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1. Ta về ta tắm ao ta – Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. 

 

“Ta về ta tắm ao ta”. Nhưng ao ta ở đâu? Hình dạng thế nào? Tên gọi 

là chi? Hơn ở chỗ nào? Thưa ao ta ở xứ Nghệ, hình nó tròn vuông, 

Tên nó là hồ Động Đình 

 

Hồ là ao - Đình là nhà 

 

Động Đình hồ là “Ao nhà vẫn hơn”, còn hơn là hơn ở chỗ -  hồ tròn 

bao lấy nhà vuông. Nhà vuông hay chữ nhật cũng có bốn góc đều chỉ 

nghĩa tứ tượng 

Tứ tượng là đầu mối cho hiện tượng, cho mỗi biến cố, nên chỉ thị 

phần hành, mà hành khải vương để đối đáp với phần biết phải tròn 

như câu ngạn ngữ Việt Nho nói “tri dục viên nhi hành dục phương, 

chữ hán” 

2. Tục Ngữ 

“Chuồn Việt có cánh thì bay,  kẻo thằng vong bản bắt mày đem 

chôn!” 

3. Nhận xét về người « Tàu » sinh sống ở lãnh thổ Trung QUốc 

hiện nay từ người ngoại quốc. 



Bà Paul David đua ra trong quyển Arts et Styles de laChine, Larousse 

1951 .“ Không nên nói nước Tàu mà phải nói những nước Tàu : có 

nước Tàu mạn Bắc gọi là Cathay , có nước Tàu mạn Nam gọi là 

Manzi. Có Tàu xám mạn Bắc mặc áo len lông thú, uống sữa. Có Tàu 

xanh phương Nam mặc áo bông ăn gạo . Có Tàu đường sá, có Tàu 

sông ngòi, có Tàu xe ngựa, có Tàu thuyền bè”. p. 7 ”.Có thể nói thêm 

về nghệ thuật là có Tàu Thao thiết , có Tàu Quỳ Long , có Tàu Ðiểu 

Long , có Tàu Ngư Thú . Nhưng đây là vấn đề nghệ thuật dành lại cho 

một quyển riêng . 

4 Bí quyết về sự Độc Lập 

ông Paul Mus với quyển Việt Nam sociology d’une guerre .Ðây là 

quyển sách bàn về xã hội học cũng như văn hoá Việt Nam sâu sắc 

nhất mà tôi đọc được. Chương giúp tôi nhìn ra hướng Việt Nho hơn 

hết có lẽ là những trang 17 – 20. Ðại để ông cho rằng Việt Nam có 

một cái bí quyết về sự độc lập, và cái bí quyết đó phải tìm ở đâu ?  

Không ở trong địa thế, vì địa thế bất lợi : Bắc bị Tàu chắn, Tây bị núi, 

Ðông biển , chỉ còn mạn Nam thì đã có người chiếm cứ rồi và do 

những dân rất mạnh. Chứng cớ là trước kia người Chàm đã nhiều lần 

uy hiếp Việt Nam, nhưng cuối cùng đã bị Việt Nam tiêu diệt. Vậy 

người Việt học bí quyết đó với Tàu chăng. Nhưng nếu học với Tàu thì 

tại sao lại chống được cuộc đồng hoá của Tàu. Tại sao các dân ở 

Lưỡng Quảng, Quý Châu, Vân Nam gồm cả hàng mấy trăm chi tộc đã 

bị đồng hoá mà riêng Việt Nam từ bao thế kỷ vẫn lẩn tránh văn minh 

Tàu, hầu bảo vệ và duy trì nền văn hoá của họ.  

Nghĩa là người Việt mang trong minh những yếu tố của một nền văn 

hoá mạnh, và nơi biểu lộ nền văn hoá chính là cái Làng. Phải, cái làng 

Việt Nam mới chính là di sản sống động nhất của nền văn hoá Việt 

nam. Nó khác với làng Tàu ở 3 điểm : 1.- Ở chỗ bình quyền : ai cũng 

có thể dự hàng kỳ mục . Làng Tàu trái lại là thị tộc từ trong cơ cấu 

nên dành quyền đó cho một họ . 2 .- Thứ đến là bình sản giữ được đến 

20 – 26 % , còn Tàu nhiều khi 4 % như cuối đời Tống là thí dụ. 3 .- 

Tàu có rất nhiều công thương ( yếu tố du mục ) biểu lộ bằng sự có 

đông thị dân hơn hẳn Việt Nam . Chỉ Việt Nam mới hoàn toàn nông 



nghiệp, nên tinh thần nông nghiệp sống mạnh bên Việt Nam hơn cả 

bên Tàu .  

Ðó là mấy nét chính có thể dùng làm tiêu điểm cho nhiều cuộc tìm 

kiếm nhất là lúc trở về nguồn gốc để tìm ấn tích Tổ tiên xuyên qua 

huyền thoại. Tôi gọi vệc đó là huyền sử , và định nghĩa huyền sử là 

nền minh triết của dân tộc được diễn tả bằng những mảnh vụn của 

lịch sử.Nói mảnh vụn vì nó rải rác lộn xộn , lu mờ. Vậy phải tìm ở 

đâu: Thưa cả trong huyền thoại, cả trong Kinh Ðiển tức Tứ Thư Ngủ 

Kinh. Về loại này chúng tôi dùng hai bộ nổi tiếng một là của James 

Legge gồm 5 quyển lớn trong bộ Chinese classic 1872. Hai là của 

Couvreur trong bộ Les Humanités d’Extrême Orient( Cathasia Paris 

1951 ).Những bộ bằng tiếng Latinh chúng tôi cũng có nhưng chỉ để 

xem riêng chứ không trưng.Và khi trưng chúng tôi theo hai nguyên 

tắc sau: Dùng những bộ đứng đắn nhất.Thứ đến nếu có bằng tiếng 

Việt thì trưng theo bản Việt để giúp nguời đọc dễ tìm tài liệu .  

Có thể hỏi tại sao chúng tôi không dùng bản chữ Nho là vì chúng tôi 

khởi nghiên cứukhi ở Paris, nên chỉ có thể có sách Tây .Ðến sau nhận 

ra phương pháp làm việc của các tác giả Tây “ khoa học ”hơn Tàu 

nhiều, nên không nghĩ tới thay đổi làm gì. Nhất là những bản trên đều 

đầy đủ nguyên văn chữ Nho .Nhân tiện ở đây cũng nên nói về khả 

năng tư tưởng của người Tàu và Việt. . . , rất kém nên đọc chán 

quá .Ban đầu tôi còn đọc quavề sau không buồn rớ tới tác giả nào nữa . 

Bao nhiêu biểu tượng đã trở thành biểu hiệu rổng, nếu không là khung 

chở những suy luận nhảm. Ðọc họ tôi có cảm tưởng như ông Keun 

nghĩ về những thợ Tàu rất giỏi nhưng không hiểu gì về nghệ thuật 

5. Việt Tỉnh Cương 

Truyện kể về một nàng tiên giả dạng cô gái thôn dân đi dự lễ hội rồi 

“vô ý” đánh vỡ cái bình pha lê cực đẹp nên bị hành hạ. Thôi Vỹ thấy 

vậy động lòng trắc ẩn liền cởi áo ra đền thay. Cô gái trả ân bằng cách 

cho Thôi Vỹ lá ngải cứu để chữa bệnh nhục ảnh. Thôi Vỹ đưa về chữa 

cho bạn hữu đều khỏi. Nhân một sự tư thù mà Thôi Vỹ bị hãm hại để 

làm của tế thần Xương Cuồng, nhưng may được một cô bạn cứu ra.  



Trong lúc đêm khuya đi trốn Thôi Vỹ nhỡ chân rơi xuống cái hang có 

con rắn dài một trăm thước mỏ vàng miệng đỏ cũng bị chứng nhục 

ảnh. Thôi Vỹ liền lấy ngải cứu chữa lành nên được rắn cõng ra khỏi 

miệng hang. Sau đó Vỹ được kết bạn với người của tiên và được tặng 

cặp ngọc long toại, nhờ đó trở nên giàu cáo. Sau tiên đưa vợ chồng 

Thôi Vỹ đi đâu chẳng ai biết. Cái hang nơi Vỹ rơi xuống nay vọi là 

Việt Tỉnh Cương. 

 Câu truyện trên đây có thể nói là bản tóm lược triết lý Việt Nam 

không những trong tính chất mà luôn trong các chặng tiến của nó. Nói 

đúng hơn là truyện đó biểu lộ tính chất triết Việt trong những chặng 

tiến. Chính những chặng tiến đó làm nên triết Việt. Nói thế có nghĩa 

là triết Việt khác với triết học Tây Aâu di chuyển từ ý niệm nọ đến ý 

niệm kia, từ tư tưởng này đến tư tưởng khác, muốn học triết chỉ cần 

đọc sách đã biết. Triết Việt không thế: nó thuộc loại tiết tiến từ tâm 

trạng này đến tâm trạng kia, từ tâm thức nọ đến tâm thức khác, nên 

muốn học triết thì phải sống triết để toàn thân tâm tiến theo các chặng 

của triết 

 

 

 

 

 


