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Về Nguồn: Con Ñöôøng Soáng Cuûa Daân Toäc Trong Xu Theá Toaøn Caàu Hoùa

Con Đường Sống Của Daân Tộc Trong Thieân Nieân Kỷ Mới
Trước sức eùp của thế lực quốc tế về mặt văn hoùa, kinh tế, chính trị, v.v… lối thoaùt hợp tình
hôïp lyù của daân toäc Vieät Nam laø phuïc hoaït vaø phaùt huy baûn saéc daân toäc laøm nền tảng cho coâng
cuộc caùch mạng khoa học kyõ thuật vaø cuoäc caùch maïng taâm linh maø khôûi ñieåm laø trôû veà vôùi
chính mình.
Töï bieát mình, thay ñoåi chính mình, khoâng nhöõng chuyeån hoùa taâm thöùc mình maø coøn cöùu
ñöôïc ñaát nöôùc treân neàn taûng thöïc hieän con ñöôøng soáng cuûa daân toäc (nhaân ñaïo); ñoàng thôøi daân toäc
Vieät Nam cuõng ñoùng goùp phaàn mình vaøo coâng cuoäc xaây döïng neàn vaên minh nhaân baûn, xu theá
taát yeáu cuûa loaøi ngöôøi trong nhöõng thaäp nieân tôùi.

Yeáu Toá Nöôùc Trong Neàn Vaên Hoùa Vieät
Soáng vaø lôùn leân trong moâi tröôøng thaûo moäc (caây luùa nöôùc) vaø nöôùc (nguoàn soáng cuûa muoân
loaøi), toå tieân ngöôøi Vieät ñaõ quan saùt vaø theå nghieäm söùc soáng bình dò, laønh maïnh, an hoøa cuûa thaûo
moäc vaø loøng cao caû nhaân aùi cuûa thieân nhieân trong ñôøi soáng thuaän theo nguyeân lyù vaän haønh cuûa
trôøi ñaát.
Toå tieân ta soáng “an cö laïc nhieäp” laâu ñôøi töø theá heä naày sang theá heä khaùc trong moâi tröôøng
sinh thaùi gioù möa treân maûnh ñaát aåm öôùt quanh naêm, vôùi soâng lôùn, soâng nhoû chaèn chòt, ao hoà khaép
nôi, phía ÑOÂNG laïi giaùp vôùi bieån. Cho neân töø caùi laøm (troàng luùa nöôùc) ñeán caùi aên (gaïo, ñaïm,
thuûy saûn) choán ôû (soáng treân thuyeàn beø, nhaø saøn treân nöôùc) giao thoâng (thuyeàn, caàu phao) quaân söï
(gioûi thuûy chieán) giaûi trí (muùa roái nöôùc) cho ñeán caùi cheát (thuûy taùn) ñeàu lieân heä maät thieát ñeán
nöôùc. Coù leõ treân theá giôùi chæ coù ngöôøi Vieät goïi queâ höông mình laø NÖÔÙC : nöôùc Vaên Lang.
Noùi ñeán Vieät Nam laø phaûi löu taâm ñeán tính caùch soâng nöôùc vaø yeáu toá bieån trong doøng
soáng cuûa daân toäc (xem Nöôùc : ñaëc tính goác cuûa neàn minh Trieát Vieät – Tuû Saùch Vieät Thöôøng).
Tieán Sæ H.R. Ferray cho raèng töï mình, nöôùc bieát “gaïn ñuïc khôi trong“ nhö laø ngöôøi Vieät
Nam vaø neùt ñaëc saéc cuûa vaên hoùa Vieät Nam laø tính caùch “khoâng choái töø” cuûa noù.
Thöïc ra, noù chæ coù moät choái töø : söï ñoàng hoùa cöôõng böùc. Coøn laïi, noù tìm caùch dung hoøa vaø
hoäi nhaäp moïi sôû ñaéc vaên hoùa cuûa Hoa, cuûa Aán, cuûa Nam ñaûo, cuûa AÂu-Taây… caû ngoân töø vaø kyõ
thuaät, caû toân giaùo vaø ngheä thuaät (Traàn Quoác Vöôïng – Vaên Hoùa Vieät Nam Tìm Toøi Vaø Suy
Ngaãm, N.X.B. Vaên hoùa daân toäc, naêm 2000, trang 44).
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Neáp Soáng Haøi Hoøa (Hoøa Caû Laøng)
Chính moái quan heä thieát thaân giöõa ngöôøi vaø nöôùc ñaõ giuùp cha oâng chuùng ta naém baét ñöôïc
caùc yeáu tính cuûa nöôùc vaø theå nghieäm chuùng trong cuoäc soáng cuûa daân toäc. Coù theå noùi “caây luùa
nöôùc” vaø “nöôùc” ñaõ thaêng tieán söï hieåu bieát ñoàng thôøi xaây döïng nhöõng ñaëc tính cuûa ngöôøi Vieät
vaø nhöõng yeáu tính ñaëc thuø cuûa neàn vaên hoùa Vieät. Keå sao cho heát nhöõng baøi hoïc maø nöôùc, vò
thaøy voâ tö vi dieäu ñaõ chæ daïy cho ngöôøi noâng daân Vieät ngaøy xöa: thích nghi, khoâng chaáp, khieâm
cung töø aùi, thích öùng, töï thanh loïc, nhaãn nhuïc, linh ñoäng, bao dung, haøi hoøa, thaêng hoa, v.v... (xem
Nöôùc: Ñaëc Tíng Goác cuûa Neàn Minh Trieát Vieät, Tuû Saùch Vieät Thöôøng).
Moâi tröôøng naày ñaõ trôû thaønh ngöôøi thaày muoân thuôû cuûa daân toäc Vieät. Toå tieân ta ñaõ caûm
nhaän ñöôïc nguyeân lyù thaùi hoøa töø Thieân Thö Voâ Ngoân cuûa Trôøi Ñaát (Thieân Nhieân). Töø söï hieåu
nghieäm ñoù, oâng cha ta xaây döïng ñöôïc caùch soáng laáy tình nghóa laøm ñaàu, loái öùng xöû töông
nhöôïng, neáp soáng haøi hoøa chan chöôùc tính ngöôøi vaø tình ngöôøi, ñaïo soáng thaùi hoøa ñöôïc huyeàn
thoaïi hoùa qua bieåu töôïng thaàn toå keùp Tieân Roàng ñeå con chaùu Vieät noi theo.
Ñaïo soáng thaùi hoøa – caùch soáng haøi hoøa – giuùp cho toå tieân ta ñaït ñöôïc taâm thöùc tieán hoùa
moät caùch toaøn theå töông quan nhaân quaû cuûa bieán hoùa (duïng) vaø coá ñònh (theå) treân quan nieäm con
ngöôøi laø trung taâm cuûa moïi hoaït ñoäng vaø tö duy. Con ngöôøi tuy ñoùng vai troø chuû choát nhöng
khoâng phaûi laø ñoäc toân. Con ngöôøi aáy coù nhöõng lieân heä haøi hoøa, ñoàng ñaúng, ñoàng caûm vôùi thieân
nhieân, vôùi moâi tröôøng soáng vaø ngay caû vôùi ñoàng loaïi.

Thaàn Toå Keùp Tieân Roàng laø Bieåu Töôïng cuûa Haøi Hoøa vaø Thaêng Hoa
Ngöôøi thaày muoân thuôû ñoù ñaõ giuùp cho daân toäc Vieät bieát laáy haøi hoøa laøm chuû ñaïo cho moïi
lieân heä öùng xöû : haøi hoøa giöõa thaân taâm ñeå chuyeån hoùa taâm thöùc; haøi hoøa giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi ñeå
soáng chung yeân vui thanh bình; haøi hoøa giöõa ngöôøi vôùi thieân nhieân ñeå con ngöôøi böôùc vaøo tieán
trình thaêng hoa vôùi ñònh höôùng con ngöôøi töông thoâng vôùi thieân nhieân, theo chieàu kích Nhaân vaø
Trí : hoøa cuøng vuõ truï.
Thaàn toå keùp Tieân Roàng cuûa daân toäc Vieät laø bieåu töôïng thaêng hoa theo chieàu kích Nhaân vaø
Trí – meï Tieân AÂu Cô soáng treân nuùi (non Nhaân) vaø cha Roàng Laïc Long soáng döôùi bieån (Nöôùc Trí).
Ngöôøi thaày muoân thuôû ñoù ñaõ giuùp cho daân toäc Vieät bieát laáy tình thöông vaø trí tueä laøm
ñònh höôùng cho daân toäc trong moïi yù nghó, lôøi noùi, vaø vieäc laøm ñeå nhaân tính laøm chuû ñaïo cho taát
caû hoaït ñoäng thaân taâm haàu thaêng hoa con ngöôøi vaø cuoäc soáng.
Vôùi kinh nghieäm soáng trong neàn vaên hoùa noâng nghieäp troàng luùa nöôùc oån ñònh laâu ñôøi, vôùi
caùi thaáy bieát khoâng phaân bieät (ñoái laäp chæ laø hai maët cuûa moät caùi toaøn theå – ñoái cöïc chính laø boå
sung), vaø quan nieäm con ngöôøi laø trung taâm cuûa moïi hoaït ñoäng vaø tö duy, oâng cha ta sôùm yù thöùc
con ñöôøng soáng cuûa daân toäc laø nhaân ñaïo, vaø chuû tröông xaây döïng moät neàn vaên hoùa daân toäc hoøa
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bình nhaân baûn mang tính khai phoùng vaø dung hoùa trong giao löu qua laêng kính nhaân chuû vaø daân
chu, dung hôïp ñöôïc töï do vaø bình ñaúng. Noù khôûi ñi töø loái soáng haøi hoøa giöõa thaân taâm, vôùi neáp
soáng hoøa thuaän trong gia ñình phaân coâng, hoøa muïc trong xaõ thoân töï trò ñeán söï thaùi hoøa cuûa ñaát
nöôùc vôùi cheá ñoä ñòa phöông phaân quyeàn (pheùp vua thua leä laøng). Vaø ñænh cao tuyeät ñích cuûa con
ngöôøi laø thaêng hoa nhö Tieân Roàng, theo chieàu kích tình thöôøng vaø trí tueä, vôùi ñònh höôùng BIEÁNHoùa-Thaêng hoa – Hoøa ñoàng: hoøa vaøo doøng soáng xaõ hoäi vaø cuøng vuõ truïï.
Thaám nhuaàn trong neàn vaên hoùa hoøa bình nhaân baûn vôùi neáp soáng haøi hoøa ñaõ giuùp cho daân
toäc Vieät coù ñöôïc moät theá chaát laønh maïnh, giöû cho noøi gioáng ñöôïc tröôøng toàn, moät thaùi ñoä nhaân aùi
cao caû, moät tinh thaàn linh hoaït bao dung khoan hoøa cuøng moät yù chí vöõng maïnh nhö Roàng, coá
gaéng vöôn leân, thaêng hoa nhö Tieân Roàng, nhö nöôùc boác hôi.
Vôùi theå chaát aáy vaø tinh thaàn aáy cuøng caùch soáng aáy daân toäc Vieät ñaõ töø theá heä naày qua theá
heä khaùc hoùa giaûi söùc ñoàng hoùa maõnh lieät cuûa Trung Hoa ñoâng daân vaø maïnh hôn daân toäc Vieät caû
traêm laàn. Daân toäc Vieät ñaõ taïo neân khoâng bieát bao nhieâu trang söû oai huøng qua caùc trieàu ñaïi vôùi
nhöõng neùt kieâu huøng ñoäc ñaùo cuûa thôøi theá taïo anh huøng, phaù Toáng, bình Chieâm, ñuoåi Minh,
khaùng Thanh.
Trong lòch söû theá giôùi coù leõ chæ coù daân toäc Vieät Nam ñaõ ba laàn chieán thaéng veû vang moät
ñaïo quaân baùch chieán baùch thaéng cuûa ñeá quoác Moâng Coå, töøng laøm baù chuû moät phaàn Chaâu AÂu vaø
thoáng trò Trung Quoác – caùi roán cuûa thieân haï – gaàn moät traêm naêm. Chính söùc maïnh vaät chaát vaø
tinh thaàn cuûa ñaïo soáng Vieät ñaõ hun ñuùc cho daân Vieät moät tinh thaàn daân toäc ñaëc thuø – noäi löïc cuûa
daân toäc – giuùp cho daân toäc Vieät Nam choáng Nhaät, ñaùnh Phaùp, ñuoåi Myõ vaø ñang beàn bæ choáng chuû
nghóa coäng saûn phi daân toäc, kieân ñònh giöõ vöõng baûn saéc daân toäc trong tinh thaàn khai phoùng vaø
dung hoùa, ñöa hai tay ñoùn nhaän taát caû tinh hoa cuûa caùc neàn vaên hoùa phuø hôïp vôùi taâm tö tình caûm
cuûa ngöôøi Vieät.
Hoäi Nhaäp vaø Hoøa Mình vaøo Doøng Soáng Daân Toäc
Ñaõ ñeán luùc ngöôøi Vieät khoâng chæ tìm veà baûn saéc vaên hoùa Vieät Nam “ñöùng ñaâu ñoù” beân
doøng lòch söû sinh ñoäng cuûa daân toäc baèng “chöõ nghóa” ñeå phoâ tröông kieâu haûnh, taïc töôïng con
ngöôøi vaø thaønh quaû cuûa cuoäc caùch maïng noâng nghieäp troàng luùa nöôùc trong quaù khöù khoaõng
8,000-9,000 naêm, maø phaûi hoäi nhaäp hoøa mình vaøo doøng soáng hieän thöïc sinh ñoäng cuûa daân toäc, theå
hieän söï töông thoâng giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi trong thôøi ñaïi tin hoïc treân caên baûn Taâm hoc. (Taâm hoïc
laø moät truyeàn thoáng ñaëc thuø cuûa neàn minh trieát Vieät. Ñoù laø khoa hoïc nhaân baûn taâm linh treân neàn
taûng cuûa giaùo duïc nhaân baûn taâm linh “ hoïc aên, hoïc noùi, hoïc goùi, hoïc môû” vôùi ñònh höôùng Bieán Hoùa – Thaêng Hoa – Hoøa Ñoàng, ñöôïc khai trieån töø lyù taéc Tieân Roàng, töùc nguyeân lyù AÂm-Döông).
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Phaùt Huy OÙc Saùng Taïo Thay Vì Ngoài Ca Ngôïi Haøo Quang cuûa Quaù Khöù
Ñaõ ñeán luùc ngöôøi Vieät ôû theá kyû 21, theá kyû cuûa tin hoïc khoâng theå “ñöùng ñaâu ñoù” beân doøng
soáng sinh ñoäng cuûa daân toäc nghóa laø khoâng theå oâm chaët haøo quang quaù khöù ñeå haûnh dieän, töï haøo
nhöõng gì oâng cha ta ñaõ laøm cho ñaát nöôùc daân toäc (thöïc hieän cuoäc caùch maïng troàng luùa nöôùc, rìu
Baéc Sôn noåi tieáng treân theá giôùi, troáng ñoàng, nhöõng chieán thaéng veû vang ñaõ ñaåy lui nhöõng ñoaøn
quaân xaâm löôïc) ñeå thoûa maõn loøng töø aùi, taâm khaûm cuûa keû yeáu heøn, baát löïc tröôùc moïi khoù khaên
hieän taïi, khoâng vaän duïng ñöôïc taâm Vieät, hoàn Vieät ñeå môû ra con ñöôøng thoaùt cho daân toäc, ñoàng
thôøi goùp phaàn mình trong ñôøi soáng cuûa coäng ñoàng nhaân loaïi treân neàn taûng cuûa baûn saéc daân toäc,
maø chæ bieát “nhai ñi nhai laïi” naêm naày qua naêm khaùc : Vieät noâng nghieäp, Taøu du muïc, ta daïy Taøu
troàng luùa nöôùc, Taøu cöôùp ñoaït nhöõng tinh hoa cuûa vaên minh noâng nghieäp troàng luùa ñeå bieân soaïn
Kinh Dòch, Töù Thö Nguõ Kinh, v.v… vaø v.v…. Chöõ Nho cuûng nhö ñaïo Nho thoaït kyø thuûy do ngöôøi
Baùch Vieät khôûi saùng, roài sau ngöôøi Taøu hoaøn bò vaø laøm cho sa ñoïa thaønh Haùn Nho, v.v…vaø
v.v….
Söï giao löu giöõa caùc neàn vaên minh traûi qua caùc thôøi ñaïi ñaõ ñöa nhaân loaïi veà moät ñieåm
ñoàng qui laø chung söùc saùng taïo. Saùng kieán 100 naêm tröôùc ñaõ loãi thôøi so vôùi moät traêm naêm sau.
Chính nhöõng saùng kieán vaø saùng cheá laø chaát lieäu kyø dieäu laøm cho caùc neàn vaên minh xích laïi gaàn
nhau hôn ñeå cuøng nhau phaùt trieån vaø cuøng ñoùng goùp phaàn mình trong coâng cuoäc xaây döïng neàn
vaên minh nhaân baûn trong töông lai.
Chuùng ta phaûi yù thöùc raèng “caùi theå” laø caùi coá ñònh, caùi baát bieán laø nguyeân taéc, “caùi duïng”
laø caùi saùng taïo, caùi taïo taùc luoân troâi chaûy vaø bieán dòch. Caùi duïng môùi thaêng hoa cuoäc soáng vaø
con ngöôøi.
Toå tieân chuùng ta ñaõ bieát vaän duïng nguyeân lyù aâm döông vaøo cuoäc soáng, thöïc hieän cuoäc
caùch maïng troàng luùa nöôùc caùch ngaøy nay 8,000-9,000 naêm; vôùi oùc saùng taïo, oâng cha ta ñaõ saùng
cheá “troáng ñoàng”, ñaøn coø, daøn baàu, v.v…. Ngaøy nay chuùng ta phaûi phaùt huy khaû naêng saùng taïo ñeå
theo kòp traøo löu tieán boä cuûa nhaân loaïi, chöù khoâng phaûi chæ ngoài ca ngôïi suoâng coâng ñöùc cuûa toå
tieân maø khoâng laøm gì ñeå tìm ra loái thoaùt vaø höôùng ñi beàn vöõng laâu daøi cho daân toäc.
Moät neàn vaên hoùa ñaùp öùng ñöôïc söï tieán boä laø neàn vaên hoùa saùng taïo. Coøn neàn vaên hoùa chæ
bieát oâm chaët tö töôûng haïn heïp cuûa baûn quyeàn maø khoâng coù khaû naêng phaùt trieån vaø saùng taïo laø
neàn vaên hoùa töï hoaïi vì thieáu “phaàn duïng”.
Ngaøy nay treân thò tröôøng tieâu duøng ngöôøi ta chæ nghó ñeán caùi duïng cuûa saûn phaåm, chöù
khoâng ñaët naëng “taùc quyeàn” cuûa saûn phaåm, neáu khoâng muoán noùi laø khoâng caàn bieát ñeán. Chæ
nhöõng ngöôøi ngheøo oùc saùng taïo vôùi taâm traïng töï cao töï maûn môùi ngoài baøn veà caùi baûn quyeàn, caùi
theå.
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Treân thöïc teá khoâng ai ñoøi baûn quyeàn cuûa tieáng noùi khoa hoïc : khoâng gian (maùy bay, veä
tinh), haøng haõi (taøu ngaàm, taøu nguyeân töû, v.v…), kyõ ngheä (xe hôi, ñieän thoaïi maùy ñieän toaùn,
v.v… vaø v.v…); vieäc öùng duïng caùc nguyeân lyù cuûa dòch vaøo ñôøi soáng môùi laø ñieàu quan troïng vaø
caàn thieát.
Trong thôøi ñaïi caùc neàn vaên minh giao löu maät thieát ñoøi baûn quyeàn “kinh dòch”, “nguû
haønh”, hoaëc moät tö töôûng naøo ñoù, v.v… maø khoâng coù khaû naêng öùng duïng vaøo vieäc phaùt trieån ñôøi
soáng thöïc tieãn thì giaønh giöït ñeå laøm gì ? Ñeå noù ôû ñaâu ?
Thöïc teá cho thaáy hieän nay caùc ban nhaïc noåi tieáng cuûa Trung Quoác ñang söû duïng ñaøn coø,
ñaøn baàu (roõ raøng laø cuûa Vieät Nam) löu dieãn khaép nôi vôùi saùng kieán rieâng theo kòp nhòp phaùt trieån
cuûa neàn aâm nhaïc theá giôùi.
Thieân haï say meâ thöôûng thöùc, toû lôøi khen ngôïi vaø quí troïng ban nhaïc Trung Quoác vaø
nhöõng ngöôøi söû duïng ñaøn coø vaø ñaøn baàu, chöù maáy ai ca ngôïi nhaïc khí Vieät Nam, vì ña soá khoâng
caàn bieát ñaøn do ai saùng cheá.
Hieän nay caùc daân toäc treân theá gioùi ñeàu vaän duïng, öùng duïng “nguyeân lyù aâm döông”, “nguû
haønh” vaøo vieäc saùng cheá caùc saûn phaåm, trong moïi laõng vöïc phuïc vuï ñôøi soáng vaät chaát cuõng nhö
trong coâng cuoäc phaùt trieån taâm linh.
Ngöôøi ta ñaùnh giaù saûn phaåm vaø möùc ñoä thaêng hoa cuûa con ngöôøi vaø ñôøi soáng, chöù khoâng
löu taâm ñeán ai ñaõ khaùm phaù ra nguyeân lyù aâm döông nguõ haønh.
Ñaïo Lyù Daân Toäc Khoâng Coù Kinh Saùch
Ñaõ ñeán luùc ngöôøi Vieät khoâng caàn phaûi tìm veà “kinh ñieån”, “saùch vôû” ñeå tranh bieän veà chöõ
nghóa, veà nhöõng khuoân maãu, nhöõng xaùc cheát ñaõ khoâ cöùng… hôn thua, dò bieät thieát laäp caùc heä
thoáng ñoäc quyeàn, trong ñoù coù ñoäc quyeàn tö töôûng.
Ñoù laø “oâm vinh quang quaù khöù” ñi vaøo ngoõ cuït, beá taéc, neáu khoâng muoán noùi laø con ñöôøng
cheát, bò huûy dieät trong xu theá toaøn caàu hoùa vôùi cuoäc caùch maïng tin hoïc.
Ñaïo lyù daân toäc khoâng coù kinh saùch, khoâng coù Nguõ Kinh hay Ñaïi hoïc – Luaän Ngöõ – Maïnh
Töû – Trung Dung khoâng coù Kinh Taïng hay Phaät phaùp, Phaät hoïc, khoâng coù Kinh Thaùnh hay saùch
giaùo lyù – giaùo luaät, chæ coù nhöõng caâu coù vaàn coù ñieäu, deã hieåu, deã nhôù, gôïi hình, gôïi caûm, nhöõng
chuyeän truyeàn khaåu, vaø nhöõng phong tuïc taäp quaùn khoâng heà baát bieán, nghóa laø coù theå tuøy thôøi maø
ñoåi, vöùt boû ñoài phong baïi tuïc, vöùt boû tö duy ñoäc haïi loãi thôøi, ñeå kieán taïo nhöõng con ngöôøi môùi, xaõ
hoäi môùi (Ñoâng Phong, Baûn saéc daân toäc, NXB Ñöôøng Vieât Nam naêm 2000, trang 56).
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Khi neàn vaên hoùa Vieät Nam hình thaønh töø thôøi vaên hoùa Sôn Vi (35,000 naêm TNN) qua thôøi
vaên hoùa Hoøa Bình (15,000-10,000 TNN) vôùi cuoäc caùch maïng noâng nghieäp troàng luùa nöôùc, tieáp
tuïc traûi qua caùc neàn vaên hoùa Baéc Sôn (10,000-6,000 TNN) vôùi chieác rìu noåi tieáng treân theá gioùi,
vaên hoùa Phuøng Nguyeân (5,500 naêm TNN), thôøi ñaïi caùc vua Huøng döïng nöôùc vaø thôøi ñaïi vaên hoùa
Ñoâng Sôn (800 naêm TTL) vôùi troáng ñoàng thì Nho- Laûo – Phaät vaø Ki Toâ giaùo chöa du nhaäp vaøo
Viet Nam.
Hôn nöûa, ca dao tuïc ngöõ, huyeàn thoaïi ñaõ ruùt ra töø ñôøi soáng hieän thöïc sinh ñoäng chan chöùa
tính ngöôøi vaø tình ngöôøi neân khoâng caàn keâu caàu ñeán giaùo ñieàu toân giaùo, kinh ñieån saùch vôû.

Vaên Hoùa Vieät Laø Vaên Hoùa Xoùm Laøng
Ñaõ ñeán luùc ngöôøi Vieät phaûi yù thöùc raèng “daân toäc naøo ñeå vaên hoùa ngoaïi lai ngöï trò thì
khoâng theå coù ñoäc laäp thöïc söï vì vaên hoùa laø linh hoàn cuûa moät daân toäc (Nguyeãn An Ninh, Lyù
Töôûng Cuûa Thanh Nieân Vieät Nam).
Vaên hoùa Vieät Nam laø vaên hoùa xoùm laøng. Noùi caùch khaùc xoùm laøng laø baûn thaân cuûa vaên
hoùa Vieät. Taïi sao chuùng ta khoâng trôû veà vôùi xoùm laøng, baûn thaân thöïc nghieäm cuûa daân toäc ; ôû
ñoù caùc yeáu toá caên baûn cuûa vaên hoùa Vieät vaãn coøn ñang tieáp dieãn sinh ñoäng, maø laïi ñi tìm coát loõi
cuûa ñaïo soáng Vieät trong saùch vôû (Tö Thö Nguõ Kinh), ôû taän beân Taøu.
Cuoäc caùch maïng noâng nghieäp troàng luùa nöôùc vôùi quaù trình lòch söû döïng nöôùc laâu daøi vaø
ñaáu tranh lieân tuïc giöõ nöôùc ñaõ taïo cho daân toäc moät cô caáu xaõ hoäi khaù ñaëc bieät. Cô caáu aáy laáy gia
ñình laøm ñôn vò taâm lyù phaùt trieån neáp soáng tình caûm vaø suy tö, laáy xaõ thoân töï trò laøm ñôn vò haønh
chaùnh phaùt trieån sinh hoaït kinh teá, xaõ hoäi, chính trò, vaên hoùa….
Kieán truùc xaõ hoäi Vieät Nam xöa nay voán chæ xoay quanh hai ñaàu truïc thöïc taïi vaø thöïc tieãn
aáy : gia ñình vaø xaõ thoân. Xaõ thoân töï trò theå hieän tinh thaân daân chuû, dung hôïp ñöôïc coâng baèng vaø
töï do, phuø hôïp vôùi nhaân tính.
Cho neân trôû veà vôùi xoùm laøng, baûn thaân thöïc nghieäm cuûa daân toäc vôùi taâm Vieät hoàn Vieät
treân ñoâi chaân cuûa chính mình, chuùng ta môùi nhaän thöùc ñöôïc ñuùng ñaén vaø ñaày ñuû neáp soáng töông
nhöôïng quaân cö haøi hoøa (hoøa caû laøng) trong xoùm laøng chöùa chan tính ngöôøi vaø tình ngöôøi, cung
caùch töông giao vaø öùng xöû khöôùc töø baïo löïc (khoân chaúng qua leõ, khoûe chaúng qua lôøi) theå hieän
tính hieáu hoøa, laáy tình nghóa laøm ñaàu (moät boà caùi lyù khoâng baèng moät tí caùi tình) vôùi taäp tuïc vaàn
coâng / ñoåi coâng treân ñoàng ruoäng trong tinh thaàn “coù vieäc thì ñeán, heát vieäc thì ñi”. Trôû veà xoùm
laøng, hoäi nhaäp hoøa mình vaøo doøng soáng sinh ñoäng cuûa daân toäc treân tính ngöôøi vaø tình ngöôøi thì
môùi hieåu ñöôïc, chieâm nghieäm ñöôïc moät caùch saâu saéc ñaïo lyù daân toäc laø “thöông ngöôøi nhö theå
thöông thaân”.
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Khi oâng Phaät, oâng Khoång, oâng Laõo, oâng Jesus chöa sinh ra ñôøi, vaø khi yù nieäm Nho Laõo
Phaät… chöa ñi vaøo ñôøi soáng ngöôøi Vieät thì tình thöông phaùt sinh töø ñaâu, neáu khoâng laø töø ngöôøi
Meï ? Ngöôøi meï ñaõ ñöa chuùng ta vaøo ñôøi vôùi tình thöông.
Khôûi ñi töø doøng soáng “cha khoân meï kheùo”, thai nhi ñöôïc caáy troàng haït gioáng tình thöông
uyeân nguyeân töø thôøi thai giaùo.
Caûm nhaän töø Thieân Thö Voâ Ngoân cuûa Trôøi Ñaát (Thieân Nhieân) hoøa quyeän vôùi thieân chöùc
cuûa ngöôøi meï, tình thöông ñöôïc truyeàn thaúng töø taâm qua taâm. Haït gioáng tình thöông (khoâng mang
baát cöù nhaõn hieäu naøo, yù thöùc heä hay toân giaùo) ñöôïc caáy troàng, nuoâi döôûng suoát thôøi thai nhi. Meï
ñaõ caûm nhaän thieân nhieân vaø tình ngöôøi hoøa quyeän vaøo nhòp thôû vaø con tim cuûa thai nhi. Roài beù
ñöôïc tieáp tuïc aáp uû, trìu meán vôùi loøng thöông yeâu voâ bôø beán cuûa ngöôøi Meï, qua quaù trình giaùo duïc
nhaân baûn taâm linh – hoïc aên, hoïc noùi, hoïc goùi, hoïc môû, caûm nhaän töø nguyeân lyù aâm döông, vôùi ñònh
höôùng taâm hoïc daân toäc (Bieán – Hoùa, Thaêng hoa, Hoøa ñoàng).
Lôùn leân trong moâi tröôøng thuaän lôïi thích hôïp – töông nhöôïng quaàn cö haøi hoøa trong xoùm
laøng, vôùi tinh thaàn töông trôï, töông thaân, töông aùi, vôùi caùch xöng hoâ vôùi tha nhaân nhö ngöôøi thaân
trong gia ñình – tình thöông naåy nôû, phaùt trieån hoàn nhieân trong saùng.
Töø cuoäc soáng thöïc teá, con ngöôøi chieâm nghieäm ñöôïc “thöông ngöôøi, ngöôøi laïi thöông ta”
vaø tröïc nhaän ra “gheùt ngöôøi mình laïi hoùa ra gheùt mình” Söï hieåu nghieäm trong tính ngöôøi vaø tính
ngöôøi ñoù xaây döïng nhaân sinh quan khoâng phaân bieät ta vaø ngöôøi, vaø ñaïo lyù daân toäc “thöông ngöôøi
nhö theå thöông thaân” ñöôïc hình thaønh trong loøng ngöôøi Vieät trôû thaønh baûn saéc cuûa daân toäc. Tình
thöông hoùa giaûi moïi maâu thuaãn nghòch lyù ôû noäi taâm, trong gia ñình vaø ngoaøi xaõ hoäi.
“Thöôøng nhau cuû aáu cuøng troøn”, cho neân ôû ñaâu coù tình thöông, ôû ñoù coù chaáp nhaän dò bieät
“raèng trong leõ phaûi coù ngöôøi coù ta”, vaø khöôùc töû baïo löïc (khoân chaúng qua leõ, khoûe chaúng qua lôøi).
ÔÛ ñaâu coù tình thöông, ôû ñoù coù haøi hoøa bình an vaø haïnh phuïc.
Taát caû nhöõng neùt ñaëc tröng keå treân ñaõ keát thaønh Ñaïo soáng Vieät. Vaø chính ñaïo soáng ñaày
tính ngöôøi vaø tình ngöôøi aáy ñaõ ñònh höôùng cho daân toäc ta trong suoát chieàu daøi cuûa lòch söû.
Trong tieán trình phaùt trieån töø caù nhaân qua gia ñình ñeán laøng xaõ töï trò (moâi tröôøng theå
nghieäm sinh hoaït traùch nhieäm coäng ñoàng), doïn ñöôøng cho traùch vuï coâng daân ñeå phuïc vuï ñaát nöôùc
vôùi moät yù thöùc daân toäc ñaäm ñaø. Khoång Töû coù leõ ñaõ coá yù loaïi boû caáu truùc “laøng xaõ” vì noù khoâng
theå coù choã ñöùng trong phaàn duïng cuûa moâ hình chuyeân cheá ñoäc taøi du muïc (Taân Thuûy Hoaøng cuõng
ñaõ boùp cheát quy cheá laøng xaõ töï trò baèng heä thoáng kieåm soaùt nguû gia lieân baûo ôû noâng thoân).
Trong khi ñoù, caáu truùc xaõ hoäi noâng nghieäp troàng luùa nöôùc ñaõ ñöôïc daân toäc Vieät baûo toàn vaø
phaùt huy vôùi tinh thaàn khai phoùng vaø dung hoùa töø thôøi laäp quoác cho ñeán maõi saâu naày: Laøng (chaï)
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laø ñôn vò haønh chaùnh cô sôû cuûa nöôùc ta töø thôøi vua Huøng (Vuõ Kim – Vaên Hieán Laøng Xaõ Vuøng
Ñaát Toå Huøng Vöông – Trung Taâm Unesco, Haø Noäi, 1999, trang 517).
Suoát thôøi gian bò Baéc thuoäc, laøng xaõ vaãn laø baàu trôøi rieâng cuûa ngöôøi Vieät. Thuû laõnh Vieät
huøng cöù ôû höông thoân (Nguïy Tröng, Tuøy Thö Thöïc Hoùa Chí, Maõ Ñoan Laâm – Vaên Hieán Thoâng
Khaûo (daãn theo Lòch söû Vieät Nam, NXB/KHXH Haø Noäi, 1971, trang 59).
Theo nhaø Vieät hoïc Paul Mus: “ Laøng xaõ ñaõ laø caùc yeáu toá caáu thaønh quoác gia Vieät Nam vaø
chæ qua chuùng, trong luùc laâm nguy, ta môùi coù theå hieåu ñöôïc ñaát nöôùc vaø tinh thaàn daân toäc cuûa
ho.” (John T. McAlister, Jr. Paul Mus, Vietnamese and Their Revolution – Harper & Row
Publisher N.Y. 1970, trang 52).
Thöïc vaäy, söï thaønh coâng trong suoát chieàu daøi lòch söû cuûa Vieät Nam laø nhôø söï gaén boû keo
sôn vaø duõng caûm cuûa caùc ñònh cheá (laøng xaõ) naày (sñd, trang 45). Sôû dó ñöôïc vaäy laø vì “… treân
chính neàn taûng cuûa xaõ hoäi Vieät Nam, trong suoát chieàu daøi lòch söû, ñoàng luùa ñaõ cung caáp cho xaõ
hoäi Vieät moät leõ soáng. Ñoàng luùa ñaõ cung caáp cho moät caáu truùc xaõ hoäi beàn vuõng, moät kyû luaät töï
giaùc trong vaán ñeà lao taùc vaø moät nhòp ñieäu cho caùc leã hoäi coäng ñoàng. Toùm laïi ñoù laø giao öôùc xaõ
hoäi töï thaân, ñaát ñai vaø trôøi”. Bôûi vaäy maø “…söï haøi hoøa giöõa ngöôøi Vieät vaø caùc ñieàu kieän cuûa hoaøn
caûnh soáng ñaõ ñaäm saâu ñeán ñoä khoâng moät chuûng toäc naøo chaën ñöôïc böôùc tieán cuûa hoï, cuõng nhö
chaúng moät löïc naøo baåy ñöôïc hoï ra khoûi ñaát ñai cuûa hoï. Khi caàn choáng ngoaïi xaâm thì “…laøng maïc
Vieät Nam, vôùi taát caû daùng veû queâ muøa cuûa noù, ñaõ trôû neân moät thaùnh ñòa baát khaû xaâm phaïm cuûa
ñaát nöôùc vì caùc laøng maïc ôû raûi raùc khaép nôi chöù khoâng taäp trung taïi moät ñòa ñieåm khieán ñòch
quaân coù theå chieám giöõ nhö thuû ñoâ, laät ñoå moät trieàu ñaïi khuaát phuïc moät vöông trieàu (sñd trang
46,47,50).
Moãi laøng thöôøng coù moät löïc löôïng tuaàn dinh giöõ an ninh cho daân laøng. Khi ñaát nöôùc bò
xaâm laán, tuaàn dinh ñöôïc chuyeån thaønh daân binh ñeå laøm nhieäm vuï giöõ laøng, giöõ nöôùc.
Trong lòch söû choáng ngoaûi xaâm cuûa daân toäc Vieät Nam daân binh vaø laøng chieán ñaáu ñaõ giöõ
moät vai troø chieán löôïc quan troïng. Danh töø daân binh ñaõ xuaát hieän trong cuoäc khaùng chieán choáng
Nguyeân – Moâng ñôøi nhaø Traàn (Phan Huy Leâ – Tìm Veà Coäi Nguoàn Tap I – NXB Theá Giôùi Haø
Noäi, 1999 trang 574).
Laøng maïc coøn laø nôi aån naùu höõu hieäu khi keû ñòch noùi moät ngoân ngöõ khaùc, hay ñaëc bieät
hôn, khi coù maàu da khaùc (John T. McAlister, Jr. Paul Mus, sdd, trang 47).
Theâm vaøo ñoù, laøng xaõ Vieät Nam coøn ñoùng vai troø quan troïng trong cuoäc baønh tröông veà
phöông Nam maø Paul Mus ñaõ moâ taû nhö sau: “Lòch söû Vieät Nam ñoå xuoáng Ñoâng Döông nhö moät
côn luõ cuoán troâi taát caû daân toäc soáng taïi vuøng bình nguyeân ñaõ coù ruoäng luùa hoaëc thích hôïp cho söï
phaùt trieån cuûa caây luùa. Cuoäc Nam tieán môû ñöôøng baèng nhöõng cuoäc haønh quaân ñöôïc cuûng coá bôûi
noâng daân. Hoïmôû roäng heä thoáng laøng maïc vaø huûy dieät caùc veát tích cuûa vöông trieàu Chaøm chieán
baïi naèm treân caùc ngaõ ñöôøng Nam tieán.
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Gaàn gioáng nhö Hoài giaùo, noâng daân Vieät ñaõ mang theo troïn veïn caû cuoäc soáng chöù khoâng
phaûi rieâng reõ töøng phaàn, nhö kinh teá, tín ngöôõng vaø heä thoáng phaùp luaät. Ngöôøi Vieät ñaõ xaây döïng
taïi vuøng ñaát ñai môùi naøy theo hình aûnh thaân thuoäc cuûa hoï. Nôi naøo caùi neáp soáng aáy thaønh coâng thì
ngöôøi Vieät ñònh cö laïi nôi ñoù. Vaø theo nhö kinh nghieäm ñaõ chöùng minh, nôi aáy laø nôi hoï seõ soáng
ñôøi (John T. McAlister, Jr. Paul Mus – sñd trang 47-48).
Nhö vaäy laøng Vieät Nam laø moät ñònh cheá ñaëc thuø cuûa neàn vaên hoùa troàng luùa nöôùc oån ñònh
laâu ñôøi, phaùt sinh töø nhu caàu gaén boù cuûa con ngöôøi vôùi ñaát ñai, vôùi coäng ñoàng vaø ñaát nöôùc.
Chuùng ta bieát raèng, phaûn öùng thoâng thöôøng cuûa con ngöôøi ñoái vôùi caùc cuoäc xaâm laán vaø
thoáng trò laø söï ñeà khaùng. Tuy nhieân, söùc ñeà khaùng thöôøng chæ coù hieäu löïc ngaén haïn. Khi tìm hieåu
tieàm löïc thaàn kyø ñaõ giuùp daân Vieät laät ñoå ñöôïc neàn thoáng trò ngaøn naêm cuûa Hoa Haùn, Paul Mus ñaõ
nhaän ñònh raèng: …tinh thaàn ñeà khaùng ñaõ phoái hôïp vôùi söùc maïnh ñoàng hoùa kyø dieäu cuøng vôùi tinh
thaân daân toäc baát khuaát ñaõ laøm voâ hieäu hoùa nhöõng thaát baïi, phaân hoùa vaø chinh phuïc. Sau hôn
1,000 naêm bò Taøu ñoâ hoä, tinh thaàn daân toäc baát khuaát aáy, chaúng nhöõng khoâng heà nhuït ñi maø xem ra
laïi coøn maïnh hôn leân. ÔÛ Quaûng Ñoâng, Quaûng Taây vaø Vaân Nam neàn vaên minh Trung Quoác ñaõ
kieán laäp neân moät vuøng ñaát Trung Hoa töø caùc thaønh phaàn saéc toäc taùp nham. Tuy nhieân ôû phía nam
cuûa caùc tænh naày, vuøng ñaát cuõng bò ñaët döôùi söï ñoâ hoä cuûa Trung Hoa, thì ngöôïc laïi, moät nöôùc Vieät
Nam ñaõ ñöôïc kieán laäp. Suoát hôn 2,000 naêm, ngöôøi Vieät ñaõ thöïc hieän cuoäc ñoái khaùng noäi taâm
trong moät cuoäc chieán ñaáu khoâng ngang söùc vôùi neàn vaên hoùa Trung Hoa. Ngay töø khôûi ñaàu vaø
trong taän ñaùy loøng chaéc chaén hoï ñaõ thoaùt khoûi hình thöùc chuû nghóa chính quyeàn, moät ñaëc tröng
cuûa neân vaên hoùa du muïc Trung Quoác.
Nhö vaäy, cô caáu laøng xaõ laø nôi baûo veä vaên hoùa daân toäc moät caùch tích cöïc vaø ñaéc löïc ñeå
choáng laïi vaên hoùa ngoaïi nhaäp naøo khoâng phuø hôïp vôùi taâm hoàn ngöôøi Vieät.
Suoát thôi gian hôn moät ngaøn naêm bò Baéc thuoäc “laøng” vôùi luõy tre xanh laø moät theá gioùi
rieâng vôùi nhöõng taäp tuïc treân tính ngöôøi vaø tình ngöôøi. Nhöõng taäp tuïc ñaëc bieát ñoù ñöôïc ghi trong
“höông öôùc”, truyeàn laïi khoâng bieát töø ñôøi naøo ñöôïc daân laøng traân troïng giöõ gìn.
Moät caâu hoûi ñöôïc ñaët ra.
Taïi sao moät ngöôøi ngoaïi quoác nhö Paul Mus nhaän thaáy ñöôïc xoùm laøng laø baûn thaân thöïc
nghieäm cuûa daân toäc Vieät Nam, vaø ôû ñoù caùc yeáu toá caên baûn cuûa vaên hoùa Vieät coøn ñang tieáp dieãn
sinh ñoäng trong ñôøi soáng maø moät soá khoâng ít trí thöùc khoa baûng Vieät Nam laïi ñi tìm coát loõi, haèng
soá cuûa vaên hoùa Vieät trong saùch vôû cuûa caùc “THAÙNH” Khoång Töû, Maïnh Töû, v.v...ôû beân Trung
Quoác ?
Phaûi chaêng vì vôùi tình thaàn thöïc tieãn vaø khoâng bò ñieàu kieän hoùa bôûi saùch vôû maø oâng Paul
Mus nhaän ra ñöôïc söï thaät ?
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Phaûi chaêng vì caùc trí thöùc khoa baûng Vieät Nam ñaõ bò ñieàu kieän hoùa bôûi saùch vôû cuûa caùc
oâng THAÙNH TRUNG QUOÁC, khoâng hoøa mình vaøo doøng soáng hieän thöïc sinh ñoäng cuûa daân toäc,
vaø khoâng coù khaû naêng ñöùng treân ñoâi chaân cuûa chính mình, neân phaûi ñi tìm nguoàn goác vaên hoùa
Vieät trong saùch vôû (Töù Thö Nguõ Kinh) cuûa Taøu ?
Theá môùi bieát taïi sao vaên hoùa baùc hoïc Vieät Nam bò aûnh höôûng saâu ñaäm tö töôûng cuûa caùc
oâng Thaùnh Taøu !
Nhö vaäy, cô caáu laøng xaõ laø yeáu toá cô baûn ñònh roõ söï khaùc bieät giöõa tinh thaàn daân toäc baát
khuaát cuûa daân Vieät vaø söï thieáu vaéng tinh thaàn naøy cuûa toäc Hoa.
Thay vì theo cô caáu “gia quoác” (nhaø nöôùc) cuûa toäc Hoa khi phaûi löïa choïn thì tình nhaø
ñöôïc ñaët leân treân nôï nöôïc cô caáu laøng xaõ cuûa toäc Vieät ñaõ hun ñuùc tinh thaàn daân toäc baát khuaát
khieán ngöôøi daân bieát ñaët traùch nhieäm baûo veä laõnh thoå cuõng nhö baûo toàn, phaùt trieån vaø truyeàn thöøa
doøng sinh meänh vaên hoùa daân toäc leân treân heát.

Vaên Hoùa Vieät Laø Vaên Hoùa AÅn Duï
Vaên hoùa Vieät laø vaên hoùa aån duï, vaên hoùa chìm, vaên hoùa caûm nhaän khoâng qua hình thöùc
chöõ nghóa. Taïi sao chuùng ta khoâng trôû veà hoïc hoûi ôû huyeàn thoaûi Vieät Nam tieáng noùi taâm thöùc
daân toäc, maø laïi ñi tìm nhöõng ñaëc tính, coát loõi tö töôûng Vieät trong saùch vôû Khoång Maïnh ôû beân
Taøu ? Khoâng thaáu hieåu huyeàn thoaïi laø maát maïch noái vaøo nguoàn quaù khöù toå tieân vaø maát luoân caên
baûn trong vieäc xaây döïng tieàn ñoà daân toäc. (Wallace Cliff).
Neàn vaên hoùa Vieät ñöôïc hình thaønh töø neáp soáng noâng nghieäp troáng luùa nöôùc oån ñònh laâu
ñôøi, caûm nhaän töø Thieân Thö Voâ Ngoân cuûa Trôøi Ñaát (haøi hoøa, nhaân baûn, troïng tình nghóa, chöùa
chan tính ngöôøi vaø tình ngöôøi, thaêng hoa, …) bao haøm nhöõng neùt ñaëc tröng cuûa ñòa baøn sinh soáng
(yeáu tính nöôùc) vaø quaù trình choáng ngoaïi xaâm trong suoát chieàu daøi lòch söû daân toäc.
Taát caû caùc neùt ñaëc tröng keå treân ñaõ keát thaønh Ñaïo Soáng Vieät. Vaø chính ñaïo soáng naøy ñaõ
ñònh höôùng cho cha oâng chuùng ta trong suoát hôn 4,000 naêm lòch söû.
Tröôùc yù ñoà thaâm hieåm cuûa caùc ñeá cheá du muïc Baéc phöông – quyeát taâm xoùa boû neàn vaên
hoùa Vieät, ñoàng hoùa ngöôøi Vieät, bieán nöôùc ta thaønh quaän huyeän cuûa hoï – cha oâng chuùng ta ñaõ
phaûi baûo löu Ñaïo Soáng Vieät baèng caùch maõ hoùa hoaëc nguïy trang caùc yeáu tính cuûa ñaïo soáng aáy
döôùi dạng ca dao, tục ngữ hoặc huyền thoại, vaø truyền thừa chứng qua bao thế hệ bằng caùch truyền
khẩu ñể ñối phoù với chính saùch “khử tịch” (ñốt vaø tịch thu saùch) của phương Bắc.
Điển hình laø truyển tập caùc thần thoại ñược ghi từ nhöõng lời truyền miệng vaø truyện kể
truyển kỳ Lónh Nam Trích Quaùi ñaõ ñöôïc hiệu ñính bởi Vuõ Huỳnh, sử gia triều Leâ Trong baøi tựa,
Vũ Huỳnh ñaõ noùi roõ caùch thế bảo lưu vaø truyền thừa ñạo sống Việt: “Lónh Nam coù nhiều kỷ trong
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caùc truyeän laøm ra khoâng phải chạm vaøo ñaù, khắc vaøo vaùn ma` roõ raøng ôû loøng người, bia truyền ở
miệng, oâng giaø trẻ con thảy ñều thoâng suốt, ñem loøng aùi mộ, khuyeân răn nhau. Việc coù hệ ở
cương thường, quan ở phong tục, haù coù phaûi laø ít bổ ích ñaâu ?”
Traêm naêm bia ñaù cuõng moøn,
Ngaøn naêm bia mieäng vaãn coøn trô trô.
Nếu khoâng coù bộ huyền thoại thì khoâng thể thaønh một daân tộc ñược. Vaø daân tộc naøo
khoâng coù bộ huyền thoại thì khoâng thể ñược coi laø coù văn hoùa hay văn minh.
Huyền thoại dieãn tả tinh thần daân tộc ở mức ñộ cao nhứt (Laurens van Des Post). Ñoù laø
bản ñồ ghi lại cảm nghiệm lộ trình nội taâm của daân tộc (Joseph Campbell). Ñoù laø một saùng tạo tập
thể về giấc mộng sieâu yù thức của thực tại (Paul Diel), laø baøi ca vũ trụ, laø ñieäu nhạc khoâng gian, laø
ñieäu vũ chuùng ta muùa nhưng khoâng thể gọi roû teân vaø cung ñiệu ñược (Joseph Campbell).
Noùi một caùch ngắn gọn, bộ huyền thoại laø ñạo sống của daân tộc (Karl Jung). Ñoù laø di sản
thieâng lieâng nhất cuûa daân toäc (laurens van Des Post), ñoù laø gia saûn quyù baùu nhaát vì tính chất
thieâng lieâng ñiển hình vaø mang lại yù nghĩa sống (Mircia Eliade). Mất bộ huyền thoại laø mất mạch
nối vaøo nguồn quaù khứ tổ tieân vaø mất luoân căn bản cho việc xaây dựng tiền ñồ daân tộc (Wallace
Cliff). Daân tộc naøo bị mất bộ huyền thoại thì daân tộc ñoù, kể cả những daâân tộc văn minh nhất, sẽ bị
sụp ñổ khủng khiếp (Karl Jung). Daân tộc ñoù quả thực bị coi như khoâng coøn nöõa (Wallace Cliff).
Caùc huyền thoại cũng như những truyền kỳ, trích quaùi ñều laø sản phẩm của tập theå daân
Việt, laø tim oùc của cả lớp người coù kiến thức văn tự (maø coøn taâm Việt hồn Việt), lẫn lớp người coù
kiến thức thöïc nghiệm của cuộc sống hoøa quyeän vôùi söï caûm nhaän Thieân Thö Voâ Ngoân cuûa Trôøi
Ñaát (Thieân Nhieân). Trải qua nhiều ñời, chuùng ñaõ bò nhaøo nặn, toâ ñiểm, theâm bớt, bị sơn phết leân
treân nhiều lớp sơn văn hoùa, tín ngưởng trong giao lưu. Caùi khoù của người muốn tìm hiểu caùc
thoâng ñiệp ñích thực của tiền nhaân laø ngoaøi việc giải maõ caùc ẩn dụ, biểu tượng, hoï coøn phải cạo boû
caùc lớp sơn văn hoùa ngoaïi nhaäp thì môùi thaáy ñöôïc cốt loõi của ñạo sống Việt.
Chuùng toâi xin dẫn ra ñaây như một thí dụ nhỏ về việc giải maõ truyeän Phuø Đổng Thieân
Vương của caây viết Vónh Như. Taùc giaû ñaõ gở bỏ ảnh höôûng Phật giaùo trong truyện, khoâng cần
thắc mắc về hình ảnh của Phuø Đổng lấy từ Tỳ Sa Moân Thieân Vương (Vaisravana) hay Soùc Thieân
Vương, maø chỉ lưu taâm ñến cốt loõi của thoâng ñiệp :
•

Trong coâng cuộc chống ngoại xaâm phải dựa vaøo nội lực chính laø yếu tố daân tộc
(daân laøng mang cơm gạo, thịt thaø ñến nuoâi caäu beù laøng Phuø Đổng; caùc bụi tre
bieåu töôûng cho nội lực của daân tộc; noäi löïc cuûa daân toäc laø vũ khí tối hậu dẹp tan
giặc), chứ không phải laø kỹ thuật hoặc vũ khí tối taân (ngựa sắt, rôi sắt).
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•

Khi dẹp tan giặc, Phuø Đổng Thieân Vương cởi aùo giaùp, bỏ roi sắt vaø cỡi ngựa bay
về trời trong yù nghóa thaêng hoa.

Nhận xeùt treân cho thaùy Vónh Như khoâng cần xeùt tới ảnh hưởng ñạo giaùo trong hình ảnh
vừa kể, maø chỉ coá tìm cho baèng ñược thoâng ñiệp ñích thực của oâng cha: Coù việc thì ñến, hết việc
thì ñi. Một người hết loøng lo cho việc nước, cho daân khoâng mảy may vẩn ñục yù tứ rieâng, ñaõ
“thăng hoa” khoûi coõi ñời thường ñể “tương thoâng với thieân nhieân, hoøa cuøng vũ trụ”.
Ña ñến luùc chuùng ta cần saùng suốt gỡ bỏ những lớp sơn văn hoùa ngoại nhaäp ñể nhaän ra
ñược tinh hoa của nền minh triết Việt qua huyền thoại vaø truyền thuyết. Chỉ khi naøo gỡ boû ñược
lôùp sôn vaên hoùa ngoaïi nhaäp thì chuùng ta môùi hieåu ñöôïc toå tieân ta muốn nhắn gôûi ñiều gì cho hậu
thế.

Văn Hoùa Việt Laø Văn Hoùa Truyền Miệng
Văn hoùa Việt laø văn hoùa truyền miệng. Tại sao chuùng ta khoâng trở về học hỏi ở ca dao
tục ngữ (treân 50 ngaøn caâu), tiếng noùi taâm thức của daân tộc, maø lại ñi tìm tinh hoa tư tưởng Việt
trong saùch vở (Tứ Thư Ngũ Kinh) ở tận beân Taøu? Từ tiếng noùi taâm thức daân tộc bước vaøo ngoâi
nhaø taâm linh ñeán tận coäi nguồn văn hoùa Việt – Thieân Thủ Voâ Ngoân của Trời Đất, nơi chứa ñựng
tinh hoa văn hoùa Việt, cốt loõi tư tưởng Việt.
Những lời ru ñầy tình tự daân tộc ñaõ thấm saâu vaøo loøng người Việt từ thuở naèm noâi. Daân
Việt sống nơi laøng mạc ñaõ lớn leân cuøng với ca dao, tục ngöõ maø qua ñoù họ nằm bắt ñược caùc yếu
tính của ñạo sống Việt, giuùp họ biết ñược bổn phận cũng như caùch öùng xöû cho hôïp ñaïo laøm
ngöôøi, hôïp lyù, hôïp tình ñoái vôùi caù nhaân, gia ñình, laøng xoùm cho ñến ñất nước daân toäc vaø nhaân
loaïi. Trong quaù khứ, mặc duø rất nhiều người Việt thiếu kiến thức trường ốc, nhưng họ chỉ cần
trang bị những kiến thức truyền khẩu của nền giaùo dục nhaân bản taâm linh (ca dao tục ngöõ) họ cũng
biết sống ñể trở neân trai hiền, daâu thảo, yeâu nước thương noøi…. Ca dao tục ngöõ laø tiếng noùi taâm
thức daân tộc, phương tiện của nền giaùo dục nhaân bản taâm linh treân nền tảng của TAÂM HỌC daân
tộc. Nếu ca dao tục ngöõ giuùp chuùng ta coù ñược những kiến thức vỡ loøng về ñạo sống Việt, thì caùc
huyền thoaïi ñược maõ hoùa qua những biểu tượng ẩn dụ ñaõ haøm chứa caùc nguyeân lyù saâu saéc của
ñạo sống Việt ở một cấp ñộ cao hơn trong việc bảo veä vaø phaùt triển cấu truùc gia ñình, laøng xaõ,
cộng ñồng vaø ñất nước.
Qua ca dao, tục ngữ, thần thoại, cổ tích truyền kỳ, ñạo sống Việt heù lộ cho chuùng ta thấy,
tuy con người ñoùng vai troø chủ chốt nhưng khoâng phải laø ñộc toân. Con người ấy coù những lieân heä
haøi hoøa, ñoàng ñaúng ñoàng cảm với thieân nhieân, với moâi trường sống vaø ngay cả với ñồng loại,
khoâng phaân biệt phaùi tính, ñẳng cấp….
Cho neân chuùng ta cần phải giaõi maõ những ẩn dụ, caùc thoâng ñiệp trong huyền thoại, ca dao
tục ngữ, truyện kể phục hoạt, phaùt huy tinh hoa cốt loõi tư tưởng Việt vaø nền Taâm học ñaõ bò laõng
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queân treân nền tảng của kế thừa vaø phaùt huy tiềm năng saõn coù nơi người Việt ñeå ñaùp ứng nhu cầu
taâm thức của con người trong thời ñại tin học.
Trong tương lai, khoa học vaø taâm học (ñạo học) sẽ kề vai saùt caùnh, ñaâu lưng nhau trong
coâng cuộc phaùt triển taâm linh (maø khoâng cần keâu caàu ñến yù thức hệ, tổ chức “toân giaùo”) seõ giuùp
loaøi ngöôøi caûm thoâng haøi hoøa phaù boû bieân giôùi loøng ngöôøi cuøng nhau xaây döïng neàn vaên minh
nhaân baûn chöùa chan tính ngöôøi vaø tình ngöôøi.

Thoáng Nhaát Trí Thöùc vaø Taâm Thöùc
Ñaõ ñeán luùc ngöôøi Vieät caûm nghieäm raèng cuoäc dung hoùa tö töôûng thaønh coâng chæ khi naøo
thoáng nhaát ñöôïc “trí thöùc vaø taâm thöùc” treân neàn taûng cuûa taâm hoïc daân toäc thì tö töôûng môùi oån
ñònh.
Tö töông oån ñònh laø neàn taûng vöõng chaéc vaø laâu daøi, kieán thieát toaøn boä sinh meänh con
ngöôøi, xaây döïng gia ñình vaø chuyeån hoùa toaøn trieät xaõ hoäi. Chæ khi naøo chuùng ta thöïc hieän ñöôïc
cuoäc dung hoùa nhöõng tö töôûng ngoaïi nhaäp ñang hoäi tuï treân queâ höông, ñoàng thôøi vaän duïng vaøo
ñôøi soáng cuûa töøng lôùp daân chuùng môùi phaùt huy ñöôïc moät neàn vaên hoùa daân toäc hoøa bình nhaân baûn
mang tính khai phoùng vaø dung hoùa trong giao löu qua laêng kính töï do nhaân chuû, xaây döïng moät xaõ
hoäi nhaân baûn phaùp trò vôùi cô caáu töï do daân chuû ñích thöïc, moät neàn kinh teá phuïc vuï ñaïi chuùng vaø
moät heä thoáng giaùo duïc ñaøo taïo con ngöôøi toaøn dieän ñeå daân Vieät thöïc söï böôùc vaøo con ñöôøng
soáng cuûa daân toäc (= Nhaân Ñaïo) maø toå tieân chuùng ta ñaõ vaïch ra qua caùc thoâng ñieäp aån taøng trong
huyeàn thoaïi, truyeàn thuyeát, ca dao….
Ñaõ ñeán luùc ngöôøi Vieät yù thöùc raèng daân toäc mình chæ coù theå vöôn leân ngang taàm vôùi thôøi
ñaïi veà khoa hoïc kyõ thuaät vaø vaät chaát khi ñaët côû sôû phaùt trieån ñaát nöôùc treân neàn taûng cuûa baûn saéc
daân toäc trong xu theá toaøn caàu hoùa cuûa thôøi ñaïi tin hoïc.

Veà Nguoàn Khoâng Phaûi Laø Khaûo Coå Hay Tö Duy Trieát Hoc…
Veà nguoàn khoâng phaûi laø caát coâng tìm kieám doøng suoái ñaõ khoâ, nhöng laø khai thaùc nguoàn
nöôùc saün coù ñeå sinh hoaït xaõ hoäi Vieät Nam moái ngaøy theâm töôi maùt phoàn vinh, con ngöôøi Vieät
Nam saïch ñeïp vaø khoûe maïnh. Veà nguoàn khoâng phaûi laø khaûo coå, cuõng khoâng phaûi laø tö duy trieát
hoïc, vaên hoïc, hay xaõ hoäi hoïc, nhaân chuûng hoïc, maø chæ laø lôøi môøi ra ñöùng beân doøng soâng queâ
höông, nöôùc vaãn chaûy vaø coøn chaûy maõi. Vaán ñeà söû duïng tuøy nhu caàu vaø sôû thích moãi ngöôøi. Veà
nguoàn ñeå phuïc vuï cuoäc soáng chöù khoâng tìm kieám trí thöùc hay tranh caûi phaûi traùi. Baûn saéc
daân toäc raát caàn trong thôøi ñaïi tin hoïc, thôøi ñaïi giao löu coï xaùt gay gaét giöõa caùc daân toäc vaø caùc neàn
vaên hoùa khaùc nhau treân theå giôùi. (Ñoâng Phong – Baûn saéc daân toäc, NXB Ñöôøng Vieät, naêm 2000,
trang 25).
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Veà Nguoàn Laø Trôû Veà Vôùi Baûn Saéc Daân Toäc
Trôû veà nguoàn laø trôû veà vôùi baûn saéc hieáu hoøa, vôùi tinh thaàn nhaân baûn, nhaân chuû vaø daân
chuû, vôùi neáp soáng haøi hoøa “hoøa caû laøng”, coi nhau nhö baùt nöôùc ñaày laø hôn, ñaët neàn taûng treân trí
tueä (khoân cuõng cheát, daïi cuõng cheát, bieát thì soáng) vaø tình thöông, (thöông ngöôøi nhö theå thöông
thaân) laáy tình nghóa laøm ñaàu : moät boà caùi lyù khoâng baèng moät tí caùi tình, trong tinh thaàn chaáp
nhaän dò bieät : raèng trong leõ phaûi coù ngöôøi coù ta, khöôùc töø baïo löïc, khoân chaúng qua leõ, khoûe
chaúng qua lôøi, toân troïng toân giaùo cuûa ngöôøi khaùc : troáng laøng naøo laøng aáy ñaùnh, thaùnh laøng naøo
laøng aáy thôø. Trieát lyù soáng haøi hoøa ñoù baét nguoàn töø neáp soáng noâng nghieäp troàng luùa nöôùc oån ñònh
laâu ñôøi neân khaùc haún baûn saéc hieáu chieán cuûa Trung Quoác vaø Taây Phöông baét nguoàn töø neàn vaên
hoùa goác du muïc.

Veà Nguoàn Laø Trôû Veà Coøn Ñöôøng Nhaân Ñaïo
Veà nguoàn laø trôû veà con ñöôøng soáng cuûa daân toäc (=Nhaân Ñaïo) ñaõ ñöôïc oâng cha ta goùi
gheùm trong caùc huyeàn thoaïi nhö caùc thoâng ñieäp ñeå trao truyeàn laïi cho con caùi Vieät. Con ñöôøng
soáng ñoù laáy con ngöôøi toaøn dieän laøm goäc, ñaët neàn taûng treân tình thöông vaø trí tueä, qua laêng kinh
nhaân chuû, daân chuû vaø khai phoùng, dung hoùa trong giao löu maø khoâng caàn keâu caàu ñeán tín ngöôûng
toân giaùo, yù thöùc heä hay moät heä thoáng trieát hoïc kinh vieän naøo. Vaø ñænh cao tuyeät ñích cuûa con
ngöôøi laø thaêng hoa nhö Tieân Roàng, nhö nöôùc boác hôi, vôùi ñònh höôùng “bieán - hoùa, thaêng hoa, hoøa
ñoàng; hoøa cuøng vuõ truï”.

Veà Nguoàn Laø Trôû Veà Vôùi Chính Mình
Veà nguoàn khoâng ñoàng nghóa vôùi hoaøi coå hay trôû veà vôùi nhöõng taäp tuïc laïc haäu, maø tröôùc
heát trôû veà vôùi chính mình (traêm hay laø xoay vaøo loøng), töï bieát mình, thöïc hieän cuoäc chuyeån hoùa
taâm thöïc. Ñoù laø con ñöôøng duy nhöùt hôïp tình hôïp lyù chuyeån hoùa nhöõng thoùi hö taät xaáu, hoùa giaûi
moïi taâm lyù noâ leä yù thöùc heä, tö töôûng ngoaïi nhaäp ñaõ vaø ñang qui ñònh nhöõng haønh vi vaø suy tö cuûa
mình, thoáng nhöùt trí thöùc vaø taâm thöùc, hoøa mình vaøo doøng soáng hieän thöïc sinh ñoäng cuûa daân toäc.
Chuyeån hoùa taâm thöùc laø tieán trình töï thaéng nhöõng duïc voïng thaáp heøn, thoùi hö taát xaáu, maëc
caûm, tò hieám, tham voïng caù nhaân… aån taøng trong taâm trí cuõng nhö nhöõng thoùi quen ñang laøm vaån
ñuïc tình ngöôøi, ñeå nhaân tính laøm chuû tö duy vaø haønh ñoäng. Hôn nöûa, töï thaéng cuõng ñeå khai trieån
nhöõng khaû naêng toát ñeïp aån taøng trong moãi con ngöôøi, ñoàng thôøi vaän duïng nhöõng tinh hoa ñoù ñeå
thaêng hoa con ngöôøi vaø cuoäc soáng, vui hoøa vôùi tha nhaân cuøng ñoàng loaïi vaø thieân nhieân, töï cöùu
mình ñoàng thôøi ñoáng goùp phaàn mình trong vieäc xaây döïng neàn vaên minh nhaân baûn.
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Thieân Thö Voâ Ngoân cuûa Trôøi Ñaát: Coäi Nguoàn cuûa Vaên Hoùa Vieät
Ñaõ ñeán löùc ngöôøi Vieät yù thöùc raèng veà nguoàn khoâng theå ngöøng ôû Tam Giaùo (NHO – LAÛO
– PHAÄT). Moät hoïc giaû ngöôøi Myõ, khoâng coù taâm Vieät, hoàn Vieät chæ vôùi tinh thaàn khaùch quan,
ñaàu oùc khoâng bò ñieàu kieän hoùa bôûi tam giaùo cuõng thaáy ñöôïc khaù chaân xaùc veà nguoàn goác vaên
hoùa Vieät; oâng ta ví vaên hoùa Vieät nhö moät caây gaäy, nhìn beân ngoaøi thaáy lôùp sôn Taây moûng; caïo
lôùp sôn aáy ñi, vaãn thaáy phuû moät lôùp sôn Taøu coù phaàn daøy hôn; song caïo tieáp lôùp sôn Taøu nöõa thì
loä ra coát loõi gaäy tre Vieät Nam.
Thaät ra, coøn moät lôùp sôn AÁn Ñoä (Phaät Giaùo) cuõng khaù daøy maø hoïc giaû queân ñeà caäp ñeán.
Trôû veà nguoàn cuõng khoâng theå ngöøng laïi ôû neàn vaên hoùa Ñoâng Sôn vôùi troáng ñoàng Ngoïc Luõ, thôøi
ñaïi Tam Giaùo chöa du nhaäp vaøo Vieät Nam. Trôû veà nguoàn cuõng khoâng phaûi trôû veà vaên hoùa
Phuøng Nguyeân, thôøi ñaïi caùc vua Huøng döïng nöôùc, thôøi ñaïi oâng Khoång Töû, oâng Laûo Töû vaø Thaùi
Töû Taát Ñaït Ña chöa coù maët treân traùi ñaát.
Phaûi ñi ngöôùc leân, xa hôn nöõa, vöôït qua vaên hoùa Baéc Sôn vôùi caùi rìu Baéc Sôn noåi tieáng
treân theá giôùi, ñeán taän neàn vaên hoùa Hoøa Bình muoän (12,000 – 10,000 naêm tröôùc Taây lòch) nôi
phaùt sinh cuoäc caùch maïng noâng nghieäp troàng luùa nöôùc (Oryzasativa, caây löông thöïc troïng yeáu
cuûa loaøi ngöôøi, caùch ngaøy nay 8,000 – 9,000 naêm). ÔÛ ñoù naåy sinh xoùm laøng chan chöùa tính ngöôøi
vaø tình ngöôøi (xaõ thoân töï trò), do loái soáng (ñònh cö), caùch laøm aên (troáng luùa nöôùc) vaø söï caûm nhaän
thieân nhieân hoøa quyeän vôùi loøng ngöôøi taïo neân.
Töø nhöõng hieåu nghieäm soáng trong neàn vaên hoùa troàng luùa nöôùc oán ñònh laâu ñôøi – neáp
soáng töôïng nhöôïng quaàn cö haøi hoøa trong xoùm laøng, tinh thaàn thöïc tieãn, taäp tuïc coù vieäc thì ñeán
heát vieäc thì ñi, tính hieáu hoøa, tinh thaàn töôïng trôï, töông thaân, töông ai, neáp soáng trong tình nghóaböôùc vaøo ngoâi nhaø taâm linh, ñeán taän nguoàn goác vaên hoùa Vieät – Thieân Thö Voâ Ngoân cuûa Trôøi
Ñaát – nôi chöùa ñöïng nhöõng yeáu toá tinh anh / tinh roøng cuûa vaên hoùa Vieät noùi rieâng (vaø vaên hoùa
nhaân loaïi noùi chung), neân taûng trieát lyù soáng Vieät (Ñaïo Soáng Vieät).
Noùi moät caùch ñôn giaûn Thieân Thö Voâ Ngoân cuûa Trôøi Ñaát laø thieân nhieân.
Con ngöôøi ra ñôøi trong Trôøi Ñaát – “ñaàu ñoäi trôøi, chaân ñaïp ñaát“- soáng giöõa thieân nhieân
cuøng muoân loaøi. Töø thuôû ban sô, con ngöôøi hoïc töø thieân nhieân vaø ôû chính mình ñeå taêng daàn söï
hieãu bieát. Coù theå noùi raèng thieân nhieân laø oâng thaày ñaàu tieân cuûa con ngöôøi vaø maõi maõi laø oâng thaày
voâ tö vi dieäu neáu con ngöôøi vaãn chòu khoù ñeå taâm quan saùt hoïc hoûi.
Traûi qua tieán trình laâu daøi haøng chuïc vaïn naêm, moâi tröôøng soáng luoân luoân thay ñoåi. Nhôø
quan saùt hoïc hoûi töø thieân nhieân vaø cuoäc soáng sinh ñoäng, con ngöôøi coå ñaïi ngaøy caøng hieåu bieát
hôn, hieåu ra ñöôïc quy luaät veà chu kyø cuûa söï bieán chuyeån thôøi tieát, bieát ñöôïc tính chaát cuûa ñaát ñai,
hieåu quy luaät vaän haønh cuûa thieân nhieân cuøng muoân vaät.
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Nhöõng tri thöùc thöïc nghieäm ñoù giuùp con ngöôøi coå ñaïi thích nghi vôùi moäi tröôøng soáng ñeå
toàn taïi vaø phaùt trieån veà moïi maët, vaät chaát laãn tinh thaàn.
Thôøi ñaïi khoâng saùch vôû, kinh ñieån, khoâng hoïc thuyeát naày, hoïc thuyeát kia, khoâng môû maét,
khoâng ñoäng naõo, khoâng môû loøng ñeå caûm nhaän, con ngöôøi khoâng soáng noåi. Tìm nhöõng traùi caây
aên ñöôïc qua quan saùt caùc loaøi chim aên traùi treân caønh, con soùc löôïm quaû döôùi ñaát….
Sau moät thôøi gian daøi, töø saên baét haùi löôïm, ñaøo cuû, toå tieân ngöôøi Vieät coå ôû Hoøa Bình (tieàn
thaân cuûa daân toäc Vieät Nam) bieát thuaàn hoùa caây noâng nghieäp, thuù vaät, chuyeån sang ñôøi soáng ñònh
canh ñònh cö: troàng troït, troàng luùa nöôùc vaø nuoâi gia suùc.
Ai ñaõ daïy hoï troàng troït ?
Phaûi chaêng moâi tröôøng soáng (thieân nhieân) vaø ñôøi soáng thöïc tieãn laø oâng thaøy cuûa hoï ?
Thöôøng ngaøy hoï haùi löôïm quaû chín ôû trong röøng saâu ñeâm veà hang ñoäng, aên xong, vöùt hoät
xuoáng ñaát aåm ñaát, haït naåy maäm moïc leân caây, sinh hoa keát traùi…. Hoï hieåu ra…. Töø ñoù hoï phaù
röøng ñeå trôû thaønh vöôøn nöông, vöôøn töôïc troàng caây aên traùi, ñoài nöông troàng rau döa, baàu bí, khoai
ñuû loaïi….
Theá laø ngheà noâng xuaát hieän, ñaùnh daáu moät böôùc tieán boä quan troïng trong ñôøi soáng cuûa
daân cö Hoøa Bình. Töø nhöõng kinh nghieäm troàng troït, hoï nhaän ra ñöôïc nöôùc giuùp cho thaûo moäc
taêng tröôøng maïnh vaø toát töôi, neân hoï tìm caùch thuaàn hoùa luùa hoang trôû thaønh caây luùa nöôùc….
Quan saùt ñeå hoïc. Hoïc ñeå bieát, bieát ñeå laøm, laøm ñeå soáng. Roài vöa laøm vöøa hoïc, laøm
ñeán ñaâu hoïc ñeán ñoù. Bieát ñeán ñaâu soáng vaø laøm ñeán ñoù. Bieát roài baûo nhau cuøng bieát ñeå
thaêng tieán con ngöôøi. Thaêng tieán con ngöôøi ñoàng nghóa vôùi thaêng tieán xaõ hoäi, vaø ngöôïc laïi.
Vi` soáng phaûi laøm maø laøm thì taêng söï hieáu bieát “soâng – laøm – bieát” vaø ngöôïc laïi “bieát –
laøm – soáng”.
Kinh nghieäm soáng cho bieát, con ngöôøi hoïc hoûi baèng loøng (taâm) : caøm nhaän, tröïc nhaän; hoïc
hoûi baèng baèng maét : quan saùt; hoïc hoûi baèng tay : lao ñoäng; hoïc hoûi baèng oùc : suy tö nhaän xeùt,
saùng taïo.
Ngöôøi noâng daân troàng luùa nöôùc phaûi quan saùt trôøi (thôi tieát) traêng sao, ñaát ñai, möa gioù
thaät tæ mó ñeå hoaïch ñònh coâng vieäc caøy caáy, saên soùc, chaêm boùn ñoàng ruoäng.
Soáng vôùi ngheà noâng troàng luùa nöôùc oån ñònh laâu ñôøi caùch ngaøy nay 8,000 – 9000 naêm (thôøi
ñaïi vaên hoùa Hoøa Bình) noâng daân Vieät, vôùi kinh nghieäm soáng thöïc tieãn thaáu hieåu raèng muoán giaûi
quyeát caùc khoù khaên trong cuoäc soáng thì phaûi nhìn thaèng vaøo söï thöïc trong hieän taïi (thöïc taïi);
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veà sau oâng cha ta dieãn taû caùi bieát baèng: “Trong cô trôøi ñaát lieâu thôøi laøm aên” töùc caûm nhaän thieân
nhieân (Thieân Thö Voâ Ngoân cuûa Trôøi Ñaät).
Caûm, nhaän quy luaät dòch lyù trong thieân nhieân, trôøi ñaát, phoùng taâm hoøa cuøng vuõ truï vaïn vaät
: taâm ta vaø taâm vuõ truï laø moät, gioáng nhau, ñeå töø ñoù ruùt ra (nhaän) nhöõng quy luaät, nhöõng baøi hoïc
ñöôïc theå nghieäm, chöùng nghieäm töø kinh nghieäm soáng thöïc teá, ñeå xaây döïng neáp soáng haøi hoøa : haøi
hoøa giöõa thaân vaø taâm, haøi hoøa giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi ñeå chung soáng yeân vui trong thanh bình thònh
vöôïng, haøi hoøa giöõa ngöôøi vôùi thieân nhieân ñeå thaêng hoa cuoäc soáng vaø con ngöôøi, theo chieàu kích
phaùt trieån tình thöông vaø trí tueä (taâm linh) vôùi ñònh höôùng cuûa neàn taâm hoïc daân toäc Bieán- Hoùa,
Thaêng hoa, Hoøa ñoàng, qua quaù trình giaùo duïc nhaân baûn taâm linh: hoïc aên, hoïc noùi, hoïc goùi, hoïc
môû.
Nhöõng quy luaät dòch lyù cuûa thieân, nhöõng baøi hoïc ruùt ra töø Thieân Thö Voâ Ngoân cuûa Trôøi
Ñaát (thieân nhieân) chaúng haïn taát caû moïi hieän höõu treân ñôøi ñeàu bieán ñoåi khoâng ngöøng, theo quy
luaät rieâng cuûa noù, nhö caây luùa, giaây baàu, giaây bí, thôi tieát, v.v… keá caû con ngöôøi vaø vaïn vaät
muoân loaøi; vaø khoâng coù “caùi gì” treân traùi ñaát naày töï nhieân hay do moät ngöôøi naøo ñoù taïo ra, maø
phaûi do nhieàu yeáu toá hôïp laïi duyeân hôïp töông quan nhaân quaû maø caáu thaønh. Caây luùa chæ coù theå
phaùt trieån toát töôi treân ñoàng ruoäng laø do söï caàn cuø lao ñoäng cuûa con ngöôøi, vôùi gioáng toát, nöôùc,
phaân, aùnh saùng maët trôøi vaø thôøi tieát….
Tinh thaàn nhaân baûn (con ngöôøi laø goác) cuõng nhö tinh thaàn nhaân chuû trong neàn vaên hoùa
Vieät khoâng phaûi do moät vò thaàn linh, hay do moät ngöôøi ñaéc ñaïo naøo ñoù, hoaëc do moät heä thoáng
trieát hoïc chæ daïy cho daân noâng nghieäp troàng luùa nöôùc thôøi vaên hoùa Hoøa Bình noùi rieâng, vaø cho
daân toäc Vieät Nam noùi chung, maø do caûm nhaän chuyeån dòch nguyeân lyù vaän haønh cuûa Thieân Nhieân
vaøo doøng soáng qua tình gia ñình (tình meï con, cha con, loøng hieáu thaûo), moâi tröôøng soáng (khi
haäu nhieät ñôøi gioù muøa vôùi nhöõng ñoàng baèng truø phuù) caùch laøm aên (troàng luùa tröôùc) vaø neáp soáng
töông nhöôïng quaàn cöï haøi hoøa trong xoùm laøng, hoøa quyeän vôùi loøng ngöôøi ñaõ toâi luyeän hun ñuùc
keát ñoäng laïi.
Thöïc teá cho thaáy kinh nghieäm troàng luùa nöôùc ñaõ reøn luyeän, hun ñuùc cho noâng daân tình
thaàn nhaân chuû. Muoán thu hoaïch ñöôïc keát quaû toát ñeïp trong vieäc troàng luùa nöôùc, noâng daân phaûi
chuû ñoäng quan saùt caùc hieän töôïng thieân nhieân : troâng trôøi, troâng ñaát, troâng maây, v.v…. Noùi goïn
moät caâu : “Troâng cô trôøi ñaát lieäu thôøi laøm aên “nghóa laø quan saùt hieän töôûng thieân nhieân, thôøi tieát
ñeå quyeát ñònh saép xeáp coâng vieäc troàng troït, laøm muøa, v.v….
Neáu möa to, gioù lôùn, gioáng baûo noåi leân, noâng daân khoâng daïi gì caøy böøa, gieo maï, caáy luùa
trong nhöõng tröôøng hôïp ñoù….
Neáu trôøi trong bieån laëng, noâng daân môùi yeân taâm laøm ruoäng. Ñieàu ñoù cho thaáy quyeát ñònh
laøm hay chöa laøm laø do con ngöôøi. Noùi caùch khaùc, con ngöôøi chuû ñoäng trong moïi sinh hoaït cuûa
con ngöôøi.
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Nhö vaäy, con ngöôøi töï mình quyeát ñònh nhöõng coâng vieäc phaûi laøm, chöù khoâng phaûi do baát
cöù yeáu toá naøo ôû beân ngoaøi con ngöôøi. Con ngöôøi töï mình quyeát ñònh, laøm chuû chính mình. Trieát
hoïc ngaøy nay goïi ñoù laø tinh thaàn nhaân chuû. (xem chi tieát Tinh thaàn nhaân baûn vaø nhaân chuû trong
neàn vaên hoùa Vieät – Tuû Saùch Vieät Thöôøng. P.O. Box 720080, Houston, TX 77072).
Noùi caùch khaùc, ngheà noâng troàng luùa nöôùc baét buoäc noâng daân nhìn thaúng vaøo thieân nhieân
(Trôøi) ñaát ñai, thôi tieát, töùc nhìn thaêng vaøo thöïc taïi.
Trong trôøi, troâng ñaát, troâng maây
Troâng möa, troâng gioù, troâng ngaøy, troâng ñeâm.
Phoùng taàm quan saùt nhöõng hieän töôïng thieân nhieân – höôùng gioù, ñoä möa, saéc maây, quaàng
traêng, eùn bay thaáp hay cao, quaï taém hay saùo taém, v.v… töø quan saùt thöïc taïi tìm hieåu söï thaät /
chaân lyù (möa hay naéng, möa ngaäp bôø ao hay möa raøo laïi taïnh, v.v…) haàu giaûi quyeát trôû ngaïi cho
vieäc gieo troàng noùi rieâng, cho cuoäc soáng noùi chung.
Quïa taém thì raùo (naéng) saùo taém thì möa
EÙn bay thaáp möa ngaäp bô ao
EÙn bay cao möa raøo laïi taïnh
Chính thieân nhieân ñaõ daïy ngöôøi noâng daân, noùi theo ngoân ngöõ ngaøy nay: thöïc taïi laø tieâu
chuaån cuûa chaân lyù.
Quan saùt beân ngoaøi (thieân nhieân) chöa ñuû maø coøn phaûi quan saùt chính mình, ñeå töï mình :
phaûi coù quyeát taâm vôùi tinh thaàn chuû ñoäng môùi coù theå ñaït ñöôïc keát quaû trong coâng vieäc : Troâng
cho chaân cöùng ñaù meàm.
Khoâng töï hieåu mình khoâng theå tieán xa ñöôïc, khoâng theå soáng yeân vui ñöôïc. OÂng cha ta ñaõ
ruùt ñöôïc kinh nghieäm, traêm hay laø xoay vaøo loøng, “vì ngoïn ñeøn ñöôïc toû tröôùc kheâu bôûi mình”.
Töï hieåu mình ñi ñeán choå yù thöùc loøng mình (taâm mình) vôùi taâm vuõ truï laø moät, hoøa cuøng vuõ
truï nhö ñaõ trình baøy “Trôøi trong bieån laëng môùi yeân taám loøng”.
Trong cuoäc soáng sinh ñoäng, oâng cha ta chuyeån taûi söï hieåu nghieäm (söï hieåu bieát qua kinh
nghieäm soáng) vaø “ngheä thuaät” caûm nhaän thieân nhieân cuøng neáp soáng haøi hoøa cho con chaùu qua ca
dao, tuïc ngöõ, huyeàn thoaïi maø khoâng truyeàn qua hình thöùc ñoùng khung trong vaên töï vôùi hoïc
thuyeát, chuû nghóa, yù thuùc heä hay toân giaùo.
Khôûi töø cuoäc soáng linh ñoäng, truyeàn töø söï sinh ñoäng qua söï sinh ñoäng thieát thöïc cuûa cuoäc
soáng, truyeàn töø taâm qua taâm, khoâng ñoùng khung trong ngoân ngöõ cheát. Chöõ nghóa chæ noùi veà söï
thaät chöù khoâng phaûi laø söï thaät.

Tuû Saùch Vieät Thöôøng

Trang 18

www.tusachvietthuong.org

Toùm laïi, tri thöùc thöïc nghieäm ruùt ra töø thieân nhieân (Thieân Thö Voâ Ngoân cuûa Trôøi Ñaát) vaø
chính mình, roài ñeâm caùc qui luaät vaän haønh ñaõ caûm nhaän ñöôïc öùng duïng vaøo laûnh vöïc lieân heä ñeán
cuoäc soáng haøng ngaøy. Chaúng haïn quy luaät vaän haønh cuûa boán muøa, höôùng gioù, ñoä möa cuûa töøng
thôøi kyø, saéc maây, quaàng traêng v.v… ñaõ ñöôïc öùng duïng vaøo vieäc döï baûo thôøi tieát nhaø noâng, vì theá
cuoäc soáng cuûa noâng daân gaén lieàn vôùi cuoäc soáng thaûo moäc vaø thieân nhieân. Ñaây laø moái lieân heä
maát thieát, töông quan, töông caûm ñaõ phaûn aûnh saâu ñaäm trong nhaân sinh quan thaûo moäc vôùi caùi
nhìn thaûo moäc (thích nghi, haøi hoøa) cuûa noâng daân Vieät, noù khaùc vôùi caùi nhìn “ñoaøn luõ” chaên nuoâi
theo baày vôùi ñaùnh ñaäp la heùt cuûa ngöôøi Trung Hoa vaø Taây Phöông vôùi nhaân sinh quan du muïc.
Qua kinh nghieäm soáng, hoï bieát nöông töïa vaøo thieân nhieân, thích nghi, thích öùng vôùi thieân
nhieân ñeå toàn taïi vaø phaùt trieån haàu thaêng hoa con ngöôøi vaø cuoäc soáng. Neáu soáng xa caùch thieân
nhieân hay phaù hoaïi thieân nhieân, con ngöôøi khoù toàn taïi moät caùch laønh maïnh.
Truyeàn thoáng baûo veä moâi sinh cuûa neàn vaên hoùa xoùm laøng, vaên hoùa noâng nghieäp troàng luùa
nöôùc ghi nhaän ñöôïc qua chieáu chæ cuûa vua Lyù Nhaân Toâng naêm 1126 (Bính Ngoï) : caám daân
chuùng muøa Xuaân khoâng ñöôïc chaët caây (ÑVSKTT trang 294).
Nhö vaäy, trôû veà coõi nguoàn laø trôû veà vôùi Thieân Thö Voâ Ngoân cuûa Trôøi Ñaát (thieân nhieân),
taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc chuyeån hoùa taâm thöùc, chuyeån hoùa hieän taïi ñeå thaêng hoa cuoäc
soáng vaø con ngöôøi, chöù khoâng phaûi trôû veà vôùi Töù Thö Nguõ Kinh, hay Tam giaùo (Nho-Laõo-Phaät),
hoaëc trong saùch vôû vôùi nhöõng ñònh nghóa khoâng ñoùng goùp thieát thöïc cho cuoäc soáng hieän thöïc.
Ngaøy nay, ñaàu oùc con ngöôøi ñaõ vaø ñang bò ñieàu kieän hoùa bôûi giaùo duïc, xaõ hoäi, hoïc thuyeát,
trieát thuyeát, yù thöùc heä, nhaát laø caùc toå chöùc toân giaùo, v.v… neân chuùng ta khoù loøng vöôït qua ñöôïc
saùch vôû, kinh ñieån, tri thöùc thoï nhaân, v.v… neáu khoâng töï yù thöùc chuyeån hoùa taâm thöùc thì khoâng
theå trôû veà vôùi oâng thaày ñích thöïc voâ ngoân vò dieäu (Thieân Thö Voâ Ngoân cuûa Trôøi Ñaát).

Thaàn Toå Keùp Tieàn Roàng Laø Bieåu Töôïng Cuûa Lyù Ñoái Laäp Thoáng Nhaát (Haøi Hoøa)
Tình Thöông Trí Tueä Vaø Thaêng Hoa
Thaàn toå keùp Tieân Roàng cuûa daân Vieät laø bieåu töôïng cho lyù ñoái laäp thoáng nhaát, neàn taûng
cuûa trieát lyù soáng thaùi hoøa : haøi hoøa giöõa thaân taâm, haøi hoøa giöõa ngöôøi vôùi ngöôøi, hai hoøa vôùi thieân
nhieân, hoøa cuøng vu truï. Hoøa laø chuû ñaïo cho moïi lieân heä öùng xöû. Nhaân vaø Trí laø ñònh höôùng
cho moïi lôøi noùi, yù nghæ vaø vieäc laøm, haàu nhaân tính laøm chuû tö duy vaø haønh ñoäng ñeå thaêng
hoa cuoäc soáng vaø con ngöôøi.
Thaàn toå keùp Tieân Roàng coøn laø bieåu töôïng cho söï thaêng hoa theo chieàu kích Nhaân vaø Trí.
Meï Tieân AÂu Cô soáng treân nuùi (non Nhaân), cha Roàng Laïc Long soáng döôùi bieån (nöôùc Trí).
Trí tueä vaø nhaân aùi laø ñònh höôùng cuûa daân toäc Vieät trong moïi yù nghó vaø haønh ñoäng.
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Bieåu töôïng meï, AÂu Cô vaø cha Laïc Long chính laø bieåu hieän röïc rôû cuûa Tình
Thöông (Nhaân AÙi) vaø Trí Tueä ñeå con caùi Vieät noi theo.
Veà nguoàn laø phuïc hoaït “coát loõi tö töôûng Vieät”, laøm yeáu toá chuû ñaïo cho vieäc dung hoùa
nhöõng tö töôûng ngoaïi nhaäp Ñoâng Taây Kim Coå ñang hoäi tuï treân queâ höông vaø ñang taùc haïi ngöôøi
daân Vieät veà vaät chaát cuõng nhö tinh thaàn. Cuoäc dung hoùa thaønh coâng – thoáng nhaát trí thöùc vaø taâm
thöùc – laø ñieàu kieän caàn vaø ñuû caàn vaø ñuû ñeå theå hieän con ñöôøng soáng cuûa daân toäc, haàu ñöa ñaát
nöôùc vöôn leân ngang taàm vôùi thôøi ñaïi. Ñoù cuõng laø caùch thanh toaùn moùn nôï tinh thaàn thieát thöïc coù
yù nghóa nhaát trong thôøi ñaïi tin hoïc, ñoùng goùp phaàn mình vaøo coâng cuoäc xaây döïng neàn vaên minh
nhaân baûn.
Noùi caùch khaùc, VEÀ NGUOÀN khoâng phaûi chæ naâng niu ca ngôïi “Troáng Ñoàng”, chieác Rìu
Baéc Sôn noåi tieáng treân theá giôùi, hoaëc töï haøo laø ñaõ thöïc hieän cuoäc caùch maïng troàng luùa nöôùc caùch
ngaøy nay khoaûng 8,000 – 9,000 naêm, haõnh dieän vôùi ngöôøi laø Taøu cöôùp tinh hoa cuûa vaên hoùa Vieät,
v.v…, maø theå hieän ñaïo lyù daân toäc “thöông ngöôøi nhö theå thöông thaân” trong ñôøi soáng, vaø thöïc
hieän con ñöôøng nhaân ñaïo maø toå tieân chuùng ta ñaõ nhaén gôûi trong caùc thoâng ñieäp qua huyeàn thoaïi,
ca dao, tuïc ngöõ.
Trôû veà nguoàn laø vaän duïng oùc saùng taïo vôùi tinh thaàn thích nghi, khai phoùng, dung hoùa vaø
saùng taïo nhö oâng cha ta ñaõ laøm trong quaù khöû ñeå taïo nhöõng thaønh quaû thieát thöïc phuïc vuï ñôøi
soáng.

Ñoùng Goùp Cuûa Daân Toäc Vieät Nam Trong Vieäc Taïo Quaân Bình Giöõa Söï Tieán Boä Vaät
Chaát Vaø Tinh Thaàn, Xaây Döïng Neàn Vaên Minh Nhaân Baûn
Loøng bieát ôn cuûa ngöôøi Vieät baét ñaàu töø vieäc uoáng moät nguïm nöôùc trong maùt phaûi nhôù ñeán
nguoàn nöôùc, aên moät traùi caây ngon ngoït phaûi nhôù ñeán coâng lao cuûa keû troàng caây. Chuùng ta, daân
toäc Vieät Nam, ñang höôûng nhöõng thaønh quaû khoa hoïc kyõ thuaät, ñang nôï theá giôùi vaên minh khoa
hoïc raát nhieàu. Theá giôùi cho ta vaên minh khoa hoïc kyõ thuaät thì ta giôùi thieäu vaên minh tinh thaàn
khai phoùng vôùi trieát lyù soáng haøi hoøa “ hoøa caû laøng”. Hoï khuûng khoaûng gia ñình, ta giôùi thieäu söï
hoøa thuaän : thuaän vôï thuaän choàng bieån Ñoâng taùt cuõng caïn, trong gia ñình phaân coâng (choàng chaøy,
vôï löôùi, con caâu), laáy tình nghóa laøm ñaàu: moät boà caùi lyù khoâng baèng moät tí caùi tình. Hoï cho ta kyõ
thuaät phaùt trieån vaät chaát, ta chia seû vôùi hoï ngheà thuaät thaêng hoa taâm linh, traêm hay laø xoay vaøo
loøng, vì ngoïn ñeøn ñöôïc toû tröôùc kheâu bôûi mình. Hoï ñeà cao duy lyù treân neàn taûng maïnh ñöôïc yeáu
thua, caù lôùn nuoát caù beù, ta giôùi thieäu tình lyù haøi hoøa treân neàn taûng cuûa lyù ñoái laäp thoáng nhaát, ñoái
laäp laø boå sung. Hoï chuû tröông caïnh tranh sinh toàn, ta giôùi thieäu tinh thaàn phaân coâng hôïp taùc treân
neân taûng cuûa lyù taùc ñoäng hai chieàu : coù ñi co laïi môùi toaïi loøng nhau, trong tinh thaàn “coâng baèng laø
ñaïo ngöôøi ta ôû ñôøi”. Hoï chuû tröông duøng baïo löïc ñeå giaûi quyeát maâu thuaãn, ta giôùi thieäu caùch öùng
xöû khöôùc töø baïo löïc (ñoái thoaïi) : khoân chaúng qua leõ, khoûe chaúng qua lôøi.
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Vôùi tình thaàn ñoäc toân ñoäc höõu, hoï chuû tröông ñoäc quyeàn chaân lyù, toân giaùo ñoäc toân, ta giôùi
thieäu chaáp nhaän dò bieät : raèng trong leõ phaûi coù ngöôøi coù ta, vaø toân troïng toân giaùo cuûa ngöôøi khaùc,
ñeå caùc toân giaùo ñoàng löu trong tinh thaàn, troáng laøng naøo laøng aáy ñaùnh, thaùnh laøng naøo laøng aáy
thôø.
Khoâng coù gì nguy haïi baèng khuûng hoaûng veà söï maát quaân bình giöõa tieàn boä vaät chaát vaø
tieán boä tinh thaàn – töùc maát quaân bình giöõa khoa hoïc kyõ thuaät vaø khoa hoïc nhaân vaên – trong xaõ hoäi
nhaân loaïi ôû thôøi haäu kyõ ngheä. Chuùng ta giôùi thieäu ngheä thuaät soáng taïo döïng söï caân baèng (quaân
bình) giöõa vaät chaát vaø tinh thaàn, khoâng caàn keâu caàu ñeán toân giaùo, vaø yù thöùc heä. Khoâng ôû ñaâu
thoaûi maùi binh an baèng ñi vaøo taâm linh, khoâng haïnh phuùc naøo ñeã naèm baét baèng tình nghóa trong
gia ñình, nhaân aùi trong xaõ hoäi vôùi neáp soáng hoøa caû laøng chöùa chan tính ngöôøi vaø tình ngöôøi.

Caùch Maïng Taâm Linh
Thöïc teá tröôùc maét, so vôùi hôn moät ngaøn naêm bò Baéc thuoäc, vôùi chaùnh saùch ñoàng hoùa voâ
cuøng thaâm ñoäc cuûa toäc Haùn, khoâng cho pheùp chuùng ta thoái chí naûn loøng. OÂng cha ta ñaõ daïy: “coøn
nöôùc coøn taùt”, “coøn da loâng moäc”, “coøn choài leân caây”. Nhö vaäy, tieáng Vieät coøn, tình thaàn daân toäc
coøn, noäi löïc cuûa daân toäc vaø baûn saéc daân toäc coøn, neàn “taâm hoïc daân toäc” vôùi phöông tieän giaùo duïc
nhaân baûn taâm linh (treân 50000 caâu ca dao, tuïc ngöõ) coøn, thì nöôùc Vieät coøn vöôn leân trong töông
lai, daân Vieät coøn ñöùng vöûng tröôùc ngaû tö quoác teá vôùi moät tö theá uy duõng nhö Roàng vaø nhaân ai nhö
Tieân.
Töông lai Vieät Nam ñi veà ñaâu ? Caâu traû lôøi baét ñaàu töø hieän taïi, ngay taïi ñaây vaø baây giôø,
töøng ngöôøi trong chuùng ta yù thöùc ñöôïc taàm quan troïng cuûa cuoäc chuyeån hoùa taâm thöùc ñeå thoáng
nhaát trí thöùc vaø taâm thöùc, cuøng nhau theå hieän con ñöôøng soáng cuûa daân toäc (= Nhaân Ñaïo) trong
thôøi ñaïi tin hoïc vôùi xu theá toaøn caàu hoùa.
OÂng Krishnamurti ñaõ ñi khaép theá giôùi trong suoát saùu möôi laêm naêm khaån thieát keâu goïi
phaùt ñoäng moät cuoäc caùch maïng trieät ñeå trong taâm thöùc con ngöôøi.
Ñöùc Ñaït Lai Laït Ma ñaõ phaùt bieåu trong ÑAÏO LYÙ CHO THIEÂN NIEÂN KYÛ MÔÙI : caàn phaûi
coù moät cuoäc caùch maïng, chaéc chaén laø theá. Nhöng khoâng phaûi caùch maïng chính trò, kinh teá, hoaëc
ngay caû kyõ thuaät, chuùng ta ñaõ coù quaù ñuû kinh nghieäm cuûa caùc thöù treân trong theá kyû qua ñeå hieåu
bieát raèng, moät khuynh höôùng ngoaïi dieän khoâng theå naøo ñaày ñuû. Ñieàu toâi ñeà xöôùng laø moät cuoäc
caùch maïng taâm linh (DaLai LaMa sñd, trang 16).
Goïi queâ höông mình laø nöôùc (nöôùc Vaên Lang) vaø vôùi bieåu töôïng “thaân toå keùp Tieân
Roàng”, oâng cha ta muoán nhaén nhuû con chaùu phaûi luoân luoân höôùng thöôïng, thaêng hoa nhö Tieân
Roàng, nhö nöôùc boác hôi theo chieàu kích phaùt trieån tình thöông (Tieân) vaø trí tueä (Roàng), khong
qua saùch vôû kinh ñieån maø laáy “loøng ngöôøi”- traêm hay laø xoay vaøo loøng – laøm trung taâm ñieåm cho
vieäc chuyeån hoùa taâm thöùc, qua hoùa trình giaùo duïc nhaân baûn taâm linh – hoïc aên, hoïc noùi, hoïc goùi,
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hoïc môû – vôùi ñònh höôùng cuûa neàn taâm hoäc daân toäc: Bieán – Hoùa – Thaêng hoa – Hoøa ñoàng: hoøa
cuøng vuõ truï.
Con ngöôøi xaây döïng xaõ hoäi vaø xaõ hoäi phaàn thoùa con ngöôøi. Trong xaõ hoäi maø phaàn nhaân
tính trong con ngöôøi ñöôïc toû loä nhieàu, xaõ hoäi ñöôïc thanh bình thònh vöôïng; trong xaõ hoäi maø phaàn
ma quyû bieåu loä, con ngöôøi soáng trong xaõ hoäi naày cöu mang ñaày buoàn tuûi xoùt xa. Thaêng tieán con
ngöôøi ñoàng nghóa vôùi thaêng tieán xaõ hoäi vaø ngöôïc laïi (Ñaïng Thanh Tuøng, Tinh Hoa Tö Töôûng
Vieät, Tuû Saùch Vieät Thöôøng, 1999, trang 111).
Muoán caûi tieán, chuyeån hoùa xaõ hoäi, tröôùc heát phaûi thay ñoåi chính baûn thaân mình.
Ñeå thay ñoåi ñöôïc chính baûn thaân mình, söï töï bieát mình laø ñieàu heát söùc caàn thieát; khoâng
bieát mình laø ai, thì seõ chaúng coù moät neàn taûng naøo cho nhöõng suy nghæ ñuùng ñaén vaø khoâng bieát
mình laø ai thì seõ chaúng bao giôø coù ñöôïc moät bieán chuyeån naøo caû. Haõy thay ñoåi chính baûn thaân
mình, roài baïn seõ thay ñoåi toaøn theá giôùi (Krishnamurti – What are you doing with your life? trang
16).
Coøn “taâm Vieät, hoàn Vieät” thì coøn yù thöùc ñöôïc chính tinh thaàn khai phong, côûi môû, bao
dung, vò tha maø oâng cha ta ñaõ ñöa hai tay ñoùn nhaän taát caû caùc toân giaùo trong tinh thaàn “troáng
laøng nao laøng aáy ñaùnh, thaùnh laøng naøo laøng aáy thôø” vôùi chuû tröôøng khöôùc töø baïo löïc (ñoái thoaïi)
khi coù maâu thuaån : “Khoân chaúng qua leõ khoûe chaúng qua lôøi”.
OÂng cha ta ñaõ daïy : AÊn moät traùi caây ngon ngoït phaûi nhôù ñeán coâng lao cuûa keû troàng caây
(aên traùi nhôù keû troàng caây), uoáng moät nguïm nöôùc trong maùt phaûi nhôù ñeán nguoàn nöôùc (uoáng nöôùc
nhôù nguoàn). Cho neân ngöôøi Vieät theo nhöõng toân giaùo ngoaïi nhaäp (Nho-Laõo-Phaät, Ki Toâ giaùo Tin
Laønh, Hoài Giaùo Keå caû Cao Ñaøi, Hoøa Haûo), v.v…. khoâng neân taïo nhöõng oác ñaûo trong loøng cuûa
daân toäc cuõng nhö trong gia ñình.
Veà toân giaùo, khoâng neân thuyeát phuïc ngöôøi khaùc tin theo ñieàu mình tin, maø theå hieän ñieàu
mình tin qua lôøi noùi, yù nghó vaø vieäc laøm; taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå haït gioáng tình thöông uyeân
nguyeân (khoâng mang baát cöù nhaõn hieäu naøo) phaùt trieån hoàn nhieân trong saùng thì môùi hoùa giaûi maâu
thuaãn sung ñoät treân theá giôùi giuùp loaøi ngöôøi cuøng nhau chung soáng trong yeân vui thanh bình thònh
vöôïng.
Neáu khoâng, con ngöôøi hoâ haøo tình thöông, baùc aùi nhöng thöïc chaát laø haän thuø ñoái nghòch.
Hoï ca tuïng vaên minh nhöng thöïc chaát laø daõ man cuoàng loaïn. Hoï noùi ñeán töï do nhöng thöïc chaát laø
giam giöõ con ngöôøi trong noâ leä cuûa yù heä vaø toân giaùo. (Sö Vieân Minh, Thö Thaøy Troø, trang 86).
Khoâng coù töï do taâm linh laø khoâng coù tình thöông hoàn nhieân trong saùng.
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
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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 vở những ốc đảo (kiến bò miệng
chén) những định kiến (gà quề ăn quẩn cối xay) 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 – gian nhân loại).
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 loại người đang hướng tới.
Người Việt theo tục thờ cúng tổ tiên cũng cần phải tự ý thức thực hiện cuốc 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.
Lôøi noùi kinh ñieån, chöõ nghóa chæ moâ taû söïc thöïc, chöù khoâng phaûi laø söï thöïc. Soáng vôùi söï
thöïc hôn laø noùi suoâng, cho neân oâng cha ta ñaõ daïy:
Traêm nghe khoâng baèng moät thaáy,
Traêm thaáy khoâng baèng moät laàn traûi qua.
Chuyeån hoùa taâm thöùc, khoâng nhöõng thay ñoåi chính baûn thaân mình maø coøn cöuù ñöôïc ñaát
nöôùc, thöïc hieän con ñöôøng soáng cuûa daân toäc (Nhaân Ñaïo) ñoàng thôøi daân toäc Vieät Nam cuõng ñoùng
goùp ñöôïc phaàn mình vaøo coâng cuoäc xaây döïng neàn vaên minh nhaân baûn, xu theá taát yeáu cuûa loaøi
ngöôøi.
GS Đào Văn Dương
THƯỜNG NHƯỢC THỦY
Vĩnh Như
Tuû Saùch Vieät Thöôøng
www.tusachvietthuong.org
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