văn
minh nhân bản với chế độ điều hợp nhân tính, mang tính hòa
bình nhân bản dân tộc qua lăng kính nhân chủ và dân chủ, dung
hợp được tự do bình đẳng, và thượng tôn luật pháp.
Vĩnh Như
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TRUYỆN TIÊN RỒNG
I. Phần Dẫn Nhập
Qua dòng sống sử bi hùng của dân tộc, đã đến lúc người
Việt Nam chúng ta cần lột gỡ các lớp sơn văn hóa ngoại nhập
(Bắc Mỹ, Tây Phương, Trung Quốc, Ấn Độ,...) đã phủ lên nền
văn hóa Việt Nam trong hơn 2000 năm để khám phá ra những
thông điệp của tổ tiên ẩn tàng trong bộ thần thoại (chính xác
hơn là nhân thoại)Việt Nam hầu làm nền tảng cho cuộc dung
hóa sâu rộng những tư tưởng ngoại nhập Đông-Tây-Kim-Cổ để
vạch ra một hướng đi hợp tình, hợp lý cho dân tộc Việt Nam
trong xu thế toàn cầu hóa.
Trước khi phân tích để tìm hiểu di huấn của tổ tiên hoặc
tinh hoa của Đạo Sống Việt được gói ghém trong các huyền
thoại hay truyền thuyết, chúng ta cần lưu ý những điểm sau
đây:
1. Không đề cập đến các thuyết về nguồn gốc và sự
phát triển của lịch sử thần thoại.
2. Không phân biệt thần thoại với truyền thuyết mà chỉ
chú trọng đến ý nghĩa của di huấn hoặc tinh hoa của Đạo Sống
Việt ẩn tàng trong câu chuyện để thấu hiểu giá trị của gia tài
tinh thần vô cùng quý báu mà tổ tiên chúng ta đã để lại và thắp
sáng những nét đặc thù của tư tưởng và văn hóa Việt Nam
(giải phóng toàn triệt con người vô điều kiện, hòa là chủ đạo
của mọi liên hệ ứng xử, tình thương và trí tuệ là định hướng
của dân tộc trong mọi ý nghĩ lời nói và việc làm,không chấp
trước,…).
3. Chỉ đề cập đến “dân tộc Việt Nam” chứ không chú
trọng đến chủng tộc Bách Việt sống trên đất Tàu hay Lạc Việt,
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vì Lạc Việt đã hòa hợp với cư dân Hòa Bình hình thành dân tộc
Việt Nam.
4. Phải chăng vùng đất từ châu thổ sông Hồng đến châu
thổ sông Mã là nơi giao lưu của các nền văn hóa, và là nơi hội
tụ của các sắc dân?
Trước khi người Hán (tạm gọi như vậy theo thói quen)
đánh chiếm nước Âu Lạc thì đất nước Việt Nam đã là nơi giao
lưu của nhiều nền văn hóa:
• văn hóa nông nghiệp trồng lúa nước
• văn hóa hải đảo hay văn hóa Nam Á
• văn hóa Ấn Độ
• văn hóa Đông Nam Á.
5. Hầu hết các bộ tộc trong nhóm Bách Việt sinh sống tại
phía Nam sông Dương Tử đều bị Hán tộc đồng hóa, ngoại trừ
Lạc Việt mặc dầu dưới thời Bắc thuộc, các quan lại nhà Hán,
nhà Đường đã thi hành một chính sách đồng hóa cực kỳ tinh vi
và dã man trong hơn 10 thế kỷ, nhưng không đồng hóa được
dân tộc Việt Nam (trong đó có Lạc Việt).
6. Vào cuối thế kỷ thứ 13, Trần Thế Pháp có viết Lĩnh
Nam Chích Quái, Lê Tế Xuyên có soạn Việt Điện U Linh
nhằm sưu tập những truyện thần thoại, huyền thoại trong dân
gian Việt Nam. Về sau, Lê Quý Đôn nhận thấy những truyện
sưu tầm trong hai tập sách kể trên có nhiều pha trộn, vay
mượn, bóp méo nên đã phê bình trong cuốn Kiến Văn Tiểu Lục
như sau:
“Sách Lĩnh Nam Chích Quái có nhiều chỗ vay mượn rồi
tô vẽ thêm vào không kể xiết. Các truyện thần thoại trong sách
đều dính líu đến tín ngưỡng, tôn giáo, pha trộn với những
truyện cổ tích thần tiên hoặc lấy truyện Trung Hoa làm chuyện
của mình...”
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Thật vậy, phần lớn huyền thoại và truyền thuyết được
giới nho sĩ Việt Nam chép lại bằng chữ Hán khoảng hơn hai
ngàn năm sau thời kỳ mở nước nên thường bị sửa đổi, thêm bớt
theo nhãn quan của người chép đã học chữ Hán nên chịu ảnh
hưởng sâu đậm văn hóa Hán tộc. Đấy là chưa kể việc chép
những truyện của Hán tộc mà ngỡ tưởng là truyện của mình vì
thiếu thận trọng trong việc nghiên cứu, sưu tầm, vì không đứng
được trên đôi chân của chính mình, với tâm Việt hồn Việt hòa
mình vào dòng tâm thức và dòng sống dân tộc.
Tóm lại, trong truyền thuyết, huyền thoại, thần thoại Việt
có đầy rẫy những bóp méo, áp đặt, ngụy tạo, pha trộn, sửa
chữa, thêm bớt những chi tiết chịu ảnh hưởng của những nền
văn hoá ngoại lai, nên chúng ta cần hết sức thận trọng, sáng
suốt khi mở cửa đi vào ngôi nhà tâm linh của dân tộc Việt
Nam. Sự thận trọng sáng suốt này rất cần thiết để tránh những
ngộ nhận trong việc tách bạch, rút tỉa những tinh hoa và nét đặc
thù của tư tưởng cốt lõi của đạo sống Việt.
Trong khi thưởng thức ly cà-phê, chúng ta thường không
nhận xét kỹ để tìm ra chất căn bản của ly cà-phê. Chúng ta
thường tự nhủ: đây là ly cà-phê sữa hoặc ly cà-phê đen. Tinh tế
hơn, chúng ta nhận ra ly cà-phê có bơ, pha chút rượu rhum, càphê hơi nhạt vì thiếu đường hoặc nhiều đường quá..v.v….
Chúng ta quên mất một thành phần tối ư quan trọng, không có
nó thì không thể nào có ly cà-phê được: đó là nước sôi. Nước
có mùi vị cà-phê thì chính chất cà-phê phải tan trong nước.
Muốn có nước ngọt thì đường phải hòa tan trong nước. Vì thế,
khi tìm hiểu những “ly cà-phê truyền thuyết, huyền thoại hay
thần thoại”, chúng ta phải sáng suốt, tinh tế nhận định đâu là
tinh hoa, là nét đặc thù của Đạo Sống Việt, của Tư Tưởng Việt.
Đừng bao giờ ngộ nhận rằng những nét Trung Hoa (Khổng,
Lão), những nét Ấn Độ (Phật), những nét Nam Á (văn hóa Hải
Đảo) là cốt lõi tinh hoa tư tưởng Việt Nam vì thực ra chúng chỉ
là bơ, rượu rhum, sữa, đường trong “ly cà-phê truyền thuyết,
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huyền thoại hoặc thần thoại” Việt mà thôi. Nói cách khác,
muốn nhận biết cốt lõi của văn hóa Việt, chúng ta phải sáng
suốt, thận trọng tháo gỡ những lớp sơn văn hóa ngoại nhập đã
phủ lên nền văn hóa Việt trong suốt mấy ngàn năm: Cỏ lan lấp
lối khó tìm lối xưa. Khi đi ngược dòng thời gian của lịch sử
Việt Nam, sau khi lột gỡ lớp sơn văn hóa Bắc Mỹ và Tây
Phương thì chúng ta đối diện ngay với lớp sơn văn hóa Trung
Quốc. Dưới lớp sơn văn hóa Trung Quốc lẫn lộn với văn hóa
Ấn Độ, văn hóa Đông Á, văn hóa Hải Đảo để tìm về tận cội
nguồn văn hóa vô tự, cảm nhận từ Thiên Thư Vô Ngôn của
Trời Đất (Thiên Nhiên). Như vậy là trở về tận cội nguồn văn
hóa Việt Nam.
7. Nhiều người ngộ nhận rằng quan niệm về thần của
dân tộc Việt cũng giống như quan niệm của Trung Quốc, Ấn
Độ hay Tây Phương. Phải chăng thần đối với dân Việt chỉ là
một năng lực siêu nhiên bao gồm mọi biến động của vũ trụ?
Từ mưa gió, sấm sét, sông ngòi, biển cả đến rừng núi, ở đâu có
biến động thì người Việt Nam đều gọi đó là thần. Thoạt đầu,
thần đi vào lòng dân Việt không phải là những linh tượng như
ngày nay mà chỉ là để giải thích những hiện tượng biến động
của vũ trụ.
Trong cuốn Thi Ca Bình Dân Việt Nam của Nguyễn Tấn
Long và Phan Canh đã viết về thần đối với người Việt Nam
như sau: “Khi đã quan niệm thần với tính chất thiên nhiên như
vậy thì lẽ dĩ nhiên thần không thể tách rời ra ngoài ảnh hưởng
hoạt động của con người, bởi lẽ con người là một cá thể của vũ
trụ và mọi hoạt động của con người đều có liên quan đến năng
lực biến chuyển thiên nhiên.”
Trong cuốn Contribution à l’Etude d’un Génie Tutélaire,
Nguyễn Văn Huyên đã nhận xét về tính chất thần linh đối với
người Việt Nam: “Thần đối với người Việt rất bình đẳng và
gần gũi với người. Họ xem thần như là một hiện tượng bao
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quanh mọi sinh hoạt của họ. Nếu chúng ta có thể định nghĩa
theo ý thức của họ thì thần đi vào lòng kính trọng của họ ban
đầu từ tài năng rồi mới đến hình tượng cho nên dù là người,
khi có tài năng siêu việt, họ vẫn tôn thờ và đưa vào địa vị thần
linh.”
Chính vì không có quan niệm thần theo tư tưởng “tạo vật
chủ” mà dân Việt phong thần và thờ những nhân vật lịch sử
như Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ..v.v.., đặt địa
vị con người ngang với địa vị thần linh. Cho nên, đối với các vị
thần, dân gian kính ngưỡng mà không khiếp sợ run rẩy như
đứng trước bạo chúa dã man. Thái độ này khác hẳn với thái độ
của dân Tây Phương, Ấn Độ, Trung Hoa đối với thần linh của
họ.
Vì quan niệm rằng thần là năng lực thiên nhiên, chỉ lệ
thuộc vào cơ cấu biến động của vũ trụ, dân Việt cho rằng mọi
thần linh đều bình đẳng và chỉ ảnh hưởng với nhau trong mọi
năng lực thiên nhiên nên không có thần lớn, thần nhỏ, không có
thần nào cai trị hoặc chỉ huy thần nào cả. Do đó, người dân
Việt sống gần gũi với sông, với núi thì thờ thần sông, thần núi;
ở đồng bằng thì thờ thần đất, thần nông; ở làng xã, phố thị thì
thờ thành hoàng; trên bình diện quốc gia thì thờ Tổ Hùng
Vương và các vị anh hùng liệt nữ; trong gia đình thì thờ cúng
ông bà cha mẹ.
Đã quan niệm thần như trên, hiển nhiên tổ tiên dân Việt
chỉ coi trời là một năng lực thiên nhiên, không có tính cách tạo
vật chủ. Nói cách khác, trời không được coi là đấng toàn năng,
có năng lực siêu nhiên tạo ra muôn loài, muôn vật. Trời, trong
tâm tư người Việt, nhất định không phải là Ngọc Hoàng
Thượng Đế hay Chúa Trời có quyền thưởng phạt nhân loại
theo ý muốn riêng. Quan niệm cho rằng Trời là một vị đế
vương, chúa tể thượng giới chẳng qua chỉ là mưu đồ của các
chế độ phong kiến Trung Quốc muốn áp đặt văn hóa du mục
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của họ lên dân Việt mà thôi. Người Việt khi cầu trời là cầu
năng lực thiên nhiên chứ không phải cầu ông vua thượng giới
của chế độ phong kiến du mục.
Có lẽ chính vì không cần thiết tìm hiểu căn nguyên đầu
tiên của vũ trụ và xem trời như là năng lực thiên nhiên nên ý
niệm về trời của dân tộc Việt rất độc đáo, khác hẳn với quan
niệm thần linh sáng tạo ra vũ trụ vạn vật của các tôn giáo Tây
Phương mà tín đồ phải phục tùng tuyệt đối mới được cứu rỗi.
“Dân tộc Việt không cần thiết có một thần linh toàn năng
mà thiếu lòng thương người, thiếu sự tôn trọng con người….
Ngoài chuyện xem trời là đấng thần linh gần gũi và đầy nhân
bản như “con cóc là cậu ông trời”, dân ta lại còn có lúc “bắc
thang lên hỏi ông trời” khi có việc bất bình phải hỏi cho ra lẽ,
có lúc “bẻ nạng chống trời” khi trời gây tai họa. Quả thật
chưa một dân tộc nào khác có được đầu óc cách mạng và
ngang tàng đến thế. (Thích Quán Thông, Tin Phật, 1994, tr.79)
8. Để chống đối tư tưởng phong kiến của Hán tộc, coi
mình là con trời, người ta đã ngụy tạo ra những chi tiết trong
các câu chuyện nói về trời với tính cách châm biếm, mỉa mai
chẳng hạn: “Ông trời cũng có vợ, cũng vui buồn, sân hận như
người trần gian. Khi ông bà trời cãi nhau, đánh nhau thì gây
ra sấm chớp, mưa gió, bão lụt dưới hạ giới.”, hoặc: “Ông trời
lấy đất sét nặn ra loài người, chẳng may gặp mưa to, một số
không kịp cất vào nhà nên bị mưa làm rữa ra thành những
người tàn tật.”
Việc châm biếm có tính cách chống đối, không tòng phục
bày tỏ được chí hướng ngạo nghễ trong ca dao:
Ngồi buồn đốt một đống rơm,
Khói lên nghi ngút chẳng thơm tí nào,
Khói lên thấu đến Thiên Tào,
Ngọc Hoàng phán hỏi đứa nào đốt rơm.
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9. Trong dân gian có câu hát: “nhất ông Đếm Cát, nhì
ông Tát Bể, ba ông Kể Sao, bốn ông Đào Sông, năm ông Trồng
Cây, sáu ông Rừng Rú, bảy ông Trụ Trời..v.v...”, không có ông
nào lớn hơn ông nào, không có ông nào cai quản ông nào. Sau
đó có một số người chịu ảnh hưởng văn hóa du mục của
Trung Quốc mới giải thích rằng ông Trụ Trời là thần tạo dựng
ra vũ trụ, trời đất, biển cả….
Ngoài ra còn có người cho rằng truyện ông Bàn Cổ
(truyện thần thoại của người Dao, một chi của Bách Việt sống
ở Quảng Tây) tạo ra vũ trụ, trời đất, trăng sao…v.v... và chí rận
trên người ông Bàn Cổ biến thành loài người là quan niệm của
dân tộc Việt. Họ còn cho đó là quan niệm về nhân sinh và vũ
trụ có tính chất nhân chủ và nhân bản toàn diện. Con người
phát sinh từ chí rận trên mình ông Bàn Cổ có thể nào được gọi
là nhân bản, nhân chủ? Có lẽ chúng ta không thể xem đó là tư
tưởng tiêu biểu của dân tộc Việt Nam dù chuyện ông Bàn Cổ là
chuyện của người Dao, một chi của Bách Việt.
10. Có thể nói trong thời đại Hùng Vương, các nhà lãnh
đạo đã thực hiện thành công cuộc “cách mạng tư tưởng” nên
mới thay đổi được cách suy nghĩ và nếp sống của người dân
Việt một cách sâu rộng: chẳng hạn như ông Trụ Trời chuyển
thành “đầu đội trời, chân đạp đất”; trong nếp sống tạo được
thói quen “có việc thì đến, hết việc thì đi” như đã được cụ thể
hoá qua hình ảnh Phù Đổng Thiên Vương và Thánh Tản Viên.
Chính nếp sống đó đã trở thành đạo sống của người dân Việt:
lấy con người làm trung tâm sinh hoạt chứ không phải thiên
nhiên, thần linh hoặc thượng đế hay vật chất.
Có lẽ ông Trần Cao Vân đã cảm nhận được tinh hoa của
tư tưởng nhân bản, nhân chủ trong nền minh triết nhân bản
Việt Nam nên đã làm bài thơ:
Trời Đất sinh Ta, có ý không,
Chưa sinh Trời Đất, có Ta trong,
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Ta cùng Trời Đất ba ngôi sánh,
Trời Đất in Ta một chữ đồng,
Đất nứt Ta ra, Trời chuyển động,
Ta thay Trời mở Đất mênh mông,
Trời che Đất chở Ta thong thả,
Trời Đất Ta đây đủ hóa công.
Cho nên, những nhân vật trong các truyện thần thoại của
người dân Việt hầu hết đều là con người sống giữa loài người
và muôn loài. Lý Ông Trọng chỉ là một người tạo lớn dị thường
và Phù Đổng Thiên Vương là một cậu bé vươn vai thành một
thanh niên vạm vỡ, nhưng họ vẫn là người. Thánh Tản Viên
cũng chỉ là một người trung hiếu, lúc sống tạo được nhiều công
đức, nên sau khi chết, được dân Việt thần linh hóa thành Thánh
Tản Viên, cũng như Trần Hưng Đạo được tôn làm Đức Thánh
Trần. Con người cần tự thắng chính mình, vượt qua thú tính để
nhân tính làm chủ tư duy và hành động hầu vươn đến tính siêu
việt của Chân-Thiện-Mỹ và thăng hoa mãi mãi. Vì thế, chúng
ta có thể gọi thần thoại Việt là nhân thoại, giai thoại văn dân.
Mặt khác, như chúng ta đã biết, trong các nền văn hóa
khác thì con người được sinh ra từ thần (văn hóa Hy Lạp, Ấn
Độ) hoặc con người được nặn ra từ đất sét (văn hóa Babylon)
hay chấy rận trên mình ông Bàn Cổ biến thành người. Trái lại,
trong nền văn hóa nông nghiệp trồng lúa nước của dân tộc Việt
Nam, con người được sinh ra từ con người qua biểu tượng
cuộc hôn nhân kỳ thú giữa Âu Cơ và Lạc Long.
Phải chăng cuộc cách mạng tư tưởng và văn hóa trong
thời đại các vua Hùng đã kết tinh được cốt lõi của đạo sống
Việt ? Đạo sống Việt đã chỉ đạo và điều hướng dân tộc ta vượt
mọi thử thách gian nguy trong suốt chiều dài lịch sử.
Khi đọc truyện huyền thoại Lạc Long Quân (Rồng) kết
duyên với Âu Cơ (Tiên), sinh ra một bọc trăm trứng nở ra một
trăm người con trai, chúng ta nên lưu ý rằng sự việc có thể
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không thực sự xảy ra như vậy.
Tuy nhiên, huyền thoại Tiên-Rồng thì có thật vì có
người đã nghĩ ra và được truyền tụng trong dân gian từ thế
hệ này sang thế hệ khác. Truyện Tiên kết duyên với Rồng, đẻ
ra một bọc trăm trứng nở ra một trăm con trai, không có gái,
có thể không thật nhưng hàm chứa điều có thật: ẩn tàng cốt
lõi, tinh hoa của nền minh triết nhân bản Việt Nam. Chính ý
nghĩa này của truyện Tiên-Rồng mới thật là quan trọng.
Khi bước chân vào ngôi nhà tâm linh của dân tộc Việt
Nam để tìm hiểu, khám phá những nét đặc thù của văn hóa
Việt, tinh hoa của đạo sống Việt, không những chúng ta cần
thận trọng và sáng suốt mà còn cần thành tâm bỏ thiên kiến và
óc thực nghiệm không đúng chỗ, đồng thời cố gắng lột gỡ
những tư tưởng ngoại nhập chịu ảnh hưởng của các nền văn
hóa Trung Hoa, Ấn Độ, Hải Đảo, Đông Nam Á và Tây
Phương, phải vận dụng cả óc lẫn tâm với tâm Việt hồn Việt.
Chỉ có làm được như vậy chúng ta mới mong khám phá ra
được những thông điệp của tổ tiên ẩn tàng trong nhân thoại của
dân tộc Việt Nam.
II. Nội Dung Truyện Tiên-Rồng
Vua Kinh Dương Vương cưới con gái vua Động Đình là
Long Nữ, sinh ra Sùng Lãm. Sùng Lãm nối ngôi cha, xưng là
Lạc Long Quân.
Lạc Long Quân kết duyên cùng Âu Cơ giáp một năm,
sinh ra một bọc trăm trứng, cho là điềm không tốt nên đem
bỏ ra ngoài đồng nội. Bảy ngày sau, bọc trứng nở ra một
trăm người con trai. Âu Cơ mang về nuôi, không phải cho ăn,
cho bú mà tự nhiên vẫn lớn trường đại, trí dũng song toàn, ai
ai cũng úy phục và bảo nhau đó là những anh em phi thường.
Một hôm, Lạc Long Quân bảo Âu Cơ: “Ta thuộc loài
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Rồng, sinh trưởng nơi thủy tộc, nàng là giống Tiên, sinh
trưởng trên núi nên vốn chẳng như nhau, tuy rằng nhờ khí âm
dương hợp lại mà có con nhưng phương viên bất đồng. Bây giờ
phải ly biệt, ta đem 50 con trai về thủy phủ phân trị các xứ, 50
con trai theo nàng ở trên đất chia nước mà cai trị. Dù lên núi,
xuống nước nhưng khi có việc thì cùng nghe, không được bỏ
nhau.
Âu Cơ cùng với 50 người con trai ở tại Phong Châu, tự
suy tôn người con hùng trưởng lên làm vua, hiệu là Hùng
Vương, quốc hiệu là Văn Lang. Bờ cõi của đất nước chia ra
làm 15 Bộ, tướng văn gọi là Lạc Hầu, tướng võ gọi là Lạc
Tướng, con trai vua gọi là Quan Lang, con gái vua gọi là Mỵ
Nương. Từ đó, giòng giống Việt ngày càng phát triển.
III. Những Điểm Thắc Mắc
Nội dung về truyền thuyết dân tộc Việt Nam như vừa kể
trên có những chi tiết kỳ lạ, khó tin. Rồng có thực hay không?
Tiên có thực hay không? Có ai trông thấy Rồng và Tiên chưa?
Hơn nữa, Rồng và Tiên là hai loài hoàn toàn khác biệt thì làm
sao có thể lấy nhau, sinh con đẻ cái được? Lại còn cái bọc trăm
trứng nữa?
Vì sao trong bọc lại có 100 trứng mà không phải là 5, là
10, là 50, là 200 hoặc 1000? Tại sao trứng nở ra toàn con trai,
không có con gái? Toàn con trai thì làm sao truyền giống
được?
Tại sao Lạc Long Quân lại quyết định chia tay với vợ là
nàng Âu Cơ và chia con? Chẳng lẽ tổ tiên chúng ta chủ trương
vợ chồng không thể sống chung hòa thuận và thương yêu nhau
suốt đời hay sao? Việc chia tay có ngụ ý gì? Đã chia tay, chia
con, sao cha Rồng còn dặn: “Khi có việc thì cùng nghe, không
được bỏ nhau.”?
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Truyện Tiên-Rồng (hay truyện Hồng Bàng) trải qua hàng
ngàn năm nên chắc chắn có sửa đổi, thêm bớt nhiều nhưng tại
sao tổ tiên chúng ta lại cố tâm truyền miệng những điều khó
tin, mâu thuẫn, nghịch lý và gần như hoang đường từ thế hệ
này sang thế hệ khác cho đến tận ngày nay?
Trong các huyền thoại của dân tộc Việt Nam không có
những trường hợp dâm ô, loạn luân, tàn bạo, bất nhân, bất
nghĩa, …. Vậy tại sao những chi tiết khó tin, đầy mâu thuẫn
nghịch lý như truyện Tiên-Rồng không những không bị xóa đi
hay sửa đổi cho hợp lý mà còn được dụng tâm truyền tụng cho
đến ngày nay?
Như chúng ta được biết, hầu hết các dân tộc trên thế giới
đều chọn một con vật để làm vật tổ: Pháp chọn gà trống, Nga
chọn gấu, Mỹ chọn chim ưng, Anh chọn sư tử..v.v.... Vì sao tổ
tiên dân tộc Việt lại chọn thần tổ kép Tiên-Rồng mà không
chọn vật tổ đơn như các dân tộc khác?
Trong thần tổ kép Tiên-Rồng, chúng ta biết rằng Tiên có
hình dạng người nhưng không hề chung sống với loài người
bao giờ, mà cũng chẳng ai biết hình dáng Tiên ra sao nhưng ai
cũng chấp nhận rằng Tiên là người thăng hoa, xinh đẹp, dịu
hiền, uyển chuyển, tâm hồn tràn đầy tình thương, trường
cửu…. Có thể nói, Tiên chỉ có trong óc tưởng tượng, chỉ là
nhân vật hoang đường, không có thật. Rồng thuộc loài rắn
nhưng có chân, có thể bay cao tuy không có cánh, lại có khả
năng tung hoành dưới nước, có thể gây sóng tạo gió lớn ngoài
biển khơi. Đối với người Việt, Rồng là rắn thăng hoa, rất linh
thiêng, có sức mạnh vô địch, hùng dũng oai phong, biến hóa
khôn lường, chuyên cứu khốn phò nguy chứ không phải là con
rắn khổng lồ dùng sức mạnh để hại loài người như quan niệm
Tây Phương. Dù sao, Rồng vẫn chỉ là một động vật tưởng
tượng, chưa ai đích mắt trông thấy bao giờ và rồng không có
mặt trong các loài thú vật trên quả đất này. Phải chăng tổ tiên
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chúng ta, với trí tưởng tượng phong phú và óc sáng tạo độc
đáo, đã dùng hình ảnh Tiên-Rồng là người và vật thăng hoa
trong huyền thoại để gói ghém những ẩn ý, những thông điệp
đặc biệt nhằm mục đích lưu truyền cho con cháu đời sau.
Có lẽ chỉ khi nào những thắc mắc nêu trên được giải đáp
thỏa đáng thì cánh cửa kho tàng của nền minh triết Việt mới
được rộng mở để chúng ta vận dụng cốt lõi của đạo sống Việt
làm tư tưởng chủ đạo cho cuộc dung hóa văn hóa tư tưởng
Đông-Tây-Kim-Cổ đang ngự trị trên quê hương ngõ hầu giúp
cho dân tộc thoát khỏi cảnh bị động hiện nay.
Phải đứng cho được trên đôi chân của chính mình với
tâm Việt hồn Việt thực hiện sứ mệnh cấp bách của chúng ta
hiện nay là cố gắng giải mã những thông điệp, di huấn của tổ
tiên ẩn tàng trong bộ nhân thoại Việt Nam để làm nền tảng cho
cuộc dung hóa tư tưởng hầu vạch ra một hướng đi lâu dài, hợp
tình hợp lý cho dân tộc.
IV. Ý Nghĩa Câu Chuyện
Tổ tiên chúng ta dùng hình ảnh Tiên Rồng như là một
biểu tượng, ví như chim bồ câu là biểu tượng hòa bình. Nhưng
lồng trong hình ảnh biểu tượng Tiên Rồng, tổ tiên chúng ta còn
truyền lại Chuyện Tiên Rồng, Bọc Trăm Trứng, Cùng Nở
Một Lần, Phân Chia Con Hai Phía... Đó là những ẩn dụ có
nhiều dụng ý sâu sắc về nếp sống nhân bản hiện thực chan hòa
tình thương, nếu không muốn nói là triết lý sống nhân bản đích
thực. Có tình thương và trí tuệ là có tất cả: tương nhượng, hài
hoà, bao dung, vị tha…. “Tiên”, tướng âm, biểu tượng cho tình
thương. “Rồng”, tướng dương, biểu tượng cho trí tuệ. Tiên và
Rồng kết hợp là hình ảnh của con người thăng hoa. Bọc trăm
trứng là biểu tượng muôn dân trăm họ, ý nói là nhiều sắc dân
hợp lại hình thành dân tộc Văn Lang.
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Nhiều người đã không tìm hiểu hoặc lười suy nghĩ khi
cho rằng truyện Tiên Rồng là một huyền thoại hoang đường,
rằng Tiên Rồng không có thật vì con người không thể do Tiên
Rồng sinh ra! Nhiều người còn chấp vào chữ chia con để cho
rằng từ thời Tiên Rồng dân tộc Việt-Nam đã có bản chất chia
rẽ từ trong tiềm thức: 50 con theo mẹ lên núi, 50 con theo cha
xuống biển! Nếu chúng ta chịu tìm hiểu lịch sử Việt Nam qua
chiều dài trên 4000 năm và suy nghĩ sâu xa hơn về những ẩn
dụ trong truyền thuyết Tiên Rồng, chúng ta sẽ thấy được cốt lõi
của những ẩn dụ mà tổ tiên Việt Nam muốn để lại cho hậu thế
qua truyện Tiên Rồng. Tổ tiên Việt Nam đã dùng truyện Tiên
Rồng để nhắn nhủ con cháu cần củng cố và phát huy nếp sống
(đạo sống) nhân bản và hiện thực, chan hòa tính người và tình
người, “sống cùng với mọi người và để mọi người cùng sống
với mình”, nhờ đó mà mọi ngưòi cùng thăng tiến. Hiểu rõ được
cốt lõi của biểu tượng Tiên Rồng, chúng ta phải hãnh diện là tổ
tiên chúng ta đã sớm giác ngộ được lý vận hành âm dương,
qua hình ảnh kết hợp kỳ diệu giữa Tiên và Rồng (âm dương)
trước khi tiếp xúc với Trung Hoa và Ấn Độ.
Nhờ kinh nghiệm sống trong nền văn hóa nông nghiệp
trồng lúa nước ổn định lâu đời, lấy tình nghĩa làm đầu, với cái
nhìn thảo mộc (hiếu hòa, thích nghi) của người nông dân,
thường xuyên quan sát môi trường sống để phát triển nông
nghiệp hầu thăng hoa cuộc sống và con người, cha ông chúng
ta đã sớm ý thức lý biến dịch tự nhiên, tức lý âm-dương kết
hợp và vận hành trong vũ trụ vạn vật và hệ luận là lý đối lập
thống nhất (tuy hai mà một, tuy một mà hai), lý tác động hai
chiều (có qua có lại mới toại lòng nhau, thương người người
lại thương ta), lý tương đối và tinh thần hợp tác đồng lao
(nay người, mai ta).
Chính nhờ kinh nghiệm sống định cư và cách làm ăn
(trồng lúa nước), thuận lý theo thiên nhiên (trông cơ trời đất
liệu thời làm ăn), “sống cùng với mọi người và để mọi người
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cùng sống với mình” (Trần Gia Phụng) và cùng tiến đã xây
dựng nếp sống tương nhượng hài hòa trong xóm làng (hòa cả
làng). Sự hài hòa trong nếp sống (đạo sống Việt) của người
nông dân Việt Nam, khởi đi từ lối sống hài hòa giữa thân và
tâm, với nếp sống hòa thuận trong gia đình phân công (chồng
chài, vợ lưới, con câu), hòa mục trong xã thôn tự trị, đến sự
thái hòa của đất nước qua chế độ địa phương phân quyền (phép
vua thua lệ làng). Trong nếp sống của người nông dân Việt
“hòa” là chủ đạo trong mọi liên hệ ứng xử.
Hài hòa là điều kiện thuận lợi để thăng hoa con người và
cuộc sống với định hướng con người tương thông với thiên
nhiên, hòa cùng vũ trụ mà khởi điểm là “trăm hay xoay vào
lòng, (vì) ngọn đèn được tỏ trước khêu bởi mình”.
Ở đâu có hài hòa thì ở đó có bình đẳng. Không có gì diễn
tả đầy đủ và trọn vẹn sự bình đẳng tột cùng bằng hình ảnh
trăm con nở ra cùng một lúc. Ở đâu có bình đẳng thì ở đó có tự
do. Không thể có tự do bất bình đẳng và cũng không thể có
bình đẳng thiếu tự do.
Trên bình diện tâm lý và xã hội, bình đẳng là tinh thần
cao độ của một tập thể con người không bóc lột nhau: Công
bằng là đạo người ta ở đời. Tự do là tinh thần cao độ của một
tập thể con người biết chấp nhận dị biệt: Rằng trong lẽ phải có
người có ta.
Và đỉnh cao tuyệt đích của con người là thăng hoa như
Tiên Rồng - như nước bốc hơi - thăng hoa mãi theo chiều kích
tâm linh, phát triển tình thương và trí tuệ, với định hướng con
người hòa cùng vũ trụ, giải phóng toàn triệt con người vô điều
kiện.
Điểm độc đáo của cha ông chúng ta là có sáng kiến gói
ghém một cách tài tình những kinh nghiệm sống và tinh hoa
của đạo sống Việt trong thần tổ kép Tiên-Rồng, gợi lên hình
ảnh hài hòa, tự do, bình đẳng, tình thương và trí tuệ,… để lưu
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truyền lại cho con cháu.
1. Cuộc Hôn Nhân Giữa Mẹ Tiên và Cha Rồng
Cuộc hôn nhân giữa Mẹ Tiên Âu Cơ và Cha Rồng Lạc
Long nói lên ý nghĩa trong cuộc sống phải biết chấp nhận dị
biệt.
Vì nhu cầu tồn tại và phát triển nông nghiệp, chăn nuôi
để cung ứng đầy đủ thực phẩm cho dân, ông cha ta sớm có chủ
trương hình thành một đất nước, một dân tộc bằng cách kết hợp
nhiều bộ tộc thuộc các sắc tộc khác nhau nhưng sinh sống trên
cùng một địa bàn:
Bầu ơi thương lấy bí cùng,
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
Trong bối cảnh hình thành một dân tộc như đã nêu trên,
dân tộc Việt Nam đã tạo dựng được một cơ cấu xã hội đặc biệt:
xã thôn tự trị, mang tính dân chủ. Cơ cấu ấy lấy gia đình làm
đơn vị tâm lý căn bản để phát triển nếp sống tình cảm và suy
tư, lấy xã thôn tự trị làm đơn vị hành chánh cơ bản để phát
triển sinh hoạt kinh tế, chính trị và văn hóa.
Phép vua thua lệ làng.
hay:
Quan có cần nhưng dân không vội,
Quan có vội, quan lội quan đi.
Vì thế, tuy sống dưới chế độ quân chủ, ngoại trừ nhà vua
được quyền thế tập, tất cả các thành phần khác trong xã hội đều
phải chứng tỏ tài năng, đức độ và cố gắng riêng của cá nhân để
có một chỗ đứng trong xã hội chuyển hóa không ngừng nghỉ
của dòng sống sinh động: Không ai giàu ba họ, chẳng ai khó
ba đời.
Cơ cấu xã thôn tự trị thể hiện tinh thần dân chủ thắm thiết
tình người của dân tộc Việt. Tinh thần dân chủ đặc thù này đã
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tạo được sự đoàn kết tổng hợp tinh thần và vật chất (TiênRồng) tạo nên sức mạnh vô địch để đối phó với mọi trạng
huống hiểm nghèo của đất nước. Theo truyền thống dân chủ
đặc thù này, vua nhà Trần đã mở Hội Nghị Diên Hồng chiêu
tập các bô lão đại diện cho toàn dân để hỏi ý kiến nên hòa hay
nên chiến khi giặc Mông Cổ hùng mạnh mang quân xâm chiếm
nước Việt. Kết quả của Hội Nghị Diên Hồng là một sự đoàn
kết chặt chẽ chưa từng thấy của vua, quan và toàn dân quyết
tâm chống xâm lăng để giữ vững giang sơn. Nghĩa là ông cha
chúng ta đã thể hiện được sự cảm nhận và diễn dịch Thiên Thư
Vô Ngôn của Trời Đất (Thiên Nhiên) vào dòng sống; với tâm
Việt hồn Việt, người nông dân hòa mình hội nhập vào dòng
sống để rồi với tâm Việt hồn Việt, họ trải dài dòng tâm thức
dân tộc từ ngàn xưa tới ngàn sau, với nếp sống hài hòa trong xã
thôn, trong tính người và tình người (nếu không muốn nói là
tình thương).
Có thể nói, cơ cấu xã hội Việt Nam từ cổ chí kim đều
xoay quanh hai trục thực tại và thực tiễn: gia đình và xã thôn tự
trị.
Trong cuộc phấn đấu đầy cam go để thích nghi với môi
trường sống, để tồn tại và phát triển, tổ tiên chúng ta còn rút tỉa
ra được một triết lý sống: liên hệ giữa người với người là liên
hệ hài hòa trong đó mọi dị biệt được chấp nhận với tinh thần
cởi mở, bao dung.
Kinh nghiệm sống đã giúp cho các sắc tộc sống trong
cùng một điạ vực “khác giống nhưng chung một giàn”, hình
thành một quốc gia muốn đoàn kết để sinh tồn và phát triển thì
lẽ dĩ nhiên phải biết chấp nhận dị biệt, như Âu Cơ (thuộc giống
Tiên, sống trên núi) và Lạc Long (thuộc giống Rồng, sống dưới
nước: “rằng trong lẽ phải có người có ta” trong tinh thần cởi
mở bao dung, hài hòa “hòa cả làng”. Chấp nhận dị biệt là chấp
nhận tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng, “trống làng nào làng ấy
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đánh, thánh làng nào làng ấy thờ” và tự do phát triển khả năng
(xem truyện An Tiêm) để cùng nhau tạo dựng một xã hội tự do
bình đẳng (xem truyện Tiên Dung-Chử Đồng Tử) đầy tính
người và tình người:
Thương người, người lại thương ta,
Ghét người, mình lại hóa ra ghét mình.
Thương người như thể thương thân.
Cha ông chúng ta đã gói ghém những kinh nghiệm sống
thực tiễn đó trong thần tổ kép Tiên-Rồng để nhắn gửi cho con
cháu kinh nghiệm sống hài hòa. Có thể gọi đó là triết lý sống
Tiên-Rồng.
2. Thần Tổ Kép Tiên-Rồng
Dân tộc nào cũng có cội nguồn, tâm tư, tình cảm, tâm
thức và ước vọng riêng nên thường chọn một vật tổ làm biểu
tượng cho dân tộc mình. Dân tộc Nhật chọn Thái Dương Thần
Nữ làm vật tổ để biểu tượng sự cao quý của dân tộc mình. Hoa
Kỳ chọn Chim Ưng để tượng trưng cho sức mạnh. Dân Pháp
lại chọn Gà Trống làm biểu tượng vì tự coi mình có văn minh
sớm và có nhiệm vụ cao quý là đem nền văn minh đó đến cho
các dân tộc khác. Hoa tộc lúc đầu chọn con Ngựa làm vật tổ,
sau đổi thành Long Mã, rồi lại đổi thành con Hổ và sau cùng
lấy Rồng làm vật tổ. Người Anh chọn Sư Tử làm biểu tượng
cho sức mạnh và mộng bá chủ hoàn cầu. Nga Xô chọn con Gấu
trắng, dân tộc Đức chọn chim Ưng…,v.v....
Vì thế, việc dân tộc Việt Nam có vật tổ cũng chỉ là một
điều bình thường, không có gì đáng nói. Tuy nhiên, không như
các dân tộc khác trên thế giới, vật tổ của dân tộc Việt Nam
không phải là vật tổ đơn mà là vật tổ kép: Tiên-Rồng. Phải
chăng tổ tiên chúng ta khi chọn thần tổ kép Tiên-Rồng đã gói
ghém trong đó sự chuyển tải Thiên Thư Vô Ngôn của Trời Đất
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(Thiên Nhiên) vào cốt lõi của nền minh triết nhân bản Việt
Nam?
Dân tộc Việt Nam có biểu tượng là Tiên Rồng. Điểm độc
đáo là tổ tiên chúng ta đã chọn hai yếu tố làm biểu tượng cho
dân tộc: Tiên và Rồng. Tại sao tổ tiên ta lại chọn hai vị Tiên và
Rồng mà không chọn một như các dân tộc khác trên thế giới?
Các sắc dân sống ở thời đại văn hóa Hòa Bình, trong đó có
nhóm Lạc Việt đã nắm bắt được lý Âm Dương kết hợp và vận
hành trải qua cuộc cách mạng trồng lúa nước, cách ngày nay
khoảng 6000 – 7000 năm.
Trong thái dương hệ này, sự sống phát sinh, hiện hữu và
tồn tại của vạn vật, muôn loài, kể cả loài người trên trái đất,
đều do lý vận hành âm dương. Thực tế cũng như khoa học cho
thấy mọi loài, mọi hiện tượng, mọi trạng thái không thể chỉ có
một yếu tố Âm hoặc Dương mà tồn tại được. Với cái nhìn sâu
rộng về nhân bản và hiện thực, ông cha chúng ta lấy lý vận
hành âm dương làm đuốc soi đường cho dân tộc trong nếp
sống thuận lý theo thiên nhiên (trông cơ trời đất liệu thời làm
ăn), tương nhượng, thích nghi, hài hòa, “sống cùng với mọi
người và để mọi người cùng sống với mình”, và cùng tiến.
Từ sự hiểu biết qua kinh nghiệm sống, Tổ tiên chúng ta
đã đồng hóa Âm Dương với Tiên Rồng, và thần hoá Âm
Dương thành cha mẹ của dân tộc: Mẹ (âm) Tiên Âu Cơ, Cha
(dương) Rồng Lạc Long. Thay vì nói “con Dương cháu Âm”,
chúng ta hẳn đã hãnh diện hơn khi Tổ Tiên chúng ta nói “con
Rồng cháu Tiên”. “Tiên” tượng trưng cho tình thương, dịu
hiền, hài hòa, xinh đẹp, thanh nhàn và vĩnh cữu. “Rồng” tượng
trưng cho trí tuệ, sự hùng dũng, nhẫn nại, biến hóa, linh động,
thích nghi, cương quyết, quật cường, bất khuất, hùng khí, hào
hiệp, oai hùng. Cuộc hôn nhân giữa mẹ Tiên và cha Rồng là sự
kết hợp linh động của nét thanh nhã, dịu hiền, hiền hoà, với sức
mạnh oai hùng và tài năng biến hóa thích nghi. Sự kết hợp Mẹ
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Tiên và Cha Rồng đã tạo nên dân tộc Việt Nam, con Rồng cháu
Tiên, một dân tộc vừa hiền hòa, dịu hiền, thanh nhã, hiếu hòa,
vừa cương quyết bất khuất, nhẫn nại, hào hùng, vừa tình vừa
lý, vừa linh động vừa thường hằng, vừa tổng hợp vừa phân
tích, vừa hướng ngoại, vừa hướng nội, vừa vật chất vừa tinh
thần…, không duy không chấp.
Đó là ẩn ý, là thông điệp mà tiền nhân muốn trao gửi cho
hậu thế: Phải thăng hoa cuộc sống và con người như Tiên và
Rồng để tự hào về đặc tính và phẩm chất nhân bản hiện thực
của dân tộc Việt Nam mà tổ tiên đã xây dựng được từ ngàn
xưa.
Ngày nay không còn nghi ngờ là cư dân Hòa Bình (tiền
thân của dân tộc Việt Nam) đã thực hiện thành công cuộc cách
mạng nông nghiệp trồng lúa nước, cách ngày nay khoảng 6000
– 7000 năm.
Theo tiến sĩ Solheim II, giáo sư nhân chủng học ở Đại
Học Hawaii thì vỏ hạt thóc Oriza Sativa tìm thấy trong nền
văn hóa Hòa Bình đã có trước thóc tìm thấy ở Ấn Độ và Trung
Hoa khoảng 1000 năm (Nguyệt san National Geographic, số
tháng 3 năm 1971).
Thuận lý theo thiên nhiên (trông cơ trời đất liệu thời làm
ăn), sống với nghề nông, trồng lúa nước ổn định lâu đời, người
nông dân Hòa Bình (tiền thân của dân tộc Văn Lang, sau gọi là
dân tộc Việt Nam) nắm bắt được lý âm dương kết hợp và
vận hành trong vũ trụ, từ những sự kiện cụ thể trong cuộc
sống (mẹ cha, trời đất, nắng mưa, nước lửa, đực cái, trống
mái…)
Như đã trình bày ở phần trên, tổ tiên chúng ta có sáng
kiến đồng hóa âm dương với Tiên Rồng, đồng thời thần hóa
thành mẹ cha của dân tộc Văn Lang thành mẹ Tiên Âu Cơ và
cha Rồng Lạc Long.
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Tiên và Rồng không có thật, nhưng Tiên Rồng được
dùng trong ý nghĩa Tiên là âm, Rồng là dương và là biểu tượng
cho “con người thăng hoa”. Tiên tượng trưng cho dịu hiền, nhu
thuận, nhân ái, trường tồn, Rồng biểu tượng cho biến hóa, linh
động, kiên cường, bất khuất, nhẫn nại. Cuộc hôn nhân của Tiên
Rồng (thần tổ kép Tiên Rồng) là sự kết hợp linh động và sinh
động của nét thanh nhã hiền hòa với sức mạnh dũng cảm và tài
năng thích nghi biến hóa.
Đó là ẩn ý trong thông điệp mà tiền nhân muốn trao gửi
lại cho hậu thế phải xây dựng cho người dân Việt Nam
những đặc tính nói trên để tự hào là con Rồng cháu Tiên.
Thông điệp THẦN TỔ KÉP TIÊN RỒNG, nói theo
ngôn từ ngày nay, được xem như Bản Hiến Pháp Đầu Tiên
Của Dân Tộc Việt Nam, với các điều khoản sau đây:
I. Dân tộc Văn Lang (về sau gọi là dân tộc Việt Nam)
là con Rồng cháu Tiên. (Bộ tộc Lạc Việt thuộc chủng tộc
Bách Việt đã hòa hợp với cư dân Hòa Bình và Bắc Sơn hình
thành dân tộc Văn Lang thời vua Hùng Vương dựng nước
trong nền văn hóa Phùng Nguyên).
II. Lấy lý âm dương kết hợp và vận hành với những hệ
luận đối lập thống nhất, tương quan nhân quả và lý tương đối
(trong âm có dương, trong dương có âm) làm kim chỉ nam soi
đường cho dân tộc.
III. Tình thương và trí tuệ là định hướng của dân tộc
trong mọi ý nghĩ, lời nói và việc làm. Tiên sống trên núi (non
Nhân), Rồng sống dưới biển (nước Trí), Mẹ Tiên và Cha Rồng
là biểu hiện rực rỡ của tình thương và trí tuệ trong nếp sống
nhân bản và hiện thực của dân tộc.
IV. Hòa là chủ đạo cho mọi liên hệ ứng xử, khởi đầu từ
nếp sống hòa thuận và phân công trong gia đình (thuận vợ
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thuận chồng tát biển đông cũng cạn), hòa hợp trong xóm làng
(hòa cả làng) đến sự thái hòa của đất nước.
V. Mọi người sinh ra đều bình đẳng (qua hình ảnh bọc
trăm trứng nở trăm con cùng một lúc, không có người trước
người sau).
VI. Mọi người trong xã hội đều là người thân ruột thịt,
qua biểu tượng bọc trăm trứng và thể hiện trong nếp sống qua
cách xưng hô: chú, bác, cô, dì, cậu, mợ, v.v…, trong đại gia
đình nhân loại: “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác
giống nhưng chung một giàn”, (giàn nhân loại). Tất cả các dân
tộc trên trái đất đều cùng một nguồn sống là thiên nhiên, cùng
tưới tắm trong nguồn yêu thương vô tận của trời đất và cùng
sống trong một ngôi nhà (trái đất).
VII. Đỉnh cao tuyệt đích của người Việt Nam, dân tộc
Việt Nam (chứ không phải chủng tộc Bách Việt) là thăng hoa
như Tiên Rồng (như nước bốc hơi). Thăng hoa theo chiều kích
tâm linh, phát triển tình thương và trí tuệ qua quá trình giáo dục
nhân bản tâm linh, với cẩm nang dịch lý “học ăn, học nói, học
gói, học mở” với định hướng: biến hóa, thăng hoa, hòa đồng,
hòa cùng vũ trụ, giải phóng toàn triệt con người vô điều kiện,
không kêu cầu đến tôn giáo, ý thức hệ, chủ nghĩa hay triết học
v.v…
VIII. Con đường sống của dân tộc là “nhân đạo”, lấy con
người toàn diện, không duy gì cả, làm gốc, làm tâm điểm
cho mọi sinh hoạt vật chất và tinh thần, lấy tình thương xây
dựng tâm thức dân tộc, với nếp sống thuận lý theo thiên nhiên
“sống cùng với mọi người và để mọi người cùng sống với
mình” và cùng tiến.
2.1 Sự hiểu biết bắt nguồn từ kinh nghiệm sống trong
nền văn hóa nông nghiệp trồng lúa nước.
Con người ra đời trong trời đất – “đầu đội trời, chân đạp
đất” – sống giữa thiên nhiên cùng muôn loài. Từ thuở ban sơ,
con người học hỏi từ thiên nhiên (Thiên Thư Vô Ngôn của Trời
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Đất) và ở chính mình để tăng dần sự hiểu biết. Có thể nói rằng
thiên nhiên là ông thầy đầu tiên của con người và mãi mãi là
ông thầy vô tư vi diệu nếu con người vẫn chịu khó để tâm quan
sát học hỏi.
Trải qua tiến trình lâu dài hàng chục vạn năm, môi trường
sống luôn luôn thay đổi. Nhờ quan sát học hỏi từ thiên nhiên và
cuộc sống đầy sinh động, con người cổ đại ngày càng hiểu biết
hơn, hiểu ra được quy luật về chu kỳ của sự biến chuyển thời
tiết; biết được tính chất của đất đai; hiểu quy luật vận hành của
thiên nhiên cùng muôn vật. Những tri thức thực nghiệm đó
giúp cho con người cổ đại thích nghi với môi trường sống để
tồn tại và phát triển về mọi mặt vật chất lẫn tinh thần.
Không mở mắt, mở lòng, không động não, hai tay không
lao động, con người không sống nổi. Tìm những loại trái ăn
được qua quan sát các loài chim ăn trái chín trên cành, sóc
lượm quả dưới đất. Hiểu được tính chất cỏ cây, thảo mộc, con
người mới chọn trái lành, tránh quả độc. Hiểu được loài vật
mới chống lại thú dữ, săn mồi lấy thịt dễ dàng hơn. Hiểu được
núi rừng, suối, sông, nắng mưa, gió bão mới tìm hang động kín
đáo trú ẩn.
Những miếng đá vỡ sắc cạnh rải rác trên sườn đồi đã gợi
ý họ ghè, đẽo đá làm dụng cụ (dao đá, nạo đá, v.v…) và vũ khí.
Từ đó con người đào tìm củ dễ dàng hơn tìm bới bằng tay, săn
được thú, bắt được cá nhiều hơn.
Sự hiểu biết tăng dần, tăng dần. Do những vụ cháy rừng,
con người biết dùng lửa để sưởi ấm; và nhờ ăn được những con
thú chết cháy, họ bỏ thói quen ăn thịt sống. Con người càng
ngày càng khôn ngoan hơn, càng “người” hơn. Con người
không ngừng thăng tiến về mọi mặt. Càng ngày càng hiểu thêm
muôn vật và môi trường sống.
Sau một thời gian dài, từ săn bắt hái lượm, đào củ – sống
du canh du cư – người Việt cổ ở Hòa Bình biết thuần hóa cây
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nông nghiệp, thú vật, chuyển sang đời sống định canh định cư:
trồng trọt, trồng lúa nước và nuôi gia súc.
Ai đã dạy họ trồng trọt? Phải chăng môi trường sống và
đời sống thực tiễn là ông thầy của họ? Thường ngày họ hái
lượm quả chín ở trong rừng sâu đem về hang động, cùng nhau
ăn, ăn xong, vứt hột xuống đất ẩm, hạt nẩy mầm, mọc lên thành
cây, sinh hoa kết trái….
Từ đó, họ phá rừng để biến thành vườn nương: vườn tược
trồng cây ăn trái, đồi nương trồng rau dưa, bầu bí, khoai, v.v….
Thế là nghề nông xuất hiện, đánh dấu một bước tiến bộ
quan trọng trong đời sống của cư dân Hòa Bình. Từ những kinh
nghiệm trồng trọt nói trên họ ý thức được nước giúp cho thảo
mộc tăng trưởng mạnh và tốt tươi nên họ tìm cách thuần hóa
giống lúa hoang trở thành giống lúa trồng trong ruộng nước; và
thuần hóa con trâu để giúp họ canh tác ruộng lúa nước. Tiến
trình canh tác lúa nước được chia ra nhiều công đoạn: cày bừa,
nhổ mạ, cấy lúa, v.v… (cách thuần hóa cây lúa nước và kỹ
thuật canh tác lúa nước không thuộc chủ đề của bài viết này).
Cách kiếm ăn mới – trồng trọt, trồng lúa, trồng lúa nước
– đòi hỏi phải biết kỹ hơn, sâu sắc hơn cây cỏ, thời tiết, nắng
mưa, v.v…. chẳng hạn trồng lúa nước, không phải muốn gieo
hạt giống lúc nào thì gieo lúc ấy, mà phải theo đúng thời tiết
từng thời vụ.
Như vậy, từ buổi đầu con người (văn hóa SƠN VI, HÒA
BÌNH, BẮC SƠN) quan sát thiên nhiên để học hỏi từ thiên
nhiên (thiên thư vô ngôn của Trời Đất). Nói cách khác, thiên
nhiên là người thầy đầu tiên của dân tộc Việt Nam.
Quan sát để học. Học để biết. Biết để làm. Làm để sống.
Rồi vừa làm vừa học. Làm đến đâu học đến đó. Biết đến đâu
sống và làm đến đó. Biết rồi bảo nhau cùng biết để thăng tiến
con người. Thăng tiến con người đồng nghĩa với thăng tiến xã
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hội và ngược lại. Vì sống phải làm, mà làm thì tăng sự hiểu
biết. “Sống–làm–biết” và ngược lại biết–làm–sống. Chính tri
thức thực nghiệm này đã xây dựng và phát triển óc thực tiễn
của người Việt xưa và xây dựng nếp sống thuận lý theo thiên
nhiên: trông cơ trời đất liệu thời làm ăn.
Về sau, mãi về sau, mấy ngàn năm sau, cái tri thức
thực nghiệm “sống-làm-biết” và “biết-làm-sống” đó đã
được ông cha ta huyền thoại hóa, qua hình ảnh Lang Liêu
biết cách làm bánh, rồi tự tay làm bánh để dâng cúng tổ
tiên và tiêu dùng (sống) trong chuyện “Bánh chưng Bánh
dày”. Phải chăng Lang Liêu làm bánh dâng cúng tổ tiên, và
được vua cha chọn làm thái tử là huyền thoại, nhưng tục
thờ cúng tổ tiên và tri thức thực nghiệm “sống-làm-biết” và
“biết-làm-sống” tức “tinh thần thực tiễn” là hiện thực?
Bất cứ nhà khảo cổ học, dân tộc học và sử học nào cũng
biết rằng nếp sống thời đá mới, trên cơ bản vẫn được duy trì
trong nếp sống nông thôn của nhân loại thậm chí mãi đến thế
kỷ 18 – 19.
Ông Claude-Levi-Strauss cho rằng “một trong những giai
đoạn nhiều sáng tạo nhất của lịch sử nhân loại xảy ra vào thời
đại đá mới với sự phát minh ra trồng trọt, chăn nuôi… muốn
đạt đến những thành quả vĩ đại này, không phải trong chốc lát
là được, mà trái lại, những tập thể loài người bé nhỏ lúc bấy
giờ đã phải trải qua hàng mấy nghìn năm quan sát, thí nghiệm
và truyền đạt kinh nghiệm từ đời này sang đời khác”. Sự
nghiệp vĩ đại này đã diễn ra một cách tốt đẹp, liên tục và thành
công.
Ông còn đi xa hơn nữa, có thể nhiều người không tán
thành quan điểm của ông khi ông phát biểu rằng “con người chỉ
thực sự sáng tạo những công trình vĩ đại vào buổi đầu. Trong
bất cứ lĩnh vực nào, chỉ có bước đầu là hoàn toàn có giá trị,
những giai đoạn kế tiếp chỉ là sự lập lại những giai đoạn đã
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qua”.
Kinh nghiệm sống cho biết con người học hỏi bằng mắt:
quan sát; học hỏi bằng tay: lao động và học hỏi bằng óc: suy
tư, nhận xét, sáng tạo. Người nông dân trồng lúa nước phải
quan sát trời (thời tiết) trăng sao, đất đai, mưa, gió thật tỉ mỉ để
hoạch định công việc cày cấy, để săn sóc, chăm bón đồng
ruộng.
Sống với nghề nông trồng lúa nước ổn định lâu đời cách
ngày nay 6000 – 7000 năm (thời đại văn hóa Hòa Bình), người
nông dân Việt, với kinh nghiệm sống thực tiễn, thấu hiểu rằng
muốn giải quyết các khó khăn trong cuộc sống thì phải nhìn
thẳng vào sự thật trong hiện tại (thực tại). Về sau ông cha
diễn tả cái biết này qua câu:
“Trông cơ trời đất liệu thời làm ăn”.
Nghề nông trồng lúa nước bắt buộc người nông dân nhìn
thẳng vào đất đai, thiên nhiên, thời tiết:
Người ta đi cấy lấy công
Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề
Trông trời, trông đất, trông mây
Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm.
Quan sát những hiện tượng thiên nhiên – hướng gió, độ
mưa, sắc mây, quầng trăng, én bay thấp hay bay cao, quạ tắm
hay sáo tắm v.v… tức quan sát thực tại để tìm hiểu sự thật /
chân lý (mưa hay nắng, mưa ngập bờ ao hay mưa rào lại tạnh
v.v…) hầu giải quyết trở ngại cho việc gieo trồng nói riêng,
cho cuộc sống nói chung:
Quạ tắm thì ráo (nắng)
Sáo tắm thì mưa
Én bay thấp mưa ngập bờ ao
Én bay cao mưa rào lại tạnh
Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa.
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Nói theo ngôn ngữ triết học ngày nay, ông cha ta đã sớm
ý thức thực tại là tiêu chuẩn của chân lý, nếu không muốn nói
thực tại là chân lý. Quan sát bên ngoài chưa đủ mà còn phải
quan sát ở chính mình để tự hiểu mình, phải có quyết tâm mới
có thể đạt được kết quả tốt trong công việc: trông cho chân
cứng đá mềm.
Không tự hiểu mình, không thể tiến xa được, không thể
sống yên vui được. Ông cha ta đã rút được kinh nghiệm: “trăm
hay xoay vào lòng” vì “ngọn đèn được tỏ trước khêu bởi
mình”. Tự hiểu mình để đi đến chỗ ý thức lòng mình (tâm
mình) với tâm vũ trụ là một, hòa cùng vũ trụ: trời trong biển
lặng mới yên tấm lòng.
Tri thức thực nghiệm của người nông dân Việt xưa căn
cứ trên quan sát các hiện tượng thiên nhiên, cuộc sống và chính
mình, rồi đem các quy luật vận hành đã ghi nhận được ứng
dụng vào lĩnh vực liên hệ đến cuộc sống hàng ngày. Quy luật
vận hành của bốn mùa, hướng gió, độ mưa của từng thời kỳ,
sắc mây, quầng trăng… đã được ứng dụng vào việc dự báo thời
tiết cho nhà nông. Vì thế cuộc sống của nông dân gắn liền với
cuộc sống thảo mộc và thiên nhiên. Đây là mối liên hệ mật
thiết, tương quan, tương cảm đã phản ảnh sâu đậm trong “nhân
sinh quan thảo mộc” với “cái nhìn thảo mộc” (thích nghi, hài
hòa, của nông dân Việt). Nó khác với cái nhìn “đoàn lũ” (nhân
sinh quan du mục), chăn nuôi theo bầy đàn với đánh đập la hét
của người Trung Hoa và Tây Phương.
Người nông dân rất thực tế. Họ trông trời (thời tiết),
trông đất, trông mây, trông gió, trông ngày, trông đêm. Họ biết
chờ đợi mưa thuận gió hòa để khởi sự gieo trồng, hầu thu
hoạch được tốt đẹp. Qua kinh nghiệm sống, họ biết phải nương
tựa vào thiên nhiên, thích nghi, thích ứng với thiên nhiên để tồn
tại và phát triển hầu thăng hoa con người và đời sống. Kinh
nghiệm sống với những tri thức thực nghiệm cũng giúp cho họ
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biết rằng nếu sống xa cách thiên nhiên hay phá hoại thiên
nhiên, con người khó tồn tại một cách lành mạnh.
Truyền thống bảo vệ môi sinh của nền văn hóa xóm làng
còn ghi nhận được qua chiếu chỉ của vua Lý Nhân Tông năm
1126 (Bính Ngọ): “cấm dân chúng mùa xuân không được chặt
cây” (Đ.V.S.K.T.T, trang 294).
Điều đó cho thấy, từ ngàn xưa, thiên nhiên, môi trường
sống nói chung, cây lúa nước nói riêng đã dạy ông cha ta thấu
hiểu muốn tồn tại phải bảo vệ môi sinh. Nhìn lộc non vừa nhú
lên trong mùa xuân, đầy nhựa sống với biết bao niềm vui. Chặt
cây cối trong mùa xuân là diệt mầm sống, là phá hoại thiên
nhiên. Sự hiểu biết chân xác đó với chiếu chỉ nói trên của ông
cha ta là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Có thể nói cây lúa nước và nước nói riêng, thiên nhiên
nói chung đã thăng tiến sự hiểu biết, đồng thời xây dựng đặc
tính của người Việt Nam ngày xưa. Có lẽ tinh thần thực tiễn là
yếu tính nổi bật nhất. Chính tinh thần thực tiễn đã giúp ông cha
ta nắm bắt được một cách sâu sắc những yếu tính của nước, cây
lúa nước và thiên nhiên; điểm độc đáo nhất là xây dựng nếp
sống thuận lý theo thiên nhiên (trông cơ trời đất liệu thời làm
ăn), sống trọn vẹn với cuộc sống, sống cùng với mọi người và
để mọi người cùng sống với mình trong tính người và tình
người.
Qua kinh nghiệm trồng trọt với óc thực tiễn, tâm hồn
thuần phác phóng khoáng và ý thức được mọi sự, mọi vật, cũng
như đời sống luôn luôn đổi thay, ông cha ta không đúc kết
những kinh nghiệm sống và những tri thức thực nghiệm (triết
lý sống) thành một hệ thống triết học theo quan điểm của
Trung Hoa hay Ấn Độ hoặc Tây Phương. Dòng sống luôn luôn
trôi chảy không ngừng nghỉ không thể đóng khung, hệ thống
hóa được.
“Triết lý sống” của người Việt thể hiện trong “cách sống”
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và đã trở thành “nếp sống” của người dân. Họ vượt thoát mọi
đối lập và mâu thuẫn của đời sống một cách cụ thể, thiết thực
trong nếp sống thực tiễn, khước từ bạo lực (khôn chẳng qua lẽ,
khỏe chẳng qua lời), chấp nhận dị biệt (rằng trong lẽ phải có
người có ta) tương nhượng (ai nhất thì tôi thứ nhì, ai mà hơn
nữa thì tôi thứ ba) sòng phẳng (công bằng là đạo người ta ở
đời) thích nghi và hài hòa (hòa cả làng).
Văn hóa Việt Nam cổ truyền, về bản chất là văn hóa xóm
làng, văn hóa truyền miệng: sống thực với sự thật đang xảy ra
trong hiện tại (thực tại) không lập thuyết hay tôn giáo hóa qua
ngôn từ; không chữ nghĩa hóa triết lý sống để rồi cuộc sống trở
thành khuôn mẫu khô cứng hoặc trở thành những khái niệm
trừu tượng như trong các nền văn hóa khác.
Họ thích nghi với hoàn cảnh sống một cách tự nhiên: ở
bầu thì tròn, ở ống thì dài; không cố chấp bất cứ điều gì, lòng
lỏng như nước: ở ao thì ngưng, ở sông thì chảy, để không hại
mình hại người, không lạc lõng ra khỏi cuộc sống chung của
gia đình, xã hội và thiên nhiên. Tùy thời, tùy chỗ, tùy người mà
ứng xử một cách linh động, hòa mình vào cuộc sống:
Đắc thời đắc thế thì khôn,
Sa cơ rồng cũng như giun khác nào.
Qua kinh nghiệm sống của nghề trồng lúa nước, nông
dân bắt buộc phải tuân thủ thời vụ. Từ đó, họ, người nông dân
ngày xưa, biết sống hài hòa với đất đai, thời tiết (trời) thiên
nhiên. Mặt khác, trồng lúa nước phải trải qua nhiều công đoạn
và để kịp thời vụ một gia đình không thể nào chu toàn hết mọi
việc. Người nông dân với tinh thần thực tiễn đã tìm ra phương
thức đổi công / vần công cho nhau, nay người mai ta, một cách
thực tế và thiết thực. Dần dần tập tục đổi công / vần công trở
thành truyền thống “có việc thì đến hết việc thì đi” trong nếp
sống, “sống cùng với mọi người và để mọi người cùng sống
với mình” (Trần Gia Phụng).
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Lần hồi qua đổi công / vần công cho nhau, người nông
dân trở thành gần gũi nhau hơn, tha thiết với nhau hơn… để rồi
mặc nhiên xây dựng nếp sống tương thân tương ái, lấy tình
nghĩa làm đầu :một bồ cái lý không bằng một tí cái tình, coi
nhau như bát nước đầy là hơn.
Nếp sống chan hòa tình người đó đã điều hòa cuộc sống
quần cư trong xóm làng, tạo sự gắn bó hài hòa (hòa cả làng)
hóa giải mọi mâu thuẫn bằng tình thương: thương nhau củ ấu
cũng tròn, dù trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng. Lấy tình thương
xây dựng tâm thức dân tộc; với đạo lý thương người như thể
thương thân, thể hiện qua cách xưng hô tràn đầy thân thương,
có một không hai trên thế giới: chú, bác, cô, dì, cậu, mợ, anh,
chị, em v.v….
Nếp sống chan hòa tình gia đình mang tính thực tiễn và
thực tế đó được huyền thoại hóa qua biểu tượng bọc trăm trứng
nở trăm con (đồng bào) để nhắc nhở người Việt Nam thương
yêu, đùm bọc nhau như anh em cùng một mẹ (mẹ Tiên Âu Cơ).
Với tinh thần thực tiễn và óc thực tế, người nông dân
Việt Nam ngày xưa chấp nhận thực tại (sự thật đang xảy ra) mà
không có vấn đề với nó (chẳng hạn cơn đàng đông vừa trông
vừa chạy. “Cơn đàng đông” là một thực tại, là cái đang xảy ra,
không thể thay đổi được, chấp nhận thực tại một cách trọn vẹn,
tìm cách thích nghi, thích ứng, sắp xếp công việc, “vừa trông
vừa chạy”). Thấm nhuần tinh thần thực tiễn trong nếp sống
thuận lý theo thiên nhiên nhà cách mạng Lý Đông A đã khẳng
định rằng thực tại là tiêu chuẩn của chân lý.
Nếp sống nông nghiệp trồng lúa nước là nếp sống, thuận
lý theo thiên nhiên (trông cơ trời đất đất liệu thời làm ăn) sống
trọn vẹn với cuộc sống trong tình người và tình người là sống
đạo. Nói cách khác, với tinh thần thực tiễn và óc thực tế, người
nông dân ngày xưa chú trọng “sự thật” hơn là đề cao hư danh,
“sống thực tế” hơn là cao rao lý tưởng, “sống trọn vẹn” với
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hiện tiền hơn là mơ tưởng một tương lai sau khi chết.
Cho nên, đạo lý dân tộc không bàn về đời sau, không
hướng tới Thiên Đàng hay Niết Bàn mà với tinh thần thực
tiễn và óc thực tế sống trọn vẹn với cuộc sống trong tính
người và tình người ngay tại đây và bây giờ là sống đạo,
ngoài ra không có đạo nào khác. Chỉ quan tâm đến thăng hoa
cuộc sống và con người như Tiên Rồng như nước bốc hơi theo
chiều kích tâm linh phát triển tình thương và trí tuệ ngay tại
đây và bây giờ. Thăng hoa, thăng hoa mãi qua quá trình giáo
dục nhân bản tâm linh với cẩm nang dịch lý – học ăn, học nói,
học gói, học mở, với định hướng tâm học – Biến, Hóa, Thăng
hoa, Hòa đồng - hòa cùng vũ trụ.
Chính tinh thần thực tiễn đã giúp ông cha chúng ta về tận
cội nguồn, Thiên Thư Vô Ngôn của Trời Đất (Thiên Nhiên),
chuyển tải lý vận hành vũ trụ vạn vật muôn loài vào dòng tâm
thức và mạch sống của dân tộc. Lý vận hành âm dương đã
được huyền thoại hóa qua biểu tượng thần tổ kép Tiên Rồng
(Mẹ Tiên Âu Cơ = Âm, Cha Rồng Lạc Long = Dương).
Lý vận hành âm dương (Tiên Rồng) và cách làm ăn
(trồng lúa nước) hòa quyện với tinh thần thực tiễn đã xây dựng
cho người Việt Nam ngày xưa nếp sống thuận lý theo thiên
nhiên (trông cơ trời đất liệu thời làm ăn) sống trọn vẹn với
cuộc sống (với thực tại, cái đang xảy ra) trong tính người và
tình người.
2.2 Thực tại là tiêu chuẩn của chân lý.
Như đã trình bày, sống trong nền văn hóa nông nghiệp
trồng lúa nước, người nông dân Việt Nam còn đặc biệt để tâm
chiêm nghiệm chu kỳ vận chuyển của mặt trăng và các chòm
sao để nhận ra rằng chu kỳ của mặt trăng liên hệ chặt chẽ với
thủy triều lên xuống ở ngoài biển cũng như ở sông ngòi. Dần
dần họ khám phá ra rằng chu kỳ của mặt trăng và các chòm sao
không những ảnh hưởng đến thời tiết mà còn ảnh hưởng tới
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tâm tư tình cảm và sức khỏe của con người.
Ai ơi ghi nhớ lấy lời,
Trông cơ trời đất liệu thời làm ăn.
“Trông cơ trời đất” tức là mở rộng tầm mắt và mở rộng
tấm lòng quan sát sự biến chuyển xoay vần của trời đất và vạn
vật theo lý vận hành của nó mà thích ứng việc làm ăn, sinh hoạt
của mình. Có lẽ dân tộc nào rồi cũng ý thức được điều ấy theo
kinh nghiệm thực tiễn của mình nhưng người nông dân Việt
Nam đã ý thức được điều này rất sớm.
2.3 Tùy cơ ứng biến, thuận lý theo thiên nhiên
Quan sát các loài vật, từ sâu bọ đến thú vật, họ cũng nhận
ra rằng mỗi loài có một chu kỳ sinh trưởng riêng biệt. Chẳng
hạn như loài ve, khi còn là con sâu chưa có cánh thì nó sống rất
lâu dưới đất và chỉ chui lên mặt đất theo một chu kỳ nhất định
để lột xác thành ve có cánh kêu suốt mùa hè. Con tầm hoang
nhả tơ cuốn kén, biến thành con nhộng rồi thành con ngài
(bướm), con ngài cắn đứt tơ của kén để chui ra ngoài. Có quan
sát chu kỳ sinh trưởng của con tằm mới biết được lúc nào cần
gỡ tơ ở kén ra để dệt lụa may quần áo. Nếu để con ngài cắn kén
chui ra ngoài rồi mới gỡ tơ thì hỏng bởi lẽ tơ của kén đã bị đứt
hết thì không thể dùng để dệt lụa được:
Đắc thời, đắc thế thì khôn,
Sa cơ rồng cũng như giun khác nào.
Ngoài ra, trong công việc trồng trọt và chăn nuôi, để có
đủ thực phẩm sinh sống, tổ tiên chúng ta còn nhận thấy phàm
việc gì dù lớn hay nhỏ cũng phải làm cho đúng thời (Rồng),
đúng chỗ (Tiên). Chưa đến lúc làm mà làm là thái quá, đến lúc
làm mà không hoặc chưa làm là bất cập. Thái quá hay bất cập
đều đưa đến thất bại. Gieo mạ, cấy lúa phải đúng thời vụ.
Trồng cây phải theo mùa, chọn đất thích hợp thì kết quả mới
tốt đẹp.
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“Thời” nên nghỉ thì nghỉ, “thời” nên làm thì làm. Nếu
động tịnh không trái thời thì hành động mới được sáng tỏ. Có
lúc cần hùng mạnh như Rồng, vững chắc vươn cao như núi,
nhưng đôi khi cũng cần phải uyển chuyển, nhu thuận, tế nhị
như Tiên, linh động như nước: ở ao thì ngưng, ở sông thì chảy.
ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, tạo điều kiện thích nghi với biến
hóa ứng dụng thực tiễn vào đời sống.
Gieo trồng, gặt hái phải đúng thời, đúng chỗ đã giúp cho
cha ông chúng ta ý thức được rằng mọi hành động muốn đạt
được kết quả tốt phải biết tùy thời, tùy chỗ, tùy việc, tùy người
mà làm. Có thể nói cốt lõi của triết lý sống Tiên-Rồng là biết
“thời”, không chấp mặt Tiên hay mặt Rồng mà tùy thời, tùy
chỗ, tùy việc.... Triết lý sống Việt không phải duy tâm hay duy
vật mà bao gồm cả tâm-vật đối lập thống nhất, được biểu
tượng bằng thần tổ kép Tiên-Rồng.
2.4 Tính chất biến chuyển không ngừng của vạn vật (vô
thường).
Nhờ quan sát chu kỳ vận hành của mặt trăng, mặt trời,
các chòm sao và chu kỳ tăng trưởng của các loài thảo mộc và
thú vật, người nông dân Việt Nam thấu hiểu được lẽ biến hóa
và tính chất luôn luôn vận động không ngừng nghỉ của vạn vật.
Có lẽ nhờ hiểu được lẽ vô thường này nên những người Việt
Nam thích chạy theo chữ nghĩa khi tiếp xúc với lý thuyết đạo
Phật, họ đã tiếp nhận tôn giáo này một cách dễ dàng như đón
nhận một người bạn xưa. Họ đã bỏ thực tại (nếp sống thực)
chạy theo chữ nghĩa.
Nhờ thấu hiểu được lý vận hành của vũ trụ, lẽ tuần hoàn
của vạn vật, người Việt ý thức được sự cần thiết phải sống theo
nhịp chung của vạn vật thiên nhiên (trông cơ trời đất); phát
hiện và ứng dụng được những biến dịch tương quang giữa thể
và dụng của vạn hữu (liệu thời làm ăn), xây dựng nếp sống
thuận lý theo thiên nhiên sống trọn vẹn với cuộc sống, tạo dựng
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đời sống ấm no hạnh phúc trong xóm làng.
2.5 Thuận theo tự nhiên.
Nông dân Việt Nam không quan tâm đi tìm nguyên nhân
đầu tiên. Với đầu óc thực tế của người nông dân và với kinh
nghiệm sống trong việc thuần hóa các loài cây nông nghiệp
cũng như thuần dưỡng các loài thú vật, họ ý thức được rằng cứ
để mọi sự, mọi việc diễn biến theo sự vận hành tự nhiên của nó
và ứng xử theo quy luật của từng loài, đừng đem tư dục, tư
niệm cùng trí óc hạn hẹp và phiến diện của con người mà can
dự vào thì mọi chuyện sẽ diễn tiến tốt đẹp.
“Con mèo, con chó có lông.
Cây tre có mắt, nồi đồng có quai.”
hoặc:
“ở ao thì ngưng, ở sông thì chảy.”
Lẽ sống thuận lý theo thiên nhiên đó được người dân Việt
diễn tả một cách thực tế, dễ hiểu nhưng vô cùng sâu sắc:
“ở bầu thì tròn, ở ống thì dài.”
2.6 Lý vận hành âm-dương.
Phải chăng từ sự hiểu biết do kinh nghiệm sống trong nền
văn hóa nông nghiệp trồng lúa nước mà tổ tiên chúng ta đã
dùng cuộc hôn nhân giữa Âu Cơ và Lạc Long rồi thần hóa
thành “thần tổ kép Tiên-Rồng” để gói ghém một cách tài tình
“lý vận hành Âm (Tiên) Dương (Rồng)” mà nông dân Việt, đã
phát hiện ra được trong khi quan sát chu kỳ sinh trưởng của
thảo mộc, súc vật và những hiện tượng trong vũ trụ.
“Lý vận hành âm-dương” đã được tiền nhân Việt cụ thể
hóa một cách sinh động. Cha là Nam (dương), mẹ là Nữ (âm).
Cả hai nam-nữ kết hợp để có sinh hóa. Yếu tố dương ở đây lại
được thăng hoa bằng biểu tượng Rồng và yếu tố âm cũng được
thăng hoa bằng biểu tượng Tiên. Điều này cho thấy cha ông
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chúng ta đã ý thức rất sớm hai yếu tố tuy đối lập như nam và
nữ nhưng khi quyết định lập gia đình với nhau thì không phải
chỉ là việc hai người chỉ sống chung với nhau, mỗi người đều
giữ cách sống cá biệt của mình, mà ngược lại, khi đã có tác
động hai chiều rồi, mỗi người tự biến đổi: mẹ thăng hoa thành
Tiên, cha thăng hoa thành Rồng để kết hợp hài hòa trong thần
tổ kép Tiên Rồng. Chấp nhận dị biệt trong cởi mở bao dung để
cùng nhau chung sống hài hòa dưới một mái ấm gia đình. Nói
cách khác, hai yếu tố đối lập tác động với nhau tạo thành một
kết hợp hài hòa để phát sinh ra yếu tố thứ ba là hạnh phúc, con
cái..., như điện âm và điện dương tác động với nhau phát sinh
ra ánh sáng.
Điểm độc đáo đầy sáng tạo của cha ông chúng ta ở chỗ
dùng thần tổ kép Tiên-Rồng với ẩn ý nhắn nhủ hậu duệ phải
lưu tâm dung hòa những yếu tố đối lập trong cuộc sống giữa
con người với con người, trong gia đình cũng như ngoài xã hội.
Điều này cho thấy tiền nhân Việt đã ý thức rất sớm liên hệ giữa
người với người là liên hệ hài hòa: hài hòa giữa vợ chồng, hài
hòa giữa thân tâm, già-trẻ, bảo thủ-cấp tiến, chủ-thợ, hài hòa
giữa nhân dân và chính quyền…,v.v....
Tiên trong yếu tố mẹ (âm) tượng trưng cho tính chất
thanh thoát, tao nhã, trong sáng, nhân ái, diễm kiều, tinh anh,
uyển chuyển, siêu việt. Rồng trong yếu tố cha (dương) tượng
trưng cho tính chất vĩ đại, rực rỡ, hùng mạnh, tung hoành, linh
động và biến hóa. Sự kết hợp Tiên với Rồng trong thần tổ kép
đã nói lên được ý tổng hợp giữa sức mạnh tinh thần và sức mạnh vật chất (Tiên-Rồng). Điều này đã được thể hiện nhiều lần
trong suốt dòng sống sử của dân tộc. Khi phải đối phó với kẻ
địch hùng mạnh và hung hãn như Hán tộc, hoặc phải đương
đầu với một hoàn cảnh khắc nghiệt, bất trắc liên quan đến sự
tồn vong của dân tộc, người Việt đã biết huy động cả sức mạnh
vật chất lẫn tinh thần, tạo thành sức mạnh tổng hợp khả dĩ đẩy
lui được quân xâm lăng hoặc khắc phục được mọi hoàn cảnh
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khó khăn.
Sức mạnh tổng hợp vô địch đó đã được thể hiện trong
cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng khi đánh đuổi quân Hán,
chiếm được 65 thành trì trong một thời gian kỷ lục, trong cuộc
chiến thắng lẫy lừng của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng,
trong cuộc khởi nghĩa thắng lợi giành lại quyền tự chủ của Lê
Lợi, trong cuộc chiến thắng thần tốc của Nguyễn Huệ tại Đống
Đa khi đánh đuổi quân nhà Thanh. Hội Nghị Diên Hồng dưới
đời nhà Trần đã tạo được sức mạnh tổng hợp tinh thần và vật
chất (Tiên và Rồng) vĩ đại để dân Việt ba lần chiến thắng quân
Mông Cổ, đạo quân hùng mạnh tưởng chừng như vô địch từ Á
sang Âu vào thời bấy giờ.
Chúng ta có thể khẳng định mà không sợ vọng ngôn rằng
trong suốt lịch sử dài lâu của dân tộc, Tổ Tiên ta đã thể hiện
được tư tưởng Tiên Rồng tức lý vận hành âm dương. Trong
cuộc đấu tranh trường kỳ chống ngoại xâm từ phương Bắc, dân
tộc ta đã thực sự áp dụng một cách phong phú và sáng tạo tư
tưởng Tiên Rồng. Để chống lại quân xâm lược từ phương Bắc,
dân tộc ta đã biểu dương sức mạnh vũ bão của Rồng, đồng thời
biết vận dụng sức mạnh tổng hợp tinh thần và vật chất (Tiên +
Rồng) hầu đẩy lui quân xâm lăng đoạt lại giang sơn. Nhưng
ngay khi đã quét sạch quân xâm lăng, dân tộc ta đã biết tự kiềm
chế lui về dùng ngoại giao của người trí bằng cách triều cống
một ít báu vật và xưng thần để không làm cho quân thù mất
mặt, không dồn họ vào chân tường hầu tránh cảnh tức nước vỡ
bờ. Đó là cái thanh cao tươi mát của Tiên được thể hiện qua
ngoại giao để trở về tình trạng nhu hoà trong đó ta có thể
cùng sống với người, phù hợp với triết lý sống Tiên Rồng
tức lý đối lập thống nhất (vật tổ kép Tiên Rồng). Đó là tư
tưởng chỉ đạo chính sách ngoại giao của dân tộc suốt chiều
dài của lịch sử đối với nước láng giềng khổng lồ phương
Bắc với một dân số đông gấp trăm lần và với những nhà cai
trị đầy tham vọng. Dù chiến thắng vẻ vang (thể hiện cái uy
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dũng kiên cường bất khuất của Rồng) trên các chiến
trường Bạch Đằng, Hàm Tử, Chương Dương, Chi Lăng,
Đống Đa v.v.… Nhưng sau những chiến thắng oai hùng đó,
các nhà lãnh đạo đất nước chủ động cầu hòa, chịu triều
cống, xưng thần, thể hiện sự khôn ngoan uyển chuyển,
nhẫn nhục của Tiên để không dồn địch vào chân tường hầu
đem lại an vui thái bình cho toàn dân, để cùng sống với
người, đồng thời cũng nhắc nhở kẻ địch đừng quên cái bài
học quí báu vừa qua. Chịu triều cống, xưng thần, nhưng
lúc nào cũng cương quyết chống lại ý đồ xâm lăng đô hộ
của kẻ địch, để bảo vệ chủ quyền độc lập và sự toàn vẹn
lãnh thổ của non sông đất nước và nhất là bảo vệ đặc tính
văn hoá riêng của dân tộc. Trong trường hợp quân xâm lăng
quá mạnh, người dân Việt nhẫn nại, tiềm phục, ẩn tàng như
Rồng, ẩn thân để bảo vệ bản sắc dân tộc, tránh khỏi bị đồng
hoá, chờ cơ hội thuận lợi vùng lên đánh đuổi quân thù khôi
phục lại giang sơn.
Kinh nghiệm sống trong nghề nông như gieo hạt phải
đúng lúc, cấy lúa phải đúng thời vụ để gặt hái kết quả tốt đẹp,
đã giúp cho tổ tiên chúng ta biết vận dụng thời cơ trong mọi
lãnh vực.
“Đắc thời đắc thế thì khôn,
Sa cơ Rồng cũng như giun khác nào.”
Nếu biết thời, rõ thế thì:
“Nước lã mà vã nên hồ,
Tay không dựng nổi cơ đồ mới ngoan.”
Kinh nghiệm sống qua sự cảm nhận Thiên Thư Vô Ngôn
của Trời Đất trong hàng ngàn năm đã cô đọng, trở thành đạo
sống của dân tộc Việt Nam và được chuyển tải qua kho tàng
tâm thức của dân tộc (huyền thoại ca dao tục ngữ), được gói
ghém một cách tài tình trong thần tổ kép Tiên-Rồng. Nếp sống
(đạo sống) mang tính nhân bản và hiện thực, “sống cùng với
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mọi người và để mọi người cùng sống với mình”, và cùng tiến,
sống tương giao tròn đầy, nghĩa là chấp nhận dị biệt với tấm
lòng cởi mở, bao dung (hòa cả làng); sống cho hào hùng
trong tình người thắm thiết (thương người như thể thương
thân), đồng thời sống cho thanh thoát siêu việt. Khi tiến ra để
cứu nước thì dũng cảm, oai hùng, linh động, biến hóa như
Rồng, không quân địch nào cản nổi. Khi nhiệm vụ cứu nước,
giúp dân đã hoàn thành thì, như Thánh Tản Viên, lui về sống
ẩn dật trên non cao, tiêu dao cùng ngày tháng, không màng đến
phú quý lợi danh:
Sông Lô một dải trắng ngần,
Thảnh thơi ta rũ bụi trần cũng nên.
hoặc:
Xem trên trăng bạc, trời hồng,
Dạo miền sơn thủy, bẻ bông thái bình.
Đó là tinh thần: “có việc thì đến, hết việc thì đi” của đạo
sống Việt được gói ghém trong truyện Thánh Tản Viên, truyện
Phù Đổng Thiên Vương…,v.v....
Tổ tiên chúng ta đã phối hợp một cách tài tình và sáng tạo những đặc tính của Tiên và Rồng đến mức độ tinh vi và hiện
thực nhất khiến cho đời sống của dân tộc thắm thiết tình người
trong những giai đoạn vẻ vang oai hùng nhất cũng như trong
những giai đoạn bi thảm đắng cay nhất của dân tộc, giữ vững
được giềng mối của tình dân tộc nghĩa đồng bào vượt qua gian
lao thử thách.
Trong cuộc chiến đấu trường kỳ chống quân xâm lược từ
phương Bắc, dân tộc ta thực sự áp dụng một cách phong phú
đầy tinh thần sáng tạo triết lý sống Tiên-Rồng. Để chống chọi
với địch quân đông gấp cả trăm lần từ phương Bắc tràn tới, dân
tộc ta đã sử dụng sức mạnh vũ bão của Rồng để chiến thắng,
đẩy lui quân địch, giữ vững cõi bờ. Nhưng ngay sau khi chiến
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thắng quân thù, dân tộc ta lại biết tự kiềm chế, không thừa
thắng xông lên mà lại lui về dùng ngoại giao để không làm cho
quân thù mất mặt, không dồn quân địch vào chân tường hầu
tránh cảnh tức nước vỡ bờ; tinh thần thắng không kiêu, bại
không nản sẽ giữ vững được lòng người. Đó là điểm thanh cao,
tươi mát, uyển chuyển, hiền dịu của Tiên được thể hiện qua
phương sách ngoại giao, trở lại tình trạng nhu hòa mà trong đó
ta có thể cùng sống với người.
Trong trường hợp quân thù quá mạnh, dân Việt biết
nhẫn nại, ẩn tàng như Rồng còn ẩn phục dưới biển sâu, chưa
thể làm giông bão biến hóa được mà phải đợi thời vì “đắc thời
đắc thế thì khôn” mà “sa cơ rồng cũng như giun khác nào”.
Khi thời cơ đến sẽ vùng dậy, dũng mãnh tung hoành để đánh
đuổi quân xâm lăng.
Tóm lại, qua thần tổ kép Tiên-Rồng, cha ông chúng ta
muốn lưu ý con cháu cần phải tùy thời, tùy chỗ, tùy cơ ứng
biến, lúc ẩn lúc hiện, khi cương thì tung hoành như Rồng, lúc
nhu thì uyển chuyển nhu thuận như Tiên, nhưng lúc nào cũng
phải lấy con người làm nền tảng cho mọi sinh hoạt và cố gắng
xây dựng tình người ngày càng phong phú và trong sáng để
mang lại an vui hạnh phúc cho mọi người.
2.7 Lý đối lập thống nhất.
Tiến sâu hơn nữa vào ý nghĩa siêu việt của thần tổ kép
Tiên-Rồng, chúng ta thấy trong đó còn gói ghém lý đối lập
thống nhất bao gồm lý tác động hai chiều trong vũ trụ vạn vật
cũng như trong những hiện tượng vật lý và tâm lý.
Khi kết hợp hai yếu tố đối lập trong thần tổ kép TiênRồng, cha ông chúng ta đã thể hiện ý niệm đưa nhị nguyên
(Tiên và Rồng) vào nhất nguyên (thần tổ kép Tiên-Rồng) tức là
biến trạng thái phân biệt thành trạng thái vô phân biệt. Nhưng
với óc thực tế và tâm hồn phóng khoáng của nông dân, người
Việt không đúc kết sự hiểu biết đó thành một hệ thống chỉ dành
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riêng cho những thánh nhân. Họ không lý giải phức tạp, không
đúc kết thành một hệ thống triết học khó hiểu. Họ vượt thoát
nhị nguyên, vượt thoát những mâu thuẫn nghịch lý của đời
sống một cách cụ thể và đơn giản với một tinh thần thực tiễn:
thích nghi và tương nhượng. Thích nghi hoàn toàn với mọi
hoàn cảnh sống “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài,” để không tổn
hại đến mình và người, để khỏi lạc lõng ra ngoài cuộc sống
chung của gia đình và xã hội: tùy thời, tùy chỗ, tùy việc tùy
người mà ứng xử một cách linh động và hòa mình vào cuộc
sống. Tương nhượng, coi nhau như bát nước đầy là hơn, điều
hòa cuộc sống, tạo sự gắn bó hòa thuận để hóa giải mọi mâu
thuẫn, đối lập hầu cùng nhau hội nhập chung sống hài hòa:
Thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn,
Thuận bè thuận bạn, mới đóng nổi ghe to.
Ở đâu có tương nhượng thì ở đó có tương giao tròn đầy.
Ở đâu có tương giao tròn đầy thì ở đó tình thương phát triển.
Đó là điều kiện cần và đủ để con người vượt thoát đối lập hầu
có cuộc sống hài hòa và trong đó tình thương nẩy nở, phát triển
một cách hồn nhiên trong sáng. Những hiểu biết trên được rút
ra từ cuộc sống thực tế trong nền văn hóa nông nghiệp. Nông
dân Việt không hề học hỏi những đều này từ bất cứ một vị thần
linh nào hay từ một bộ kinh điển nào. Chính cây lúa nước, nói
cách khác, chính nếp sống nông nghiệp con người luôn tiếp
tận với thiên nhiên nên họ đã cảm nhận và chuyển dịch được
Thiên Thư Vô Ngôn của Trời Đất vào dòng sống của dân tộc.
Chính cây lúa đã tạo điều kiện thuận lợi xây dựng nếp sống
tương nhượng hài hòa, hợp tác đồng lao, tương thân tương trợ.
Hài hòa là tinh thần cao độ của một tập thể con người biết chấp
nhận dị biệt, tương nhượng, thích nghi, chung sống, không bóc
lột nhau, “công bằng là đạo người ta ở đời”, khước từ bạo lực
“khôn chẳng qua lẽ, khỏe chẳng qua lời”; hài hòa: hòa cả
làng.
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Chín bỏ làm mười.
Coi nhau như bát nước đầy.
Mặt khác, âm-dương (Tiên-Rồng), đực-cái, trai-gái, chamẹ được chuyển sang nghĩa sáng-tối, nóng-lạnh, đêm-ngày.
mặt trời-mặt trăng, ngắn-dài, yếu-mạnh, mềm-cứng, trên-dưới,
đóng-mở, đục-trong, xấu-tốt, thịnh-suy, hư-thực, phúc-họa,
tinh thần-vật chất, hạnh phúc-đau khổ, cộng-trừ, chẵn-lẻ, độngtĩnh, sống-chết, trời-đất…,v.v…. Hai mặt này tuy đối lập
nhưng xoắn xít lấy nhau không bao giờ rời. Đó là hai mặt của
một vấn đề hệt như mặt trái và mặt phải của một bàn tay.
Âm-dương tuy khác nhau và tương khắc nhưng không
chống đối để tiêu diệt nhau. Trái lại, chúng tương giao, tương
hợp, tương hòa, tương dung và bổ túc cho nhau để tạo thành lẽ
sinh sinh hóa hóa của trời đất, vũ trụ vạn vật với thiên hình vạn
trạng, thiên biến vạn hóa. Nhờ âm-dương, trai-gái, đực-cái giao
nhau mà loài người và vạn vật sinh sôi nẩy nở đến vô cùng tận.
Mọi vật, mọi hiện tượng, mọi trạng thái, tất cả đều có hai
mặt và chỉ có thể biết được bằng sự tương phản với mặt kia.
Không có dài tự nhiên không có ngắn, vì ngắn dài cùng sinh ra
nhau. Sở dĩ biết “dễ” là nhờ so sánh với “khó”. Ngày đêm, buồn
vui, hạnh phúc đau khổ cũng thế. Tuy chúng đối lập, âm dương,
trong ngoài, nam nữ…,v.v…. Không có bất cứ điều nào vừa
nêu trên có thể trọn vẹn nếu không có điều kia hợp lại với
nhau để tạo nên sự hài hòa “đối lập thống nhất”. Ngày và đêm
hợp lại nên một ngày trọn vẹn, lòng bàn tay và lưng bàn tay hợp
lại thành một bàn tay tròn vẹn để mọi thao tác hữu hiệu. Khoa
vật lý cho thấy tất cả sự vật đều được tạo bởi sự kết hợp quân
bình của lực điện âm và dương. Vật chất sẽ tan rã hoặc tan biến
nếu hai loại lực điện đó không kết hợp bền vững và toàn hảo.
Mỗi giọt máu lành mạnh của chúng ta bao gồm hồng huyết cầu
và bạch huyết cầu. Chính sự kết hợp quân bình của chúng mà
chúng ta được khỏe mạnh. Nếu sự kết hợp đó không bền vững
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hoặc mất quân bình, chúng ta sẽ bị bệnh hoạn.
Người Nam chẳng trọn vẹn nếu không có người Nữ, cả hai
- Nam và Nữ - tuy đối lập nhưng phải kết hợp, kết hôn chung sức
với nhau xây dựng nên mái gia đình êm ấm hòa hợp. Nếu sự kết
hợp này bị trục trặc thì gia đình sẽ đổ vỡ, con cái sẽ bất hạnh.
Cuộc sống không thể nào chỉ có nam mà không có nữ, không thể
nào chỉ có ta mà không có người, chỉ có chủ mà không có thợ,
v.v.... Cho nên tổ tiên ta đã dạy: “Rằng trong lẽ phải có người có
ta”. Nói cách khác là phải biết chấp nhận dị biệt mới tạo được
mối hài hòa giữa người với người, và không có gì tuyệt đối, trong
phúc (tốt) có họa (xấu), trong họa có phúc, trong ta có người,
trong người có ta. Chính sự đối lập hai mặt của một thực tại là
chất tố xúc tác của tác động hai chiều để thể hiện lý đối lập thống
nhất. Đó là điều kiện cần và đủ để thăng hoa con người và cuộc
sống.
Bất cứ ai - người Việt Nam chúng ta nói riêng, con người ở
bất cứ quốc gia nào nói chung - đều có thể vận dụng, khai triển
nguyên lý đối lập thống nhất vào cuộc sống hiện tại, hoặc hoạch
định hướng tiến cho tương lai thể hiện triết lý sống hài hòa (TiênRồng) trên nền tảng của trí tuệ và tình thương: một triết lý sống
vừa thực tế vừa thanh thoát và rất người.
Như vậy, có thể hiểu rằng cha ông chúng ta dùng thần tổ
kép Tiên-Rồng làm biểu tượng cho lý đối lập thống nhất: tư
tưởng chủ đạo của triết lý sống Việt.
2.8 Lý duyên khởi.
Trong khi quan sát thảo mộc để tìm cách thuần dưỡng
những loại cây canh nông nói chung, cây lúa nước nói riêng,
cha ông chúng ta còn khám phá ra rằng vạn vật nói chung và
cây cỏ nói riêng cần có những điều kiện thuận lợi mới nẩy nở
và phát triển tốt tươi được. Và khi gặp những môi trường bất
lợi thì chúng bị thui chột hoặc bị tiêu diệt. Chẳng hạn hạt lúa
không thể nẩy mầm thành cây lúa tốt nếu không có độ ẩm và
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nhiệt độ thích hợp. Có thể nói độ ẩm và nhiệt độ thích hợp là
duyên hòa hợp mà hạt lúa là cái nhân. Nhân-duyên hợp lại thì
mới có cây lúa. Khi hạt lúa đang nẩy mầm mà chẳng may tiết
trời trở lạnh, độ ẩm kém đi, nhiệt độ giảm xuống nhiều thì
mầm lúa sẽ bị chết vì các duyên hòa hợp không còn nữa. Tóm
lại, chúng ta có thể nói: có cái này thì mới có cái kia, không có
cái này thì không có cái kia; do sự hiện hữu của cái này thì cái
kia mới có mặt; do cái này sinh thì cái kia mới sinh, do cái này
bị diệt thì cái kia sẽ bị diệt. Người nông dân Việt Nam vận
dụng lý duyên khởi vào cuộc sống một cách cụ thể và thiết
thực vì họ thấu hiểu được lý vận hành âm dương và đã áp dụng
lý vận hành âm dương vào cuộc sống qua những câu ngắn gọn
cụ thể dễ hiểu: nước – phân – cần – giống, còn da lông mọc,
còn chồi lên cây. Nói cách khác, mọi sự vật nương nhau mà
xuất hiện, tồn tại và phát triển, cái này là điều kiện thuận lợi
cho cái kia và ngược lại, chúng sẽ tan rã khi điều kiện bất thuận
lợi xuất hiện.
2.9 Lý quân bình động.
Âm và dương là hai mặt của một thực tại, không có âm
hoặc dương thì không có gì cả. Âm-dương là nguồn gốc của vũ
trụ, vạn vật. Mất âm hoặc dương thì vạn vật muôn loài, vũ trụ
sẽ lập tức bị hủy diệt. Ngoài ra, âm và dương còn cần phải
quân bình. Nếu âm-dương (Tiên-Rồng) mất quân bình, tai hại
sẽ xảy đến; với loài người thì sinh ra bệnh tật; ở xã hội thì đạo
đức suy đồi, tội ác gia tăng; ở thiên nhiên thì bão lụt, động đất,
hạn hán…,v.v.... Thế quân bình giữa âm (Tiên) và dương
(Rồng), giữa hai mặt của một vấn đề nói trên được thiết lập có
tính cách tương đối, linh động, đồng thời biến dịch không
ngừng nghỉ.
2.10 Lý tương đối.
Vì vậy trong cuộc sống cần giữ thế quân bình hài hòa
trong mọi lãnh vực, mọi sự việc. Có quân bình mới có sức khỏe
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thể xác và tinh thần mới thoải mái. Mất quân bình về mặt tâm
lý cũng là điều không tốt: vui quá hại tim, buồn lo quá hại phổi,
sợ hãi quá sẽ suy thận…,v.v....
Âm-dương (Tiên-Rồng) chẳng những xoắn lấy nhau mà
trong âm có dương và trong dương có âm. Thần tổ kép TiênRồng được tổ tiên Việt dùng để nói lên thực trạng trong dương
có âm và trong âm có dương này. Tướng và dụng của Rồng là
dương nhưng thể của Rồng là âm (sống ở dưới nước, tiềm
phục...), trong khi tướng và dụng của Tiên là âm nhưng thể lại
là dương (ở trên núi, tươi sáng...). Từ kinh nghiệm sống đó, tổ
tiên chúng ta đã thấu triệt được lý “trong phúc có họa, trong
họa có phúc”, trong cái biến có cái bất biến, trong động có tĩnh
và ngược lại. Không có gì hoàn toàn tốt hoặc hoàn toàn xấu vì
trong tốt có xấu, trong xấu có tốt. Hiểu được lý này thì chúng ta
không quá lạc quan mà cũng chẳng quá bi quan trong bất cứ
hoàn cảnh nào cũng tin tưởng ở mình, ở đôi bàn tay và khối óc
và ở kinh nghiệm sống…; do đó giữ được tinh thần thanh thản
trong mọi tình huống, tức sống an nhiên tự tại với hiện tiền
2.11 Lý thăng hoa theo vòng xoắn ốc.
Nhờ kinh nghiệm sống lâu đời trong môi trường văn hóa
nông nghiệp, người dân Việt đã khám phá và tin tưởng vào lẽ
biến hóa của âm-dương và nhịp tuần hoàn của mọi sự vật, nhất
là thời tiết trong năm: Xuân nẩy nở, Hạ phát triển, Thu rút về,
Đông cô đọng lại để rồi sang Xuân lại nảy nở theo vòng thời
tiết. Tuy nhiên, chẳng mùa xuân nào giống mùa xuân nào.
Xuân, Hạ, Thu, Đông theo nhau tiếp nối nhưng không phải
theo một vòng tròn đơn mà theo vòng xoắn ốc. Trong một xã
hội định cư định canh, nông dân Việt phải theo dõi và quan sát
sự sinh trưởng của các loài thảo mộc nên đã ý thức được rất
sớm quy luật này. Khi quan sát cây đang tăng trưởng, họ
nghiệm thấy rằng 5 lá đầu tiên mọc theo đường xoắn ốc. Nếu
từ 5 lá đầu ta gióng 5 đường thẳng xuống gốc cây, ta sẽ thấy 5
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lá này nằm trên 5 đỉnh của một hình ngũ giác gần đều cạnh, và
lá thứ 6 sẽ mọc trên lá thứ nhất, lá thứ 7 trên lá thứ 2, lá thứ 8
trên lá thứ 3... Mỗi nhóm 5 lá cần 2 vòng xoắn ốc nên nếu có
10 lá thì cần 4 vòng. Những cây thuộc loại này thì hoa thường
có 5 cánh và trái có 5 múi.
Người Việt thấu hiểu vạn vật luôn chuyển động, biến đổi
theo lý vận hành âm-dương và tiến hóa theo vòng xoắn ốc chứ
không phải theo đường thẳng như quan niệm của dân du mục
Hán tộc và của Tây Phương hoặc theo vòng tròn kiểu con rắn
cắn đuôi của văn hóa Ấn Độ. Sự thực, vòng tiến hóa không
phải chỉ là vòng xoắn ốc đơn thuần mà là vòng xoắn ốc phối
hợp với một đường thẳng hay đường trục. Chính vì vậy, dân
tộc Việt tin tưởng triệt để vào sự thăng hoa của vạn vật, trong
đó có con người. Cũng chính vì thế tiền nhân Việt đã chọn
Tiên-Rồng làm thần tổ kép để nói lên lý vận hành và thăng hoa.
Trong vòng xoắn ốc của sự tiến hóa, vòng trên tuy đồng dạng
với vòng dưới nhưng lớn hơn và đẹp hơn, nghĩa là có tính cách
hướng thượng và thăng hoa.
2.12 Con người tương thông với thiên nhiên, hòa cùng
vũ trụ.
Nhờ khám phá ra vòng xoắn ốc là vòng tiến hóa của vũ
trụ vạn vật, cha ông chúng ta đặt tin tưởng vào sự thăng hoa
của muôn loài, nhất là loài người. Với óc thực tiễn, với lý
tương đối và quan niệm con người là trung tâm của mọi sinh
hoạt, họ không đi vào lãnh vực siêu hình và cũng tránh tôn giáo
cực đoan: rằng trong lẽ phải có người có ta. Họ chỉ tạo điều
kiện thuận lợi để con người có được nếp sống hài hòa: hài hòa
giữa thân và tâm, hài hòa giữa người với người, hài hòa giữa
người với thiên nhiên. Hài hòa là bước đầu để con người bước
vào tiến trình thăng hoa, thăng hoa như Tiên-Rồng, như nước
bốc hơi, từng bước, từng bước thăng hoa, thăng hoa với định
hướng tâm con người hòa với tâm vũ trụ.
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Ngoài lãnh vực nhân sinh và đạo học, người Việt còn áp
dụng sự hiểu biết về vòng xoắn trôn ốc vào kiến trúc quốc
phòng để bảo vệ tổ quốc. Thành Cổ Loa xây theo vòng xoắn
trôn ốc vào thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch đã chứng tỏ tài năng
sáng tạo của dân Việt. Trong thời đại này, Hán tộc cũng như tất
cả các dân tộc khác trên thế giới đều xây thành trì hình vuông
hoặc hình chữ nhật, chỉ có dân Việt xây thành theo hình xoắn
trôn ốc. Các nhà nghiên cứu quân sự đều đồng ý rằng thành Cổ
Loa là một công trình kiến trúc quân sự kiệt tác vì:
• Bất kể địch quân xuất hiện từ phía nào, quân phòng
thủ cũng đều trông thấy địch một cách dễ dàng để kịp thời
ngăn chặn và đẩy lui.
• Trong việc phòng thủ có thể phối hợp bộ binh và thủy
quân một cách linh động và chặt chẽ. Vị trí xây thành Cổ Loa
với 3 vòng hào sâu ăn thông với sông Hoàng Giang, sông Hồng
và sông Cầu có thể phối hợp thủy quân và lục quân trong việc
phòng thủ. Việc xây thành Cổ Loa theo vị trí kể trên chứng tỏ
dân Việt đã nắm vững lý đối lập thống nhất. Thủy quân và lục
quân vốn là hai thứ quân dị biệt, không thể cùng hoạt động trên
một chiến tuyến, một trận địa. Lục quân không thể tác chiến
trên sông hay trên biển và chiến thuyền của thủy quân cũng
không thể dùng trên đất liền. Nhờ cách kiến trúc đặc biệt và vị
trí thuận lợi, thành Cổ Loa có thể dùng hào làm sông và các gò
cao làm lũy, do đó tướng chỉ huy có thể phối hợp thủy và lục
quân, tạo thành một sức mạnh tổng hợp để đẩy lui quân địch và
bảo vệ thành trì.
Chiến thuyền có thể được xử dụng khắp ba vòng hào sâu
để phối hợp tác chiến với bộ binh phòng thủ thành và từ ba
vòng hào này, chiến thuyền có thể tỏa ra sông Hoàng Giang,
ngược dòng sông Hồng, xuôi ra sông Cầu để ra đến biển. Quân
địch muốn tấn công thành Cổ Loa phải dùng thuyền, nghĩa là
phải dùng thủy quân với bộ binh yểm trợ thì thuyền mới vào
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sát được chân thành, nhưng đến khi trực tiếp tấn công thành thì
lục quân phải là lực lượng chủ yếu.
Công trình xây thành Cổ Loa theo vòng xoắn trôn ốc còn
thể hiện tinh thần dung hợp của dân tộc Việt, vận dụng khả
năng chèo thuyền của dân Lạc Việt và khả năng dùng cung nỏ
của dân Âu Việt trong việc bảo vệ đất nước.
Tóm lại, thành Cổ Loa, với vị trí và kiến trúc đặc thù là
kết quả của sự vận dụng khéo léo tinh hoa tư tưởng Việt: lý đối
lập thống nhất. Nói cách khác, cấu trúc xoắn trôn ốc của thành
Cổ Loa với ba vòng thành còn biểu tượng Trời-Người-Đất nhất
thể, cùng với 18 vọng gác trên mặt thành biểu tượng các “nút
biến” của tiến trình thăng hoa, là biểu hiện cái nhìn chân xác và
thấu suốt tiến trình thăng hoa cuộc sống và con người với định
hướng tâm con người hòa với tâm với vũ trụ.
2.13 Tính không chấp - Tinh thần khai phóng
Mặt khác, biểu tượng thần tổ kép Tiên-Rồng còn nhắc
nhở chúng ta: trong cuộc sống không nên chấp chặt vào một
khuôn mẫu hoặc một mặt nào đó của thực tại mà phải tùy thời,
tùy chỗ, tùy việc, tùy người, khi cương, lúc nhu, tùy cơ ứng
biến.
“Triết lý sống không chấp” đó đã xây dựng cho nông dân
Việt tinh thần khai phóng, khả năng dung hóa và Việt hóa. Nhờ
thế, dân tộc ta có thể dung hóa và Việt hóa những tinh hoa
thích hợp với bản sắc dân tộc của mọi nền văn hóa khác.
Tùy cơ ứng biến, lúc ẩn lúc hiện, khi cương thì tung
hoành bất khuất như Rồng, lúc nhu thì uyển chuyển nhu thuận
như Tiên nhưng lúc nào cũng lấy con người làm nền tảng cho
mọi sinh hoạt vật chất và tinh thần; cho nên tính người và tình
người ngày càng trong sáng và phong phú hầu đem lại an vui
hạnh phúc cho con người.
2.14 Tinh thần nhân bản nhân chủ
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2.14.1 Tinh thần nhân bản
Tinh thần nhân bản trong nền văn hóa Việt - văn hóa
trồng lúa nước - không phải từ trên trời rơi xuống, hay do một
người đắc đạo nào đó hoặc do một hệ thống triết học chỉ dạy
cho dân tộc Việt Nam; mà do tình gia đình (tình mẹ con, cha
con, lòng hiếu thảo) môi trường sống (khí hậu nhiệt đới gió
mùa với những đồng bằng phù sa trù phú), cách làm ăn (trồng
lúa nước) với nếp sống tương nhượng quần cư hài hòa trong
xóm làng, sống cùng với mọi người và để mọi người cùng sống
với mình, đã tôi luyện hun đúc nên.
Sống với nghề trồng lúa nước ổn định lâu đời, ông cha ta
sớm ý thức vai trò của con người vô cùng quan trọng chẳng
những vì nhu cầu điều hợp qua sự vận dụng trí thức thực
nghiệm mà còn vì sự đóng góp công sức lao động trong tiến
trình canh tác phức tạp của nghề trồng lúa nước.
Thực tế cho thấy dù đất đai màu mỡ, dù mưa thuận gió
hòa rất thích hợp cho việc cày bừa, gieo trồng, nhưng không có
con người thì việc trồng trọt, cày cấy không thể thực hiện
được. Tất cả quy về người, rồi từ người mà ra mọi việc, mọi
sự, mọi hoạt động, mọi suy nghĩ và v.v.... Không có con người
thì không có gì cả, không có văn hóa, kinh tế, chính trị, đạo
đức, tôn giáo v.v…. Không có con người, vũ trụ có đó, nhưng
có cũng như không, không có ý nghĩa gì cả.
Thần thánh là con người thăng hoa vì đã có những hành
động hoặc thành tích giúp dân, cứu nước, được người dân vinh
danh thành thần, nhân thần (Ðức Thánh Trần Hưng Ðạo, Hai
Bà Trưng, Thần Thành Hoàng, v.v...).
Khi cha ông chúng ta thần hóa Âu Cơ và Lạc Long Quân
làm cha mẹ chung của dân tộc qua biểu tượng thần tổ kép TiênRồng để tôn thờ đã đặt con cháu mình vào con đường nhân bản
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và nhân chủ.
Người tôn thờ người, thờ nhân tính. Còn gì nhân bản
cho bằng!
Trong nền văn hóa Hy Lạp, con người do các thần quái
ác, nhiều đầu, lắm tay sinh ra.
Trong nền văn hóa Babylon, thần Marduk lấy đất sét
nhào trộn với máu mình để tạo dựng nên con người nhằm phục
vụ cho các thần linh.
Trong nền văn hóa cổ Ấn Độ, con người cũng do thần
sinh ra.
Trong nền văn hóa Đông Nam Á, sâu bọ trên mình ông
Bàn Cổ hóa thành người.
Trong khi đó, văn hóa Việt quan niệm người Việt do
chính con người, Âu Cơ và Lạc Long Quân, sinh ra để phục vụ
con người. Còn gì nhân bản và nhân chủ cho bằng!
Tất cả đều quy về người rồi từ con người mà thành mọi
việc. Tâm hồn nông dân Việt Nam có thể tóm gọn vào hai chữ
“tình người”.
2.14.2 Tinh thần nhân chủ
Thực tế cho thấy nếp sống tương nhượng quần cư hài hòa
trong xóm làng, và kỹ thuật trồng lúa nước đã rèn luyện hun
đúc cho nông dân trồng lúa nước tinh thần nhân chủ. Muốn thu
hoạch được kết quả tốt đẹp trong việc trồng trọt, trồng lúa
nước, nông dân phải chủ động quan sát các hiện tượng thiên
nhiên:
Trông trời, trông đất, trông mây,
Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm.
Trông cho chân cứng đá mềm,
Trời trong bể lặng mới yên tấm lòng...
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Nói ngắn gọn: trông cơ trời đất liệu thời làm ăn. Nghĩa
là quan sát hiện tượng thiên nhiên, thời tiết để quyết định xếp
đặt công việc trồng trọt, làm mùa màng v... v...Nếu mưa to, gió
lớn, giông bão nổi lên nông dân không dại gì mà cày bừa, nhổ
mạ, cấy lúa trong những trường hợp đó. Nếu “trời trong bể
lặng”, nông dân mới yên tâm cày cấy. Người nông dân chủ
động trong mọi sinh hoạt của nông vụ.
Từ kinh nghiệm sống đó, dần dần họ ý thức đời sống con
người - mọi sinh hoạt trong gia đình trên đồng ruộng, ngoài xã
hội - vui tươi hay buồn khổ, thương yêu hay hận thù đều do
con người tự quyết định và tạo lập lấy, chứ không phải do ý
muốn của thần linh hay bất cứ yếu tố nào bên ngoài con người.
Con người tự mình làm chủ chính mình. Triết học ngày nay
gọi là tinh thần nhân chủ.
Trên bình diện tâm lý và xã hội nhân chủ là tinh thần cao
độ của một tập thể con người làm chủ tâm tư tình cảm và dục
vọng (làm chủ bản thân) chấp nhận dị biệt, tôn trọng con người
vì mình, cho mọi người, hài hòa với chính mình, tha nhân và
thiên nhiên: hòa cùng vũ trụ. Chỉ có tập thể con người, sống
thực, sống trọn vẹn với thực tại (cái đang diễn biến trước mắt)
thì mới ý thức tự chủ và sáng tạo.
Tinh thần nhân chủ, lấy chính mình làm nơi nương tựa,
nghĩa là khởi điểm là tự biết mình: “Trăm hay xoay vào lòng,
(vì) ngọn đèn được tỏ trước khêu bởi mình.”
Chỉ có con người với trí óc minh mẫn, sáng suốt, với đôi
bàn tay xây dựng và tấm lòng rộng mở mới giải quyết được
những vấn nạn trong đời sống con người. Thực tế cho thấy
chiến tranh hay hòa bình, hạnh phúc hay đau khổ đều do con
người tự quyết định và tạo lập lấy.
2.15 Nhân tính làm chủ tư duy và hành động
Biểu tượng thần tổ kép Tiên-Rồng cho chúng ta thấy tổ
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tiên Việt quan niệm rằng con người khi sinh ra đã thụ hưởng cả
hai yếu tố nhân tính (Tiên) và thú tính (Rồng). Cả hai là bẩm
sinh. Thực tế minh chứng đã là người, ai chẳng có nhân tính
như: thương người, vị tha, bao dung... nhưng đồng thời cũng có
thú tính như: tham lam, ích kỷ, cố chấp, ganh tị, độc ác....
Trong một xã hội mà phần nhân tính trong con người
được thể hiện nhiều thì xã hội ấy được ổn định, an lạc, thái
hòa. Ngược lại, nếu phần thú tính trong con người lấn lướt thì
xã hội đó sẽ rối loạn, bất an, băng hoại....
Vì thế, không phải người Việt nào khi sinh ra cũng xứng
đáng là con Rồng cháu Tiên, xứng đáng là con người trưởng
thành đích thực. Tiên và Rồng là biểu tượng cho tiến trình
thăng hoa: rắn thăng hoa thành Rồng và người thăng hoa
thành Tiên. Lịch sử đã minh chứng dân tộc ta có danh tướng
Trần Hưng Đạo thì cũng có nghịch thần Trần Ích Tắc, có anh
hùng dân tộc Nguyễn Huệ thì cũng có Lê Chiêu Thống cõng
rắn cắn gà nhà…. Con cái nhà bác học không thể đương nhiên
thành nhà bác học. “Cha làm thầy, con đốt sách” cũng thường
xảy ra trong bất cứ xã hội nào.
Điều trên cho thấy chỉ khi nào con người biết vận dụng
hợp tình, hợp lý đời sống tinh thần và vật chất để nhân tính làm
chủ tư duy và hành động thì mới xứng đáng là con người
trưởng thành đích thực, là con Rồng cháu Tiên. Và qua biểu
tượng thần tổ kép Tiên-Rồng, cha ông chúng ta muốn nhắn nhủ
con cháu phải biết tạo điều kiện thuận lợi để thăng hoa cuộc
sống và con người mà khởi điểm là tự biết mình: “Trăm hay
xoay vào lòng”.
Tất cả mọi sách vở, kinh điển, lời khuyên dạy của thánh
hiền hoặc phê bình chỉ trích đều trở nên vô ích nếu chính mình
không tự ý thức được những thiếu xót, thói hư tật xấu của
mình. Nói cách khác, chỉ khi nào mình tự nhận thấy và hiểu
biết rõ ràng những thói hư tật xấu của mình thì mới có thể
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chuyển hóa thói hư tật xấu của mình được.
Trong nền minh triết nhân bản Việt Nam, điều quan
trọng nhất là phải biết trở về với chính mình chứ không phải cố
gắng trở thành cái gì khác hơn là mình. Người trưởng thành
không thể thiếu ý thức về mình và sự tương quan giữa mình,
người, vạn vật cùng thiên nhiên. Sự hiểu biết thật sự chỉ đến
khi con người tự biết mình. Từ cơ sở đó, con người mới bước
được vào tiến trình nhân tính làm chủ tư duy và hành động để
thăng hoa như Rồng và Tiên (như nước bốc hơi) với định
hướng con người tương thông với thiên nhiên, hòa cùng vũ trụ.
3. Bọc Trăm Trứng
3.1 Chung nguồn - Bình đẳng - Yêu thương - Đoàn kết
Trên thực tế làm gì có chuyện Âu Cơ sinh ra một cái bọc
có trăm trứng rồi nở ra trăm con trai cùng lúc. Trăm con trai đó
là dân Việt! Nếu thế thì các người dân trong nước của Lạc
Long Quân trước khi Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng là dân tộc
nào? Hơn nữa, toàn là con trai thì làm sao truyền giống?
Phải chăng truyện Tiên Âu Cơ kết hôn với Rồng Lạc
Long rồi sinh ra một bọc trăm trứng, nở ra trăm con trai, thực
ra chỉ là biểu tượng, một ẩn dụ gói ghém thông điệp của tổ tiên
Việt Nam muốn truyền lại cho con cháu? Trăm trứng trong
cùng một bọc muốn nhắc nhở dân Việt con người cùng một
gốc (cùng một bọc), cùng một nguồn sống là thiên nhiên.
Những bộ tộc dù khác chủng tộc nhưng chung sống trong cùng
một địa vực hợp nhau lại thành một dân tộc, “một bọc”, coi
nhau như cùng nguồn gốc. Từ “đồng bào” trong ý nghĩa chung
một bọc, chung gốc, chung nguồn, bình đẳng, yêu thương,
đoàn kết keo sơn đã lắng sâu vào tâm hồn người dân Việt. Cha
ông chúng ta quả thật tài tình, khéo léo trong việc dùng hình
ảnh bọc trăm trứng nở ra trăm con trai và thần hóa Âu Cơ-Lạc
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Long Quân làm cha mẹ chung của dân tộc để nhắc nhở con
cháu nhớ đến cội nguồn mà thương yêu, đùm bọc nhau trong
bất cứ hoàn cảnh hoặc tình huống nào:
Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Người trong một nước phải thương nhau cùng.
Cùng sống trên mảnh đất tổ, cùng một bọc sinh ra thì
không nên tranh giành, cấu xé lẫn nhau:
Khôn ngoan đối đáp người ngoài,
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.
Ông cha chúng ta còn mở rộng tầm nhìn: “bầu ơi!
Thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một
giàn” (giàn dân tộc, giàn nhân loại).
3.2 Lý âm-dương hợp nhất - Lý đối lập thống nhất
Bọc trăm trứng còn nói lên lý đối lập thống nhất trong
thần tổ kép Tiên-Rồng dưới một dạng khác. Cái bọc tượng
trưng cho âm vì âm bao giờ cũng bảo bọc, che chở, nuôi dưỡng
Dương. Trứng nở ra toàn con trai chứ không có gái, biểu tượng
cho Dương. Hai lẽ âm-dương ràng buộc với nhau trong cái bọc
ý muốn nói trong bất cứ vật gì, từ vật cực lớn đến vật cực nhỏ,
đều chứa đầy đủ âm-dương. Tất cả mọi sự biến hóa nhỏ lớn
nào trên đời đều do hai lẽ âm-dương mà ra. Phải có cả âm lẫn
dương mới có biến hóa. Thấu hiểu được lý biến hóa của âmdương thì hóa giải được mọi việc. Đó là lời nhắn nhủ vô cùng
quan trọng của người Việt cổ đã để lại cho hậu thế.
3.3 “Trăm” trong trăm trứng mang ý nghĩa tất cả, toàn
thể
Mặt khác, bọc trăm trứng còn có một ý nghĩa sâu sắc hơn
nữa. Trong ngôn ngữ Việt, trăm, ngoài ý nghĩa là số 100 thuần
túy, còn có nhiều ý nghĩa khác:
• Trăm đi với từ năm có nghĩa là đời người:
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Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài, chữ mệnh khéo là ghét nhau. (Nguyễn Du)
• Trăm ghép với từ tuổi lại có nghĩa là chết, qua đời,
chấm dứt cuộc đời: Khi nào cụ tôi trăm tuổi = Khi nào cụ tôi
qua đời.
• Trăm còn có nghĩa là nhiều: trăm việc
• Trăm = tất cả, toàn thể: trăm họ, “Trăm hoa đua nở
mùa xuân, cớ sao cúc lại muộn tuần thế kia.”
Phải chăng chữ trăm trong “bọc trăm trứng” mang ý
nghĩa tất cả, toàn thể loài người đều cùng một nguồn gốc (âmdương) sinh ra? Hơn nữa, số 100 là tổng số của các số trong Hà
Đồ (55) cộng với tổng số các số trong Lạc Thư (45):

Hà Đồ
Trong Hà Đồ, chấm đen là Âm và chấm trắng là Dương.
Tổng số Dương trong Hà Đồ là: 1+3+5+7+9 = 25. Tổng số Âm
trong Hà Đồ là: 2+4+6+8+10 = 30. Vậy, tổng số các số âm và
dương = 30+25 = 55

Lạc Thư
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Trong Lạc Thư, những chấm đen cũng là âm và những
chấm trắng cũng là Dương. Tổng số các số Dương: 1+3+5+7+9
= 25. Tổng số các số âm: 2+4+6+8 = 20. Vậy, tổng số các số
âm và dương trong Lạc Thư = 20+25 = 45.
55 (Hà Đồ) + 45 (Lạc Thư) = 100
Như vậy, con số 100 tượng trưng cho tất cả, cho toàn thể
vạn vật muôn loài chứ không mang ý nghĩa một trăm con trai
thuần túy. Bọc trăm trứng trong truyện Tiên-Rồng ngụ ý toàn
thể, tất cả loài người đều cùng chung một bào thai, cùng một
nguồn gốc âm-dương (Tiên-Rồng), cùng một nguồn sống là
thiên nhiên:
Bầu ơi! thương lấy bí cùng,
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
Đó là giàn dân tộc, giàn nhân loại, giàn âm-dương,
giàn thiên nhiên. Điểm tài tình của tổ tiên chúng ta là ở chỗ
chỉ cần “một ẩn dụ bọc trăm trứng” mà nói lên được hai ý
nghĩa cùng một lượt: nguồn gốc của dân tộc Việt Nam và
nguồn gốc của loài người. Điều này cho thấy, với ý nghĩa sâu
sắc, bọc trăm trứng biểu tượng tính viên mãn bao trùm của vũ
trụ vạn vật, trong đó chứa đựng cốt lõi tri thức của nền văn hóa
nông nghiệp trồng lúa nước.
Tóm lại, hình ảnh kết hợp Rồng-Tiên sinh ra bọc trăm
trứng biểu tượng bộ số của Hà Đồ-Lạc Thư, bộ số biểu tượng
cho vạn vật muôn loài.
3.4 Khái niệm về lý hình thành vũ trụ, vật chất
Sau khi sinh ra một bọc trứng, Âu Cơ mang bỏ bọc trứng
ra ngoài đồng nội. Phải chăng “đồng nội” có ý muốn nói đến
không gian bao la vô cùng tận và bọc trứng tượng trưng cho
chất điểm nguyên thủy tuy nhỏ nhoi nhưng vẫn bao gồm hai
yếu tố âm-dương. Trứng nở toàn con trai là Dương, cái bọc là
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Âm bảo bọc, che chở, nuôi dưỡng trứng đúng bảy ngày sau
mỗi trứng nở ra một con trai. Đến đây, chúng ta có thể liên
tưởng đến thuyết “vụ nổ lớn” (Big Bang). Phải chăng đây là
một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Theo thuyết Big Bang thì
khoảng 15 tỷ năm trước đây, các khối năng lượng trong vũ trụ
bị ép lại dưới một sức mạnh kinh khủng để trở thành một điểm
vô cùng nhỏ, nhỏ hơn cả hạt nguyên tử, tạo ra một vụ nổ lớn
(Big Bang), bắn những đám mây năng lượng ra khắp vũ trụ.
Những đám mây vật chất này chứa đựng các nguyên tử đơn
giản như nguyên tử helium, nguyên tử khinh khí…. Vũ trụ vật
chất luôn luôn vận động biến đổi không ngừng nghỉ trong
không gian và thời gian. Vật chất tồn tại trong không gian và
thời gian. Vũ trụ vật chất dù có lớn đến thế nào đi chăng nữa
thì vẫn có giới hạn, nhưng trái lại, không gian thì vô hạn.
Không gian là một cái gì cực kỳ vĩ đại, không có vật gì ở ngoài
không gian được. Vật chất dù nhỏ đến mức nào đi chăng nữa
vẫn là một tập hợp gồm những thành phần nhỏ hơn. Khi gặp
điều kiện thuận lợi, chúng kết hợp lại mà hình thành một vật.
Khi điều kiện thuận lợi mất đi thì vật đó tan rã. Thí dụ: mốc
trên trái cây hiện hữu khi nhiệt độ và độ ẩm thích hợp cho một
loại vi khuẩn phát triển. Ngay chính loại vi khuẩn đó cũng là
một tập hợp như các tế bào của con người. Tóm lại, chúng ta
có thể nói, chính không gian sinh ra vật chất, nghĩa là vật chất
được tạo thành từ cái trống không của không gian, như các
trứng nở ra cùng một lúc giữa đồng nội bao la.
Trong triết học và đạo học, con người nhìn thấy lý hình
thành vũ trụ vật chất cũng tương tự như vậy. Chúng ta thử định
tâm, đừng nghĩ đến bất kỳ một điều gì, vật gì thì mới thật là
“không” (không hoàn toàn không- KHTK). Nhưng khi chúng
ta nghĩ đến “không” thì ngay lúc đó không còn là “không” nữa
vì cái “có” đã hiện hữu (có cái không).
Để phân biệt với cái “không” hoàn toàn “không”
(KHTK) thật sự, người ta gọi KHTK được nghĩ đến là “KHTK
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cực”:
KHTK + manh nha động = KHTK cực
(Manh nha động là khởi nghĩ đến một cái gì như nghĩ đến
KHTK chẳng hạn.)
Mặt khác, nếu chúng ta vẽ con số không (0) để tượng
trưng cho “KHTK cực” thì khi vẽ số 0 xuống giấy, lập tức có
ngay một ký hiệu 0. Ký hiệu đó là một (1). Như vậy, khi khởi
nghĩ đến “không” là có “một”, nghĩa là “không” và “có” hiện
hữu cùng một lúc. Một do “không” mà ra, tức “có” từ “không”
mà ra. Nếu gọi 0 là âm và 1 là Dương, chúng ta sẽ đi đến hệ
luận: trong thái dương hệ này không có gì thuần âm hay thuần
dương. Mọi vật đều có cả âm lẫn dương. Lý âm dương đối lập
thống nhất đã được gói ghém trong thần tổ kép Tiên-Rồng.
3.5 Nguồn gốc của sự hiểu biết về âm-dương
Như đã trình bày, lý biến dịch tự nhiên, tức lý âm dương
kết hợp và vận hành, và những hệ luận của nó do nông dân
Việt đã khám phá ra. Biết rõ điều đó giúp chúng ta hiểu rõ hơn
các yếu tố của nền văn hóa Việt Nam, hiểu rõ hơn phong cách
và tâm hồn của người Việt Nam. Nhờ thấu hiểu lý biến dịch tự
nhiên đó, người nông dân Việt đã xây dựng nếp sống thuận lý
theo thiên nhiên (trông cơ trời đất liệu thời làm ăn) “sống cùng
với mọi người và để mọi người cùng sống với mình” và cùng
tiến, qua quá trình giáo dục nhân bản tâm linh với cẩm nang
dịch lý: học ăn, học nói, học gói, học mở, và nền tâm học dân
tộc: Biến – Hóa – Thăng hoa – Hòa đồng, hòa cùng vũ trụ.
4. Trăm Trứng Nở Cùng Một Lúc
4.1 Tình thương vô phân biệt
“Nở ra cùng một lúc...” nói lên tình thương không phân
biệt vì lẽ sinh ra từ một bọc nên thương yêu nhau như anh em
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ruột thịt. Chúng ta đều biết anh em ruột thịt thường cũng khó
thương yêu nhau đồng đều. Anh chị thường yêu thương, chăm
sóc cho em nhiều hơn là em lo lắng cho anh chị. Do đó, việc
dùng hình ảnh nở ra cùng một lúc (mọi người sinh ra đều bình
đẳng) còn để nhấn mạnh đến sự đồng nhất, không phân biệt
ngay trong cả tình thương.
Vì môi trường sống nên tiền nhân Việt Nam đã ý thức rất
sớm yếu tố quan trọng nhất để xây dựng được một xã hội tự do
bình đẳng là yếu tố tình thương. Ở đâu có tình thương là ở đó
có hài hòa. Tình thương chính là lẽ sống của con người. Có thể
nói tình thương là hơi thở của vạn hữu. Không có tình thương
thì không có con người, không thể quan niệm con người ngoài
tình thương. Suốt cuộc đời truyền giáo, Đức Phật kêu gọi từ bi,
Đức Chúa hô hào bác ái, Đức Khổng đặt tất cả nền tảng căn
bản của đạo Nho trên chữ Nhân. Từ bi, bác ái, nhân ái có nghĩa
nông sâu, rộng hẹp khác nhau nhưng đại thể cả ba đều là danh
xưng khác nhau của tình thương. Sở dĩ cha ông chúng ta quan
niệm tình thương không phân biệt mà chẳng cần biện minh
bằng kinh điển vì tình thương không cần và không chấp nhận
mổ xẻ. Mổ xẻ thì tình thương sẽ không còn vì tình thương luôn
thuần nhất, không thể phân chia được. Tình thương là tình
thương:”coi nhau như bát nước đầy là hơn”, “tuy rằng khác
giống nhưng chung một giàn”, cho nên chỉ cần “lá lành đùm lá
rách” và “thương người như thể thương thân”. Khi đã có tình
thương thì dễ chấp nhận dị biệt và ở đâu có chấp nhận dị biệt
thì ở đó có thích nghi và tương nhượng:
Một sự nhịn bằng chín sự lành.
hoặc:
Chồng giận thì vợ bớt lời,
Cơm sôi nhỏ lửa, có đời nào khê.
Ở đâu có thích nghi và tương nhượng thì ở đó có hài hòa.
Hài hòa là môi trường thích hợp nhất để tình thương nảy nở,
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phát triển hồn nhiên và trong sáng. Môi trường hài hòa tự nhiên
và trong sáng nhất là môi trường gia đình. Cha ông chúng ta đã
ý thức được điều này rất sớm trong nếp sống gia đình phân
công nên đã thấu hiểu gia đình là môi trường trưởng dưỡng
tình thương một cách hồn nhiên trong sáng và hợp tình hợp lý,
chứ không phải môi trường tôn giáo hay xã hội. Sống trong gia
đình, con người được trưởng thành trọn vẹn nhất trong tình
thương không phân biệt. Tình thương phát sinh do tiếng gọi
của dòng máu và sự sống chung hài hòa giữa cha mẹ, con cái,
anh chị em trong gia đình nên nảy nở, phát triển tự nhiên tròn
đầy và trong sáng: “chị ngã em nâng”, “máu chảy ruột mềm”,
“cắt dây bầu dây bí, ai cắt dây chị dây em”. Chính tình thương
tự nhiên và trong sáng ấy trở lại bồi đắp gia đình thêm vững
chắc để từ đó mở rộng tình thương ra môi trường xã hội và dân
tộc:
Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Người trong một nước phải thương nhau cùng.
Và tỏa rộng ra môi trường nhân loại để rồi không còn
phân biệt mà chỉ còn liên hệ giữa người với người là liên hệ hài
hòa trên nền tảng tình thương không phân biệt: thương người
như thể thương thân.
Trong nếp sống của người nông dân Việt, tình thương và
trí tuệ là định hướng của dân tộc trong mọi ý nghĩ, lời nói và
việc làm.
4.2 Bình đẳng-tự do-công bằng hợp nhất
Mặt khác, không có gì diễn tả đầy đủ và trọn vẹn sự bình
đẳng tột cùng bằng hình ảnh trăm con nở cùng một lúc. Mọi
người đều bình đẳng trong tình thương ruột thịt, cùng một
nguồn gốc, cùng một thể tính, cùng sinh ra một lúc chứ không
phải chỉ bình đẳng trước pháp luật, bình đẳng về điều kiện, bổn
phận và trách nhiệm. Cùng trong một bọc, nở cùng một lúc nên
không có bất cứ một sự phân biệt nào cả, từ di truyền đến căn
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cơ, sức sống, màu da, chủng tộc, địa phương, tuổi tác, kể cả
ngôi thứ giữa anh em cũng không có. Chủ trương này khác biệt
hẳn với các nền văn hóa khác. Văn hóa Hy Lạp chủ trương
giành quyền ăn trên ngồi trốc cho một nhóm người tự cho mình
là con cái các vị thần linh. Văn hóa Ấn Độ lại chủ trương con
người sinh ra trong những giai cấp di truyền, cố định. Văn hóa
Do Thái cho rằng dòng giống của họ được thượng đế đặc tuyển
và có đặc quyền tiêu diệt tất cả những giống dân nào cản trở
họ. Trong văn hóa Nhật, mỗi giai cấp có kiểu nhà ở và cách ăn
mặc riêng. Dùng hình ảnh bọc trăm trứng nở ra trăm con cùng
một lúc, tiền nhân Việt đã nhấn mạnh đến chủ trương mọi
người sinh ra đều bình đẳng: Khác nhau tấm áo, manh quần.
Thả ra bóc trần, ai cũng như ai.
Đó là một quan niệm khá độc đáo. Ở đâu có bình đẳng thì
ở đó có hài hòa. Hài hòa là tinh thần cao độ của một tập thể
người chấp nhận dị biệt và tôn trọng tự do. Không chèn ép, bóc
lột nhau mới tạo được bình đẳng. Tự do thực sự chỉ đến với
những ai đã no cơm ấm áo và được đãi ngộ bình đẳng về quyền
lợi vật chất cũng như tinh thần. Bình đẳng thực sự chỉ có khi
mọi người đều được tự do về mặt tinh thần và về mặt phát triển
khả năng để nâng cao đời sống và giá trị của con người.
Trên thực tế, không thể có tự do thực sự mà không có
bình đẳng và ngược lại. Hai yếu tố tự do và bình đẳng kết hợp
hài hòa với nhau như Tiên và Rồng trong thần tổ kép. Chính
nhiều sắc tộc khác nhau về văn hóa kết hợp với nhau trong
cùng một môi trường sống để hình thành dân tộc Việt trên căn
bản bộ tộc chứ không phải là thị tộc như Hán tộc. Ở đâu có
bình đẳng, tự do thì ở đấy có công bằng. Sở dĩ cha ông chúng
ta chủ trương gia đình phân công và xã thôn tự trị, địa phương
phân quyền vì ý thức rất sớm về sự cần thiết xây dựng một xã
hội chan hòa tính người và tình người (nhân bản) qua lăng kính
nhân chủ và dân chủ, dung hợp được tự do và bình đẳng. Nói
ngắn gọn: nếp sống nhân bản và hiện thực.
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5. Năm Mươi Con Theo Mẹ Lên Núi - Năm Mươi
Con Theo Cha Xuống Biển
Về việc chia tay giữa Lạc Long Quân và Âu Cơ, mẹ lên
núi, cha xuống biển, có người cho rằng điều này chứng tỏ tinh
thần chia rẽ đã bắt nguồn và ăn sâu vào tiềm thức của người
dân Việt Nam nên làm giảm sức mạnh tổng hợp của dân tộc!
Có người lại cho rằng Lạc Long Quân, cha Rồng (dương)
bỏ đi khiến cho 50 người con thành “con không cha như nhà
không nóc”. Còn 50 người con mồ côi mẹ thì “Mồ côi cha, ăn
cơm với cá. Mồ côi mẹ, liếm lá đầu đường.”
Phải chăng vua Hùng (dương) theo mẹ (âm) ý muốn nói
dương phải được âm che chở, bảo bọc thì mới phát triển trọn
vẹn, tốt đẹp được. Kêu gọi Lạc Long Quân (dương) trở về là ý
nói đến lý âm cực dương sinh, không có gì ra đi mà không trở
lại. Tiến rồi lui, lên rồi xuống, đến cùng thì quay trở lại, qua rồi
lại, qua qua lại lại không ngừng như con thoi dệt vải. Đó là tình
trạng thiên nhiên của vạn vật. “Dù lên núi hay xuống biển
nhưng khi có việc thì cùng nghe, không được bỏ nhau...” đã
diễn tả ý nghĩa đó.
Chúng ta phải ý thức được rằng hình ảnh chia tay: mẹ lên
núi, cha xuống biển, là ngôn ngữ ẩn dụ nhắc nhở chúng ta lẽ
biến hóa của âm-dương, Tiên-Rồng chứ không phải diễn tả sự
kiện cụ thể vật chất. Nếu chấp chặt vào nghĩa đen của ngôn từ,
chúng ta khó lòng thấu hiểu được ý nghĩa sâu sắc mà tiền nhân
muốn trao truyền cho chúng ta.
5.1 Chia phân để tồn tại và phát triển
Đây là hình ảnh chia phân để tồn tại và phát triển, chia
phân để rồi hội tụ chứ không phải vĩnh viễn chia ly cho nên dù
lên núi hay xuống biển nhưng khi có việc thì cùng nghe, không
được bỏ nhau. Từ năm 1975 đến nay, biết bao gia đình Việt
Nam phải chia phân để tồn tại: mẹ dẫn con vượt biên, cha ở lại
Minh Trieát Nhaân Baûn Vieät Nam

191

nuôi ông bà hoặc cha cùng các con lớn vượt biển, mẹ ở lại nuôi
các con nhỏ…,v.v.... Hình ảnh cha Lạc Long Quân dẫn 50 con
xuống biển và mẹ Âu Cơ đưa 50 con lên núi nói lên nhu cầu
mở rộng đất sống, khai phá thêm vùng đất mới trước viễn ảnh
gia tăng dân số. Đây là chính sách mở mang bờ cõi, khẩn
hoang lập ấp, khai núi phá rừng của dân Việt Nam. Lịch sử dân
tộc đã minh chứng điều này một cách cụ thể: đất nước ta được
mở rộng từ châu thổ sông Hồng (năm 939 Dương lịch) đến
châu thổ sông Cửu Long và kéo dài đến tận mũi Cà Mau giáp
vịnh Thái Lan (năm 1780 DL). Nói theo ngôn từ ngày nay thì
cha Lạc Long Quân theo chính sách “duyên hải” để lập nghiệp
trên những vùng đất bồi ven biển hoặc những hải đảo để khai
thác hải sản. Mẹ Âu Cơ mang một số bộ tộc lên vùng rừng núi
theo chính sách “duyên sơn” để khẩn hoang lập ấp. Một trong
những người con theo mẹ lên làm vua tại đất Phong Châu, thực
hiện chính sách “duyên giang” để phát triển nông nghiệp và
chăn nuôi.
Tóm lại, hình ảnh chia phân để tồn tại, chia phân để rồi
hội tụ giữa cha Rồng và mẹ Tiên là lời nhắn nhủ vô cùng quan
trọng của tổ tiên cho con cháu hiểu rằng muốn bảo vệ đất nước
hữu hiệu thì không thể chỉ tập trung ở vùng đồng bằng mà phải
phân bố dân mở mang đất đai khắp các miền đồi núi, ven biển,
dọc sông và các hải đảo nữa. Đó là chính sách toàn dân đồng
tâm hiệp lực mở mang bờ cõi, phát triển đất nước và bảo vệ
quê hương. Trong khi khai khẩn các vùng đất mới, đương
nhiên sẽ gặp nhiều trở ngại lớn lao cùng những đe dọa nên từ
đó có các sự tích Lạc Long Quân trừ khử Ngư Tinh (tượng
trưng cho trở ngại ngoài biển), Hồ Tinh (mối đe dọa ở đồng
bằng) và Mộc Tinh (những nguy hiểm trong rừng sâu).
5.2 Lẽ biến dịch âm-dương, Tiên-Rồng
Giải thích thông thường thì chỉ giản dị như thế nhưng nếu
chỉ có thế thì câu chuyện chẳng có mấy ý nghĩa sâu sắc. Như
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đã trình bày ở phần trên, qua kinh nghiệm sống lâu đời trong
nền văn hóa nông nghiệp, tiền nhân Việt đã thấu hiểu được lẽ
biến dịch tự nhiên của vũ trụ vạn vật. Vì thế, cha ông chúng ta
đã đơn giản hóa và cụ thể hóa lý biến dịch ấy qua hình ảnh
Tiên-Rồng, bọc trăm trứng và sự chia phân giữa cha Rồng, mẹ
Tiên. Âm-Dương (Tiên-Rồng) tuy tính chất tương phản nhưng
tìm đến nhau (như nam nữ đến tuổi dậy thì, động vật đến thời
kỳ truyền giống, cây cỏ đến thời kỳ đơm hoa kết trái). Hình
ảnh cuộc hôn nhân giữa mẹ Tiên và cha Rồng nói lên lý biến
dịch tự nhiên này. Vận dụng lý này để kết hợp các sắc dân
không cùng một chủng tộc, chẳng cùng một nền văn hóa nhưng
sống trên cùng một địa bàn để hình thành một dân tộc hầu tăng
cường sức mạnh về mọi mặt để tự tồn và phát triển: nước Văn
Lang gồm 15 bộ tộc, rồi sau đó Tây Âu hợp với Văn Lang
thành nước Âu Lạc.
Mặt khác, dùng hình ảnh thần tổ kép Tiên-Rồng để nói
lên lý đối lập thống nhất là muốn nhắn nhủ hậu duệ phải lưu
tâm đến việc dung hòa những ý kiến đối nghịch trong cuộc
sống giữa người với người trong gia đình, ngoài xã hội cũng
như trong cộng đồng nhân loại. Khi sống chung là phải chấp
nhận dị biệt (Tiên và Rồng, âm và dương) với lòng cởi mở, bao
dung để có được cuộc sống hài hòa (thần tổ kép Tiên-Rồng).
Dùng hình ảnh chia phân để nói lên lý vận hành âm
dương cùng lý sinh khắc trong vũ trụ vạn vật là một sáng kiến
độc đáo. Khi đem ứng dụng những quy luật thiên nhiên vào đời
sống, con người cần phải điều chỉnh, không thể áp dụng một
cách cứng nhắc vào lãnh vực con người được. Hai yếu tố đối
nghịch âm dương kết hợp nhau để rồi chia phân. Tuy nhiên,
chia phân để rồi lại kết hợp qua lời giao ước dù lên núi hay
xuống biển nhưng khi có việc thì cùng nghe, không được bỏ
nhau. Hợp rồi tan, tan rồi hợp, đó là lẽ thường về sự vận động
và phát triển trong vũ trụ vạn vật. Tiền nhân Việt đã hiểu rõ lý
vận hành này nên đã dùng hình ảnh chia phân giữa Âu Cơ và
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Lạc Long Quân để cụ thể hóa và đơn giản hóa lý đó.
Hình ảnh “cha xuống biển, mẹ lên non” còn mang ý
nghĩa nguyên lý vận hành (tụ tán) của âm dương (Tiên Rồng),
là hai luật căn bản của vạn vật muôn loài trong vũ trụ. “Tụ
tán” là mối liên hệ gắn bó để âm dương giao hoà với nhau một
cách mật thiết hơn chứ không phải là phân biệt.
Cha Rồng xuống biển, mẹ Tiên lên non còn nói lên sự
phân cực để tiến hóa, một cái nhìn mang tính khoa học: “chia
nhưng không chia”, chỉ đi về hai phía để làm nổi rõ sự cách
biệt thôi. Sự chia tay này còn biểu thị cơ cấu của vạn vật trong
trời đất, đâu đâu cũng phải phân cực như vậy.” (Nguyễn
Minh Triết Ph.D., Đường Ta Đi, tr. 326). Chia tay - phân công,
phân nhiệm – giữa cha Rồng và mẹ Tiên là biểu tượng cho cấu
trúc của vạn vật muôn loài trong trời đất, đâu đâu cũng phải
phân cực, tụ rồi tán, tán rồi tụ để tồn tại và phát triển. Cho nên,
trước khi chia tay cha Rồng hẹn với mẹ Tiên “mỗi năm gặp
nhau ở cánh đồng Tương”, hoặc khi cần cứ gọi nhau là ta về
ngay”, và “khi có việc thì cùng nghe, không được bỏ nhau”.
Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, trong tinh thần “có
việc thì đến, hết việc thì đi”.
Sự chia tay giữa mẹ Tiên và cha Rồng diễn tả lý vận
hành âm dương trong Hà Đồ và Lạc Thư:

Hà Đồ
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Lạc Thư

Chúng ta thấy những chấm trắng ứng với số lẻ (dương)
1, 3, 5, 7, 9 và những chấm đen ứng với những số chẵn (âm)
nhưng cách xếp đặt khác nhau. Trong Hà Đồ, ở bên trái số 3
(dương) nằm bên trong, còn số 8 (âm) nằm ở bên ngoài: 2 -7, 4
-9, 1 - 6, 5 -10.
Như vậy, trong Hà Đồ chúng ta thấy sự phối hợp của âm
dương, hay nói cách khác, âm dương xoắn lấy nhau mà vận
hành như trong cuộc hôn nhân giữa mẹ Tiên và cha Rồng và
trong thần tổ kép Tiên-Rồng.
Còn ở Lạc Thư, số chẵn (âm) 2, 4, 6, 8 tách rời số lẻ
(dương) 1, 3, 5, 7, 9 để phân ra bốn góc. Số chẵn và số lẻ tách
ra, âm dương chia phân như hình ảnh mẹ Tiên lên núi, cha
Rồng xuống biển.
Đó là lẽ thường tình của sự vận hành để tồn tại và phát
triển của vũ trụ vạn vật. Hợp rồi tan, tan để rồi lại hợp. Khi thì
vận dụng lý âm-dương kết hợp (Hà Đồ), khi thì vận dụng lý
âm-dương phân ly (Lạc Thư), lúc cương lúc nhu, tùy cơ ứng
biến.
Nhìn vào Lạc Thư, lúc những con số quay theo chiều kim
đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ thì chúng ta thấy rõ vì
sao 50 con theo mẹ và 50 con theo cha. Trong Lạc Thư, các
con số cộng theo hàng ngang, hàng dọc hay hàng chéo đều ra
số 15:

4

9

2

3

5

7

8

1

6
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25 + 25 = 50

25 +25 = 50

50 + 50 = 100
Khi chúng ta nối các con số theo hình chong chóng theo
chiều quay của kim đồng hồ hoặc theo chiều ngược lại, chúng
ta sẽ thấy ở hình bên trái:
2 + 7 + 5 + 3 + 8 = 25
4 + 9 + 5 + 1 + 6 = 25
Do đó: 25 + 25 = 50
Sang hình bên phải, chúng ta thấy:
2 + 9 + 5 + 1 + 8 = 25
4 + 3 + 5 + 7 + 6 = 25
Như thế ta cũng có: 25 + 25 = 50
và: 50 + 50 = 100
Điều này cho thấy 50 con theo mẹ, 50 con theo cha là
ngôn ngữ ẩn dụ để nói lên lý vận hành thuận nghịch của các
con số trong Lạc Thư.
Âm-dương (Tiên-Rồng) hợp rồi tan, tan rồi hợp, đun đẩy
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nhau, luôn luôn vận động không ngừng nghỉ, hết đêm đến
ngày, hết ngày đến đêm, xuân-hạ-thu-đông rồi lại đến xuân
nhưng không có mùa xuân nào giống mùa xuân nào, cứ thế mà
chuyển dịch, không có điểm khởi đầu mà cũng chẳng có điểm
chấm dứt.
5.3

Ý nghĩa nước non trong tư tưởng Việt

5.3.1 Nước non, non sông, đất nước với ý nghĩa quốc
gia. Theo triết lý Tiên-Rồng, chia phân để thích nghi với mọi
thay đổi của hoàn cảnh, với biến chuyển của thời thế, rồi lại kết
hợp chứ không phải chia rẽ, phân cách vĩnh viễn. Vì thế, tuy
cha Rồng ở dưới nước và mẹ Tiên ở trên núi nhưng “khi có
việc thì cùng nghe, không được bỏ nhau.” Một đằng ở dưới
nước, một đằng ở trên non, nhưng được kết hợp thành nước
non để hình thành địa bàn sống của một dân tộc. Nước non
không phải là một khối cứng nhắc mà là một sự kết hợp hài
hòa: vừa phân bố để mở rộng địa bàn sinh hoạt trước sự gia
tăng dân số và nhu cầu phát triển nông nghiệp, vừa kết hợp để
tạo sức mạnh tổng hợp tinh thần lẫn vật chất (thần tổ kép TiênRồng). Dân Việt sớm ý thức rằng quốc gia bao giờ cũng bao
gồm hai thành phần không thể tách rời: nước (cha Rồng) và
non (mẹ Tiên). Vì thế, dân Việt dùng danh từ “nước non” với ý
nghĩa quốc gia, đất nước.
Khi tiền nhân Việt dùng non nước (Tiên-Rồng), non
sông, đất nước làm biểu tượng cho quốc gia, chúng ta hiểu rằng
dân Việt cổ đã từ rừng núi tràn xuống đồng bằng, hoặc từ ven
biển đi sâu vào đất liền, tụ tập định cư trên một địa bàn rộng
lớn bao gồm cả các miền đồi núi, đồng bằng, ven biển, bình
nguyên các con sông lớn. Các bộ tộc anh em thuộc hai vùng miền núi và miền xuôi - non với sông, Tiên với Rồng, hòa hợp
trong xu thế thống nhất đất nước. Một kết hợp giữa các bộ tộc,
một hình thức quốc gia với địa phương phân quyền được hình
thành: nước Văn Lang.
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5.3.2 Ý nghĩa của non nước trong tư tưởng Việt.
Nước có tính tràn lan (tung hoành của Rồng), tượng
trưng cho sự di động, mở rộng, phát triển...,v.v…. Hình ảnh
cha Rồng diệt trừ trở ngại ngoài biển (diệt Ngư Tinh), khắc
phục khó khăn ở đồng bằng (giết Hồ Tinh) và trừ khử những
mối đe dọa trên rừng (tiêu diệt Mộc Tinh) nói lên lý khắc phục
mọi khó khăn để mở rộng địa bàn sinh hoạt hầu tồn tại và phát
triển, đồng thời cũng nói lên ý chí mở mang bờ cõi.
Non tượng trưng cho giá trị tinh thần, tính thăng hoa của
Tiên, trong sáng, cao cả và vững bền, khó dời đổi:
Non nước là nước non trời,
Ai phân được nước, ai dời được non.
Mặt khác, non sông Việt không phải chỉ có sông Hồng,
sông Cầu, sông Bạch Đằng, sông Hương, sông Đồng Nai, sông
Cửu Long...v.v... chảy ra biển Đông bát ngát mà còn có núi Ba
Vì, núi Tam Đảo, dãy núi Trường Sơn, núi Sam, núi
Sập...,v.v... sừng sững vươn lên trời cao thăm thẳm tượng trưng
cho sự hướng thượng của dân tộc, thăng hoa như biểu tượng
Tiên-Rồng. Phải chăng cụ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu đã cảm
nghiệm được triết lý Tiên-Rồng về non nước của cha ông muốn
nhắn nhủ con cháu cần có đủ mưu trí và sáng tạo hầu bảo vệ và
phát triển non sông đất nước nên cụ đã lồng tình yêu non nước
chan hòa thật sâu sắc của dân tộc Việt vào mối tình thủy chung
đời đời giữa cha Rồng dưới nước và mẹ Tiên trên non cao qua
bài Thề Non Nước:
Nước non nặng một lời thề,
Nước đi đi mãi không về cùng non,
Nhớ lời nguyện ước thề non,
Nước đi chưa lại, non còn đứng không,
Non cao những ngóng cùng trông,
Suối tuôn dòng lệ, chờ mong tháng ngày,
Xương mai một nắm hao gầy,
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Tóc mây một mái đã đầy tuyết sương,
Trời tây ngả bóng tà dương,
Càng phơi vẻ ngọc, nét vàng phôi pha,
Non cao tuổi vẫn chưa già,
Non còn nhớ nước, nước mà quên non
Dù cho sông cạn đá mòn,
Còn non, còn nước, hãy còn thề xưa,
Non xanh đã biết hay chưa?
Nước đi ra bể, lại mưa về nguồn,
Nước non hội ngộ còn luôn,
Bảo cho non chớ có buồn làm chi!
Nước kia dù hãy còn đi,
Ngàn dâu xanh tốt, non thì cứ vui,
Nghìn năm giao ước kết đôi,
Non non, nước nước, chưa nguôi lời thề.
Tính nước (cha Rồng ở dưới nước) uyển chuyển, thích
nghi, tiếp nhận là bản tính của dân tộc Việt đã đóng một vai trò
khá quan trọng trong triết lý sống. Vì sống trong nền văn hóa
nông nghiệp lâu đời nên tinh thần hợp tác đồng lao có điều
kiện thuận lợi nẩy nở và phát triển. Tuy nước là một chất lỏng,
có vẻ yếu mềm, uyển chuyển, linh động nhưng không có gì
ngăn cản được. Sức mạnh của nước (cha Rồng) nằm trong bản
chất tưởng như yếu mềm, uyển chuyển ấy nhưng nước chảy đá
mòn, sắt ngâm trong nước lâu ngày phải rỉ, lửa gặp nước cũng
phải tắt. Nước biểu tượng cho sự nhẫn nhục, bền bỉ, dẻo dai,
chờ đợi thời cơ.... Trong cách ứng xử, các nhà lãnh đạo Việt
Nam thường chủ trương lấy mềm thắng cứng, lấy yếu thắng
mạnh, lấy ít thắng nhiều, mang đại nghĩa để thắng hung tàn,
lấy trí nhân mà thay cường bạo (Nguyễn Trãi), thích nghi,
nhường nhịn để được an vui thái bình. Nếu cần thì uyển
chuyển, nhịn nhục bề ngoài nhưng luôn luôn duy trì ý chí bất
khuất bên trong để chờ thời cơ quật khởi. Triết lý sống và đạo
sống này đã chỉ đạo chính sách ngoại giao của các nhà lãnh đạo
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Việt Nam đối với nước láng giềng khổng lồ phương Bắc có dân
số đông gấp trăm lần với những nhà lãnh đạo đầy tham vọng
xâm lăng. Dù chiến thắng vẻ vang (thể hiện yếu tố uy dũng của
Rồng hay sức mạnh vô địch của nước) trên các trận chiến Bạch
Đằng, Chương Dương, Hàm Tử, Chi Lăng, Đống Đa..., nhưng
sau những chiến thắng oai hùng đó, các nhà lãnh đạo Việt chủ
động cầu hòa, chịu triều cống xưng thần (vận dụng đức tính
nhu thuận của Tiên, hay tính uyển chuyển của nước) để không
dồn địch vào chân tường hầu mang lại an vui thái bình cho toàn
dân và cùng sống với người. Bớt đi một ít báu vật trong kho,
mất đi một chút thể diện (?) để tránh họa chiến tranh hầu mang
lại an cư lạc nghiệp cho toàn dân thì cũng chẳng thiệt thòi gì:
tránh voi chẳng xấu mặt nào. Đó có phải là mất thể diện hay
là thể hiện cái nhẫn của người trí?
Nghĩ về kế lâu dài của nước nhà,
Thả kẻ hàng mười vạn sĩ binh,
Sửa hòa hiếu cho hai nước,
Tắt muôn đời chiến tranh,
Chỉ cần vẹn đất, cốt sao an ninh.
(Nguyễn Trãi - Phú Chí Linh)

Đây là cách kết thúc chiến tranh hết sức mưu trí và
sáng suốt, vừa không dồn địch vào chân tường để giữ thể
diện cho kẻ xâm lăng, đồng thời cũng là để nhắc nhở kẻ địch
đừng bao giờ có ý đồ xâm lược vì nếu không thì sẽ lại thảm bại
như lần vừa rồi, vừa biểu thị ý chí hòa bình sâu sắc và lòng
nhân đạo của dân tộc. Chịu triều cống, xưng thần nhưng lúc
nào cũng cương quyết chống lại ý đồ xâm lăng của kẻ địch để
bảo vệ chủ quyền độc lập và sự vẹn toàn lãnh thổ của đất nước
non sông và nhất là bảo vệ đặc tính văn hóa của dân tộc. Nếu
không hành động theo sự hiểu biết của người trí như thế thì có
lẽ dân tộc Việt Nam đã bị Hán tộc đồng hóa từ lâu rồi.
Tính nhẫn nhục của nước trong nền văn hóa nông nghiệp
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của dân tộc Việt Nam rất uyển chuyển và linh động chứ không
ù lì, trơ trơ bất động, đóng khung cố định như tính nhẫn của đất
trong nền văn hóa Ấn Độ. Uyển chuyển, linh động ở chỗ nước
nhận tất cả, chất dơ, gạn đục khơi trong, khi có dịp nước bốc
hơi (biến) để rồi gặp điều kiện thuận lợi thì tụ lại thành mây
(hóa). Chữ nhẫn mà cha ông chúng ta muốn nhắc nhở là cái
nhẫn của sự hiểu biết của người trí, nhẫn nhục để thăng hoa
chứ không phải chịu đựng cho qua ngày. Nhẫn nhục như Rồng
tiềm phục ở vực sâu, chờ thời cơ để quật khởi, tung hoành,
biến hóa như nước cứ trôi chảy tiếp nhận tất cả để chờ dịp bốc
hơi thành mây. Lịch sử đã minh chứng đức tính nhẫn nhục, hy
sinh, chịu đựng, bền bỉ, dẻo dai của dân tộc Việt Nam qua một
ngàn năm Bắc thuộc, một trăm năm Pháp thuộc với biết bao
đau thương tủi nhục mà vẫn kiên trì giữ vũng ý chí chứ không
buông xuôi bỏ cuộc, chờ thời cơ quật khởi giành lại nền độc
lập cho dân tộc. Ngày nay, dân tộc Việt Nam vẫn tiếp tục nhẫn
nhục, âm thầm đối kháng bền bỉ, dẻo dai chờ cơ hội để vùng
dậy cởi bỏ áp bức, nghèo đói, bất công. Hơn nữa, nước luôn
luôn chảy xuôi dòng, hồn nhiên tiếp nhận tất cả nhưng chẳng
nhận gì làm của riêng cho mình. Nước dễ dàng thích nghi với
mọi thay đổi của hoàn cảnh: ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Với
triết lý sống đó, dân Việt dễ dàng thích nghi với mọi môi
trường sống, thích ứng với những thay đổi lớn lao của hoàn
cảnh để giữ gìn bản sắc của dân tộc.
Vì dân tộc Việt Nam được hình thành bởi nhiều sắc dân
khác nhau, vì đất nước nằm ở vị trí ngã tư quốc tế, nơi giao lưu
nhiều nền văn hóa, với tinh thần khai phóng, hiếu hòa nên dân
tộc Việt Nam dễ dàng tiếp nhận tất cả; nhưng không chấp chặt
vào bất cứ một hệ thống tư tuởng nào hoặc một tín ngưỡng, tôn
giáo nào. Người Việt sẵn sàng tiếp nhận mọi tư tưởng ngoại
nhập (nước không có mùi vị, màu sắc nên dễ tiếp nhận tất cả).
Tuy nhiên, tư tưởng ngoại nhập nào muốn được chấp nhận
cũng phải được Việt hóa để thích nghi với tâm hồn người Việt
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Nam. Muốn nước ngọt thì đường phải tan trong nước, muối
phải tan trong nước thì nước mới có vị mặn. Chẳng hạn, Đức
Quan Thế Âm Bồ Tát được sùng bái khắp nơi, từ Tây Tạng đến
Nhật Bản, sang Trung Quốc, xuống đến Nam Dương nhưng khi
đến Việt Nam thì phải trở thành Quan Âm Thị Kính với cuộc
sống bình thường, giản dị tiêu biểu của một người dân Việt
Nam chứ không phải là Quan Âm Diệu Thiện Công Chúa cao
sang, xa cách. Phải nói: căn bản đạo sống Việt chính là tính
cách phổ biến, giản dị, đầy tính người và tình người (nhân bản
và hiện thực). Có thể nói khả năng dung hóa là một khả năng
kỳ diệu, siêu việt của dân tộc Việt Nam. Tất cả những nền văn
hóa hay đạo học, bất kể xuất xứ từ Trung Hoa, Ấn Độ hoặc
Tây Phương hay Bắc Mỹ, một khi giao lưu với văn hóa Việt
Nam thì những tinh hoa của chúng trở thành phù sa sông Hồng,
sông Hương, sông Cửu để đất Việt Nam thêm phì nhiêu, cây lá
xanh tươi, bông trái xum xuê, tức là trở thành chất liệu làm
phong phú nền văn hóa dân tộc.
Mặt khác, nước suối, nước khe, nước lạch, nước sông
trên dòng chảy đã tiếp nhận, đãi lọc tất cả dơ bẩn trên đường đi
để tuôn chảy ra biển khơi, không có gì ngăn cản nổi để rồi bốc
hơi, tụ lại thành mây, mây bay trở về đồi núi, đồng bằng rồi
mưa xuống thành nước tinh khiết ở ngọn suối nguồn sông, tiếp
tục đổ xuống đồng bằng, thấm vào lòng đất để nuôi dưỡng sự
sống.

Kết Luận
Nhờ sống trong nền văn hóa nông nghiệp trồng lúa nước
ổn định lâu đời, với cái nhìn thảo mộc (thích nghi, hiếu hòa)
của người nông dân, thường xuyên quan sát môi trường sống
để phát triển nông nghiệp và thăng hoa đời sống, cha ông
chúng ta đã sớm thấu hiểu được lý âm dương kết hợp và vận
hành trong vũ trụ vạn vật muôn loài cùng những hệ luận của lý
âm dương biến dịch, xây dựng nếp sống thuận lý theo thiên
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nhiên, “sống cùng với mọi người và để mọi người cùng sống
với mình” và cùng tiến. Và đỉnh cao tuyệt đích của con người
là thăng hoa theo chiều kích tâm linh phát triển tình thương và
trí tuệ qua quá trình giáo dục nhân bản tâm linh với cẩm nang
dịch lý: học ăn, học nói, học gói, học mở, với định hướng của
nên tâm học dân tộc: Biến – Hóa – Thăng hoa – Hòa đồng,
hòa cùng vũ trụ, hội nhập vào dòng sống dân tộc, giải phóng
toàn triệt con người vô điều kiện, không kêu cầu đến tín
ngưỡng, tôn giáo, ý thức hệ,.... Phá bỏ mọi rào cản ngăn cách
lòng người.
Như vậy, con đường sống của dân tộc là “nhân đạo”; lấy
con người toàn diện, không duy gì cả, làm tâm điểm cho mọi
sinh hoạt vật chất và tinh thần, lấy tình thương xây dựng tâm
thức dân tộc.
Trái đất đang thu nhỏ như ngôi làng; các dân tộc giống
như những người láng giềng trong ngôi làng thế giới. Như vậy,
cần phải phát huy nếp sống tương nhượng hài hòa, “sống cùng
với mọi người và để mọi người cùng sống với mình”, và cùng
tiến. Để tồn tại, các dân tộc cùng nắm tay giải quyết môi
trường sống đang bị ô nhiễm trầm trọng (mặc dù hiện nay còn
nhiều trở ngại) và sự thay đổi thời tiết bất thường đang đe dọa
hủy diệt loài người vì thiên tai (bão lụt, hạn hán, động đất,
sóng thần…). Để sống còn, con người, loài người, các dân tộc
đang trở về bảo vệ nguồn sống của con người (thiên nhiên môi
trường sống). Hủy diệt thiên nhiên là tự hủy diệt chính mình.
Dần dần loài người sẽ thật sự thấu hiểu cái lý lẽ đương nhiên
đó.
Thực chất của sự bảo vệ tự do dân chủ, tự do truyền giáo
và bảo vệ nhân quyền v.v… là bảo vệ con người, con người
đích thực. Rồi thực tế sẽ đưa đẩy con người tự ý thức được
chính con người và sự sống mới cần bảo vệ chứ không phải
là niềm tin, tín ngưỡng, chủ nghĩa hay ý thức hệ v.v… Bảo vệ
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thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống là bảo vệ con người. Trở
về với con người đích thực là trở về với thiên nhiên, sống thuận
lý theo thiên nhiên, trông cơ trời đất liệu thời làm ăn: Trông
môi trường sống mà phân công hợp tình hợp lý để làm kinh tế,
làm chính trị, làm luật pháp, làm văn hóa… Toàn cầu hóa
không đồng nghĩa với đồng nhất, đúc một cái khuôn mẫu cho
loài người mà là phân công, phân nhiệm hợp tình hợp lý theo
môi trường sống và theo bản sắc đặc thù của mỗi dân tộc.
Người Việt Nam ngày nay có mặt khắp năm châu và hội
nhập dễ dàng vào các nền văn hoá nơi họ cư ngụ. Điều đó hùng
hồn chứng minh người Việt Nam được nuôi dưỡng trong nền
giáo dục nhân bản tâm linh, với cẩm nang dịch lý “học ăn, học
nói, học gói, học mở”, có thể đáp ứng được nhu cầu tâm thức
của con người trong thời đại toàn cầu hóa, trước nhu cầu tiến
hóa của nền tin học. Như vậy, cộng đồng người Việt ở hải
ngoại là một thành phần dân tộc, một thực thể chính trị, nếu
không muốn nói là một nước Việt Nam hải ngoại không biên
giới, học hỏi tinh hoa của nhân loại để phong phú hóa dòng
tâm thức, và đồng thời đem những tinh hoa của dân tộc cấy
trồng vào những nền văn hoá của các cộng đồng dân tộc bạn.
Đó là phần đóng góp của người Việt vào cộng đồng nhân loại
trong việc tạo dựng nền thái hòa thích ứng cho cuộc sống toàn
cầu hóa hiện nay để xây dựng nền văn minh nhân bản, chan
hòa tính người và tình người.
Việc khẩn thiết hiện nay là mọi người tự ý thức thực hiện
cuộc chuyển hóa tâm thức, một cuộc chuyển hóa thật sự về
toàn bộ cơ cấu tâm lý con người; mà khởi điểm là trở về với
chính mình (trăm hay xoay vào lòng) tự biết mình (ngọn đèn
được tỏ trước khêu bởi mình) qua quá trình sống tỉnh thức với
định hướng của nếp sống Việt (đạo sống Việt) được biểu tượng
qua hình ảnh thần tổ kép Tiên – Rồng.
Đó là con đường phá bỏ mọi rào cản ngăn cách lòng
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người, phá bỏ mọi ốc đảo trong lòng dân tộc, thật sự trở về với
dân tộc (trở về với con người đích thực và sự sống), phát huy
tinh thần dân chủ đích thực của Hội Nghị Diên Hồng (chứ
không phải dân chủ hình thức), phục hoạt nội lực tổng hợp
của dân tộc, dung hóa các hệ tư tưởng Đông – Tây – Kim – Cổ
đang hội tụ trên quê hương để hóa giải bế tắc tư tưởng, khủng
hoảng tâm thức và những mâu thuẫn khốc liệt của thời đại về
chính trị, kinh tế, ý thức hệ, tôn giáo, v.v… ngõ hầu thể hiện
con đường sống của dân tộc: lấy con người toàn diện (không
duy gì cả) làm trung tâm cho mọi hoạt động vật chất và tinh
thần, với đạo lý “thương người như thể thương thân”….
Lời nói và chữ nghĩa chỉ mô tả sự thực, chứ không phải
là sự thực. Cho nên ông cha thường nhắc nhở: “trăm nghe
không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một lần trải qua”.
Hoài Văn Tử & Vĩnh Như
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MINH TRIẾT NHÂN BẢN TIÊN RỒNG
Mỗi quốc gia đều tôn vinh Thần Tổ
Là đặc trưng, là biểu tượng giống nòi,
Như Hải sư, Gà trống, hoặc Rồng, Voi.
Bồ Câu, Ngựa Phi, Hổ Vằn, Chim Ó.
Nhưng mọi nước đều chỉ tôn một thứ,
Riêng nước ta thờ Tổ Kép Tiên Rồng,
Tức Tổ Thần gồm hai vị đi song
Như hình ảnh đủ mẹ cha chăm sóc.
Nét độc đáo cần hai ngôi chung sức
Nhằm bao hàm cả minh triết nước ta.
Lấy âm dương nêu đạo sống hài hoà,
Giúp dân tộc trường tồn và phát triển.
Tổ Thần là một ảnh hình biểu hiện
Của tình thương và trí tuệ thăng hoa.
Ta thử đào trong tiền sử nước nhà,
Tìm thông điệp tiền nhân ngầm nhắn nhủ.
*
*
*
Theo khắc ghi trong ngôn thư danh sử,
Kinh Dương Vương và Long Nữ kết duyên,
Sinh con trai đế hiệu Lạc Long Quân,
Lấy Tiên Nữ Âu Cơ sinh bọc trứng.
Bọc nở ra một trăm trai anh tuấn.
Vào một hôm vua Lạc bảo Bà Âu:
“Năm mươi con Tiên mang đến rừng sâu,
“Ta cốt Rồng dẫn năm mươi xuống biển.
“Dù chia hai nhưng đôi bên cùng hiểu:
“Khi cần nhau phải hợp sức giúp nhau.”
*

*

*
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Ấy sử truyền vỏn vẹn bấy nhiêu câu,
Bao ngàn năm màu thời gian biến đổi.
Ta cần gọt bên ngoài tìm cốt lõi.
Để nhận ra lời di huấn bên trong,
Và đâu là ẩn dụ của Tiên Rồng.
* *
*
Nước ta xưa nhiều sắc dân kết hợp
Gọi chung là nhóm dân tộc Văn Lang.
Vì nhu cầu hiệp lực, sống quây quần
Xem lối xóm, xã làng như thân thuộc.
Vốn hiền hòa, biết hợp đoàn, chung sức.
Lấy tình thương làm định hướng nhân sinh.
Văn Lang sau thành nước Việt Nam mình.
Lấy nông, chài, chăn nuôi làm lối sống,
Vậy phải hiểu trăm con là đa giống,
Là muôn dân tạo nên nước Vua Hùng.
*

*

*

Cha là Rồng, theo nguyên lý tướng dương,
Mẹ là Tiên, tướng âm cùng kết hợp.
Sinh ra bọc là thể âm che chở,
Trai thể dương con nhỏ ở bên trong,
Bọc trứng là sự kết hợp âm dương
Là triết lý vận hành trong vũ trụ.
Cho đến nay các phát minh tiến bộ
Dùng quân bình lưỡng cực tạo thăng hoa.
Loài người chỉ có thể sống hài hòa,
Trên căn bản tình thương và trí tuệ.
*

*

*
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Về biểu tượng phân chia con hai phía
Cũng bao hàm lời chỉ dạy phân công,
Cùng chia nhau đi khắp cõi giang sơn
Để khai thác mọi tài nguyên sông núi.
* *

*

Thông điệp này cũng bao hàm ý tưởng
Trứng trăm con cùng sinh nở một lần,
Tức con người sinh bình đẳng ngang bằng.
Không nô lệ, không thứ ngôi giai cấp.
*

*

*

Bản chất của nền văn minh hiện thực
Là loài người cần hiểu lý âm dương,
Để dung hoà mọi dị biệt bất đồng,
Cùng xây dựng một tình thương nhân bản.
*

*
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Khi giải mã những khẩu truyền hoành tráng
Ta phải tìm ẩn dụ của tiền nhân:
“Đạo sống theo minh triết của Tiên Rồng
“Là lẽ sống khó dùng lời diễn tả.
“Cốt lõi chứa nhiều điều cần chuyên chở.
“Tổ Tiên Rồng, là biểu tượng hài hòa,
“Lấy tình thương và trí tuệ thăng hoa
“Làm đạo sống soi đường cho dân tộc.
“Âm dương qua lý vận hành tương đối
“Là nhận chân sớm nhất của Tổ Tông.”
Vậy chúng ta phải hãnh diện giống dòng.
Noi nếp sống tiền nhân, nêu minh triết,
Giao di huấn cho mầm non nối tiếp
Nét tinh hoa nền nhân bản tâm linh.
Con đường đưa nhân loại đến hòa bình.
Cửu Lăng Vân
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TINH THẦN THỰC TIỄN
(Thực tại là tiêu chuẩn của chân lý)
Con người ra đời trong trời đất – “đầu đội trời, chân đạp
đất” – sống giữa thiên nhiên cùng muôn loài. Từ thuở ban sơ,
con người học hỏi từ thiên nhiên (thiên thư vô ngôn của Trời
Đất) và ở chính mình để tăng dần sự hiểu biết. Có thể nói rằng
thiên nhiên là ông thầy đầu tiên của con người và mãi mãi là
ông thầy vô tư vi diệu nếu con người vẫn chịu khó để tâm quan
sát học hỏi.
Trải qua tiến trình lâu dài hàng chục vạn năm, môi trường
sống luôn luôn thay đổi. Nhờ quan sát học hỏi từ thiên nhiên và
cuộc sống đầy sinh động, con người cổ đại ngày càng hiểu biết
hơn, hiểu ra được quy luật về chu kỳ của sự biến chuyển thời
tiết; biết được tính chất của đất đai; hiểu quy luật vận hành của
thiên nhiên cùng muôn vật. Những tri thức thực nghiệm đó
giúp cho con người cổ đại thích nghi với môi trường sống để
tồn tại và phát triển về mọi mặt vật chất lẫn tinh thần.
Không mở mắt, mở lòng, không động não, hai tay không
lao động, con người không sống nổi. Tìm những loại trái ăn
được qua quan sát các loài chim ăn trái chín trên cành, sóc
lượm quả dưới đất. Hiểu được tính chất cỏ cây, thảo mộc, con
người mới chọn trái lành, tránh quả độc. Hiểu được loài vật
mới chống lại thú dữ, săn mồi lấy thịt dễ dàng hơn. Hiểu được
núi rừng, suối, sông, nắng mưa, gió bão mới tìm hang động kín
đáo trú ẩn.
Những miếng đá vỡ sắc cạnh rải rác trên sườn đồi đã gợi
ý họ ghè, đẽo đá làm dụng cụ (dao đá, nạo đá, v.v…) và vũ khí.
Từ đó con người đào tìm củ dễ dàng hơn tìm bới bằng tay, săn
được thú, bắt được cá nhiều hơn.
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Sự hiểu biết tăng dần, tăng dần. Do những vụ cháy rừng,
con người biết dùng lửa để sưởi ấm; và nhờ ăn được những con
thú chết cháy, họ bỏ thói quen ăn thịt sống. Con người càng
ngày càng khôn ngoan hơn, càng “người” hơn. Con người
không ngừng thăng tiến về mọi mặt. Càng ngày càng hiểu thêm
muôn vật và môi trường sống.
Sau một thời gian dài, từ săn bắt hái lượm, đào củ – sống
du canh du cư – người Việt cổ ở Hòa Bình biết thuần hóa cây
nông nghiệp, thú vật, chuyển sang đời sống định canh định cư:
trồng trọt, trồng lúa nước và nuôi gia súc.
Ai đã dạy họ trồng trọt? Phải chăng môi trường sống và
đời sống thực tiễn là ông thầy của họ? Thường ngày họ hái
lượm quả chín ở trong rừng sâu đem về hang động, cùng nhau
ăn, ăn xong, vứt hột xuống đất ẩm, hạt nẩy mầm, mọc lên thành
cây, sinh hoa kết trái…
Từ đó, họ phá rừng để biến thành vườn nương: vườn tược
trồng cây ăn trái, đồi nương trồng rau dưa, bầu bí, khoai, v.v….
Thế là nghề nông xuất hiện, đánh dấu một bước tiến bộ
quan trọng trong đời sống của cư dân Hòa Bình. Từ những kinh
nghiệm trồng trọt nói trên họ ý thức được nước giúp cho thảo
mộc tăng trưởng mạnh và tốt tươi nên họ tìm cách thuần hóa
giống lúa hoang trở thành giống lúa trồng trong ruộng nước; và
thuần hóa con trâu để giúp họ canh tác ruộng lúa nước. Tiến
trình canh tác lúa nước được chia ra nhiều công đoạn: cày bừa,
nhổ mạ, cấy lúa, v.v… (cách thuần hóa cây lúa nước và kỹ
thuật canh tác lúa nước không thuộc chủ đề của bài viết này).
Cách kiếm ăn mới – trồng trọt, trồng lúa, trồng lúa nước
– đòi hỏi phải biết kỹ hơn, sâu sắc hơn cây cỏ, thời tiết, nắng
mưa, v.v…. chẳng hạn trồng lúa nước, không phải muốn gieo
hạt giống lúc nào thì gieo lúc ấy, mà phải theo đúng thời tiết
từng thời vụ.
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Như vậy, từ buổi đầu con người (văn hóa SƠN VI, HÒA
BÌNH, BẮC SƠN) quan sát thiên nhiên để học hỏi từ thiên
nhiên (thiên thư vô ngôn của Trời Đất). Nói cách khác, thiên
nhiên là người thầy đầu tiên của dân tộc Việt Nam.
Quan sát để học. Học để biết. Biết để làm. Làm để sống.
Rồi vừa làm vừa học. Làm đến đâu học đến đó. Biết đến đâu
sống và làm đến đó. Biết rồi bảo nhau cùng biết để thăng tiến
con người. Thăng tiến con người đồng nghĩa với thăng tiến xã
hội và ngược lại. Vì sống phải làm, mà làm thì tăng sự hiểu
biết. “Sống – làm – biết” và ngược lại biết – làm – sống.
Chính tri thức thực nghiệm này đã xây dựng và phát triển óc
thực tiễn của người Việt xưa và xây dựng nếp sống thuận lý
theo thiên nhiên: trông cơ trời đất liệu thời làm ăn.
Về sau, mãi về sau, mấy ngàn năm sau, cái tri thức
thực nghiệm “sống-làm-biết” và “biết-làm-sống” đã được
ông cha ta huyền thoại hóa, qua hình ảnh Tiết Liêu (Lang
Liêu) biết cách làm bánh, rồi tự tay làm bánh để dâng cúng
tổ tiên và tiêu dùng (sống) trong chuyện “Bánh dầy Bánh
chưng”. Phải chăng Tiết Liêu làm bánh dâng cúng tổ tiên,
và được vua cha chọn làm thái tử là huyền thoại, nhưng tục
thờ cúng tổ tiên và tri thức thực nghiệm “sống-làm-biết” và
“biết-làm-sống” tức “tinh thần thực tiễn” là hiện thực.
Bất cứ nhà khảo cổ học, dân tộc học và sử học nào cũng
biết rằng nếp sống thời đá mới, trên cơ bản vẫn được duy trì
trong nếp sống nông thôn của nhân loại thậm chí mãi đến thế
kỷ 18 – 19.
Ông Claude-Levi-Strauss cho rằng “một trong những giai
đoạn nhiều sáng tạo nhất của lịch sử nhân loại xảy ra vào thời
đại đá mới với sự phát minh ra trồng trọt, chăn nuôi… muốn
đạt đến những thành quả vĩ đại này, không phải trong chốc lát
là được, mà trái lại, những tập thể loài người bé nhỏ lúc bấy
giờ đã phải trải qua hàng mấy nghìn năm quan sát, thí nghiệm
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và truyền đạt kinh nghiệm từ đời này sang đời khác”. Sự
nghiệp vĩ đại này đã diễn ra một cách tốt đẹp, liên tục và thành
công.
Ông còn đi xa hơn nữa, có thể nhiều người không tán
thành quan điểm của ông khi ông phát biểu rằng “con người chỉ
thực sự sáng tạo những công trình vĩ đại vào buổi đầu. Trong
bất cứ lĩnh vực nào, chỉ có bước đầu là hoàn toàn có giá trị,
những giai đoạn kế tiếp chỉ là sự lập lại những giai đoạn đã
qua”.
Kinh nghiệm sống cho biết con người học hỏi bằng mắt:
quan sát; học hỏi bằng tay: lao động và học hỏi bằng óc: suy
tư, nhận xét, sáng tạo. Người nông dân trồng lúa nước phải
quan sát trời (thời tiết) trăng sao, đất đai, mưa, gió thật tỉ mỉ để
hoạch định công việc cày cấy, để săn sóc, chăm bón đồng
ruộng.
Sống với nghề nông trồng lúa nước ổn định lâu đời cách
ngày nay 6000 – 7000 năm (thời đại văn hóa Hòa Bình), người
nông dân Việt, với kinh nghiệm sống thực tiễn, thấu hiểu rằng
muốn giải quyết các khó khăn trong cuộc sống thì phải nhìn
thẳng vào sự thật trong hiện tại (thực tại). Về sau ông cha
diễn tả cái biết này qua câu: “trông cơ trời đất liệu thời làm
ăn”.
Nghề nông trồng lúa nước bắt buộc người nông dân nhìn
thẳng vào đất đai, thiên nhiên, thời tiết:
Người ta đi cấy lấy công
Tôi nay đi cấy còn trông nhiều bề
Trông trời, trông đất, trông mây
Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm.
Quan sát những hiện tượng thiên nhiên – hướng gió, độ
mưa, sắc mây, quầng trăng, én bay thấp hay bay cao, quạ tắm
hay sáo tắm v.v… tức quan sát thực tại để tìm hiểu sự thật /
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chân lý (mưa hay nắng, mưa ngập bờ ao hay mưa rào lại tạnh
v.v…) hầu giải quyết trở ngại cho việc gieo trồng nói riêng,
cho cuộc sống nói chung.
Quạ tắm thì ráo (nắng)
Sáo tắm thì mưa
Én bay thấp mưa ngập bờ ao
Én bay cao mưa rào lại tạnh
Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa
Nói theo ngôn ngữ triết học ngày nay, ông cha ta đã sớm
ý thức thực tại là tiêu chuẩn của chân lý, nếu không muốn nói
thực tại là chân lý. Quan sát bên ngoài chưa đủ mà còn phải
quan sát ở chính mình để tự hiểu mình, phải có quyết tâm mới
có thể đạt được kết quả tốt trong công việc: trông cho chân
cứng đá mềm.
Không tự hiểu mình, không thể tiến xa được, không thể
sống yên vui được. Ông cha ta đã rút được kinh nghiệm: “trăm
hay xoay vào lòng” vì “ngọn đèn được tỏ trước khêu bởi
mình”. Tự hiểu mình để đi đến chỗ ý thức lòng mình (tâm
mình) với tâm vũ trụ là một, hòa cùng vũ trụ: trời trong biển
lặng mới yên tấm lòng.
Tri thức thực nghiệm của người nông dân Việt xưa căn
cứ trên quan sát các hiện tượng thiên nhiên, cuộc sống và chính
mình, rồi đem các quy luật vận hành đã ghi nhận được ứng
dụng vào lĩnh vực liên hệ đến cuộc sống hàng ngày. Quy luật
vận hành của bốn mùa, hướng gió, độ mưa của từng thời kỳ,
sắc mây, quầng trăng… đã được ứng dụng vào việc dự báo thời
tiết cho nhà nông. Vì thế cuộc sống của nông dân gắn liền với
cuộc sống thảo mộc và thiên nhiên. Đây là mối liên hệ mật
thiết, tương quan, tương cảm đã phản ảnh sâu đậm trong “nhân
sinh quan thảo mộc” với “cái nhìn thảo mộc” (thích nghi, hài
hòa, của nông dân Việt). Nó khác với cái nhìn “đoàn lũ” (nhân
sinh quan du mục), chăn nuôi theo bầy đàn với đánh đập la hét
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của người Trung Hoa và Tây Phương.
Người nông dân rất thực tế. Họ trông trời (thời tiết),
trông đất, trông mây, trông gió, trông ngày, trông đêm. Họ biết
chờ đợi mưa thuận gió hòa để khởi sự gieo trồng, hầu thu
hoạch được tốt đẹp. Qua kinh nghiệm sống, họ biết phải nương
tựa vào thiên nhiên, thích nghi, thích ứng với thiên nhiên để tồn
tại và phát triển hầu thăng hoa con người và đời sống. Kinh
nghiệm sống với những tri thức thực nghiệm cũng giúp cho họ
biết rằng nếu sống xa cách thiên nhiên hay phá hoại thiên
nhiên, con người khó tồn tại một cách lành mạnh.
Truyền thống bảo vệ môi sinh của nền văn hóa xóm làng
còn ghi nhận được qua chiếu chỉ của vua Lý Nhân Tông năm
1126 (Bính Ngọ): “cấm dân chúng mùa xuân không được chặt
cây” (Đ.V.S.K.T.T, trang 294).
Điều đó cho thấy, từ ngàn xưa, thiên nhiên, môi trường
sống nói chung, cây lúa nước nói riêng đã dạy ông cha ta thấu
hiểu muốn tồn tại phải bảo vệ môi sinh. Nhìn lộc non vừa nhú
lên trong mùa xuân, đầy nhựa sống với biết bao niềm vui. Chặt
cây cối trong mùa xuân là diệt mầm sống, là phá hoại thiên
nhiên. Sự hiểu biết chân xác đó với chiếu chỉ nói trên của ông
cha ta là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Có thể nói cây lúa nước và nước nói riêng, thiên nhiên
nói chung đã thăng tiến sự hiểu biết, đồng thời xây dựng đặc
tính của người Việt Nam ngày xưa. Có lẽ tinh thần thực tiễn là
yếu tính nổi bật nhất. Chính tinh thần thực tiễn đã giúp ông cha
ta nắm bắt được một cách sâu sắc những yếu tính của nước, cây
lúa nước và thiên nhiên; điểm độc đáo nhất là xây dựng nếp
sống thuận lý theo thiên nhiên (trông cơ trời đất liệu thời làm
ăn), sống trọn vẹn với cuộc sống, sống cùng với mọi người và
để mọi người cùng sống với mình trong tính người và tình
người.
Qua kinh nghiệm trồng trọt với óc thực tiễn, tâm hồn
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thuần phác phóng khoáng và ý thức được mọi sự, mọi vật, cũng
như đời sống luôn luôn đổi thay, ông cha ta không đúc kết
những kinh nghiệm sống và những tri thức thực nghiệm (triết
lý sống) thành một hệ thống triết học theo quan điểm của
Trung Hoa hay Ấn Độ hoặc Tây Phương. Dòng sống luôn luôn
trôi chảy không ngừng nghỉ không thể đóng khung, hệ thống
hóa được.
“Triết lý sống” của người Việt thể hiện trong “cách sống”
và đã trở thành “nếp sống” của người dân. Họ vượt thoát mọi
đối lập và mâu thuẫn của đời sống một cách cụ thể, thiết thực
trong nếp sống thực tiễn, khước từ bạo lực (khôn chẳng qua lẽ,
khỏe chẳng qua lời), chấp nhận dị biệt (rằng trong lẽ phải có
người có ta) tương nhượng (ai nhất thì tôi thứ nhì, ai mà hơn
nữa thì tôi thứ ba) sòng phẳng (công bằng là đạo người ta ở
đời) thích nghi và hài hòa (hòa cả làng).
Văn hóa Việt Nam cổ truyền, về bản chất là văn hóa xóm
làng, văn hóa truyền miệng: sống thực với sự thật đang xảy ra
trong hiện tại (thực tại) không lập thuyết hay tôn giáo hóa qua
ngôn từ; không chữ nghĩa hóa triết lý sống để rồi cuộc sống trở
thành khuôn mẫu khô cứng hoặc trở thành những khái niệm
trừu tượng như trong các nền văn hóa khác.
Họ thích nghi với hoàn cảnh sống một cách tự nhiên: ở
bầu thì tròn, ở ống thì dài; không cố chấp bất cứ điều gì, lòng
lỏng như nước: ở ao thì ngưng, ở sông thì chảy, để không hại
mình hại người, không lạc lõng ra khỏi cuộc sống chung của
gia đình, xã hội và thiên nhiên. Tùy thời, tùy chỗ, tùy người mà
ứng xử một cách linh động, hòa mình vào cuộc sống:
Đắc thời đắc thế thì khôn
Sa cơ rồng cũng như giun khác nào
Qua kinh nghiệm sống của nghề trồng lúa nước, nông
dân bắt buộc phải tuân thủ thời vụ. Từ đó, họ, người nông dân
ngày xưa, biết sống hài hòa với đất đai, thời tiết (trời) thiên
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nhiên. Mặt khác, trồng lúa nước phải trải qua nhiều công đoạn
và để kịp thời vụ một gia đình không thể nào chu toàn hết mọi
việc. Người nông dân với tinh thần thực tiễn đã tìm ra phương
thức đổi công / vần công cho nhau, nay người mai ta, một cách
thực tế và thiết thực. Dần dần tập tục đổi công / vần công trở
thành truyền thống “có việc thì đến hết việc thì đi” trong nếp
sống, “sống cùng với mọi người và để mọi người cùng sống
với mình” (Trần Gia Phụng).
Lần hồi qua đổi công / vần công cho nhau, người nông
dân trở thành gần gũi nhau hơn, tha thiết với nhau hơn… để rồi
mặc nhiên xây dựng nếp sống tương thân tương ái, lấy tình
nghĩa làm đầu (một bồ cái lý không bằng một tí cái tình), coi
nhau như bát nước đầy là hơn.
Nếp sống chan hòa tình người đó đã điều hòa cuộc sống
quần cư trong xóm làng, tạo sự gắn bó hài hòa (hòa cả làng)
hóa giải mọi mâu thuẫn bằng tình thương: thương nhau củ ấu
cũng tròn, dù trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng. Lấy tình thương
xây dựng tâm thức dân tộc; với đạo lý thương người như thể
thương thân, thể hiện qua cách xưng hô tràn đầy thân thương,
có một không hai trên thế giới: chú, bác, cô, dì, cậu, mợ, anh,
chị, em v.v….
Nếp sống chan hòa tình gia đình mang tính thực tiễn và
thực tế đó được huyền thoại hóa qua biểu tượng bọc trăm trứng
nở trăm con (đồng bào) để nhắc nhở người Việt Nam thương
yêu, đùm bọc nhau như anh em cùng một mẹ (mẹ Tiên Âu Cơ).
Với tinh thần thực tiễn và óc thực tế, người nông dân
Việt Nam ngày xưa chấp nhận thực tại (sự thật đang xảy ra) mà
không có vấn đề với nó (chẳng hạn cơn đàng đông vừa trông
vừa chạy. “Cơn đàng đông” là một thực tại, là cái đang xảy ra,
không thể thay đổi được, chấp nhận thực tại một cách trọn vẹn,
tìm cách thích nghi, thích ứng, sắp xếp công việc, “vừa trông
vừa chạy”). Thấm nhuần tinh thần thực tiễn trong nếp sống
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thuận lý theo thiên nhiên nhà cách mạng Lý Đông A đã khẳng
định rằng thực tại là tiêu chuẩn của chân lý.
Nếp sống nông nghiệp trồng lúa nước là nếp sống, thuận
lý theo thiên nhiên (trông cơ trời đất liệu thời làm ăn) sống trọn
vẹn với cuộc sống trong tình người và tình người là sống đạo.
Nói cách khác, với tinh thần thực tiễn và óc thực tế, người
nông dân ngày xưa chú trọng “sự thật” hơn là đề cao hư danh,
“sống thực tế” hơn là đề cao lý tưởng, “sống trọn vẹn” với hiện
tiền hơn là mơ tưởng một tương lai sau khi chết.
Cho nên, đạo lý dân tộc không bàn về đời sau, không
hướng tới Thiên Đàng hay Niết Bàn mà với tinh thần thực
tiễn và óc thực tế sống trọn vẹn với cuộc sống trong tính
người và tình người ngay tại đây và bây giờ là sống đạo,
ngoài ra không có đạo nào khác. Chỉ quan tâm đến thăng hoa
cuộc sống và con người như Tiên Rồng như nước bốc hơi theo
chiều kích tâm linh phát triển tình thương và trí tuệ ngay tại
đây và bây giờ. Thăng hoa, thăng hoa mãi qua quá trình giáo
dục nhân bản tâm linh với cẩm nang dịch lý – học ăn, học nói,
học gói, học mở, với định hướng tâm học – Biến, Hóa, Thăng
hoa, Hòa đồng - hòa cùng vũ trụ.
Chính tinh thần thực tiễn đã giúp ông cha chúng ta về tận
cội nguồn, Thiên Thư Vô Ngôn của Trời Đất (Thiên Nhiên),
chuyển tải lý vận hành vũ trụ vạn vật muôn loài vào dòng tâm
thức và mạch sống của dân tộc. Lý vận hành âm dương đã
được huyền thoại hóa qua biểu tượng thần tổ kép Tiên Rồng
(Mẹ Tiên Âu Cơ = Âm, Cha Rồng Lạc Long = Dương).
Lý vận hành âm dương (Tiên Rồng) và cách làm ăn
(trồng lúa nước) hòa quyện với tinh thần thực tiễn đã xây dựng
cho người Việt Nam ngày xưa nếp sống thuận lý theo thiên
nhiên (trông cơ trời đất liệu thời làm ăn) sống trọn vẹn với
cuộc sống (với thực tại, cái đang xảy ra) trong tính người và
tình người.
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Chỉ có thống nhất tri thức và tâm thức qua hóa trình
khai trí và khai tâm mới có thể hóa giải tận gốc sự bế tắc tư
tưởng, khủng hoảng tâm thức và những mâu thuẫn khốc liệt về
chính trị, kinh tế và tôn giáo.
Lấy thực tại và khoa học làm chủ đạo cho việc thống nhất
tri thức; và lấy tâm làm chủ đạo thống nhất tâm thức, thể hiện
những giá trị trường cửu của đạo làm người.
Tâm là cái hòa đồng tất cả; là nơi gặp gỡ của tất cả những
ai, ở mọi chân trời và thời đại, can đảm vượt tôn giáo tổ chức
thăng hoa con người, theo chiều kích tâm linh trong chiều sâu
thẳm của tâm linh, phát triển tình thương và trí tuệ qua nếp
sống thuận lý theo thiên nhiên, sống trọn vẹn với thực tại (cái
đang xảy ra – chân lý) trong tính người và tình người ngay tại
đây và bây giờ.
Tiếc thay! Tinh thần thực tiễn của vua, quan, giới sĩ phu,
học sĩ Việt Nam suy yếu dần do ảnh hưởng tinh thần từ chương
của Tống nho qua chế độ thi cử đã bị thoái hóa và hệ thống
quan trường bè phái.
Chính xác hơn, tinh thần thực tiễn bắt đầu suy yếu từ khi
Việt Nam giao tiếp với các hiện tượng ngoại nhập (Nho – Lão
– Phật). Một số người Việt Nam đã từ bỏ nếp sống thuận lý
theo thiên nhiên, sống trọn vẹn với cuộc sống, chạy theo chữ
nghĩa, những khái niệm trong sách vở Nho giáo (nhân ái, tu-tềtrị-bình…) và trong kinh điển Phật giáo (từ bi, vô thường,
duyên khởi, vô ngã…). Cho nên dân gian mới có câu: “tu đâu
cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu”; hoặc “thứ
nhất tu nhà, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa”. Và ông cha ta
thường nhắc nhở những người chay theo hiện tượng ngoại
nhập: “thương thay thân phận con rùa, lên đình đội hạt, xuống
chùa đội bia” và xem hiện tưởng ngoại nhập như rế, dép, giày:
“có rế thì đỡ nóng tay, có dép có giày thì đỡ nóng chân”.
Tinh thần thực tiễn được phục hồi ở thời đại Lý Trần.
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Nhưng tinh thần thực tiễn đó lại bắt đầu bị xói mòn từ những
năm cuối triều đại nhà Trần; và gần như biến mất trong đầu óc
của giới lãnh đạo và giới sĩ phu khoa bảng dưới triều Nguyễn.
Khoảng cuối đời Trần, một khuynh hướng tư tưởng nảy
sinh và phát triển mạnh muốn cải tiến văn hóa Việt Nam theo
mẫu mực của văn hóa Trung Quốc. Đó là khuynh hướng Nho
gia. Đa số các nhà Nho Việt Nam, các quan trong triều như
Phạm Sư Mạnh, Lê Quát (học trò của Chu Văn An) làm áp lực
với nhà vua tổ chức theo khuôn mẫu của Trung Quốc. Vua
Minh Tông nhà Trần đã phải chống trả qua lời phát biểu sau
đây “nước ta đã có phép tắc nhất định, vả lại Nam, Bắc, phong
tục khác nhau (Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản kỷ quyển II. Sự
việc chép vào năm 1357).
Vua Nghệ Tông cũng đã phản đối: “Triều đình dựng
nước, tự có phép riêng, vì Nam, Bắc đều làm chủ nước mình,
không cần phải bắt chước nhau”. (Như trên sự việc chép vào
năm 1370).
Phật giáo cực thịnh từ đời Lý đến đời Trần; rồi suy dần
vào cuối đời Trần để nhường chỗ cho Nho giáo tiến lên thay
thế. Nho giáo rất mạnh đời Lê và Nguyễn cho đến khi Pháp
xâm lăng Việt Nam.
Hơn một ngàn năm sống dưới chính sách đồng hóa vô
cùng thâm độc của Trung Quốc, một số người Việt học chữ
Hán, nhận nhiều ảnh hưởng văn hóa chính trị Trung Quốc,
nhưng đa số người dân Việt vẫn duy trì nền tảng văn hóa của
chính mình. Cho nên ngày nay khi gặp nhau, người Việt vẫn
chào hỏi nhau bằng cụm từ: anh chị mạnh giỏi không? Thay vì
“anh chị ăn chưa” như người Trung Quốc. Và trong cách xưng
hô không Nị - Ngộ như người Tàu; Toi – Moi như Pháp và
You – Me như Mỹ. Quả là một kỳ công vô cùng trọng đại của
tổ tiên ta.
Hơn một ngàn năm bị các đế quốc phương Bắc thống trị,
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gần một trăm năm lệ thuộc Tây, người dân Việt Nam vẫn giữ
được bản sắc riêng của mình. Đó là nhờ sức mạnh tổng hợp của
dân tộc Việt Nam được xây dựng trên tinh thần thực tiễn:
(1) Văn hóa dân gian (văn hóa truyền miệng – ca dao tục
ngữ, huyền thoại, truyện kể, v.v…).
(2) Nội lực tiềm ẩn của dân tộc (những đợt sóng ngầm
trên dòng tâm thức và dòng sống dân tộc).
(3) Hệ thống xã thôn tự trị (phép vua thua lệ làng – nền
tảng của tinh thần dân chủ).
(4) Truyền thống yêu nước đặc thù và ý chí bất khuất
chống ngoại xâm.
(5) Tinh thần nhân chủ trong nếp sống nông nghiệp trồng
lúa nước.
(6) Lũy tre làng là bức tường thành vô cùng kiên cố ngăn
chặn và đãi lọc văn hóa ngoại lai xâm nhập.
Nước ta là nước nông nghiệp trồng lúa nước ổn định lâu
đời, lấy nông nghiệp làm gốc từ ngày lập quốc cho đến ngày
nay. Đa số dân Việt (hơn 95%) sống ở nông thôn, cho nên văn
hóa ngoại lai chỉ ảnh hưởng sâu đậm giới trí thức khoa bảng ở
thành thị. Thời Tàu học tiếng Tàu; trong lớp trí thức học chữ
Hán có những người biết thâu hóa cái hay, cái đẹp của văn hóa
phương Bắc, rồi việt hóa những tinh hoa đó, biến chúng thành
chất liệu của văn hóa Việt; đó là cách học nhập nô xuất chủ
như Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi chẳng hạn; còn đa số nhập
nô rồi lại xuất nô. Đó là hạng người mà dân Việt gọi là “hủ
nho”. Thời Tây cũng vậy, đa số các ông Tây học (không phải
tất cả) đã trở thành “hủ Tây”. Hầu hết mọi truyền thống tốt đẹp
của dân tộc bị bật gốc tại thành thị.
Đa số dân Việt Nam sinh sống ở nông thôn vẫn giữ được
những tinh túy của nền văn hóa dân tộc. Nó tiềm ẩn nơi thôn
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dã, trong lòng dân tộc. Nếu thời cơ thuận lợi, nội lực của dân
tộc sẽ sinh khởi, phát huy rực rỡ như dưới thời đại Lý – Trần.
Một học gia Mỹ đã nhận thấy được cái nội lực đó tiềm ẩn
trong nền văn hóa dân gian, văn hóa đặc thù Việt, nên đã ví
Việt Nam như một cây gậy, nhìn bề ngoài thấy phủ một lớp
sơn Tây mỏng, cạo lớp sơn ấy đi, vẫn thấy phủ một lớp sơn
Tàu có phần dày hơn; song cạo tiếp lớp sơn Tàu ấy nữa đi thì
lộ ra cốt lõi gậy tre Việt Nam.
Phải chăng, phải cạo các lớp sơn Tây phương – Bắc Mỹ
(Ky Tô giáo, tư bản Tây Phương, Cộng Sản Mác-Xít, chủ
nghĩa thực dụng Bắc Mỹ) lớp sơn Tàu (Nho – Lão) lớp sơn Ấn
Độ (Phật giáo) và cuối cùng lớp sơn Đông Nam Á thì mới lộ ra
cốt lõi văn hóa Hòa Bình, tiền thân văn hóa Việt Nam.
Thực tế trước mắt so với hơn một ngàn năm bị Bắc thuộc
với chính sách đồng hóa vô cùng thâm độc của Trung Quốc,
với âm mưu nham hiểm chia rẽ Bắc Trung Nam của thực dân
Pháp không cho phép chúng ta thối chí nản lòng. Ông cha ta đã
dạy “còn nước còn tát”, “còn da lông mọc”, “còn chồi lên cây”.
Như vậy, tiếng Việt còn, tinh thần dân tộc còn, nội lực và bản
sắc dân tộc còn hồn nước còn thì nước Việt còn vươn lên trong
tương lai, dân Việt còn đứng vững trước ngã tư quốc tế với một
tư thế uy dũng như Rồng và nhân ái như Tiên.
Tương lai Việt Nam đi về đâu? Câu trả lời bắt đầu từ hiện
tại ngay tại đây và bây giờ. Từng người trong chúng ta ý thức
tầm quan trọng của cuộc chuyển hóa tâm thức (cuộc cách mạng
bản thân) mà khởi điểm là trở về với chính mình, tự biết mình.
Với nếp sống tỉnh thức, qua quá trình giáo dục nhân bản tâm
linh – học ăn, học nói, học gói, học mở - chuyển hóa toàn bộ cơ
cấu tâm lý của con người trở về tận cội nguồn, Thiên Thư Vô
Ngôn của Trời Đất (Thiên Nhiên), phục hoạt đồng thời phát
huy tinh thần thực tiễn để thống nhất tri thức và tâm thức,
phá bỏ sự ngăn cách lòng người thể hiện con đường sống của
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dân tộc (nhân đạo); đồng thời góp phần mình trong việc hóa
giải sự bế tắc tư tưởng, khủng hoảng tâm thức của nhân loại và
mâu thuẩn chính trị, kinh tế và tôn giáo trong xu thế toàn cầu
hóa.
Trong Đạo Lý Cho Thiên Niên Kỷ Mới, Đức Đạt Lai Lạt
Ma đã phát biểu: tôi quan tâm đến việc cố gắng tìm ra một con
đường phục vụ nhân loại mà không cần kêu cầu đến tín ngưỡng
(Trang 35, Linh Thụy Chuyển Ngữ). Ngài nói vậy mà không
phải vậy. Trên thực tế Ngài luôn luôn nỗ lực phát triển Mật
Tông Tây Tạng (Phật giáo) khắp nơi.
Là người Việt Nam, còn tâm Việt hồn Việt, đứng được
trên hai chân của chính mình thì ý thức được rằng chính tinh
thần thực tiễn đã giúp cho tổ tiên chúng ta xây dựng nếp sống
nhân bản hiện thực. Nói cách khác nếp sống thuận lý theo
thiên nhiên (hiện thực), sống trọn vẹn với cuộc sống (với thực
tại, nếu không muốn nói là chân lý), trong tính người và tình
người (nhân bản) ngay tại đây và bây giờ mà không cần kêu
cầu đến tín ngưỡng, đến tôn giáo (1).
Vĩnh Như
Ghi Chú:
1) Ông Krishnamurti cách đây gần nửa thế kỷ đã cảnh
báo rằng: “tất cả những tôn phái, những học thuyết nào còn
mang đến cho các ngài một hệ thống ý thức để giải quyết sự
đau khổ, kinh tế, xã hội hoặc tôn giáo thì đó đúng là mối hiểm
họa tai hại nhất, bởi vì lúc bấy giờ hệ thống ý thức lại trở
thành quan trọng, chứ không phải là con người. Dù đó là hệ
thống ý thức tôn giáo hay hệ thống ý thức của phái tả hay phái
hữu, hệ thống ý thức trở thành quan trọng, triết lý, ý tưởng,
những thứ ấy trở thành quan trọng, chứ không phải con người
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nữa. Vì tranh đấu cho một ý tưởng, cho ý thức hệ, các ngài sẵn
sàng hy sinh toàn thể nhân loại: đó là điều đang xảy ra hiện
nay trên thế giới”.
*** “When one person suffers from delusion, it is called
insanity. When many people suffer from delusion it is called
religion”. Robert M. Pirsig, Zen and the Art of Motorcycle
Maintenance. (Khi một người bị hoang tưởng, người ta gọi là
người điên; khi nhiều người bị hoang tưởng, thì đó là tôn
giáo).
*** “Họ nói đến tự do, nhưng thực chất là giam giữ con
người trong nô lệ của ý hệ và tôn giáo”. Sư Viên Minh, Thư
Thầy Trò, Trang 86.
*** “…chúng ta có thể ném bỏ hết tất cả các thứ khác:
tôn giáo, lý tưởng, tất cả các thứ tri thức thọ nhận. Nhưng
chúng ta không thể tránh khỏi sự cần thiết của tình thương và
tâm từ bi. Trong ý nghĩa đó, không còn cần đến chùa chiền
hoặc giáo đường, điện thờ hay tòa thánh, cũng không cần các
triết lý, giáo lý hoặc chủ thuyết phức tạp. Tự tâm ta, tự thức ta,
chính là đền thờ, chủ thuyết là TỪ BI. Tình thương đối với tha
nhân và tôn kính đối với quyền lợi và phẩm cách của họ, cho
dù họ là ai và làm gì: cuối cùng đó là tất cả những gì chúng ta
cần.” (Dalai Lama – Ethics for the New Millennium, năm
1999, trang 234. Linh Thụy Chuyển Ngữ).
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TÂM CHẤP TRƯỚC
(Rào Cản Ngăn Cách Lòng Người)
Tôi muốn cất tiếng kêu to.
Kêu thật to để ai nấy cùng nghe.
Tôi muốn có một giọng tha thiết.
Thực tha thiết để ai nấy cùng cảm.
Tôi muốn có những luận điệu đanh thép.
Thực đanh thép để ai nấy cùng tin.
Nghe, cảm, tin... để cùng tôi đem một cái vinh quang
chưa hề có trên quả địa cầu về cho dân tộc ta,
dân tộc Việt Nam.
(Hồ Hữu Tường - Tương Lai Văn Hóa Việt Nam)

Chúng ta đi thẳng vào cốt lõi của vấn đề để không mất
thời giờ vô ích.
1. Ấn Độ:
Người dân Ấn Độ sinh ra va lớn lên với tâm chấp đẳng
cấp. Lịch sử đã minh chứng xã hội Ấn Độ là một xã hội phân
chia đẳng cấp vô cùng khắc nghiệt. Lớp sơn kế tiếp là chấp tôn
giáo.
Một hôm Đức Phật trả lời câu hỏi về nội dung giáo lý
Phật giáo. Ngài đã khẳng định rằng ai hiểu chấp trước là gì thì
hiểu toàn bộ giáo lý của ta. Cho nên, có thể nói đạo Phật là đạo
“phá chấp”. Thế mà, trên thực tế đến khi chết người Phật tử
vẫn chấp chặt giáo lý đạo Phật, không ai dám bỏ bè; “dùng
cục gạch” để gõ cửa, cửa mở, giữ cục gạch lại để làm gì ?
Ca dao tục ngữ Việt Nam nói lên tinh thần chấp trước và
sự tai hại của nó, cần phải thoát ra một cách đơn giản không
phải giải thích dong dài: “kiến bò miệng chén, gà què ăn quẩn
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cối xay”.
2. Trung Quốc:
Tổ tiên người Hán (tạm gọi theo thói quen) trước khi
định cư đã trải qua thời kỳ du mục, sống bằng nghề chăn nuôi
theo bầy đàn, với đánh đập la hét bầy súc vật và có thói quen
giết những con vật bệnh tật và yếu đuối chậm chạp. Thức ăn
chính của họ là thịt thú vật. Họ giết con vật, xẻ thịt, mổ bụng
moi tim, gan, ruột, óc của con vật để làm thức ăn.
Khi định cư (thời Hạ, Thương, Chu) người Trung Quốc
sinh ra và lớn lên với cái tâm chấp giai cấp trong chế độ phong
kiến và nô lệ. Lớp sơn kế tiếp, chấp vào lời của các ông Thánh
(Chu Công, Khổng Tử, Tuân Tử, Mạnh Tử, Liệt Tử, v.v…)
nào là “nhân chi sơ tánh bản thiện, nhân chi sơ tánh bản ác”, …
nghĩa là chấp vào những hệ thống triết học. Nói nôm na ngắn
gọn tâm người Trung Quốc chấp giải cấp, chấp những khái
niệm triết học, chấp quan niệm “trọng nam khinh nữ”, “tu-tềtrị-bình”, v.v….
3. Nhật Bản:
Tâm của người Nhật Bản chấp đẳng cấp như người dân
Ấn Độ. Kiểu nhà ở, cách ăn mặc phải tùy theo đẳng cấp của
mình. Người thuộc đẳng cấp này không thể mặc kiểu áo của
đẳng cấp khác.
4. Triều Tiên:
Xã hội Triều Tiên ngày xưa phân chia đẳng cấp vô cùng
khắc nghiệt. Con của người vợ thứ bị xem là kẻ nô lệ không
được đi học, gọi cha mình là “lão gia”, không được xưng là con
mà tự xưng là “tiểu nhân”. Như vậy tâm của người Triều Tiên
cũng chấp đẳng cấp như người dân Ấn Độ và Nhật Bản.
5. Tây Phương:
Sau thời gian sống đời sống du mục với nghề chăn nuôi
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theo bầy đàn, khi định cư họ sinh ra và lớn lên với cái tâm chấp
giai cấp trong xã hội phong kiến phân chia giai cấp với chế độ
nô lệ và nông nô. Lớp sơn kế tiếp, chấp vào các quan niệm
triết học của các triết gia, rồi chấp tội tổ tông, chấp tôn giáo,
v.v…. Suốt hơn 2000 năm qua hầu hết các cuộc chiến tranh do
tâm chấp trước tạo nên, gây “biết bao tang tóc cho nhân loại
cũng như biết bao sự hủy hoại môi trường thiên nhiên một cách
tàn khốc” (Thường Nhược Thủy).
Triết gia Heidegger đã tuyên bố tại hội nghị triết học
Honolulu, Hawaii: văn hóa Tây phương đã hỏng từ nền tảng,
đem truyền bá tới đâu thì gieo rắc máu và nước mắt tới đó.
6. Việt Nam:
Trở về với xã hội Việt Nam thời văn hóa Hòa Bình. Nơi
xảy ra cuộc cách mạng nông nghiệp trồng lúa nước cách ngày
nay khoảng 6,000-7,000 (thời gian tương đối).
Với nếp sống nông nghiệp trồng lúa nước, cư dân Hòa
Bình (nơi hội tụ nhiều sắc dân trong đó có Lạc Việt) đã xây
dựng nếp sống thuận lý theo thiên nhiên, “trông cơ trời đất
liệu thời làm ăn”, tương nhượng quần cư hài hòa trong xóm
làng (hòa cả làng), “sống cùng với mọi người và để mọi người
cùng sống với mình” (Trần Gia Phụng), và cùng tiến. Vì nhu
cầu công việc đồng áng, họ giúp đỡ lẫn nhau (tương trợ) qua
đổi công trên đồng ruộng, và qua tập tục “có việc thì đến hết
việc thì đi” trong đời sống hàng ngày. “Lần hồi, qua đổi công
cho nhau, người nông dân trở thành gần gũi nhau hơn, thân
thiết với nhau hơn... để rồi mặc nhiên cùng đi đến tương thân
tương ái.... Tương trợ nhau khi nhà ai đó “tắt lửa tối đèn” hoặc
có người bệnh hoạn là việc đương nhiên, không chờ đương sự
phải lên tiếng yêu cầu...” (Nguyễn Kỳ Tân).
Nếp sống tương nhượng hài hòa chan hòa tính người và
tình người đó trải qua thời đại văn hóa Bắc Sơn và Phùng
Nguyên, thời đại các vua Hùng dựng nước Văn Lang. Thời đại
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này (ông Khổng Tử, ông Lão Tử, Thái Tử Tất Đạt Đa chưa
sinh ra đời), xã hội Việt Nam không có tôn giáo, giai cấp hoặc
đẳng cấp, không có chế độ nô lệ, cũng không có hệ thống triết
học và cũng không có các ông Thánh mà chỉ có con người và
cuộc sống chan hòa tính người và tình người: “đầu đội trời
chân đạp đất”, thuận lý theo thiên nhiên, “trông cơ trời đất
liệu thời làm ăn”, “sống với mọi người và để mọi người cùng
sống với mình”, và cùng tiến. Như vậy người nông dân Việt
Nam sinh ra và lớn lên trong một xã hội không có gì để mà
chấp trước, ngoài con người và cuộc sống. Nếu có chấp trước
thì chấp tính người và tình người, nếu không muốn nói là tình
thương. Con đường sống của dân tộc Việt Nam là nhân đạo,
lấy con người làm gốc (nhân bản), lấy tình thương xây dựng
tâm thức dân tộc, thuận lý theo thiên nhiên, “sống cùng với mọi
người và để mọi người cùng sống với mình” và cùng tiến….
Nét đặc sắc của nền minh triết nhân bản Việt Nam chính
là “cái không có gì” (mà hàm chứa tất cả). Ðó là “tinh thần
cõi trống”. Người Việt trưởng thành là người sống trọn vẹn
với cuộc sống ngay tại đây và bây giờ, không mộng tưởng trở
thành người phi thường, không buông trôi, không hận đời, sống
bình thường chan hòa tính người và tình người, “sống cùng với
mọi người và để mọi người cùng sống với mình” và cùng tiến,
trong tinh thần “hòa cả làng”, không vướng mắc, lòng trở nên
trống rỗng một cách tự nhiên, vì không có gì ngoài con
người và cuộc sống để mà chấp trước. Lòng trống rỗng trong ý
nghĩa không chấp trước với biểu tượng “sách ước” có ba tờ
giấy trắng tinh, như biển cả bao la dung nạp mọi dòng nước
trong lành hay uế tạp có thể hòa chung thành một cõi mênh
mông bát ngát; rồi bốc hơi (thăng hoa như Tiên Rồng) thành
mây, mưa với những giọt nước trong mát.
Tinh thần Cõi Trống (lòng trống rỗng) là tụ điểm, nơi
hội tụ tất cả, là lực hút để dung hòa mọi sự; nơi hóa giải mọi
mâu thuẫn, nghịch lý trong lòng và ngoài xã hội; nơi phát sinh
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sức mạnh nội tại, nơi hạt giống tình thương nẩy nở hồn nhiên
trong sáng. Lòng trống rỗng là giây phút giúp cho người Việt
Nam trưởng thành cảm nhận được Thiên Thư Vô Ngôn của Ðất
Trời (Thiên Nhiên) với tâm Việt, hồn Việt, hòa cùng vũ trụ, hội
nhập vào dòng tâm thức và dòng sống dân tộc, giải phóng toàn
triệt con người vô điều kiện, không kêu cầu đến tín ngưỡng,
tôn giáo, ý thức hệ, v.v….
Nét đặc sắc trong nền văn hóa Việt Nam là biết sống
bình thường, không vọng cái phi thường xa rời con người và
cuộc sống, qua những thăng trầm đắng cay ngọt bùi, như cá bơi
lội trong chính dòng nước bình thường đục hay trong muôn
đời của nó.
Người Việt luôn luôn biết dung hòa, hóa giải mọi đối
nghịch, tìm ra nét hài hòa, thăng bằng, xây dựng nếp sống đầy
tình người với nhân sinh quan thăng hoa con người như Tiên
Rồng, như nước bốc hơi. Ðại đa số khoa bảng và một số học
đòi theo khoa bảng chịu ảnh hưởng sâu đậm văn hóa ngoại
nhập, quá câu nệ vào sách vở kinh điển hay một “tử” (triết gia)
nào đó cho là trống rỗng. Họ không cảm nhận, không hiểu nổi
chính cái trống rỗng ấy. Lòng trống rỗng, không chấp trước,
không vướng mắc là cái hội tụ, đồng thời cũng là cái mở rộng,
buông thả, khai phóng trong giao lưu, không dị ứng, không loại
trừ, tiếp nhận tất cả, đầy bản lãnh nên tiếp thu có chọn lọc, Việt
hóa tất cả.
Ðặc trưng ưu việt của nền văn hóa Việt Nam - văn hóa
xóm làng - là nền văn hóa trồng lúa nước ổn định lâu đời. Ðó là
nền văn hóa Hòa Bình Nhân Bản Dân Tộc, mang tính khai
phóng và dung hóa trong giao lưu, qua lăng kính Nhân Chủ và
Dân Chủ dung hợp được tự do và công bằng trong xã thôn tự
trị (công bằng là đạo người ta ở đời).
Nền văn hóa này khởi đi từ lối sống hài hòa giữa thân tâm, với nếp sống thuận hòa trong gia đình phân công, hòa mục
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trong xã thôn tự trị, đến sự thái hòa của đất nước qua chế độ
điều hợp nhân tính địa phương phân quyền (phép vua thua lệ
làng).
Văn minh Việt Nam, minh triết nhân bản Việt Nam,
minh triết đời sống chẳng để lại những gì quí giá, nguy nga đồ
sộ mà ngày nay còn chụp hình được, ngoài tinh thần cõi trống,
với nền giáo dục nhân bản tâm linh học ăn, học nói, học gói,
học mở và sự hài hòa (hòa cả làng) tình thương, trí tuệ và sức
sống dẻo dai, an nhiên tự tại trong bất cứ hoàn cảnh nào: tất cả
được huyền thoại hóa qua biểu tượng Thần Tổ Kép Tiên Rồng.
Triết lý nào cũng học, lý thuyết tôn giáo nào cũng tốt,
nền văn hóa nào cũng có cái hay cái đẹp của nó; du nhập tất cả,
dung hòa, dung hóa, nhưng vẫn giữ phong cách Việt Nam.
Tiến sĩ H.R. Ferraye cho rằng nét đặc sắc của văn hóa Việt
Nam là tính cách không chối từ của nó. Thực ra, nó chỉ có một
chối từ: sự đồng hóa cưỡng bức. Còn lại nó tìm cách dung
hóa, hội nhập mọi sở đắc văn hóa của Hoa, của Ấn, của Nam
Ðảo, của Tây Âu, Bắc Mỹ... cả ngôn từ và kỹ thuật, cả tôn giáo
và nghệ thuật, song vẫn luôn luôn duy trì nền tảng văn hóa dân
tộc (Trần Quốc Vượng, sđd, Trang 44).
Lòng Trống Rỗng (Tinh Thần Cõi Trống), tâm không
chấp trước được huyền thoại hóa qua biểu tượng “sách ước”
với ba tờ giấy trắng tinh trong truyện Gậy Thần Sách Ước.
Như vậy tâm chấp trước của người Việt Nam hiện nay
(chấp Cộng Sản, Tư Bản, Tư Do Dân Chủ kiểu Tây Phương,
Phật Giáo, Kitô Giáo, Tin Lành …, Hòa Hảo, Cao Đài, v.v…)
là do hiện tượng ngoại nhập, là nước sơn bên ngoài, che phủ
cái tâm không chấp trước của người nông dân Việt Nam.
Một học giả người Mỹ cũng thấy được điều này khi ông
ví “Việt Nam như một cây gậy, nhìn bề ngoài thấy phủ một lớp
sơn Tây mỏng: cạo lớp sơn ấy đi, vẫn thấy phủ một lớp sơn
Tàu có phần dày hơn, xong cạo lớp sơn Tàu ấy đi nữa thì lộ ra
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cốt lõi gậy tre đực Việt Nam” (Trần Quốc Vượng).
Còn phải cạo một lớp sơn cũng khá dày như lớp sơn Tàu.
Đó là lớp sơn Ấn Độ (Phật giáo) mới có thể thấy được cốt lõi
tinh hoa của Việt Nam. Để những hiện tượng ngoại nhập
không thể xâm nhập vào miền sâu thẳm tâm thức của người
Việt Nam, việc khẩn thiết hiện nay là người Việt Nam tự ý
thức thực hiện cuộc chuyển hóa tâm thức, một cuộc chuyển
hóa thật sự về toàn bộ cơ cấu tâm lý con người (1), để những
hiện tượng ngoại nhập tróc đi và các rào cản ngăn cách lòng
người tự biến mất. Như vậy người Việt Nam tự cứu mình, đồng
thời cũng đóng góp phần mình vào việc phá bỏ những rào cản
ngăn cách lòng người mà nhân loại đang hướng tới để xây
dựng nền văn minh nhân bản chan hòa tính người và tình
người trong xu thế toàn cầu hòa.
Ghi Chú:
(1a) Chuyển hóa tâm thức mà khởi điểm là trở về với
chính mình (trăm hay xoay vào lòng), tự hiểu mình vì “ngọn
đèn được tỏ trước khêu bởi mình” với nếp sống tỉnh thức, qua
quá trình giáo dục nhân bản tâm linh với cẩm nang dịch lý: học
ăn, học nói, học gói, học mở, theo chiều kích tâm linh phát
triển tình thương và trí tuệ, với định hướng Biến – Hóa –
Thăng hoa – Hòa đồng, hòa cùng vũ trụ, hội nhập vào dòng
sống chan hòa tính người và tình người giải phóng toàn triệt
con người vô điều kiện không kêu cầu đến tín ngưỡng và tôn
giáo.
(1b)

Xem bài giải mã câu ca dao:

“Trăm hay xoay vào lòng, (vì) ngọn đèn được tỏ trước
khêu bởi mình”
(1c) Xem bài “Chuyển Hóa Tâm Thức (1)”
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TÌNH YÊU TRONG
NẾP SỐNG VĂN HÓA VIỆT
“Đêm nằm tàu chuối có đôi
Hơn nằm chiếu miếng lẻ loi một mình”
“Mình về, ta chẳng cho về
Ta nắm vạt áo ta đề câu thơ
Câu thơ ba chữ rành rành
Chữ Trung, Chữ Hiếu, chữ Tình là ba
Chữ Trung thì để phần cha
Chữ Hiếu phần mẹ, đôi ta chữ Tình”
Luyến ái quan của người nông dân Việt là tự do luyến ái,
hướng đến xây dựng mái ấm gia đình, trên nền tảng của hôn
nhân bình đẳng, gia đình phân công, với lòng chung thủy, phát
sinh từ cung cách ứng xử trong cuộc sống chung sinh động của
hai vợ chồng tạo nên, cùng nhau nương cậy để phòng nắng
mưa, chứ không phải từ một khuôn mẫu (nguyên tắc) đạo đức
khô cứng, thiếu tình người, không uyển chuyển theo thời gian,
không gian và cuộc sống.
Trong nền văn hóa nông nghiệp trồng lúa nước, hôn nhân
là ứng dụng bài học từ thiên nhiên (Thiên Thư Vô Ngôn Của
Trời Đất ) vào đời sống, nên trong hôn nhân lắng nghe và hiểu
biết (người bạn đời) là điều chủ yếu.
Trái lại ở Trung Quốc, người ta quan niệm hôn nhân là
thủ đắc, chiếm hữu nên không cần tôn trọng nhau, thể hiện
nhân sinh quan chồng chúa vợ tôi với lòng trung thành. Đó là
dấu ấn của nền văn hóa gốc du mục.
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Ở Tây phương người ta quan niệm Thượng Đế lấy xương
sườn của đàn ông tạo nên người đàn bà. Đàn bà lại là nguyên
nhân gây ra tội tổ tông. Theo học lý Femme Converte của
Thông Luật thì người vợ là vật sở hữu của chồng không có
quyền pháp lý đối với lợi tức do chính người vợ kiếm ra, cũng
như đối với con cái. Cuối thế kỷ 19, mãi đến năm 1890, tại Mỹ
nhiều tiểu bang vẫn còn áp dụng học lý nói trên.
Tình yêu nam nữ quyết định sự sống còn của loài người.
trong thiên nhiên chỉ có một bản năng có cường độ tương
đương với bản năng ăn uống, đó là bản năng tình dục.
Nhà sử học Will Durrat cho rằng ở loài người nhu cầu
tình dục chỉ kém nhu cầu ăn uống. Theo Mạnh Tử: “Ăn uống,
quan hệ nam nữ là dục vọng lớn trong bản năng sinh tồn”.
Một nhà văn Pháp ví: “con người không tình yêu cũng như trái
đất không có mặt trời”.
Các tác giả bộ Kinh Dịch cho rằng đạo âm dương, tình
yêu nam nữ là nguồn gốc của vũ trụ, vạn vật, gia đình, đạo
lý…; cho nên đầu kinh Thượng là hai quẻ Càn Khôn (trời đất,
âm dương), kinh Hạ là hai quẻ Hàm Hằng; đại ý nói nam nữ
cảm nhau rồi thành vợ chồng.
Thực ra không cần phải là học giả, nhà văn, nhà tâm lý
học, triết gia…mới thấy được tầm quan trọng và sự cần thiết
của tình yêu trai gái. Cô thôn nữ hiền lành, anh nông phu chất
phát mộc mạc sống quanh lũy tre làng vẫn hiểu được tầm quan
trọng của tình yêu. Tình yêu đến với họ, họ không cần biết tại
sao, không tính toán, không tra cứu nguyên nhân, họ chấp nhận
một cách hồn nhiên và trong sáng (1).
Nhớ ai ra ngẩn vào ngơ
Đêm quên giấc ngủ, ngày mơ tiếng cười.
Câu ca dao ngắn gọn, nhưng nói lên trọn vẹn khát vọng
của yêu đương.
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Sức mạnh yêu đương bắt nguồn từ con tim, bàn bạc vào
luống rau, vườn cây, ao cá, trên đồng ruộng, tràn ngập trong
những đêm trăng… Tất cả đâu đâu cũng có bóng dáng của tình
yêu, khiến họ cảm thấy cô đơn nếu không tìm được đối tượng:
Qua cầu giở nón trông cầu
Cầu bao nhiêu nhịp dạ sầu bấy nhiêu.
Tình yêu của cô thôn nữ gắn liền với nhịp cầu. Nếu sống
không có tình cảm hoặc tình cảm không gắn liền với đời sống
thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì; do đó, tình yêu đối với trai gái
trở thành thiết yếu không thể không có; tình yêu là lẽ sống:
Đêm nằm tàu chuối có đôi,
Hơn nằm chiếu miếng lẻ loi một mình.
Người bình dân chỉ cần một tàu chuối lót mình cũng đủ
ấp ủ tình yêu, là thỏa lòng mong ước. Chiếu bông, giường ngủ
sang trọng mà sống trong cảnh cô đơn hiu quạnh thì như trái
đất không có mặt trời.
Tình yêu chớm nở trong lòng dường như tràn ngập lên
mọi cảnh vật. Lúc nào họ cũng sẵn sàng tiếp nhận tình yêu,
không những chỉ mở rộng cõi lòng để đón nhận tình yêu mà họ
còn hy sinh đi tìm người yêu:
Đói lòng ăn nửa trái sim,
Uống lưng bát nước đi tìm người thương.
Cảnh vật là nơi chất chứa, sáng tạo cảm hứng yêu đương
của con người. Người bình dân sống trong lũy tre xanh giữa
thiên nhiên, họ gởi những ước ao ân ái qua cảnh vật cụ thể để
mơ tìm những phút giây say sưa:
Ước gì anh hóa ra hoa,
Để em nâng lấy rồi mà cài khăn.
Ước gì anh hóa ra chăn,
Để cho em đắp, em lăn, em nằm.
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Ước gì anh hóa ra gương,
Để cho em cứ ngày thường em soi.
Ước gì anh hóa ra cơi,
Để cho em đựng cau tươi, trầu vàng.
Tóm lại, có thể nói tình yêu trai gái như một năng lực
sinh hóa, thiếu nó không còn có gia đình, dân tộc và nhân loại;
và vũ trụ này có cũng như không. Nói cách khác, có tình yêu
trai gái mới có vợ chồng; có vợ chồng mới có cha con, trên
dưới, từ đó phát sinh ra tình nghĩa và đạo lý…
Phải chăng tình thương, lòng trắc ẩn, vị tha, bao
dung, hài hòa…phát sinh từ tình yêu trai gái?
Gia đình là môi trường trưởng dưỡng tình thương một
cách hồn nhiên trong sáng. Trong lòng quỹ đạo của gia đình,
tình yêu thương bồi đắp cho tổ chức cơ bản đó - tổ ấm của trai
gái - thêm kiên cố để rồi từ đó mở rộng ra môi trường xã hội,
dân tộc và nhân loại.
Hiện nay thì không còn nghi ngờ gì nữa, khoa học đã tìm
được những chứng tích rõ ràng dân tộc Việt là chủ nhân của
nền văn hóa nông nghiệp trồng lúa nước ổn định lâu đời.
Người dân sống trong nền văn hóa Hòa Bình đã thuần hóa cây
lúa hoang trở thành cây lúa trồng trong ruộng nước để tăng
năng suất. Họ cũng thuần hóa được trâu rừng thành trâu nuôi
trong nhà để giúp họ cày bừa ruộng nước.
Người Việt trồng cây có củ (khoai và các loại) cây ăn
quả, trên dưới một vạn năm và đặc biệt từ 8,000 – 9,000 năm
trước đây, đã trồng lúa nước (Oryzasativa), cây lương thực
trọng yếu của loài người. Nền văn minh lúa nước vốn là nền
văn minh Việt cổ và đã tạo nên một thế quân bình bền vững
của nền văn hóa xóm làng, giữa con người và thiên nhiên Việt
Nam trong khung cảnh Đông Nam Á từ ngàn xưa. Các học giả
trên thế giới đều đồng thuận cách mạng “nông nghiệp là khởi
đầu của văn minh nhân lọai” trên lưu vực những dòng sông
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lớn của thế giới ngày xưa (2).
Với nếp sống nông nghiệp trồng lúa nước, qua lăng kính
nhân bản, nhân chủ, lấy tình nghĩa làm đầu, tình yêu nam nữ
phát sinh và nẩy nở một cách hồn nhiên trong sáng, làm gì có
quan niệm “nam nữ hữu biệt”. Khi Nguyệt Nga của cụ Nguyễn
Đình Chiểu vừa định bước ra khỏi kiệu thì Vân Tiên đã vội
vàng nói:
Khoan khoan ngồi đó chớ ra,
Nàng là phận gái, ta là phận trai.
Điều đó cho thấy đầu óc của chàng trai Việt, Vân Tiên,
đã bị Hán hóa qua kinh sách Tống Nho nói riêng, Khổng Mạnh
nói chung. Quan niệm “nam nữ thụ thụ bất thân” của Nho gia
chỉ có ảnh hưởng sâu đậm vào lớp người học chữ Hán và một
số ít học đòi theo lớp người xem trọng tư tưởng Khổng Mạnh
(quan lại, phú thương, trưởng giả, Nho sĩ…) mà không ảnh
hưởng đến lớp người bình dân, sống trong lòng dân tộc (trong
xã thôn tự trị).
Người nông dân Việt đâu phải sống trong cảnh cổng kín
tường cao; cô gái Việt đâu phải sống trong thâm khuê đài các
như nàng Kiều, nàng Nguyệt Nga. Nàng Kiều (của danh nho
Nguyễn Du), nàng Nguyệt Nga (của cụ Đồ Chiểu) điển hình
cho những cô tiểu thư nho phong theo kiểu Tàu sống trong
nhung lụa, suốt đời đi đâu cũng có tỳ nữ theo hầu.
Dù bị tộc Hán đô hộ, với chính sách đồng hóa vô cùng
thâm độc trên một ngàn năm và trên 11 thế kỷ giao lưu văn hóa
giữa Việt và Tàu mà đa số các nhà lãnh đạo (vua - quan) cũng
như giới sĩ phu chịu ảnh hưởng sâu đậm văn hóa Trung Quốc,
nhưng tư tưởng Khổng Mạnh cũng không ảnh hưởng được tâm
tư tình cảm của chín mươi lăm phần trăm (95%) nông dân Việt
sống trong xã thôn tự trị (phép vua thua lệ làng) với lũy tre
xanh. Đó là một chiến lũy kiên cố về quân sự và văn hóa, xây
dựng bằng tình người và sự hiểu biết. Người nông dân Việt
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xem tư tưởng ngoại nhập như là “có rế thì đỡ nóng tay, có giày
có dép thì đỡ nóng chân”. Điều đó cho thấy nền minh triết Việt
đã đạt đến điểm cao trong sự vận dụng các yếu tính đặc thù của
văn hóa Việt trong giao lưu văn hóa, để Việt hóa những tư
tưởng ngoại sinh ngõ hầu phát triển đời sống vật chất và tâm
linh.
Ở nông thôn, trai gái chung sức, chung lòng làm việc trên
đồng ruộng, kẻ cầy, người bừa, kẻ nhổ cỏ, người bón phân, tát
nước. Gái trai hò hát, đối đáp phô diễn tình cảm hồn nhiên, trao
đổi tâm tư trong sinh hoạt hằng ngày một cách tự nhiên.
Trai:
Trăng lên có chiếc sao chầu,
Hỏi thăm đào liễu ăn trầu ai chưa?
Gái:
Mận hỏi thì đào xin thưa,
Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào!
Gái:
Thân em như hoa gạo trên cây
Chúng anh như đám cỏ may bên đường.
Trai:
Lạy trời cho cả gió sương
Cho hoa gạo rụng chui luồn cỏ may.
Hàng ngày, trai gái thường gặp nhau ở đầu làng, cuối
thôn, ngoài đồng ruộng, lúc giã gạo, trên chuyến đò ngang,
trong lễ hội…; hát gieo duyên, hát trống quân, hát phường vải,
hát quan họ. Họ tự do chuyện trò, hò hát trêu ghẹo, đưa tình
với nhau:
Ăn chơi cho hết tháng hai
Để làng gióng đám cho trai dọn đình.
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Trong thời đánh trống rập rình
Ngoài thời trai gái tự tình với nhau.
Môi trường sống tự nhiên trong nếp sống nông nghiệp
trồng lúa nước đã tạo cho nam nữ một không khí sinh hoạt bình
đẳng về tình cảm. Trai cũng như gái đều có quyền tự do cởi mở
tâm tình. Thấy một cô gái đang cắt cỏ, chàng trai mở lời đùa
cợt mà không sợ ai cười chê mình làm mất lễ nghĩa thánh hiền
theo giáo điều của Khổng Mạnh:
Cô kia cắt cỏ một mình,
Cho anh cắt với chung tình làm đôi.
Cô còn cắt nữa hay thôi,
Cho anh cắt với làm đôi vợ chồng.
Hoặc kín đáo, lịch sự hơn:
Cô kia đứng ở bên sông,
Muốn sang anh ngã cành hồng cho sang.
Hay táo bạo:
Gặp em anh nắm cổ tay
Nhờ vá cái áo, nhờ may cái quần.
Hay:
Gặp em anh nắm cổ tay,
Anh hỏi câu nầy: “có lấy anh không”?
Cô gái quê cũng chẳng ngại ngùng vì chính lòng nàng
cũng đang chan chứa tình cảm gái trai. Và đôi lúc cô thôn nữ
cũng mượn miếng trầu trao duyên gởi chàng:
Trầu này têm tối hôm qua,
Dấu thầy, dấu mẹ đem ra mời chàng.
Trầu này không phải trầu hàng,
Không bùa, không thuốc, sao chàng không ăn.
Hay chàng chê khó, chê khăn,
Xin chàng đứng lại mà ăn miếng trầu.
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Hoặc:
Hỡi anh đi đường cái quan
Dừng chân đứng lại, em than đôi lời.
Đi đâu vội mấy ai ơi,
Việc quan đã có chị tôi ở nhà.
Hay:
Anh đã có vợ hay chưa?
Mà anh ăn nói đong đưa ngọt ngào.
Mẹ già anh ở nơi nao,
Để em tìm vào hầu hạ thay anh.
Các cô thôn nữ cởi mở, tự do, mạnh dạn nói lên con tim
đang rạo rực, khi xuân tình chớm nở:
Đêm qua trời sáng trăng rằm
Anh đi qua cửa, em nằm không yên.
Mê anh chẳng phải mê tiền,
Thấy anh lịch sự, có duyên, dịu dàng.
Thấy anh em những mơ màng,
Tưởng rằng đây, đấy phượng hoàng có đôi.
Thấy anh chưa kịp ngỏ lời,
Ai ngờ anh đã vội dời gót loan,
Thiếp tôi ngơ ngẩn canh tàn,
Chiêm bao như thấy có chàng ở bên.
Tỉnh ra, lẳng lặng hiển nhiên,
Tương tư bệnh phát liên miên cả ngày.
Ngỡ rằng duyên nợ đó, đây,
Xin chàng hãy lại chơi đây chút nào.
Ca dao đã dẫn chứng, theo truyền thống (nếp sống) dân
tộc Việt Nam từ xưa, trai gái được tự do tìm hiểu nhau trước
khi thành vợ chồng là thuận theo lẽ tự nhiên của trời đất:
Bên nam ngỏ lời:
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Tình ta như lúa chín vàng
Hương nồng bay khắp xóm làng gần xa.
Một lời tuy chửa nói ra,
Nhìn nhau đã biết người ta hiểu rồi.
Vụ này gặt hái xong xuôi,
Mẹ cha sẽ đến ngỏ lời xin dâu.
Bên nữ đáp lại:
Tình ta như thể hương cau,
Gió bay trước ngõ vườn sau nhẹ nhàng.
Tuy chưa thề thốt đá vàng,
Trời cao đã biết, xóm làng cùng hay.
Một lời đã tỏ cùng đây,
Trăm năm ghi tạc từ nay vuông tròn.
Có thể nói, theo ngôn ngữ ngày nay, luyến ái quan của
người nông dân Việt là tự do luyến ái, hướng đến xây dựng mái
ấm gia đình.
Cho nên, bao nhiêu lễ giáo khô cứng thiếu tình người của
Khổng Mạnh dù có đến được nông thôn cũng trở thành thứ yếu
trước tình yêu đôi lứa:
Mình về, ta chẳng cho về,
Ta nắm vạt áo ta đề câu thơ.
Câu thơ ba chữ rành rành:
Chữ trung, chữ hiếu, chữ tình là ba.
Chữ trung thì để phần cha,
Chữ hiếu phần mẹ, đôi ta chữ tình.
Ngày xưa, xã hội nông thôn trồng lúa nước, cha mẹ
không mấy khi ép buộc con cái trong việc cưới hỏi:
Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên.
Nếu có trường hợp bị cha mẹ ép duyên thì trai gái nông
thôn nghe theo tiếng gọi của tình yêu:
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Tiếc răng, tiếc rứa, tiếc ri,
Liều mình bỏ xứ mà đi cho rồi
Liều mình, giả như đứa đứt tao nôi
Giả như cha với mẹ không sinh ra đôi đứa mình
Tục “cấm ép duyên” vốn đã được phổ biến từ xưa trong
dân gian được ghi trong bộ luật Hồng Đức (1483) đời vua Lê
Thánh Tông: con gái hứa gả chồng mà chưa thành hôn, nếu
người con trai bị ác tật, phạm hình án, hoặc phá tán gia sản,
thì cho phép con gái được kêu quan mà trả đồ lễ…Trái luật thì
bị phạt 80 trượng (Luật Hồng Đức, Chương Hộ Hôn, điều 39).
Đến cuối thế kỷ thứ 17, năm Ất Hợi (1695), Thích Đại
Sáng ở Quảng Đông, được chúa Nguyễn Phúc Chu rước sang
nước ta để giảng kinh. Vị cao tăng Trung Hoa nay rất ngạc
nhiên nhận thấy nước Việt Nam, sau bao nhiêu thế kỷ Bắc
thuộc chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa rất lâu, nhưng phụ
nữ nông thôn ta vẫn chưa chịu khép mình vào lễ giáo Khổng
Mạnh, mà công khai tự do đi sớm về khuya một mình, trọn
quyền giao dịch, mua bán…Thật trái hẳn với phụ nữ Hoa lúc
đó, không bao giờ được phép ra khỏi nhà; nếu cần đi giao dịch,
mua bán, thăm viếng họ hàng cũng phải có người theo gót
trông chừng, canh giữ (Võ Thu Tịnh, Tình Tự Dân Tộc, NXB
Xuân Thu, năm 1999, trang 22 - 23).
Ai cũng biết tình yêu bắt nguồn từ bản năng thiên nhiên,
cho nên quan niệm cho rằng về phương diện luyến ái cần phải
bỏ mọi kiềm hãm của con người, đưa tình yêu trai gái trở về
gần với thiên nhiên. Nhưng loài người khác loài vật ở chỗ con
người sống có tổ chức xã hội. Dù muốn dù không, loài người
không thể chỉ làm những gì mà bản năng ưa thích, bất chấp
mọi liên hệ xã hội.
Mặt khác, cũng không thể tìm mọi cách khai thác những
dục vọng tình ái, tìm kiếm cái đẹp vật chất trên cơ thể con
người, để rồi rơi vào con đường trụy lạc, dù không chủ trương
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phá rối trật tự xã hội.
Nhưng cũng không thể qui định tình yêu vào khuôn mẫu
nhất định nào đó với định kiến cho là tốt đẹp, cao cả như nam
nữ thụ thụ bất thân, để chối bỏ mọi đòi hỏi cần thiết của bản
năng thiên nhiên. Trên thực tế, đàn áp bản năng tự nhiên khiến
bản năng phản ứng mà trong nhiều trường hợp ý chí không sao
kiềm hãm được làm cho đạo lý trở thành giả dối, chỉ tốt đẹp ở
bên ngoài trên đầu môi chót lưỡi.
Như trên đã trình bày, người nông dân Việt sống trong
hoàn cảnh thuận lợi của thiên nhiên và môi trường sống nông
nghiệp trồng lúa nước đã tạo cơ hội cho quan niệm tự do luyến
ái thể hiện trong nếp sống. Sự gần gũi giữa trai gái khiến họ có
dịp trao đổi tâm tư tình cảm, tự do chọn lựa người yêu để làm
người bạn đời và họ còn có thể gởi gắm tâm tư mình với người
yêu trước khi thành vợ chồng; nhưng họ không rơi vào hướng
lệch lạc, “tự do”, “bạo dạn” quá đáng đến độ trân tráo mà được
quân bình để gìn giữ tính nết na thẹn thùng đúng lúc đúng chỗ.
Sáng nay em đi hái dâu,
Gặp hai anh ấy ngồi câu thạch bàn.
Hai anh đứng dậy hỏi han,
Miệng nói tay cởi túi trầu mời ăn.
Thưa rằng: Bác mẹ em răn,
Làm thân con gái chớ ăn trầu người.
Một nghệ thuật chối từ khéo léo tuyệt vời (cha khôn mẹ
khéo) của cô thôn nữ Việt Nam: vừa bạo dạn, vừa e thẹn, đúng
lúc đúng chỗ. Nếp sống rất người của người con gái Việt
được giáo dục qua quá trình học ăn, học nói, học gói, học
mở của nền giáo dục nhân bản tâm linh mà trường học là
gia đình và môi trường sinh hoạt xã hội nông nghiệp trồng
lúa nước, với phương tiện ca dao tục ngữ, tiếng nói tâm
thức của dân tộc bắt nguồn từ Thiên Thư Vô Ngôn Của
Trời Đất (Thiên nhiên).
244 Tuû Saùch Vieät Thöôøng

Như trên đã trình bày, luyến ái quan của người nông dân
Việt là “tự do luyến ái”. Môi trường sinh hoạt trồng lúa nước
đã tạo điều kiện thuận lợi cho trai gái Việt phô diễn, trao đổi
tâm tư tình cảm trong lúc làm việc trên đồng ruộng, trong vườn
cây…trong những buổi hội hè đình đám qua tiếng hát, lời ca,
điệu hò, và còn gởi gắm cho nhau những nỗi lòng thầm kín
trước khi lập gia đình.
Chính trong môi trường sinh hoạt hồn nhiên trong lao
động cũng như trong giải trí trai gái tìm hiểu nhau…rồi cảm
nhau bằng tình yêu chân thật, đồng thuận, trở thành người bạn
đời.
Trai gái tự do, cởi mở tâm tình tự nhiên, thường xuyên
gần gũi, thân mật nhưng không rơi vào con đường trụy lạc, chỉ
biết hưởng thụ lạc thú cá nhân, sống thỏa thích theo dục vọng
của bản năng vì họ được thừa hưởng sự giáo dục nhân bản tâm
linh từ trong bào thai người mẹ và qua quá trình học ăn, học
nói, học gói, học mở từ lúc sơ sinh cho đến già chết. Họ biết
đặt tình yêu trong “đạo nghĩa thiêng liêng”, tức sống thuận lý
theo sự hài hòa giữa thiên nhiên và môi trường sinh hoạt xã
hội.
Yêu thương nhau, đồng thuận mà trở thành vợ chồng thể
hiện thiên chức làm chồng, làm vợ, làm cha, làm mẹ, tự nhiên
nhi nhiên, như cây hồng trổ hoa, như dây bầu dây bí đơm hoa,
kết nụ, thành trái, v.v…
Nếp sống nông nghiệp trồng lúa nước là nguồn cảm hứng
đã giúp cho người nông dân Việt thường xuyên mở lòng cảm
nhận những bài học từ thiên nhiên (Thiên Thư Vô Ngôn của
Trời Đất) mà hiểu nghiệm được cái đạo nghĩa tự nhiên thiêng
liêng đó và vận dụng thực hiện ngay trên đời sống với sự hài
hòa trên nền tảng của tình thương và trí tuệ.
Một hiện tượng sống hết sức phổ biến trong thiên nhiên
mà người nông dân Việt đã quán chiếu được: đó là mọi sự vật
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trên đời hầu hết kết hợp thành từng cặp bổ túc và bổ nghĩa cho
nhau qua sự tương phản và nếu được kết hợp, chúng sẽ chuyển
hóa thành một thể tổng hợp mới hài hòa trọn vẹn, như lòng và
lưng một bàn tay kết hợp thành một bàn tay trọn vẹn, sáng tối,
nam nữ…Người nam sẽ chưa thành nhân, nếu chưa kết hôn với
người nữ để cùng nhau xây dựng một mái ấm gia đình, sinh
con đẻ cái. Qua sự quán chiếu đó, nông dân Việt rút ra được
quy luật: muốn đạt được sự hài hòa phải kết hợp (thống nhất)
các mâu thuẫn, dị biệt và đối lập là bổ sung (3).
Hôn nhân là ứng dụng những bài học tự nhiên từ thiên
nhiên vào đời sống bằng sự cảm nhận và hiểu biết để sống, nên
trong hôn nhân hiểu nhau để gắn bó là điều chủ yếu. Trai gái
Việt yêu nhau thường xem đối tượng của mình là “người bạn
đời” là vì vậy.
Mặt khác, nếp sống tự do luyến ái lành mạnh trong sáng
được ông bà ta huyền thoại hóa qua mối tình giữa công chúa
Tiên Dung và Chử Đồng Tử, nghèo khó đến cái khố che thân
cũng không có.
Chàng và nàng gặp nhau bên bờ sông, cảm nhau, ưng ý
rồi lấy nhau. Họ không bị bất cứ một hình thức vật chất hay
tinh thần nào bên ngoài ràng buộc. Họ không bị một khuôn
mẫu đạo đức, một thứ chuẩn mực hay quy tắc, bị điều kiện hóa
bởi nền văn hóa mà họ đang sống hoặc những giáo điều tôn
giáo chi phối, trói buộc.
“Khi quây màn để tắm, nước làm trôi cát khiến Tiên
Dung phát giác ra Chử Đồng Tử, và nước cũng làm trôi sạch
phấn son vương giả trên gương mặt nàng. Ở giây phút chỉ có
hai người trong màn tắm, cách biệt hẳn với mọi người chung
quanh, với giàu sang quyền tước, hai người không bị phân cách
bởi ngoại vật, bởi áo quần, bởi cát bùn hay son phấn, không bị
bất cứ thứ gì làm sai lệch hình ảnh chính mình hay của người
kia (Nam Thiên , Kinh Việt, NXB Hoa Tiên Rồng, Australia,
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1993, trang 37).
Khác nhau tấm áo manh quần
Thả ra bóc trần ai cũng như ai
Tình yêu trong họ phát sinh một cách hồn nhiên trong
sáng, tự do và bình đẳng. Đó cũng là hình ảnh biểu tượng cho
quan niệm bình đẳng tột cùng trong dòng văn hóa Việt.
Thật tự do! Hoàn toàn tự do! Điều này phản ảnh tính chất
nhân bản trong nền minh triết Việt, không có lăng kính phân
biệt trong tư tưởng, tình cảm, không có hố sâu giai cấp (như
Trung Quốc, Tây phương) và đẳng cấp (như Ấn Độ, Nhật Bản)
ngăn cách.
Họ không phân biệt giàu nghèo, sang hèn mà chỉ lấy
nhau vì tình yêu chân thật hồn nhiên trong sáng. Phải chăng có
thể nói Tiên Dung và Chử Đồng Tử là nhân vật hư cấu, mối
tình hồn nhiên tươi đẹp giữa Tiên Dung và Chử Đồng Tử là
huyền thoại, nhưng tự do luyến ái, xây dựng gia đình, hôn nhân
bình đẳng, gia đình phân công trong nếp sống của nông dân
Việt lại là hiện thực.
Tóm lại, ở nông thôn, trai gái thường có dịp gặp nhau,
cởi mở, mạnh dạn nói lên tiếng nói của con tim, tự do trao đổi
tâm tư tình cảm, hò hát…thử thách, chọn lựa, kết bạn, nhưng
họ không lệch vào khuynh hướng lãng mạng, hưởng thụ, hiện
sinh…mà luôn luôn hướng tới việc nên vợ nên chồng, xây
dựng mái ấm gia đình.
Con cò lấp ló bụi tre
Sao còn lại muốn lăm le vợ người?
Vào đây ta hát đôi lời,
Để cho cò hiểu sự đời ở ăn.
Một đàn cò trắng kia ơi!
Có nghe ta hát những lời này không?
Hát câu đẹp cốm tươi hồng,
Minh Trieát Nhaân Baûn Vieät Nam

247

Hát câu “nên vợ nên chồng” cò ơi!
Hay:
Đạo vợ chồng khó lắm anh ơi!
Không như ong bướm đậu rồi lại bay.
Vĩnh Như
Ghi chú:
(1) Những ý tưởng sau đây phần lớn dựa vào những điều
mà tác giả Nguyễn Tấn Long - Phan Canh ghi trong Thi Ca
Bình Dân Việt Nam, cộng thêm những gợi ý của tác giả
Thường Nhược Thủy trong Đạo Sống Việt; Trần Quốc Vượng
trong Văn Hóa Việt Nam, Tìm Tòi Và Suy Ngẫm; Võ Thu
Tịnh trong Tình Tự Dân Tộc; Duyên Hạc Lê Thái Ất trong Văn
Hóa Việt Nam.
(2)Trần Quốc Vượng, Văn Hóa Việt Nam, Tìm Tòi Và
Suy Ngẫm, NXB Văn Hóa Dân Tộc, năm 2000, trang 35.
(3) Thường Nhược Thủy, Đạo Sống Việt, NXB Tủ Sách
Việt Thường, năm 2000, trang 37.
(4) Nam Thiên, Kinh Việt NXB Hoa Tiên Rồng,
Australia, 1993, trang 37.
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VIẾT VỀ MỘT ĐỀ TÀI
XA LẮC XA LƠ
Những ý tưởng sau đây phần lớn là dựa vào những điều
mà tác giả Vĩnh Như ghi lại trong cuốn Tinh Hoa Tư Tưởng
Việt (1997), Đạo Sống Việt (2000), Nước- Đặc tính gốc của
nền minh triết Việt (2002). Tất cả đều do Tủ Sách Việt
Thường, Houston-Texas, USA xuất bản.
Giá như tôi có thể ẵm hoặc vác hoặc cõng được cái vấn
đề hóc búa của tôi đến đặt trước mắt quí vị quan sát từng tình
tiết... theo ý quí vị... thì dễ dàng cho tôi quá! Tôi không phải là
họa sĩ có khả năng phác họa toàn bộ vấn đề khó khăn. Tôi chỉ
là người ít viết. Tôi thực không biết phải bắt đầu từ đâu khi vấn
đề tôi định viết lại nằm tít trong quá khứ xa tít mù tắp... đến
hàng chục và ngay cả hàng trăm thế kỷ...
Quí vị có thể hỏi: VẤN ĐỀ GÌ VẬY?
Xin thưa: Tôi có ý đề cập tới vấn đề “Tổ tiên chúng ta đã
từ bỏ lối sống du canh du cư để bước vào lối sống định canh
định cư, một lối sống hoàn toàn xa lạ, mới mẻ mà tổ tiên rất có
thể đã không có chút kinh nghiệm nào...”
Tôi hiểu rằng nhiều vị cao kiến có những phương cách
vào đề khiến người đọc phải chú ý theo dõi... Phần tôi, tôi xin
phép quí vị cho tôi được chọn phương cách dễ nhất đối với tôi.
Tôi mang cái “xa tít mù tắp” lại để mời quí vị cùng tôi quan
sát:
1- Từ lối sống ăn lông ở lỗ, chủ yếu bằng săn bắt, hái
lượm, loài người đã tiến được bước dài khi biết du canh du cư
và sống thêm bằng săn bắt và hái lượm.
2 – Khi loài người chuyển từ du cư du canh sang lối sống
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định canh định cư, loài người tiến thêm được bước dài vĩ đại
khác: đặt nền móng cho văn minh nhân loại sau này. Trong
thập kỷ 70 của thế kỷ trước, Tiến sĩ Solheim II, giáo sư nhân
chủng học ở đại học Hawaii, một người không hề có “dây mơ
rễ má” gì với người Việt chúng ta, tôi sở dĩ phải nói điều trên
để xác định rằng những công bố và giả thuyết của ông được
đăng trên tờ Nguyệt San South East Asia National Geographic
số ra tháng 3 năm 1971 hoàn toàn mang tính khoa học và
khách quan... Vâng! Tiến sĩ Solheim II đã công bố công trình
nghiên cứu và thám quật của ông cùng với nhóm sinh viên của
ông đang theo học để lấy bằng Tiến sĩ... về một nền văn hóa đã
hiện diện lâu đời trong quá khứ: NỀN VĂN HÓA HÒA BÌNH.
Hòa Bình là địa danh một tỉnh mà tỉnh lỵ chỉ cách Hà Nội
khoảng non 60km. Kết quả thám quật cũng như giả thuyết của
Tiến sĩ Solheim II về nền văn hóa Hòa Bình, công bố vào tháng
3 – 1971, không hề bị khoa học gia nào trên thế giới phản bác.
Theo NS National Geographic số dẫn thượng thì vỏ hạt
thóc Oriza Sativa tìm thấy trong “nền văn hóa Hòa Bình” rồi
được định tuổi bằng C14, người ta biết rằng hạt thóc Oriza
Sativa đã có trước thóc tìm thấy ở Ấn Độ và Trung Hoa khoảng
1000 năm. Do đó, chúng ta có thể suy nghiệm rằng những
người đầu tiên thực hành việc trồng lúa ở Đông Nam Á - ở
vùng Hòa Bình – là tổ tiên của chúng ta.
Khi từ bỏ lối sống du canh du cư – để đi vào lối sống
định canh định cư – tiền nhân đã mặc nhiên chấp nhận lối sống
mà họ chưa nắm vững được quy luật phát triển. Có nghĩa là
tiền nhân đã chấp nhận phiêu lưu mạo hiểm và đồng thời tiền
nhân đã thể hiện lòng tin tưởng vào sự thăng hoa mà nếp sống
mới – định canh định cư sẽ mang lại.
Để duy trì sự sống cho bản thân, cho gia đình, cho bộ
tộc... tổ tiên đã phải mở rộng cả tâm lẫn trí và tận dụng
sinh lực để tồn tại... Do đó, tổ tiên đã mặc nhiên trở thành
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những người đầu tiên đặt nền móng cho văn minh nhân loại sau
này. Chẳng hạn:
- Dụng cụ canh tác buổi ban đầu bằng đá đã được lần hồi
thay thế bằng loại dụng cụ bằng đồng, bằng sắt khi con người
biết luyện kim.
- Tìm cách dẫn nước vào ruộng khi khô hạn hoặc tháo
bớt nước ở ruộng ra để tránh cho lúa khỏi bị úng nước... Việc
đắp đê, khai mương – dẫn nước vào ruộng hay tháo bớt nước ra
– được thử nghiệm và cải tiến lần lần.
- Do nhân số của từng gia đình đều tăng, việc khẩn hoang
– khai hoang thêm đương nhiên được đặt ra, song song với việc
cải thiện năng xuất của cây lúa – lai tạo với giống lúa khác –
rồi bón phân, làm cỏ... (Bây giờ chúng ta nghe quen tai chuyện
làm cỏ, bón phân....) Nhưng thời xa xưa, chưa ai biết được tại
sao phải làm cỏ? Tại sao phải bỏ phân? Bỏ phân gì? Bỏ như thế
nào? Tổ tiên đã lần mò ra được hướng đứng, truyền lại kinh
nghiệm cho đến tận ngày nay...;
- Để đề phòng nạn đói dễ dàng xảy ra khi có thiên tai,
những người định canh định cư đã thuần hóa tất cả những loại
cây lương thực khác phát hiện được – tìm được – mà ngày nay
chúng ta gọi là trồng màu – không phải lúa – mà là khoai, sắn,
bắp, đậu...
- Trồng cây lúa để có thể thu hoạch một năm 2 vụ, có khi
3 vụ, cũng như trồng thêm hoa màu, người nông dân bắt buộc
phải tuân thủ thời vụ. Từ đó, người nông dân – định canh định
cư – biết sống hài hòa với thiên nhiên cũng như với thổ
ngơi, thổ nhưỡng.
- Trồng cây lúa khi định canh định cư là công việc thật
nặng nhọc, so với thời du canh du cư săn bắt, hái lượm trước
kia... nhất là khi cấy, khi bừa, khi gặt, khi gánh thóc về, khi đập
cho thóc rời ra từng hạt... là những công việc đòi hỏi người
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nông dân phải hoàn tất đúng thời vụ... Để giảm thiểu công việc
cực nhọc, người nông dân định canh định cư tìm cách thuần
hóa thú vật, nhất là trâu bò để chúng gánh đỡ nỗi cực nhọc...
Từ thuần hóa trâu bò, người xưa thuần hóa thêm một số thú vật
khác mà ngày nay chúng ta gọi là gia súc.
- Nơi ăn chốn ở vào buổi bình minh của định canh định
cư đã chỉ là những túp lều không che nổi nắng – mưa – gió...
lần hồi được biến đổi thành những căn nhà khang trang và
vững chãi hơn...
Nếu nền tảng của văn minh nhân loại đã do những người
nông dân định canh định cư lần mò từng bước thực hiện nên,
như sơ trình ở trên, chúng ta dễ dàng nhận ra rằng từng bước
thực hiện được, ở mặt này hay mặt khác, đã không do một
người, đã không do một nhóm người, mà do tất cả những người
sống trên địa bàn canh tác cùng chung lưng đấu cật góp phần
thực hiện.
Như tôi đã sơ trình ở phần trên: Trồng – cấy lúa là công
việc gồm nhiều công đoạn nặng nhọc nên một gia đình gồm 2
lao động chính, 3 lao động phụ, kèm theo một trẻ nhỏ 3 – 4
tuổi không thể nào làm xuể - chu toàn nổi.
Người nông dân định canh định cư đã tìm ra, quá ư dễ
dàng, hồn nhiên, phương thức giải quyết những khó khăn mà
gia đình nông dân nào cũng đều gặp. Họ tìm ra phương thức
đổi công cho nhau. Nào ai có thể ngờ phương thức đơn sơ đổi
công cho nhau giữa những người nông dân đang thiếu nhân lực
cho một công đoạn “thời vụ” nào đó lại là nguồn gốc của
những điều kỳ diệu tuyệt vời nối tiếp diễn ra trong mối
tương quan giữa con người với nhau...
Khi đổi công, người “làm giúp” – đổi công – nhiều hay ít
tùy theo khối công việc của “gia chủ”, được gia chủ giữ lại để
cùng ăn bữa cơm trưa với nhau. Sau bữa ăn, uống bát nước trà
tươi, kéo một hơi “thuốc lào” trên điếu cày... rồi lại cùng nhau
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ra làm tiếp công việc còn đang bề bộn ngoài đồng.
Lần hồi, qua đổi công cho nhau, người nông dân trở
thành gần gũi nhau hơn, thân thiết với nhau hơn... để rồi mặc
nhiên cùng đi đến tương thân tương ái... Tương trợ nhau khi
nhà ai đó “tắt lửa tối đèn” hoặc có người bệnh hoạn là việc
đương nhiên, không chờ đương sự phải lên tiếng yêu cầu...
Nông dân trên cùng một địa bàn canh tác – có thể lớn –
không chỉ gồm thành viên của một gia đình hay một đại gia
đình. Họ có thể gồm cả thành viên thuộc gia đình khác, thuộc
đại gia đình khác... Họ cũng có thể gồm ngay cả những thành
viên thuộc bộ tộc khác... Thế là người nông dân định canh
định cư, trong khi tìm hiểu về thiên nhiên, tìm hiểu về thổ ngơi
thổ nhưỡng như được biết trong câu ca dao:
Trông trời trông đất trông mây
Trông mưa trông nắng trông ngày trông đêm...
Trông cho chân cứng đá mềm...
Tổ tiên chúng ta lần hồi đã đi vào cuộc sống hài hòa với
trời (thiên nhiên) và đất…. Vấn đề còn lại, diễn ra hằng ngày,
là tương quan với tha nhân. Tổ tiên đã giải quyết “vấn nạn” kia
một cách kỳ diệu, vô cùng huyền diệu: COI THA NHÂN NHƯ
THỂ “NGƯỜI NHÀ”, TRONG CÙNG GIA ĐÌNH, TRONG
CÙNG ĐẠI GIA ĐÌNH VỚI MÌNH....
Tôi hình dung ra cảnh một nhóm người thuộc bộ tộc khác
đến, mong được gia nhập vào cộng đồng sở tại... Vị cao niên ở
địa phương có thể phát biểu – đại ý –: “Tưởng ai đâu xa lạ!
Hóa ra chúng mình đều là “người nhà” với nhau cả đây mà!
Nào! Chắc là đi từ xa tới, bà con vừa khát vừa đói... Ngồi
xuống đây uống nước đi đã! Tôi đã nhờ mấy bà hàng xóm nấu
cơm rồi đấy! Ăn cho vững bụng cái đã... Rồi tôi và mấy ông
bạn già sẽ dẫn bà con ra coi thửa đất rộng đằng kia... Màu mỡ
đấy!... Làm được đến đâu thì cứ việc làm... Ngày mai một số
trai tráng sẽ đi cùng với bà con vào cánh rừng ở đằng Tây kia
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chặt cây chặt lá về dựng lều ở tạm... Khi rảnh rỗi việc ruộng
vườn, bà con sẽ làm nhà sau. Chúng tôi sẽ cùng làm giúp... Tối
nay, bà con chịu khó chia ra ngủ tạm tại nhà xóm giềng đây...”
(Người xưa dường như thông thạo thổ ngữ (ngoại ngữ) hơn
chúng ta ngày nay. Công chúa Mỵ Châu con vua Âu Lạc kết
duyên với hoàng tử Trọng Thủy nước Nam Việt mà không hề
gặp khó khăn trong giao tiếp với nhau qua ngôn ngữ - Truyện
Thần Kim Qui)
Thế là, từ cung cách ứng xử với tha nhân như người
“trong nhà” đã phát sinh lối xưng hô ngọt ngào tình cảm, thắm
đượm tình người, một lối xưng hô đặc thù mà chỉ riêng dân tộc
Việt chúng ta mới có mà thôi. Đó là di sản vô vàn quý giá Tổ
tiên trao truyền mà chúng ta, và những thế hệ mãi mãi sau
chúng ta, cần coi đó là gia bảo mà hàng trăm dân tộc trên thế
giới không hề có.
Liệu những nhà ngôn ngữ học Việt Nam có thể giới thiệu
lối xưng hô độc nhất vô nhị của Việt Nam với nhân loại hay
không? Tôi mong câu trả lời sẽ là: có!
Nếu như trong tương lai gần chưa có ai “khởi công”
nhưng... rồi ra, những thế hệ “ngôn ngữ học gia” ở trong nước
cũng như ở hải ngoại chắc chắn sẽ khởi công làm việc tày đình:
Vinh danh tổ tiên bằng cách giới thiệu với nhân loại lối xưng
hô ngọt ngào tình đồng loại mà tổ tiên đã áp dụng từ nhiều
thiên niên kỷ trước đây, khi tổ tiên chúng ta bắt đầu cuộc sống
định cư định canh.
Đức Đạt Lai Lạt Ma, một vị chân tu, và được coi là Phật
Sống của Phật Giáo Tây Tạng đã đưa ra nhận định: “ĐIỀU
THIẾT YẾU CHO CON NGƯỜI LÀ TÌNH THƯƠNG VÀ
TRÍ TUỆ, CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ TÍN NGƯỠNG” (Dalai
Lama: Ethics for the New Millenium – Penguin Patman Inc.
1999, tr.234)
Điều gì đã khiến một người tu hành như Đức Đạt Lai Lạt
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Ma phải đưa ra nhận định trên? Nếu là bạn, hoặc một thân hữu
nào khác, hay bất cứ ai trong chúng ta đưa ra nhận định ĐÚNG
HỆT như nhận định của Đức Đạt Lai Lạt Ma thì chắc chắn sẽ
được gắn cho danh hiệu vô tôn giáo với trọn vẹn miệt thị.
Tôi trích dẫn lời của một người đang có uy tín trong nhân
loại: Đức Đạt Lai Lạt Ma để có ý nhấn mạnh rằng trong nhân
loại ngày nay đang có nhiều tôn giáo nhưng nhân loại vẫn chưa
nắm bắt được tình thương và trí tuệ trong khi tổ tiên chúng ta,
từ thưở xa xưa, lại đã hằng có, như thể sẵn sàng từ miền tiềm
thức sâu thẳm: GẶP KHÓ LÓ KHÔN, đại loại như “Le
besoin rend ingenieux” hay “Necessity is the mother of
invention”:
a – Phương thức đổi công cho nhau đã thanh thỏa được
nhu cầu thiết yếu khi thiếu nhân lực.
b – Cách xưng hô độc đáo mà tổ tiên trao truyền lại cho
hậu thế thể hiện một cách trọn vẹn tình người để cùng nhau
chung sống hài hòa và thăng hoa….
Trước khi kết thúc, tôi mạn phép “kể lể” điều hằng làm
tôi ấm ức:
Chúng ta, từng người trong chúng ta, không để trở thành
nô lệ, không thể tự trở thành nô lệ cho những thứ mà chính loài
người – chúng ta – tạo dựng nên, chẳng hạn như tiện nghi vật
chất, ý thức hệ, triết lý, tôn giáo, khoa học....
Nguyễn Kỳ Tân
Ngày 1 tháng 6 năm 2003
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ĐƯỜNG VỀ NGUỒN
“Đường đời muôn vạn ngã ba”....
Dường như không thể có được Lộ Đồ duy nhất cho việc
TÌM VỀ NGUỒN SUỐI MÁT CỦA DÂN TỘC. Tôi mạo
muội lần về nguồn theo con đường... ít người đặt chân lên.
Tôi sợ phác việc “mò mẫm” với hy vọng “họa may” gợi
lên được ý kiến nhỏ nào cho những ai đang cùng chuẩn bị hành
trang tìm đường... VỀ NGUỒN.
Từ 3 – 4 thế kỷ nay – xin chỉ giới hạn trong khoảng thời
gian ngắn đó thôi – nhân loại nói chung, người Việt chúng ta
nói riêng, đã quen và cho là chính xác rằng “tiến bộ vật chất là
thước đo chuẩn cho văn minh. Những quốc gia nào chưa đạt
được tiêu chuẩn tiến bộ vật chất thì bị xếp, hoặc vào loại chậm
tiến, hoặc vào loại đang mở mang...”
Cho nên khi có người muốn nhắc nhở chúng ta về nền
văn minh mà dân tộc Việt hằng có từ nhiều thiên niên kỷ xa
xưa... thì phản ứng dễ thấy ở một số người “coi như có kiến
thức hẳn hoi” thường là: VIỆT NAM CÓ GÌ MÀ ĐƯỢC GỌI
LÀ VĂN MINH... NƯỚC TA CÒN LẠC HẬU LẮM... THẾ
GIỚI ĐÃ NHẬN ĐỊNH NHƯ THẾ MÀ...
VẤN ĐỀ ĐỀ CẬP:
Muốn tìm những thứ mà “thiên hạ” quen đề cao, ca
tụng... để so sánh thì quả thật dân tộc Việt chúng ta coi như
chẳng có gì khả dĩ có thể phô trương.
Chính vì chỉ có hiểu biết “bề ngoài” và phiến diện cho
nên nhiều người trong chúng ta đã không chịu tìm hiểu NỀN
VĂN MINH CỦA DÂN TỘC.
Lý do họ viện dẫn, đại loại, về một mặt:
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Việt Nam không có những Kim Tự Tháp đồ sộ như Ai
Cập; Việt Nam không có Vạn Lý Trường Thành vĩ đại như
Trung Hoa; Việt Nam không có Đế Thiên Đế Thích như Cao
Miên; Việt Nam không có ngay cả một tháp cổ khả dĩ sánh
được với rất nhiều tháp mà người Chiêm Thành xưa kia đã xây
rãi rác trên gần khắp giang sơn của họ...
Tổ tiên chúng ta, không lâu sau ngày lập quốc, có đủ
trình độ kỹ thuật và khả năng thực hiện được những hạng mục
công trình tương đương với của thiên hạ sau này hay không?
Theo hiểu biết của cá nhân, đã không hề có “sách vở”
nào trả lời cho câu hỏi trên.
Tôi khẳng định rằng tổ tiên có đủ trình độ kỹ thuật và khả
năng thực hiện những hạng mục công trình tương đương trong
thiên hạ. Hơn thiên hạ là đằng khác! Bằng chứng: Tổ tiên
chúng ta đã kiến tạo viên mãn một CĂN CỨ PHÒNG NGỰ có
một hai trong thiên hạ mà cả LỤC QUÂN LẪN THỦY QUÂN
CÓ THỂ CÙNG XỬ DỤNG HỮU HIỆU KHI HAI BINH
CHỦNG CẦN PHỐI HỢP TÁC CHIẾN: Đó là Thành Loa –
cũng được gọi là Thành Cổ Loa – tọa lạc tại huyện Đông Anh,
tỉnh Phúc Yên (Vĩnh Phúc, Bắc phần Việt Nam).
Thế thì do đâu tổ tiên chúng ta lại đã không thiết kế, dù
chỉ một vài công trình khả dĩ làm rạng danh dân tộc?
CÔNG TRÌNH KIẾN THIẾT... LỪNG DANH
TRONG THIÊN HẠ
Tôi mạo muội suy diễn qua hai hạng mục công trình nổi
tiếng trên thế giới:
1. Nếu như chúng ta có được, hoặc đọc được đầy đủ số
liệu về những người dân Ai Cập bị bắt đi xây Kim Tự Tháp,
không phải một mà là nhiều Kim Tự Tháp, để rồi họ bị chết vì
lao động khổ sai, bị chết vì bệnh ở “công trường” mà không hề
được chữa trị, bị chết vì đói khát, bị chết vì nóng lạnh nơi sa
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mạc... Những người “may mắn” sống sót thì kéo lê “thân tàn
ma dại” về nhà...
2. Nếu như chúng ta có được hoặc đọc được đầy đủ số
liệu về những người dân bị nhà cầm quyền Trung Hoa – thời
đó – bắt đi xây Vạn Lý Trường Thành trong nhiều năm ròng rã,
khiến cho họ cũng lâm vào tình trạng thê thảm có phần tệ hại
hơn những người Ai Cập bị cưỡng ép đi xây Kim Tự Tháp...
Số liệu thống kê đầy đủ, nếu có được về những người đã
bị chết để hoàn thành hai công trình nói trên cho các bậc vua
chúa Ai Cập – Trung Hoa... rất có thể là thống kê loại trên làm
cho nhiều người trong chúng ta phải rùng mình, dựng tóc gáy...
Chúng ta có thể bị hãi hùng thêm nếu như đọc được
thống kê hàng trăm ngàn, ngay cả hàng triệu thảm cảnh xảy ra
trong những gia đình có cha hoặc chồng hoặc con hoặc anh
em... đã bị mất xác, mất mạng do công việc khổ sai mà nhà
cầm quyền đã áp đặt cho thân nhân họ... Và người ở hậu
phương lại còn phải nai lưng chăm lo chữa trị cho những người
trở về từ công trường với thân tàn ma dại... sau tạp dịch khổ
sai.
Theo thiển ý, tổ tiên chúng ta đã thực lòng quan tâm đến
cuộc sống yên ấm của đồng bào và trội hơn hết, tổ tiên đã
không hề có một vương vấn cá nhân – trực tiếp hay gián tiếp –
nhằm đề cao mình, nên các Ngài đã tuyệt nhiên không có nhu
cầu thiết kế những hạng mục công trình qui mô được gọi một
cách giả dối là... ĐỂ LẠI CHO MAI SAU.
Tổ tiên đã hiểu rõ rằng công trình thiết kế càng qui mô
bao nhiêu thì sự đóng góp của người dân – đồng bào – cũng bắt
buộc phải có qui mô tương ứng.
Thế thì tổ tiên đã không để lại một công trình kiến thiết
qui mô nào khác, ngoài Loa Thành, quá tốn kém cả về tài
nguyên quốc gia cũng như công sức đóng góp của người dân.
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Nhưng..., như tôi đã sơ trình ở đoạn trên: tổ tiên đã thật
lòng quan tâm đến đời sống yên ấm của đồng bào. Theo thiển
ý, tổ tiên đã thấm nhuần được triết lý Nhân Bản, Nhân Chủ từ
công tác nông nghiệp – trồng lúa – nên ngay từ khi dân ta chưa
có lịch sử, tổ tiên chúng ta đã sáng tạo ra cung cách xưng hô
ngọt ngào tình người đối với tha nhân, gọi tha nhân như người
trong gia đình, trong dòng tộc. Tổ tiên quan tâm về mặt tinh
thần – tâm linh – hơn là mặt vật chất cho nên tổ tiên đã không
hề tìm cách tự đề cao bằng cách này hay cách khác.
A – Hai Bà Trưng đánh đuổi tên Thái Thú Tô Định cực
kỳ tàn ác. Công lao của hai bà được mô tả bằng một bài thơ
trong quyển Việt Nam Quốc Sử Diễn Ca mà tôi được học ở lớp
2 hay lớp 3 bậc Sơ Học nên không nhớ tên tác giả:
Bà Trưng quê ở Châu Phong
Giận người tham đạo, thù chồng chẳng quên
Chị em nặng một lời nguyền
Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân
Hồ Tây nổi áng phong thần
Ầm ầm binh mã tới gần Long Biên
Hồng quần nhẹ bước chinh yên
Đuổi xong Tô Định, dẹp yên biên đình...
Đô kỳ đóng cõi Mê Linh
Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta
Ba thu gánh vác sơn hà...
(Tôi xin lỗi đã không nhớ hết bài thơ vì đã học cách nay
trên 70 năm)
B – Ngô Quyền, người đã lập được kỳ tích vô cùng rạng
rỡ; đánh tan đại binh của nhà Tiền Hán trên sông Bạch Đằng,
thu hồi nền độc lập quốc gia và giải phóng dân tộc khỏi ách
Hán thuộc đã dài hơn 1000 năm.
C – Trần Hưng Đạo, người đã viết nên trong quân sử thế
giới chiến công vô tiền khoáng hậu trong nhân loại: đập tan
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đoàn quân Mông Cổ dũng mạnh, đang được coi là đoàn quân
bách chiến bách thắng khi chúng chiếm gọn Châu Âu và nước
Trung Hoa “cái rốn của vũ trụ đang nằm im thin thít dưới vó
ngựa của đoàn quân dũng mãnh này”. Nhà Nguyên – quân
Mông Cổ - mưu thôn tính nước Việt Nam nhằm biến thành
Quận hay Huyện của chúng. Trong thế kỷ 13, quân Mông Cổ
đã xâm lược nước ta cả thảy 3 lần nhưng lần nào cũng đều bị
tướng Trần Hưng Đạo giáng cho những đòn chí tử. Sau lần bị
đại bại thứ 3 diễn ra vào năm 1287, quân Mông Cổ - nhà
Nguyên – bị lâm vào đường tàn lụi.
D – Lê Lợi, sau 10 năm “nằm gai nếm mật” ở Lam Sơn,
đã quét sạch bọn quân nhà Minh vô cùng tàn bạo ra khỏi bờ
cõi.
E – Quang Trung – Nguyễn Huệ - người “anh hùng áo
vải” đã đánh tan quân nhà Thanh bằng cuộc chiến thần tốc
khiến quan quân của Tôn Sĩ Nghị hốt hoảng chen nhau chạy về
Tàu làm cho cầu sông Hồng bị gãy những nhịp gần giữa sông.
“Xác quân chàng Tôn, xập cầu, trôi đầy sông” theo một
câu hát của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước sáng tác vào đầu thập kỷ
40, thế kỷ 20.
Tôi chỉ tạm kể ngắn gọn tới đó để khỏi làm mất thì giờ
của quí vị.
Những vị anh thư, anh hùng của dân tộc nêu trên, rõ ràng
đã làm rạng danh dân Việt một ngàn lần hơn những vị vua nhà
Nguyễn. Họ, những anh thư, anh hùng, đáng được nước nhà
xây cho những lăng tẩm nguy nga tráng lệ tương xứng với kỳ
công cứu dân cứu nước của họ.
Những nhà cầm quyền vào những thời kỳ trên kia, rất có
thể cũng thiên về mặt tinh thần, và phần khác: không hề có
quốc gia nào có ngân sách dư thừa sau bất cứ cuộc chiến tranh
lớn nào, dù là đã chiến thắng được quân thù... “Nhà nước” phải
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trước hết dành công quỹ để tái thiết; đồng thời phần nào để trợ
cấp cho những gia đình có “chiến sĩ tử vong” hoặc có thương
binh.
DÂN TA ĐỐI VỚI NHỮNG VỊ ANH THƯ, ANH
HÙNG
Người Việt chúng ta vốn có truyền thống văn hóa văn
hiến cao độ, không ngưng khuyên bảo nhau: ĂN QUẢ NHỚ
KẺ TRỒNG CÂY... UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN, cộng thêm
NẶNG TÌNH với Tổ Quốc, giống nòi... xả thân vì dân vì nước.
Việc làm của dân chúng được triều đình – khi có những
vị vua ưu tư đến tương lai dân tộc và đất nước – tán thành, hỗ
trợ bằng cách ban chiếu chỉ truy phong cho anh hùng, liệt nữ
những tước vị cao quý hơn so với khi họ còn sinh tiền...; bằng
cách quy định cho làng xã lấy thu hoạch từ công điền, công thổ
để dùng vào việc cúng tế cũng như bảo quản đền thờ, bằng
cách miễn thuế cho những làng xã có đền thờ ...
Không có lăng tẩm cho Hai Bà Trưng, cho Ngô Quyền,
cho Trần Hưng Đạo, cho Lê Lợi, cho Quang Trung... mà chỉ có
đền thờ thôi... Có phải là thiếu sót của tiền nhân đối với những
nhân vật lịch sử lỗi lạc, kiệt tuấn của giống nòi hay không?
Câu trả lời của riêng người viết là: không, không 100%.
TRIẾT VIỆT, MỘT MINH TRIẾT ĐỘC ĐÁO
Cuộc sống quần cư nào cũng tiềm tàng một số vấn đề liên
quan ít hoặc nhiều đến cá nhân. Chẳng hạn: khi nhà ai đó “tắt
lửa tối đèn”; khi có người bệnh hoặc người chết; khi có sản phụ
vào ngày “sinh nở”; khi có dịp cưới hỏi...
Giải quyết những vấn đề trên kia – nếu không đầy đủ...
để tránh “kéo dài” bài viết – sao cho gọn và suôn sẻ?
Tổ tiên chúng ta đã chọn được Con Đường Sống và cũng
đồng thời là Triết Lý Sống vô cùng độc đáo: coi tha nhân như
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người ruột thịt trong gia đình, dù tha nhân không cùng giòng
tộc, không cùng bộ tộc.
Con Đường Sống, Triết Lý Sống độc đáo kia nằm gọn
trong cung cách xưng hô khi ứng xử với tha nhân. Không có
một triết lý nào khác mang đầy ắp tình người, ngọt ngào tình
đồng loại có thể sánh với Triết Lý Sống – Con Đường Sống mà
tổ tiên đã đặt ra.
Rõ ràng là thứ triết lý Nhân Bản, Nhân Chủ... khác xa với
những thứ triết lý “bắt khoan bắt nhặt” “bắt ne bắt né” mà
những “chủ chăn” trong nếp sống du mục dồn ép những con
thú của họ “vào khuôn vào phép”.
Triết lý của tiền nhân cũng hoàn toàn khác lạ với thứ triết
lý Duy Ngã Độc Tôn hay những triết lý nặng về siêu hình, xa lạ
với đời sống thực tế của người dân.
Cho đến nay, chưa có một nhà khảo cổ học, di truyền
học, ngôn ngữ học... nào trên thế giới xác định được dân Việt
chúng ta “biết nói”, hiểu là có ngôn ngữ hẳn hoi, từ thời đại
nào? Cách đây 30.000 năm trước Tây lịch hay hơn nữa?
Theo ý kiến, giả thuyết của Tiến sĩ Solheim II thuộc viện
Đại học Hawaii, đăng trên Southeast Asa National Geographic
số ra tháng 3, 1971 thì:
1. Tôi đồng ý với ông Saucer (một chuyên gia địa dư của
Hoa Kỳ phát biểu vào năm 1952) là việc thuần hóa cây canh
nông được những người thuộc nền văn hóa Hòa Bình (tên một
tỉnh thuộc Bắc phần Việt Nam mà tỉnh lỵ chỉ cách Hà Nội
khoảng non 60km – NKT ghi thêm) thực hiện đầu tiên tại một
vùng nào đó ở Đông Nam Á. Tôi không ngạc nhiên nếu việc
thuần hóa này đã có từ 15.000 năm trước Tây lịch.
2. “Tôi nghĩ rằng những dụng cụ đá mài có lưỡi bén tìm
thấy ở Bắc Úc với tuổi là khoảng năm 20.000 trước Tây lịch,
đo bằng Carbon 14, đã có nguồn gốc từ nền văn hóa Hòa
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Bình...”.
Ý kiến, giả thuyết của TS Solheim II đăng trên Southeast
Asia National Geographic từ năm 1971 không hề có khoa học
gia nào khác trên thế giới phản bác. Chúng ta cần coi đó là sự
thật. Tôi chỉ trích dẫn hai phát biểu trên của TS Solheim II do
dịch giả Hoài Văn Tử in trong quyển Nước Đặc Tính Gốc của
Nền Minh Triết Việt, Tủ Sách Việt Thường xuất bản năm 2002
dài những 10 trang... Tôi đã cố ý trích dẫn hai ý kiến trên để
muốn trình bày với quí vị rằng tổ tiên chúng ta hẳn là đã có
ngôn ngữ rành rẽ vào khoảng trên dưới 30.000 năm trước khi
dân tộc ta tạo dựng nên nền văn hóa Hòa Bình. Tôi cũng có ý
muốn trình bày thêm rằng cung cách xưng hô mà tổ tiên đã
khởi xướng rất có thể từ năm 25.000 trước Tây lịch.
Truyền thuyết Rồng Tiên, cũng được gọi là truyền thuyết
Hồng Bàng do Trần Thế Pháp biên soạn có thể là vào giữa thế
kỷ 14 cho đến đầu thế kỷ 15, theo Giảng Sư Lê Hữu Mục,
người dịch Lĩnh Nam Chích Quái của Trần Thế Pháp ra tiếng
Việt vào năm 1960.
Trong truyền thuyết nói trên, nổi bật nhất là tình tiết Bà
Âu Cơ sinh ra một bọc 100 trứng, nở ra 100 con... để cho
chúng ta có thể gọi nhau bằng cặp từ đồng bào – cùng một bọc.
Theo thiển ý, người biên soạn truyền thuyết Rồng Tiên
đã được gợi ý từ cung cách xưng hô của tổ tiên nên đặt ra việc
Bà Âu Cơ hạ sinh một bọc 100 trứng... để chúng ta gọi nhau là
đồng bào. Đó là sáng tạo đáng khen giữa người Việt chúng ta
với nhau thì cặp từ đồng bào quả thực “không có chỗ chê”.
Nhưng tổ tiên của chúng ta đã có cái nhìn rộng hơn, sâu
thẳm hơn: coi đồng loại cũng là người trong gia đình, ruột thịt
mà câu ca dao sau đây chứng minh rành rẽ:
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
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KẾT LUẬN
Tôi thực không có ý niệm dù mù mờ về điều kiện vật lý
(môi sinh và môi trường) của hành tinh vào thời tiền sử, cụ thể
như thế nào mà tạo ra những điều kiện thích hợp, thuận lợi cho
sự nảy sinh một số loài cầm thú như ác điểu, ngư tinh, khủng
long, không tượng và ngay cả thảo mộc như cây Baobab có
tầm vóc kích thước khổng lồ.
Trong thời tiền sử kia, dù là vào giai đoạn áp chót của
thời tiền sử đi nữa, tổ tiên chúng ta đã tạo dựng được Triết Lý
Sống độc đáo, đặc thù và không kém phần vĩ đại, hẳn cũng là
điều phải ngạc nhiên.
Tôi xin mạn phép được nhắc lại mà không sợ rườm tai
gai mắt: tổ tiên chúng ta đã tạo dựng lên một cách kỳ diệu và
mầu nhiệm; khuôn mẫu khi giao tiếp với tha nhân qua cung
cách xưng hô độc nhất trong nhân loại: coi tha nhân như người
ruột thịt với mình. Cung cách xưng hô dạt dào tình người đã trở
thành nòng cốt cho triết lý sống Nhân Bản và Nhân Chủ của
dân tộc Việt chúng ta.
Nguyễn Kỳ Tân
Ngày 30 tháng 6 năm 2003
Ghi Chú:
Sách tham khảo (Tất cả đều do Tủ Sách Việt Thường,
Houston-Texas, USA xuất bản):
1) Tinh Hoa Tư Tưởng Việt (1997).
2) Đạo Sống Việt (2000).
3) Nước- Đặc tính gốc của nền minh triết Việt (2002).
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DỊCH VÀ LÝ TẮC TIÊN RỒNG
Kinh Dịch có thể được coi là một cuốn kỳ thư của thế
giới. Dịch hàm chứa nhiều quy luật liên quan đến thiên nhiên
và loài người. Khó có người nào có thể tự hào thâm hiểu Dịch.
Từ ngàn xưa đến nay, qua bao nhiêu thế hệ, các học giả vẫn
còn tranh luận sôi nổi về Dịch. Tuy nhiên, các quy luật tuy rất
nhiều nhưng có thể thu gọn trong một số điểm căn bản khả dĩ
giải thích được những biến đổi trong xã hội nhân loại từ xưa
đến nay. Từ hồi cổ sử, tiền sử, các sắc dân sinh sống trên vùng
đất Trung Hoa ngày nay thuộc các tộc Hoa, Di và Việt. Tộc
Hoa sống du mục du cư tại vùng Tây bắc sông Hoàng Hà, tộc
Việt sống định canh định cư tại châu thổ sông Hoàng Hà, còn
tộc Di sống giữa hai tộc Hoa và Việt. Nhiều bộ tộc Hoa di
chuyển nay đây mai đó nên tại những vùng ranh giới, nhiều bộ
tộc Hoa, Di và Việt đã sống xen kẽ nhau, nên đã có giao lưu
văn hóa và kinh tế. Khoảng năm, bảy ngàn năm về trước (?),
không biết sắc dân Hoa, Di hay Việt đã tạo ra hai từ ngữ
Dương và Âm để chỉ hai yếu tố đối nghịch nhau. Sau đây là
một ít thí dụ (từ ngữ chỉ Dương để trước; từ ngữ chỉ Âm để
sau:
Dương - Âm, Trời - Đất, Mặt Trời - Mặt Trăng, Sáng Tối, Ngày - Đêm, Động - Tĩnh, v.v…Nam - Nữ, Chồng - Vợ,
Ông - Bà, Cha - Mẹ .v.v…Tốt - Xấu, Phải - Trái, Thuận Nghịch, Có - Không, Cương - Nhu, Lẻ - Chẵn, Tinh Thần - Vật
Chất…v.v…
Âm dương tác động vào nhau, sinh ra vạn vật: muông
thú, cỏ cây, loài người. Vạn vật biến đổi không ngừng. Sự biến
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đổi đó gọi là Dịch, với ba nghĩa: biến dịch (thay đổi), giao dịch
(giữa Dương và Âm, Nam và Nữ, Đực và Cái) hoặc bất dịch
(không thay đổi, bất di bất dịch). Xin lấy thí dụ về bất dịch:
Ngày - Đêm là sự chuyển biến từ sáng sang tối, sau đêm lại đến
ngày: thứ tự ngày đêm nối tiếp nhau, không bao giờ thay đổi,
đó là sự bất dịch về thứ tự của ngày đêm.
Có một sự thực mà ai cũng phải chấp nhận: thiên nhiên
có trước loài người; chỉ có một loài người nhưng có nhiều dân
tộc. Do đó, muốn tìm hiểu Dịch, ta phải tìm hiểu những biến
đổi trong thiên nhiên và trong loài người. (xã hội nhân loại và
xã hội dân tộc). Nói cách khác, ta phải tìm hiểu các quy luật về
sự vận động và phát triển của thiên nhiên (hay vũ trụ), của xã
hội nhân loại và của xã hội dân tộc.
A- Vận Động Và Phát Triển Của Vũ Trụ:
Các quy luật chi phối vũ trụ thiên nhiên là các quy luật
vật chất tự nhiên. Đó là các quy luật khoa học của vật chất, có
tính cách khách quan (nghĩa là các quy luật đó không thay đổi,
vẫn như cũ, dù có con người hay không có con người). Đó là
bản chất của quy luật. Phần này gọi là thể (bản thể) của Dịch,
cho nên Thể của Dịch chỉ có một (duy nhất), ở bất cứ nơi nào,
lúc nào cũng thế thôi (thí dụ: mặt trăng quay chung quanh trái
đất hoặc trái đất quay chung quanh mặt trời). Thể của Dịch là
một nhưng hàm chứa nhiều quy luật về vạn vật mà ta có thể thu
về hai yếu tố đối nghịch A và B làm căn bản (tương tự dương
và âm, đực và cái). Sự giao dịch giữa A và B tùy thuộc tương
quan trạng thái của A và B: hoặc trạng thái chênh lệch (không
cân bằng) hoặc trạng thái cân bằng (hay quân bình trạng thái).
1- Trạng Thái Chênh Lệch:
Trong sự giao dịch (tác động giữa hai yếu tố hay tác động
hai chiều) ta có một yếu tố mạnh (thí dụ A) và một yếu tố yếu
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(thí dụ B). Thông thường, A lợi dụng thế mạnh của mình để uy
hiếp kẻ yếu, rồi áp đặt ý định của mình lên B để trục lợi. Tác
động hai chiều đã biến đổi thành tác động một chiều. Tất nhiên,
yếu tố B phản kháng để không bị thiệt hại. Thế là tranh chấp
xảy ra, đến hồi quyết liệt có thể dẫn đến chiến tranh gây ra các
hệ quả vô cùng khốc hại. Kết quả của tác động một chiều là
luật “mạnh được yếu thua” mà hậu quả là “Đối lập tiêu diệt
hay Mâu thuẫn hủy diệt”.
2- Trạng Thái Quân Bình:
Khi A và B có lực lượng tương đương, tác động hai chiều
sẽ đưa đến một trong hai trường hợp sau:
a- Không ai nhượng bộ ai. Giao dịch giữa hai yếu tố A và
B dẫn đến tình trạng căng thẳng (từ ngữ hiện tại là chiến tranh
lạnh). Tình trạng này có thể kéo dài cho đến khi một bên không
thể chịu đựng được nữa và trở thành kẻ yếu. Tác động hai
chiều lại biến đổi thành tác động một chiều như ở trạng thái
chênh lệch.
b- Hai bên nhân nhượng nhau để đi đến thỏa thuận về
quyền lợi, trách nhiệm v.v…ngõ hầu sống chung hòa bình để
mưu cầu hạnh phúc cho cả hai bên. Hai yếu tố đối lập A và B
đã thống nhất ý kiến, thống nhất hành động trong giao
dịch…Trong trường hợp này, tác động hai chiều dẫn đến “Đối
lập thống nhất”. Tóm lại, sự vận động và phát triển của vũ trụ
(phần vũ trụ quan) có hai quy luật sau:
1- Tác động một chiều dẫn đến luật đối lập tiêu diệt hay
mâu thuẫn hủy diệt).
2- Tác động hai chiều dẫn đến luật đối lập thống nhất
Trong thiên nhiên, ta có thể thấy luật tác động một chiều
với đối lập tiêu diệt tại núi rừng, sông biển. Tại núi rừng,
những cây nhỏ mọc dưới bóng những cây lớn, cây cổ thụ, tăng
trưởng èo uột hoặc thui chột; loài thú mạnh như hổ báo tàn sát
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những súc vật nhỏ hơn như hươu, nai, v.v… Đó là luật rừng
“mạnh được yếu thua”.Trong sông biển, ta thấy luật “cá lớn
nuốt cá bé”. Tuy nhiên, những cây lớn, thú dữ, cá mạnh thuộc
thiểu số trong thiên nhiên, còn các cây nhỏ, thú vật hay tôm cá
loại yếu lại nhiều không kể xiết. Do đó, một số ít bị tiêu diệt,
vạn vật vẫn tiếp tục sinh sôi nẩy nở không ngừng đến ngày nay
và sẽ tồn tại mãi mãi về sau. Luật “tác động hai chiều” xảy ra
trong vũ trụ bao la: luật vạn vật hấp dẫn giữa các tinh tú. “sức
đẩy và sức hút” của mặt trăng, trái đất v.v… Nhờ quan sát các
hiện tượng trong thiên nhiên, con người mới tìm ra những
quy luật về tác động một chiều hay tác động hai chiều. Những
luật trong thiên nhiên có tính cách khoa học và khách quan vận
động, độc lập với không gian và thời gian, dù có con người hay
không có con người cũng thế thôi. Đó là phần thể của Dịch.
Phải chăng từ ngàn xưa, tộc Hoa với lối sống du mục du cư,
chỉ áp dụng tác động một chiều? Phải chăng tộc Việt với cuộc
sống định canh định cư, phải quan sát kỹ lưỡng những hiện
tượng thiên nhiên nên dân tộc Việt nhận thức rằng chỉ có
trường hợp “mưa thuận gió hòa” - tức âm dương kết hợp,
động tĩnh thống nhất - mới có thể cày cấy trồng trọt hoa mầu
được. Trong đời sống nông nghiệp, dân Việt thấy cần phải
chung lòng góp sức, thành tâm thiện chí cùng nhau phân công,
hợp tác trong công việc đồng áng mới mong đạt được kết quả
tốt đẹp trong công việc trồng trọt, cày cấy. Chính đời sống thực
tiễn đó đã khiến dân Việt hiểu được tác động hai chiều (và đối
lập thống nhất), cùng phân công hợp tác để sống trong hạnh
phúc - đó lại thuộc phần Dụng của Dịch. Có thể vào thời đó,
dân Việt chưa có ý niệm gì về sức đẩy và sức hút của trái đất
cũng như luật vạn vật hấp dẫn mà các khoa học gia mới khám
phá ra sau này. Sang xã hội nhân loại, con người đã vận dụng
các quy luật trong thiên nhiên để phục vụ loài người: đó là
phần dụng của Dịch. Ta cũng nên biết là thể của Dịch là một,
nhưng dụng của Dịch thì vô cùng. Do đó, ta cần phải xác định
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rõ rệt chân lý trong thiên nhiên, trong xã hội nhân loại và sau
đó là xã hội dân tộc. Trong thiên nhiên, ngày - đêm, mưa nắng có tính cách đương nhiên của hiện tượng, tự nó tự khởi,
tự nó diễn biến bằng những phương thức khác nhau và đưa đến
những kết quả khác nhau. Thiên nhiên không có tư tưởng nên
không có ý thức gì về nguồn gốc, nguyên nhân của hiện tượng:
chân lý trong thiên nhiên có tính cách vô nguyên, nhưng hiện
tượng trong thiên nhiên lại biến đổi theo không gian và thời
gian nên chân lý trong thiên nhiên có tính tương đối. Tóm lại:
“Chân lý trong thiên nhiên có tính cách vô nguyên và tính
tương đối”.
B- Vận Động Và Phát Triển Của Xã Hội Nhân Loại:
Con người sống trong thiên nhiên nên thiên nhiên đã có
ảnh hưởng đến con người. Do đó, trong con người ắt có tính tự
nhiên (tự nhiên tính). Ngược lại, thiên nhiên không có tính
người. Vì vậy, con người phải biết vận dụng các quy luật trong
thiên nhiên để đem lại hạnh phúc cho loài người: phần này là
Dụng của Dịch. Con người cần có ăn, có mặc v.v… nghĩa là
các nhu cầu vật chất để nuôi thân mà duy trì sự sống: đó là nhu
yếu tính.Vũ trụ thiên nhiên nuôi sống con người, nhưng cũng
có thể gây tai họa cho con người (bão tố, lụt lội, động đất…)
Do đó, con người cần có nhu cầu tự vệ: đó là tự vệ tính. Con
người lại có nhu cầu chung đụng nam nữ để sinh con cái nối
dõi cho nòi giống khỏi bị tiêu diệt: đó là sắc tính. Để tăng thêm
sức mạnh chiến đấu với thiên nhiên, con người thấy có nhu cầu
sống thành đoàn thể (đoàn, bộ lạc, dân tộc…)đó là xã hội tính.
Bốn đặc tính trên (nhu yếu tính, tự vệ tính, sắc tính , xã hội
tính) là các đặc tính căn bản của loài người, họp lại thành tính
người (nhân tính). Xã hội ban đầu đó là “xã hội nhân tính
nguyên thủy” hoặc “xã hội bản tính” hay “xã hội tự tính” trong
đó con người sống hài hòa, thương yêu nhau, giúp đỡ nhau để
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mưu cầu hạnh phúc cho nhau. Hiện nay, con người đang xa lìa
cái gốc xã hội đó nên đã gặp nhiều phiền toái trong xã hội hiện
tại phức tạp đầy nhiễu loạn. Chúng ta biết rằng trong thiên
nhiên, các hiện tượng vận động và phát triển theo hình xoáy ốc
trơn tuột, nghĩa là không có ngưng đọng hoặc trục trặc làm
biến đổi hiện tượng. Trong xã hội nhân loại, hình xoáy ốc có
nhiều “nút biến” do tư tưởng con người làm biến đổi hiện
tượng, để đời sống con người mỗi ngày mỗi tươi đẹp hơn. Sự
khám phá ra lửa để chuyển cách ăn sống sang cách ăn chín là
một “nút biến”. Những thời kỳ biến đổi từ mẫu hệ sang phụ hệ,
thời kỳ đồ đá, đồ đồng, đồ sắt, v.v…cho tới thời kỳ kỹ nghệ
nguyên tử, điện tử, máy vi tính là những “nút biến” khác nữa.
Những “nút biến” đó là động cơ tiến hóa không ngừng. Chính
tư tưởng đã làm cho con người có khả năng chủ động đối với
thiên nhiên. Con người không thể hủy diệt thiên nhiên mà phải
thích ứng với thiên nhiên để phục vụ con người, sao cho đời
sống con người mỗi ngày mỗi đẹp thêm. Con người tìm cách
làm chủ vũ trụ vật chất khách quan, chuyển các quy luật trong
thiên nhiên thành những quy luật có tính cách triết học và chủ
quan. Do đó, chân lý không còn tính cách đương nhiên khách
quan mà đã chuyển thành tuyệt đối chủ quan, cho nên chân lý
trong xã hội nhân loại có tính tuyệt đối. Con người trong xã
hội nhân loại có bản thể như nhau, dù có da trắng, da vàng, đen
hay đỏ: loài người là nhất tính, nhất nguyên nghĩa là cùng một
giống (giống người), như vậy, chân lý trong xã hội nhân loại
có tính Nhất Nguyên.
Tóm lại, trong xã hội nhân loại, “Chân lý có tính nhất
nguyên và tính tuyệt đối”.
C- Vận Động Và Phát Triển Của Xã Hội Dân Tộc:
Chỉ có một loài người nhưng lại có nhiều dân tộc với
những yếu tố khác nhau về phong tục, tập quán, ngôn ngữ, diễn
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biến lịch sử..v…v….Mỗi dân tộc có yếu tố đồng nhất về chủng
tộc, có một tính riêng biệt gọi là dân tộc tính, sinh hoạt theo các
quy luật riêng của dân tộc mình. Do đó, mỗi dân tộc vận dụng
Dịch sao cho thích hợp với dân tộc tính. Vì thế, phần Dụng của
Dịch khác biệt đối với mỗi dân tộc. Khi ta nói: Dịch Hoa và
Dịch Việt khác nhau, ta hiểu là điểm khác biệt đó liên quan đến
phần Dụng của Dịch (vì phần Dụng thì vô cùng còn phần Thể
của Dịch là Một dù đối với tộc Hoa hay tộc Việt hoặc bất cứ
dân tộc nào khác). Chủng tộc, kinh tế và ý thức là ba điều kiện
hoạt động của xã hội, thường được hổ tương vận dụng để làm
thay đổi tình trạng xã hội. Thông thường, những vận động
chính trị làm thay đổi xã hội. Chiến tranh chỉ là những trường
hợp bất thường, hoặc những dân tộc cần tự vệ để bảo toàn sự
sống còn của dân tộc. Ta thấy ngay là: Chân lý đúng với dân
tộc này, lại có thể sai với dân tộc khác, do những yếu tố khác
biệt về khí hậu, điều kiện phân bố, văn hóa, ngôn ngữ, phong
tục tập quán, lịch sử…v…v….Cho nên chân lý trong xã hội
dân tộc có tính đa nguyên. Tình trạng xã hội dân tộc lại biến
đổi theo không gian và thời gian nên chân lý có tính tương đối.
Tóm lại, trong xã hội dân tộc, chân lý có tính đa nguyên và
tính tương đối.
C.1: Phần Dụng Của Dịch Tại Tây Phương:
Phải chăng các triết gia Tây phương không có ý niệm về
Dịch, hoặc chỉ có những hiểu biết đại khái về Dịch? Họ là tác
giả của nhiều chủ thuyết (thí dụ: Phát Xít, Cộng sản, Tư
Bản…)mà triết gia nổi tiếng thế giới trong thế kỷ 20 là
Heidegger đã cay đắng tuyên bố: “Văn hóa Tây phương hỏng
từ nền tảng, đem truyền bá đến đâu thì gieo rắc máu và nước
mắt tới đó”. Nói theo Dịch, trong thế kỷ 20 này, những người
lãnh đạo ba nuớc Phát Xít Đức, Ý, Nhật, các nước khối cộng
sản hay khối tư bản đều sử dụng lý “tác động một chiều” với
luật “mạnh được yếu thua” để rồi dẫn tới “đối lập tiêu diệt”. Ba
nước Đức, Ý, Nhật chủ trương chủng tộc ưu Việt, dùng sức
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mạnh quân sự nô lệ hóa các nước khác để trục lợi, theo luật
“mạnh được yếu thua” gây ra cuộc tàn sát giữa người và người
(đối lập tiêu diệt).. Lúc đầu, họ thắng thế nhưng sức yếu dần
rồi cuối cùng thua kém phe đồng minh (Anh, Pháp, Nga,
Mỹ…). Phe đồng minh cũng dùng luật “mạnh được yếu thua”
để đánh bại phe Phát Xít. Máu và nước mắt đã chan hòa khắp
mọi nơi. Liên bang Xô Viết theo chủ nghĩa duy vật, dùng chính
trị và khủng bố để khống chế dân chúng trong nước, nô lệ hóa
các nước chư hầu (tác động một chiều, rồi luật mạnh được yếu
thua). Đời sống nhân dân vô cùng cơ cực. Khối Cộng sản tuy
cường thịnh một thời gian, nhưng cuối cùng đi đến chỗ tàn tạ
trước sức mạnh của khối tư bản. Máu và nước mắt lại chan hòa
khắp nơi. Trong khi hai khối Cộng sản và Tư bản ở hồi hưng
thịnh, Nga và Mỹ ở vị thế đối lập, tranh giành ảnh hưởng trên
thế giới, gây ra chiến tranh lạnh (tác động hai chiều với lực
lượng thăng bằng). Cuộc đối đầu kéo dài đến khi khối Cộng
sản tàn tạ (thời kỳ suy vong sau khi hưng thịnh) thì khối Tư
Bản ở thế mạnh. Lúc đó, tình thế trở thành trạng thái chênh
lệch. Tác động hai chiều biến dịch thành tác động một chiều
với luật mạnh được yếu thua. Chỉ còn lại các nước tư bản đang
hồi hưng thịnh. Dân chúng có đời sống vật chất tương đối cao,
nhưng tinh thần luôn luôn căng thẳng (âm dương mất thăng
bằng trong con người), xã hội thường gặp nhiễu loạn. Các nhà
lãnh đạo khối Tư Bản dùng những chiêu bài nhân đạo giả tạo
để che lấp âm mưu khống chế toàn cầu về kinh tế (tác động
một chiều, luật mạnh được yếu thua), để mưu toan trục lợi. Họ
gây bất mãn cho dân chúng các nước khác vì không muốn làm
nô lệ kinh tế cho Tư Bản. Sự tranh chấp giữa các nước Tư bản
với nhau (vì phần Dụng của Dịch khác nhau đối với mỗi dân
tộc), cũng như sự tranh giành quyền lợi các đảng phái đối lập
trong mỗi nước (phần Dụng của Dịch khác nhau đối với các
đảng phái có chủ trương khác nhau), cộng với sự bất mãn và
tranh đấu của dân chúng các nước nhỏ yếu (phần dụng của
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Dịch đối với dân tộc yếu cần tự vệ chính đáng để sống còn) là
những mầm mống làm các nước Tư bản đi đến xáo trộn, suy
vong.
C.2- Phần Dụng Của Dịch Trung Hoa:
Từ thời xa xưa, tộc Hoa sống cuộc đời du mục du cư, nay
đây mai đó. Họ tàn sát muông thú để sinh sống, đánh đập súc
vật lạc đàn: đó là tác động một chiều theo luật mạnh được yếu
thua, dẫn đến luật đối lập tiêu diệt. Thói quen đó của tộc Hoa
được nối tiếp từ đời nay qua đời khác, từ thế hệ trước đến thế
hệ sau, trở thành tính hiếu chiến của dân Hoa - Hán. Do đó,
chúng ta không lấy làm lạ khi lịch sử Trung Hoa đầy rẫy những
cuộc nội chiến hay cuộc xâm lăng các nước chung quanh mà
người Hoa - Hán gọi là man di mọi rợ. Mãn Châu rồi Nội
Mông đã bị sát nhập vào Trung Hoa, Tây Tạng bị họ xâm lăng
năm 1959. Tộc Hoa - Hán đã đô hộ dân Việt cả ngàn năm
thuộc thiên niên kỷ thứ nhất. Họ vẫn còn nuôi mộng thôn tính
Việt Nam để làm bàn đạp tiến xuống chiếm vùng Đông Nam
Á, nhưng mộng đó chưa thành thì tộc Hoa (quốc gia ở Đài
Loan cũng như cộng sản ở Hoa Lục) đều đã diễu võ dương oai
ở biển Đông. Họ đã thực hiện phần Dụng của Dịch theo tác
động một chiều với luật mạnh được yếu thua để nô lệ hóa các
nước yếu (đối lập tiêu diệt). Phần Dụng của Dịch theo tộc Hoa
cũng giống như phần Dụng của Dịch theo Tây Phương, khác
hẳn với phần Dụng của Dịch Việt. Do đó, khi nói: Dịch Hoa
khác Dịch Việt, chúng ta nên hiểu sự khác biệt đó chỉ liên quan
đến phần Dụng mà thôi.
C.3- Phần Dụng Của Dịch Việt - Lý Tắc Tiên Rồng:
Trong khi tộc Hoa có lối sống du mục du cư, tộc Việt đã
sống định canh định cư để trồng trọt, cày cấy. Muốn gặt hái
được kết quả tốt đẹp trong nông nghiệp, dân Việt phải quan sát
hiện tượng thiên nhiên. Óc thực tiễn để giải quyết công việc
nẩy sinh từ đó. Việc cày cấy không thể đơn phương thực hiện,
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dân trong thôn xóm giúp đỡ lẫn nhau để xới đất, gieo mạ, cấy
lúa: đó là sự “giao dịch” giữa dân làng, thôn xóm theo “tác
động hai chiều”. Để đạt được kết quả tốt đẹp, mọi người phải
chung lưng góp sức trong công việc đồng áng, san bằng những
dị biệt (đối lập thống nhất), cùng nhau sống hài hòa. Tình
thương yêu đồng bào nẩy sinh từ hành động thực tiễn trong
nông nghiệp nên mọi người đều sống an vui, hạnh phúc. Công
việc nặng nhọc sẽ do những người khỏe mạnh đảm nhận, công
việc nhẹ nhàng do những người yếu sức phụ trách. Sự phân
công, hợp tác đã tỏ rõ lòng thành tâm thiện chí của mọi người
trong tinh thần bình đẳng, không phân biệt giai cấp (cầm quyền
hay dân chúng, khỏe mạnh hay yếu đuối…) Tóm lại, đời sống
nông nghiệp của dân Việt đã đưa đến ba hệ quả mà những thế
hệ sau gọi là quy luật:
1- Tác động hai chiều
2- Đối lập thống nhất
3- Phân công hợp tác
Ba quy luật trên đã được tổ tiên dân Việt minh họa trong
cuộc hôn nhân giữa Âu Cơ và Lạc Long Quân, được thần thoại
hóa thành mẹ Tiên và cha Rồng. Mẹ Tiên và cha Rồng là hai
nhân vật tưởng tượng, không có thật. Tiên được coi là người đã
thăng hoa, biểu tượng cho đẹp đẽ, sung sướng, nhân ái, tươi
vui, thanh nhã, nhu thuận, trường tồn… Rồng là rắn thăng hoa,
biểu tượng cho sự hùng mạnh (lúc động khi bay bổng làm mưa
làm gió trên không trung), sức nhẫn nại ẩn tàng đầy phong độ
của người ẩn dật (lúc tĩnh khi an nghỉ tại long cung), tài năng
quán thế (biến hóa vô cùng của Rồng)…
Lúc đầu, Âu Cơ và Lạc Long còn xa lạ. Do một sự vận
động nào đó, hai người biết nhau rồi đi đến kết hợp trong hôn
nhân. Chúng ta thấy: vận động có mục đích đi đến kết hợp nên
kết hợp là nguyên nhân của vận động. Kết hợp nào cũng cần có
vận động mới thành, nên vận động cũng là nguyên nhân của
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kết hợp. Điều này có nghĩa là vận động và kết hợp là nguyên
nhân lẫn của nhau hay hỗ tương nguyên nhân (đó là tác động
hai chiều). Cuộc hôn nhân của Tiên Âu Cơ và Rồng Lạc Long
Quân là sự kết hợp của Tiên và Rồng do sự vận động mà thành
tựu. Vận động làm cho Tiên biết Rồng và Rồng biết Tiên. Nói
cách khác, Tiên có tác động vào Rồng và Rồng có tác động vào
Tiên, hay là Tiên và Rồng đã có tác động vào nhau nghĩa là tác
động hai chiều. Tác động hai chiều đã đưa đến sự kết hợp Tiên
Rồng thành vợ chồng, sống chung dưới mái ấm gia đình. Đó là
sự “thống nhất” giữa hai yếu tố đối lập Tiên và Rồng, tuy hai
mà một, tuy một mà hai như câu thơ sau:
Mình với ta tuy hai mà một,
Ta với mình tuy một mà hai.
Tiên là nữ (thuộc âm), Rồng là nam (thuộc dương). Cuộc
hôn nhân Tiên - Rồng là sự thống nhất của hai yếu tố đối lập
nữ và nam, hoặc âm và dương. Do đó, cuộc hôn nhân Tiên Rồng đã hàm chứa hai quy luật triết học rất quan trọng trong
cuộc sống là “tác động hai chiều” và “đối lập thống nhất” do
kết quả của sự vận động và kết hợp là nguyên nhân lẫn của
nhau. Tiên và Rồng có trách nhiệm cùng nhau sống hài hòa để
đem lại hạnh phúc cho nhau, phân chia công việc trong gia
đình cũng như việc cày cấy, trồng trọt. Mọi hoạt động của Tiên
hay của Rồng đều hướng về “phân công hợp tác” để đem lại
hạnh phúc cho gia đình. Tóm lại, đời sống thực tiễn của gia
đình Âu Cơ - Lạc Long Quân cũng như của bao nhiêu gia đình
Việt thời Hùng Vương đã được thu gọn trong ba điểm mà ngày
nay hậu thế gọi là quy luật tác động hai chiều, đối lập thống
nhất và phân công hợp tác (với những ẩn ý hàm chứa trong
cuộc sống Tiên Rồng như thành tâm thiện chí, tinh thần bình
đẳng, mưu cầu hạnh phúc cho cả hai bên). Những chuyện hôn
nhân tầm thường đó nhưng rất quan hệ để đem lại hạnh phúc
cho gia đình, thanh bình trong xã hội, sẽ phai nhòa trong trí
nhớ của những thế hệ sau qua thời gian lâu dài, vì dưới thời
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Hùng Vương nước ta chưa có chữ viết để ghi chép lại. Vì vậy,
cuộc hôn nhân giữa Âu Cơ và Lạc Long Quân đã được thần
thoại hóa thành truyện hôn nhân giữa Tiên và Rồng để câu
chuyện thêm phần hấp dẫn cho người nghe. Hậu thế sẽ nhớ lâu
hơn rồi truyền miệng cho con cháu từ đời này qua đời khác. Do
đó, nhiều truyện dân gian có vẻ hoang đường đã được ghi chép
lại vào thế kỷ 14, 15 trong Lĩnh Nam Chích Quái của Trần Thế
Pháp vẫn còn truyền tụng đến ngày nay. Gỡ bỏ tính cách hoang
đường, tìm hiểu kỹ lưỡng những ẩn ý trong truyện hôn nhân
Tiên Rồng, chúng ta thấy 3 quy luật làm đuốc soi sáng cho
cuộc sống của dân Việt, rút tỉa từ kinh nghiệm sống của nông
dân Việt thời xa xưa. Thế hệ sau gọi 3 qui luật đó là lý tắc Tiên
Rồng. Nhờ vận dụng ba quy luật đó, gia đình Việt cổ xưa đã
sống an vui hạnh phúc trong một xã hội thanh bình. Tóm lại,
dân Việt cổ xưa đã dùng cuộc hôn nhân Tiên Rồng để cho hậu
thế biết các qui luật của vũ trụ cần phải chọn lựa và điều chỉnh
khi đem chuyển vào nhân loại với mục đích đem lại hạnh phúc
cho con người (phần Dụng của Dịch). Đó là cách vận dụng tài
tình của người Việt cổ xưa về lý tắc âm - dương trong thiên
nhiên khi chuyển sang nhân loại. Dân Việt đã chuyển hai yếu
tố đối lập âm dương trong thiên nhiên thành hai yếu tố đối lập
nữ - nam trong nhân loại, vật chất - tinh thần trong con người.
Các quy luật “tác động một chiều” hay “tác động hai chiều”
trong thiên nhiên chỉ là các quy luật có tính cách khoa học,
khách quan vận động, không có mục đích gì cả (vì thiên nhiên
không có tư tưởng). Dân Việt đã lựa chọn luật “tác động hai
chiều”, điều chỉnh luật “đối lập thống nhất” và “phân công hợp
tác” thành lý tắc Tiên - Rồng, có tính cách triết học và chủ
quan vận động, vì có mục đích rõ rệt là đem lại hạnh phúc cho
gia đình và thanh bình cho xã hội. Hậu thế cần nghiên cứu
tường tận những truyện dân gian (truyện cổ tích), ca dao tục
ngữ để khám phá ra những ẩn ý của tiền nhân gói ghém trong
đó. Câu tục ngữ “Có đi có lại mới toại lòng nhau” cho thấy đó
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là “tác động hai chiều”. Ta cũng phải lưu tâm đến ẩn ý hàm
chứa trong câu tục ngữ đó “có đi có lại….” cần có sự thăng
bằng: “công bằng là đạo người ta ở đời”. Có được sự thăng
bằng “có đi có lại…” thì sự giao dịch giữa hai bên mới có kết
quả tốt đẹp, “…mới toại lòng nhau”. Ngược lại, “có đi có
lại…”mà chênh lệch để mưu cầu lợi lộc theo kiểu: “hòn bấc
ném đi, hòn chì ném lại” thì “nặng, nhẹ” rõ rệt, “mạnh, yếu” rõ
nét. Sự giao dịch sẽ biến đổi và thành “biến dịch”; “tác động
hai chiều” sẽ biến đổi thành “tác động một chiều” với luật
“mạnh được yếu thua” để trục lợi, thì làm sao có thể “toại lòng
nhau” được. Tóm lại, câu tục ngữ “Có đi có lại, mới toại lòng
nhau” đã hàm chứa ẩn ý “trạng thái quân bình” về “tác
động hai chiều” trong sự giao dịch giữa người với người.
Câu tục ngữ “Thuận vợ thuận chồng, biển Đông tát cạn. Thuận
bè thuận bạn, tát cạn biển Đông” chứng tỏ hai yếu tố đối lập
(vợ - chồng, bầu bạn) đồng tâm nhất trí, thống nhất ý kiến để
hành động (luật đối lập thống nhất) thì có thể vượt qua mọi khó
khăn. Ta thấy luật “đối lập thống nhất: hàm chứa ẩn ý sự thành
tâm thiện chí giữa hai yếu tố đối lập thì việc thống nhất mới đạt
được kết quả tốt đẹp. “Thống Nhất” để xây dựng, đem lại an
vui cho cả hai phần tử đối lập, từ đó mà xã hội được thanh
bình. Giữa hai vợ chồng, “đối lập thống nhất” mà thiếu thành
tâm thiện chí, hợp tác trong hành động, để đi đến chỗ “chồng
ăn chả, vợ ăn nem” thì gia đình làm sao có thể an vui được,
hạnh phúc gia đình làm sao có thể có được. Kết quả có thể là
“mạnh ai nấy lo”, ‘“đường ai nấy đi”. Câu thơ trong thời gian
gần đây đã nói lên tình trạng gia đình tan vỡ khi bị ảnh hưởng
của văn hóa Tây phương:
Anh đi đường anh, tôi đường tôi
Tình nghĩa đôi ta có thế thôi
Câu ca dao “Chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa” minh
họa sự “phân công hợp tác” giữa hai yếu tố đối lập: chồng
thường khỏe hơn nên đảm nhận việc “cày ruộng” đòi hỏi phải
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có sức khỏe; vợ thể chất yếu đuối, phụ trách công việc “cấy
lúa”, nhổ cỏ nhẹ nhàng; còn việc đào xới, cày bừa nặng nhọc
thì người chồng đảm nhận với sự phụ lực của con trâu. Lúc gặt
hái được kết quả tốt đẹp, hoa lợi thu được là của chung hai vợ
chồng, nghĩa là của gia đình, chứ không phải của riêng vợ hay
của riêng chồng. Có được như thế, gia đình mới sống yên vui,
hạnh phúc. Nói một cách tổng quát, việc “phân công hợp tác”
hàm chứa ẩn ý công việc giao phó phải tùy thuộc thể trạng và
khả năng của mỗi người, trong tinh thần bình đẳng (bình đẳng
về cơ hội, bình đẳng về nghĩa vụ, bình đẳng về quyền lợi). Kết
quả của công việc có mục đích rõ rệt là đem lại lợi ích cho gia
đình nói riêng, cho đất nước nói chung. Chúng ta thấy rõ rệt
đời sống nông nghiệp của dân Việt với óc thực tiễn giải quyết
các công việc đồng áng, đã làm gương cho hậu thế, rồi những
thế hệ sau đúc kết lại thành các quy luật hợp thành lý tắc Tiên
Rồng. Suy ra, chúng ta phải nghiên cứu kỹ lưỡng những truyện
dân gian, những ca dao tục ngữ liên quan đến đời sống hàng
ngày của dân chúng nói chung, của nông dân Việt nói riêng,
xem có phù hợp với lý tắc Tiên Rồng hay không. Tư tưởng
Việt bàng bạc trong nếp sống Việt, đạo sống Việt rồi từ đó
thành truyền thống Việt, văn hóa Việt. Chính vì vận dụng được
lý tắc Tiên Rồng trong cuộc sống, dân Lạc Việt có cuộc sống
an vui, hạnh phúc trong xã hội thanh bình, trải dài suốt thời
Hùng Vương, sống đông đảo tại châu thổ sông Hồng Hà ngày
nay, đã đạt được một nền văn minh cao độ mà hậu thế gọi là
văn minh Sông Hồng. Từ bao lâu nay, vì ảnh hưởng văn hóa
ngoại nhập, một số không ít người Việt đã sống xa lìa gốc
nguyên thủy, chạy theo văn minh vật chất, coi nhẹ phần tinh
thần nên đã đánh mất sự thăng bằng giữa âm (vật chất) và
dương (tinh thần) trong con người, thường sử dụng “tác động
một chiều” trong cuộc sống (ảnh hưởng của Trung Hoa rồi Tây
Phương) nên xã hội Việt mới sinh nhiều bất công, tinh thần dân
Việt mới nhiễu loạn.
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Do đó, chúng ta cần phải vận dụng lại tư tưởng Việt,
phát huy văn hóa Việt, trang bị lại tinh thần Việt cho mọi
tầng lớp dân chúng, thì dân Việt mới giải tỏa được những bế
tắc hiện tại của lịch sử dân tộc.
Đào Văn Dương
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DỊCH VÀ NỀN
VĂN MINH NHÂN BẢN
Kinh Dịch có thể coi là một cuốn kỳ thư của thế giới.
Dịch hàm chứa nhiều qui luật liên quan đến thiên nhiên và loài
người. Khó có người nào có thể tự hào thâm hiểu dịch. Từ xưa
đến nay (khoảng hai ngàn năm) trải qua bao nhiêu thế hệ, các
học giả vẫn còn tranh luận dài dài về Dịch. Tại sao vậy? Muốn
có lời giải đáp, chúng ta cần tìm hiểu ý nghĩa của Dịch và nội
dung sách Dịch., riêng cuốn Kinh Dịch do Khổng Tử biên soạn
và các môn đồ Khổng phái bổ túc.
Kinh là cuốn sách, Dịch là biến đổi. Kinh Dịch là cuốn
sách nói đến sự biến đổi của thiên nhiên và của xã hội nhân
loại.

MỘT -Ý Nghĩa Của Dịch:
Từ thời cổ sử, tiền sử, các sắc dân sinh sống tại vùng đất
thuộc Trung Hoa ngày nay thuộc các sắc tộc Hoa, Di và Việt.
Tộc Hoa sống du mục du cư tại vùng Tây Bắc sông
Hoàng Hà; tộc Bách Việt sống định cư tại vùng châu thổ sông
Hoàng Hà, còn tộc Di sống tại vùng đất ở giữa hai tộc Hoa và
Bách Việt. Nhiều bộ tộc Hoa, Di và Bách Việt sống xen kẽ
nhau, từ đó có sự giao lưu văn hóa và kinh tế.
Khoảng năm bảy ngàn năm trước ngày nay, người cổ xưa
(không biết là Hoa, Di hay Bách Việt) đã nhận thấy rằng trong
thiên nhiên cũng như trong loài người luôn luôn có hai yếu tố
đối nghịch (hay đối lập) nhau như: Trời - Đất, Mặt Trời - Mặt
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Trăng, Sáng - Tối, Ngày - Đêm, Nóng - Lạnh, Động - Tĩnh,
Cao - Thấp…Nam - Nữ, Chồng - Vợ, Ông - Bà, Cha - Mẹ, Trai
- Gái, Tốt - Xấu, Thịnh - Suy, Phải - Trái, Thuận - Nghịch, Có
- Không, Cương - Nhu, Lẻ - Chẵn, Tinh Thần - Vật Chất v.v…
Để diễn tả một cách tổng quát vô số cặp đối lập đó, cổ
nhân đã tạo ra hai từ ngữ đối lập Dương và Âm họp thành cặp
đối lập căn bản Dương - Âm. Trong các thí dụ trên, từ ngữ để
trước thuộc dương, từ ngữ để sau thuộc âm.
Dương = Trời, Mặt Trời, Sáng, Ngày, Nóng…: Nam,
Chồng, Ông, Cha, Trai, Tốt, Mạnh v.v…
Âm = Đất, Mặt Trăng, Tối, Đêm, Lạnh…; Nữ, Vợ, Bà,
Mẹ, Gái, Xấu, Yếu v.v…
Âm Dương tác động vào nhau, sinh ra vạn vật như cỏ
cây, chim muông, súc vật, loài người. Vạn vật sinh sôi nẩy nở,
phát triển và biến đổi không ngừng. Sự biến đổi đó gọi là Dịch,
với ba nghĩa; biến dịch (thay đổi để thành cái khác), giao dịch
(tác động vào nhau) bất dịch (không thay đổi = bất di bất dịch).

HAI: Dịch Trong Thiên Nhiên:
Sự biến đổi của các hiện tượng thiên nhiên như thế nào?
Xin lấy ba hiện tượng thiên nhiên liên quan đến Sáng - Tối,
Nóng - Lạnh, Mạnh - Yếu để từ đó chúng ta có thể tìm ra
những qui luật về sự biến đổi trong thiên nhiên.
I - Hiện Tượng Thiên Nhiên Về Sáng Và Tối:
Sáng chuyển sang tối là sự biến dịch từ Ngày sang Đêm.
Ban ngày, người ta nhìn rõ mọi vật, còn ban đêm mọi vật chìm
trong bóng tối nên không ai nhận rõ được các vật. Từ ban ngày
đến ban đêm, có một thời gian tranh sáng tranh tối là hoàng
hôn: người ta nhìn mọi vật lờ mờ. Đó là lúc giao dịch giữa đêm
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và ngày. Bóng tối của đêm đã tác động (một chiều) đến sức
sáng của ngày, và làm giảm bớt sức sáng đó. Rồi bóng tối của
đêm cứ bao phủ dần sức sáng của ngày, để cuối cùng đêm đến
thì ngày không còn nữa. Nói cách khác, đêm đã tiêu diệt ngày.
Thực tại cho chúng ta thấy sau đêm lại đến ngày. Từ đêm
đến ngày, có một thời gian tranh tối tranh sáng là tảng sáng.
Mọi vật lại bắt đầu hiện ra lờ mờ. Đó là giao dịch giữa ngày và
đêm. Ánh sáng của ngày đã tác động (một chiều) vào bóng tối
của đêm nên đã giảm thiểu sức tối của đêm. Cuối cùng, ánh
sáng của ngày đã xua đuổi bóng tối của đêm nên đêm không
còn nữa. Ngày đã tiêu diệt đêm.
Chúng ta thấy rằng sau ngày là đêm, sau đêm lại là ngày,
nghĩa là ngày và đêm nối tiếp nhau không bao giờ chấm dứt.
Thứ tự ngày đêm không bao giờ thay đổi: đó là sự bất dịch về
thứ tự ngày đêm.
Thực tại cho ta thấy rằng: Nếu chỉ có tác động một chiều,
một yếu tố đối lập (hoặc ngày, hoặc đêm) sẽ bị tiêu diệt. Thực
tại cũng cho chúng ta thấy rằng: cả hai yếu tố đối lập ngày và
đêm đều tồn tại. Tại sao vậy?
Theo phần giải thích ở trên, có hiện tượng hoàng hôn là
do tác động của đêm vào ngày; hiện tượng tảng sáng là do tác
động của ngày vào đêm. Như thế giữa ngày và đêm đã có tác
động hai chiều. Hiện tượng hoàng hôn hay tảng sáng có thể
nói là thời gian kết hợp (hay thống nhất) của ngày và đêm (của
sáng và tối). Ta nói: Ngày và đêm đã thống nhất để thành hiện
tượng hoàng hôn hay tang tảng sáng.
Nhìn thẳng vào thực tại hiện tượng thiên nhiên kể trên,
chúng ta rút ra được hai qui luật triết học:
1-Luật tác động một chiều dẫn đến luật đối lập tiêu diệt
(một yếu tố biến mất)
2-Luật tác động hai chiều dẫn đến luật đối lập thống
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nhất (cả hai yếu tố đối lập đều tồn tại).
II- Nóng Và Lạnh
Hiện tượng thiên nhiên liên quan đến nóng và lạnh tương
tự hiện tượng trên, xin chỉ nói sơ lược mà thôi.
Thực tại về thời tiết cho thấy: mùa Xuân ấm áp, mùa Hạ
nóng rực, mùa Thu mát mẻ và mùa Đông giá lạnh.
Biến đổi từ nóng sang lạnh là biến dịch từ Hạ sang
Đông. Giữa Hạ và Đông ta có mùa Thu mát mẻ. Đó là thời
gian không còn nóng như Hạ mà cũng chưa lạnh như Đông. Ta
thấy Đông đã tác động (một chiều) vào Hạ để lạnh giảm thiểu
sức nóng, chuyển thành mát mẻ (nhiệt độ xuống dần để khí hậu
trở thành mát mẻ trước khi sang giá lạnh). Thu là mùa giao
dịch giữa Đông và Hạ. Khi khí lạnh tăng dần để đi đến giá
lạnh mùa Đông thì mùa Hạ không còn nữa: Đông đã tiêu diệt
Hạ.
Từ Đông đến Hạ, ta có mùa Xuân ấm áp. Khí nóng mùa
Hạ đã tác động (một chiều) vào giá lạnh mùa Đông làm cho khí
lạnh tan dần (nhiệt độ tăng dần để khí hậu không còn lạnh nữa,
trở nên ấm áp trước khi thành nóng nực). Xuân là mùa giao
dịch giữa Hạ và Đông. Khi khí nóng tăng dần để đến mùa Hạ
thì mùa Đông không còn nữa. Nóng đã tiêu diệt lạnh; Hạ đã
tiêu diệt Đông.
Thứ tự bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông không bao giờ thay
đổi: thứ tự đó bất dịch.
Cũng như trường hợp sáng và tối, mát mẻ là thời tiết kết
hợp (hay thống nhất) của lạnh và nóng, còn ấm áp là thời tiết
thống nhất của nóng và lạnh. Xuân là mùa thống nhất của Hạ
và Đông. Thu là mùa thống nhất của Đông và Hạ.
Nhìn thẳng vào hiện tượng thiên nhiên của các mùa Xuân
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Hạ Thu Đông, chúng ta lại thấy 2 qui luật: tác động một chiều
dẫn đến luật đối lập tiêu diệt, và luật tác động hai chiều dẫn
đến luật đối lập thống nhất.
III- Mạnh Và Yếu
Chúng ta thường nghe nói đến luật mạnh được yếu thua.
Trường hợp này thường xảy ra tại núi rừng, sông biển.
Tại núi rừng, những cây nhỏ mọc dưới bóng những cây
lớn, cây cổ thụ, tăng trưởng èo uột hoặc bị thui chột. Sức mạnh
của những cây to lớn đã tác động (một chiều) rất tai hại cho
những cây nhỏ, nên những cây nhỏ đã sống èo uột, để cuối
cùng bị tiêu diệt…
Các loại thú mạnh như hổ, báo tàn sát những thú vật nhỏ,
yếu đuối hơn như hươu, nai, chồn, cáo v.v…
Trong sông biển, chúng ta cũng thấy luật “cá lớn nuốt cá
bé”.
Những hiện tượng thiên nhiên ở núi rừng, sông biển, chỉ
theo luật mạnh được yếu thua, kết quả của luật tác động một
chiều và luật đối lập tiêu diệt.
Tuy nhiên những cây lớn, thú dữ, cá mạnh thuộc thiểu số
trong thiên nhiên, còn các cây nhỏ, thú vật loại yếu hay tôm cá,
có nhiều không kể xiết. Do đó, chỉ có một số ít bị tiêu diệt, vạn
vật vẫn tiếp tục sinh sôi nẩy nở không ngừng đến ngày nay và
sẽ tồn tại mãi mãi về sau.
Phần trên thuộc tác động một chiều. Luật tác động hai
chiều xảy ra trong vũ trụ bao la. Luật vạn vật hấp dẫn giữa các
tinh tú, sức đẩy và sức hút của trái đất và mặt trăng là luật tác
động hai chiều. Nếu một trong hai sức đối lập đó mạnh hơn,
hai hành tinh sẽ va chạm dữ dội và vỡ tan tành. Việc đó không
xảy ra nghĩa là sức đẩy và sức hút ở trạng thái quân bình. Nói
cách khác, hai sức đối lập đó đã thống nhất để có tình trạng
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cân bằng. Do đó, dù lớn dù nhỏ, các tinh tú cũng như trái đất,
mặt trăng vẫn tồn tại.
Nhờ quan sát những hiện tượng trong thiên nhiên, con
người đã tìm ra những qui luật về tác động một chiều (với đối
lập tiêu diệt) và tác động hai chiều (với đối lập thống nhất để
cùng tồn tại).Những luật trong thiên nhiên có tính cách khoa
học và khách quan vận động, độc lập với không gian và thời
gian, dù có con người hay không có con người, những qui luật
đó vẫn xảy ra như thế, không thay đổi. Đó là bản thể của Dịch
(thường chỉ gọi là phần thể của dịch).
Sang xã hội nhân loại, con người đã vận dụng các qui
luật trong thiên nhiên như thế nào: đó là phần dụng của dịch.
Ta cũng nên biết: Thể của Dịch là một (không thay đổi) còn
dụng của dịch là vô cùng.
Đó là bất biến ứng vạn biến.
IV- Nhận Định
Trong các hiện tượng thiên nhiên kể trên, chúng ta chỉ
thấy có hai qui luật:
1- Luật tác động một chiều dẫn đến luật đối lập tiêu diệt
(1 yếu tố biến mất, chỉ còn một yếu tố)
2- Luật tác động hai chiều dẫn đến luật đối lập thống
nhất (cả hai yếu tố đều tồn tại)
Đó là các qui luật có tính cách khoa học và khách quan
vận động, không thay đổi từ xưa đến nay, độc lập với không
gian và thời gian, dù có con người hay không có con người, các
qui luật trên vẫn thế.
Tuy nhiên, ba hiện tượng thiên nhiên kể trên cũng có
điểm khác biệt.
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Hiện tượng thiên nhiên về sáng và tối chỉ có hai qui luật
kể trên, và không có gì khác nữa.
Hiện tượng thiên nhiên về nóng và lạnh có sự điều chỉnh
để thích hợp với con người. Nếu chỉ nói đến sự biến đổi về
nóng và lạnh bốn mùa phải bắt đầu từ Hạ hay Đông. Thứ tự
bốn mùa vẫn không thay đổi. Đó là luật tắc thiên nhiên. Tuy
nhiên, mùa Hạ nóng nực, mùa Đông giá lạnh nên con người
không ưa thích. Mùa Thu tuy mát mẻ, nhưng cây cối rụng lá,
các cành trơ trụi, cảnh tượng tiêu điều, không hợp lòng người.
Mùa Xuân ấm áp, cây cối nảy lộc, hoa nở đẹp đẽ, rất hợp lòng
người. Do đó con người mới chọn mùa Xuân làm khởi điểm
của bốn mùa theo thứ tự Xuân Hạ Thu Đông, vẫn đúng luật tắc
thiên nhiên. Chúng ta có thể nói qui luật thiên nhiên khi chuyển
sang nhân loại, cần có sự điều chỉnh, vì thế ta mới có câu
“Thuận ý Trời, hợp lòng người”
Sang hiện tượng thiên nhiên về Mạnh -Yếu, chúng ta
thấy chỉ có luật tác động một chiều dẫn đến đối lập tiêu diệt
(không có luật tác động hai chiều) đối với thực vật và súc vật,
còn đối với khoáng vật, chỉ có luật tác động hai chiều (không
có luật tác động một chiều).
Các hiện tượng thiên nhiên tuy nhiều vô cùng, nhưng đều
qui về luật âm dương, cho mọi hiện tượng, chứ không còn qui
luật nào khác nữa.
Đối lập thống nhất chỉ là tình trạng dung hòa giữa hai yếu
tố đối lập để cả hai cùng tồn tại: Đó là tình trạng hòa.
Sáng tối hòa để có hoàng hôn và tảng sáng nên ngày và
đêm đều tồn tại.
Nóng lạnh hòa để có mát mẻ của mùa Thu hay ấm áp của
mùa Xuân nên Hạ và Đông đều tồn tại.
Mạnh yếu hòa để các tinh tú, hành tinh tồn tại.
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● Nông

dân chỉ có thể cày cấy khi mưa thuận gió hòa.

Loài người chỉ có hòa bình khi sử dụng chữ hòa trong
giao dịch, có thể là đại hòa (như mát mẻ của mùa Thu) hay thái
hòa (như ấm áp của mùa Xuân).
●

● Để kết luận, hai luật tắc trong thiên nhiên có thể coi là
tấm bảng chỉ đường cho loài người muốn đi theo con đường
dẫn đến chiến tranh hay con đường tiến tới hòa bình.

1- Nếu con người sử dụng luật tác động một chiều với
luật đối lập tiêu diệt (luật mạnh được yếu thua), kết quả là
tranh chấp, xung đột, chiến tranh.
2- Nếu con người sử dụng luật tác động hai chiều với
luật đối lập thống nhất (thực hiện chữ hòa), kết quả là mọi
người sẽ sống trong hòa bình: tinh thần hòa cả làng sẽ đưa
đến đại hòa, thái hòa.
Như vậy, chiến tranh hay hòa bình tùy thuộc cách hành
xử giữa người với người.

Ba - Dịch Trong Xã Hội Nhân Loại
Các hiện tượng trong thiên nhiên có rất nhiều, tất cả đều
do các cặp đối lập sinh ra. Người viết đã giới hạn trong ba hiện
tượng thiên nhiên liên quan đến sáng - tối, nóng - lạnh, mạnh
yếu cũng đủ để trình bày các qui luật trong thiên nhiên: luật tác
động một chiều dẫn đến đối lập tiêu diệt, và luật tác động hai
chiều dẫn đến luật đối lập thống nhất.
Đối với loài người kể từ khi thành lập xã hội, thời gian
quá dài nên người viết cũng xin giới hạn vào khoảng thời gian
từ đầu thế kỷ 20 đến nay cũng đủ để trình bày những biến
chuyển trên thế giới.
Thế kỷ 20 là một thế kỷ đầy biến động. Khởi đầu là Đệ
Nhất Thế Chiến (1914 - 1918) do Đức phát động. Nước Đức
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chủ trương chủng tộc ưu việt, dùng sức mạnh quân sự để nô lệ
hóa Âu châu, nên đã gây chiến tranh với nước Pháp. Đức
mạnh, Pháp yếu nên Pháp đã thua lúc ban đầu. Về sau Pháp
được Anh và Mỹ giúp sức nên mạnh hơn Đức. Kết quả là Đức
đã bại trận. Hơn hai chục năm sau, Đức liên kết với Ý và Nhật
để thành lập khối Phát Xít, vẫn chủ trương chủng tộc ưu việt,
dùng quân sự để khống chế toàn cầu theo luật mạnh được yếu
thua, gây ra cuộc Đệ Nhị Thế Chiến (1939 - 1945); hậu quả là
cuộc tàn sát giữa người với người (luật đối lập tiêu diệt). Lúc
đầu khối Phát Xít thắng thế, đã thôn tính gần nửa thế giới,
nhưng sức yếu dần; cuối cùng, Phát Xít thua kém phe Đồng
Minh (Anh, Pháp, Nga, Mỹ…) Theo luật mạnh được yếu thua,
phe Đồng Minh đã đánh bại khối Phát Xít. Máu và nước mắt đã
chan hòa khắp nơi.
Luật tác động một chiều với luật đối lập tiêu diệt trong
thiên nhiên, chuyển sang xã hội nhân loại, đã có sự điều
chỉnh. Ba nước thua trận Đức, Ý , Nhật vẫn tồn tại, nhưng chế
độ Phát Xít đã bị tiêu diệt, không còn nữa. Những người lãnh
đạo khối Phát Xít đã bị loại ra khỏi chính quyền ba nước Đức,
Ý, Nhật.
Ba nước Đức, Ý, Nhật đã chuyển mình để tiến tới một
chế độ tốt đẹp hơn, có thể đem hạnh phúc cho dân chúng,
nhưng chưa tìm ra con đường mới để theo.
Sau khi Phát Xít sụp đổ, thế giới còn lại hai khối Cộng
Sản và Tư Bản.
Liên bang Xô Viết theo chủ nghĩa duy vật, dùng chính trị
và quân sự để khống chế dân chúng trong nước và nô lệ hóa
các nước chư hầu (luật tác động một chiều, luật mạnh được yếu
thua, về chính trị với sự yểm trợ của quân sự). Đời sống dân
chúng vô cùng cơ cực. Khối cộng sản hưng thịnh một thời
gian, đã chiếm gần nửa thế giới, gây ra chiến tranh lạnh với
khối tư bản. Cuối cùng, cộng sản đi đến chỗ tàn tạ, trước sức
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mạnh của khối tư bản. Máu và nước mắt vẫn chan hòa khắp
mọi nơi.
Lý tưởng Cộng sản sụp đổ rồi. Nga và các nước Đông Âu
chuyển mình để tiến tới con đường thứ ba (sau tư bản và cộng
sản), tốt đẹp hơn, để đem lại hạnh phúc cho dân chúng và thanh
bình cho xã hội. Họ còn đang dò tìm.
Đến thập niên cuối cùng của thế kỷ 20, đa số các nước
trên thế giới đều ở thế yếu, chỉ có khối tư bản ở thế mạnh, vẫn
duy trì chủ trương “cá lớn nuốt cá bé” về kinh tế. Các nước tư
bản do Hoa Kỳ lãnh đạo, đưa ra chính sách toàn cầu hóa kinh
tế, để lập trật tự thế giới mới (tất nhiên theo luật mạnh được
yếu thua). Họ có thành công hay không? Chúng ta phải dựa vào
thực tại để tìm câu giải đáp.
Trong những năm gần đây, Tổ Chức Thương Mại Thế
Giới (WTO) tổ chức thảo luận về kế hoạch toàn cầu hóa kinh
tế . Bên trong hội nghị, các nước tư bản tranh chấp nhau, vì
nước nào cũng muốn thủ lợi cho nước mình. Các nước kém mở
mang cho rằng toàn cầu hóa kinh tế chỉ làm cho các nước
nghèo càng nghèo thêm. Kết quả là không có sự đồng ý về vấn
đề toàn cầu hóa. Các nước lại hẹn nhau sẽ họp vào năm tới.
Bên ngoài hội nghị dân chúng nhiều nước đã kéo nhau tụ tập ở
phía ngoài, la hét phản đối việc toàn cầu hóa kinh tế của các
nước tư bản.
Xin kể thêm ý kiến của một số sử gia về kinh tế chính trị
và ký giả báo chí:
Adam Garfinkle, biên tập viên tờ The National Interest,
nhân viên Ủy Ban An Toàn Quốc Gia Hoa Kỳ, đã nêu lên một
số kinh nghiệm cho nước Mỹ sau thảm họa khủng bố 11 - 9,
trong một bài viết đăng báo Asia Times ra ngày 11 - 10 - 2001,
có đoạn sau: “… chính phủ Hoa Kỳ, từ thời Tổng thống Bill
Clinton sang thời tổng thống George Bush đã không nhận thấy
rằng toàn cầu hóa sẽ làm nẩy sinh tâm lý thù hận; trong quá
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trình ấy, các nuớc giàu cứ giàu thêm, các nước nghèo bị gạt ra
rìa, mà thế giới không có biện pháp gì để xóa bỏ khoảng cách
giàu nghèo đó.” (Trích báo Chính Luận, Seattle, số 250, trang
23, tuần lễ 19 - 26 tháng 10 - 2001).
Hai sử gia Kevin Orourke và Jeffrey Williamson của đại
học MIT tại Mỹ, đã nêu ra những đặc điểm dẫn tới sự thoái
trào của hội nhập kinh tế Bắc Đại Tây Dương trong cuốn Toàn
Cầu Hóa và lịch sử (Globalization and History, do MIT Press
xuất bản năm 2000).
Năm 2001, Harvard University Press xuất bản cuốn Sự
Cáo Chung Của Toàn Cầu Hóa (The End of Globalization).
Ông nêu ra hai động lực cản trở toàn cầu hóa vào thập niên 20
của thế kỷ 2000: đó là yếu kém về cơ cấu của hệ thống ngân
hàng và phản ứng cản trở di dân.
Hai công trình nghiên cứu trên đều báo động rằng toàn
cầu hóa không phải là tất yếu, mà có thể bị cản trở và có thể bị
đẩy lùi vì những yếu tố chẳng ai lường trước được. (Trích báo
Chính Luận, Seattle số 251, trang 33, tuần lễ 26 - 10/02- 11.
2001)
Chúng ta thấy: chính sách toàn cầu hóa kinh tế không
hợp lòng người. Các nước tư bản khó gặt hái được kết quả tốt
đẹp.

Bốn: Nền Văn Minh Nhân Bản
Các nước tư bản chưa đạt được kết quả mong muốn về
chính sách toàn cầu hóa kinh tế thì thế kỷ 20 đã chấm dứt. Thế
kỷ 21 khởi đầu bằng “chiến dịch khủng bố” và “chiến tranh
chống khủng bố”. Máu và nước mắt vẫn tiếp tục chảy.
Khối tư bản đi về đâu? Nhân loại đi về đâu? Chúng ta
phải dựa vào thực tại để tìm ra câu trả lời. Xin trở lại quá khứ
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khoảng năm chục năm trước đây.
Sau khi Đệ Nhị Thế Chiến chấm dứt, nhiều triết gia Hoa
Kỳ đã triệu tập “Hội Nghị Triết Học Thế Giới” (lần thứ nhất)
vào năm 1949 tại Honolulu để tìm phương thức đem lại hòa
bình cho thế giới.
Triết gia lỗi lạc vào hàng đầu của thế kỷ 20 là Heidegger
đã thẳng thắn tuyên bố “Văn hóa Tây phương hỏng từ nền
tảng, đem truyền bá tới đâu thì chỉ gieo máu và nước mắt tới
đó”.
Thế kỷ 20 đã chứng thực lời nói trên.
Nền tảng của văn hóa Tây phương là gì? Đó là nền triết
học duy lý mà căn bản là luật mạnh được yếu thua. Chúng ta
biết rằng duy là “chỉ một mình”, lý là “lẽ tự nhiên của trời đất,
của thiên nhiên”, nên các triết gia chỉ lưu tâm đến những việc
xảy ra trên rừng núi hay trong sông biển. Họ chỉ thấy luật rừng
mạnh được yếu thua và luật biển cá lớn nuốt cá bé. Điều này đã
rõ rệt khi Phát Xít và Cộng sản sử dụng luật rừng, còn tư bản
sử dụng luật biển (luật của thiên nhiên). Đó là nguyên nhân của
những biến động trong thế kỷ 20. Người tàn sát người bằng
quân sự như Phát Xít đã thực hiện; người áp bức người
bằng chính trị theo chủ trương của Cộng sản, và người bóc
lột người bằng kinh tế theo chính sách của tư bản.
Văn hóa Tây phương đã gây ra các kết quả vô cùng khốc
hại cho nhân loại. Do đó, nhiều thức giả thấy rằng phải có một
nền văn hóa mới thay thế văn hóa Tây phương.
Theo Marilyn Ferguson trong cuốn The Aquarian
Conspiracy (trang 422) của nhà xuất bản Putnam’s Sons (New
York), “…theo nhận định của các thức giả hiện đại Tây
phương, chúng ta đang bước vào kỷ nguyên Thái Bình Dương,
chẳng những về mặt kinh tế mà cả về văn hóa nữa. Kỷ nguyên
này có thể tiên báo một sự kiện vô tiền khoáng hậu: Không
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phải là một loại trật tự thế giới mới mà là một “nền văn hóa
thế giới mới” (Trích bài của Thường Nhược Thủy, trang 54,
cuốn Đạo Sống Việt của Tủ Sách Việt Thường, xuất bản tại
Houston năm 2000).
Nền tảng của nền văn hóa mới là gì? Chúng ta trở lại
“Hội Nghị Triết Học Thế Giới” lần thứ 18 năm 1998. Hội nghị
qui tụ hơn 200 triết gia thuộc 70 phái đoàn các nước. Ba phái
đoàn Pháp, Hoa Kỳ và Nga có nhiều triết gia nhất. Các triết gia
và giáo sư triết học đã loại bỏ các chủ nghĩa Duy Tâm, Duy
Vật, Duy Sinh và nhìn thẳng vào thực tại: vấn đề của loài
người phải do con người định đoạt. Con người đã gây ra chiến
tranh thì chính con người mới xây dựng được hòa bình, chứ
không phải ý muốn của thần linh hay Thượng Đế.
Các triết gia đã đưa ra các chủ đề về con người như sau:
“Thực thể con người với tính cách là đối tượng của Triết Học”,
“Thực thể con người: bản chất, tinh thần và tính cộng đồng”,
“Lịch sử xã hội và con người”, “Vai trò nhận thức của con
người”, “Hiện tại và tương lai của nhân loại.”
Như vậy, các triết gia đã lấy con người làm tiền đề triết
học, nghĩa là lấy con người làm gốc: đó là yếu tố nhân bản
(nhân = người, bản = gốc) của nền văn hóa mới, lấy con người
làm gốc thì mọi hiện tượng sống được tạo ra bởi con người,
vì người và cho người. Do đó, sứ mệnh của con người trong xã
hội là phục vụ người, vì người, cho người, chứ không phải vì
tham vọng, dục vọng, vì tiền tài danh vọng.
Dù là công dân của bất cứ quốc gia nào, con người bao
giờ cũng có tính tốt và tính xấu (hay nhân tính và thú tính). Từ
nhiều thế kỷ nay, con người đã để cho thú tính làm chủ tư duy
và hành động, cho nên con người mới hành động như súc vật,
nghĩa là dùng luật rừng mạnh được yếu thua hay luật biển cá
lớn nuốt cá bé của súc vật. Chúng ta biết rằng loài vật không có
văn hóa, còn con người có văn hóa. Vậy văn hóa là nội dung
296 Tuû Saùch Vieät Thöôøng

phân biệt giữa con người và súc vật. Con người không thể
hành động như súc vật không có văn hóa. Nói cách khác, con
người không thể để thú tính chỉ huy hành động của con người.
Con người cần phải thay đổi tư tưởng để suy nghĩ theo
con người có văn hóa, nên phải thay đổi hành động. Điều này
có nghĩa là con người cần phải chuyển hóa tâm thức, để
nhân tính làm chủ tư duy và hành động. Con người cần phải
phát huy nhân tính để nhân tính chế ngự thú tính, thì con người
mới dứt bỏ được những hành động xấu xa giữa người với
người. Thí dụ: con người xấc láo, cố gắng chuyển hóa tâm thức
để có lễ độ với người khác thì con người đó không còn xấc láo
nữa; con người gian xảo khi đã chuyển hóa tâm thức để thành
người thật thà thì không còn tính gian trá nữa. Đó chỉ là dương
thịnh (phát huy tính tốt) thì âm suy (tính xấu sẽ suy giảm).
Trong bao nhiêu lâu nay, con người đã chạy theo tiền tài, danh
vọng: con người làm nô lệ cho tiền tài danh vọng vì con người
chưa làm chủ chính mình; nói cách khác, con người không có
tinh thần nhân chủ nên mới chưa chế ngự được thú tính.
Tóm lại, ba yếu tố nhân bản, nhân tính và nhân chủ là
ba yếu tố căn bản cho một nền văn hóa mới.
Chúng ta cũng biết rằng con người sống trong thiên nhiên
phải nương tựa vào thiên nhiên để duy trì sự sống còn. Tuy
nhiên, thiên nhiên có thể tàn sát con người với bão tố, động đất,
lụt lội v.v…nhưng con người không thể tiêu diệt được thiên
nhiên. Con người đối lập với thiên nhiên, nhưng phải hợp tác
với thiên nhiên để sống còn. Con người là một động vật trong
vạn vật, nên luật tắc của thiên nhiên chi phối đời sống con
người.
Chúng ta biết rằng trong thiên nhiên chỉ có hai luật tắc:
Luật tác động một chiều dẫn đến luật đối lập tiêu diệt và luật
tác động hai chiều dẫn đến luật đối lập thống nhất. Con
người đã sử dụng luật mạnh được yếu thua hay cá lớn nuốt cá
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bé, nghĩa là con người đã theo luật tác động một chiều với luật
đối lập tiêu diệt nên loài người chỉ thấy chiến tranh và chiến
tranh liên miên. Như vậy, muốn xây dựng hòa bình, con người
chỉ có cách duy nhất là theo luật tác động hai chiều và đối lập
thống nhất. Tuy nhiên, luật tắc trong thiên nhiên cần có sự điều
chỉnh khi chuyển sang xã hội nhân loại.
Con người khi đã chuyển hóa tâm thức thì nhân tính sẽ
làm chủ tư duy và hành động. Trong cuộc giao dịch về văn hóa,
chính trị và kinh tế giữa người với người (tác động hai chiều),
con người phải tỏ ra thành tâm thiện chí khi giao dịch, phải tôn
trọng lẫn nhau trong tinh thần bình đẳng (không cậy mạnh để
ăn hiếp yếu) san bằng những dị biệt để thống nhất tư tưởng, rồi
thống nhất hành động (đối lập thống nhất). Sau đó, phải có sự
phân công rõ ràng để đôi bên cùng có lợi (người được lợi điều
này thì phải chịu thiệt điều khác để đối phương hưởng lợi), rồi
hợp tác để cùng nhau hành động sao cho đem lại hạnh phúc
cho cả đôi bên. Như vậy con người phải tuân theo 3 qui luật:
1- Tác động hai chiều
2- Đối lập thống nhất.
3- Phân công, hợp tác.
(Với hàm ý: thành tâm thiện chí, tinh thần bình đẳng, để
mưu cầu hạnh phúc cho cả đôi bên).
Một nền văn hóa mới dựa trên nền tảng triết học mà căn
bản là 3 qui luật trên, sẽ đưa nhân loại đến một nền văn minh
mới là nền văn minh nhân bản, lấy con người làm gốc (nhân
bản) với yếu tố nhân chủ (con người làm chủ chính mình) để
phát huy nhân tính (tính tốt, loại bỏ tính xấu). Thế giới sẽ đi
đến hòa bình, con người sẽ tìm được hạnh phúc trong một xã
hội thanh bình, thịnh vượng.
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Năm: Thế Giới Chuyển Mình:
Nền văn minh nhân bản là viễn ảnh của thế giới tương
lai. Để tiến tới tương lai tươi đẹp đó, các nhà lãnh đạo đất nước
phải hành động như thế nào?
Thực tại cho thấy sau cuộc Đệ Nhị Thế Chiến, ba nước
Đức, Ý, Nhật đã loại bỏ chế độ Phát Xít và đã chuyển mình để
tiến tới một chế độ tốt đẹp ngõ hầu đem lại thịnh vượng cho
quốc gia và hạnh phúc cho dân chúng. Sáu chục năm đã trôi
qua, họ chưa đạt được ý muốn. Tại sao vậy?
Sau Đệ Nhị Thế Chiến, ba nước Đức, Ý, Nhật đã phục
hồi dần dần sinh lực để trở thành cường quốc kinh tế. Tuy
nhiên, về chính trị, nhà cầm quyền vẫn chưa dứt khoát tư
tưởng. Một số lớn chính khách và dân chúng vẫn còn luyến tiếc
thời cường thịnh của đất nước. Họ chưa có quyết tâm từ bỏ tư
tưởng “khuynh loát các nước khác”. Họ ở trong trường hợp
“Bỏ thì thương mà vương thì tội”. Tim óc họ vẫn còn bị ám
ảnh bởi thời đất nước tung hoành trên thế giới, đã làm “chủ
nhân ông” gần phân nửa nhân loại, rồi ôm hận thành kẻ thua
trận. Sự vươn lên sau cuộc thảm bại đắng cay luôn luôn ám ảnh
đầu óc họ. Nhà cầm quyền chưa dám dứt khoát trút bỏ thú tính
để chuyển sang nhân tính. Vì vậy, trong nước mới còn những
đảng “Tân Phát Xít” “Tân Quốc Xã”. Nhóm “trọc đầu”, với hy
vọng trở lại con đường “độc tài” cũ, họ vẫn nuối tiếc chế độ cũ
nên chưa có quyết tâm tiến tới “con đường nhân chủ”. Phải cần
một thời gian để họ “giác ngộ” con đường tất yếu phải đi theo.
Họ sẽ thức tỉnh, rồi mới có thể “chuyển hóa tâm thức” để từ bỏ
thú tính, phát huy nhân tính. Đó là lúc tinh thần tự chủ xuất
hiện để thực thi tinh thần nhân chủ. Triết học duy lý sẽ dẫy
chết, đi vào lịch sử. Nhà cầm quyền mới có được tinh thần
nhân chủ để loại bỏ thú tính còn luẩn quẩn trong đầu óc họ, để
quyết tâm phát huy nhân tính. Lúc đó, nền văn hóa nhân bản sẽ
đưa dân chúng vào con đường mới, để tiến tới nền văn minh
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nhân bản.
Nga và các nước cựu cộng sản cũng ở trong trạng thái
tương tự. Sau khi lý tưởng cộng sản sụp đổ, nhà cầm quyền đi
theo tư bản chủ nghĩa. Họ quên rằng tư bản chủ nghĩa đã phát
sinh cộng sản chủ nghĩa, nên tư bản chủ nghĩa là chánh đề,
cộng sản chủ nghĩa là phản đề. Nếu nhà cầm quyền lại theo tư
bản coi là tổng hợp đề thì một thời gian sau, tư bản lại là chánh
đề, rồi lại có phản đề là cộng sản. Cái vòng luẩn quẩn đó không
bao giờ chấm dứt. Thực tại cho chúng ta thấy nhà cầm quyền
thực thi tư bản chủ nghĩa một thời gian. Các cuộc bầu cử đã
đưa các cựu đảng viên Cộng sản trở lại chính quyền, dưới danh
xưng mới là đảng Lao Động, đảng Nhân Dân Hành Động
v.v…Họ cũng lâm vào trường hợp “bỏ thì thương mà vương thì
tội”. Tóm lại, các cựu đảng viên cộng sản chưa dứt khoát từ bỏ
tư tưởng cũ, vẫn còn luyến tiếc thời kỳ vàng son đã chinh phục
gần nửa thế giới. Họ chưa chuyển hóa tâm thức để dứt bỏ thú
tính và phát huy nhân tính. Họ chưa tự chủ được để họ từ bỏ
tham vong, dục vọng. Họ chưa làm chủ được chính mình, vẫn
còn làm nô lệ cho tham vọng, dục vọng. Tinh thần nhân chủ
còn vắng bóng trong đầu óc họ.
Như vậy, cũng cần một thời gian nữa để cho các cựu
cộng sản “thức tỉnh”. Đường đi tới nhân chủ còn gian nan,
nhưng khi đã “giác ngộ”, họ sẽ đưa đất nước đến con đường
tươi đẹp; họ sẽ tiến tới nền văn minh nhân bản.
Còn thế giới tư bản thì sao? Thế kỷ 21 cũng sẽ đưa con
người tư bản chuyển mình, để từ bỏ “người bóc lột người”.
Dần dần, họ cũng sẽ thức tỉnh để tiến tới một nền văn hóa tươi
đẹp, sau đó là nền văn minh nhân bản.
Khi thế giới đã bừng tỉnh, để thực thi nhân bản, nhân
tính, nhân chủ và theo 3 qui luật tác động hai chiều, đối lập
thống nhất và phân công hợp tác (với thành tâm thiện chí, tinh
thần bình đẳng, mưu cầu hạnh phúc cho cả mọi người) thì cấu
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trúc xã hội sẽ đương nhiên thay đổi từ cấu trúc Kim Tự Tháp
hiện thời sang cấu trúc hạch tâm thể.
Trên trường quốc tế, cấu trúc Kim Tự Tháp đưa các nước
mạnh (cường quốc) ngự trị trên đỉnh Kim Tự Tháp, còn các
nước nhỏ, yếu (nhược tiểu quốc) ở đáy Kim Tự Tháp. Người
tàn sát người, áp bức người, bóc lột người là kết quả của cấu
trúc Kim Tự Tháp.
Thế nào là cấu trúc Hạch Tâm Thể?
Chúng ta biết rằng một nguyên tử có các điện tử dương,
điện tử âm, điện tử trung hòa. Các điện tử lưu động rất tự do,
nhưng rất cơ cấu trên các quỹ đạo nhất định, có kỷ luật để
không bao giờ va chạm nhau. Các điện tử lưu động trên quỹ
đạo, chung quanh hạch tâm của nguyên tử. Đó là cấu trúc hạch
tâm thể.
Trong vũ trụ bao la, chúng ta thấy các hành tinh như Hỏa
tinh, Địa cầu, Mộc tinh v.v…quay trên quỹ đạo, chung quanh
trung tâm là mặt trời. Các hành tinh lưu động rất tự do, nhưng
trong kỷ luật, không có cuộc “xé rào” để va chạm nhau mà vỡ
tan tành. Tất cả các hành tinh đều tồn tại nhờ cấu trúc hạch tâm
thể.
Còn xã hội nhân loại thì sao?
Thực tại cho thấy xã hội nhân loại có nền tảng của gia
đình tại Đông phương và cá nhân tại Tây phương. Dù theo cá
nhân chủ nghĩa, con người vẫn phải sống trong gia đình, ngõ
hầu loại bỏ tính ích kỷ (thú tính) luôn luôn đi kèm với cá nhân.
Do đó, gia đình đóng vai trò rất quan trọng đối với con người.
Một gia đình phải có ít nhất hai người là một cặp vợ
chồng, sau đó có thể thêm các con cái. Cha mẹ và con cái hợp
thành tiểu gia đình. Lớn hơn nữa là đại gia đình gồm có ông bà,
cha mẹ, chú bác, cô dì, anh chị em và con cái, cháu chắt,
v.v…Chúng ta có thể coi gia đình là một bản vị có các thành
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phần là cha mẹ và con cái (tiểu gia đình). Mỗi thành phần trong
gia đình là một bản vị, có những cá tính riêng biệt; giờ đây lại
thuộc một bản vị lớn hơn, nên mỗi người đảm nhận một trách
vụ đối với gia đình. Ta gọi mỗi người đó là một cơ năng của
bản vị. Mỗi cơ năng có trách nhiệm bảo vệ, củng cố gia đình,
hợp tác với nhau để đem lại hạnh phúc cho tất cả mọi người
trong gia đình, không thể vì quyền lợi của người này mà làm
hại đến người khác trong gia đình.
Bản vị và cơ năng hỗ trợ nhau để tồn tại và phát triển.
Cha mẹ và con cái phải có sự phân công rõ rệt và hợp tác trong
hành động, mới tránh được sự mâu thuẫn phát sinh ra trong gia
đình với bất cứ lý do nào. Sự mâu thuẫn đó làm gia đình mất
ổn định. Gia đình sẽ sống trong lục đục, buồn nản và dễ tan rã.
Cha mẹ làm tròn bổn phận của cha mẹ; vợ chồng làm tròn bổn
phận của vợ chồng; con cái làm tròn bổn phận của con cái. Có
việc gì khó khăn xảy ra trong gia đình, tất cả mọi người cùng
nhau thảo luận. Ai nấy đều coi mình chỉ là một cơ năng trong
bản vị gia đình mà hành động sao cho phù hợp với trung tâm
bản vị nghĩa là đem lại hạnh phúc cho gia đình. Cha mẹ có ý
kiến của cha mẹ; con cái có ý kiến của con cái. Ý kiến của cha
mẹ cũng như của con cái có thể đúng, có thể sai. Cha mẹ không
nên lấy uy quyền của cha mẹ mà ép buộc con cái luôn luôn
phải tuân theo ý kiến của mình, có khi cổ hủ lạc hậu. Ngược
lại, con cái cũng không nên cậy mình tài cao, học rộng, là con
người tiến bộ mà nhất quyết bác bỏ mọi ý kiến của cha mẹ vì
đinh ninh rằng cha mẹ lạc hậu, không theo kịp thời thế.
Mọi việc khó khăn trong gia đình đều nên đem ra thảo
luận giữa các cơ năng, mọi người đều bình đẳng trong việc
phát biểu ý kiến. Con cái có thể trung thực bày tỏ ý kiến của
mình trong cuộc thảo luận, nhưng không vì thế mà con cái kém
phần nhã nhặn, lễ độ, coi cha mẹ như ngang hàng rồi sinh ra
bất kính đối với cha mẹ; còn cha mẹ cũng không nên ỷ thế mà
nạt nộ, ức chế con cái, bắt buộc con cái lúc nào cũng phải tuân
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theo ý kiến của mình. Cuộc thảo luận phải được thẳng thắn,
công bằng và kết thúc trong tình tương thân tương ái. Có như
thế mới tránh được vấn nạn về “hai, ba thế hệ”, về “già hay
trẻ”, về “lạc hậu và tân tiến”.
Tổ chức gia đình như vậy tương tự cấu trúc của một
nguyên tử, cho nên ta gọi là gia đình hạch tâm. Các gia đình
hạch tâm là nền tảng của xã hội dân tộc thì quốc gia đó đã thực
hiện được xã hội hạch tâm. Nhà cầm quyền và dân chúng sẽ
không còn xa cách nhau nữa: đó là hai cơ năng của xã hội hạch
tâm, nên xã hội có đầy đủ ba yếu tố Nhân Bản, Nhân Tính,
Nhân Chủ. Dân chúng sẽ sống trong một xã hội thanh bình.
Trên thế giới, các nước lớn mạnh hay các nước nhỏ yếu
chỉ là cơ năng của bản vị nhân loại, nên sẽ giúp đỡ lẫn nhau để
cùng tiến, cùng thịnh vượng. Dân chúng thế giới có cuộc sống
tươi vui, hạnh phúc trong một thế giới thanh bình
Tất cả các quốc gia đều đạt được nền văn minh nhân bản.
Nhân loại sẽ bước vào thời kỳ ổn định.
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MỘT CÂY LÀM CHẲNG NÊN NON
BA CÂY CHỤM LẠI NÊN HÒN NÚI CAO
Mỗi khi nói đến hay kêu gọi hợp quần và đoàn kết, chúng
ta thường dùng câu ca dao:
Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
Cụm từ “chụm lại” khiến người nghe liên tưởng đến sự
đoàn kết; đoàn kết đòi hỏi sự đồng thuận, đồng lòng, kết hợp
thành khối, thành nhóm chặt chẽ, keo sơn gắn bó.
Trái lại, “hòn núi cao” gợi ý vươn lên, có ý nghĩa hướng
dẫn, soi đường chỉ lối, không hề gợi ý keo sơn, gắn bó. Người
ta thường nói “ý chí vượt hơn núi”, không ai nói đoàn kết vượt
hơn núi.
Hơn nữa, ba cây chụm lại không thể thành hòn núi cao
được.
Nói về đoàn kết, có lẽ câu ca dao sau đây mới hợp tình
hợp lý:
Sao cho có đó có đây
Sơn lâm nào dễ một cây nên rừng
Vậy 3 cây đó là những cây gì? Loại cây gì mà như là hòn
núi cao uy nghi và bền vững, gợi ý vươn lên, với ý nghĩa như
ngọn đèn soi đường chỉ lối, ở phía trước hướng dẫn dân tộc
Việt Nam tiến tới, vươn lên để thăng hoa cuộc sống và con
người.
Phải chăng ba cây đó là “cây lúa”, “cây tre”và “cây cau”?
“Cây lúa” ở đây biểu tượng cho những đặc tính đặc thù
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của nền văn hóa nông nghiệp trồng lúa nước ổn định lâu đời.
Đó là nền văn hóa hòa bình, nhân bản, dân tộc, qua lăng kính
nhân chủ và dân chủ, mang tính khai phóng và dung hóa trong
giao lưu, hài hòa trong ứng xử (hòa cả làng).
“Cây tre” biểu tượng cho những đặc tính làng mạc Việt
Nam, xã thôn tự trị, với phép vua thua lệ làng, một cấu trúc xã
hội điều hợp nhân tính, thượng tôn hương ước (luật pháp),
dung hợp được tự do và bình đẳng.
“Cây cau” biểu tượng cho quan niệm tự do luyến ái, hôn
nhân bình đẳng, gia đình phân công và hòa thuận (thuận vợ
thuận chồng tát biển đông cũng cạn). Như vậy:
Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
Trong ý nghĩa một nền văn hóa mang tính hòa bình, hiếu
hòa, chan chứa tình người (cây lúa), một cấu trúc xã hội mang
tính dân chủ (phép vua thua lệ làng) đều hợp nhân tính, dung
hợp được tự do và bình đẳng (cây tre), với gia đình phân công,
bình đẳng, hòa thuận (cây cau) kết hợp lại, chụm lại như hòn
núi cao, như ngọn đèn soi đường chỉ lối cho dân tộc Việt Nam
(1) vươn lên xây dựng nền văn minh nhân bản; đó cũng là xu
hướng tất yếu mà loài người đang hướng tới, sau những cuộc
đụng độ nảy lửa giữa các nền văn hóa.
Thật ra, với hình dạng cụ thể, cây lúa, cây tre, cây cau chỉ
là biểu tượng cho một giai đoạn sống; mà cuộc sống của con
người và dòng sinh mệnh của dân tộc luôn luôn biến chuyển,
thay đổi không ngừng.
Thực tế cho thấy xã hội càng tách xa lẽ trật tự hài hòa của
thiên nhiên càng băng hoại.
Cho nên cây lúa, cây tre, cây cau ở đây trong ý nghĩa là
thảo mộc tượng trưng cho thiên nhiên. “Hòn núi cao” là biểu
tượng cho những quy luật trật tự biến dịch, hài hòa của thiên
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nhiên. Chẳng hạn như sự tương tác của những lực căn bản
trong không gian và thời gian như hấp lực và lực điện từ ảnh
hưởng vào khối vật chất, đưa đến sự tuần hoàn biến dịch gọi
chung là vũ trụ; con người là một vũ trụ sống, và trong đó tâm
thức con người thành tựu do tiến hóa, nằm trong lẽ duyên hợp
tương quan nhân quả.
Nói cách ngắn gọn căn bản của cuộc sống phát xuất, khởi
đi và mở ra từ thiên nhiên, từ quy luật tuần hoàn biến dịch của
thiên nhiên. Đó là thuận lý theo thiên nhiên, là hòn núi cao soi
đường chỉ lối cho dân tộc Việt Nam nói riêng, cho nhân loại
nói chung.

CÂY LÚA
Nói về cây lúa, không phải chủ trương trở về trồng lúa
với con trâu đi bừa hay với cái máy cày … cuộc sống và tâm
thức con người luôn luôn biến đổi và trôi chảy như dòng nước,
không thể ngưng đọng ở một thời điểm nào đó trong quá khứ,
cố sống cho giống như thế.
Dùng cây lúa, gợi ý một kinh nghiệm sống thuận lý theo
thiên nhiên, một kinh nghiệm cảm nhận chuyển tải thiên nhiên
vào dòng sống dân tộc, xây dựng nếp sống thích nghi tương
nhượng hài hòa chan chứa tình thương và tình nghĩa trong xóm
làng.
Hiện nay, giới khảo cổ Tây phương Bắc Mỹ, cũng như
Úc không còn ai nghi ngờ Tổ Tiên dân tộc Việt Nam đã thực
hiện cuộc cách mạng nông nghiệp trồng lúa nước, cách ngày
nay 6,000 – 7,000 năm. (2)
Người dân Việt Nam lớn lên từ cánh đồng lúa phì nhiêu.
Đồng lúa đã cung cấp cho xã hội Việt lẽ sống chan chứa tình
người và xây dựng một cấu trúc xã hội vững bền:
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Lấy gia đình phân công, hòa thuận, nơi trưởng dưỡng
tình thương làm đơn vị tâm lý phát triển nếp sống suy tư và
tình cảm.
Lấy xã thôn tự trị với lũy tre làng làm đơn vị hành chánh
phát triển sinh hoạt kinh tế, văn hóa, v.v… với truyền thống
“phép vua thua lệ làng” mang tính dân chủ.
Cây lúa đã xây dựng cho người nông dân Việt cái nhìn
thảo mộc, mang tính hiếu hòa với nếp sống tương nhượng
quần cư hài hòa trong xóm làng. Nó khác với cái nhìn đoàn lũ
chăn nuôi theo bầy đàn, trên các đồng cỏ, với đánh đập la hét
đàn súc vật với nếp sống du mục.
Điều này giải thích tính khắc nghiệt, hiếu chiến, thích
chiếm đoạt, trịch thượng, độc tôn độc hữu, độc quyền chân lý
với tín ngưỡng độc thần trong quan hệ giữa người với người
của tộc Hán và người Tây phương.
Trồng trọt, trồng lúa nước buộc con người xây dựng nếp
sống “định cư”. Sống định cư là sống với láng giềng, hàng
xóm; láng giềng sống cố định lâu đời với nhau tạo nên nếp
sống tương nhượng, thích nghi, tương thân tương trợ quần cư
hài hòa trong xóm làng, lấy tình nghĩa làm đầu: một bồ cái lý
không bằng một tí cái tình, với đạo lý: thương người như thể
thương thân.
Tương nhượng:
Chín bỏ làm mười.
Ai nhất thì tôi thứ nhì
Ai mà hơn nữa tôi thì thứ ba
Thích nghi: ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, ở ao thì ngưng,
ở sông thì chảy.
Tương thân, tương trợ: thương người, người lại thương
ta.
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Hài hòa: hòa cả làng, coi nhau như bát nước đầy là hơn.
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
Mặt khác, sự phức tạp của kỹ thuật trồng lúa nước đòi hỏi
nông dân phải giúp đỡ lẫn nhau mới làm xong công việc kịp
thời vụ, tạo thành tập tục vần công/ đổi công, “nay người mai
ta”.
Dần dần tập tục tương thân tương trợ đó trở thành truyền
thống “có việc thì đến hết việc thì đi”, phổ biến rộng rãi trong
xóm làng cũng như trên đồng ruộng.
Nền văn hóa trồng lúa nước là một thể nghiệm sống của
sự hòa điệu giữa Trời – Người – Đất, trong đó sức cần lao cũng
như tri thức thực nghiệm của con người được ứng dụng và điều
hợp một cách sáng tạo cho hòa nhịp và hòa hợp với thời tiết
(trời) và đất đai để cho lúa được tốt tươi. (3)
Như vậy, qua kinh nghiệm thực tế có thể nói tinh thần
nhân bản và nhân chủ không phải từ trên trời rơi xuống, hay do
một vị đắc đạo nào đó hoặc do một hệ thống triết học chỉ dạy
cho dân tộc Việt Nam, mà do cảm nhận chuyển tải nguyên lý
biến dịch của thiên nhiên vào dòng sống dân tộc, tình gia đình,
môi trường sống, cách làm ăn (trồng lúa nước) với nếp sống
tương nhượng quần cư hài hòa chan chứa tình nghĩa và tình
người trong xã thôn tự trị hòa quyện với lòng người tôi luyện
hun đúc kết đọng lại.
Trong tiến trình canh tác “vai trò của con người vô cùng
quan trọng chẳng những vì nhu cầu điều hợp qua sự vận dụng
tri thức thực nghiệm mà còn vì sự đóng góp công sức lao động
trong tiến trình canh tác phức tạp”. (4)
Thực tế cho thấy dù đất đai màu mỡ, dù mưa thuận gió
hòa thích hợp cho việc cày bừa, gieo trồng, nhưng nếu không
có con người thì việc trồng trọt cày cấy không thể thực hiện
được.
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Tất cả quy về người, rồi từ người mà ra mọi việc, mọi sự,
mọi hoạt động … không có con người thì không có gì cả,
không có văn hóa, kinh tế, chính trị, giáo dục, tôn giáo v.v… ;
không có con người, vũ trụ có đó, nhưng có cũng như không,
không có ý nghĩa gì cả. Trong nền văn hóa Việt thần thánh là
con người thăng hoa vì đã có những hành động hoặc thành tích
giúp người, giúp dân, giúp nước được người dân vinh danh
thành thần, nhân thần (đức thánh Trần Hưng Đạo, Hai Bà
Trưng v.v…).
Truyền thống thờ nhân thần, và tập tục thờ cúng tổ tiên,
người thờ người, thờ nhân tính, thì không còn gì nhân bản hơn.
Mọi công việc đồng áng như cày bừa, gieo hạt, cấy lúa,
nhổ mạ, gặt hái, v.v… đều do nông dân quyết định, nên làm
hay chưa làm hoặc không làm. Dần dần tinh thần nhân chủ
được hình thành ngày một hoàn chỉnh trong nền văn hóa trồng
lúa nước ổn định lâu đời.
Có lẽ không ai lột tả được tinh thần nhân chủ trong mối
liên hệ giữa Trời – người – Đất (đầu đội Trời chân đạp Đất)
trong nền văn hóa trồng lúa nước một cách ngắn gọn, nhưng
đầy đủ ý nghĩa như bài thơ của vị nho sĩ Cần Vương Trần Cao
Vân:
Trời Đất sinh Ta có ý không
Chưa sinh Trời Đất có Ta trong.
Ta cùng Trời Đất ba ngôi sánh,
Trời Đất sinh Ta một chữ đồng.
Đất nứt ta ra, Trời chuyển động,
Ta thay Trời mở Đất mênh mông.
Trời che Đất chở Ta thong thả,
Trời Đất Ta đây đủ hóa công.
Chính cây lúa hay nói cách khác chính nếp sống nông
nghiệp trồng lúa nước với tinh thần tương trợ tương thân, và
tập tục có việc thì đến hết việc thì đi xây dựng cho người nông
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dân tính hiếu hòa chứa chan tình người, thương yêu đùm bọc
nhau trong cuộc sống, xem nhau như anh em cùng một mẹ, qua
biểu tượng bọc trăm trứng nở trăm con, đầy nhân tính và tình
người:
Người trong một nước phải thương nhau cùng.
May thay ở chốn bình yên,
Thấy người hoạn nạn nỡ quên sao đành.
Thấy người đói khát thì nhường miếng ăn,
Thương người bớt miệng mà cho.
Thương người, người lại thương ta,
Ghét người, mình lại hóa ra ghét mình.
Rồi không phân biệt mình người:
Thương người như thể thương thân.
Và chỉ còn:
Một miếng khi đói bằng một gói khi no.
Lá lành đùm lá rách.
Những đặc tính, tập tục, truyền thống nói trên không phải
tự nhiên có hay do một vị đắc đạo nào đó chỉ dạy cho dân tộc
Việt Nam mà do thiên nhiên, môi trường sống hòa quyện vào
dòng tâm thức dân tộc xây dựng nên.
Nói cách khác, tổ tiên người Việt Nam đã mở cửa Âm
Dương đến tận cội nguồn cảm nhận, chuyển tải Thiên Thư Vô
Ngôn Của Trời Đất hòa quyện với lòng người vào dòng tâm
thức dân tộc xây dựng nếp sống tương nhượng thích nghi quần
cư hài hòa chan chứa tình người trong xóm làng.
Có thể nói ông thầy đầu tiên của dân tộc Việt Nam nói
riêng và của nhân loại nói chung là thiên nhiên; và quyển sách
đầu tiên của dân tộc Việt Nam là Thiên Thư Vô Ngôn Của Trời
Đất (Thiên Nhiên).
Nói đơn giản, trồng trọt, trồng lúa nước là phải quan sát
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thiên nhiên, thời tiết v.v…
“Trông cơ trời đất liệu thời làm ăn”
Tri thức thực nghiệm của nông dân Việt căn cứ trên sự
quan sát các hiện tượng thiên nhiên và đem các quy luật vận
hành ghi nhận được ứng dụng vào những lãnh vực liên hệ đến
cuộc sống hàng ngày. Quy luật vận hành của bốn mùa, hướng
gió, độ mưa của từng thời kỳ, sắc mây, quầng trăng … đã được
ứng dụng vào việc dự báo thời tiết cho nhà nông. (5)
Gió bấc thì hanh, gió nồm thì ẩm
Mây xanh thì nắng, mây trắng thì mưa
Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa
Cơn đằng Đông vừa trông vừa chạy
Cơn đằng Nam vừa làm vừa chơi.
Vì thế, cuộc sống của nông dân gắn liền với cuộc sống
thảo mộc và thiên nhiên. Đấy là mối liên hệ mật thiết, tương
thông tương cảm đã phản ảnh sâu đậm trong nhân sinh quan
của nông dân.
Liên hệ nhân quả qua quán chiếu từ giống tốt tạo nên
nhánh lúa trĩu hạt.
Ý niệm luân hồi, tái sinh rút ra từ chu trình thảo mộc qua
bốn mùa.
Ý niệm tri ân tiền nhân, nền tảng của tục thờ cúng tổ tiên,
bắt nguồn từ việc uống một ngụm nước phải nhớ tới nguồn
nước, ăn một trái cây ngon ngọt phải nhớ đến công lao của kẻ
trồng cây.
Cây lúa xây dựng nhân sinh quan thảo mộc, thiên nhiên
đã tạo nên một không gian tâm linh, một chiều kích thứ tự,
khiến cho con người tương cảm, tương cận với tiền nhân.
Trong gia đình, con người cảm thấy vững tâm với linh
cảm rằng mái ấm gia đình của mình luôn luôn có sự che chở
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của tổ tiên, ngự trị trên bàn thờ gia tiên.
Đối với nông dân Việt sự an bình trong làng mạc của họ
được vị thành hoàng làng trấn ngự dưới mái đình làng phù trợ.
Mở rộng ra đến cả nước thì quốc tổ sẵn sàng tiếp ứng lúc
hữu sự khi con cái cất tiếng kêu cầu: Bố ơi! Về giúp chúng con
(6) trong ý nghĩa tinh thần dân tộc, bản sắc của dòng sinh mệnh
dân tộc, nội lực của dân tộc …
Sở dĩ trên đây chúng tôi dài dòng chỉ nhằm mục đích
minh xác: cuộc sống dân tộc Việt Nam gắn liền với cuộc sống
của thảo mộc (cây lúa) và thiên nhiên có thể nói: thiên nhiên là
ông thầy đầu đời của dân tộc Việt Nam.
Thiên nhiên tàng chứa sẵn nguồn tình thương không nhãn
hiệu vào mạch sống với trùng trùng duyên hợp; vạn vật chuyển
biến từng giây phút của cuộc sống trong sự cảm nhận và cảm
thụ của con người, với cõi lòng trong sáng hòa mình hội nhập
vào cõi sống của con người đã quan sát bằng con tim và khối
óc của mình, mở rộng thiên nhiên tạo nên những cảm hứng cho
cuộc sống.
Từ hạt giống, cái mầm thành cây, thành lá, thành hoa,
thành trái v.v… chu kỳ sinh diệt theo tiết, theo mùa mỗi loài
vật hòa mình vào dòng sống với cái huyền diệu của mình, tức
là cái bản năng bẩm sinh.
Con ong có quy trình tiến hóa của nó; con cá, con gà, con
vịt sinh ra là như vậy không ai dạy chúng cách yêu thương;
môi trường thiên nhiên mỗi nơi mỗi khác, mỗi lúc mỗi khác,
con vật vẫn có sự thích nghi và con người quan sát, chăm chú
vào đó, nương vào đó nhận biết được cái hiện tiền qua tính
nhân bản, ghi nhận sự biến hóa, sự thay đổi, cái khác biệt để
nhận chân sự vật mà tổ tiên người Việt đã trải cõi lòng theo
trời, theo đất, diễn dịch Thiên Thư Vô Ngôn của Trời Đất vào
đời sống, vận dụng sự hiểu biết cái lý (cái bất biến của vạn
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biến), tức cái thể tạo ra nền tâm học dân tộc qua quá trình học
ăn, học nói, học gói, học mở xây dựng nền tâm thức của dân
tộc, lấy thiên nhiên làm trường học, làm ông thầy, lấy sự cảm
nhận sự rung cảm của con người làm thước đo, nên các dân tộc
nói chung với sắc thái riêng biệt của mình, họ có cái lý dịch
theo sắc thái đó, riêng dân tộc Việt Nam qua lý tắc Tiên Rồng
đã sớm nhận biết cái nguyên lý âm dương đã đưa cái dụng của
nó vào đời sống và chuyển tải qua huyền thoại, truyền thuyết,
ca dao tục ngữ. Đó là những thông điệp sống đi thẳng vào lòng
người.
Trong cuộc sống, người Việt có là có cái dòng sống và
dòng tâm thức sinh động, tức là sống thực với hiện tiền, nên
mỗi người Việt đã là một pho dịch lý sống – “sống – làm –
biết”, “biết – làm – sống” hợp nhất, với “trăm hay xoay vào
lòng.”
Chính lịch sử của dòng sống nhân ái (Tiên) và trí tuệ
(Rồng) đã tô điểm những nét son cho cuộc sống, qua tính
người và tình người. Người Việt trong quá trình dựng nước và
giữ nước đã vận dụng được sự thuận lý theo thiên nhiên; mỗi
thời đại, mỗi anh hùng dân tộc đã viết nên những thiên anh
hùng ca độc đáo của chính mình và ngưng đọng lại thành hồn
thiêng sông núi, nối tiếp nhau phát huy truyền thống dân tộc và
lòng yêu nước thương nòi dạt dào trong sáng, với đạo lý
thương người như thể thương thân, với nền giáo dục nhân bản
tâm linh: học ăn, học nói, học gói, học mở, cảm nhận chuyển
tải từ thiên nhiên, xây dựng nền tâm học dân tộc: Biến – Hóa –
Thăng hoa – Hòa đồng.
Tóm lại, có thể nói nền văn hóa Việt, nền minh triết đời
sống Việt nói chung, và cốt lõi tư tưởng Việt nói riêng không
xây dựng trên logic, không dựa vào bất cứ hệ thống triết học
vào hay một khuôn mẫu đạo đức nào hoặc một hệ không siêu
hình nào: Nó được kết động, xây dựng trên kinh nghiệm sống
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hiện thực theo dòng sống và dòng tâm thức dân tộc, qua nếp
sống, thuận lý theo thiên nhiên.
Điểm độc đáo là tổ tiên chúng ta đã thần hóa Âm Dương,
Đất Trời thành Mẹ Tiên Âu Cơ và Cha Rồng Lạc Long để tôn
thờ, và huyền thoại hóa triết lý sống thái hòa và đặc tính của
nền văn hóa chan chứa tính người và tình người qua hình ảnh
của Thần Tổ kép Tiên Rồng (7)
Thần Tổ kép Tiên Rồng của dân Việt là biểu tượng thăng
hoa theo chiều kích nhân và trí. Tiên Âu Cơ sống trên núi (non
Nhân) Rồng Lạc Long sống dưới biển (nước Trí) nhân ái và trí
tuệ là định hướng của dân tộc Việt trong mọi ý nghĩa, lời nói và
việc làm (8)
Biểu tượng Mẹ Tiên Âu Cơ và Cha Rồng Lạc Long là
biểu tượng rực rỡ của nhân ái và trí tuệ để con cái Việt noi theo
trong việc xây dựng nền văn minh nhân bản.

CÂY TRE
Những ý tưởng sau đây phần lớn là dựa vào những điều
mà tác giả Phạm Khắc Hàm ghi lại trong cuốn Triết Lý Lý
Đông Á, cộng thêm những ý kiến của tác giả Phạm Viết
Chương trong kiến thiết Việt Nam Tương Lai, tác giả Toan Ánh
trong làng xóm Việt Nam, tác giả Cung Đình Thanh, Tập San
Tư Tưởng số 27-28.
Nói đến cây tre người Việt Nam thường liên tưởng đến
làng xã:
Làng tôi bé nhỏ xinh xinh
Chung quanh có lũy tre xanh rườm rà.
Không biết cây tre đã có từ thời nào, nhưng nó gắn liền
với nông thôn từ thưở rất xa xưa. Có làng xã là có tre, và lũy
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tre xanh đã là hình ảnh của làng xã, là biểu tượng cho quê
hương yêu dấu (Cung Đình Thanh, Căn Cước Tính Việt Nam,
Tập San Tư Tưởng Số 27-28, Trang 7).
Bất cứ làng nào ở trung châu vùng quê Bắc Việt, cũng
như miền Bắc Trung Việt, chung quanh làng bao giờ cũng có
lũy tre xanh bao bọc, dù làng nằm bên bờ sông hay trườn mình
bên cạnh sườn đồi. Lũy tre che chở cho làng rất chắc chắn,
nhiều khi lũy tre dày rậm đến năm sáu thước (lũy tre ấp Tam
Lộng huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Yên dày đến 9,10 thước),
tre mọc san sát nhau, ngay cả súng đạn cũng không bắn xuyên
qua được.
Lũy tre làng trở thành hiện thực sinh động của một bức
tường thành kiên cố phòng vệ rất hữu hiệu để chống trộm
cướp, chống giặc xâm lăng. Và làng là nơi bảo vệ văn hóa dân
tộc một cách tích cực và đắc lực để chống lại văn hóa ngoại
nhập. Chỉ ở làng quê mới có tre; nhớ làng là liên tưởng đến
nghĩ ngay đến tre. Và thoáng bóng tre là nhớ ngay đến làng.
“Làng” và “tre” liên quan mật thiết, khắng khít như hình với
bóng.
Tre là hình ảnh quen thuộc nhất và tiêu biểu nhất của
làng xã Việt Nam. Từ bao nhiêu thế kỷ, tre ôm ấp, bao bọc, che
chở làng quê miền Bắc, miền
Trung. Tre đã trở thành một bộ phận mật thiết trong “cơ
cấu” làng xã. Thậm chí nói đến “tre” thì được hiểu là “làng”
như “dưới bóng tre xanh” là cả một thế giới riêng với những
tập tục đặc biệt. Những tập tục được ghi trong “hương ước”
truyền thừa không biết từ đời nào, được dân làng trân trọng giữ
gìn.
Chính “lũy tre làng” đã khiến cho trên 3000 cơ sở làng xã
Việt Nam trên toàn quốc hình thành và phát huy chế độ địa
phương phân quyền – phép vua thua lệ làng dân bầu người đại
diện điều hành sinh hoạt trong xã. Từ ngàn xưa, triều đình –
Minh Trieát Nhaân Baûn Vieät Nam

315

chánh quyền trung ương – vẫn coi trọng quyền tự chủ trong
cuộc sống tinh thần, vật chất của hương thôn. Hương ước từ
4000 năm qua của dân tộc Việt có ý nghĩa và mục đích như
Hiến Ước Cộng Hòa của dân chúng Athens (Hy Lạp) thế kỷ
thứ V trước Tây lịch; có giá trị như Hiến Pháp của Hoa Kỳ và
của Pháp vào cuối thế kỷ thứ 18.
Tổ chức làng xã Việt Nam xưa cũ đã ngàn năm nhưng có
đủ thể chế và cơ chế của một xã hội dân chủ hiện đại. Thực
vậy, trong một làng, Hội Đồng Kỳ Mục quyết định mọi việc
tương đương như một quốc hội trong một quốc gia. Thành
phần Hội Đồng Kỳ Mục bao gồm:
* Các khoa bảng chức sắc.
* Các cựu lý dịch.
Khoa bảng là người đỗ đạt, biết nhiều hiểu rộng; chức sắc
là những người đã từng có chức vụ trong xã hội, tức là vừa có
kinh nghiệm vừa có vai vế trong xã hội. Vậy khoa bảng, chức
sắc trong Hội Đồng Kỳ Mục tương đương với giới quý tộc
trong Hội Đồng Quý Tộc Anh.
Lý dịch (lý trưởng, lý phó) do dân bầu lên khi mãn nhiệm
họ được giữ tính cách dân cử. Vậy các kỳ mục xuất thân cựu lý
dịch có thể coi như được bầu ra với nhiệm kỳ trọn đời.
Lý dịch đương thứ có nhiệm vụ xử lý và điều hành các
việc thông thường nhưng phải chịu mệnh lệnh của Tiên Chỉ và
Thứ Chỉ (Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội Đồng Kỳ Mục). Vậy, lý
dịch đương thứ tương đương với một ủy ban chấp hành, có vị
thế yếu hơn chính phủ một quốc gia. Đây là một điểm đặc sắc
trong cách tổ chức xã thôn tự trị: Ủy Ban Lập Pháp tức Hội
Đồng Kỳ Mục ra lệnh cho chấp pháp tức lý dịch đương thứ
nắm quyền nhưng ở trên đầu họ còn có Hội Đồng Kỳ Mục nên
không thể lạm dụng quyền hạn được.
Hội Đồng Kỳ Mục quyết định mọi việc trọng đại nhưng
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cũng không thể vượt qua giới hạn xác định bởi một hiến
chương đã được dân chấp nhận từ xưa, gọi là hương ước. Vậy
hương ước là hiến pháp của một làng.
Cách tổ chức làng xã như vậy có thể coi là gần đạt tiêu
chuẩn của các xã hội tiên tiến hiện thời. Nhưng nếu ta nhớ lại
rằng thể chế ấy đã được phát minh ra từ thời mà nông nô Âu
Châu bị bóc lột đến xương tủy thì ta mới đánh giá đúng mực
được trình độ tiên tiến của xã hội Việt Nam.
Chúng ta có thể thắc mắc, nếu chế độ làng xã tốt đẹp như
vậy, tại sao nhiều người lại đả kích nó, gọi kỳ mục là kỳ nát?
Đòi tiêu diệt “cường hào ác bá”?
Bỏ ra ngoài các khẩu hiệu chính trị vô giá trị, chúng ta
hãy bàn một cách nghiêm túc hiện tượng “kỳ nát” ở một dịp
khác. (9)
Chính nếp sống lấy con người làm trung tâm cho mọi
sinh hoạt và tư duy trong nền văn hóa nông nghiệp trồng lúa
nước ổn định lâu đời đã tạo cho dân tộc Việt Nam một cơ cấu
xã hội khá đặc biệt. Cơ cấu ấy lấy gia đình phân công làm đơn
vị tâm lý phát triển nếp sống tình cảm và suy tư. Và lấy xã thôn
tự trị – làng xã – đặt nền tảng trên tinh thần dân chủ với định
hướng điều hợp nhân tính, dung hợp được tự do và bình đẳng
làm đơn vị hành chánh phát triển sinh hoạt chính trị, kinh tế,
văn hóa, xã hội, tín ngưỡng …
Trong tiến trình phát triển từ cá nhân qua văn hóa và gia
đình đến làng xã tự trị (môi trường thể nghiệm sinh hoạt trách
nhiệm cộng đồng), dọn đường cho trách vụ công dân để phục
vụ đất nước với một ý thức dân tộc đậm đà. Khổng Tử có lẽ đã
cố ý loại bỏ cấu trúc “làng xã” vì nó không thể có chỗ đứng
trong phần dung của mô hình chuyên chế độc tài du mục (Tần
Thủy Hoàng cũng đã bóp chết quy chế làng xã tự trị bằng hệ
thống kiểm soát ngũ gia liên bảo ở nông thôn).
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Trong khi đó, cấu trúc xã hội nông nghiệp trồng lúa nước
đã được dân tộc Việt Nam bảo tồn nguyên vẹn từ thời lập quốc
cho đến mãi sau này: Làng (chạ) là đơn vị hành chánh cơ sở
của nước ta từ thời vua Hùng. (10)
Suốt thời gian bị Bắc thuộc, làng xã vẫn là bầu trời riêng
của người Việt. Thủ lãnh Việt hùng cứ ở hương thôn. (11)
Theo nhà Việt học Paul Mus: “Làng xã đã là các yếu tố
cấu thành quốc gia Việt Nam và chỉ qua chúng, trong lúc lâm
nguy, ta mới có thể hiểu được đất nước và tinh thần dân tộc
của họ”. (12)
Thực vậy, sự thành công trong suốt chiều dài lịch sử của
Việt Nam là nhờ sự gắn bó keo sơn và dũng cảm của các định
chế (làng xã) này. (13) Sở dĩ được như vậy là vì “… trên chính
nền tảng của xã hội Việt Nam, trong suốt dòng lịch sử, đồng
lúa đã cung cấp cho xã hội Việt một lẽ sống. Đồng lúa đã cung
cấp nền tảng cho một cấu trúc xã hội bền vững, một kỷ luật tự
giác trong vấn đề thao tác và một nhịp điệu cho các lễ hội cộng
đồng. Tóm lại, đó là giao ước giữa xã hội tự thân, đất đai và
trời.” Bởi vậy mà “… sự hài hòa giữa người Việt và các điều
kiện của hoàn cảnh sống đã đậm sâu đến độ không một chủng
tộc nào chặn được bước tiến của họ, cũng như chẳng một lực
nào đẩy được họ ra khỏi đất đai của họ.” Khi cần chống ngoại
xâm thì “… làng mạc Việt Nam, với tất cả dáng vẻ quê mùa
của nó, đã trở nên một thánh địa bất khả xâm phạm của đất
được vì các làng mạc ở rải rác khắp nơi chứ không tập trung tại
một địa điểm khiến địch quân có thể chiếm giữ như thủ đô, lật
đổ một triều đại hay khuất phục một vương triều”. (14)
Mỗi làng thường có một lực lượng tuần đinh giữ an ninh
cho dân làng. Khi đất nước bị xâm lấn, tuần đinh được chuyển
thành dân binh để làm nhiệm vụ giữ làng, giữ nước.
Trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam,
dân binh và làng chiến đấu đã giữ một vai trò chiến lược quan
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trọng. Danh từ dân binh đã xuất hiện trong cuộc kháng chiến
chống Nguyên – Mông đời nhà Trần. (15)
Làng mạc còn là nơi ẩn náu hữu hiệu khi kẻ địch nói một
ngôn ngữ khác, hay đặc biệt hơn, khi có màu da khác. (16)
Như vậy, làng Việt Nam là một định chế đặc thù của nền
văn hóa trồng lúa nước ổn định lâu đời, phát sinh từ nhu cầu
gắn bó của con người với đất đai, với cộng đồng và đất nước.
Chúng ta biết rằng, phản ứng thông thường của con
người đối với các cuộc xâm lấn và thống trị là sự đề kháng.
Tuy nhiên, sức đề kháng thường chỉ có hiệu lực ngắn hạn. Khi
tìm hiểu tiềm lực thần kỳ đã giúp dân Việt lật đổ được nền
thống trị ngàn năm của Hán tộc, Paul Mus đã nhận định rằng:
“… tinh thần đề kháng đã phối hợp với sức mạnh đồng hóa kỳ
diệu cùng với tinh thần dân tộc bất khuất đã làm vô hiệu hóa
những thất bại, phân hóa và chinh phục. Sau hơn 1000 năm bị
Tàu đô hộ, tinh thần dân tộc bất khuất ấy chẳng những không
hề nhục đi mà xem ra lại còn mạnh hơn lên. Ở Quảng Đông,
Quảng Tây và Vân Nam, nền văn minh Trung Quốc đã khiến
lập nên một vùng đất Trung Hoa từ các thành phần sắc tộc tạp
nham. Tuy nhiên, ở phía Nam của các tỉnh này, vùng đất cũng
bị đặt dưới sự đô hộ của Trung Hoa thì ngược lại, một nước
Việt Nam đã được kiến lập. Suốt hơn 2000 năm, người Việt đã
thực hiện cuộc đối kháng nội tâm trong một cuộc chiến đấu
không ngang sức với nền văn hóa Trung Hoa. Ngay từ khởi đầu
và trong tận đáy lòng chắc chắn họ đã thoát khỏi hình thức chủ
nghĩa chính quyền một đặc trưng cho nền văn hóa du mục
Trung Quốc. (17)”
Như vậy, cơ cấu làng xã là yếu tố cơ bản định rõ sự khác
biệt giữa tinh thần dân tộc bất khuất của Việt và sự thiếu vắng
tinh thần này của tộc Hán.
Thay vì theo cơ cấu “gia quốc” (nhà nước) của tộc Hán,
khi phải lựa chọn thì tình nhà được đặt lên trên nợ nước – cơ
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cấu làng xã của tộc Việt đã hun đúc tinh thần dân tộc bất khuất
khiến người dân biết đặt trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ cũng như
bảo tồn, phát triển và truyền thừa dòng sinh mệnh văn hóa dân
tộc trên hết. Ngoài ra, yếu tính “nước” cũng đã được dân tộc ta
ứng dụng một cách vô cùng linh động, đầy trí tuệ trong quá
trình lịch sử giữ nước.
Khi đối đầu với những lực lượng xâm lăng của các đế chế
Bắc phương có tiềm năng quân sự, kinh tế và nhân lực lớn hơn
ta gấp bội phần, tiền nhân Việt luôn luôn ứng dụng quy luật
“nước”: nhu thắng cương, nhược thắng cường để đối phó. Khi
bị quân xâm lược dồn ta vào thế “tức nước vỡ bờ”, ngọn sóng
thần của quân dân Việt nhận chìm kẻ địch, nhưng sau đó lại trở
về trạng thái bình lặng, khiêm nhu như mặt nước hồ thu, dùng
“tâm công” vuốt ve tự ái bị thương tổn của kẻ địch để đi đến
giải pháp hòa hiếu. (Thường Nhược Thủy, sđd, trang 49-50).
Trên thế giới có lẽ chỉ có người Việt gọi quê hương mình
Nước: Nước Văn Lang (18).
Mặt khác, sự tuyệt diệu trong sự hòa hợp từ thiên nhiên
(Thiên Thư Vô Ngôn Của Trời Đất) vào cuộc sống là quan sát,
cần cù và sáng tạo của con người.
Qua ứng dụng của cây tre vào đời sống hiện thực chúng
ta mới nhận thấy cái độc đáo của Tổ Tiên ta trong sự cảm nhận
và chuyển tải nguyên lý âm dương tuần hoàn của vũ trụ để
thăng hoa cuộc sống và con người.
Tre thường mọc và phát triển thành bụi (nếp sống hợp
quần); tre tàn măng mọc; nơi con người trẻ khôn qua nhờ già
nhắc lại; tre rõ nét của tạo hình Âm – Dương – vòng tròn thân
tre là Âm, lóng tre dài là Dương.
Vận dụng được cái bên ngoài thân tre vào bên trong tức
là phần trống không hay nói cách khác chuyển hóa từ cứng
(cây) sang mềm, từ dương sang âm, từ không đến có, phối hợp
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vừa cứng vừa mềm.
Cây tre tự nó đã nói lên cái thể cứng, ngoài việc dùng
thân tre làm kèo nhà, chống, đỡ… lấy cứng hóa mềm, tách thân
tre ra từng phần nhỏ, có thể dùng làm đũa, nan, lạt … để cột,
buộc hay bó lạt mềm buộc chặt, nan khô cứng cho thấm nước
sẽ trở thành mềm dẻo, cứng mềm qua lại, phối hợp giữa cứng
và mềm, có và không, như công dụng của thúng, rổ, rá, giỏ,
sọt, nôm, đó v.v…thuyền thúng là sự hoàn mỹ của cái dụng bên
cái lý, hai phần lý và dụng coi như không còn biên giới phân
biệt. “Bài học cây tre dạy cho dân tộc ta cũng nằm trong yếu
tính đó: dẻo dai, quật hướng, đa năng không dễ bị khuất phục”
(Cung Đình Thanh, sđd số 27-28).
Tất cả như vậy là như vậy. Đó là hiện thực của đời sống,
mà mỗi con người là một pho dịch lý sống. Trong dòng sống
sinh động luôn luôn Tiến – Hóa- Thăng hoa và Hòa đồng.
Tất cả những vận dụng tinh hoa này kết thành nguồn nội
lực dân tộc, không của riêng ai, không vì ai, đã hun đúc nên
tinh thần “có việc thì đến hết việc thì đi” qua các anh hùng các
triều đại Lý, Trần, Lê, Nguyễn ... chúng ta tự hào về nền minh
triết nhân bản Việt Nam với yếu tính của nước đã sản sinh ra
Lý Thường Kiệt:
Sông núi nước Nam vua Nam ở
Rành rạch định phận ở sách trời (thiên thư)
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
Chúng bây sẽ bị đánh tơi bời.
Hiến pháp tuyệt vời kết hợp thiên nhiên và con người
diễn dịch gói ghém cả càn khôn vũ trụ.
Trần Hưng Đạo đại phá quân Nguyên với Hội Nghị Diên
Hồng, thể hiện tinh thần dân chủ và lòng người.
Nguyễn Trãi với Bình Ngô Đại Cáo, lấy nhu thắng
cương, lấy nhược thắng cường, lấy trí nhân thay cường bạo.
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Nguyễn Huệ vận dụng yếu tố thần tốc trong nghệ thuật
quân sự với chiến thắng Đống Đa vào mùa xuân Ất Dậu năm
xưa.
Rồi đến Trần Cao Vân nói lên tinh thần nhân chủ “đầu
đội trời chân đạp đất”, trong một bài thơ ngắn gọn nhưng đầy
ý nghĩa, như đã trình bày phần trên.
Truyền thống nhân chủ thể hiện cái ung dung tự tại với
bản sắc dân tộc góp mặt với thời đại trong xu thế toàn cầu, giải
quyết nhu cầu tâm thức con người bằng tâm thức dân tộc qua
giáo dục nhân bản tâm linh: học ăn học nói học gói học mở với
định hướng của nền tâm học dân tộc: Biến – Hóa – Thăng hoa
và Hòa đồng.
Mặt khác cây tre còn là biểu tượng cho người dân Việt
nói chung và đặc tính của người Việt nói riêng.
Trong đời sống nông dân Việt xưa, từ cái nhà (cột, kèo,
rui, mè, vách, cửa, giường, chõng, dần sàng, rổ rá, nong nia,
thúng hành v.v…) đến nông cụ (cán cuốc, xẻng, cào) đều bằng
tre. Cần câu, mui thuyền, nỏm, giỏ, gầu tát nước v.v… thậm chí
đến trò chơi, giải trí (đu tre, con diều) cũng đều bằng tre.
Có thể nói có tre là có tất cả, thiếu tre là thiếu tất cả.
Thiếu từ cái chõng tre, đôi đũa thiếu đi …
Tóm lại tre gắn liền với dân làng, và lũy tre làng, làng và
lũy tre liên quan mật thiết khắng khít như hình với bóng. Từ xa
nhìn vào làng quê chỉ thấy toàn là tre.
Người Việt nói đến lũy tre là liên tưởng đến làng. Dưới
bóng tre xanh, trong lũy tre xanh, sau lũy tre xanh đồng nghĩa
với “làng xóm”.
Từ ngàn xưa, lũy tre ôm ấp, bao bọc, che chở làng quê.
Lũy tre đã trở thành một bộ phận mật thiết trong cơ cấu làng
xóm.
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Chính lũy tre đã củng cố và phát huy tinh thần dân chủ
với “phép vua thua lệ làng”, với nếp sống chấp nhận dị biệt
(rằng trong lẽ phải có người có ta) tôn trọng tự do tính ngưỡng
(trống làng nào làng ấy đánh, thánh làng nào làng ấy thờ),
dung hợp được tự do và bình đẳng: một cơ cấu điều hợp nhân
tính kỳ diệu.
Một học giả phương Tây, ông Paul Mus đã phải ngạc
nhiên nhận xét: “Làng Việt Nam là một cơ cấu kỳ diệu, trong
đó người ta sống rất bình đẳng; đó là một tổ chức cai trị tuyệt
vời.” (John T. McAlister Jr. Paul Mus – Vietnamese and Their
Revolution – Harper & Row Pablisher, N.Y, 1970, trang 52).

CÂY CAU
Theo truyền thống và phong tục Việt Nam trong đám hỏi,
đám cưới bao giờ cũng phải có “mâm trầu cau.”
Tất cả – trầu, cau, vôi – hòa quyện vào nhau, hòa đồng
trong “nước cốt trầu” màu đỏ thắm nồng nàn. Mấy ai thấy được
cái riêng lẻ (vôi, trầu, cau) trong cái hòa đồng của “nước cốt
trầu” tươi thắm chan chứa tình người.
Hình ảnh cây cau vươn lên bầu trời xanh biểu tượng cho
gia đình phân công hòa thuận làm cột trụ, nền tảng cho sự hòa
mục trong xóm làng (xã hội) vững bền chứa chan tính người và
tình người đến sự thái hòa của đất nước, suốt chiều dài lịch sử
dân tộc, trước khi tiếp xúc với văn minh Trung Quốc (Nho Lão) và Ấn Độ (Phật giáo). (19)
Sống ổn định lâu đời trong nền văn hóa nông nghiệp
trồng lúa nước đã tạo cho dân tộc một cơ cấu xã hội khá đặc
biệt. Cơ cấu ấy lấy gia đình làm đơn vị tâm lý phát triển nếp
sống tình cảm và suy tư; lấy làng xã – xã thôn tự trị – làm đơn
vị hành chánh phát triển sinh hoạt kinh tế, chính trị, xã hội, tín
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ngưỡng … Kiến trúc xã hội Việt Nam xưa nay vốn xoay quanh
hai đầu trục thực tại và thực tiễn ấy: gia đình và xã thôn (làng
xã). Trong lòng quỹ đạo của nó là gia đình, con người trưởng
thành trong tình thương một cách hồn nhiên và trong sáng; để
rồi từ đó mở rộng hoạt động ra môi trường dân tộc ở phạm vi
rộng hơn: Người trong một nước phải thương nhau cùng
Và môi trường nhân loại:
Bầu ơi! Thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
Để rồi không còn phân biệt mình người:
Thương người như thể thương thân
Gia đình Việt Nam lấy “tình nghĩa” làm đầu: một bồ cái
lý không bằng một tí cái tình, trên nền tảng của sự hài hòa, hòa
thuận:
Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn
Và phân công:
Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa
Hoặc:
Chồng chài, vợ lưới, con câu.
Em về nhổ mạ, anh bừa ruộng chiêm.
Hay:
Của chồng công vợ đi đâu thiệt thòi.
Nếp sống “gia đình phân công” đã được huyền thoại hóa
trong truyện Tiên–Rồng: Mẹ lên núi, cha xuống biển để mở
rộng đất đai phát triển đất nước.
Nói cách khác, cha ông chúng ta đã sớm tránh được
những sai lầm thông thường của các dân tộc khác khi họ đề cao
vai trò của người nữ hoặc người nam để rồi dẫn đến cảnh miệt
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thị nhau, ngược đãi nhau, biến thành thứ phụ thuộc cho phái
tính của mình. Sai lầm kể trên đã đưa đến những thảm trạng xã
hội kéo dài hàng mấy ngàn năm trong lịch sử loài người mà
cho đến nay vẫn chưa kết thúc.
Nhận thức được điều này làm cho chúng ta tăng thêm sự
quý trọng đối với cha ông đã có tầm nhìn hết sức Người trong
mối tương quan bình đẳng giữa vợ chồng. Từ cách nhìn đó,
người nông dân Việt quan niệm sự sống chung giữa vợ chồng
là Đạo:
Đạo vợ chồng khó lắm anh ơi!
Không như ong bướm đậu rồi lại bay.
Theo triết thuyết Khổng – Mạnh thì người nữ phải sống
theo đạo Tam Tòng. Đây là hệ thống tư tưởng duy lý nhằm bảo
vệ phụ quyền của dân du mục tộc Hán còn rơi rớt lại.
Người nông dân Việt coi việc chung sống giữa vợ chồng
là một cái Đạo, nhưng căn bản nội dung không giống quan
niệm “đạo” của Khổng – Mạnh mà phải đặt tên trên tính chất
tương ứng và bình đẳng của tác động hai chiều
Xét ra trong đạo vợ chồng
Cùng nhau nương cậy đề phòng nắng mưa.
Người nữ lấy chồng không phải để cho người chồng sai
khiến như một người nô lệ mà là một phần tử của gia đình để
hợp sức với chồng, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống hằng
ngày nhằm xây dựng hạnh phúc gia đình. Chính ý thức nghĩa
vụ trong sinh hoạt gia đình khiến cho nền tảng bình đẳng được
bảo vệ, duy trì và phát triển. Nếp sống bình đẳng này khác hẳn
với đạo tòng phu của Khổng – Mạnh:
Rương xe, chìa khoá em cầm,
Giang sơn anh gánh, nợ nần em lo.
Thật là rõ ràng: đây là một sự phân công trong kế hoạch
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bảo vệ và phát triển gia đình. Người chồng gánh vác việc ngoài
(ngoại giao, quốc phòng…), người vợ lo lắng việc trong (giáo
dục con cái, nội trợ, tài chánh…). Nghĩa vụ được phân định
một cách bình đẳng, hợp tình hợp lý và tương ứng. Điều này
chứng tỏ đạo vợ chồng mà người nông dân Việt quan niệm
không phải là đạo Khổng – Mạnh của tộc Hán đã ảnh hưởng
trong giới học chữ Hán.
Ý niệm “tòng phu” của Nho giáo đã bắt người vợ phải
chịu dưới quyền điều khiển của người chồng trong trật tự gia
đình, biến người vợ thành nô lệ. Sống chết do quyết định nhà
chồng.
Thảm trạng cho thuê vợ vẫn còn tồn tại ở vài nơi tại
Trung Quốc vào những thập niên cuối thế kỷ 20. Còn ý niệm
“theo chồng” của người nông dân Việt là để chia sẻ những
buồn vui, cực nhọc và hòa mình với nhau trong lẽ sống hằng
ngày:
Theo nhau cho trọn đạo Trời,
Dẫu mà không chiếu, trải tơi mà nằm.
Cuộc sống vợ chồng không phải là sự phân chia quyền uy
(mẫu hệ hay phụ hệ), tranh giành địa vị (thuộc chồng hay vợ)
mà chính là nghĩa vụ chung sống, tương thân tương ái, hài hòa
giữa hai người: tuy hai mà một, tuy một mà hai. Ý niệm này đã
được biểu tượng thật rõ nét trong thần tổ kép Tiên – Rồng hay
qua những câu ca dao:
Đôi ta như rắn liu điu,
Nước chảy mặc nước, ta dìu lấy nhau.
Đôi ta như thể con tằm,
Cùng ăn một lá, cùng nằm một mâm.
Đôi ta như thể con ong,
Con quấn con quýt, con trong con ngoài.
Nói theo danh từ triết học ngày nay, tình nghĩa vợ chồng
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được xây dựng trên nền tảng “lý tác động hai chiều” và “lý đối
lập thống nhất”. Nam và nữ tuy đối lập nhưng phải thống nhất
hài hòa mới có vợ chồng. Có vợ chồng mới có cha mẹ, con cái.
Có vợ chồng mới có gia đình và từ đó mới có xã hội, quốc gia
dân tộc, nhân loại. Tinh thần bình đẳng giữa vợ chồng và nếp
sống phân công hợp tác trong gia đình dần dần được mở rộng
trên bình diện quốc gia với chế độ địa phương phân quyền, xã
thôn tự trị: Phép vua thua lệ làng.
Sự kiện một dân tộc biết đặt cha và mẹ vào cùng một
biểu tượng và thần hóa cha mẹ thành cha mẹ dân tộc trong thần
tổ kép Tiên – Rồng để tôn thờ. Điều đó nói lên tư tưởng bình
đẳng của dân tộc: đặt cha mẹ, hai cực nam nữ bình đẳng. Cha
mẹ phải được kính trọng như nhau – Kính cha yêu mẹ muôn
đời vẫn đúng:
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một đặc tính khá đặc biệt trong gia đình Việt Nam là lòng
chung thủy trong đạo vợ chồng. Vì chung lưng đấu cật, thuận
vợ thuận chồng để mưu sinh, xây dựng hạnh phúc gia đình nên
ý thức bình đẳng đã phát sinh và tồn tại trong lẽ sống hằng
ngày, từ nếp sống bình đẳng trong tinh thần tương thân tương
ái, đạo vợ chồng của người nông dân Việt đưa đến ý thức thủy
chung. Có thể nói nếp sống thủy chung trong đạo vợ chồng của
người nông dân Việt đã phát sinh một cách hồn nhiên do tinh
thần bình đẳng, tương thân tương ái, tình nghĩa chứ không phải
do một hệ thống luân lý khuôn mẫu nào ràng buộc:
Trăm năm lòng gắn, dạ ghi,
Dù ai đem bạc đổi vàng cũng không.
Hoặc:
Đôi ta như cây giữa rừng,
Ai lay chẳng chuyển, ai rung chẳng rời.
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Hay:
Đạo vợ chồng đừng có đổi thay,
Làm nên danh vọng, hay rủi ăn mày cũng theo.
Chính những đắng cay, khổ cực trong đời sống là sợi dây
thắt chặt tình nghĩa vợ chồng:
Trăm năm ý quyết một lòng,
Dù ai thêu phụng vẽ rồng mặc ai.
Dầu cho đá nát vàng phai,
Trăm năm duyên nợ chẳng sai chút nào.
Chính lòng chung thủy sâu sắc đó đã bộc lộ qua câu hát ở
bờ ruộng, nương dâu hằng ngày:
Chồng ta áo rách ta thương,
Chồng người điểm phấn, tô hường mặc ai.
Tóm lại, trên nền tảng của quan niệm tự do luyến ái, hôn
nhân bình đẳng gia đình Việt Nam là gia đình phân công, phân
nhiệm – mỗi người đều coi mình là một phần tử (một cơ năng)
trong gia đình (bản vị) và hòa thuận mà hành động (thuận vợ
thuận chồng tát biển Đông cũng cạn) xây dựng mái ấm gia đình
đem lại hạnh phúc an vui cho vợ chồng và con cái.

BA CÂY
Mặc khác, tại sao ba cây mà không là bốn, năm, tám hoặc
10 cây? Phải chăng số 3 là một trong những con số huyền diệu
trong nền minh triết Việt như các con số 15 và 18 chẳng hạn.
Số 3 biểu tượng cho sự tổng hợp giữa dương (số 1) và âm
(số 2).
Số 3 cũng là con số tượng trưng cho mối liên quan giữa
Trời – Người – Đất.
Tất cả những nét đặc trưng kể trên được ghi lại trên mặt
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trống đồng cũng như con số 3 và những chấm “đặc” nằm trong
những chấm “rỗng” biểu tượng cho âm – dương trong một dãy
hình tròn có tiếp tuyến kế nhau.
Nền văn hóa trồng lúa nước là một thể nghiệm sống cụ
thể của sự hòa điệu giữa Trời – Người – Đất, trong đó sức cần
lao cũng như tri thức thực nghiệm của con người được ứng
dụng và điều hợp một cách sáng tạo cho hòa nhịp và kết hợp
với thời tiết (trời) và đất đai để cho cây lúa phát triển tốt tươi.
Mối liên hệ giữa Trời – Người – Đất thật gần gũi, đồng cảm và
đồng đẳng. (20)
Có lẽ không ai lột tả được nhân sinh quan đồng cảm,
đồng đẳng và gần gũi giữa Trời – Người – Đất, thể hiện tinh
thần nhân chủ của nền văn hóa trồng lúa nước bằng bài thơ của
ông Trần Cao Vân:
Trời Đất sinh Ta có ý không,
Chưa sinh Trời Đất có ta trong.
Ta cùng Trời Đất ba ngôi sánh,
Trời Đất in Ta một chữ đồng.
Đất nứt Ta ra, Trời chuyển động,
Ta thay Trời mở Đất mênh mông.
Trời che Đất chở ta thong thả,
Trời Đất Ta đây đủ hóa công.
Con số 3 cũng là biểu tượng cho triết lý sống thái hòa
trong nếp sống Việt. Có thể nói nhân sinh quan của nông dân
trồng lúa nước đặt nền tảng trên sự hài hòa: hòa cả làng, qua sự
phối hợp giữa Trời – Người – Đất. Muốn đạt được hài hòa thì
phải chấp nhận dị biệt: rằng trong lẽ phải có người có ta, trong
tinh thần bình đẳng: công bằng là đạo người ta ở đời, tương
thân và tương tác: thương người, người lại thương ta. Từ đó,
người nông dân mới thực hiện được sự phân công, hợp tác một
cách tốt đẹp trên đồng ruộng hoặc phòng chống lụt.
Con số 3 biểu tượng cho sự hài hòa, chấp nhận dị biệt,
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đối lập là bổ sung nên khác hẳn với nhân sinh quan “triệt tam,
bài trung” của Tây phương. Chính quan niệm “triệt tam, bài
trung” đã đưa đến mâu thuẫn hủy diệt, đấu tranh một mất một
còn. Và hệ quả đã đưa đến quan niệm độc thần, chủ nghĩa duy
tâm, duy vật, não trạng tự tôn tự hữu, kỳ thị chủng tộc, đế
quốc, thực dân, độc tài, cộng sản… Từ đó, khủng bố, bạo lực,
chiến tranh xảy ra triền miên khắp nơi trên thế giới. Chính vì
thế, nhà triết học Heidegger đã phải tuyên bố tại Hội Nghị Triết
Học tại Honolulu năm 1949 rằng: “Văn hóa Tây phương hỏng
từ nền tảng, đem truyền bá đến đâu thì gieo máu và nước mắt
tới đó”.
Tóm lại ta có thể nói nền văn hóa hòa bình nhân bản dân
tộc qua lăng kính nhân chủ và dân chủ mang tính khai phóng
và dung hóa trong giao lưu (cây lúa) với nếp sống hài hòa, hòa
thuận trong gia đình phân công, mang tính bình đẳng (cây cau)
và sự hòa mục trong xã thôn tự trị mang tính dân chủ dung hợp
được tự do và bình đẳng (cây tre) đã kết thành tinh hoa cốt lõi
của đạo sống Việt – nội lực của dân tộc – như là hòn núi cao
soi đường chỉ lối cho dân tộc Việt Nam vươn lên xây dựng nền
văn minh nhân bản.
Phải chăng câu ca dao: “một cây làm chẳng nên non, ba
cây chụm lại nên hòn núi cao” là thông điệp của tiền nhân nhắn
gởi con cháu Việt phải tiến tới, vươn lên xây dựng nền văn
minh nhân bản thể hiện con đường sống của dân tộc (=Nhân
đạo)?
Đó là lý do kêu gọi người dân Việt trở về nguồn, về tận
cội nguồn thiên thư vô ngôn của Trời Đất.
Trở về nguồn dựa vào nội lực dân tộc phục hoạt và phát
huy cốt lõi Đạo Sống Việt. Cái cốt lõi đó là yếu tố chủ đạo cho
việc dung hóa những tư tưởng Đông Tây Kim Cổ đang hội tụ
trên quê hương và đang tác hại người dân Việt về vật chất cũng
như tinh thần.
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Cuộc dung hóa thành công – thống nhất tri thức và tâm
thức – là điều kiện cần và đủ để thể hiện con đường sống của
dân tộc (= nhân đạo) trong xu thế toàn cầu hóa với định hướng
xây dựng nền văn minh nhân bản, đồng thời giải quyết nhu cầu
tâm thức của con người.
Để thể hiện cho bằng được thông điệp nói trên của Tổ
Tiên – thực hiện con đường sống của dân tộc (nhân đạo) như
ngọn núi, soi đường cho dân tộc Việt Nam vươn lên xây dựng
nền văn minh nhân bản – việc khẩn thiết là người Việt Nam
chúng ta phải tự ý thức “tự soi vào lòng mình” thực hiện cuộc
chuyển hóa tâm thức.
Đã đến lúc người Việt Nam phải tự ý thức thực hiện cuộc
chuyển hóa tâm thức (phát triển tâm linh) trên nền tảng của
giáo lý mà mình đang theo, trở thành người “thiện lành”, phát
triển tình thương và trí tuệ, thể hiện đạo lý của dân tộc:
“thương người như thể thương thân” và triết lý sống thái hòa,
qua nếp sống hài hòa (hòa cả làng), lấy tình nghĩa làm đầu
(một bồ cái lý, không bằng một tí cái tình) trong tinh thần
“công bằng là đạo người ta ở đời”, phá vỡ những ốc đảo (gà
què ăn quẩn cối xay) những định kiến (kiến bò miệng chén) về
chính trị và tôn giáo, xem “đối lập” là bổ sung, chấp nhận dị
biệt (rằng trong lẽ phải có người có ta) thống nhất tri thức và
tâm thức, cùng nhau chung sống yên vui trong thanh bình
thịnh vượng.
Tình thương hồn nhiên trong sáng – không mang bất
cứ nhãn hiệu nào – sẽ hóa giải mọi mâu thuẫn, nghịch lý ở nội
tâm, trong gia đình và ngoài xã hội:
1. Dân Tộc: Người trong một nước phải thương nhau
cùng.
2. Nhân Loại: Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác
giống nhưng chung một giàn (giàn dân tộc – giàn nhân loại).
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Ông cha ta thường nhắc nhở: Thương nhau củ ấu cũng
tròn (một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng).
Tình thương, trí tuệ, hài hòa và thượng tôn luật pháp là
những yếu tố căn bản / nền tảng giải đáp nhu cầu tâm thức của
con người trong thế toàn cầu hóa để xây dựng nền văn minh
nhân bản mà loài người đang hướng tới.
Người Việt theo tục thờ cúng tổ tiên cũng cần phải tự ý
thức thực hiện cuộc chuyển hóa tâm thức mà khởi điểm là trở
về với chính mình (trăm hay là xoay vào lòng, vì ngọn đèn
được tỏ trước khêu bởi mình), tự biết mình, với nếp sống tỉnh
thức, qua quá trình học ăn, học nói, học gói, học mở (truyền
thống giáo dục nhân bản tâm linh) theo chiều kích phát triển
tình thương và trí tuệ (tâm linh) với định hướng: Biến – Hóa –
Thăng hoa, Hòa đồng: hòa vào dòng sống xã hội và cùng vũ
trụ.
Lời nói kinh điển, chữ nghĩa chỉ mô tả sự thực, chứ
không phải là sự thực. Sống với sự thực hơn là nói suông, cho
nên ông cha ta đã dạy:
Trăm nghe không bằng một thấy,
Trăm thấy không bằng một lần trải quả.
Vĩnh Như
Ghi chú:
1. Các ông Sauer, R.Somheim, Trương Quang Trực
(người Mỹ gốc Trung Quốc) Jorhman và học giả Liên Xô, ông
N. Vavilow, đều công nhận rằng Đông Nam Á, mà chủ đạo là
Việt Nam, có một nền văn hóa tiền sử phát triển rất sớm, tân
tiến, sống động chưa từng thấy một nơi nào khác trên thế giới.
2. Wihelm G.Solheim II, New Light On A Forgotten
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Past, National Geographic, Vol. 139, No.3, March 1971.
Tiến sĩ Wihelm G.Solheim II, giáo sư nhân chủng học ở
trường đại học Hawaii chuyên nghiên cứu tiền sử Đông Nam Á
đã viết: “Kết quả của các cuộc đào xới này cho đến nay đã vào
năm thứ bảy. Thật là kinh ngạc… Chúng tôi bắt đầu nhận thấy
khu vực đào xới này quả đang đảo lộn hoàn toàn các điều khoa
khảo cổ đã biết từ trước. Trong một chỗ đất chỉ rộng chừng 2.5
cm2, một mảnh đồ gốm có in vết bỏ của một hạt lúa mà niên
đại muộn nhất là 3500 năm trước công nguyên. Như vậy có
nghĩa là trước cả ngàn năm so với những hạt lúa tìm thấy ở Ấn
Độ và Trung Hoa cũng đã được xác định bằng phương pháp
Carbon 14.
Tôi đồng ý với Sauer, một nhà địa chất học người Mỹ,
rằng các sắc dân Hòa Bình là giống người biết trồng cây trước
tiên trên thế giới. Tôi cũng không ngạc nhiên nếu thời kỳ đó bắt
đầu khoảng 15.000 năm trước công nguyên.
Tôi cho rằng văn hóa mà sau này được gọi là văn hóa
Long Sơn (Lungshan) vẫn thường được coi là phát triển từ
Ngưỡng Thiều (Yanshao) ở Bắc Trung Quốc, rồi lan ra miền
Đông Nam Á, thì trái lại thực ra đã khai sinh ở Nam Trung
Quốc và di chuyển lên phía Bắc. Cả hai nền văn hóa này đã
bắt nguồn từ gốc văn hóa Hòa Bình Việt Nam.”
Năm 1932, tại Đại Hội Thế Giới của các nhà khảo cổ tiền
sử học Viễn Đông, văn hóa Hòa Bình nước ta đã được xác nhận
một cách chính thức trên toàn thế giới. Điều quan trọng ở đây
là cư dân Hòa Bình (Việt Nam) đã xây dựng một nền văn minh
nông nghiệp rất sớm thế giới và đã được khoa khảo cổ tìm thấy
ở Hòa Bình, một làng nhỏ Việt Nam, ở vào một thời gian xa
xưa nhất, cách đây trên 16.000 năm. Thế nên khảo cổ học thế
giới đã lấy tên làng Hòa Bình thuộc tỉnh Hòa Bình, Bắc Việt
Nam đặt tên cho nền văn hóa nông nghiệp này là “Văn hóa
Hòa Bình” (xem Encyclopedie Acheologie).
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TRĂM HAY XOAY VÀO LÒNG
(Tục ngữ)

DẪN NHẬP
“Trăm hay xoay vào lòng”, trong ý nghĩa tất cả những
điều tốt, hay, hạnh phúc… đều do lòng mình sinh ra. Nói tốt là
do so với xấu, hay và dở làm rõ nghĩa cho nhau, động và tĩnh
dựa vào nhau. Tâm bao hàm tất cả. Hạnh phúc hay đau khổ,
hận thù hay tha thứ, chiến tranh hay hòa bình do con người tự
quyết định và tạo lập lấy. Nói cách khác tất cả đều do tâm của
con người tạo ra.
Chân lý không ở đâu xa, mà ở ngay trong cuộc sống,
trong chính con người mình. Cho nên, “hễ giây phút nào các
bạn theo ai thì phút giây ấy các bạn ngưng theo chân lý”
(Krishnamurti). Vì thế không ai dạy ai được và cũng không thể
tìm được chân lý trong sách vở kinh điển, vì chữ nghĩa chỉ mô
tả chân lý chứ không phải là chân lý.
Việc cần phải làm là “xoay vào lòng”, tự biết mình, tự
thanh lọc như nước tự “gạn đục khơi trong”, chuyển hóa tâm
thức, thay đổi cái nhìn, thăng hoa cuộc sống và con người như
Tiên Rồng như nước bốc hơi.
“Xoay vào lòng” đồng nghĩa trở về với chính mình, tự
biết mình, sống trọn vẹn với hiện tiền, với cái đang xảy ra,
nghĩa là nó như thế nào, thấy y như vậy, không phê phán,
không can thiệp vào, thuận lý theo thiên nhiên để cuộc sống tự
nó vận hành.
Sống trọn vẹn với cuộc sống trong tính người và tình
người, ngay tại đây và bây giờ là sống đạo (Đạo Sống Việt).
Như vậy, mọi người trở về với chính mình, xoay vào
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lòng, lấy lòng mình làm tâm điểm, cho việc chuyển hóa tâm
thức thì lòng người (cái tâm) là cái hòa đồng tất cả trong tính
người và tình người. Đó là nơi gặp gỡ của tất cả những ai ở
mọi nơi, mọi thời đại, tự ý thức thực hiện cuộc chuyển hóa tâm
thức mà khởi điểm là “xoay vào lòng” tự biết mình, về tận cội
nguồn, thiên nhiên (Thiên Thư Vô Ngôn của Trời Đất): vận
dụng lý biến dịch của Trời Đất, hòa quyện với lòng người vào
dòng sống theo chiều kích tâm linh phát triển tình thương và trí
tuệ, với định hướng hòa cùng vũ trụ. Đó là con đường hợp tình
hợp lý giải quyết vấn nạn tâm thức con người hiện nay, không
kêu cầu đến tôn giáo tổ chức. Nó phá bỏ sự ngăn cách của lòng
người, vượt thoát tâm cảnh “gà què ăn quẩn cối xay”, “kiến bò
miệng chén”.
Đó là nếp sống tự tin tự chủ (còn nước còn tát chớ thấy
sóng cả mà ngã tay chèo) thuận lý theo thiên nhiên “trông cơ
trời đất liệu thời làm ăn” sống trọn vẹn với cuộc sống, trong
tính người và tình người, không thuyết giảng, không câu nệ vào
kinh sách, mà sống thực theo dòng tâm thức hòa quyện với
dòng sống dân tộc.
Nếp sống Việt đã vượt qua tiến trình nương tựa, tìm cầu,
thuyết giảng, chữ nghĩa. Nói hoặc viết về cái gì đó, cái lòng,
cái tâm chẳng hạn thì không phải là “nó” đích thực.
Hơn nữa, tất cả - tốt xấu, phải trái, tín ngưỡng, tôn giáo,
mọi sự, mọi việc, mọi hoạt động về vật chất cũng như tinh
thần, v…v.- đều do lòng người, từ con người mà ra. Cho nên
chỉ có xoay vào lòng mới tự biết những gì đang xảy ra trong
lòng mình. Để thay đổi chính bản thân mình; sự tự hiểu biết
mình là điều hết sức cần thiết; không tự hiểu mình thì sẽ chẳng
có một nền tảng nào cho những suy nghĩ đúng đắn phát triển
(ngọn đèn được tỏ trước khêu bởi mình). Không tự hiểu mình
thì cuộc chuyển hóa tâm thức đích thực sẽ không bao giờ
xảy ra.
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Con người tạo thành xã hội, rồi xã hội phân hóa con
người. Trong xã hội mà phần nhân tính của con người được tỏ
lộ, xã hội được thanh bình, an lạc; trong xã hội mà phần thú
tính tỏ lộ, xã hội băng hoại, đầy mâu thuẫn xung đột. Cho nên
càng hướng ngoại cầu tìm, con người càng vong thân.
Trước khi làm cách mạng xã hội, chúng ta phải làm cách
mạng bản thân, thực hiện cuộc chuyển hóa tâm thức mà khởi
điểm là trở về với chính mình, tự biết mình. Chính vì thế mà
Tổ Tiên chúng ta thường nhắc nhở: “TRĂM HAY XOAY VÀO
LÒNG”(1).
“Xoay vào lòng” là tự mình chủ động không cần đến lý
luận, thuyết giảng, thần học, giáo điều tôn giáo tổ chức. Nó
cũng chẳng đòi hỏi phải có tín ngưỡng, đức tin mà chỉ cần xoay
trở vào nội tâm mình. Chính nội tâm mình, lòng mình mà mình
không vào được thì kinh điển nào, ông thầy nào có thể dẫn
mình vào đó được. Không ai ngoài mình ra có thể truyền cho
mình nguồn sáng nội tâm mình. Không thể tìm thấy sự hiện
hữu tâm linh mình trong đôi bàn tay rộng mở của người khác:
ngọn đèn được tỏ trước khêu bởi mình.
“Xoay vào lòng”, trở về với chính mình tự biết mình, cảm
nhận và thấu hiểu nhiều hơn về chính mình.
Càng tự hiểu mình, nguồn sáng nội tâm càng phát triển,
tạo sự bình an và an lạc trong tâm hồn.
Từ ngàn xưa, ông cha ta không thuyết giảng dông dài,
không nô lệ vào chữ nghĩa, kinh sách mà với tinh thần thực tiễn
của người nông dân trồng lúa nước cùng nếp sống thuận lý
theo thiên nhiên (trông cơ trời đất liệu thời làm ăn) qua cảm
nhận Thiên Thư Vô Ngôn của Trời Đất (Thiên Nhiên), thích
ứng, thích nghi, hòa mục, sống trọn vẹn với cuộc sống, trong
tính người và tình người, vượt cả lý và tình: hòa cả làng.
Nếp sống chan chứa tính người và tình người đó đã vượt
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qua tiến trình tìm cầu, nương tựa, chữ nghĩa, kinh điển, nghĩa
là vượt qua cả “nghe” và “thấy”:
Trăm nghe không bằng một thấy,
Trăm thấy không bằng một lần trải qua.
Nếu Chúa dạy: “Nước Trời trong lòng các ngươi” và phật
pháp chỉ dạy rằng phật tại tâm, “tâm tức phật”, “phật tức tâm”
thì không thể tìm Chúa, Phật, Nước Trời, Niết Bàn trong kinh
điển, sách giáo lý, thần học hoặc trong lời thuyết giảng, cũng
chẳng đòi hỏi đức tin, niềm tin hay những giáo điều của các tôn
giáo tổ chức.
Lấy lòng mình làm tâm điểm cho mọi hoạt động vật chất
và tinh thần (chuyển hóa tâm thức), theo chiều kích tâm linh
phát triển tình thương và trí tuệ thì chỉ cần trở về với chính
mình mà khởi điểm là xoay vào lòng, nội tâm mình, tự hiểu
biết mình, tự giải phóng mình, không còn nô lệ sách vở kinh
điển hay bất cứ ai.
Không còn bị điều kiện hóa, tâm linh hoàn toàn tự do, hạt
giống tình thương uyên nguyên mới có điều kiện thuận lợi phát
triển hồn nhiên trong sáng, tức dưới ánh sáng của trí tuệ(2).
Ở đâu có tình thương dưới ánh sáng của trí tuệ, ở đó có
hài hòa đích thực:
Thương nhau củ ấu cũng tròn,
Dù trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng.
Thương người như thể thương thân.
Có tình thương là có tất cả: cảm thông, cởi mở, bao dung,
vị tha, bình đẳng, thái hòa, v.v….
Một khi tình thương hồn nhiên trong sáng, không mang
nhãn hiệu của tôn giáo hay ý thức hệ hoặc chủ nghĩa, tức dưới
ánh sáng trí tuệ thể hiện, Con Người sẽ tự biết làm gì cho
chính mình, cho gia đình, cho tha nhân, cho dân tộc và nhân
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loại.
Tình thương, trí tuệ, hài hòa và thượng tôn luật pháp là
những yếu tố mà loài người đang hướng tới để cùng nhau xây
dựng nền văn hóa chan chứa tính người và tình người; đó là
nền văn hóa Hòa Bình, nhân bản, dân tộc, mang tính khai
phóng và dung hóa trong giao lưu, qua lăng kính nhân chủ,
thượng tôn luật pháp, dung hợp được tự do, dân chủ và công
bằng.
Đó là những yếu tính cần và đủ, tạo điều kiện thuận lợi
thống nhất tri thức và tâm thức qua quá trình khai trí và khai
tâm, hóa giải mâu thuẫn vật chất và tinh thần – hóa giải bế tắc
(tư tưởng), khủng hoảng (tâm thức), và mâu thuẫn kinh tế
chính trị, tôn giáo, v.v… – như vậy mới có thể hóa giải tận gốc
bạo lực khủng bố và chiến tranh để kiến tạo nền văn minh nhân
bản đích thực chan chứa tính người và tình người trong những
thập niên 50, 60 của thế kỷ 21.
Những mâu thuẫn, nghịch lý, tệ nạn trong xã hội trên thế
giới do con người, lòng người tạo ra. Cho nên, không ai ngoài
con người và bên ngoài con người có thể giải quyết được tận
gốc những vấn nạn của con người.
Với xu thế toàn cầu hóa, để chung sống yên vui trong
thanh bình thịnh vượng và để tận hưởng những gì loài người
đang có trong tầm tay, việc khẩn thiết hiện nay là mọi người tự
tin, tự chủ, tự ý thức trở về với chính mình mà khởi điểm là
xoay vào lòng, tự biết mình qua mối tương giao với chính
mình, về tận cội nguồn, cảm nhận, diễn dịch thiên nhiên, hòa
quyện với dòng sống dân tộc và dòng tâm thức, thực hiện cuộc
chuyển hóa tâm thức, theo chiều kích tâm linh, phát triển tình
thương hồn nhiên trong sáng, không mang bất cứ nhãn hiệu
nào, tức dưới ánh sáng của trí tuệ, phá bỏ biên cương ngăn
cách lòng người do ý thức hệ, tôn giáo tổ chức, dân tộc cực
đoan đã và đang tạo nên(3) xây dựng nền văn minh nhân bản
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với chế độ tự do dân chủ đích thực, vượt qua tự do dân chủ
cộng sản và tự do dân chủ tư bản.

TRĂM HAY XOAY VÀO LÒNG
Bài viết này tuy gồm nhiều ý kiến, nhưng chủ đích chỉ có
một. Đó là trở về với chính mình mà khởi điểm là “xoay vào
lòng”, tự biết mình, chuyển hóa tâm thức theo chiều kích tâm
linh phát triển tình thương và trí tuệ.
Chủ đích được nhắc đi, nhắc lại gần như mỗi trang mỗi
đoạn; một sự lặp lại cố ý:
1. Làm nổi bật tầm quan trọng, chìa khóa của vấn đề
phát triển tâm linh.
2. Để người đọc có ngay trước mặt giải đáp, không bị
phân tâm, phải nhớ lại, tra cứu lại, lật lại những trang trước.
3. Để nhập tâm, thấm nhuần cái chủ đích của bài viết,
thể hiện cái biết trong việc xây dựng cho bằng được nếp sống
tự tin, tự chủ, tự ý thức xoay vào lòng, tự hiểu biết mình,
thuận lý theo thiên nhiên, sống trọn vẹn với cuộc sống trong
tính người và tình người, ngay tại đây và bây giờ là sống đạo.
Đọc bài viết này, rất có thể quí vị đọc giả trên bình diện
bác học và trí năng, đòi hỏi một hệ thống tư tưởng mạch lạc, sẽ
có những nhận định, những ý kiến khác biệt, nhưng xin quí vị
đừng vội phản đối hay tán thành.
Chúng tôi không e ngại cũng không ước mong những thái
độ như thế, chỉ vì sống đạo phải là kết quả của cuộc sống thực,
thay đổi cái nhìn, thay đổi nhận thức (anh trước tôi sau, quay
lại cái đầu anh sau tôi trước), phá vỡ tâm cảnh “gà què ăn quẩn
cối xay”, “kiến bò miệng chén”, phá bỏ ngăn cách lòng người,
chứ không phải là tranh cãi, đàm luận hay bút chiến. Tranh
cãi, đàm luận hay bút chiến chỉ làm mất thời giờ.
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Tuy nhiên, nói thế không phải chúng tôi không hoan hỷ
đón nhận những sai lầm, thiếu sót của chúng tôi nếu có, cần
được sửa chữa, bổ túc để cùng nhau xây dựng nếp sống tỉnh
thức chan chứa tính người và tình người.

TRĂM HAY
Trong ngôn ngữ Việt Nam, trăm ngoài ý nghĩa số 100
thuần túy, còn có nhiều nghĩa khác:
• Trăm đi với năm có nghĩa là đời người: Trăm năm
trong cõi người ta (Kiều).
• Trăm ghép với chữ tuổi, “trăm tuổi”, có nghĩa là chết,
qua đời, chấm dứt cuộc đời: Khi nào cụ tôi trăm tuổi => Khi
nào cụ tôi qua đời.
• Trăm có nghĩa là nhiều: trăm việc, trăm mối bên lòng,
trăm kẻ bán, vạn người mua.
• Trăm là tất cả, toàn thể: trăm họ, trăm hoa đua nở mùa
xuân, cớ sao cúc lại muộn tuần thế kia.
Trăm trong “trăm hay xoay vào lòng” mang ý nghĩa tất
cả, toàn thể.

HAY
“Hay” hàm ý điều tốt, điều hay, điều phải, hạnh phúc,
yêu thương, cởi mở, bao dung vị tha, bình đẳng, thái hòa, chân
lý, vân vân và v.v….
Hay còn có nghĩa là biết: giàu nghèo ba mươi Tết mới
hay; còn không biết, hết không hay.
“Trăm hay” là tất cả điều tốt, điều hay như vị tha, yêu
thương, v.v… và tất cả cái biết, chân lý đều ở lòng mình, qua
cuộc chuyển hóa tâm thức, mà khởi điểm là xoay vào lòng, tự
biết mình, tự thanh lọc như nước “tự gạn đục khơi trong” và
thăng hoa như Tiên Rồng, như nước bốc hơi.
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Chữ nghĩa, lời nói chỉ mô tả sự thực, chứ không phải là
sự thực.
Việc cần thiết là xoay vào lòng, thuận lý theo thiên
nhiên, sống trọn vẹn với lòng mình, ăn, ở, hít thở với lòng
mình, tự biết mình, tự chuyển hóa, dần dần sẽ hiểu nghiệm (sự
hiểu biết qua kinh nghiệm sống) thế nào là trăm điều biết, trăm
điều tốt, điều hay, yêu thương, vị tha cởi mở, chân lý là do
xoay vào lòng, mà thể hiện được trong cuộc sống hằng ngày.
Lý luận, biện giải, biện thuyết, giảng giải, thuyết giáo đều
vô ích, chỉ là lý thuyết suông. Không người mẹ nào khờ dại dạy
con mình cách nhai và nuốt thức ăn. Hãy tự tin, tự chủ, tự ý
thức xoay vào lòng, thành thật với chính mình, sống trọn vẹn
với lòng mình trong giây phút hiện tại, tự hiểu mình, tự chuyển
hóa tâm thức thì tự nhiên tự thấu hiểu thế nào là “trăm hay” là
do xoay vào lòng mà thể hiện được trong cuộc sống.
Chữ “Lòng” Trong Văn Hóa Việt Nam.
Chữ lòng không phải dịch chữ tâm của Nho giáo, cũng
không phải dịch chữ Tâm của Phật giáo. Người viết muốn nói
cùng gọi “một thứ” nhưng mỗi dân tộc dùng chữ khác nhau.
Chẳng hạn người Việt gọi là sung sướng, người Mỹ gọi là
happy, người Pháp và người Ấn Độ lại gọi khác …
Người còn tâm Việt hồn Việt thì dù Phật tử thuần thành
hay thâm Nho, khi nói “lòng tôi”, lòng mình cảm thấy rung
cảm tận đáy tâm hồn hơn là nói “tâm tôi”.
Đối với người dân Việt khi nói “hữu tâm” họ không cảm
thấy rung động trong lòng bằng nói “có lòng”.
Cụm từ “có lòng” mang tính bình dị, đi thẳng vào tâm
hồn người Việt: có lòng với ông bà, có lòng với cha mẹ, có
lòng với anh chị em, có lòng với họ hàng, có lòng với hàng
xóm láng giềng, có lòng với bạn bè, có lòng với quê hương đất
nước, có lòng thì trả ơn lòng, xa xôi lắm lắm đèo bòng được
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sao (ca dao).
“Ăn ở có lòng” là ăn ở như bát nước đầy với người thân,
người sơ, người trên người dưới, người sống, người chết: coi
nhau như bát nước đầy là hơn, lựa lời mà nói cho vừa lòng
nhau.
Cụm từ có lòng diễn tả trung thực lối sống phải đạo của
một người có tính người và tình người. Có lòng là sống hợp với
đạo lý dân tộc: thương người như thể thương thân, công bằng
là đạo người ta ở đời; chín bỏ làm mười, một bồ cái lý không
bằng một tí cái tình; một câu nhịn chín sự lành ….
Đạo lý dân tộc là cách sống, cách nghĩ, lối ứng xử phát
xuất từ tấm lòng với sự cảm nhận, diễn dịch thiên nhiên – qui
luật biến dịch của trời đất - hòa quyện với lòng người, thuận lý
theo thiên nhiên chuyển dịch vào dòng tâm thức và dòng sống
của dân tộc, thăng hoa theo chiều kích tâm linh phát triển tình
thương và trí tuệ, với định hướng: Biến – Hóa – Thăng hoa –
Hòa cùng vũ trụ ngay tại đây và bây giờ, không qua sách vở
kinh điển.
Không có sách vở kinh điển nào và cũng không có người
thầy nào có thể giúp chúng ta sống trọn vẹn với lòng mình,
trong giây phút hiện tại được. Không ai ăn thế chúng ta được.
Cho nên ông cha chúng ta đã chỉ dạy:
Trăm nghe không bằng một thấy,
Trăm thấy không bằng một lòng trải qua.
“Trải qua” không phải chỉ sống thực mà còn là đã vận
dụng được sự hiểu biết qua kinh nghiệm sống (sự hiểu
nghiệm) xây dựng nếp sống thuận lý theo thiên nhiên, vượt qua
tiến trình tìm cầu, chữ nghĩa, nương tựa, thuyết phục mọi người
sống theo cái thấy biết của một người giác ngộ nào đó đã được
chỉ dẫn qua sách vở kinh điển.
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Tóm lại, “lòng” hay “tâm” không có màu sắc, không có
hình tướng; nhỏ thì không có cái gì nhỏ bằng mà lớn thì không
có cái gì lớn bằng, trống rỗng nhưng bao hàm tất cả, trong
sáng, vô ngại, thông đạt; không thấy nhưng cùng khắp thường
hằng.
Chẳng hạn, không thể thấy “gió” nhưng thấy lá cây lay
động là biết có gió. Không thể thấy “điện” nhưng thấy ánh sáng
của bóng đèn điện thì biết có điện.
Không thể thấy “tâm” hay “lòng”, nhưng cảm nhận
“tướng” của cái dụng của lòng hoặc tâm qua thương ghét, vui
buồn, điều thiện điều ác, hạnh phúc đau khổ, sợ hãi, v.v… thì
biết lòng (hoặc tâm) đang hiện hữu.

XOAY VÀO LÒNG
Mọi người trở về với chính mình, trăm hay xoay vào
lòng, lấy lòng mình làm tâm điểm cho việc chuyển hóa tâm
thức thì mọi mâu thuẫn, đối nghịch, xung đột tự hóa giải; ánh
sáng đến bóng tối tự nhiên tan biến.
Chữ nghĩa, lời nói chỉ mô tả cái lòng (cái tâm), chứ
không phải là cái lòng đích thực. Sống trọn vẹn với lòng mình
cùng ăn, cùng ở, cùng hít thở với nó thì sẽ hiểu thế nào là lòng
mình, nghĩa là thuận lý theo thiên nhiên sống trọn vẹn với hiện
tiền, với cái đang xảy ra trong lòng mình thì tự nhiên hiểu
nghiệm ngay.
Suốt đời đọc sách bàn về chữ tâm cũng không hết, chữ
tâm trong Kinh Dịch, Kinh Thi, chữ tâm của Khổng Tử, Mạnh
Tử, chữ tâm của Nho gia, Đạo gia, Pháp gia; rồi tâm là ngôi
nhà trí tuệ của Quản Tử…, chưa hết người ta còn nói đến tư
tưởng tâm thời Tần Hán, tư tưởng tâm thời Ngụy Tấn, Nam
Bắc Triều, thời Tùy Đường, thời Bắc Tống, Nam Tống, thời
Nguyên, thời Minh, thời Minh Thanh, tư tưởng tâm thời cận
đại …
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Tâm của con người làm sao tìm trong sách vở: sách vở
chỉ nói về chữ tâm, với định nghĩa, khái niệm, lý giải về chữ
tâm, chứ không phải là cái tâm đích thực. Cho nên, sư Viên
Minh đã nhận định trong “Vi Tiếu”, triết học chỉ là một hệ
thống ngôn ngữ phức tạp mang tính chất bác học nói về những
điều rất đơn giản trong cuộc sống.
Phật tử đọc cả rừng kinh điển mà mấy ai hiểu được cái
tâm đích thực là gì. Nếu thấu hiểu Phật tại tâm, tâm tức Phật thì
đâu cần phải cam tâm làm nô lệ cho một vị thầy dù khả kính
nào đó và tôn sùng kinh điển, xem như kinh điển tàng trữ trí
tuệ của Phật.
Phật tử thường nói tâm là tất cả, tất cả tại tâm, tất cả từ
tâm mà ra, mà mấy ai tự “xoay vào lòng”, trở về với chính
mình, tự hiểu mình, chuyển hóa tâm thức.
Đa số phật tử nghe thầy giảng kinh hoặc đọc kinh cố hiểu
nghĩa của kinh, chứ không phải nương vào lời giảng hay kinh
điển để thấy ra sự thật, rồi sống với cái thật. Sống với cái thực
là thuận pháp, sống đạo. Đạo để sống chứ không phải để thờ.
Họ không trở về sống trọn vẹn với thực tại của tâm, mà đi tìm
cái tâm ở trạng thái bất động của cơn thiền định xuất thần,
hay trong kinh điển.
Khi phật tử vừa khởi ý tìm hiểu tâm thì tâm đã đi xa mất
rồi. Tâm không phải là cái mà phật tử có thể đạt được trong
quá khứ, hiện tại hay trong tương lai. Có thể nói tất cả kinh
điển của Phật giáo chỉ nói về cái tâm con người. Nhưng chữ
nghĩa chỉ mô tả sự thật, chứ không phải là sự thật.
Trong thực tại hiện tiền sư Viên Minh đã khẳng định rằng
kinh điển chỉ là một đống ngôn ngữ trống rỗng. Nó chỉ là cặn
bã của chư Phật, chư Thánh mà thôi (trang 12). Kinh điển chỉ
là cái đống tro tàn không hơn không kém (trang 14).
Chúng ta chỉ nên nương vào kinh điển để thấy sự thật
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(trang 16). Khi thấy cái thực rồi thì không còn gọi là tu nữa, mà
là sống trọn vẹn với cái thực, cùng ăn, ở, hít thở với cái thực
(trang 36).
Không có sách vở kinh điển nào và cũng không có người
thầy nào có thể giúp chúng ta sống với cái thực được. Không ai
ăn thế chúng ta được.
Sống thực trong hiện tại, chứ không phải chỉ nghe, đọc,
hay thấy, mà phải trải qua:
Trăm nghe không bằng một thấy,
Trăm thấy không bằng một lần trải qua.
Trải qua trong ý nghĩa sống thực với chính mình, sống
trọn vẹn với cuộc sống, hiểu biết qua kinh nghiệm sống của
chính mình trong tương giao với chính mình, với tha nhân và
cuộc sống, chứ không phải sống theo định nghĩa của sách vở
kinh điển hoặc kinh nghiệm, của người khác, cũng không phải
sống cho giống một ông thánh nào đó.
Hãy tự xoay vào lòng, sống trọn vẹn với lòng mình,
không qua sách vở kinh điển hay lời thuyết giảng với những
khái niệm, định nghĩa; ngoài thực tại của tâm – cái đang xảy –
tất cả đều không thực.
Do đâu mà có cẩm nang “TRĂM HAY XOAY VÀO
LÒNG”?
Cẩm nang trăm hay xoay vào lòng không phải từ trên trời
rơi xuống hay do một vị ngộ đạo nào đó chỉ dạy, mà do môi
trường sống và kinh nghiệm sống trong nền văn hóa trồng lúa
nước ổn định lâu đời với sự chuyển dịch thiên nhiên (lý biến
dịch của trời đất và sự thể nghiệm các yếu tính của nước) hòa
quyện với lòng người, qua dòng tâm thức của dân tộc kết động
lại tạo nên.
Gọi quê hương mình là Nước – Nước Văn Lang, Nước
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Việt Nam – và chọn Tiên Rồng làm biểu tượng cho cha mẹ của
dân tộc, Tổ Tiên ta muốn nhắn nhủ con cháu: luôn luôn hướng
thượng, thăng hoa như nước bốc hơi, như Tiên Rồng theo chiều
kích tâm linh phát triển tình thương và trí tuệ mà khởi điểm là
trở về với chính mình – trăm hay xoay vào lòng – tự biết mình,
tự thanh lọc như nước tự “gạn đục khơi trong”.
Trăm hay xoay vào lòng nói lên tinh hoa cốt lõi của
chuyển hóa tâm thức, thăng hoa con người, thăng hoa mãi,
thăng hoa như nước bốc hơi, như Tiên Rồng – theo chiều kích
tâm linh phát triển tình thương và trí tuệ, qua quá trình giáo dục
nhân bản tâm linh – học ăn, học nói, học gói, học mở - với định
hướng tâm thức dân tộc: BIẾN – HÓA – THĂNG HOA –
HÒA ĐỒNG, hòa cùng vũ trụ.
Xoay vào lòng, trở về với chính mình, tự biết mình là
khởi điểm cho việc cảm nhận thiên nhiên (Thiên Thư Vô Ngôn
của Trời Đất), chuyển dịch lý biến dịch của trời đất hòa quyện
với lòng người và môi trường sống vào dòng tâm thức và dòng
sống dân tộc, xây dựng nếp sống tương nhượng quần cư hài
hòa trong xóm làng (hòa cả làng) chan chứa tính người và tình
người (thương người như thể thương thân) dung hợp được tự
do và bình đẳng (công bằng là đạo người ta ở đời) lấy tình
nghĩa làm đầu (một bồ cái lý không bằng một tí cái tình), thăng
hoa cuộc sống và con người.
Tổ tiên dân tộc Việt Nam sinh ra, lớn lên và trưởng thành
từ cánh đồng lúa phì nhiêu; đồng lúa cung cấp cho dân tộc Việt
Nam lẽ sống, xây dựng nếp sống tương nhượng quần cư hài
hòa chan chứa tính người và tình người trong xóm làng mang
tính nhân bản, nhân chủ và dân chủ (phép vua thua lệ làng).
Khởi đi từ nếp sống hòa thuận trong gia đình phân công
(thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn), hòa mục trong
xóm làng, đến sự thái hòa của đất nước với chế độ địa phương
phân quyền.
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Và đỉnh cao tuyệt đích của con người là thăng hoa như
nước bốc hơi như Tiên Rồng, thăng hoa mãi theo chiều kích
tâm linh phát triển tình thương và trí tuệ với định hướng hòa
cùng vũ trụ.
Sống trong môi trường nước, sông rạch chằng chịt, phía
đông hướng ra biển và trồng lúa nước; chính quan hệ thiết thân
giữa con người và nước đã giúp ông cha ta nắm bắt được các
yếu tính của nước và thể nghiệm chúng trong cuộc sống của
dân tộc.
Tổ tiên chúng ta học hỏi ở nước rất nhiều điều như linh
động, không chấp, thích nghi, thích ứng với mọi hoàn cảnh,
bao dung, khiêm cung, tương đối; tự thân của nước chứa đựng
các thuộc tính mâu thuẫn: cương nhu, cường nhược, động tĩnh,
mềm mại như nước chảy đá mòn.
Tuy nhiên, sự quán chiếu quan trọng nhất của cha ông
chúng ta về yếu tính của nước là tự “gạn đục khơi trong” và
“thăng hoa” (bốc hơi) đồng thời thể nghiệm chúng trong việc
phát triển tâm linh với cẩm nang “trăm hay xoay vào lòng” vì
“ngọn đèn được tỏ trước khêu bởi mình”, thể hiện tính tự chủ
và tinh thần nhân chủ trong nếp sống trồng lúa nước.
Tự nhìn ra các yếu tính của nước, tâm hồn của người Việt
là một quá trình diễn dịch đặc tính của nước; nó thể hiện đầy
đủ bản chất vô thường, không chấp trước (không có hình
dạng cố định), thăng hoa (bốc hơi) duyên hợp (mối liên hệ
tương quan nhân quả) thường hằng cùng khắp trong trời đất. Ở
đâu có nước ở đó có sự sống(4).
Với sự hiểu nghiệm đó và nếp sống thực tiễn (Sống –
Làm – Biết, Biết – Làm – Sống), Tổ tiên ta đã thuần hóa được
cây lúa hoang thành cây lúa trồng dưới ruộng nước; và thuận lý
theo thiên nhiên, thích nghi thích ứng mọi hoàn cảnh sống,
sống trọn vẹn với cuộc sống; mà sống trọn vẹn với cuộc sống
là sống đạo (Đạo Sống Việt); nơi đó dòng đời và dòng tâm
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thức dân tộc hòa quyện vào nhau, con người sống với hiện tiền
một cách an nhiên tự tại một cách tự nhiên, tự chuyển hóa tâm
thức (như nước tự gạn đục khơi trong) mà khởi điểm là xoay
vào lòng, tự biết mình, về tận cội nguồn của suối nguồn vô tận
của trời đất (thiên nhiên) với sự thuận lý, tạo nên sự tương
thông, tương cảm, hòa đồng, vượt qua tiến trình tìm cầu, thuyết
phục, chữ nghĩa, nương tựa nơi thần quyền, sản phẩm tư tưởng
tưởng tượng của tâm thức, không làm chủ được bản thân, thiếu
vắng tính tự chủ và tinh thần nhân chủ.…
Về tận cội nguồn, vượt qua lý trí (một bồ cái lý không
bằng một tí cái tình) nghĩa là vượt qua đối đãi, từ tấm lòng cảm
nhận thiên nhiên. Ý thức chỉ có một thiên nhiên - vị thầy vô
tư, khách quan, vi diệu - một nhân loại cùng chung sống với
nhau trên một hành tinh, tự biết điều này, nhân loại sẽ thay
đổi cách ứng xử với nhau, có từ tâm hơn, biết tận hưởng tặng
phẩm tuyệt diệu của thiên nhiên ban phát cho loài người.
Như chúng ta đã biết, cuộc sống của người nông dân
trồng lúa nước luôn luôn gắn liền với cuộc sống của thảo mộc
và thiên nhiên: “trông cơ trời đất liệu thời làm ăn”.
Tri thức thực nghiệm của người Việt căn cứ trên sự cảm
nhận, sự quan sát các hiện tượng thiên nhiên và đem các quy
luật vận hành ghi nhận được ứng dụng vào những lãnh vực liên
hệ đến cuộc sống hàng ngày.
Quy luật vận hành của bốn mùa, hướng gió, độ mưa của
từng thời kỳ, sắc mây, quầng trăng, con nước, đã được ứng
dụng vào việc dự báo thời tiết cho nhà nông.
Sự cảm nhận thiên nhiên được diễn tả thành “quạ tắm
thì nắng, sáo tắm thì mưa, én bay thấp mưa ngập bờ ao, én
bay cao mưa rào lại tạnh; cơn đằng đông vừa trông vừa
chạy”, thu có cúc, xuân có mai… chim mớm mồi, cá ngậm
con… ngay nơi hiện tiền, với cái nhìn trực tiếp đơn thuần (con
cóc trong hang, con cóc nhảy ra, con cóc nhảy ra, con cóc ngồi
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đó, con cóc ngồi đó, con cóc nhảy đi); nó như thế nào, thấy y
như vậy, an nhiên tự tại nơi môi trường sống, vạn vật sinh ra là
như vậy.
Con người cũng thế, nghe tiếng khóc đầu đời của trẻ thơ,
mẹ trìu mến, nở nụ cười trên môi, trẻ thơ hiền hòa đón nhận
được giây phút đầu đời với tình thương nồng nàn của tình mẹ
con hồn nhiên trong sáng.
Cá ngậm con, chim mớm mồi, mẹ trìu mến ôm con phát
sinh từ tấm lòng, từ trái tim báo hiệu sự hòa hợp chan chứa tình
thương yêu tự nhiên của muôn loài, tặng phẩm tuyệt diệu của
thiên nhiên ban phát cho đời sống.
Sống ở thời đại không có sách vở, kinh điển, không có
triết học này hoặc học thuyết kia như trong các nền văn hóa
khác, với tinh thần thực tiễn của người nông dân trồng lúa
nước, tổ tiên ta dựa vào tấm lòng của chính mình, cảm nhận,
chuyển dịch thiên nhiên vào dòng tâm thức và dòng sống dân
tộc hòa quyện với lòng người, nghĩa là đem những qui luật ghi
nhận được ứng dụng vào những lĩnh vực liên hệ đến cuộc sống
để thăng hoa con người và đời sống xã hội trong tính người và
tình người.
Kinh nghiệm cho biết thời tiết (trời) đất đai có ảnh hưởng
rất lớn đến việc trồng lúa nước. sự phức tạp của việc trồng lúa
nước đòi hỏi người nông dân phải thường xuyên quan sát “trông cơ trời đất”, cảm nhận thiên nhiên môi trường sống để
thích nghi thích ứng “liệu thời làm ăn”, tạo sự sinh động cho
dòng sống hòa quyện với dòng tâm thức dân tộc; nơi đó con
người chủ động giải quyết mọi công việc liên quan đến trồng
lúa nước(cày bừa, gieo trồng, cấy lúa, chống úng, thu
hoạch..v..v..) và liên quan đến cuộc sống.
Nếp sống do con người chủ động đó nói lên “vai trò của
con người hết sức quan trọng, chẳng những vì nhu cầu điều
hợp qua sự vận dụng trí thức thực nghiệm mà còn vì sự đóng
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góp công sức lao động trong tiến trình canh tác và sự phức tạp
của kỹ thuật trồng lúa nước” (Thường Nhược Thủy, Đạo Sống
Việt, 2000, Trang 35). Tính thời vụ đòi hỏi con người phải chủ
động, trong mọi công việc đồng áng cũng như trong sinh hoạt
hằng ngày đã hun đúc cho tổ tiên ta tinh thần nhân chủ,”trông
cơ trời đất liệu thời làm ăn”, nương tựa chính mình, tự tin tự
chủ xoay vào lòng, trở về với chính mình, tự biết mình; “còn
nước còn tát”; “chớ lo phận khó ai ơi, còn da lông mọc còn
chồi lên cây”.
Có lẽ không ai lột tả được tinh thần nhân chủ trong nền
văn hóa trồng lúa nước bằng bài thơ ngắn gọn nhưng đầy đủ ý
nghĩa của cụ TRẦN CAO VÂN:
Trời Đất sinh Ta có ý không,
Chưa sinh Trời Đất có Ta trong
Ta cùng Trời Đất ba ngôi sánh,
Trời Đất in Ta một chữ đồng.
Đất nứt Ta ra, Trời chuyển động,
Ta thay Trời mở Đất mênh mông.
Trời che Đất chở Ta thong thả,
Trời Đất Ta đây đủ hóa công.
Sở dĩ trên đây chúng tôi phải dài dòng chỉ nhằm mục
đích minh xác hai điều:
1) Tư tưởng “trăm hay xoay vào lòng” không phải từ
trên trời rơi xuống hay do một vị ngộ đạo nào đó chỉ dạy, mà
do kinh nghiệm sống trong nền văn minh trồng lúa nước ổn
định lâu đời, qua sự cảm nhận chuyển dịch thiên nhiên (lý biến
dịch của trời đất và các yếu tính của nước) hòa quyện với lòng
người, qua dòng tâm thức của dân tộc kết đọng lại, tạo nên.
2) Như vậy tư tưởng “trăm hay xoay vào lòng” đã hình
thành từ trong lòng cuộc cách mạng nông nghiệp trồng lúa
nước, cách ngày nay khoảng 6000-7000 năm (văn hóa Hòa
Bình) trải qua suốt chiều dài lịch sử dân tộc.
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Tư tưởng “trăm hay xoay vào lòng” đã vượt qua tiến
trính tìm cầu, nương tựa, chữ nghĩa và đã trở thành nếp sống
chan chứa tính người và tình người một cách tự nhiên của
người nông dân Việt Nam.
Ngàn năm dòng sống tuôn chảy; hàng ngàn năm sau, ở
một thời điểm nào đó, có một số người vong thân từ bỏ cuộc
sống thực, chạy theo những tư tưởng trong sách vở kinh điển
của Tàu, Ấn Độ, rồi một người nào đó muốn đánh thức những
người bỏ “thực” chạy theo “mộng”, phát thành lời: Trăm hay
xoay vào lòng.

NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA CỦA XOAY VÀO
LÒNG
Khi “tự xoay vào lòng”, nhìn vào chính mình, tự biết
mình, ngay trong giây phút đó, tự giải phóng mình ra khỏi sách
vở kinh điển, cũng không còn lệ thuộc hay nô lệ hoặc nương
tựa vào người nào khác. Làm chủ chính mình, tâm linh hoàn
toàn tự do không bị điều kiện hóa bởi ý thức hệ hoặc khuôn
mẫu đạo đức khô cứng hay những giáo điều của tôn giáo tổ
chức.
Ánh sáng nội tâm không còn bị che lấp tạo cơ duyên
cho hạt giống tình thương uyên nguyên phát triển hồn nhiên
trong sáng, biết yêu thương chính mình, yêu thương đồng loại
và thiên nhiên, nghe thấy tự nhiên không qua lăng kính màu, sự
vật như thế nào thấy y như vậy, vượt tiến trình tìm cầu, nương
tựa, thuyết phục; thuận lý theo thiên nhiên sống trọn vẹn với
thực tại trong tính và tình người, chứ không chỉ phải thấy và
nghe.
Khi lệ thuộc vào một ông thầy riêng biệt nào đó là đang
khởi tâm phân biệt một cách vi - tế giữa thầy mình và thầy
người khác; đồng thời trong thâm tâm thầm kín cũng khởi lên
sự kiêu căng, tự cao tự đại, ngạo mạn cho rằng phương pháp
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của thầy mình là chính thống, và thấy mình nắm bắt được chân
lý, thầy mình tài giỏi, đức độ hơn thầy của những người khác,
nếu không muốn nói là độc tôn.
Khi tự xoay vào lòng, tự biết mình, làm chủ bản thân,
không còn nô lệ, lệ thuộc vào một ông thầy riêng biệt, mà chỉ
kính trọng và biết ơn, chúng ta sẽ có hàng trăm, hàng ngàn vị
thầy vô tư, vi diệu để học hỏi, và bất cứ ai, hay cái gì, từ ngọn
cỏ, cành cây, bụi tre đến hòn sỏi, cụm mây, cơn mưa nói riêng,
thiên nhiên nói chung giúp ta cảm nhận được “cái gì” đang xảy
ra trong lòng (bực tức, sợ hãi, lo âu...v..v..chẳng hạn), ngay
trong giây phút ấy, vật đó (cái đó) là thầy mình….
Chẳng hạn, “vấp phải”, “hòn đá” trên đường đi, “bực tức
khởi lên, ngay lúc đó kịp thời ghi nhận được sự bực tức trong
lòng. Như thế, trong giây phút đó “hòn đá” trở thành ông thầy
mình, vì “hòn đá” đó đang giúp mình cảm nhận được sự “bực
tức” đang xảy ra trong lòng.
Ông thầy không lời này không cần ai tôn vinh; sau giây
phút chỉ dạy, hòn đá trở lại bản chất đích thực của nó, như
muôn ngàn hòn đá khác.
Xoay vào lòng, trở về với chính mình, tự biết mình, tạo
điều kiện thuận lợi học hỏi ở thiên nhiên, tình thương vô biên,
sự tự do và bình đẳng, tính khoan dung, vị tha ..v..v.. bản chất
của thiên nhiên, vũ trụ vốn là cân bằng và hợp lý; năng lượng
và vật chất thay đổi qua lại mà không hề mất đi. Nó thiếu vắng
ở chỗ này thì xuất hiện ở nơi khác.
Mẹ thiên nhiên làm tất cả mà không nói, cho tình thương
không phân biệt hồn nhiên trong sáng vô tận mà không đòi hỏi
sự đền đáp.
Thiên nhiên muôn hình muôn vẻ đang giãn nở, từng giây
phút, với khả năng sáng tạo vô cùng phong phú, bao hàm hàng
ngàn hàng vạn vị thầy vô tư, vi diệu sẵn sàng chỉ dạy chúng ta
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không có điều kiện.
Với ông thầy thiên nhiên, người đệ tử không bị nô lệ hóa;
không thể tôn vinh ông thầy thiên nhiên là ông thánh, người
giác ngộ để tôn thờ, thực hiện những dục vọng và tham vọng
của bản ngã, dưới chiêu bài niềm tin tôn giáo, sống đạo với
những hứa hẹn ở tương lai. Qua lịch sử thế giới, thực tế cho
thấy ở đâu có tôn giáo tổ chức ở đó có đối nghịch, mâu thuẫn,
chia rẻ dẫn tới bạo lực, xung đột thường đưa tới chiến tranh tàn
khốc. Tôn giáo tổ chức đã và đang tạo những ốc đảo trong gia
đình, trong lòng dân tộc và làm ngăn cách lòng người, trong
cộng đồng nhân loại(5).
Chính vì thế mà suốt chiều dài lịch sử, từ thời văn hóa
Hòa Bình, trải qua văn hóa Bắc Sơn, văn hóa Phùng Nguyên
(thời đại các vua Hùng dựng nước (cách ngày nay khoảng 5000
năm) và văn hóa Đông Sơn (cách nay khoảng 2800 năm) nghĩa
là trước khi Việt Nam tiếp xúc với Trung Hoa và Ấn Độ, tổ tiên
chúng ta không bận tâm tới việc thiết lập tôn giáo mà chỉ dựa
vào lòng mình, cảm nhận thiên nhiên - trông cơ trời đất liệu
thời làm ăn - xây dựng nếp sống tương nhượng quần cư hài hòa
trong xóm làng (hòa cả làng) chan chứa tính người và tình
người (thương người như thể thương thân), trong tương giao
ứng xử lấy tình nghĩa làm đầu (một bồ cái lý không bằng một tí
cái tình), với gia đình phân công (chồng cày vợ cấy, con trâu đi
bừa), hòa thuận (thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng
cạn), đến sự thái hóa của đất nước với chế độ địa phương phân
quyền (phép vua thua lệ làng).
Và đỉnh cao tuyệt đích của con người là thăng hoa như
nước bốc hơi, như Tiên Rồng, theo chiều kích tâm linh phát
triển tình thương và trí tuệ, với định hướng Biến – Hóa –
Thăng hoa – Hòa cùng vũ trụ.
Quan điểm thăng hoa cuộc sống và con người theo chiều
kích tâm linh phát triển tình thương và trí tuệ được ghi lại qua
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biểu tượng thần tổ kép Tiên Rồng.
Mẹ tiên Âu Cơ sống trên núi (non Nhân), cha Rồng Lạc
Long sống dưới biển (nước Trí). Biểu tượng Mẹ Âu Cơ và cha
Rồng Lạc Long chính là biểu hiện rực rỡ của nhân ái và trí tuệ
để con cái Việt noi theo.
Chìa khóa của thăng hoa con người và cuộc sống được
đúc kết ngắn gọn với cẩm nang: “Trăm hay xoay vào lòng”.
Gọi quê hương mình là nước (nước Văn Lang, nước Việt
Nam). Tổ tiên chúng ta muốn nhắn gởi con cháu quan điểm
muốn cải tiến xã hội, thăng hoa cuộc sống, trước hết phải
“xoay vào lòng” tự biết mình, tự thay đổi chính mình, như
nước “tự gạn đục khơi trong”. Mình ra sao thì xã hội đời sống,
thế giới sẽ như thế. Cho nên ông J. Krishnamurti đã khẳng định
rằng chúng ta chính là xã hội, xã hội chính là chúng ta. Bạn là
người như thế nào, bạn nghĩ những gì và bạn cảm thấy ra sao,
bạn làm gì trong quá trình tồn tại hàng ngày của mình, tất cả
những điều này sẽ tạo thành thế giới.
Chính mối quan hệ giữa bạn và tôi, giữa tôi và người
khác chính là xã hội; xã hội là sản phẩm của tất cả những mối
quan hệ giữa người và người. Bạn ra sao thì thế giới sẽ như thế
(J. Krishnamurti, What Are You Doing With Your Life, Trang
8). Như vậy muốn cải tiến xã hội, thăng hoa cuộc sống, trước
hết phải tự thay đổi chính bản thân mình. Ông cha chúng ta
thường nhắc nhở:
Chân mình còn lấm mê mê,
Lại cầm bó đuốc mà rê chân người.
Muốn thay đổi chính bản thân mình, trước hết phải “xoay
vào lòng”, trở về với chính mình, tự biết mình.
TỰ BIẾT MÌNH
“Xoay vào lòng” đồng nghĩa với tự biết mình, tự nhận
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thức, tự hiểu chính mình. Tự biết mình là chìa khóa của cuộc
chuyển hóa tâm thức, là khởi đầu cuộc cách mạng bản thân, tự
thay đổi chính mình, như nước tự “gạn đục khơi trong”, với
định hướng thăng hoa cuộc sống và con người, theo chiều kích
tâm linh phát triển tình thương và trí tuệ, với định hướng hòa
cùng vũ trụ như đã trình bày.
Điều kiện cần và đủ để tự biết mình là tuyệt đối thành
thật với chính mình (cần) với cái nhìn trực tiếp đơn thuần (đủ),
nghĩa là đối tượng như thế nào, thấy y như vậy, không phê
phán, không can thiệp vào cái thấy, sự nhận biết, sẵn sàng đón
nhận cái đang xảy ra, dù tốt hay xấu, hạnh phúc hay khổ đau,
như người đánh quần vợt tiếp nhận những quả banh bất ngờ
của đối thủ, sống trọn vẹn với cái đang xảy ra. Sống trọn vẹn
với hiện tiền ngay tại đây và bây giờ, trong tính người và
tình người là sống đạo thì mới có chuyện hóa tâm thức thực
sự.
Như vậy để thay đổi chính mình, tự ý thức thực hiện cuộc
chuyển hóa tâm thức, trước hết phải trở về với chính mình mà
khởi điểm là xoay vào lòng, tự hiểu biết mình nghĩa là ý thức
những suy nghĩ, tư tưởng và những diễn biến của tâm tư tình
cảm trong lòng đồng thời kịp thời ghi nhận những phản ứng
tâm lý...v..v... Mặt khác, tự biết mình không có nghĩa là tự cô
lập mình, mà tự khám phá bản thân mình, trong mối quan hệ
với người vợ, với người chồng, với con cái, với cha mẹ, với
bạn bè...tha nhân, với con người nói chung và thiên nhiên.
Nói cách khác, tự biết mình qua tương giao với chính
mình (với tâm tư tình cảm, suy nghĩ, tư tưởng, phản ứng tâm
lý....) tương giao với tha nhân và thiên nhiên.
Tự biết mình hàm ý làm chủ chính bản thân, trong ý
nghĩa nhận biết rõ cảm giác, cảm thọ, phản ứng tâm lý, những
suy nghĩ, tư tưởng tiêu cực, cố chấp, định kiến ....v.v...., đang
xảy ra trong lòng, chứ không phải dùng ý chí ngăn chặn nó.
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Sống trọn vẹn với cái đang xảy ra, với hiện tiền, tự hiểu được
chính mình thì mới tự thay đổi chính bản thân, “tự gạn đục
khơi trong”, như nước, tự thăng hoa như Tiên Rồng, như nước
bốc hơi. Tự biết mình cũng là nền tảng cho việc phát triển khả
năng cảm nhận thiên nhiên, học hỏi ở ông thầy vô tư, vi diệu vĩ
đại, vận dụng những điều lãnh hội được vào dòng sống dân tộc
hòa quyện với lòng người tạo thành dòng tâm thức dân tộc,
đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để hạt giống tình thương uyên
nguyên nảy nở một cách hồn nhiên trong sáng, phá bỏ sự ngăn
cách của lòng người, vượt thoát tâm cảnh “gà què ăn quẩn cối
xay”, “kiến bò miệng chén”.
Như vậy, để thay đổi chính bản thân mình, thực hiện cuộc
chuyển hóa tâm thức, phát triển tình thương hồn nhiên trong
sáng, sự tự biết mình (mà khởi điểm là xoay vào lòng) vô
cùng cần thiết.
Không biết mình là ai, đang mang kính màu gì, đang bị
điều kiện hóa bởi độc tố gì thì sẽ chẳng có một nền tảng vững
chắc cho những suy nghĩ đúng đắn phát triển (ngọn đèn được
tỏ trước khêu bởi mình) không biết mình là ai, đang là gì (đang
sân hận, đang ích kỷ, đang đầy dục vọng hay tham vọng) thì sẽ
chẳng bao giờ có thể tự thay đổi được chính bản thân mình,
chẳng bao giờ có sự chuyển hóa tâm thức thật sự.
Sở dĩ trên đây chúng tôi phải dài dòng chỉ nhằm mục
đích xác minh một điều là tổ tiên dân tộc Việt Nam không hệ
thống hóa sự hiểu biết qua kinh nghiệm sống (hiểu nghiệm)
thành hệ thống triết học hay triết lý, cũng không thiết lập tôn
giáo, mà sống trọn vẹn với cái biết của mình, nghĩa là vận dụng
cái dụng của cái biết để thăng hoa con người và cuộc sống.
Sống trọn vẹn với cuộc sống trong tính người và tình người là
sống đạo, ngoài ra không có đạo nào khác; đạo nào khác đều
tìm thánh mà bỏ phàm, đều ham ngộ mà ghét mê, đều bỏ đời
mà cầu đạo, đều tự bó buộc mình. Cho nên bất cứ phương diện
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nào của cuộc sống cũng là đạo (lời bạt của Trúc Thiên trong
sáu cửa vào động thiếu thất). Ông Krishnamurti cũng đã khẳng
định. “Cái mà Phật gọi là Niết Bàn, Jesus gọi là Thiên Đàng,
tôi gọi là Cuộc Sống”. Sống trọn vẹn với cuộc sống hàm ý
sống trong hiện tại, trở về tận cội nguồn (thiên nhiên), để cho
cuộc sống tự nó vận hành, thuận lý theo thiên nhiên, sống
động, trôi chảy, thích ứng thích nghi trong suối nguồn vô tận
của trời đất, hòa cùng vũ trụ. Như thế mới thật sự yêu thương
mọi người (thương người như thể thương thân) nhưng trước
hết phải yêu thương chính mình. Cho nên trong nền văn hóa
nông nghiệp trồng lúa nước ổn định lâu đời người nông dân
Việt, không đi tìm cầu CHÂN LÝ trong chữ nghĩa, sách vở
kinh điển hay trong rừng vắng hoặc trong trạng thái bất
động của cơn thiền định xuất thần, mà sống trọn vẹn với
cuộc sống trong tính người và tình người ngay tại đây và bây
giờ.
Sống thực, sống trọn vẹn với cuộc sống và con người, tức
sống trọn vẹn với chân lý. Chân lý không ở đâu xa mà ở ngay
trong cuộc sống, ngay trong chính con người mình. Cho nên,
không ai dạy ai được mà chính mình tự xoay vào lòng, tự biết
chính mình, thuận lý theo thiên nhiên, sống trọn vẹn với hiện
tiền ngay tại đây và bây giờ.
Nói về “xoay vào lòng” không phải là xoay vào lòng đích
thực. Lý luận, biện giải, giải thích về xoay vào lòng cũng
không phải xoay vào lòng. Chữ nghĩa chỉ miêu tả sự thực, chứ
không phải là sự thực. Đôi khi chữ nghĩa còn bóp méo sự thực.
Trong một giây phút nào đó, bạn thử trở về với chính
mình, xoay vào lòng tự biết mình “đang là” (đang giận, đang
sợ, đang lo, đang tham, đang ích kỷ, đang ganh tị, đang thù
hận,…v.v...), hãy ý thức ghi nhận như vậy, nó như vậy, thấy y
như vậy, sống trọn vẹn với nó, nghĩa là không tránh né, không
bào chữa, không ngăn chặn, không tìm cách hóa giải, không
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phê phán tức không nói thầm trong đầu, không can thiệp vào;
nó như thế nào, ghi nhận y như vậy.
Một khi bạn kịp thời ghi nhận sự hiện hữu của nó, lúc nó
mới vừa phát sinh thì khả năng chi phối của nó sẽ giảm đi. Tiếp
tục ghi nhận sự diễn biến của nó, nó tự biến dịch, rồi ra đi. Bất
cứ thứ gì sinh ra, lớn lên, rồi cũng biến dịch. Hãy để mọi việc
xảy ra một cách tự nhiên, thuận lý theo thiên nhiên, bạn sẽ học
được nhiều điều mà bạn không thể ngờ được. Thái độ sống
thuận lý theo thiên nhiên, không khó chịu, không bực mình, với
cái đang là đem lại cho lòng mình sự quân bình, thoải mái và
tĩnh lặng vô cùng nhanh chóng. Trong cuộc sống hàng ngày tuy
rằng cơn giận (lo âu, sợ hãi, khổ đau, ..v..v..) vẫn đến và đi;
nhưng không bao giờ còn có thể chi phối được bạn nữa, nếu
bạn kịp thời ghi nhận sự hiện hữu của nó, lúc nó mới vừa phát
sinh. Thuận lý, theo thiên nhiên, hãy để mọi việc xảy ra một
cách tự nhiên, không khó chịu hay bực mình, sống trọn vẹn với
nó, đừng cố gắng ngăn chặn. Hãy để nó đến, rồi nó đi (như
xuân, hạ, thu, đông) mà không khó chịu, phản ứng, phê phán,
can thiệp vào. Nó chẳng ở trong lòng bạn lâu đâu. Khi bạn tìm
cách ngăn chặn, nghĩa là bạn bị nó làm khó chịu. Đừng bao giờ
để chuyện gì làm cho bạn bực mình. Điều bạn tưởng rằng nó
đến từ bên ngoài thật ra chính là những cảm xúc, phản ứng
trong lòng bạn, và nếu bạn không khó chịu với những đợt sóng
đó, lòng bạn sẽ dần dần trở lại bình thường một cách tự nhiên;
chẳng có gì ở ngoài lòng bạn.
Nếp sống thuận lý theo thiên nhiên sẽ đem lại cho lòng
bạn sự quân bình, thoải mái một cách tự nhiên; đó là điều kiện
thuận lợi cho việc trở về tận cội nguồn (thiên nhiên). Thiên
nhiên là ông thầy khách quan, vi diệu, vĩ đại của mỗi người,
mỗi dân tộc và nhân loại. Điểm đặc biệt cần lưu ý là trong nền
văn hóa trồng lúa nước khi chưa tiếp xúc (giao lưu) với văn
hóa Ấn Độ và Trung Hoa thì không có ngồi thiền mà chỉ có
sống trọn vẹn với hiện tại trên đồng ruộng cũng như trong sinh
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hoạt hằng ngày, thích nghi hài hòa với nhịp sống thiên nhiên(6).
“Trông cơ trời đất liệu thời làm ăn”. Cuộc sống của nông
dân gắn liền với cuộc sống của thảo mộc và thiên nhiên. Cho
nên, người nông dân xây dựng được nếp sống, sống trọn vẹn
với cái đang xảy ra ngay tại đây và bây giờ mà ngôn từ ngày
nay gọi là sống tỉnh thức. Sống tỉnh thức trên đồng ruộng: cơn
đằng đông, nhận biết, thu dọn công việc để tránh mưa; mưa
xong rồi tạnh, có gì mà phải bận tâm.... Trong nếp sống nông
nghiệp trồng lúa nước người nông dân sống tỉnh thức trong đời
sống một cách tự nhiên, chứ không ngồi thiền giờ này qua giờ
khác trong phòng tĩnh mịch hay trong rừng vắng. Nếp sống
thích nghi hài hòa với thiên nhiên là mối liên hệ mật thiết,
tương thông tương cảm đã phản ảnh sâu đậm trong nhân sinh
quan thảo mộc - thiên nhiên của người nông dân Việt Nam.
Nói một cách cụ thể, khi cơn giận phát sinh, với đầu óc
thực tiễn của người nông dân trồng lúa nước ổn định lâu đời,
ngay lúc đó họ ý thức cơn giận là cái thực (như nhận biết cơn
đằng đông). Nó đang diễn biến trong lòng họ. Sống thuận lý
theo thiên nhiên là không tìm cách ngăn chặn hay hóa giải,
không phê phán không can thiệp vào, không có vấn đề với nó,
không khó chịu, bực mình với nó (thực tại) mà sống trọn vẹn
với cái đang là (thực tại); ghi nhận sự hiện hữu của nó, không
thắc mắc vì biết nó đến, rồi nó sẽ đi; như cơn đàng đông thì
mưa, mưa xong rồi lại tạnh. Có gì mà phải bồn chồn, không
yên, bực mình. Cơn đàng bắc đổ thóc ra phơi. Cơn đàng tây
vừa cày vừa ăn. Thuận lý theo thiên nhiên, để mọi việc xảy ra
một cách tự nhiên, không có vấn đề với thực tại (cái đang là,
cái đang xảy ra trước mắt) mà thích nghi với cuộc sống; sống
trọn vẹn với cái đang là mới là “sống thực”. Như đã trình
bày, thời văn hóa Hòa Bình, Bắc Sơn, Phùng Nguyên (thời các
vua Hùng dựng nước)… người nông dân rất đơn thuần và
thuần phác không bị chi phối bởi triết học hay tôn giáo họ sống
trọn vẹn với cuộc sống trong tính người và tình người.
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Họ trở về tận cội nguồn, thiên nhiên (Thiên Thư Vô
Ngôn của Trời Đất) nghĩa là trở về với ông thầy vĩ đại khách
quan, vi diệu vô tâm, vô tính lặng lẽ mà vận hành, lặng lẽ mà
ban phát tình thương vô tận cho muôn loài.
Học được và nhận được nhiều hay ít, tùy theo mức độ mở
rộng cõi lòng của mỗi người.
Kinh nghiệm sống cho biết mọi vật, mọi hiện tượng sinh
ra, lớn lên, rồi tự biến dịch như cây lúa, dây bầu, dây
khoai..v..v.. Cơn đàng “bắc” hay cơn đàng đông không thành
vấn đề. Nó đến rồi nó sẽ phải đi; như xuân, hạ, thu,
đông,..v..v...
Điều quan trọng là thích nghi thích ứng với cái dụng của
nó để thăng hoa cuộc sống và con người ngay tại đây và bây
giờ.
Hãy để mọi việc xảy ra một cách tự nhiên, thuận lý theo
thiên nhiên; tháng giêng trồng trúc, tháng sáu trồng tiêu. Nắng
đan đó, mưa đan gầu. Gió đông là trồng lúa chiêm, gió bắc là
duyên lúa mùa.
Cho nên vấn đề không phải giận hay không giận mà vấn
đề là mình có kịp thời ghi nhận sự hiện hữu của nó hay không?
Nếu ý thức được cơn giận khi nó mới vừa phát sinh thì
nó mất khả năng chi phối bạn. Ngay lúc đó, nó trở thành đối
tượng học hỏi để bạn tự biết mình một cách sâu sắc hơn.
Đang giận mà tìm cách ngăn chặn hay hóa giải là bị nó
làm khó chịu, không bằng lòng, mà không bằng lòng là “sân”:
sân sau chồng lên giận trước.
Đang giận mà muốn trở thành không giận là mong cầu,
tức là “tham”; bỏ cái thực (cái giận) đi tìm cái không thực
(không giận, cái chưa xảy ra) là không sống với thực tại (cái
đang là). Xoay vào lòng là để tự hiểu mình, chứ không phải để
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trốn tránh sự thực, thực tại; không đối diện với chính mình (cái
đang là) làm sao thấu hiểu được mình, tự biết mình được?
Không vị thầy nào có thể giúp mình “xoay vào lòng”
mình được. Không thể tìm thấy sự hiện hữu tâm linh mình
trong đôi bàn tay rộng mở của người khác.
Xoay vào lòng, trở về với chính mình thì không cần đến
sách vở kinh điển, triết học hay thần học. Nó cũng chẳng đòi
hỏi đức tin niềm tin tôn giáo. Nó chỉ cần tự tin tự chủ thành
thật với chính mình và kịp thời trực tiếp đơn thuần ghi nhận
những gì đang xảy ra trong lòng mình (tâm mình) mà không
phê phán, không can thiệp vào. Nó như thế nào thấy y như vậy.
Chính nội tâm mình, lòng mình mà mình không hướng
vào được thì ai có thể giúp mình xoay vào lòng, trở về với
chính mình được.

LỜI KẾT:
Có lẽ người Việt theo đạo Ki-Tô giáo, Tin Lành cần suy
nghĩ một cách sâu sắc lời Chúa dạy: “nước trời trong lòng các
ngươi”.
Còn người Việt theo đạo Phật cần thấu hiểu lời chỉ dạy
của Phật và chư Tổ: “Phật tại tâm, tâm tức Phật” không có
“Phật” ngoài tâm. Tâm là Phật và Phật chính là tâm; tưởng
tượng Phật ở ngoài tâm, hay hình dung Phật ở bên ngoài là mê
sảng.
Như vậy, bình tâm thì nhận ra ngay không thể tìm
“Chúa”, “Nước Trời”, Phật, Niết Bàn trong kinh điển, sách
giáo lý, thần học cũng như trong lời thuyết giảng. Nó cũng
chẳng đòi hỏi đức tin, niềm tin hay những giáo điều của các tôn
giáo tổ chức.
Chỉ cần tự tin, tự chủ trở về với chính mình mà khởi điểm
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là “xoay vào lòng”, nội tâm mình tự hiểu biết mình, thì tự giải
phóng mình, không còn nô lệ sách vở kinh điển hay bất cứ ai.
Không còn bị điều kiện hóa, tâm linh hoàn toàn tự do, hạt
giống tình thương uyên nguyên mới có điều kiện thuận lợi phát
triển hồn nhiên trong sáng.
Như vậy, người Việt nói riêng, loài người nói chung lấy
lòng mình (tâm mình) làm tâm điểm cho mọi sinh hoạt vật chất
và tinh thần (chuyển hóa tâm thức) theo chiều kích tâm linh
phát triển tình thương và trí tuệ thì không còn lý do nào để chỉ
trích, đố kỵ nhau về tôn giáo.
Tóm lại, mọi người trở về với chính mình, xoay vào lòng,
lấy lòng mình làm tâm điểm, cho việc chuyển hóa tâm thức thì
lòng người (cái tâm) là cái hòa đồng tất cả trong tính người và
tình người. Đó là nơi gặp gỡ của tất cả những ai ở mọi nơi, mọi
thời đại, tự ý thức thực hiện cuộc chuyển hóa tâm thức mà khởi
điểm là xoay vào lòng tự biết mình, về tận cội nguồn, Thiên
Thư Vô Ngôn của Trời Đất (Thiên Nhiên): vận dụng lý biến
dịch của trời đất, hòa quyện với lòng người vào dòng sống theo
chiều kích tâm linh phát triển tình thương và trí tuệ, với định
hướng hòa cùng vũ trụ. Đó là con đường hợp tình hợp lý giải
quyết vấn nạn tâm thức con người hiện nay, không kêu cầu đến
tôn giáo tổ chức.
Hãy tự quay về với chính mình, lấy lòng mình làm tâm
điểm cho việc chuyển hóa tâm thức, hòa mình hội nhập vào
dòng tâm thức dân tộc, mở cửa ÂM-DƯƠNG (TIÊN-RỒNG)
về tận cội nguồn, Thiên Thư Vô Ngôn của Trời Đất (Thiên
Nhiên) đem suối nguồn tình thương tưới tắm cho dòng đời
thắp sáng tình người đẩy lui bóng tối của ngăn cách lòng
người đáp ứng nhu cầu tâm thức trong thời đại toàn cầu hóa.
Vĩnh Như
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Ghi Chú:
(1) Sau khi thái tử Tất Đạt Đa ngộ đạo trong một xã hội
phân chia đẳng cấp vô cùng khắc nghiệt, thiếu vắng tình người
và tình người, Ngài đi khắp nơi thuyết phục dân Ấn Độ: Hãy
nương tựa chính mình, không ai khác cho con có thể nương
nhờ. Khi tự thân con thuần tịnh ấy là nơi nương nhờ tối
thượng. (Dhammapada).
Ngài khuyên các môn đệ hãy là một nơi nương tựa cho
chính mình và không bao giờ nên tìm nơi nương tựa hay sự
giúp đỡ của bất cứ người nào khác.
Ngài giảng dạy khuyến khích và cổ vũ mỗi người hãy tự
tu tập (hãy tự thắp đuốc lên mà đi) và tìm sự giải thoát cho
chính mình vì con người có năng lực giải thoát mình ra khỏi
mọi ràng buộc, bằng trí tuệ và nỗ lực của riêng mình. Đức Phật
dạy: Các người nên làm công việc của mình, vì các đức Như
Lai chỉ dạy con đường mà thôi (WALPOLA RAHULA – Tư
tưởng Phật học, người dịch Thích Nữ Trí Hải, trang 2)
(2) Xem TÌNH THƯƠNG QUA KHỔNG TỬ – Jesus –
Thích Ca ở phần đọc thêm.
(3) Con người đang bận tâm tranh thủ cho cá nhân tài
sản, quyền lợi, kiến thức, danh vọng, địa vị và phe phái.
Họ nói đến tự do nhưng thực chất là giam giữ con người
trong nô lệ của ý hệ, tôn giáo. Họ chủ trương hòa bình nhưng
thực chất là giành giựt nhau từ thể xác đến linh hồn. Họ hô hào
tình thương, bác ái nhưng thực chất là thù hận đối nghịch. Họ
cổ súy bình đẳng đại đồng nhưng thực chất là tự tôn vị kỷ. Họ
ca tụng văn minh nhưng thực chất là dã man cuồng loạn.
Hơn bao giờ hết con người đề cao hư danh hơn là sự
thực, cao rao lý tưởng hơn là thực tế. Hy vọng tương lai hơn là
hiện tại và thân phận con người thật sự chỉ còn là khổ đau rách
nát giữa những bảng quảng cáo vô cùng hoa lệ. (Vi Sư Viên
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Minh, Thư Thầy Trò, trang 86-87)
(4) Nước: Đặc tính gốc của nền minh triết Việt – Tủ sách
Việt Thường, năm 2002.
(5) Xem bài đọc thêm ở phần sau: Bảy cuộc chiến chống
Hồi giáo của những đoàn quân chữ thập (Charlie Nguyễn,
Thực chất đạo Công giáo và các đạo Chúa)
(6) Tiến trình canh tác và sự phức tạp của kỹ thuật trồng
lúa nước đòi hỏi người nông dân phải ý thức mọi công việc
đồng áng cũng như trong sinh hoạt hằng ngày, mà ngôn từ
ngày nay gọi là sống tỉnh thức trong đời sống hằng ngày. (Tôi
đây đi cấy còn trông nhiều bề, trông trời, trông đất, trông mây,
v.v…)
Họ luôn luôn quan sát môi trường sống, trông trời trông
đất, cảm nhận thiên nhiên và đem các quy luật vận hành ghi
nhận được ứng dụng vào những lãnh vực liên hệ đến cuộc sống
hằng ngày.
Tự mình, người nông dân chủ động quyết định mọi công
việc đồng áng: “trông cơ trời đất liệu thời làm ăn”.
Sơ xảy một chút, thiếu ý thức về môi trường sống, mất
tỉnh thức trong việc chọn lựa quyết định là có thể đưa đến mất
mùa, đói kém.
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ĐƠN THUẦN QUAN SÁT:
BÀI THƠ CON CÓC
Con cóc trong hang,
Con cóc nhảy ra.
Con cóc nhảy ra,
Con cóc ngồi đó,
Con cóc ngồi đó,
Con cóc nhảy đi.
Bài thơ con cóc có nhiều ý kiến khác nhau về nội dung.
Nhưng chúng tôi chỉ nói về “cái nhìn”, “cái thấy”, cách nhìn
của người nông dân Việt Nam ngày xưa qua nội dung bài thơ.
Bài thơ diễn tả cách nhìn mọi cảm giác, mọi suy nghĩ,
mọi phản ứng tâm lý (giận, sợ hãi, lo âu, vui, buồn, v.v...), mọi
hiện tượng, mọi sự việc, v.v...; nó như thế nào, thấy y như vậy
(1). Nó như vậy thì thấy như vậy, không thêm, không bớt,
không chọn lựa, không đánh giá, không so sánh, không phê
phán, không lẩn tránh, không tưởng tượng thế này hay thế kia,
không đặt quan niệm, thành kiến của mình lên trên cái thấy, sự
nhận biết.
Nói một cách ngắn gọn thấy, nhận biết, ghi nhận không
phê phán, không chọn lựa, không so sánh và không can thiệp
vào cái thấy, sự nhận biết. Ngôn từ ngày nay gọi là đơn thuần
quan sát. Nhà Phật gọi là “thấy như thực thấy” hoặc “thấy
như thị” (2). Ông cha chúng ta không đặt tên cái thấy trực
tiếp đơn thuần đó: nó như vậy thì thấy như vậy, cũng không
hệ thống hóa nó qua chữ nghĩa. Đặt tên, chữ nghĩa hóa “cái
thấy”, khiến người ta chạy theo chữ nghĩa chứ không sống thực
với cái đang xảy ra (thực tại), cái thấy đó.
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Bài thơ con cóc diễn tả cách thấy “cái đang xảy ra như
vậy là thấy như vậy”, một cách đơn giản trực tiếp, mộc mạc
(của người thôn quê), cụ thể gợi hình, linh động rất gần với sự
thực, đi thẳng vào lòng người.
Thấy con cóc trong hang, con cóc nhảy ra, nhận biết, ghi
nhận cái đang xảy ra trước mắt (con cóc nhảy ra), một cách
trung thực khách quan. Con cóc nhảy ra là sự việc đang xảy ra
trước mắt (cái đang là, thực tại, cái hiện tiền). Câu thứ 3 lập lại
“con cóc nhảy ra” một lần nữa, với ý nghĩa trong cái thấy con
cóc nhảy ra, chỉ ghi nhận sự việc đang xảy ra (con cóc nhảy
ra), không phê phán, không đánh giá, không chọn lựa, không so
sánh, không đặt quan niệm, thành kiến của mình trên sự ghi
nhận, sự nhận biết.
Vừa ghi nhận sự việc con cóc nhảy ra, lập tức sự việc con
cóc nhảy ra đã trở thành quá khứ, con cóc ngồi đó là sự việc
đang xảy ra trước mắt (là thực tại, là cái hiện tiền), ghi nhận
con cóc ngồi đó. Câu thứ 5 lập lại “con cóc ngồi đó” để nhắc
nhở chúng ta chỉ ghi nhận con cóc ngồi đó, không phê phán,
không đánh giá, không chọn lựa cũng không so sánh. Sự kiện
xảy ra trước mắt như thế nào, thấy y như vậy. Không thêm bớt
một hình ảnh nào, không có cảnh mặt trời chiều hay bầu trời
buổi sáng mùa thu hoặc buổi trưa mùa hè nóng bức, không linh
động hóa cảnh vật mà chỉ kể lại một cách cụ thể, chính xác, rõ
ràng; chỉ ghi nhận chuyện đang xảy ra trước mắt. Không
tưởng tượng, không phê phán, (tức không nói thầm trong đầu)
không can thiệp vào cái thấy. Không bận tâm đến “nguồn gốc”
của con cóc, và cũng không để tâm đến việc con cóc “nhảy đi
đâu”. Nó nhảy đi biết nó nhảy đi, thế thôi. Nguồn gốc và sự
kiện con cóc nhảy đi đâu không phải là việc đang xảy ra
trước mắt.
Bài thơ con cóc nhắc nhở người nông dân Việt phải biết
vận dụng sự ghi nhận trực tiếp đơn thuần (nó như vậy thì thấy
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như vậy) cho mọi đối tượng, mọi ý nghĩ, mọi tư tưởng, mọi
phản ứng tâm lý (giận, lo âu, sợ hãi... tất cả những gì khởi ra
lên trong tâm), mọi trạng thái, mọi hoàn cảnh, mọi việc xảy ra
chung quanh chúng ta. Hãy nhìn các thứ đó như nhìn con cóc.
Sống trọn vẹn với cuộc sống, với cái đang xảy ra trước mắt
trong từng giây phút. Chính cái thấy trực tiếp đơn thuần “việc
đang xảy ra như thế nào thấy y như vậy” đã xây dựng nếp sống
thuận lý theo thiên nhiên (trông cơ trời đất liệu thời làm ăn).
Vận dụng “cái dụng” của cái đang xảy ra, thích nghi thích ứng
vào cuộc sống ngay tại đây và bây giờ. Chẳng hạn, thấy cơn
đàng Đông (cái đang xảy ra), chấp nhận không mong cầu gió
thổi mây đi nơi khác, chắc chắn mưa sẽ đến, thu dọn công việc
(liệu thời làm ăn) vừa trông vừa chạy.
Từ cái thấy thực tại như vậy thì thấy nó như vậy, ông cha
chúng ta đã xây dựng nếp sống thuận lý theo thiên nhiên, sống
trọn vẹn với cuộc sống (với cái đang xảy ra), “sống cùng với
mọi người và để mọi người cùng sống với mình”, và cùng tiến
trong tính người và tình người, ngay tại đây và bây giờ, không
kêu cầu đến tín ngưỡng, tôn giáo, ý thức hệ.
Chính tiến trình canh tác và sự phức tạp của kỹ thuật
trồng lúa nước đã hun đúc xây dựng cho nông dân Việt Nam
cách thấy thực tại như vậy thì thấy y như vậy trong nếp sống
tỉnh thức tự nhiên trong cuộc sống hằng ngày, chứ không phải
do kinh điển hay người đắc đạo nào đó chỉ dạy. Thuận lý theo
thiên nhiên sống trọn vẹn với cuộc sống, với cái đang xảy ra
trước mắt trong tính người và tình người là sống đạo, ngoài ra
không có đạo nào khác.
Tủ Sách Việt Thường
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Ghi chú:
1. Mọi hoàn cảnh trở nên vui hay buồn là tùy lòng người
nhận thức.
Thông thường thấy là mắt thấy với sự có mặt của ý thức
hay nói là lòng nhìn sự vật qua mắt.
Nội dung và tác dụng của cái thấy tác động đến người
thấy và vật bị thấy.
Phải chăng thế giới chúng ta đang sống chỉ là hiện hữu
của cái thấy mà không phải là thế giới chính nó đang là?
Trong quyển Những Hạt Sương, Thích Chơn Thiện cho
rằng cái nhìn không đơn thuần là một quá trình vật lý, mà là
một chuỗi quá trình vật lý và tâm lý tiếp nối nhau: Quá trình
vật lý Î nhận biết Î nhận biết về sự nhận biết ấy....
Trong quá trình của tâm lý và vật lý ấy xuất hiện những
tâm lý buồn, vui, ưa, ghét...
Carl Jung một nhà tâm lý học cuối thế kỷ XX đã nói: Bao
giờ cái nhìn của bạn cũng bị giới hạn bởi những gì bạn đang có
và đang là....
Quả thật, trước một sự vật, mỗi người có cái nhìn riêng
và bị đóng khung trong điều kiện vật lý, tâm lý, sinh lý, kiến
thức, tập quán, thành kiến và trí tuệ của mình. Văn hóa của thời
đại cũng góp phần vào sự giới hạn.
Chính nhiều cái thấy giới hạn (duy tâm hoặc duy vật,
nghiêng lệch, thấy với định kiến, thấy của gà què ăn quẩn cối
xay, kiến bò miệng chén) đã dẫn đến các triết thuyết, chủ
nghĩa, ý thức hệ khác nhau, với những hệ lụy của chúng đưa
đến những tai hại khủng khiếp cho loài người.
Cái thấy đem lại hài hòa hạnh phúc, an vui, đồng thời nó
cũng tạo ra mâu thuẫn, xung đột, khổ đau, chiến tranh.
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Cùng một sự việc, một hiện tượng mà mỗi người có cái
thấy riêng biệt. Chẳng hạn "lá vàng rơi" người nghệ sĩ, triết gia,
nhà thơ, nhà khoa học, thầy tu…có cái thấy khác nhau.
Người ta nhìn thấy sự việc, hiện tượng qua cái tôi chủ
quan, với những hệ lụy của nó.
Các nhà chính trị đều thấy tương lai đất nước họ, cũng
như tương lai của thế giới; các vị giáo chủ của các tôn giáo đều
thấy vũ trụ con người vạn vật, nhưng tùy theo môi trường sống
tùy theo văn hóa, mức độ lý trí và trí tuệ mà mỗi vị có cái nhìn
khác nhau.
Thực tế cho thấy ở đâu có tôn giáo tổ chức và những tư
tưởng được hệ thống hóa thành ý thức hệ ở đó có mâu thuẫn,
đối nghịch xung đột ngấm ngầm hay công khai, đôi khi đưa
đến chiến tranh khủng khiếp.
Trong một nước đa số nhân dân và các nhà chính trị có
cái thấy tương tự nhau thì nhân dân nước đó có cuộc sống ổn
định ấm no, đoàn kết, cùng chung sống trong thanh bình thịnh
vượng. Nếu nhân dân trong nước đó bị các nhà chính trị điều
kiện hóa bởi những cái thấy khác nhau thì xã hội luôn luôn bị
xáo trộn.
Hiện nay Việt Nam là nơi hội tụ của những tư tưởng
Đông Tây Kim Cổ, ý thức hệ và tôn giáo. Thực tế cho ta thấy
với cái nhìn “kiến bò miệng chén, gà què ăn quẩn cối xay”, cái
nhìn thiên kiến của các ý thức hệ và các tôn giáo đã và đang tạo
thành ốc đảo trong gia đình trong lòng dân tộc đưa đến những
xung đột. Cho nên việc khẩn thiết hiện nay, người Việt Nam
cần thống nhất tri thức và tâm thức trong công cuộc thực hiện
việc khai trí và khai tâm.
Trong phạm vi gia đình vợ chồng thấy, nhận biết khác
nhau thì gia đình khó tránh những mâu thuẫn lủng củng,
thường dẫn tới sự tan vỡ. Nếu cái thấy của cả vợ chồng mà
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đồng thuận thì gia đình êm ấm hạnh phúc. Ông cha ta thường
nhắc nhở: “thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn” để
nói lên cái thấy đồng thuận của hai vợ chồng trong gia đình.
2. Sau khi ngộ đạo, thái tử Tất Đạt Đa chỉ dạy “cách
nhìn trực tiếp đơn thuần” mà Tổ Tiên chúng ta đã sống trọn
vẹn với cái thấy đó, trong nếp sống nông nghiệp trồng lúa
nước, hàng ngàn năm trước đó.
Khi được hỏi: Có cần ước muốn giải thoát mới được giải
thoát không? Đức Phật trả lời: Dù không ước muốn giải thoát
mà thực hành đúng vẫn được giải thoát. (Majjhima-nika1ya).
Nhưng thế nào là thực hành đúng? Đức Phật đã dạy: Thấy như
thực thấy, nghe như thực nghe, xúc như thực xúc, biết như thực
biết (con cóc nhảy ra thấy con cóc nhảy ra, con cóc ngồi đó
thấy con cóc ngồi đó ..., sự việc như thế nào thì thấy y như
vậy).
Một vị tỳ kheo biết mình sắp lâm chung liền tinh tấn thực
hành lời dạy đó của Phật và tự mình giác ngộ giải thoát hoàn
toàn. (Sư Viên Minh, Thư Thầy Trò, trang 52).
Một hôm khác Bahiya, một tu sĩ được nhiều người đương
thời kính trọng, cầu xin Phật thuyết pháp vắn tắt thì Ngài dạy:
Này Bahiya ngươi cần học tập như sau: Trong cái thấy chỉ là
cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe. Trong cái thọ,
tưởng...trong cái thức tri chỉ là cái thức tri. Như vậy đoạn tận
khổ đau.
Lời dạy của đức Phật thật đơn giản, cụ thể và rõ ràng, đối
tượng như thế nào, thấy nó y như vậy. Nó như vậy thì thấy như
vậy (thấy như thực thấy, thấy như thị), tâm trí không có ý kiến
gì về cái thấy nghĩa là không phê phán, không chọn lựa, không
đánh giá, không so sánh, không can thiệp vào cái thấy, sự nhận
biết.
Từ lời dạy đơn giản, cụ thể rõ ràng của đức Phật (thấy
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như thực thấy...trong cái thấy chỉ là cái thấy... ai thấy Duyên
khởi là thấy Pháp, ai thấy Pháp là thấy Phật), nhưng các nhà sư
lại thiết lập đủ mọi trường phái, mọi tông phái. Đó là thời kỳ
của tư tưởng tràn bờ, kéo dài hơn 600 năm. Tiếp theo Tiểu thừa
và Đại thừa tranh luận, cãi vã ồn ào hơn 1000 năm tạo một
cuộc khẩu chiến tưởng chừng như không bao giờ chấm dứt.
“Một đạo Phật như thật (thật tu, thật chứng) đã biến
thành một loại triết học, triết lý cao siêu để lý luận rao bán như
một món hàng tinh thần thượng đẳng” (Sư Viên Minh, Thực
Tại Hiện Tiền, Trang 3).
Khoảng 1100 năm sau, Phật Niết Bàn Thiền tông Trung
Hoa ra đời với tổ Bồ Đề Đạt Ma. Sau 6 vị tổ truyền thừa Y Bát,
Thiền tông lại chia ra làm 5 phái: Lâm Tế, Tào Động, Vân
Môn, Pháp Nhãn, Qui Ngưỡng.
Về sau các vị thiền sư lại bày vẽ ra đủ mọi hình thức
thiền định làm nơi trú ẩn cho những người chạy trốn thực tại
(cuộc sống gia đình và xã hội đầy phiền toái) trong những giờ
thiền định.
Họ tìm sự im lặng, an lạc ở trạng thái bất động của cơn
thiền định xuất thần, chứ không phải sự im lặng, sự an lạc dung
thông được tất cả mọi trạng thái xung đột, mâu thuẫn hay hỗ
tương của cuộc sống do nếp sống tỉnh thức tạo nên.
Những loại thiền này đều dựa trên lòng ham muốn, ý chí,
và sự mong cầu chứng đắc. Các loại thiền này bao hàm mâu
thuẫn, xung đột và phấn đấu để đạt mục tiêu đã vẽ ra (sự tĩnh
lặng, an lạc, định, giác ngộ, v.v...).
Sự tính toán, sự phấn đấu có ý thức (chấp trước), với
phương pháp hành thiền làm cho tâm bị điều kiện hóa. Tâm bị
điều kiện hóa thì không hề có tự do; Tâm bị điều kiện hóa là
rào cản cho việc phát triển tâm linh. Mọi nỗ lực, mọi cố gắng
hành thiền với một phương pháp là phủ nhận thiền.
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Thiền là buông xả, là giải trừ tri kiến. Thế mà thiền sư
nào cũng viết hàng chục quyển sách về phương pháp thiền định
của mình. Mở những lớp dạy thiền định, thuyết giảng nhồi nhét
vào đầu của các thiền sinh những khái niệm về thiền định,
những khái niệm về bộ não, về tánh giác làm mất đi tính vô cầu
của thiền.
Bộ não, hệ thần kinh và cái ma chúng ta gọi là tâm là
một thể thống nhất không phân chia. Việc hành thiền tự
nhiên (sống tỉnh thức) là đem lại sự hoạt động hài hòa cho toàn
thể (bộ não, hệ thần kinh, và tâm), chứ không phải phân tách
chúng ra từng mảnh để tìm hiểu. Chia bộ não ra từng vùng và
tách rời bộ não với hệ thần kinh và tâm, đồng thời kiềm chế bộ
não bằng một phương pháp với kỹ thuật tri thức thì chỉ đem lại
mâu thuẫn, xung đột trong miền sâu thẳm của tâm thức. Tất cả
những thành tựu trong loại thiền định này chỉ là tự kỷ ám thị,
nếu không muốn nói là do ảo giác hay một trạng thái bất động
của một cơn thiền định xuất thần.
Bộ não, hệ thần kinh, tâm là một thể thống nhất như đóa
hoa. Hương thơm, màu sắc, vẻ đẹp là toàn thể của đóa hoa.
Tách những cánh hoa ra từng mảnh thật sự hay bằng lời hoặc ý
nghĩ thì đóa hoa không còn, chỉ còn sự hồi tưởng về một cái gì
đã là, chứ không phải là đóa hoa, cái đang là.
Thiền là nhận biết toàn thể đóa hoa đang là với vẻ đẹp và
đời sống của nó.
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THAY LỜI PHI LỘ:
Vieät Nam trong xu theá toaøn caàu hoùa (1)
I. Bài Ngoại.
Chúng ta không bài ngoại. Thế giới ngày nay và mai sau
không cho phép chúng ta xây một ốc đảo trong lòng nhân loại.
Hơn nữa môi trường sống của dân tộc Việt Nam cũng không
cho phép. Vị trí địa lý nước Việt Nam - nơi giao lưu các luồng
văn hóa Đông-Tây-Kim-Cổ - đã tạo cho dân tộc Việt Nam điều
kiện thuận lợi phát huy tinh thần khai phóng và dung hóa trong
giao lưu. Tiến Sĩ H.R.FERRAYE cho rằng nét đặc sắc của văn
hóa Việt Nam là tính “KHÔNG CHỐI TỪ” của nó. Thực ra, nó
chỉ có một chối từ là sự đồng hóa cưỡng bức. Còn lại, nó tìm
cách dung hóa và hội nhập mọi sở đắc văn hóa của Hoa, của
Ấn, của Nam Đảo, của Âu Tây... cả ngôn từ và kỹ thuật, cả tôn
giáo và nghệ thuật” (Trần Quốc Vượng, Văn Hóa Việt Nam
Tìm Tòi và Suy Ngẫm, Nam 2000, Trang 44).
Trên diễn trình lịch sử của dân tộc Việt Nam, người Việt
Nam tiếp thu nhiều ảnh hưởng của những hiện tượng ngoại
nhập (văn hóa, chính trị, nghệ thuật, … của Trung Quốc, Ấn
Độ, Tây Phương và Bắc Mỹ) nhưng vẫn duy trì nền tảng văn
hóa của chính mình.
II. Chủ Nghĩa Yêu Nước
Chúng ta không chủ trương yêu nước “cực đoan”, chỉ có
ta mà không có người. Ông cha ta đã dạy: “rằng trong lẽ phải
có người có ta”, và “ghét người, mình lại hóa ra ghét mình”.
Nói cách khác trong ta có người, trong người có ta. Con người
thật sự là “người” chỉ khi con người ấy ở trong mối quan hệ
muôn màu muôn vẻ với người thì con người ấy mới là “người
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trưởng thành” đích thực. Hơn nữa, chủ nghĩa yêu nước cực
đoan không có chỗ đứng trong xu thế toàn cầu hóa. Nhưng
luôn luôn ý thức bảo tồn, truyền thừa và phát triển các giá trị
vĩnh hằng do dân tộc sáng tạo và tích lũy qua quá trình lịch
sử, nhằm duy trì dòng sinh mệnh văn hóa dân tộc và phát
huy ngày thêm tốt đẹp, trong vườn hoa văn hóa nhân loại (2).
Hãy thận trọng đừng để rơi vào cái bẫy của các “thế lực
quốc tế” với mưu đồ xóa bỏ bản sắc dân tộc của các nước nhỏ
để thống trị thế giới thông qua kinh tế, chính trị, tôn giáo và
văn hóa.
Một khi đánh mất đi ý thức dân tộc, không còn hồn dân
tộc, con người sẽ giống như một loại cây bị tróc rễ, bật gốc
(vong bản). Người ấy dần dần bị tha hóa, không còn bản sắc,
mất đi nội lực và sống dật dờ như bọt bèo trên dòng nước
(Thường Nhược Thủy - Đạo Sống Việt - Tủ Sách Việt Thường
năm 2000, Trang 9).
III. Toàn Cầu Hóa
Chúng ta không chống xu thế toàn cầu hóa vì toàn cầu
hóa là một thực tế, một thực tại đang diễn tiến. Cuộc cách
mạng thông tin và tin học cùng với những ngôn ngữ toàn cầu
(ngôn ngữ khoa học, toán học, máy điện toán,...) và các tổ chức
mang tính toàn cầu (Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Y tế Quốc tế,
Ngân hàng Quốc tế...) đã và đang thúc đẩy xu thế toàn cầu hóa
tiến triển rất nhanh.
Nhưng chúng ta không chấp nhận những thế lực Quốc gia
hay Quốc tế lợi dụng xu thế toàn cầu hóa để khống chế, lũng
đoạn các Quốc gia khác hoặc xóa bỏ các nền văn hóa của các
nước đang phát triển, biến các dân tộc đó trở thành người tiêu
thụ hàng hóa hay nhân công của các xí nghiệp Quốc tế. Toàn
cầu hóa không phải tìm cách đưa đẩy các dân tộc trên thế giới
vào một cái khuôn mẫu nào đó, không phải tạo một vườn hoa
chỉ có một loại hoa. Toàn cầu hóa phải trên tinh thần “có qua
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có lại” trong tinh thần “công bằng là đạo người ta ở đời” thì
“mới toại lòng nhau”.
Toàn cầu hóa là “kết hợp” tất cả tinh hoa bản sắc của các
dân tộc để các dân tộc cùng tồn tại và phát triển, xây dựng nếp
sống “sống cùng với mọi người và để mọi người cùng sống với
mình” (Trần Gia Phụng), và cùng tiến.
Toàn cầu hóa trong xu hướng khai trí và khai tâm (3) để
các dân tộc thực sự ý thức rằng trái đất đang thu nhỏ như ngôi
làng; các dân tộc giống như những người láng giềng trong
ngôi làng thế giới. Như vậy, việc cần thiết là thể hiện nếp sống
tương nhượng hài hòa, “sống cùng với mọi người và để mọi
người cùng sống với mình” và cùng tiến. Để tồn tại, các dân
tộc cùng nắm tay giải quyết môi trường sống đang bị ô nhiễm
trầm trọng (mặc dù hiện nay còn nhiều trở ngại) và sự thay đổi
bất thường của thời tiết đang đe dọa hủy diệt loài người vì
thiên tai (bão lụt, hạn hán, động đất, sóng thần…). Cho nên, để
sống còn, con người, loài người, các dân tộc đang tìm cách
bảo vệ nguồn sống của con người (thiên nhiên - môi trường
sống). Hủy diệt thiên nhiên là tự hủy diệt chính mình. Dần dần
loài người sẽ thật sự thấu hiểu cái lý lẽ đương nhiên đó (4).
Thực chất của bảo vệ và phát huy tự do dân chủ, tự do
truyền giáo và bảo vệ nhân quyền v.v… là bảo vệ con người,
con người đích thực. Rồi thực tế sẽ đưa đẩy con người tự ý
thức được chính con người và sự sống mới cần bảo vệ, chứ
không phải là niềm tin, tín ngưỡng, chủ nghĩa hay ý thức hệ,
v.v… Bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống là bảo vệ
con người. Trở về với con người đích thực và cuộc sống là trở
về với thiên nhiên, sống thuận lý theo thiên nhiên, “trông cơ
trời đất liệu thời làm ăn”. Tùy theo môi trường sống mà phân
công hợp tình hợp lý để làm kinh tế, làm chính trị, làm luật
pháp, làm văn hóa.… Toàn cầu hóa không đồng nghĩa với đồng
nhất, đúc một cái khuôn mẫu cho loài người, mà là phân công,
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phân nhiệm hợp tình hợp lý theo môi trường sống và theo bản
sắc đặc thù của mỗi dân tộc, chứ không phải với xu hướng loại
trừ để đi đến chỗ độc tôn (5).
IV. Người Việt Nam Trong Xu Thế Toàn Cầu Hóa
Người Việt Nam trong nước cũng như ở hải ngoại phá bỏ
mọi rào cản ngăn cách lòng người (6), trở về với dân tộc,
phục hoạt nội lực tổng hợp của dân tộc: sức mạnh mềm
(Tiên), sức mạnh cứng (Rồng) (7).
Để phục hoạt nội lực tổng hợp của dân tộc (Tiên-Rồng),
việc khẩn thiết là mọi người tự ý thức thực hiện công cuộc
“khai tâm và khai trí” (8) với nếp sống tỉnh thức, qua quá trình
giáo dục nhân bản tâm linh, với cẩm nang dịch lý: học ăn, học
nói, học gói, học mở, với định hướng của nền tâm học dân tộc:
Biến – Hóa – Thăng hoa – Hòa đồng, hòa cùng vũ trụ, hội
nhập vào dòng sống dân tộc, giải phóng toàn triệt con người vô
điều kiện, để phá bỏ mọi rào cản ngăn cách lòng người.
Người Việt Nam ngày nay có mặt khắp năm châu và hội
nhập dễ dàng vào các nền văn hoá nơi họ cư ngụ. Điều đó
hùng hồn chứng minh người Việt Nam được nuôi dưỡng
trong nền giáo dục nhân bản tâm linh, với cẩm nang dịch lý
“học ăn, học nói, học gói, học mở”, có thể đáp ứng được nhu
cầu tâm thức của con người trong thời đại toàn cầu hóa với nền
tin học. Như vậy, cộng đồng người Việt ở hải ngoại là một
thành phần dân tộc, một thực thể chính trị, nếu không muốn nói
là một nước Việt Nam hải ngoại không biên giới, học hỏi
tinh hoa của nhân loại để phong phú hóa dòng tâm thức và
dòng sống dân tộc, đồng thời đem những tinh hoa của dân tộc
cấy trồng vào những nền văn hóa của các cộng đồng dân tộc
bạn. Đó là phần đóng góp của người Việt vào cộng đồng nhân
loại trong việc tạo dựng nền thái hòa thích ứng cho cuộc sống
toàn cầu hóa hiện nay để xây dựng nền văn minh nhân bản,
chan hòa tính người và tình người.
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Việc khẩn thiết hiện nay là mọi người tự ý thức thực hiện
cuộc chuyển hóa tâm thức, một cuộc chuyển hóa thật sự về
toàn bộ cơ cấu tâm lý con người; mà khởi điểm là trở về với
chính mình (trăm hay xoay vào lòng) tự biết mình (ngọn đèn
được tỏ trước khêu bởi mình) qua quá trình sống tỉnh thức với
định hướng của nếp sống Việt (đạo sống Việt) được biểu tượng
qua hình ảnh thần tổ kép Tiên – Rồng (9).
Đó là con đường phá bỏ mọi rào cản ngăn cách lòng
người, phá bỏ mọi ốc đảo trong lòng dân tộc, thật sự trở về với
dân tộc (trở về với con người đích thực và sự sống), phát huy
tinh thần dân chủ đích thực của Hội Nghị Diên Hồng (chứ
không phải dân chủ hình thức), phục hoạt nội lực tổng hợp
của dân tộc, dung hóa các hệ tư tưởng Đông – Tây – Kim – Cổ
đang hội tụ trên quê hương để hóa giải bế tắc tư tưởng, khủng
hoảng tâm thức và những mâu thuẫn khốc liệt của thời đại về
chính trị, kinh tế, ý thức hệ, tôn giáo, v.v… ngõ hầu thể hiện
con đường sống của dân tộc: lấy con người toàn diện (không
duy gì cả) làm trung tâm cho mọi sinh hoạt vật chất và tinh
thần, với đạo lý “thương người như thể thương thân”…, “sống
cùng với mọi người và để mọi người cùng sống với mình”, và
cùng tiến.
Lời nói và chữ nghĩa chỉ mô tả sự thực, chứ không phải
là sự thực. Cho nên ông cha thường nhắc nhở: “trăm nghe
không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một lần trải qua”.
Tủ Sách Việt Thường

380 Tuû Saùch Vieät Thöôøng

Ghi chú:
(1) Ðường Vào Thế Kỷ 21, Tủ Sách Việt Thường,
www.tusachvietthuong.org.
(2) Thường Nhược Thủy, Đạo Sống Việt, Tủ Sách Việt
Thường, Năm 2000, Trang 7-11.
(3) Nhà bác học Albert Einstein nói rằng học một chuyên
ngành chưa đủ, với bấy nhiêu chỉ có thể trở thành một cái máy
khả dĩ dùng được, nhưng chưa phải là một nhân cách hoàn
chỉnh. Một người cần có một cảm thức mạnh về những gì đáng
đạt được, phải học tập cho có cảm quan về cái đẹp, cái thiện.
Nếu không thì những kiến thức chuyên môn, người đó sẽ giống
như con chó đã được luyện tập hơn là một con người phát triển
toàn diện. Họ phải học hỏi về nhân tình thế thái, biết nhưng nỗi
thất vọng cũng như những đau khổ của con người để có một
thái độ nhân ái đối với tha nhân, đối với tập thể (Đông Phong,
Bản Sắc Dân Tộc, Đường Việt, Năm 2000, Trang 205).
(4) Thông Ðiệp Của Những Người Anh, Alan Ereira –
Nguyên Phong dịch, www.tusachvietthuong.org.
(5) Krishnamurti cách đây gần nửa thế kỷ đã cảnh báo
rằng: “tất cả những tôn phái, những học thuyết nào còn mang
đến cho các ngài một hệ thống ý thức để giải quyết sự đau khổ,
kinh tế, xã hội hoặc tôn giáo thì đó đúng là mối hiểm họa tai
hại nhất, bởi vì lúc bấy giờ hệ thống ý thức lại trở thành quan
trọng, chứ không phải là con người. Dù đó là hệ thống ý thức
tôn giáo hay hệ thống ý thức của phái tả hay phái hữu, hệ thống
ý thức trở thành quan trọng, triết lý, ý tưởng, những thứ ấy trở
thành quan trọng, chứ không phải con người nữa. Vì tranh đấu
cho một ý tưởng, cho ý thức hệ, các ngài sẵn sàng hy sinh toàn
thể nhân loại: đó là điều đang xảy ra hiện nay trên thế giới”
(Krishnamurti, Tự Do Đầu Tiên Và Cuối Cùng, Phạm Công
Thiện dịch. Đại Nam in lần 2, 1983, trang 25).
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(6) Trở về với chính mình (trăm hay xoay vào lòng), tự
biết mình (vì) ngọn đèn được tỏ trước khêu bởi mình), tự thấy
rõ những rào cản nào ngăn cách mình với mọi người (định kiến
– kiến bò miệng chén, gà què ăn quẩn cối xay – hay chấp trước
hoặc vì tính ích kỷ hẹp hòi, dân tộc chủ nghĩa cực đoan, hoặc ý
thức hệ, tôn giáo, v.v…).
(7) Điểm độc đáo đầy sáng tạo của cha ông chúng ta ở
chỗ dùng thần tổ kép Tiên-Rồng với ẩn ý nhắn nhủ hậu duệ
phải lưu tâm dung hòa những yếu tố đối lập trong cuộc sống
giữa con người với con người, trong gia đình cũng như ngoài
xã hội. Điều này cho thấy tiền nhân Việt đã ý thức rất sớm liên
hệ giữa người với người là liên hệ hài hòa: hài hòa giữa vợ
chồng, hài hòa giữa thân tâm, già-trẻ, bảo thủ-cấp tiến, chủ-thợ,
hài hòa giữa nhân dân và chính quyền…,v.v....
Tiên trong yếu tố mẹ (âm) tượng trưng cho tính chất
thanh thoát, tao nhã, trong sáng, nhân ái, diễm kiều, tinh anh,
uyển chuyển, siêu việt. Rồng trong yếu tố cha (dương) tượng
trưng cho tính chất vĩ đại, rực rỡ, hùng mạnh, tung hoành, linh
động và biến hóa. Sự kết hợp Tiên với Rồng (sức mạnh mềm
với sức mạnh cứng) trong thần tổ kép đã nói lên được ý tổng
hợp giữa sức mạnh tinh thần và sức mạnh vật chất (TiênRồng). Điều này đã được thể hiện nhiều lần trong suốt dòng
sống sử của dân tộc. Khi phải đối phó với kẻ địch hùng mạnh
và hung hãn như Hán tộc, hoặc phải đương đầu với một hoàn
cảnh khắc nghiệt, bất trắc liên quan đến sự tồn vong của dân
tộc, người Việt đã biết huy động cả sức mạnh vật chất lẫn tinh
thần, tạo thành sức mạnh tổng hợp khả dĩ đẩy lui được quân
xâm lăng hoặc khắc phục được mọi hoàn cảnh khó khăn.
Sức mạnh tổng hợp vô địch đó đã được thể hiện trong
cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng khi đánh đuổi quân Hán,
chiếm được 65 thành trì trong một thời gian kỷ lục, trong cuộc
chiến thắng lẫy lừng của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng,
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trong cuộc khởi nghĩa thắng lợi giành lại quyền tự chủ của Lê
Lợi, trong cuộc chiến thắng thần tốc của Nguyễn Huệ tại Đống
Đa khi đánh đuổi quân nhà Thanh. Hội Nghị Diên Hồng dưới
đời nhà Trần đã tạo được sức mạnh tổng hợp tinh thần và vật
chất (Tiên và Rồng) vĩ đại để dân Việt ba lần chiến thắng quân
Mông Cổ, đạo quân hùng mạnh tưởng chừng như vô địch từ Á
sang Âu vào thời bấy giờ.
Tổ tiên chúng ta đã phối hợp một cách tài tình và sáng tạo những đặc tính của Tiên và Rồng (sức mạnh mềm với sức
mạnh cứng) đến mức độ tinh vi và hiện thực nhất khiến cho đời
sống của dân tộc thắm thiết tình người trong những giai đoạn
vẻ vang oai hùng nhất cũng như trong những giai đoạn bi thảm
đắng cay nhất của dân tộc, giữ vững được giềng mối tinh thần
dân tộc, nghĩa đồng bào, vượt qua gian lao thử thách.
Chúng ta có thể khẳng định mà không sợ vọng ngôn rằng
trong suốt lịch sử dài lâu của dân tộc, Tổ Tiên ta đã thể hiện
được tư tưởng Tiên Rồng tức lý vận hành âm dương. Trong
cuộc đấu tranh trường kỳ chống ngoại xâm từ phương Bắc, dân
tộc ta đã thực sự áp dụng một cách phong phú và sáng tạo tư
tưởng Tiên Rồng. Để chống lại quân xâm lược từ phương Bắc,
dân tộc ta đã biểu dương sức mạnh vũ bão của Rồng, đồng thời
biết vận dụng sức mạnh tổng hợp tinh thần và vật chất (Tiên +
Rồng) hầu đẩy lui quân xâm lăng đoạt lại giang sơn. Nhưng
ngay khi đã quét sạch quân xâm lăng, dân tộc ta đã biết tự kiềm
chế lui về dùng ngoại giao của người trí bằng cách triều cống
một ít báu vật và xưng thần để không làm cho quân thù mất
mặt, không dồn họ vào chân tường hầu tránh cảnh tức nước vỡ
bờ. Đó là cái thanh cao tươi mát của Tiên được thể hiện qua
ngoại giao để trở về tình trạng nhu hoà trong đó ta có thể cùng
sống với người, phù hợp với triết lý sống Tiên Rồng tức lý đối
lập thống nhất (vật tổ kép Tiên Rồng). Đó là tư tưởng chỉ đạo
chính sách ngoại giao của dân tộc suốt chiều dài của lịch sử đối
với nước láng giềng khổng lồ phương Bắc với một dân số đông
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gấp trăm lần và với những nhà cai trị đầy tham vọng.
Dù chiến thắng vẻ vang (thể hiện cái uy dũng kiên cường
bất khuất của Rồng) trên các chiến trường Bạch Đằng, Hàm
Tử, Chương Dương, Chi Lăng, Đống Đa v.v… Nhưng sau
những chiến thắng oai hùng đó, các nhà lãnh đạo đất nước chủ
động cầu hòa, chịu triều cống, xưng thần, thể hiện sự khôn
ngoan uyển chuyển, nhẫn nhục của Tiên để không dồn địch vào
chân tường hầu đem lại an vui thái bình cho toàn dân, để cùng
sống với người, đồng thời cũng nhắc nhở kẻ địch đừng quên
cái bài học quí báu vừa qua. Chịu triều cống, xưng thần, nhưng
lúc nào cũng cương quyết chống lại ý đồ xâm lăng đô hộ của
kẻ địch, để bảo vệ chủ quyền độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ
của non sông đất nước và nhất là bảo vệ đặc tính văn hoá riêng
của dân tộc.
Trong trường hợp quân xâm lăng quá mạnh, người dân
Việt nhẫn nại, tiềm phục, ẩn tàng như Rồng, ẩn thân để bảo vệ
bản sắc dân tộc, tránh khỏi bị đồng hoá, vì “đắc thời đắc thế
thì khôn, sa cơ rồng cũng như giun khác nào”. Khi thời cơ đến
vùng lên đánh đuổi quân thù khôi phục lại giang sơn.
Tóm lại, qua thần tổ kép Tiên-Rồng, cha ông chúng ta
muốn lưu ý con cháu cần phải tùy thời, tùy chỗ, tùy cơ ứng
biến, lúc ẩn lúc hiện, khi cương thì tung hoành như Rồng, lúc
nhu thì uyển chuyển nhu thuận như Tiên, nhưng lúc nào cũng
phải lấy con người làm nền tảng cho mọi sinh hoạt và cố gắng
xây dựng tình người ngày càng phong phú và trong sáng để
mang lại an vui hạnh phúc cho mọi người.
(8) “Khai tâm khai trí” đã được ông cha chúng ta gói
ghém trong nền giáo dục nhân bản tâm linh với cẩm nang dịch
lý: “học ăn, học nói, học gói, học mở” (học gói = khai tâm, học
mở = khai trí). Chủ trương này đã được ông cha chúng ta
huyền thoại hóa qua biểu tượng thần tổ kép Tiên–Rồng: Tiên
sống trên núi (non Nhân), Rồng sống dưới biển (nước Trí),
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Tiên = khai tâm, Rồng = khai trí.
(9) Xem Truyện Tiên – Rồng – Nên Minh Triết Nhân Bản
Việt Nam, Tủ Sách Việt Thường, www.tusachvietthuong.org.
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