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Lời nói đầu
 

Có nhiều bè bạn thấy chúng tôi cho xuất bản bộ Dịch Kinh Đại Toàn, khoảng
1500 trang, hỏi chúng tôi tại sao trên thị trường đã có nhiều bộ Kinh Dịch,
còn ra thêm, và như vậy nó có những đặc điểm gì?

Tôi thấy đó là một câu hỏi hữu lý, nên tôi sẽ trình bầy cùng quí vị tại sao tôi
viết bộ Dịch Kinh Đại Toàn này.

Tôi bắt đầu soạn thảo bộ Dịch Kinh này vào khoảng năm 1966. Tôi định bỏ
ra 15 năm để hoàn tất nó, nhưng may thay sau hơn 7 năm miệt mài nghiên
cứu, thì đã hoàn thành được. Khi ấy, tôi đi mua, hoặc đi mượn tất cả những
sách Dịch bằng Hán Văn, Anh văn, Pháp văn và Việt văn hiện có lúc bấy giờ.
Đọc qua những tác phẩm của cụ Từ Thanh, Phan Bội Châu, Nguyễn Mạnh
Bảo, Ngô Tất Tố, Nguyễn Duy Tinh, v.v... tôi thấy lời văn thật là khó hiểu.

Về Hán Văn, tôi may mắn có bộ Tuân Bổ Ngự Án Dịch Kinh Đại Toàn, xuất
bản ngày 18 tháng 3 năm Khang Hi 54 tức 1715, do các vị khoa bảng xưa cho
tôi. Quyển này mỗi quẻ đều có lời bình của Trình Tử, Chu Hi, Khang Hi và
chư tử chứ không phải là tư tưởng của riêng ai.

Về Anh văn, tôi có những bộ như của James Legge, Wilhelm / Baynes, R. G.
H Siu, v.v... Tôi thấy những bộ trên không có gì đặc sắc. 

Về La Ngữ, tôi có đọc bộ của P. Regis, Yiking, antiquissimus Sinarum liber.

Về Pháp văn, tôi có De Harlez, Le Yiking, texte primitif rétabli, trad. et
commentaires.

Philastre, P. L. F. Le Yiking ou Livre de Changements de la dynastie des
Tscheou traduit pour la première fois du Chinois en Francais.

Tôi cũng đã đọc Bộ Dịch của cụ Nguyễn Hiến Lê, xuất bản gần đây ở hải
ngoại. Sách trình bầy sáng sủa. Tiếc rằng cụ đã bỏ đi Thập Dực, và như cụ
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nói, Cụ đã hoàn thành bộ sách này trong vòng có 2 năm, và chỉ soạn lại bộ
Dịch của cụ Phan bội Châu mà thôi.

Tất cả đều không có gì làm tôi phải say sưa, bái phục. Gần đây, có vô số sách
Dịch bằng Anh văn, nhưng toàn thiên về bói toán. Theo tôi, Kinh Dịch không
phải sách bói toán, vì Phục Hi, Văn Vương, Chu Công, Khổng Tử, Trình Tử,
Chu Hi không hề bói toán. Tôi không bói toán. Trong Hệ Từ Thượng chỉ bàn
qua về phép bói Dịch bằng cỏ Thi, và trong Ngũ Hành bàn qua về luật Tương
sinh, Tương khắc, để quí vị nào thích bói toán, địa lý nghiên cứu thêm, chứ
không biết gì về cách bói gieo tiền theo Dã Hạc, và Bốc Dịch chính tông, hay
cách bói Mai Hoa Dịch số của Thiệu Khang Tiết. Nhiều người đi vào Dịch,
cũng là muốn học bói toán. Họ có biết đâu rằng bói toán là một năng khiếu
do Trời ban. Muốn bói hay, phải có giác quan thứ sáu, (quí vị nào thích
nghiên cứu về bói toán, thì xin đọc phần Ngũ Hành, nơi quyển I, và nơi
quyển III Hệ từ Thượng Chương 9).

Nay, bên Trung Quốc cho in ra nhiều sách Dịch, như bộ Chu Dịch Đại Tự
Điển, dày 1546 trang, hay bộ Bạch Thư Chu Dịch, một bộ Dịch đã được khai
quật lên từ một ngôi mộ nhà Hán, ở Mã Vương Đôi, Trường Sa, tháng 12,
năm 1973. Bộ này viết trên lụa trắng, vì thế gọi là Bạch Thư, và đã được
Trương Lập Văn nghiên cứu và dịch ra Bạch thoại.

Có người khuyên tôi mua, nhưng tôi không bao giờ đi vào con đường Sách
uẩn, Hành quái, không bao giờ đi vào con đường quái dị để cầu danh, nên tôi
đã không mua.

Tôi quen nhiều vị khoa bảng, và ngỏ ý xin thụ giáo các Cụ về Dịch Lý.
Nhưng cụ nào cũng nói không biết gì về Dịch Lý, vì không học Dịch khi đi
thi, và các Cụ đề nghị vào tủ sách các Cụ thấy cái gì hay thì cụ biếu, chứ
đừng hỏi về Dịch. Cụ Phó Bảng Nguyễn Hà Hoàng (Điện Bàn - Quảng Nam),
cho tôi một phần bộ Tuân bổ Ngự Án. Cụ cử Lương Trọng Hối (Quế Sơn -
Quảng Nam) cho tôi bộ Kinh Dịch của Lai Trí Đức.

Nên, tôi đi vào Kinh Dịch, qua Đạo Nho, bằng đường lối riêng tư của tôi, như
tôi sẽ trình bầy sau đây.

Tôi vào đạo Khổng từ năm 1956, qua sách vở hiện có, chứ không hề nhờ cậy
vào ai. Và tôi đã học nơi Khổng Giáo nhiều điều hay ho, mới lạ. Đặc biệt là
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biết được con người vừa có Thiên Tâm, vừa có Nhân Tâm. Thiên Tâm thời
muôn đời công chính, quang minh, chính đại, thuần túy, chí thiện. Còn Nhân
Tâm thời đầy tư tà, nhân dục.

Thiên Tâm đó khốn thay, lại ẩn ước nên ít người thấy được. Thiên Tâm là
Thiên Lý, Nhân Tâm là Nhân Dục, nên xưa mới nói Nhân dục thắng, Thiên
Lý vong hay Nhân dục tận, tắc Thiên Lý hiện, v.v... Thiên Tâm giúp ta trở
thành Thần thánh, Nhân tâm giúp ta trở thành con người thực sự. Thành thử
tôi mới dịch được câu Kinh Thư, mà xưa nay chưa ai dịch cho đúng ý nghĩa
của nó. Đó là:

Nhân tâm duy nguy                    人 心 惟 危

Đạo tâm duy vi                            道 心 惟 微

Duy tinh duy nhất                        惟 精 惟 一

Doãn chấp quyết trung              允 執 厥 中

Dịch:

Lòng của Trời siêu vi, huyền ảo,

Lòng con người điên đảo, ngả nghiêng.

Tinh ròng chuyên nhất ngày đêm,

Ra công, ra sức giữ nguyên lòng Trời.

Tôi thấy Khổng Giáo cho rằng con người có 3 thứ Đạo. Thiên đạo dạy con
người làm thần minh, Nhân đạo dạy con người làm Hiền nhân quân tử, Vật
đạo dạy con người kiếm ăn sinh sống. Sở dĩ có 3 thứ đạo, vì con người có 3
phần:

-Thần để làm Thần. Sau này, Thần còn được gọi là Đạo Tâm, Thiên Tâm, hay
nói theo Phật gia, là Chân Tâm, hay Đại Ngã. Thần liên lạc với ngoại giới
bằng Tuệ giác (Intuition), bằng Huệ hay bằng Đại trí.

-Hồn để làm người. Hồn đầy thất tình, lục dục, nên cần phải kìm hãm, phải tu
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sửa. Hồn con người chính là Tiểu Ngã. Nó liên lạc với ngoại giới bằng Trí
(Intelligence) hay Tiểu trí.

-Xác để làm ăn, sinh sống. Xác liên lạc với ngoại giới bằng ngũ quan (les
cinq sens).

Hồn và Xác trước sau sẽ biến thiên, tiêu diệt, vì chúng nằm trong vòng Sinh,
Lão, Bệnh, Tử. Chỉ có Thần là bất biến, bất tử, bất sinh, vì Thần mình và
Thần Trời đất là một.

Tôi thấy Đức Khổng, khuyên con là Bá Ngư nên đọc Kinh Thi, nên tôi đã
cùng một cự nho mà tôi quen ở Đà Nẵng, dịch toàn bộ Kinh Thi, xem trong
đó ẩn dấu điều gì bí mật. Sau khi dịch xong Quốc Phong, sang tới Đại Nhã,
tôi mới khám phá ra được một chuyện mà xưa nay không ai biết. Đó là Chân
Đạo Nội Tâm, hay Đạo Thần Linh mà ta có thể tìm ra trong lòng ta. Ngày
nay, người ta gọi là Đạo Huyền đồng (Mysticism), hay Phối

Thiên, hay Thiên Nhân tương dữ, Thiên Nhân nhất quán. Xưa, Nghiêu,
Thuấn, Thành Thang, Văn Vương, Võ Vương v.v... đã đi được vào đạo cao
siêu này.

Chân Đạo Nội Tâm dạy rằng: Trời chẳng xa người, và Hiền Thánh là những
người đã sống phối kết với Trời ngay từ khi còn ở trần gian này. Từ khi biết
được điều này, tôi mới tìm xem trong hoàn võ này, có những ai biết được cái
đạo cao siêu này, vì thế tôi đã tìm đọc các kỳ thư, bí điển của mọi đạo giáo
lớn, nhỏ trên Thế Giới, và mới tìm ra được lẽ Nhất Quán, Thù Đồ Đồng Qui
của các đạo giáo, nhất là thấy được rằng Tam Giáo, Nho, Thích, Lão là đồng
nguyên. Từ đó, tôi không còn đóng khung vào 1 đạo giáo nào cố định, và đã
đi vào khoa tôn giáo đối chiếu, tìm hiểu và so sánh mọi đạo giáo. Sau đó, tôi
lại nhận thấy rằng Trời ở trong tâm khảm mình, Chân, Thiện, Mỹ là ở trong
mình. Nên biến thiên, tiến hóa, hay Hằng Cửu cũng nằm gọn trong mình. Đi
tìm tòi nơi xa vời, nghe tuyên truyền, dụ dỗ, nhất nhất đều là mê vọng.

Nói thế, có nghĩa là Kinh Dịch đã tiềm ẩn trong lòng mình, vì Thái Cực là
chốt Dịch, đã nằm sẵn trong mình, và mọi sự biến thiên, tiến hóa của Kinh
Dịch cũng đều do nơi ta. Xưa nay thiên hạ có gì hay, có gì tốt, đều do Thái
Cực trong ta đã xui nên. Trong ta có 2 phần: Thiên bẩm (inné), và Thủ đắc
(Acquis).
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Cho nên, khi tôi viết Kinh Dịch, đã đi từ lòng sâu con người là Vô Cực, Thái
Cực, đi dần ra Hà Đồ, Lạc Thư, Âm Dương, Tứ Tượng, Ngũ Hành, Tượng,
Từ, Hào, Quải, Vạn Hữu, Vạn Tượng, và các hoàn cảnh dở hay mà con người
có thể gặp. Thế là đi từ Tĩnh lãng nội tâm ra tới ồn ào ngoại cảnh. Muốn cho
Kinh Dịch trở nên cao siêu, trang trọng tôi đã dịch Kinh Dịch hoàn toàn bằng
thơ, mong rằng:

Lời lời ngọc nhả, châu phun,

Lưu cho hậu thế muôn vàn dài lâu.

Và

Lời thơ ta rút đáy lòng muôn thuở,

Cho giáng trần,cho khoác áo văn chương.

Tôi đã muốn:

Rẽ sóng thời gian tìm nghĩa lý,

Khơi lòng Trời đất lấy tinh hoa...

Như vậy, học Dịch là để biết các lớp lang biến hóa, chuyển dịch của vũ trụ và
của lòng mình; nhân đó sẽ suy ra được chiều hướng tiến, thoái, và sẽ trở về
được với Bản Thể duy nhất, tiềm ẩn nơi đáy lòng mình.

Khi viết bộ Dịch này, tôi đã khám phá ra được nhiều điều mới mẻ:

1). Dịch trình bầy học thuyết Thiên địa vạn vật đồng nhất thể, với các hệ luận
của nó, như Nhất thể tán vạn thù, vạn thù qui nhất thể hay Đồng qui nhi thù
đồ. Hiện nay nhân loại còn tưởng rằng muôn loài có muôn bản thể khác nhau.
Tuy nhiên, Khoa Học đã giúp ta thay đổi tầm nhìn, lối nghĩ dần dần.

2). Và tôi nhìn thấy Thái Cực trong mọi người chúng ta. Đó là Lương tâm, là
Thiên Nhãn trong ta. Lương tâm trong ta, thời muôn đời bất biến. Còn Nhân
tâm trong ta thời luôn luôn biến thiên. Chúng ta dần dần phải trút bỏ cái gì
Biến Thiên để đi vào Bất Biến, tức là bỏ Tiểu Ngã để trở về Đại Ngã.
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3). Dịch có Tiên Thiên & Hậu Thiên. Tiên Thiên là cái gì Hoàn Thiện, Lý
tưởng. Hậu Thiên là cái gì bất toàn, là thực tại, là những gì ta trông thấy, nhìn
thấy trong cuộc đời chúng ta. Phục Hi vẽ ra 8 quẻ và 64 quẻ Tiên Thiên. Văn
vương vẽ và viết ra 8, và 64 quẻ Hậu Thiên. Hà đồ là Tiên Thiên, Lạc thư là
Hậu Thiên. Dịch có mục đích khuyên ta đi từ Hậu Thiên trở về Tiên Thiên.

4). Phục Hi vẽ 8 và 64 quẻ Tiên Thiên, cho thấy rằng Dịch chỉ có Âm và
Dương. Mà Âm phải đi trước, Dương phải đi sau, mới trọn đạo Trời. Đi được
hết con đường ấy, là hoàn thành được Thiên Tính của mình.

5). Nghiên cứu sâu xa hơn, tôi thấy 64 quẻ Tiên Thiên chia làm 2 nửa rõ rệt:
Nửa phải là 32 quẻ Âm, từ quẻ 1 Âm đến quẻ 6 Âm: 1 Âm là Cấu, 2 Âm là
Độn, 3 Âm là Bĩ, 4 Âm là Quan, 5 Âm là Bác, 6 Âm là Khôn.

Còn nửa trái, cũng có 32 quẻ Dương, từ quẻ 1 Dương, đến quẻ 6 Dương : quẻ
1 Dương là Phục, 2 Dương là Lâm, 3 Dương là Thái, 4 Dương là Đại Tráng,
5 Dương là Quải, 6 Dương là Kiền.

Nửa Âm là nửa đời đầu con người (50 năm đầu của cuộc đời ), khi ấy con
người phải dấn thân vào cuộc đời, phải đua tranh với đời, phải xây dựng
giang sơn, tổ quốc.

Nửa Dương là nửa đời sau con người (50 năm sau của con người), khi tóc đã
hoa dâm, khi ấy con người phải biết quẳng gánh lo, quay về lo tu tỉnh nội
tâm, mong sao có thể trở thành Thánh Hiền, Tiên, Phật.

Thiệu Khang Tiết cho rằng: Con người phải đi nửa chiều Âm trước, cốt là đi
vào vật chất, khám phá và tìm hiểu vật chất, và phải đi nửa chiều Dương sau,
để tìm hiểu căn cốt về tâm hồn mình. Có như vậy, cuộc đời mới thực đẹp đẽ.

Có điều lạ là 32 quẻ Âm đều nằm về hướng Tây, còn 32 quẻ Dương laị nằm
về hướng Đông, y như Dịch muốn nói rằng Văn minh vật chất phải nhường
cho Âu Mỹ lãnh đạo, còn Văn minh tinh thần phải nhường cho Á Châu chỉ
huy.

6).Vòng Dịch Tiên Thiên (8 và 64 quẻ) xếp theo nhẽ Âm trưởng, Dương tiêu
ở nửa bên phải (hình con cá đen) và Dương trưởng, Âm tiêu ở nửa bên trái
(hình con cá trắng).
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Còn Dịch Hậu Thiên của Văn vương thì xếp theo cách lộn lạo, đảo điên. Ý
nói, trên đời vấn đề gì cũng có xuôi, có ngược, cần nghiên cứu mọi mặt cho
thấu đáo, như vậy mới tránh được lỗi lầm, tránh được rủi, gặp được may.

7). Tôi đã sửa một lỗi của Dịch. Dịch xếp Tứ Tượng như sau: Thiếu Dương,
Thái Âm, Thiếu Âm, Thái Dương. Tôi thấy không ổn. Vì con trai nhỏ (Thiếu
Dương), lớn lên không thành được con gái lớn (Thái Âm), và con gái nhỏ
(Thiếu Âm ) không thể thành con trai lớn (Thái Dương). Nên cái mà Dịch gọi
là Thiếu Dương, tôi gọi là Thiếu Âm, cái mà Dịch gọi là Thiếu Âm tôi gọi là
Thiếu Dương, và ta sẽ có: Thiếu Âm, Thái Âm, Thiếu Dương, Thái Dương;
đúng với lẽ Âm trưởng, Dương tiêu và Dương trưởng, Âm tiêu của Trời đất.

8). Tôi đã tìm ra được Dịch biến thiên và xoay quanh 1 Tâm điểm. Tâm điểm
ấy chính là Thái Cực, và được tượng trưng bằng con số như 5, 10, 15. Ở nơi
con người thì Tâm điểm ấy là Thiên Tâm, Chân Tâm, Cốc Thần, Thái Cực,
Lương tâm con người, ở ngay giữa đầu não con người, nơi mà ta gọi là Nê
Hoàn Cung, Huyền Quan Nhất Khiếu hay Huyền Tẫn Chi Môn.

Tâm điểm thời bất biến, Vạn Tượng bên ngoài thời biến thiên. Con người
phải tiến từ Vạn Tượng về với Thái Cực. Khi vào tới Thái Cực thì Nho Gia
gọi là đạt đạo Trung Dung, Phật gia gọi là đạt tới Kim Cương, Viên Giác,
Lão gia gọi là đã luyện xong Kim Đơn. Á Châu còn gọi chung là Qui
Nguyên, Phản Bản.

9). Tôi càng ngày càng thấy Dịch dạy ta phải luôn luôn tiến hóa. Tiến hóa
chính là biến Dịch. Vì thế Trình Tử mới nói: Tùy thời biến Dịch, dĩ tòng Đạo.

Mà tiến hóa là gì? Là đi từ thô thiển tới tinh vi, từ Phàm phu tới Sĩ phu, Quân
tử, Hiền Thánh. Chúng ta nên phân biệt Tiến Hóa (évolution) với Thích ứng
ngoại cảnh (adaptation). Trong Kinh Dịch, ta thường thấy nhắc đến Quân tử
và Tiểu nhân. Quân tử có thể là những người biết tiến hóa, Tiểu nhân là
những người chỉ biết thích ứng với hoàn cảnh.

Đạo Lão cho rằng Quân tử là những người tuân theo được những khuôn mẫu
truyền thống; Hiền nhân là những người thoát ra được vòng cương tỏa của
cuộc đời; còn Tiểu nhân là những người sống theo thất tình, lục dục, chỉ biết
lo sống và hưởng thụ. Họ tiến lên nấc thang xã hội bằng sức mạnh, bằng mưu
mô, bằng bất công và bạo lực, chỉ biết nghĩ đến mình mà quên người.
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10). Xưa nay, các nhà bình giải Kinh Dịch, chưa ai phân biệt quẻ Kép khác
quẻ Đơn cái gì? Tôi nhận định như sau: Quẻ Đơn tượng trưng cho Vạn Hữu,
quẻ Kép tượng trưng cho Mọi hoàn cảnh mà vạn hữu và nhân quần gây nên
trong khi giao tiếp với nhau. Thượng Kinh & Hạ Kinh viết lại 64 quẻ, tức là
đưa ra 64 hoàn cảnh tượng trưng, để dạy cho con người phương pháp sử xự
cho khéo léo, tùy theo mỗi hoàn cảnh mình gặp.

11). Ngoài ra, tôi còn dùng Tâm Điểm và 6 vòng tròn đồng tâm để giải Dịch:
Tâm điểm là Thái Cực, 6 vòng tròn đồng tâm bên ngoài là 64 quẻ Dịch,

mỗi Hào nằm trên một vòng tròn. Nay nếu ta đem xoay chuyển, vận động các
vòng tròn đồng tâm nói trên, thì

Tâm điểm sẽ đứng yên một chỗ, còn các vòng tròn bên ngoài sẽ xoay chuyển
và chịu định luật thăng giáng, biến thiên. Ngoài ra chúng còn chịu định luật
ly tâm và hướng tâm. Nếu vậy, muôn vật trong vũ trụ, tức là những gì đã có
hình tướng, đều sẽ phải chịu những định luật biến thiên, thăng trầm, ly tâm
(Force centrifuge), hướng tâm vậy(Force centripète). Ly tâm là Tán, là hướng
ngoại (Extroversion); Hướng tâm là Tụ, là hướng nội (Introversion).

12). Sau cùng, tôi suy thêm nếu Dịch là Biến, nếu Dịch là một khoa Triết
Học, chuyên khảo về Bản Thể bất biến và các Hiện Tượng biến thiên, thì
Dịch phải được coi là một Khoa học phổ quát, và muốn khảo Dịch cho có kết
quả, không nên gò bó mình vào những lời bình giải của Nho Gia, mà còn
phải:

* Khảo các Đạo giáo

* Các Triết gia Âu, Á.

* Các phát minh khoa học.

* Các Học thuyết Triết Học, Khoa Học cổ kim nữa.

Từ thế kỷ 17, Leibniz nhà toán học Đức (1616 - 1716) cũng đã dày công
nghiên cứu Dịch, vẽ lại 64 quẻ Dữch theo công thức của khoa Nhị nguyên
toán pháp (Arithmetique binaire ou arithmetique dyadique)
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Sang tới thế kỷ 19, tinh thần Kinh Dịch đã thâm nhập sâu xa vào Triết Học,
Khoa Học Âu Châu, với thuyết tiến hóa của Lamarck, Darwin, với biện
chứng pháp (tức Dịch Lý) của Hégel, và Marx, với thuyết tương đối của
Einstein cũng như những quan điểm mới mẻ nhất về tương quan giữa năng
lực và vật chất của những nhà Bác Học Âu Mỹ, với quan niệm của Werner
Heisenberg: dưới mọi hình thái biến thiên của vũ trụ chỉ có một bản thể duy
nhất.

* Năm 1950, hai nhà bác học Francis Crick và James Watson đã tìm ra được
cơ cấu DNA cho muôn loài muôn vật.

* Năm 1963, người ta tìm ra được mật mã di truyền học (Genetic code). Năm
1961, khi làm quyển Trung Dung, nơi trang 267, tôi đã chứng minh rằng 64
mã số (codons) trong khoa di truyền hoàn toàn giống thứ tự 64 quẻ Dịch
Phục Hi. Nhưng tôi chưa hề công bố, nên cũng như không. Năm 1974, ông
Harley Bialy tuyên bố cơ cấu DNA hoàn toàn giống 64 quẻ Dịch. Ngày nay,
nhiều nhà Bác Học cũng đồng ý như vậy.

* Ông Gunther Stent trong quyển The Coming of the Golden Age (1969), ông
Martin Schonberger trong quyển The I Ching and the Genetic Code (1979),
Ông Johnson F. Yan (Nghiêm Tôn Hiến) trong quyển DNA and the I
Ching (1991) v.v... đang triệt để khai thác các vấn đề trên.

* Chúng ta cũng ta cũng nên biết rằng, năm 1957 hai nhà Bác Học trẻ tuổi
người Trung Hoa, Yáng Zhèn Ning (Dương Chấn Ninh),và Li Zhèn Dào (Lý
Chính Đạo), đã tuyên bố nhờ đọc Kinh Dịch mà đã phát minh và chứng
nghiệm rằng trong thế giới điện tử, phía phải và phía trái không có cùng đặc
tính như nhau. Công trình này đã được giải thưởng Nobel (1957) về vật lý và
đã làm chấn động giới khoa học chẳng kém gì thuyết tương đối của Einstein.

Mong rằng các nhà bác học tương lai sẽ còn có nhiều người đi vào con đường
này.

Tôi sẽ in bộ sách này thành 3 Tập:

- Tập đầu, khoảng 500 trang, bàn về Dịch Lý, Vô Cực, Thái Cực, Hà Đồ, Lạc
Thư, Âm Dương, Tứ Tượng, Ngũ Hành. Tập đầu bàn về Thiên đạo, về Cốt
Dịch (quí vị nào muốn khảo cứu, Học Dịch để muốn tìm ra cái gì mới, nên
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đọc kỹ quyển này). Từ xưa nay, các Học giả chưa ai chịu bàn về các vấn đề
trên cho tường tận, và đi vào Dịch là đi ngay vào quẻ, vào Hào, như vậy Dịch
sẽ mất đi phần Thái Cực, mà chỉ bắt đầu bằng phần Âm Dương, y như là con
rồng mất đầu, chỉ biết có Âm Dương biến thiên, mà không biết có Hằng Cửu
là Thái Cực. Tập đầu dạy cách làm Thánh Hiền, và cho ta nhiều kiến thức,
nếu ta muốn tiến thêm.

- Tập 2 là Thượng Kinh (khoảng gần 400 trang) nơi đầu có phần Dịch Kinh
giản lược, giảng sơ để người coi sau này khi vào các quẻ sẽ hiểu dễ dàng hơn,
sau đó là giải 30 quẻ Dịch đầu tiên.

- Tập 3 là Hạ Kinh (khoảng trên 600 trang, gồm Hạ Kinh, Hệ Từ, Thuyết
Quái, Tự Quái, Tạp Quái.). Hai quyển sau bàn về Đạo quân tử, đạo làm người
và dạy giải quyết mọi hoàn cảnh khó khăn xảy ra trong cuộc đời.

Trong khi soạn thảo bộ Dịch này, tôi đã dùng nó để dạy ở nhiều nơi như: Đại
Học Minh Đức, cho một số sinh viên Văn Khoa, Thông Thiên và Cao Đài tại
trường Nhân Vị, Cơ Quan Phổ thông giáo lý Cao Đài, và chùa Phật giáo Việt
Nam tại Hoa Kỳ.

Mỗi khóa giảng chừng 4 năm. Học viên có người 80, 90 tuổi, có người chưa
tới 30 tuổi.

Bộ Dịch này, tôi đã viết xong vào khoảng năm 1973. Hồi đó đã nhiều cơ
quan muốn xuất bản nó như Khai Trí, Cao Đài, Đại Học Minh Đức, nhưng
lúc đó đất nước chưa biết ra sao, nên tôi đành chờ.

Đến kỳ lễ Sinh Nhật năm 1995, nhà tôi sau khi đọc ít quẻ, thấy nó rất có ích
cho thế hệ sau, nên nhà tôi quyết tâm cho xuất bản bộ này. Mới đầu thuê
người đánh máy, nhưng sau muốn cho hoàn hảo chu toàn hơn, hơn nữa lại
muốn phổ biến trong giới Sinh viên, với ước mong các em sẽ tìm được cái gì
mới mẻ để phát minh, ngõ hầu mang lại lợi ích cho quốc gia, dân tộc sau này,
nên nhà tôi đã tự học đánh computer, tự đánh lấy, và soạn phần ÁP DỤNG
VÀO THỜI ĐẠI, để các em thấy Học Dịch là nên áp dụng vào đời sống, vào
mọi sự, một cách biến hóa, và để nhắc nhở các em rằng Dịch có từ thời
Thượng Cổ, mà cho tới ngày nay vẫn dùng được trong Khoa Học, thì đừng
nên bao giờ bỏ quên nó, vì học nó rất có lợi cho Tinh Thần lẫn Vật Chất.
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Đặc biệt 2 quyển sau này, phần cuối tất cả các quẻ, đều có mục ÁP DỤNG
CHO THỜI ĐẠI, nó rất có lợi ích cho chúng ta hiện nay, khi phải đương đầu
với bao nỗi khó khăn trong cuộc sống hiện tại, mà từ xưa tới nay từ Á sang
Âu chưa có vị nào làm ra, nên độc giả luôn cho là đọc Dịch và hiểu Dịch quá
khó. Tôi đề nghị như sau:

* Quý vị nào đã hiểu Hán Văn, đọc từ đầu quẻ.

* Quý vị nào đã đọc các sách Dịch, mà không hiểu ý nghĩa của nó lắm, thì
nên đọc phần Bình giảng, hoặc phần Áp dụng vào Thời đại trước.

* Các em sinh viên, hoặc các vị mà trình độ văn hóa trung bình, nên đọc phần
Áp dụng vào Thời đại trước, vì phần này nhà tôi soạn, đã dùng những lối văn
rất thông dụng, dễ hiểu, để cho chúng ta với lứa tuổi 18 trở lên, sức học đọc,
viết, và nói được thông thạo tiếng Việt là có thể hiểu được một cách dễ dàng. 

Quý vị đừng ngại bộ Dịch quá dài, không có thì giờ đọc, thực ra nó có 64 quẻ
= 64 đoạn khác sau + 9 Chương của Tập I, và những đoạn, những Chương
này không liên lạc gì với nhau, nên đọc sau, trước gì cũng được. Quý vị đọc
nó như đọc báo, dần dần nó sẽ thấm nhập. Hơn nữa, với phần Áp Dụng vào
Thời đại, và những điển tích trong phần Bình Giảng, sẽ làm quí vị thích thú,
và lúc đó lại ước phải chi nó dài hơn..., đó là lý do tại sao nhà tôi lại say mê,
tiếp tay với tôi, để cho nó ra đời giữa lúc khó khăn này. 

Nhà tôi đã sửa sang lại bộ Dịch của tôi, cho nó được chững chàng hơn, và đã
làm phần áp dụng vào Thời đại cho mỗi quẻ, nên đã ký tên chung làm Kinh
Dịch với tôi. Tôi không bao giờ ngờ được về già, nhà tôi đã đi được với tôi
vào Thiên Đạo. Đó là một phần thưởng lớn cho tôi, khi già yếu, tàn tật. Còn
phần chữ Hán, thì nhà tôi khuyên tôi nên đảm nhiệm. Mới đầu tôi không
chịu, vì thấy quá sức tôi. Nhà tôi phải khuyến khích mãi, tôi mới chịu. Nay
thì mọi chuyện đã êm đẹp. Tôi bị Stroke từ 7 năm nay, tay phải bị bại không
cử động được, nhưng đánh mổ cò bằng tay trái vẫn được.

Tôi nghĩ bộ Dịch này rất có ích cho thế hệ mai sau, và chắc chắn sẽ được ơn
trên thu xếp cho đâu vào đấy.

Bác sĩ Nhân tử Nguyễn văn Thọ
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Nguyên giảng sư Triết Học Trung Hoa (Đại học Văn Khoa Saigon)

Nguyên giáo sư Triết Trung Hoa (Đại Học Minh Đức Saigon)

và bà Nguyễn văn Thọ tức Huyền Linh, Lê thị Yến

chuyết đề.

Westminster, thứ năm ngày 17 tháng 10 năm 1996
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Phần 1

DỊCH HỌC NHẬP MÔN
 

Chương 1. Dẫn Nhập

 

Học Dịch có thể chia ra làm hai đường lối:

1. Một là học gốc Dịch tức là chuyên khảo về Vô Cực, Thái Cực, tìm hiểu về
nguồn gốc của vũ trụ và con người.

2. Hai là học ngọn Dịch tức là khảo sát về lẽ Âm Dương tiêu trưởng của trời
đất, tuần tiết thịnh suy của hoàn võ, tức là học về các Hào, Quải, học về
Tượng, Từ, Số.

Học Dịch theo lối thứ nhất sẽ giúp ta tìm lại được căn nguyên của tâm hồn và
biết đường tu luyện để tiến tới Chân, Thiện, Mỹ, Phản bản, Hoàn nguyên.

Học Dịch theo lối thứ hai có thể giúp ta tiên tri, tiên đoán phần nào vận hội,
khí thế của lịch sử nhân loại, cũng như những động cơ biến hóa trong hoàn
võ..

Chúng ta nên nhớ Dịch là do Trời truyền! Phục Hi, Văn Vương, Chu Công,
Khổng Tử đều là những người đã được Thượng Đế mặc khải, đều có những
khối óc siêu việt. Các Ngài đã dày công suy tư, khảo sát, ghi chú, sáng tác
mới lưu truyền cho chúng ta được gia tài Dịch học quí báu ấy. Đi vào khoa
Dịch học, ta phải cố gắng đạt cho được vi ý cổ nhân, tìm cho ra cội rễ cuộc
đời, gốc gác vũ trụ, những định luật chi phối mọi sự biến thiên của đất trời,
cũng như viễn đích, cùng lý của quần sinh, và nhân loại. Chúng ta sẽ dùng
những họa bản Dịch để làm những bản đồ chỉ đường, dẫn lối cho tâm thần ta
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băng qua các lớp lang biến ảo bên ngoài của vũ trụ để đi vào căn nguyên bất
biến, tâm điểm hằng cửu của trần hoàn. Từ đó ta sẽ đi ngược lại, để tìm cho
ra dần dần các căn cơ, then chốt cũng như những nhịp điệu, tiết tấu của mọi
biến thiên.[1]

Sự khảo cứu này sẽ đòi hỏi chúng ta nhiều công phu, bắt buộc ta phải tiềm
tâm suy cứu đêm ngày, nhưng cũng rạt rào lý thú. Sự học hởi của chúng ta sẽ
không phải là một sự cóp nhặt máy móc, mà là cả một công trình sáng tạo hồi
hộp. Sự tìm tòi học hỏi này cũng có thể giúp chúng ta gạn đục, khơi trong cõi
lòng để hòa hài cùng Tạo Hóa,[2] để gặp gỡ lại các Thánh Hiền muôn nơi,
muôn thủa.

Thực vậy, nhìn vào các đồ bản Dịch ta sẽ lĩnh hội được sự kiện vô cùng quan
trọng này là Tạo Hóa hay Thái Cực ẩn áo ngay trong lòng sâu Vạn Hữu. Tạo
Hóa và Vạn Hữu hợp lại thành một đại thể, y như một cây vĩ đại có muôn
cành lá, hoa quả xum xuê.[3]

Thái Cực, Tạo Hóa là căn cốt; Vạn Hữu là những hiện tượng biến thiên
chuyển dịch bên ngoài.

Suy ra: nếu ta biết vượt qua những lớp lang, biến ảo của hoàn cảnh, xác thân
và tâm hồn, ta sẽ tìm về được với Tạo Hóa, với Thái Cực ẩn áo nơi đáy lòng
ta.

Thế tức là: từ ngọn suy ra gốc, từ biến thiên suy ra hằng cửu, từ các tầng lớp
biến thiên bên ngoài suy ra tâm điểm bất biến bên trong. Như vậy học Dịch là
để biết các lớp lang biến hóa, chuyển dịch của vũ trụ và của lòng mình; nhân
đó, sẽ suy ra được chiều hướng tiến thoái và trở về được cùng bản thể duy
nhất, tiềm ẩn nơi đáy lòng mình. Xưa nay đã có biết bao người nhờ học Dịch
mà trở về được với căn nguyên của mình, với Trời, với Thái Cực.

Ngụy bá Dương chân nhân đời nhà Hán, tác giả bộ Chu Dịch Tham Đồng
Khế, một bộ sách căn bản cho đạo Thần Tiên, đã đề tựa sách như sau:

Đạo Thần Tiên luyện đơn, tu Đạo thực hết sức giản dị: chẳng qua là kết hợp
với Thái Cực (Tạo Hóa) mà thôi[4]

Ông giải thích:
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Tham là tham dự cùng Thái Cực.

Đồng là hòa đồng cùng Thái Cực.

Khế là khế hợp với Thái Cực. [5]

Thái Uyên, nho gia thời Tống cho rằng: Người quân tử học Dịch để tiến tới
thần minh[6]

Tác giả quyển Thái Cực quyền bổng đồ huyết cho rằng: Dịch là một phương
pháp, một con đường lớn lao, trọng đại giúp ta trở về với Trời, với Thượng
Đế.[7]

Văn đạo Tử gần đây cũng chủ trương rằng học Dịch cốt là để tìm cho ra căn
cốt tinh hoa của mình, tìm cho ra định mệnh sang cả của mình, tìm cho ra nhẽ
phản bản hoàn nguyên, chứ không phải vụ chuyện bói toán, sấm vĩ.[8]

Người xưa chê những người học Dịch một cách thiển cận, bỏ căn bản, để đi
tìm chi mạt, ngọn ngành như sau:

Chư Nhu đàm Dịch mạn phân phân

Chỉ kiến phiền chi bất kiến căn

Quan tượng đồ lao suy hỗ thể,

Ngoạn từ diệc thị sính không ngôn,

Tu tri nhất bản sinh song cán,

Thủy tín thiên nhi dữ vạn tôn.

Khiết khẩn Bao Hi vi nhân ý

Du du kim cổ hướng thùy luân. [9]

 Tạm dịch:

Chư Nho bàn Dịch nói lông bông,
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Ngành ngọn tinh tường, gốc chẳng thông

Xem Tượng, tốn công suy quẻ Hỗ

Ngoạn Từ, phí sức sính lời không

Có hay một gốc hai cành chẽ

Mới thấy nghìn con, vạn cháu đông,

Nối gót Phục Hi ai đó tá,

Ngàn sau tri kỷ, dạ vời trông.

Cổ nhân xưa tìm ra được bí quyết của Hóa Công, tạo ra được Hà Đồ, Lạc
Thư, Hồng Phạm, sáng tác ra được Dịch Tượng, Dịch Quái, không phải vì
thấy Thần qui, Long mã, mà chính vì đã biết quan sát hiện tượng đất trời,
tiềm tâm suy cứu, để đi sâu vào đáy lòng vũ trụ, vào tới Thiên địa chi
tâm, Hoàng cực chi cực, để rồi từ đó, có cái nhìn bao quát cả nội giới lẫn
ngoại giới.

Cho nên điều kiện căn bản để học Dịch cho có kết quả là:

- Khảo sát kinh văn.

- Quan sát nội giới, ngoại giới.

- Tiềm tâm suy cứu. [10]

Có như vậy mới tìm ra được vi ý cổ nhân, tìm ra được nhẽ biến hằng của trời
đất cũng như của bản thân, tìm ra được bản nguyên vũ trụ tiềm ẩn ngay trong
lòng mình, tìm ra lẽ nhất quán ngay trong người mình. [11]

Khi con người tìm ra được căn nguyên của tâm hồn, sẽ không còn quan
niệm theo đường lối qua phân gián cách. Khi đã nhận thức được bản
nguyên duy nhất ẩn tàng dưới các lớp lang phiến diện của vũ trụ, tâm hồn sẽ
khai thông được nguồn mạch ánh sáng, sẽ thông tuệ, sẽ trực giác, và sẽ nhìn
thấy rõ hướng đi của tâm thần. Dần dà nhờ sự trung thành theo rõi ánh Hào
quang ẩn ước chỉ đường, nhờ sự bền bỉ trên hướng đi đã được chỉ vạch, lướt
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thắng mọi gian lao, mọi cạm bẫy, mọi trở ngại gây nên bởi tà ma, vật dục;
thức thần, kiêu ý, tâm hồn càng ngày càng thấy căn tâm bừng sáng, hạo khí
gia tăng.

Dần dà tâm hồn sẽ nhận ra Chân Thể tiềm ẩn đáy lòng khỏi mất công tìm tòi,
mò mẫm như xưa. Lúc ấy tâm hồn sẽ phát huy, phóng phát được ánh Thiên
Chân ra bên ngoài, soi sáng cho thế nhân biết đường lối Qui nguyên, Phản
bản. [12]

Muốn học Dịch cho có kết quả, cần phải tìm cho ra lẽ biến hằng ngay trong
lòng mình, tìm ra được bản nguyên của vũ trụ, được lẽ nhất quán ngay trong
lòng mình.

Khi tìm ra được căn nguyên, sẽ thông tuệ, sẽ nhận thức và sẽ tìm ra được
Thiên Chân. Nhận ra được Thiên Chân, là vào được tâm điểm của vòng
Dịch. Lúc ấy sẽ biết được những định luật chi phối sự biến Dịch, lý do và
mục đích của sự biến Dịch.

Chu Tử nói: Cái vi diệu của Tạo Hóa, chỉ có những người đi sâu vào nguyên
lý mới có thể biếtđược [13]

Hoàng miễn Trai viết: Trí tri là phương tiện để vào đạo, mà trí tri đâu có dễ;
cần phải nhận thức được thực thể của vũ trụ; lúc ấy đầu đuôi cơ sự mới hiển
lộ ra; bằng không thì chỉ là giảng thuyết văn tự, ngày một lao sao, làm cho
bản thể vỡ vụn, mà căn nguyên cũng chẳng biết là chi. [14]

Ông viết thêm: Lòng nguyên vẹn, không bị xuyến xao, chia xẻ mới có thể
thấy được cái bao la của Đạo thể, có học nhiều biết rộng, mới rõ được cái
tế vi của Đạo thể.

Trên phương diện bản thể, bản tính, thì vạn vật in nhau, nhưng trên phương
diện biến Dịch thì mọi sự, mọi vật đều có một vẻ mặt khác lạ. Cho nên tồn
tâm sẽ hàm súc được Lý vạn vật; bác học sẽ hiểu rõ Lý vạn vật [15]

Nếu ta học Dịch với mục đích là tìm chân lý, tìm nguyên thể, thì chẳng
những ta tìm ra được bản ýcủa các hiền triết Á đông, mà còn tìm ra
được bình sinh chi chí của các hiền triết Âu Châu.
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Thực vậy, Héraclite nghiên cứu sự biến Dịch chính là để tìm cho ra Đạo thể
(Logos), cho ra Chân lý đại đồng phổ quát. [16]

Salomon Ibn Gebirol cũng khuyên mọi người hãy vươn lên cho tới bản thể,
để thực hiện định mệnh mình và để được hạnh phúc, khoái lạc tuyệt vời. [17] 
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Phần 1

DỊCH HỌC NHẬP MÔN
 

Chương 2. Đại chỉ của Kinh Dịch

 

Đề tài cũng như phạm vi, mục đích của Dịch Kinh thực là bao la vĩ đại. Thực
vậy, Dịch Kinh muốn bao quát cả Vạn Tượng, Vạn vật, Vũ trụ, quán thâu tất
cả các định luật của trời đất, vì thế Hệ Từ thượng đã viết Dịch dữ thiên địa
chuẩn. Sở dĩ Kinh Dịch trở nên khó hiểu, chính là vì ta muốn hiểu từng chi
tiết vụn vặt của sách. Cho nên muốn có ít nhiều ý niệm đơn giản, nhưng
chính xác về Dịch, ta phải xét Dịch một cách tổng quát, đại cương về ít nhiều
phạm vi như Triết học, Luân lý, và Đạo giáo.

TIẾT I. DỊCH KINH VỚI TRIẾT HỌC

A. DỊCH KINH VỚI KHOA SIÊU HÌNH HỌC

a/. - Quan niệm nhất thể vạn thù

Về phương diện triết học, Dịch đã khảo sát vũ trụ, về cả hai phương diện
Biến với Hằng.

Dịch bàn về Thái Cực tức là bàn về Bản thể hằng cửu, siêu không gian, thời
gian.

Dịch bàn về Hào, Quải là bàn về Vạn vật, Vạn Hữu, bàn về Hiện tượng
(phénomènes), bàn về các hình thức biến hóa trong trời đất, bàn về sự di động
biến thiên trong thế giới.
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Chu Hy viết: Thái Cực là Đạo, thuộc Hình nhi thượng.(tức là Thái Cực là
Bản Thể, là Tuyệt đối siêu xuất hình tướng.)

Âm Dương là khí dụng, thuộc hình nhi hạ (tức là thuộc hữu vi, hữu tướng).
Cho nên, đứng về phương diện biến thiên, hiện tượng mà xét, thì ta thấy động
tĩnh không đồng thời, Âm Dương không đồng dấu vết, nhưng nguyên lý về
Âm Dương, động tĩnh đều đã hàm ngụ đầy đủ bên trong [1] Tiên Nho cho
rằng: Khi bản thể còn tịch nhiên chưa hiển dương, chưa biến hóa thì gọi là
Tiên Thiên. [2] Khi đã phát lộ thành hình tượng thì gọi là Hậu Thiên.[3]

Theo luận cứ này, thì Thái Cực thuộc Tiên Thiên. Vạn Tượng, hay Âm
Dương, Hào, Quải thuộc Hậu Thiên. Tiên Thiên vô hình tướng, Hậu
Thiên hữu hình, hữu tướng [4]

1.- Thái Cực (Vô Cực), hay Lý là Bản thể muôn vật, Tuyệt đối, siêu thời
gian, không gian, tiềm tồn (Substance, Forme, Essence, Noumène, Ousia.
Phùng hữu Lan dùng chữ Subsist.)

2.- Âm Dương nhị khí, Hào, Quải tượng trưng cho Vạn Vật, Vạn
Tượng thuộc Hình nhi hạ, là phần khí dụng, là Hiện tượng biến thiên, lệ
thuộc không gian, thời gian. (Accident, contigent, phénomène, existence,
matière. Phùng hữu Lan dùng chữ Exist) [5]

Nói cách khác, Dịch cho rằng dưới mọi hình thức biến thiên của vũ trụ, còn
có một bản thể bất biến. Đó là Vô Cực, hay Thái Cực. Vạn Vật biến thiên bên
ngoài chẳng qua là những hình thái biến thiên của bản thể ấy. [6]

Từ một bản thể, vạn vật càng ngày càng sinh hóa, càng ngày càng phân tán,
càng ngày càng trở nên phiền toái, phức tạp, sinh ra muôn ngàn lưu phái,
muôn ngàn chi diệp, tung tỏa ra cùng khắp đất trời.

Tuy nhiên muôn muôn ngàn ngàn hình thức thù tạp bên ngoài ấy vẫn cùng
chung một gốc gác mà thôi. Các đồ bản của Dịch, hoặc viên đồ, hoặc hoành
đồ cũng đều gợi cho ta ý niệm ấy. [7]Để mô tả quan niệm Một bản thể duy
nhất sinh Vạn Tượng, Vạn Hữu, Dịch dùng hai phương pháp:

1). Từ ngữ
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2). Biểu tượng.

Về từ ngữ, Dịch chỉ nói vắn tắt như sau: Dịch hữu Thái Cực, thị sinh Lưỡng
nghi, Lưỡng nghi sinh Tứ Tượng v.v.. (Hệ từ thượng chương XI).

Khoa Luyện đơn cổ Ai Cập cũng có quan niệm tương tự. Ai Cập xưa cũng
chủ trương: Thoạt kỳ thủy, có một nguyên chất bất diệt làm căn bản cho vạn
vật. Nguyên chất ấy sinh ra hai chất gọi là Diêm (Soufre), và Cống
(Mercure). Diêm, Cống sinh Tứ Tượng là Địa, Thủy, Hỏa, Khí [8]

Dịch ghi quan điểm trên bằng biểu tượng sau:

Khoa chiêm tinh học và Luyện đơn Âu Châu ghi quan điểm trên như sau

 

Cả hai đồ bản trên cũng vẫn chỉ là: Thái Cực sinh Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi
sinh Tứ Tượng...

Từ hơn một thế kỷ nay quan niệm nhất thể vạn thù của Đông phương đã lan
tràn vào lãnh vực Triết học, Khoa học Âu Châu.

Thuyết tiến hóa của Lamarck, Darwin căn cứ trên nguyên lý nhất thể, vạn
thù, để biện minh rằng Vạn Hữu đã tiến tới ngày này nhờ sự biến hóa từ một
sinh cơ, sinh vật đầu tiên. [9]

http://nhantu.net/DichHoc/DICHKINHYEUCHI/DKYC102.htm
http://nhantu.net/DichHoc/DICHKINHYEUCHI/DKYC102.htm


https://thuviensach.vn

Weissmann chủ trương vạn sự đã tiềm ẩn trong cái trứng nguyên thủy. [10]

Georges LemaÛtre chủ trương vũ trụ đã xuất sinh từ một hồn khối nguyên
thủy mà ông mệnh danh là nguyên tử nguyên thủy. [11]

Werner Heisenberg, một nhà Vật Lý học trứ danh chủ trương trong quyển La
Nature dans la Physique contemporaine đại khái như sau:

Vũ trụ vạn vật tuy có 92 nguyên tố khác nhau, nhưng rút cục chỉ có ba là:

Dương điện tử (positron)

Âm điện tử (électron)

Trung hòa tử (neutron)

Nhưng Dương điện tử, Âm điện tử, Trung hòa tử chung qui vẫn chỉ là một
Nguyên khí. Cho nên vũ trụ thật ra chỉ có một Nguyên khí, Nguyên
chất nhưng có thể ở trong nhiều trạng thái khác nhau. [12]

b/.- Quan niệm vạn vật tuần hoàn chung nhi phục thủy của
Dịch Kinh

Nếu Dịch chỉ chủ trương có một chiều biến hóa từ Thái Cực đến Vạn Hữu, từ
nhất đến vạn, từ giản đến phiền thôi, thì chẳng có gì là cao đẹp, vì đó chỉ mới
là chiều sa đọa, phá tán, tử vong của trời đất, chưa nói lên được chiều hòa
hợp, đoàn tụ, siêu thăng, sinh tồn của vạn vật, chưa nói lên được nỗ lực của
Vạn Hữu luôn luôn muốn vươn lên để trở về với Thái Cực.

Nhưng thực ra, Dịch không quan niệm biến hóa một chiều, và cho rằng khi
vũ trụ đã biến hóa, đã phân tán đến cực độ, sẽ xoay chiều, đổi hướng, bước
dần lên những nấc thang tinh thần để cuối cùng lại phục hồi Nguyên bản.

Nói cách khác, vũ trụ biến thiên không phải là theo một đường thẳng vô cùng
tận, nhưng theo hai chiều Âm Dương, vật chất, tinh thần vãng lai, phản phúc
để cuối cùng lại trở về Nguyên bản. Quan niệm trọng đại này đều được các
tiên hiền cả Nho lẫn Lão công nhận.
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Văn đạo tử viết: Mới đầu từ trong thuận hành mà sinh, cuối cùng lại trở lại để
về ẩn tàng tại Trung điểm, Trung Hoàng Thái Cực, tìm ra được bản lai diện
mục của mình. [13]

Lưu nhất Minh viết: trong quyển Tu chân biện nạn hậu biên tu chứng như
sau: Dịch nói: Nguyên thủy phản chung, thế là biết lẽ tử sinh. Mạnh Tử nói:
Bậc trí giả để ý suy cứu căn do, còn Thánh nhân để ý tìm cho ra cùng đích
cuộc đời. Cho nên đạo cả của Thánh Hiền có đầu có đuôi, có gốc có ngọn.
Biết được đầu, hay được cuối, khảo được gốc, cùng được ngọn, mới có thể
thông suốt tòng đầu tuyệt vĩ, quán triệt, đại giác, đại ngộ... Giả sử còn có điều
mịt mờ, thì ắt hành động sẽ mò mẫm, biết đã không đúng, thì làm sẽ ngắc
ngứ không thông. Học giả phải cùng kỳ lý, rồi mới có thể đem ra mà thi hành
áp dụng. Biết đến kỳ cùng, làm tới hoàn mỹ, đó là hai phương diện cần yếu,
không thể nào không có được. Mà lý ấy chẳng qua là Đạo của trời đất, của
Tạo hóa. Đạo của Tạo hóa có thể, có dụng, có đầu có đuôi, là môi trường cho
Âm Dương đắp đổi, vận hành đổi thay, tiêu trưởng, biến hóa ở bên trong,
nhưng mà chốt then quan hệ nhất, tâm điểm của tất cả mọi biến thiên, vẫn
là Chân Nguyên nhất khí, vẫn là Thái Cực hư vô, vô hình, vô tượng... Hiểu
được điều này, lập tức sẽ lên tới bậc Thánh Hiền, không hiểu nổi điều này, sẽ
phải trầm luân muôn kiếp. Cùng lý tức là hiểu biết thấu đáo căn bản này
vậy... [14]

Trương Tải viết: Thái Hư không thể không có khí. Khí không thể không tụ
thành vạn vật. Vạn vật không thể không tán để trở thành Thái Hư... Sự tuần
hoàn, xuất nhập bắt buộc phải như vậy. [15]

Nguyễn Án Trường, tác giả tập Tạo hóa thông cho rằng: Thái Cực là một
vậy. Vạn vật bắt đầu từ một, và kết thúc ở một. Trang Tử gọi thế là xuất cơ,
nhập cơ... [16]

Nhìn vào hoành đồ của Dịch ta thấy ý niệm Thái Cực xuất sinh vạn vật được
phát biểu bằng phương thức: Thái Cực sinh Lưỡng Nghi; Lưỡng Nghi sinh
Tứ Tượng; Tứ Tượng sinh Bát Quái; Bát Quái sinh Lục Thập Tứ Quái...
Muốn suy ra chiều phản hoàn của vạn vật ta chỉ cần đọc ngược từ 64 quẻ trở
về dần cho tới Thái Cực.

Nguyễn Án Trường viết: Dịch nói nguyên thủy phản chung. Thế tức là nói
rằng từ những Quải thể vô cùng phức tạp quay trở về 64 quẻ, từ 64 trở về 8; 8
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trở về 4; 4 trở về 2, 2 trở về 1; thế tức là thuần Kiền vậy, thế tức là Chân Như
bản thể vậy. [17]

Nguyễn Án Trường cho rằng vạn vật trở về thuần Kiền tưởng cũng chưa
được đúng vì như vậy vẫn còn nằm trong vòng hình Tượng, Hào, Quải. Phải
trở về Kiền Sơ, tức là phải trở về Thái Cực vô hình tượng mới đúng.

Minh Đạo Thiên viết:

Xem Kiền từ thủa chửa thành hình,

Một nét thành rồi, vạn vật sinh [18]

Như vậy, cuộc biến Dịch tuần hoàn trong vũ trụ thực là giản dị. Ta có thể
theo dõi sự diễn biến ấy từ đầu đến đuôi được. Tất cả chỉ là một nguồn sinh
lực diễn biến dần dà từ Trung tâm ra tới các tầng lớp bên ngoài, rồi lại
chuyển hóa xoay mình băng qua các tầng lớp biến thiên từ ngoài vào trong,
cho tới trung tâm nguyên thủy, tạo thành một vòng sinh hóa có giới hạn, có
tiết tấu, mạch lạc, có nguyên ủy, thủy chung. Vòng đại tuần hoàn của vũ trụ
chẳng qua cũng như tình non nước, mà Tản Đà đã ngâm vịnh bằng những lời
thơ đẹp đẽ như sau:

Dù cho sông cạn đá mòn,

Còn non, còn nước, hãy còn thề xưa,

Non cao 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.

Nuớc kia dù hãy còn đi,

Ngàn dâu xanh tốt, non thì cứ vui.

Nghìn năm giao ước kết đôi,
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Non non, nước nước, chưa nguôi lời thề. (Tản Đà)

 

Dịch ghi chú định luật tuần hoàn phản phúc, nhất biến vạn, vạn qui
nhất bằng đồ bản Dịch Tiên

Thiên 8 quẻ, hay 64 quẻ.

Tu chân bất tử phương có lời rằng: Trước xuống sau lên định một vòng. Ý
muốn nói vòng tuần hoàn của trời đất phải là Âm trước, Dương sau, nghĩa là
mới đầu tinh thần phải nhập thể, phải lồng vào vật chất mới giúp cho tinh
thần siêu thăng dễ dàng được. [19]

Chiêm tinh học Âu Châu mô tả quan niệm trên bằng những lời lẽ
sau: Nguyên động lực tự phối ngẫuđể biến từ thế tiềm phục đến thế hiểu hiện;
từ nhất đến vạn, từ vô tướng đến hữu hình; từ tinh thần đến vật chất, từ thế
giới vô sắc tướng đến thế giới hình tướng, từ khinh thanh đến trọng trọc. Trên
đoạn đường thoái hóa này, thần khí càng ngày càng ẩn áo sau nhiều bức màn
hiện tượng dày đặc cho đến vật chất. [20] Khi đã đến điểm thấp nhất của chu
kỳ, thần khí hay Đạo lại lộn ngược lại, băng qua nhiều lớp lang hình thể càng
ngày càng khinh thanh, tiến dần về các giới vô hình, vô tướng, để trở về trạng
thái duy nhất bản nguyên. Đó là ý nghĩa vũ trụ của vòng Hoàng Đạo.[21]

c/. - Hai áp dụng quan trọng của Dịch lý nói trên.
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1.)- Vạn vật khác nhau về hình tướng, giống nhau về bản thể. Như ta đã thấy
vũ trụ là do một Nguyên thể phát sinh. Đã cùng một nguồn gốc phát sinh ắt
phải giống nhau về bản thể. Đã biến hóa nhanh chậm khác nhau, ắt phải khác
nhau về hình thức, về địa vị, về công việc, về giòng giống, về thời gian,
không gian, về trạng thái tâm thần.

Nho gia nói: Nhất Thể vạn thù

Đạo gia nói: Nhất Bản vạn thù [22]

Dương Hùng nói: Đồng Bản ly mạt [23]

Theo quan niệm này thì con người và vũ trụ đều họp lại thành một Đại thể,
đều cùng chung một bản thể, một Thái Cực, và vì vậy có ảnh hưởng mật thiết
với nhau. Mặt trời, mặt trăng, tinh tú biến động, cũng làm cho đời sống con
người biến động, đổi thay. [24]

2).- Lịch sử con người cũng diễn biến theo hai chiều thuận nghịch để cuối
cùng lại phục hồi Nguyên thể.

Áp dụng Dịch lý tuần hoàn vào lịch sử con người, ta thấy rằng, nếu con
người từ Nguyên thể phát sinh ắt sẽ phải biến thiên tiến hóa qua nhiều giai
đoạn lịch sử thăng trầm, vãng lai, phản phúc để cuối cùng có thể phục hồi
Nguyên bản.

Sự biến Dịch trong trời đất và của nhân quần nhờ vậy sẽ có một ý nghĩa vô
cùng cao đẹp, là biến hóa để phát triển; phát triển để cải thiện, cải thiện để đạt
tới Hoàn Thiện, trở về Nguyên Thủy Hoàn Thiện.

Dịch viết: Càn đạo biến hóa các chính Tính Mệnh bảo hợp Thái hòa. Đạo
Trời biến hóa để thực hiện Thiên Tính, Thiên Mệnh, rốt ráo là để hợp nhất
với Thái Hòa [25]

Tính mệnh Pháp quyết Minh chỉ cho rằng: Vạn Hữu rồi ra cũng đi đến sự
hiệp hòa, đồng qui nhất thể.[26]

Lão Tử cũng viết:

Muôn loài sinh hóa đa đoan,
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Rồi ra sẽ phải lai hoàn Bản nguyên[27]

Huỳnh Đình Kinh giải cho rằng:

Nhất bản phân tán ra thành muôn ngàn thù tạp, thù tạp rồi ra cũng quay về
một gốc. Như vậy cả hình lẫn thần đều được phỉ nguyền và con người sẽ hợp
nhất với Đạo thể, Chân thể. Dầu biến hóa mấy rồi cũng trở về Trung điểm, về
Thái Nhất, về Thần.[28]

Hegel cho rằng vũ trụ chỉ là sự phát triển của ý thức.

Ý thức thì hằng cửu, nhưng nhân loại muốn tiến tới Ý thức hằng cửu phải
phát triển, phải biến thiên, tức là phải có một lịch trình, lịch sử.[29]

Như vậy Dịch không quan niệm vũ trụ một cách cá nhân, cá tính, vụn vặt mà
quên đại thể, toàn thể,[30] cũng như không quan niệm vũ trụ một cách toàn
thể, đại thể mà quên cá nhân, cá tính.[31]

Trái lại Dịch bao quát cả hai phương diện toàn thể và chi tiết, tĩnh và
động. Toàn thể là Thái Cực, chi tiết là Vạn Vật, là Hào Quải: Tĩnh là
những nấc thang giá trị tinh thần và vật chất, Động là sự tiến triển biến hóa
qua các nấc thang giá trị.

Toàn thể và chi tiết, vũ trụ, xã hội cá nhân hỗ tương ảnh hưởng để đạt tới
Thái hòa. [32]

 

B. DỊCH KINH VỚI KHOA LUẬN LÝ HỌC

1.- Dịch Kinh với khoa luận lý học hình thức Âu Châu

Dịch Kinh chủ trương Vạn Tượng biến thiên, vô thường, vô định, lại chủ
trương mọi sự đều tương đối, Âm biến Dương, Dương biến Âm, cho nên dĩ
nhiên Dịch Kinh trái ngược với khoa Luận Lý học hình thức Âu Châu. Luận
Lý học hình thức (Logique formelle) vì chủ Tĩnh nên lấy nguyên lý đồng
nhất, nguyên lý triệt tam (Principe d’identité et Principe du tiers-exclus)
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làm căn bản.

Theo những nguyên lý trên thì A=A, B=B

A không thể vừa là A, vừa là B.

Đó là một lối lý luận không đếm xỉa đến thực tại, đến thời gian, đến sức biến
hóa của vạn vật.

Dịch Kinh trái lại chủ trương: với thời gian A biến thành B, B biến thành A,
phản phúc, tuần hoàn vô cùng tận. Nhìn vào đồ bản Phân cung quái tượng
thứ tự ở đầu sách Chu Dịch bản nghĩa, ta thấy quẻ nào biến hóa đến nửa
chừng cũng biến thành quẻ đối lập, mãi tới chung cuộc mới phục hồi được
nguyên bản. Ví dụ ta lấy quẻ Kiền (Càn), ta thấy nó biến hóa qua 8 giai đoạn
như sau:

 

I II III IV

1/ Kiền  2/ Cấu  3/
Độn

 

 4/ Bĩ   5/ Quan   6/
Bác

 

7/ Tấn

 

8/ Đại hữu

 Kiền khí bị tiêu hao
dần

 Một sự biến thiên
điên đảo lớn xảy ra:

1/ Nội quái ở I biến
thành ngoại quái ở
II

2/ Ở II, ta thấy nội

 Giai
đoạn
phục hồi
bắt đầu

 Ở IV ta lại thấy Nội
Quái là Kiền. Như vậy
Kiền phục hồi nguyên
thể.
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Quái thuần có Khôn

 

Nhìn vào đồ bản Phục Hi lục thập tứ quái phương vị, ta cũng thấy: Kiền
biến hóa dần thành Khôn, Khôn lại biến hóa dần thành Kiền.

Luận lý học hình thức Âu Châu phân chia Vạn Hữu thành những thực thể đối
lập nhau, và chủ trương đã chống đối thời không thể hòa hiệp được.

Ngược lại Dịch Kinh chủ trương mọi sự đối lập đều là tương đối, nhất thời,
đều có thể hóa giải, trong cái xung khắc, vẫn có những yếu tố hiệp hòa.

Dịch Kinh chủ trương mọi sự trong vũ trụ đều sống động, uyển chuyển, biến
thiên, liên tục. Những sự cứng cỏi, ù lì, bất động, gián đoạn là do trí não con
người tạo ra. Muốn phô diển sự biến thiên uyển chuyển ấy, Dịch đã chủ
trương Quẻ biến hóa, Hào biến hóa, Dương biến hóa, Âm biến hóa, không có
gì là cố định trên vòng Dịch cả. Ngay đến thứ tự của 64 quẻ trong bộ Kinh
Dịch cũng được xếp theo định luật Biến thiên điên đảo.
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Ta thấy quẻ nào cũng có quẻ đối nhau hay là ngược nhau, từng đôi một.

Dịch Kinh chủ trương Âm Dương, trời đất, nam nữ tuy rằng khí chất, tính
tình, hình thù ngược nhau nhưng thực ra đều góp phần vào trong một đại
cuộc, một viễn đích.

Dịch viết: Trời đất nghịch nhau nhưng cùng chung một việc, trai gái nghịch
nhau, nhưng thông cảm nhau bằng ý chí, vạn vật nghịch nhau nhưng đều góp
phần công lao vào đại cuộc. Biết tùy thời sử dụng cả hai lực lượng chống đối
mới là cao siêu vậy! (Thiên địa Khuê nhi kỳ sự đồng dã. Nam nữ Khuê nhi
kỳ chí thông dã. Vạn vật Khuê nhi kỳ sự loại dã. Khuê chi thời dụng đại hỹ
tai. Khuê, Thoán truyện)

Tóm lại, nếu ta hiểu Dịch lý, và có một tầm mắt siêu không gian, thời gian,
đồng thời bao quát không gian, thời gian, ta sẽ thấy:

- Lý tưởng (Idéal) là thực tại (Réel)

- Tiềm ẩn (Potentiel) là thể hiện (Actuel)

- Tương khắc (Contraires) là tương thừa (Complémentaires).

Nói thế, nghĩa là với thời gian ta sẽ thấy lý tưởng trở thành thực tại, uớc mơ
trở thành thực tế, cái gì tiềm ẩn sẽ được hiệp hòa... Một lối nhìn, lối nghĩ chơ
vơ không có không gian, thời gian, cũng y như con người không có xác thân,
tuổi tác, một dân nước không có hoàn cảnh, lịch sử, là một sự kiện vô nghĩa
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lý, không thể hiểu được.

2.- Ít nhiều định luật quan trọng của Dịch

Những định luật quan trọng của Dịch là:

a).- Định luật biến Dịch tuần hoàn, biến Dịch có chu kỳ, chung nhi phục
thủy, vô cùng vô tận, với những định luật phụ thuộc như vãng lai, tụ tán,
phản phúc.

b).- Định luật Âm Dương tương thôi, Dương biến Âm, Âm biến Dương. Vì
có sự biến chuyển Dịch nói trên, gần đây đã được các triết gia Âu Châu đề
cập tới dưới hình thức này, hay hình thức nọ. Đã có ít nhiều nhà thiên văn
học, triết gia bắt đầu nói đến sự biến Dịch tuần hoàn (loi de l’éternel retour)
trong số có Nietzsche và Jean Charles Pichon. Định luật Âm dương tương
thôi nhi sinh biến hóa đã trở thành biện chứng pháp của chủ nghĩa Karl
Marx, vì biện chứng pháp lấy sự mâu thuẩn, chống đối làm động cơ đẩy và
sinh xuất mọi biến thiên. Định luật Âm biến Dương, Dương biến Âm đã
được xác định bằng phương trình của Einstein: 

E = MC2

(trong đó E là năng lượng

M là khối lượng vật chất

C2 là tốc độ ánh sáng lên bình phương)

 

TIẾT II. DỊCH KINH VỚI LUÂN LÝ

Về phương diện luân lý, Dịch chủ trương cái hay, cái dở trong vũ trụ đều
tương đối, đều phát sinh từ Thái Cực và đều có thể giúp con người thực hiện
sứ mạng của mình.

Hệ từ viết: Cát hung sinh đại nghiệp là vì vậy.
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Quan niệm của Dịch nói trên cũng y thức như quan niệm của sách
Ecclésiastique vì sách này cũng chủ trương:

Hay dở, sống chết, giàu nghèo, tất cả đều phát xuất từ Thượng đế. [33]

Dịch dạy phải Ức Âm, tiến Dương Nhàn tà tồn thành [34] tức là ngăn âm mà
phò dương, bỏ điều xấu, giữ điều tốt, làm lành lánh dữ, khử nhân dục, tồn
Thiên lý [35], và nhất là phải bắt chước Trời mà hành sự. Dịch viết: Trời hoạt
động mạnh mẽ, nên người quân tử cũng phải gắng gỏi không ngừng [36]

Đọc Dịch ta thấy rất nhiều bài học luân lý. Xin đan cử ít nhiều ví dụ:

- Bậc quân tử tiến trên đường nhân nẻo đức (Quân tử tiến đức, tu nghiệp -
Văn Ngôn Truyện)

- Quân tử kính cẩn, giữ lòng cho ngay chính (Quân tử kính dĩ trực nội -
Văn Ngôn Truyện)

- Bậc quân tử khiêm cung, ở dưới thấp để nuôi đức mình (Khiêm khiêm
quân tử ti dĩ tự mục dã - Quẻ Khiêm)

- Người quân tử, không lễ nghĩa không theo (Quân tử dĩ phi lễ phất lý -
Quẻ Đại tráng)

- Người quân tử sợ hãi và tu tỉnh (Quân tử dĩ khủng cụ tu tỉnh - Quẻ Chấn)

- Người quân tử quay về tu đức (Quân tử dĩ phản thân tu đức)

- Người quân tử chấn áp điều xấu, khuyến khích điều tốt theo đúng mỹ ý của
Trời (Quân tử dĩ át ác dương thiện, thuận Thiên hưu Mệnh - Quẻ Đại Hữu)

- Người quân tử muốn giáo hóa dân mãi mãi, muốn bao dung che chở nhân
dân khắp mọi nơi (Quân tử dĩ giáo tư vô cùng, Dung bảo dân vô cương - Quẻ
Lâm)

- Người quân tử ghi nhớ lời trước, nết xưa để hàm dưỡng đức độ
mình (Quân tử dĩ chí tiền ngôn vãng hạnh, dĩ súc kỳ đức - Quẻ Đại súc)

- Người quân tử nói năng cẩn thận, ăn uống chừng mực (Quân tử dĩ thận
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ngôn ngữ, tiết ẩm thực - Quẻ Di)

- Người quân tử tha lỗi, xá tội (Quân tử dĩ xá quá hựu tội - Quẻ Giải)

- Người quân tử luôn đi trên đường nhân, nẻo đức và ra công dạy dỗ nguời
khác (Quân tử dĩ thường đức hạnh, tập giáo sự - Quẻ Khảm)

Đọc các lời khuyên của Dịch, ta liên tưởng đến câu của Tăng Tử trong Luận
ngữ:

- Phu tử chi đạo Trung thứ nhi dĩ hĩ

- Đạo của đức Khổng là Trung thứ mà thôi.

Trung là tận thiện mình,

Thứ là yêu người như mình.

Dịch cũng không dạy gì khác.

Tiêu Tuần gọi Dịch là một quyển sách dạy người sang sửa những lỗi lầm.
Thực là chí lý vậy.

 

TIẾT III. DỊCH VỚI ĐẠO GIÁO

Về phương diện đạo giáo Dịch không chủ trương những hình thức phụng thờ
bên ngoài, nhưng dạy con người:

1.- Phải bắt chước Trời mà hành sự [37]

2.- Phải tẩy rửa tâm hồn cho trong sạch, và phải tiến sâu về phía tâm
linh. [38]

3.- Phải tìm cho ra nguyên lý bất Dịch của cuộc đời, thực hiện được Thiên
Mệnh, hợp nhất với Thái hòa, với Trời, với Đạo. [39]

4.- Tóm lại, Dịch dạy ta phải biết chuyển hóa nội tâm để trở nên Siêu nhân,
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Thần nhân. [40]

Đạo của Dịch đòi hỏi sự minh triết, vì có hiểu biết đâu là Nguyên bản, thì
mới có thể trở về Nguyên bản được. Người xưa gọi thế là minh thiện, phục
sơ [41]

Dịch đã vạch cho biết Thái Cực là căn bản của vạn vật, cũng như của con
người và cho biết sự chia ly, phân tán, đa đoan, phiền tạp chỉ làm cho ta xa
rời Đạo thể; như vậy tức là đã mặc nhiên chỉ vẽ cho con người biết bổn phận
mình là phải tìm về căn bản, hợp nhất với căn bản, bằng cách tổng hợp mọi
qua phân, xóa bỏ mọi phiền tạp, sống đơn sơ, thanh thản. Nương theo ý Dịch,
Ngộ Chân Trực Chỉ đã có thơ:

Tứ tượng hội thời Huyền thể tựu,

Ngũ hành toàn xứ Tử kim minh,

Thoát thai, nhập khẩu thân thông thánh,

Vô hạn long thần tận thất kinh[42]

Căn bản của vạn vật, cũng như của con người chẳng có ở đâu xa: căn bản ấy
ở ngay giữa lòng biến thiên, cũng như ở giữa lòng con người.[43] Cho nên,
nếu con người muốn khế hợp với Thiên chân, với Thái Cực, chỉ cần hồi
quang phản chiếu, đi sâu vào chiều hướng tâm linh, định thần, phát huệ [44]

Tất cả những nguyên tác ấy đã được các Đạo gia, Đơn gia áp dụng vào công
cuộc tu thân. Đối với Thánh Hiền Trung Hoa thì:

1.- Tìm ra Đạo, ra Lý, ra Nhất mới là vấn đề trọng đại[45]

2.- Các hình thức, các hoạt động, các thành tích bên ngoài chỉ là tùy thuộc.
[46]

3.- Thực hiện được đạo lý mới là quan hệ, mới là mục phiêu của cuộc đời.
Thế là đắc Đạo, đắc Nhất[47]

Tính mệnh Pháp Quyết minh chỉ cho rằng: Tam giáo cũng đều qui về
Nhất. [48]
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Các Đạo gia luôn luôn ao ước:

- Trở về được với Nguyên bản, đạt được tới Đạo thể[49]

- Kết hợp với Đạo với Trời[50]

Phùng hữu Lan viết:

Chân nhân quay về nguồn gốc sinh ra mình tức là Thái Nhất; như thế là trở
nên đồng thể với trời đất, vạn vật. [51] Đạo gia cho rằng: Âm dương có hợp
nhất mới thành được Dịch, được Thái Cực.

Âm + Dương = Dịch

Âm + Dương = Thái Cực[52]

Cũng một lẽ tâm hồn hay thần khí có hợp nhất thì Đạo thể hay Thái Cực mới
sinh. Đó là nguyên tắc căn bản của khoa luyện đơn, cầu trường sinh bất lão
của Trung hoa.

- Thần + tâm = Đạo (Thái Cực)

- Thần + khí = Đạo (Thái Cực)

- Khảm + Ly = Đơn

- Duyên + Cống = Đơn[53]

Huỳnh Đình Nội Cảnh có câu: Nhất chí bất cửu thăng Hư Vô... và giải
rằng:

Nhất tức là Hư Vô (Vô Cực, Thái Cực). Học Đạo cần phải chuyên nhất, hợp
nhất với Thần Linh, như vậy có thể thành Thần Tiên vậy.

Trang Tử nói: Người nào biết Một, muôn việc đều xong[54]

 

TIẾT IV. DỊCH VỚI NHỮNG NGUYÊN TẮC KHẢ DĨ ĐEM
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LẠI MỘT CUỘC SỐNG LÝ TƯỞNG

Dịch với những Hào, Quải, với những lời Thoán, lời Tượng, chỉ có mục đích
dạy ta ăn ở cho hợp Đạo Trời đất, hợp thời, hợp cảnh, hợp với thế thái, nhân
tình.

Dịch chẳng những dạy ta nguyên lý và cùng đích của cuộc đời là Thiên
mệnh, để thần thánh hóa bản thân, Dịch lại còn dạy ta cách tùy thời biến
Dịch để theo Đạo, biến Dịch để cuối cùng hợp nhất được với Đạo.[55] Tóm
lại, Dịch cho ta những nguyên tắc để sống một đời sống Lý tưởng, ngoài thì
hòa nhân, thuận thế, hợp cảnh, hợp thời, trong thì phản thân, tu tỉnh[56] dữ
Đạo hợp Chân, tưởng không còn gì đẹp đẽ hơn. Chúng ta chỉ đan cử ít nhiều
thí dụ:

Dịch có Hào, Quải y như đời sống con người có nhiều hoàn cảnh khác nhau.
Gặp mỗi hoàn cảnh, ở mỗi địa vị, làm mỗi công việc, đều phải có một thái độ
khác nhau, một lối xử sự, thi hành khác nhau cho xứng thời, xứng vị, xứng sự
v.v...

Gặp hiểm nguy đừng thất vọng, âu lo, hãy vững dạ tìm cách băng qua, y như
dòng nước kẹt trong khe hẹp mà vẫn an nhiên, trôi chảy. Suy rộng ra, dẫu
Thiên Chân, Thiên Tính của ta còn kẹt giữa những nhân dục, nhân tính, ta
đừng có mất tin tưởng, phải vững dạ phấn đấu rồi ra sẽ thoát vòng (Khảm)
[57]

Muốn theo Đạo Trời, muốn thực hiện Thiên Tính, Thiên Mệnh, phải dùng hết
nghị lực, cố gắng tiến tới không ngừng, như Trời chuyển vận không hề ngơi
nghỉ ( Kiền)[58]

Khi Thiên Tâm, Đạo Tâm vừa phát hiện, phải biết ấp ủ, chắt chiu, đừng vội
đem dùng, để đến nỗi nó phải hư hao phát tán (Kiền, Sơ Hào)[59]

Ở đời cái gì cũng có duyên do, trước nhỏ sau to, trước yếu sau mạnh, như
thoạt thấy sương giá phải đề phòng ngay chuyện nước sẽ đông. Suy ra, mình
có thể ngăn chặn được trụy lạc, loạn ly, nếu biết ngăn chặn, từ khi chúng còn
mầm mộng, trứng nước (Khôn, Sơ Hào)[60] Sống giữa biến thiên, gió giông,
sấm chớp của cuộc đời, cần phải tìm ra những giá trị hằng cửu, mà làm nơi
dừng chân, dừng bước (Hằng)[61]
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Sống ở đời, phải có chỗ bám víu, dựa nương. Mặt trời mặt trăng nương tựa
vào trời; cây cối, nương tựa vào đất; người quân tử phải nương tựa, bám víu
vào sự công chính (Ly) [62]. Lẽ Dịch là hết đầy thời vơi, hết thịnh thời suy.

Trời đất, quỉ thần và nhân loại đều ghét sự cường thịnh sung mãn, và phù trợ,
chúc phúc cho sự khiêm cung, cho nên người quân tử phải khiêm cung, mới
làm nên đại nghiệp.[63]Nếu chúng ta đọc Dịch như vậy, Dịch sẽ trở thành
pho sách đầy sự khôn ngoan, minh triết và đạo lý sâu xa.

Đọc Dịch để biết lẽ Dịch. Biết lẽ Dịch thì không còn sợ biến thiên, vì có biến
thiên mới có thể tiến hóa và đạt Đạo, hợp nhất với Đạo.[64] Phải chăng đó là
Đạo chung của Thánh Hiền thiên cổ. Cát Tiên Ông viết:

Thiên hạ vô nhị đạo,

Thù đồ nhi đồng qui.

Thánh nhân vô lưỡng tâm,

Bách lự nhi nhất trí [65]

Tạm dịch:

Đạo trong thiên hạ há pha phôi,

Đường nẻo khác nhau, đích chẳng hai,

Thánh Hiền sau trước lòng không khác.

Lo lắng trăm dường, mối một thôi.

Phù Hựu Đế Quân viết:

Thiện căn thâm xứ, tính căn tuyền,

Vạn pháp đồng qui, nhiệm tự nhiên,

Tính bản đồng nguyên, tâm các cụ,
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Nhu tông hà chí dị Huyền, Thiền [66]

Tạm dịch:

Thiện căn, bản tính giữ chu tuyền,

Vạn Hữu quay về gốc tự nhiên.

Tính vốn một nguồn, tâm vẹn có,

Nhu gia nào khác với Huyền, Thiền. [67]

 

Để tổng kết lại, ta thấy rằng Dịch là một cuốn sách quí báu:

1.- Dịch dạy ta nguyên ủy, thủy chung của vũ trụ và của con người, cho ta
thấy nguồn gốc và định mệnh cao sang của mình[68]

2.- Dịch giúp ta đi sâu vào lòng vật chất, vũ trụ và lòng người để tìm ra căn
bản, tinh hoa, cũng như những cơ cấu, những định luật chi phối mọi sự biến
thiên tiến hóa[69]

3.- Dịch cho ta thấy 2 chiều hai mặt của vũ trụ, thấy nhẽ động tĩnh, biến hằng,
và nghiên cứu những định luật, những then chốt chi phối cuộc biến thiên của
vũ trụ.

4.- Dịch cho ta thấy vòng tuần hoàn của vũ trụ, và như vậy cho ta hi vọng lớn
lao là trước sau cũng có thể trở về phối hợp với Thượng Đế.

5.- Dịch muốn giúp ta có một đời sống lý tưởng, tùy thời, tùy thế, thích nghi
với hoàn cảnh, biết những nguyên tắc để tu thân, để có thể tinh nghĩa nhập
thần tìm ra căn bản, nguồn gốc của mình, sống một đời sống siêu nhiên, phối
hợp với Trời, với Đạo.

6.- Như vậy là Dịch muốn cho ta phát triển, biến hóa về mọi mặt, để toàn
thân ta như cây đàn muôn điệu, phát sinh ra những âm thanh tuyệt diệu, có đủ
nhanh chậm, bổng trầm theo đúng nhịp điệu, tiết tấu của đất trời. Nói cách
khác Dịch muốn ta có đời sống hoàn toàn về mọi mặt, minh triết, khinh phiêu
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và hạnh phúc.
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Phần 2

DỊCH LUẬN THIÊN
 

Mở đầu

 

Dịch là một cuốn sách được Thánh Hiền xưa nay sùng thượng. Nho gia coi
Kinh Dịch như một Thánh kinh.

Đức Khổng học Dịch rất công phu. Ngài về già học Dịch, đọc Dịch, đọc đến
ba lần đứt lề sách mới làm ra các thiên truyện. [1]Thế mà Ngài còn nói trong
Luận Ngữ: Nếu Trời cho ta sống thêm ít năm nữa, cho ta học xong Đạo Dịch,
thì ta có thể không phạm lỗi lớn nữa. [2]

Ngài đã viết Thập dực để bổ sung cho Dịch Kinh. Thập dực là: [3]

1. Thoán thượng truyện để cắt nghĩa Thoán từ ở Thượng Kinh. [4]

2. Thoán hạ truyện để cắt nghĩa Thoán từ ở Hạ Kinh.

3. Tượng thượng truyện để giải các Tượng trong Thượng Kinh.

4. Tượng hạ truyện để giải các Tượng trong Hạ Kinh. [5]

5. Hệ Từ thượng truyện

6. Hệ Từ hạ truyện

7. Văn ngôn truyện [6]
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8. Thuyết quái truyện

9. Tự quái truyện

10. Tạp quái truyện

Trình Di viết Dịch truyện. Chu Hy viết Dịch kinh bản nghĩa, Dịch học Khải
Mông. Thiệu tử nhân

đọc Chu Dịch đã viết thành bộ Hoàng Cực Kinh Thế.

Khảo thư tịch đạo Lão, ta thấy Đạo Đức Kinh, Xung Hư Chân Kinh, Nam
Hoa Kinh có rất nhiều điểm liên quan với Dịch. Đạo gia, Đơn gia toàn áp
dụng định luật Dịch để tu đức, luyện thần. [7] Ngụy bá Dương đã áp dụng
Dịch lý viết thành bộ Tham Đồng Khế.

Nhìn sang phía Đạo Phật, ta thấy Vương Cảnh Mạnh lấy Thiền Tông minh
Dịch, Thích Ngẫu Ích lấy Dịch lý áp dụng vào khoa Thiền học. [8] Hiện nay
ta còn thấy những bộ như Dịch Học Thiền giải của Trí Húc Thiền sư v.v...

Giảng bình về Dịch xưa nay đã có hơn 700 tác giả.

Ví dụ:

+ Vương Bật chú giải Dịch

+ Mạnh Hỉ

+ Kinh Phòng đem các quẻ phối hợp với Thập Can gọi là Nạp Giáp.

+ Tuân Sảng lấy nhẽ thăng giáng để giải Dịch.

+ Lai Tri Đức lấy lẽ thác tống tức là Âm Dương điên đảo, vãng lai để giải
Dịch.

+ Tiêu Tuần lấy lẽ bàng thông tức là Âm biến Dương, Dương biến Âm để
giải Dịch. [9]

Ngoài ra còn có nhiều danh nhân, danh sĩ đã dùng Dịch để đoán định vị lai,
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trong số đó có: Trương Lương (Hán), Nghiêm Quân Bình (Hán), Chư Cát
Lượng (Tam Quốc), Lý Thuần Phong (Đường), Viên Chính Cương (Đường),
Thiệu Khang Tiết (Tống), Lưu Cơ (Lưu bá Ôn) (Minh). [10]

Dịch có ba loại:

1.- Liên Sơn lấy quẻ Cấn làm căn bản.

2.- Qui Tàng lấy quẻ Khôn làm căn bản.

3.- Chu Dịch lấy quẻ Càn làm căn bản.

           

 

         

http://nhantu.net/DichHoc/DICHKINHYEUCHI/DKYC201.htm


https://thuviensach.vn

 

 [11]

Hiện nay Liên Sơn, Qui Tàng đã thất lạc [12], chỉ còn lại Chu Dịch.

Trịnh Huyền cho rằng: đời nhà Hạ có Liên Sơn, đời nhà Ân có Qui Tàng, đời
nhà Chu có Chu Dịch.

Trịnh Huyền giải thích ba nhan đề ấy như sau:

- Gọi là Liên Sơn để tượng trưng cho mây từ đầu các ngọn núi bốc lên, miên
man không ngừng.

- Gọi là Qui Tàng vì Vạn Vật đều tàng ẩn bên trong.

- Gọi là Chu Dịch vì biến dịch phổ quát không đâu không có. [13]

Hội ý tác giả, ta thấy rằng dẫu Dịch Kinh có thay tên, đổi quẻ, nhưng ý nghĩa
và mục đích trước sau vẫn là một.

Dịch cốt bàn về Vạn Vật, Vạn Tượng liên tục biến thiên, phát triển như mây
ùn ùn liên tục bốc lên từ những dãy núi xa xăm. Dịch bàn về sự biến thiên,
mà biến thiên thì thường xuyên diễn biến khắp nơi trong vũ trụ. Nhưng sách
Chính nghĩa không đồng quan điểm với Trịnh Huyền và cho rằng:

Sách Dịch thời Thần Nông gọi là Liên Sơn.
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Sách Dịch thời Hoàng Đế gọi là Qui Tàng.

Sách Dịch thời Chu gọi là Chu Dịch. Như vậy Chu Dịch là sách Dịch đời
Chu, cũng như Chu Lễ, Chu Thư, v.v..[14]

Học Dịch phải tốn công phu. Có tốn công phu, mới tìm ra được cái hay, cái
đẹp của Dịch. Dưới đây ta sẽ lần lượt khảo sát về chữ Dịch dưới nhiều tiết
mục:

1.- Chữ Dịch theo Từ nguyên

2.- Dịch là biến Dịch

3.- Dịch là bất Dịch

4.- Dịch là giản dị

5 - Dịch là nghịch số

6 - Dịch là Tượng

 

Chương 1. Chữ Dịch theo Từ Nguyên

 

Học Dịch trước tiên cần phải hiểu chữ Dịch. Hiểu được chữ Dịch tức là đã
hiểu được phần nào ý người viết sách. Bồ Điền Trịnh thị nói: Chữ Dịch do
hai chữ Nhật Nguyệt tạo nên. Lý trong thiên hạ có thể tóm thâu trong một
Chẵn một Lẻ. [15] Suy ra: Nhật là mặt trời, tượng trưng cho sự bất biến,
Hằng Cửu, viên mãn. Nguyệt là mặt trăng, tượng trưng cho sự biến thiên, tạm
bợ, khuy khuyết. Như vậy, chữ Dịch gồm trong thân cả 2 nguồn sinh lực
tương đối, lẽ tôn ti của Âm Dương, lẽ biến hằng của vũ trụ, sự Hằng Cửucủa
Bản Thể do vừng Dương đại diện, và các trạng thái doanh hư, tiêu trưởng của
Vạn Hữu, do vừng Nguyệt tượng trưng.

Như vậy, Dịch bao quát cả biến hằng, bao quát cả hiện tượng lẫn bản thể.
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Dịch là Toàn Nhất.

Chữ Dịch mà tách đôi sẽ thành ra Nhật, Nguyệt hai vừng, Âm Dương chia rẽ,
nhật dạ cách trùng. 

易 ➙ 日 + 月

Sự qua phân này sẽ là đầu dây mối rợ, sinh ra mọi hiện tượng trong trời đất.
Dương là Càn, Âm là Khôn, nên Dịch cho rằng: Càn Khôn là cửa của
Dịch. [16]

Mới hay: Một Dịch qua phân, hóa đất trời,

Đất trời cảm ứng, sẽ sinh sôi,

Sinh sôi, tạo tác, thành muôn vật,

Muôn vật chung qui một Dịch thôi.

Khi mà Nguyên Thể đã chia ly, phân tán, thì mầm đấu tranh, chống đối tự
nhiên sẽ sinh ra. Đấu tranh, chống đối ấy xét về một phương diện là một động
cơ hết sức hữu hiệu để sinh biến hóa, vì thế Dịch nói: Cương nhu tương thôi
nhi sinh biến hóa. [17]

Nhưng nếu chỉ thấy sự đấu tranh, chống đối giữa Âm Dương, thì mới thấy
được chiều biến hóa đưa đến chia ly, chết chóc, đổ vỡ, mới thấy được có một
chiều hướng của vũ trụ.

Ngoài chiều hướng trên, Vũ trụ cũng như Dịch còn có một chiều hướng thứ
hai: là chiều Âm Dương tương sinh, tương thừa. Âm Dương vẫn có thể tiếp
tay nhau, có thể thỏa hiệp, đoàn tụ, để làm nên đại nghiệp. Đây là chiều
hướng xây dựng, lấy tình thương xóa bỏ hận thù, cố hàn gắn lại những gì đã
đổ vỡ, đoàn tụ lại những gì đã chia ly, tản lạc. Thánh Hiền cho rằng chiều
hướng này mới là chính yếu. Các đạo gia lý luận một cách rất sâu sắc như
sau:

Nếu Bản Thể vì qua phân nên đã thành Âm Dương, thành Vạn Hữu, thì ta
cũng có thể phối hợp Vạn Hữu lại thành Âm Dương; phối hợp Âm Dương lại
để thành Bản Thể. Mà Âm Dương chẳng qua là Thần Khí, Tâm Thần trong

http://nhantu.net/DichHoc/DICHKINHYEUCHI/DKYC201.htm
http://nhantu.net/DichHoc/DICHKINHYEUCHI/DKYC201.htm


https://thuviensach.vn

ta.

Tu luyện cho Tâm kết hợp với Thần, khiến cho Thần Khí hợp nhất, không
để cho ngoại vật khiên dẫn, làm tản lạc ra bên ngoài; tu luyện Tâm Thần để
trở thành Siêu Nhân, thành Tiên Thánh, đó là mục đích của công trình mà
Đạo gia gọi là luyện đơn.

Đại đỗng Chân kinh viết:

Nhật Nguyệt hợp bão nhi thành Thái Cực. [18]

Theo Đạo gia, chữ Đơn chính là chữ Dịch biến thể, vì có đầu Nhật, mà chân
là Nguyệt. [19]

Thế mới hay:

Một Dịch qua phân tạo đất trời.

Âm Dương cách trở, mới chia phôi

Tâm thần ví thể đoàn viên lại,

Thái Cực rồi ra sẽ rạng ngời.

Một chữ Dịch phân ra, thì thấy cách thức trời đất Vạn Vật phát sinh, thấy căn
bản của Vạn Hữu; hợp lại thì thấy cùng đích muôn loài, thấy phương thức tu
luyện để tiến tới Thần minh. Như vậy, chẳng phải là kỳ diệu sao?

Học Dịch để quán thông thượng hạ, vạn biến phùng nguyên, há chẳng phải là
một công việc thích thú lắm sao?[20]

CHÚ THÍCH

[1] Khổng tử vãn nhi học Dịch, độc chi vi biên tam tuyệt chi nhi vi chi
truyện. 孔 子 晚 而 學 易, 讀 之 為 編 三 絕 之 而 為 之 傳 .

[2] Gia ngã sổ niên, tốt dĩ học Dịch khả dĩ vô đại quá hĩ. 加 我 數 年,
卒 以 學 易, 可 以 無 大 過 矣 .— Luận Ngữ Thuật nhi đệ thất, câu 16 - Bản
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dịch Đoàn Trung Còn.

[3] Cf. Wilhelm Baynes, The I Ching Book II, p. 274 - 280.

[4] Thoán truyện khác Thoán từ của Văn Vương - Thoán từ bao giờ cũng ở
ngay đầu quẻ. Thoán truyện bao giờ cũng có chữ Thoán viết.

[5] Tượng còn chia làm Đại Tượng (cắt nghĩa hình ảnh toàn quẻ), Tiểu
Tượng cắt nghĩa hình ảnh từng Hào. Như vậy Quẻ nào, Hào nào cũng có
Tượng truyện và bắt đầu bằng chữ Tượng viết.

[6] Văn ngôn chỉ có trong 2 quẻ Kiền và Khôn và bắt đầu bằng chữ Văn ngôn
viết.

[7] Cf. Nguyễn Ấn Trường - Tạo hóa thông - trang 56

Tạ Vô Lượng, Trung Quốc triết học sử. Đệ nhất chương hạ - trang 25.

[8] Cf. Nguyễn Ấn Trường, Tạo hóa thông - trang 56.

[9] Cf. Nguyễn Ấn Trường, Tạo hóa thông - trang 56

- Lý Chứng Cương, Dịch học thảo luận tập, trang 1,2,3.

- Về nhẽ thác tống xin đọc Dịch Kinh lai chú đồ giải - quyển I, các trang 38 -
44.

[10] Các lời sấm ngữ của Gia Cát, Lý thuần Phong, Viên Chính Cương,
Thiệu khang Tiết, Lưu Cơ hiện còn ghi trong tập Trung Quốc nhị thiên niên
chi dự ngôn.

[11] Hình vẽ phỏng theo Dịch học thảo luận tập - trang 69.

[12] Thư viện bên Nam Dương, nói có những Bộ Liên Sơn, Qui Tàng trong
Thư Viện.

[13] Ngô Khang Chu Dịch đại cương - trang 11.

[14] Tạ Vô Lượng Trung Quốc Triết học sử - trang 31.
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[15] Bồ Điền Trịnh thị viết: Dịch tòng Nhật tòng Nguyệt thiên hạ chi lý nhất
Cơ, nhất Ngẫu nhi tận hĩ. 浦 田 鄭 氏 曰: 易 從 日 從 月 天 下 之 理 一 奇,
一 偶 而 盡 矣 . — Dịch Kinh Đại Toàn - Chu Dịch thượng kinh - trang 77.

[16] Tử viết: Càn Khôn kỳ Dịch chi môn da. 子 曰 乾 坤 其 易 之 門 邪. Hệ
Từ hạ, VI

[17] Cương nhu tương thôi nhi sinh biến hóa. 剛 柔 相 推 而 生 變 化. Hệ
Từ thượng II.

[18] Nhật Nguyệt hợp bão nhi thành Thái Cực. 日 月 合 抱 而 成 太 極 . Đại
đỗng Chân Kinh quyển hạ trang 23.

[19] Đơn tự Nhật đầu Nguyệt cước, trung gian nhất hoạch hệ Nhật Nguyệt
hợp nhất chi vị dã. Kỳ nội nhất điểm vi tinh khí hồn hợp, dĩ tượng nhất lạp
kim đơn dã. 丹 字 日 頭 月 腳, 中 間 一 劃 係 日 月 合 一 之 謂 也. 其 內
一 點 為 精 氣 渾 合, 以 像 一 粒 金 丹 也.

Tu chân bất tử phương - trang 26.

[20] Thủy Tâm tập học ký ngôn. (Diệp Thủy Tâm Tiên sinh thích.)

Trùng biên Tống Nguyên học án quyển 3, trang 593
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Chương 2. Dịch là biến thiên

 

 

Nếu chỉ dùng lý trí mà suy luận, chỉ dùng giác quan mà nhận xét, thì ta thấy
Vạn Vật, Vạn Hữu biến ảo, khôn lường, không một phút giây nào ngừng
nghỉ!

Sách Dịch có mục phiêu khảo sát mọi hiện tượng biến thiên của hoàn võ và
suy ra các định luật chi phối các biến thiên ấy, vì thế một trong những nghĩa
của Dịch là biến thiên.

Vạn Vật biến thiên, lịch sử biến thiên, tâm tư con người biến thiên. Sự kiện
ấy không một ai có thể chối cãi được. Khổng tử đứng trên giòng sông nói:

Chảy trôi như thế suốt đêm ngày [1]

Ý ngài muốn nói Vạn Vật như giòng sông trôi chảy đêm ngày, không bao giờ
ngừng nghỉ.

Sách Thúy Hư Thiên viết:

Nhãn tiền vạn sự khứ như thủy

Thiên địa hà dị nhất phù âu [2]

Tạm dịch:

Vạn sự nhãn tiền trôi tựa nước,

Đất trời bèo bọt khác chi nhau

Phật giáo nói: Vạn pháp vô thường. Vạn pháp, vì chỉ là những hiện tượng của
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vũ trụ, nên có sinh, có diệt, có tăng, có giảm, có thủy, có chung. [3]

Héraclite, triết gia Hi Lạp chủ trương thuyết Vạn Vật biến thiên đã
viết: Không ai vào được cùng một giòng sông hai lần... Sự đời tụ tán, vãng
lai! [4]

Các tao nhân mặc khách cũng thường hay lấy cuộc tang thương biến
đổi làm đề tài ngâm vịnh. 

Ôn Như Hầu than thở:

 Lò cừ nung nấu sự đời,

Bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương.

Nguyễn Công Trứ vịnh nhân sinh:

Ôi nhân sinh là thế ấy,

Như bóng đèn, như mây nổi, như gió thổi, như chiêm bao,

Ba mươi năm hưởng thụ biết chừng nào,

Vừa tỉnh giấc nồi kê chưa chín,

Vật thái mạc cùng vân biến huyễn,

Thế đồ vô lự thủy doanh hư.

Cái hình hài đã chắc thiệt chưa?

Mà lẽo đẽo khóc sầu rứa mãi.

Trời đất hỡi có hình, có hoại,

Ỷ chi chi mà chắc chắn chi chi?...[5]

Nhìn sang phía Âu châu, ta thấy các văn gia, triết gia cổ kim phân chia thành
2 phái:
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1.- Phái chủ trương Vạn Vật biến thiên đó có:

Platon                               Homère

Hésiode                           Héraclite

Hobbes                            Leibniz

Hegel                               Bergson

Whitehead v.v [6]

Phái này thiên về quan điểm biến Dịch của vũ trụ.

2.- Phái chống đối chủ trương biến thiên, như:

Parménide                       Démocrite

Descartes                        Spinoza

Bradley                            Spir

Meyerson v.v. [7]

 Phái này thiên về quan điểm Hằng Cửu của vũ trụ. Thay vì đi sâu vào chi tiết
và để quan niệm cho chính xác vấn đề biến thiên, chúng ta ghi nhận:

1.- Bản Thể không biến thiên [8]

2.- Chỉ có hình thức, hiện tượng biến thiên [9]

3.- Sự biến thiên, diễn tiến từ cực đoan này đến cực đoan khác. Á châu nói:
Âm biến Dương, Dương biến Âm; Dịch cùng tắc biến. Âu châu nói: Nóng
thành lạnh, lạnh thành nóng, cứng thành mềm, mềm thành cứng... Tức là biến
thiên từ chính đến phản. [10]

Quan niệm biến thiên có lẽ đã được manh nha từ hiện tượng biến dịch tuần
hoàn của vũ trụ, như thủy triều, như ngày đêm, thức ngủ, hô hấp v.v.... [11]
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Có lẽ vì thế mà Dịch Kinh đã nói: Cương Nhu tương thôi, nhi sinh biến
hóa.

Và Héraclite đã nói: biến dịch do mâu thuẫn, do tương phản phát sinh. [12]

Từ 2 thế kỷ nay, nguyên lý biến Dịch, cũng như các định luật biến dịch đã
được khoa học và triết học Âu Châu xác nhận.

A.- Về phía Thiên Văn học người ta nhận thấy:

1.- Các vì sao vận chuyển, biển đổi phương vị luôn luôn theo những chu kỳ
nhất định.

2.- Vũ trụ cũng theo định luật tụ tán.

Ngày nay vũ trụ đang trong thời kỳ bành trướng tản mạn. Điều này đã được
xác nhận nhờ phương pháp tán quang, và nhờ nguyên lý Doppler -
Fizeau [13] Đó cũng là giả thuyết của Georges LemaÛtre đã được Hubble và
Eddington xác nhận. [14]

3.- Các vì sao cũng theo định luật thịnh suy, tiêu tức. Các vì sao ngày nay đã
được phân chia ra nhiều hạng sao non, sao già, tùy theo nhiệt độ và màu sắc
của sao. Thế là các vì sao cũng có sinh, trưởng, lão, tử. [15]

B.- Về phía Vật Lý học Sadi - Carnot (1822 - 1888) đã tìm ra nguyên lý
Dương tiêu Âm trưởng, nghĩa là hoạt lực ngày một tiêu, tiềm lực ngày một
tăng. [16]

C.- Về phía Địa Lý, Lyell khám phá ra rằng mặt đất luôn luôn biến chuyển.
Động cơ biến chuyển là sức gió, sức nước, sức thác, sức biển, sức sông, sức
núi lửa, sức đất. [17]

D.- Về phía Vạn Vật học:

Lamarck (1774 - 1829), Darwin (1809 - 1882), De Vries (1848 - 1935) chủ
trương Vạn Vật biến hóa từ loài này sang loài khác. Động cơ phát sinh ra sự
biến hóa nói trên là:

- Sự thích ứng với hoàn cảnh [18] (Lamarck)
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- Sự đấu tranh sinh tồn, ưu thắng, liệt bại (Darwin)

- Sự di truyền các đặc tính tập thành (Lamarck - Darwin)

- Sự sậu biến (Mutationnisme) (De Vries)

E.- Về phía Triết học Hegel (1770 - 1831), Engels (1820 - 1895) và Karl
Marx (1818 - 1883) đã làm sống động lại thuyết biến dịch mà Héraclite đã
chủ trương từ 500 năm trước kỷ nguyên, mà Đông phương đã chủ trương từ
2,600 năm trước kỷ nguyên.

Hegel chủ trương: Dương tôn, Âm ti, tinh thần trọng hơn vật chất, tinh thần
sinh ra vật chất, và sự biến thiên là do mâu thuẫn nội tại phát sinh; mục đích
là để tinh thần ngày một phát triển, ngày một đi tới chỗ thành toàn.

Đối với Hegel, lịch sử là sự phát triển của tinh thần phổ quát trong thời gian.
[19]

Engels và Marx cũng chủ trương Vạn Vật biến

thiên, nhưng có những quan điểm ngược với Hegel. Học thuyết biến dịch của
Engels và Marx được gọi là Duy vật biện chứng pháp và Duy vật sử quan.

Duy vật biện chứng pháp có thể tóm tắt như sau:

1.- Vật chất tự hữu và hằng cửu [20]

2.- Vạn Vật biến thiên.

3.- Biện chứng pháp là khoa học khảo sát về các định luật chi phối sự biến
động cả của ngoại giới, cả của tư tưởng con người. [21]

Chữ biện chứng bao hàm 3 ý nghĩa:

a). Sự biến động nội tại của thực thể.

b). Phương pháp khảo sát thực thể trên bình diện biến thiên.

c). Hành động cách mạng để thúc đẩy sự biến động trong xã hội loài người
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bằng cách kính thích những mâu thuẫn nội tại. [22]

4.- Đối với biện chứng pháp, không có gì là rốt ráo, là tuyệt đối, là thần
thánh... tất cả chỉ là một quá trình liên tục của biến thiên tạm bợ. [23]

5.- Sự biến thiên diễn biến nhờ 4 yếu tố:

a). Động lực nội tại

b). Các sự biến thiên đều ảnh hưởng lẫn nhau.

c). Biến thiên nhờ mâu thuẫn nội tại

d). Sự nhảy vọt bất thần, lượng có thể hóa thành phẩm, vật này có thể sinh
vật kia, khinh khí, dưỡng khí có thể sinh ra nước; nước có thể biến thành đá,
hay hóa thành hơi; vật chất nhờ đó có thể sinh ra tinh thần. [24]

6.- Áp dụng duy vật biện chứng pháp vào quốc gia xã hội, người Mác Xít cho
rằng:

a). Lịch sử đã diễn tiến không phải vì ngẫu nhiên, cũng không phải vì một
quyền năng xấu tốt nào bên ngoài, mà vì những định luật bên trong. [25]

b)- Xã hội đã diễn biến qua nhiều hình thức (xã hội cổ sơ, phong kiến, tiểu tư
sản, tư bản...) [26]

c)- Những điều kiện vật chất kinh tế, những phương tiện sản xuất, và giai cấp
đấu tranh là những yếu tố, những động cơ đã thúc đẩy sự biến thiên ấy. [27]

d)- Cho nên họ chủ trương có thể thúc đẩy sự biến thiên tiến hóa bằng cách
gây mâu thuẩn, bằng cách làm Cách mạng. [28]

e)- Mục đích tối hậu là giải phóng con người, khỏi mọi sự tù túng lệ thuộc, để
con người thống trị được thiên nhiên. [29]

Đó là đại cương Duy vật sử quan, tức là Duy Vật Biện Chứng Pháp áp dụng
vào lịch sử loài người.

Trên đây ta đã toát lược học thuyết của Hegel và học thuyết Marx Engels. So
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với Kinh Dịch ta thấy có nhiều điểm tương đồng, tương dị.

1.- Tương đồng vì Dịch cũng như Hegel, cũng như Marx, Engels chủ trương
Vạn Tượng biến thiên; biến thiên vì mâu thuẫn nội tại.

2.- Tương dị vì Dịch chủ trương Thái Cực siêu Âm Dương, siêu tinh thần và
vật chất, bao quát tinh thần và vật chất, sinh ra tinh thần và vật chất, làm căn
cốt cho cả tinh thần lẫn vật chất. Trái lại Hegel thì duy thần, Marx, Hegels thì
duy vật.

3.- Dịch cho rằng cô Dương bất sinh, cô Âm bất hóa. Còn Hegel, cũng như
Marx, Engels, chủ trương hoặc là duy có Dương (Tinh thần) hoặc là duy có
Âm (vật chất) thì lấy đâu ra cặp mâu thuẫn nội tại để sinh ra biến hóa được.

4.- Dịch chủ trương dưới những hình thức biến thiên còn có Bản Thể bất
biến, trái lại Marx, Engels cho

rằng cái gì cũng vô thường, vô định cả. [30]

5.- Dịch chủ trương Âm Dương có khắc nhưng lại có sinh, tức chủ trương
không phải nguyên có sự đấu tranh, chống đối mới sinh ra được biến thiên,
mà còn có cả sự đoàn kết, hợp tác, xây dựng nữa. Đó là điều mà Marx,
Engels ít nói tới.

6.- Dịch áp dụng khoa học Dịch vào sự cải thiện nội tâm, thần thánh hóa con
người, vào sự thích ứng với hoàn cảnh cho khéo léo để có một đời sống lý
tưởng, Marx Engels áp dụng khoa học Dịch vào sự canh cải ngoại cảnh và
vật chất.

7.- Dịch bắt chước đường lối của Trời, nên hiếu sinh, chủ nghĩa Các Mác vì
vụ những thành quả nhãn tiền bên ngoài nên đã tỏ ra hiếu động, hiếu sát.

8.- Dịch cho rằng Vạn Vật, Vạn Tượng biến thiên để phát huy, tận dụng mọi
khả năng, ngõ hầu cuối cùng nhận ra được Bản Thể bất biến, và trở về được
với Bản Thể bất biến. Hegel cũng đã có cái nhìn cho tới chung cuộc như Dịch
Kinh.

Trái lại, Marx Engels không có tầm nhìn xa như vậy và không biết, hoặc
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không muốn đề cập đến định luật Thiên địa tuần hoàn chung nhi phục
thủy. Để tổng kết lại, ta thấy rằng đứng trước hiện tượng Vạn Vật, Vạn Hữu
biến thiên, Dịch kinh đã cố tìm cho ra:

1.- Những định luật chi phối sự biến thiên ví dụ như định luật sinh, trưởng,
lão, tử v.v..

2.- Động cơ thúc đẩy biến thiên, tức là Âm Dương tương sinh, tương khắc.

3.- Chiều hướng biến thiên tức là hướng ngoại, hướng nội, hướng hạ, hướng
thượng; ly tâm, hướng tâm v.v..

4.- Mục đích của cuộc biến thiên tức là phát huy được mọi tiềm năng, tiềm
lực của mình, trở về với nguyên bản, với Tuyệt đối. Dịch muốn người học
Dịch áp dụng những định luật biến dịch, những nhận định về biến dịch vào
bản thân để có thể thực hiện được một đời sống lý tưởng, để có thể giúp
mình, giúp người thần thánh hóa bản thân, cải thiện hoàn cảnh, cùng tiến tới
một tương lai vô cùng huy hoàng và tốt đẹp.
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Chương 3. Dịch là bất biến

 

Dịch bao quát cả hai phần thể dụng, biến hằng của đất trời. Như trên đã
nói: Sự biến thiên chỉ diễn biến trên bình diện hiện tượng, còn Bản Thể
vẫn thường hằng.

Nếu vậy thì trong biến thiên, luôn hàm ngụ Bất Dịch, bất biến, vì thế nên
Dịch còn có nghĩa Bất Dịch. Nếu biến thiên là tương đối, thì Bất Dịch ắt phải
là Tuyệt đối. Có Tuyệt đối rồi Tương đối mới sinh, có Bất Dịch rồi Biến
thiên mới hiện, như vậy thì Tuyệt đối, Bất Dịch chính là Bản Thể của trời đất
vậy.

Nếu Dịch có nghĩa là Bất Dịch, là Tuyệt đối, là Bản Thể hằng cửu, là Căn
nguyên của vũ trụ, thì ta có thể dùng chữ Dịch viết hoa để chỉ Tuyệt đối, hay
nguyên lý của vũ trụ. Ta viết: Dịch là Tuyệt đối thể, Nguyên lý vũ trụ, Bản
Thể hằng cửu

Dịch bất biến, muốn phát huy quyền năng mình, lại dùng sự biến dịch. Vậy
muốn tìm Dịch bất biến, phải từ lòng Dịch biến thiên mà suy ngược lại.

Tiên Hiền, Lão cũng Chư Nho, đã nhận được Dịch là căn nguyên vũ trụ, là
Tuyệt đối:

Liệt tử viết: Dịch vô hình liệt [1] Dịch không có hình tướng bến bờ. Ông
cũng còn dùng chữ Thái Dịch để chỉ Bản nguyên vũ trụ. [2]

Tạ Vô Lượng khi biên khảo về Vũ trụ luận của các Đạo gia đã viết: Căn
nguyên sinh ra mọi sự biến hóa trong vũ trụ, gọi là Không sinh, Không
hóa, Nghi Độc, Cốc Thần, Huyền tẫn, Thái Dịch, Vô Vi.

 Chung qui đều là một thứ vậy.

Lại suy ra đến cái mà Dịch gọi là Thái Cực, hay Chu tử đời Tống gọi là Vô
Cực rồi Thái Cực, Lão tử gọi là Vô Danh, hay Empédocle gọi là To Apiron,
tất cả đều là Một vậy. [3] Thiên Ẩn tử viết: Kiêm tam tài gọi là Dịch, quán
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Vạn Vật gọi là Đạo. Có một tính thuần nhất gọi là Chân như... cho nên Thiên
Ẩn tử sinh trong Dịch, mà chết cũng trong Dịch...! [4]

Về phía Nho gia ta thấy Thái Tiết Trai tiên sinh (Thái Uyên) cho rằng: Dịch
thời vô tư, vô vi, tịch nhiên bất động, còn Thần thì cảm là lập tức thông suốt
lý do trong thiên hạ... Nói Dịch tức là nói khi chưa hiển dương, nói Thần tức
là nói khi bắt đầu hiển dương, bởi vì Dịch là căn bản của Thần; Thần là ứng
dụng của Dịch [5]

Ông lại viết: Dịch có trước Lưỡng Nghi nên không hình thể. [6]Cho nên học
Dịch đối với Ông, là một phương pháp tiến tới Thần minh. [7]Hiểu Dịch là
Tuyệt đối, còn Vạn Hữu là tượng trưng, là biểu dương, là hình tượng của
Tuyệt đối, thì mới hiểu tại sao Dịch vừa bất biến, vừa biến thiên. Bất biến nếu
xét về phương diện tuyệt đối, biến thiên nếu xét về phương diện tương đối
Vạn Hữu.

Ngô Khang giải: Bất dịch là tên của Bản Thể hằng cửu. [8]Lý Chứng Cương
gọi Bất dịch là Đạo lý tuyệt đối vĩnh cữu. [9]Nguyễn Ấn Trường cho
rằng: Bất dịch là Bản thể.[10] Với những lời giải thích ấy, ta có thể trở về
Dịch Kinh, và nhận định rõ ràng rằng theo Dịch Kinh, thì trời đất, Vạn Vật là
bóng hình, là ảnh tượng của Tuyệt đối thể vô hình, của Dịch. Hệ Từ viết:
Trời đất hàm ngụ Tuyệt đối; Cho nên hễ trời đất phân trình thành liệt, thì
Tuyệt đối ở ngay trong.

Nếu trời đất bị hủy diệt, thì Tuyệt đối không được biểu dương, thì trời đất
cũng không còn lý do tồn tại. [11]Hệ Từ lại viết: Dịch không nghĩ, không
làm, tịch nhiên bất động, hễ cảm ứng là biết ngay căn cơ của thiên hạ. Nếu
không tuyệt đối thần diệu thì làm sao có thể như vậy được? [12]...Dịch bao
quát mọi sự biến hóa của trời đất, tác thành muôn vật mà chẳng bỏ sót cái
chi; thông tỏ lối đuờng của ngày đêm. Cho nên Thần thì vô phương sở, mà
Dịch thì vô hình thể. [13]Tất cả những lời lẽ trên đã phơi bày tâm tư của
Thánh Hiền tự ngàn xưa: Trong cái biến, có cái thường; trong tương đối, có
tuyệt đối. Như vậy học Dịch cốt là băng qua biến thiên để trở về với bất biến,
bất Dịch.

Quẻ Hằng có lời Tượng rằng: Sấm gió thành quẻ Hằng, quân tử phải
tìm phương vị bất biến mà ở [14]
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Câu này nào có khác gì câu Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm của Kinh Kim
Cương?

Họ Vương bình Tượng truyện trên như sau:

Tìm được Hằng Cửu nên không đổi thay. Dịch đạo biến hóa vô thường,
nhưng trong biến ảo có tìm ra được nơi bất biến, thời mới có thể nói chuyện
Dịch được. [15]

Tìm ra được Bản Thể bất dịch trong lòng vũ trụ, cũng như trong lòng
con người, là điều kiện thiết yếu cho công cuộc tu thân, thành Thánh,
thành Tiên, thành Phật. Kinh Lăng Nghiêm viết: Phật bảo A Nan: Từ muôn
kiếp tới nay chúng sinh bị lao lung điên đảo, các nghiệp chướng sinh ra đầy
dẫy như trái ác xoa. Còn những người tu hành chẳng thành được Vô Thượng
Bồ Đề, lại thành ra bực Thanh Văn, Duyên Giác và các thứ Ngoại Đạo, các
Trời và Ma vương, Ma quyến, đều là vì không biết hai thứ căn bản, tu luyện
cuồng xiên, thác loạn y như đòi nấu cát thành cơm thì có đến ngàn muôn kiếp
cũng chẳng được.

Thế nào là hai thứ căn bản? Hỡi A Nan: một là căn bản tử sinh từ muôn kiếp,
y như nay ngươi và chúng sinh lấy tâm vọng tưởng (tâm phan duyên) làm tự
tính. [16] Hai là căn bản Vô thủy Niết Bàn nguyên thanh tịnh thể đó ở nơi
người, chính là thức tinh nguyên minh có thể sinh ra vạn duyên, vạn sự mà đã
bị trần duyên làm mất bỏ. Cũng vì chúng sinh đã làm mất cái căn nguyên
sáng láng ấy cho nên hằng ngày tuy vẫn luôn dùng mà chẳng tự biết được nó,
rồi lăn lộn đắm đuối vào các thú vui, uổng phí cả đời.[17]

Thủ Lăng Nghiêm còn viết: Đánh mất căn nguyên trường tồn, vĩnh cữu, nên
bị luân chuyển.[18]

Héraclite cũng cho rằng học biến dịch cốt để tìm ra Logos (Thái Cực) bất
biến. Ông viết đại khái như sau: Logos là Thiên chân thường tại, mà người
đời nào biết vân mòng là chi, mặc dầu đã được hay chưa được nghe bàn tới.
[19] Tuy mọi sự biến thiên đều do Logos (Thái Cực), nhưng họ y thức như
những người vụng dại si ngốc mặc dầu đã trải qua và đã thực hiện nhiều biến
thiên hoặc bằng lời nói, hoặc bằng việc làm...

Logos (Thái Cực) là phổ quát mà mọi người lại thích ý kiến riêng tư. Thái
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Cực có liên lạc thường xuyên với mọi người mà mọi người lại bất hòa, bất
hợp với Thái Cực. Cái mà họ gặp thường ngày lại trở nên xa lạ đối với
họ. [20]

Như vậy, ta thấy rằng các bậc thượng trí, thượng nhân bất phân đạo giáo, đều
đi tìm Hằng Cửu và Bất biến.

Theo Kinh Dịch, trong vũ trụ chỉ có Thái Cực, có Đạo là Tuyệt đối, là Hằng
Cửu, Bất biến. Cho nên người quân tử học Dịch, lúc nào cũng phải cương
quyết tìm cho ra Đạo, ra Tuyệt đối giữa mọi biến thiên, tương đối, lúc nào
lòng cũng phải khế hợp với Thái Cực với Đạo.

Muốn tượng trưng Bản Thể Hằng Cửu hay Thái Cực lồng trong lòng Vạn Vật
biến thiên, cổ nhân đã vẽ ra vòng Dịch, trong đó tâm điểm tượng trưng cho
Bất biến, Hằng Cửu, còn các vòng Hào Quải bên ngoài tượng trưng cho Vạn
Hữu biến thiên. Và nếu ta coi vòng Dịch như là một bánh xe biến hóa,
thì tâm điểm bất biến, hay Thái Cực chính là cái bầu, cái trục ở giữa
bánh xe.

Trục bánh xe, hay tâm điểm bất biến chính là Thiên tâm, là Chân tâm sinh
xuất mọi biến thiên.

Lão tử viết:

Bánh xe ba mươi tai hoa,

Cái bầu giữa trống, nó nhờ nó quay [21]

Văn Đạo Tử giảng luận như sau:

Nhân Đạo, Thiên Đạo đều là tác dụng nhiệm màu của một khí Thái Cực. Và
sự tác dụng huyền diệu ấy, sự tuần hoàn vãng phục luân chuyển ấy tất phải có
trục. Cổ nhân gọi trục ấy là trung tâm thiên địa, là cùng cực của Thái
Cực. [22]

Thiên Đạo cư trung ngự cực nên vận chuyển muôn đời mà không sai thất,
cũng như trong bánh xe, các vành xe và tai hoa xe vận chuyển không ngừng
là nhờ ở trục xe. Nếu ta giữ vững được trung điểm, tận dụng được Thái Cực,
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thì có thể chuyển vần với Vạn Vật mà vẫn có thể góp phần được với trời đất
trong công trình hóa dục.

Cho nên người quân tử tu Nhân đạo để hợp Thiên Đạo. Hợp Thiên Đạo tức là
vào được trục của

vòng Dịch, thoát ra ngoài vòng kiềm chế của hiện tượng, hỗ trợ muôn vật mà
không tơ vương, dính bén muôn vật, xoay chuyển vòng biến dịch, mà chẳng
chuyển dịch với bánh xe biến thiên, luân lạc.[23]

Hoàng đế nói: Vũ trụ ở trong tay, vạn hóa sinh trong mình. Phật nói: Thu bể
khơi vào trong sợi lông, đem núi Tu Di lồng trong hạt cải đâu phải là thuật lạ.
Bất quá các ngài đã nắm được trục của pháp luân. Ôi vi diệu thay, trục của
pháp luân (trục của vòng biến thiên, hay trục của Vạn Hữu), hỏi mấy ai đã
biết? Chẳng rõ được trục mà chỉ biết nói pháp luân luôn vận chuyển, thì
chóng chày cũng bị vận chuyển theo pháp luân, làm sao thoát vòng sinh tử
được. [24]

Đầu sách Tính Mệnh Khuê Chỉ có hình Lão tử cầm vòng Thái Cực, ý nói học
Dịch cốt là tìm ra được Thái Cực, đắc đạo tức là đắc Thái Cực. Thế là cùng
lý trí tri nói trong Đại học vậy. Ở nơi con người thì cái trục, cái bất biến,
bất dịch chính là cốt cách tinh hoa, chính là lương năng, lương tri hằng
cửu.

Nhận ra cốt cách thần minh của mình, lướt thắng được sự hỗn mang của các
cảm giác, phân biệt được cái thần diệu bất biến trong một thế giới biến thiên,
đạt được tới Bản Thể qua các lớp lang hiện tượng ảo hóa, đó mới là vấn đề
chính yếu. [25] Thế tức là áp dụng được khoa Dịch học vào cuộc đời mình:

Có biến mới hay có cửu trường,

Trung tâm tĩnh lãng, ngoại nhiễu nhương.

Nhiễu nhương, biến hóa sinh luân lạc,

Học Dịch cốt tìm Bất Dịch phương.

Ngoài nghĩa bất Dịch là Tuyệt đối bất biến, Hằng Cửu, các nhà bình giải còn
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cho rằng bất dịch là những ngôi vị bất dịch, nhũng định luật bất dịch.

Sách Càn tạc độ giải bất dịch là địa vị bất dịch: Như trời trên đất dưới, vua
quay mặt về Nam, thần quay quay mặt về Bắc, cha ngồi, con phục. [26]

Nhưng những sự kiện nói trên chẳng có gì là bất biến, bất dịch cả; ví dụ trái
đất tròn lơ lửng giữa bầu trời, thì vừa có trời ở trên, trời ở ngang, và trời ở

dưới; quẻ Bĩ thì trời trên, đất dưới  mà quẻ Thái thì lại đất dưới, trời trên 

. Vả Hệ Từ cũng viết: Thượng hạ vô thường, cương nhu tương dịch (Hệ
Từ hạ, VIII)

Vấn đề quân Nam diện, thần Bắc diện, chỉ có giá trị với một thời đại nào ở
Trung hoa, chứ như ở Âu châu thì nào họ có kể chi là phương hướng. Hơn
nữa đến thời dân chủ thì đâu là vua? Ngay đến như vấn đề phụ tử, ta cũng đã
thấy có những trường hợp, vì chủ nghĩa, người ta cũng có thể đảo lộn được cả
cương thường v.v...

Muốn cho chính xác hơn, ta phải nói rằng tuy thế giới đảo điên, biến hóa
nhưng vẫn dược chi phối bằng nhưng định luật bất dịch [27] những định luật
ấy có thể xác định được, ví dụ như:

- Định luật tụ tán,

- Định luật điên đảo,

- Định luật thăng trầm,

- Định luật sinh, trưởng, thu, tàng hay sinh, trưởng, lão, tử.

- Định luật tuần hoàn v.v...

Tổng kết lại, chữ Dịch là Bất Dịch gợi cho chúng ta 2 ý niệm:

1.- Trong vũ trụ có một Bản Thể tuyệt đối.

2.- Vũ trụ được chi phối bằng những định luật bất dịch.

http://nhantu.net/DichHoc/DICHKINHYEUCHI/DKYC203.htm
http://nhantu.net/DichHoc/DICHKINHYEUCHI/DKYC203.htm


https://thuviensach.vn

 



https://thuviensach.vn

Chương 4. Dịch là giản dị

 

Dịch kinh cũng như vũ trụ, nếu xét về phương diện Hào Quải, Vạn Tượng
biến thiên, thì phức tạp vô cùng tận. Ngược lại, nếu xét về phương diện Vô
Cực Thái Cực, phương diện Bản Thể thì thực là giản dị.

Vì thế Dịch còn có nghĩa là giản dị.

Cho nên Dịch chỉ giản dị nếu ta nắm được đầu mối Dịch, then chốt của Dịch,
xem được bộ mặt thực của Dịch, khi chưa biến hóa. Mới hay:

Chí đạo chớ tìm trong biến hóa,

Lẽ trời đừng kiếm chỗ tần phiền [1]

Hệ Từ bàn về sự giản dị của Dịch rất khéo léo Tạm Dịch như sau:

Càn Khôn dễ biết dễ làm,

Dị nên dễ biết, giản càng dễ theo.

Dễ hay, nên sẽ dễ yêu,

Dễ theo, nên sẽ chắt chiu thi hành.

Có yêu,trường cửu mới sinh,

Có làm, mới có công trình lớn lao,

Hiền nhân, đức cốt bền lâu,

Hiền nhân, sự nghiệp cơ mầu lớn lao.

Lẽ trời giản dị xiết bao.

(Tìm nơi phiền toái thấy sao lẽ trời)
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(Lẽ trời giản dị thấy rồi)

Ngôi Trời cao cả tức thời hiện ra [2]

Phục Mệnh Thiên viết: Chí đạo bất phiền, nhân tự muội [3]

Dịch:

Chí đạo chẳng tần phiền,

Chỉ tại người u tối.

Lãng Nhiên Tử viết:

Chưa hay thần thất, nghìn điều rối,

Đạt được tâm điền, vạn sự không [4]

Tuy lời lẽ có khác nhau, nhưng Tiên Thánh, Tiên Hiền đều quan niệm rằng:
Đạo Trời chẳng khó, Đạo Dịch thực dễ. Khó là vì mình tự lao mình vào rắc
rối khó khăn. Dễ là vì khi đã tìm ra được Thái Cực, ra Đạo, ra Bản Thể ẩn
khuất sau Hào, Quải, sau Hiện Tượng, là đã bắt được vi-ý của cổ nhân rồi.

Tại sao gọi được rằng Dịch là giản dị?

Dịch giản dị, vì coi muôn loài là ảnh tượng, là biểu dương của Tuyệt Đối, y
thức như Hào Quải là biểu tượng của Thái Cực.

Dịch giản dị, vì chủ trương Tuyệt Đối, chẳng có xa người mà đã ở ngay trong
lòng người, chẳng có xa Vạn Hữu mà đã ở ngay trong lòng Vạn Hữu, như
Thái Cực đã nằm ngay giữa các Hào Quải. Dịch giản dị, vì chủ trương thiên
biến vạn hóa trong trời đất đều do sự tương khắc, tương thừa của Âm Dương
sinh ra. Mà Âm Dương tức là khí chất, tức là tinh thần, vật chất. Những sự
biến hóa của vũ trụ có định luật, có tiết tấu hẳn hoi, vãng lai, phản phúc tuần
hoàn rồi cuối cùng lại trở về Nguyên Bản.

Nếu muôn loài đều theo định luật tuần hoàn ấy, nếu nhân quần đều theo định
luật tuần hoàn ấy, thì mỗi một người cũng phải theo định luật ấy. Như vậy,
học Dịch cốt là tìm cho ra căn cốt siêu nhiên của mình, tìm cho ra Thái Cực,
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cho ra Tuyệt Đối ngay trong đời mình, vì một đời cũng như vạn đời, một
ngày cũng như vạn cổ. Leibniz định nghĩa giản dị là bất khả phân [5].

Như vậy thì trong khắp vũ trụ chỉ có Tuyệt đối là bất khả phân, cũng như
trong Dịch chỉ có Thái Cực là bất khả phân. Cho nên khi nói Dịch là giản dị,
tức là cổ nhân đã ngụ ý dạy ta phải tìm cho được Tuyệt Đối, được Thái Cực
dưới mọi hình thức biến thiên, dưới mọi lớp lang Hào, Quải.

Người Hi Lạp cho rằng sự giản dị là Ấn tín của Chân Lý. Đối với các bậc
danh nhân như Descartes, Leibniz, Poincaré hay Einstein, sự giản dị cũng là
hướng đạo đưa tới Chân Lý. [6]

Ngụy Bá Dương viết trong Tham Đồng Khế:

Đạo yếu huyền vi,

Thiên cơ thâm viễn.

Đạt giả duy giản duy dị,

Nhi mê giả dũ phiền, dũ nan dã [7]

Dịch:

Tinh hoa Đạo thể huyền vi,

Thiên cơ thâm viễn, khó suy, khó lường,

Biết ra giản dị, dễ dàng,

Mê thời đã khó, lại càng khó thêm.

Trương Hoành Cừ khi luận về khí Thái hòa sinh Vạn Vật đã cho rằng: mới
đầu thì cơ vi dị giản, nhưng càng về sau càng quảng đại kiên cố [8].

Cao Trung Hiến bình rằng: Gọi là cơ vi, dị giản vì lúc đầu chỉ có một khí lưu
hành, lặng lẽ vần xoay. Gọi là quảng đại kiên cố tức là đề cập tới khi đã thịnh
đạt, sung mãn, mỗi ngày một đổi mới.[9] Một khí ấy (Thái Hòa) vừa giao
động thì ban đầu chưa có hình tích, nhưng Vạn Vật hóa sinh mà chẳng thấy
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khó khăn. Đó là sự dễ dàng đề cập ở quẻ Càn.

Đến khi muôn vật hiển lộ, bao la khoáng đại, có hình tích thấy được, xem
được, nhưng muôn vật vẫn thư thái, chẳng cảm thấy mệt mỏi. Đó là sự dễ
dàng đề cập ở quẻ Khôn . Càn sinh vật cách giản dị, Khôn thành vật một cách
giản dị. [10]

Nguyễn Ấn Trường bình về sự giản dị của Dịch lý, cũng như của trời đất như
sau:

*Thiên hạ vạn cửa, chung qui chỉ có Đóng với Mở;

* Thiên hạ Vạn Lý, chung qui chỉ có Chính với Tà;

*Thiên hạ Vạn Thể, chung qui có Động với Tĩnh;

*Thiên hạ Vạn Số, chung qui có Chẵn với Lẻ;

*Thiên hạ Vạn Tượng, chung qui có Đực với Cái;

*Thiên hạ Vạn Chất, chung qui có Cứng với Mềm.

Cho nên đạo của Dịch có gì đâu, chẳng qua một Âm, một Dương thôi vậy.
[11]Vậy lĩnh hội ý Dịch, nếu muốn giản dị ta sẽ chọn:

- Thái Cực giữa muôn nghìn ảnh tượng.

- Chọn số Một giữa muôn ngàn số.

- Chọn Tâm điểm giữa Hào Quải trên vòng Dịch. Cũng vì vậy mà Trang tử
nói: Đắc Nhất vạn sự tất; mà đạo gia gọi là Thủ Trung, Bão Nhất.

Thế tức là lấy Một Tượng quán thâu vô số Tượng, lấy Một Số quán thâu vô
số Số, lấy Một Đạo quán thâu vô số Đạo, lấy Một Tâm quán thâu vô số
Tâm. [12]

Nếu muốn giản dị hơn nữa: Ta sẽ chọn:

- Vô Tượng
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- Vô Vị

- Vô Số, Vô Chất

- Vô Thanh, Vô Xú

Như vậy chẳng phải là giản dị đến tuyệt mức sao? [13]
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Chương 5. Dịch là nghịch số

 

Dịch gồm 2 chiều thuận, nghịch. Từ Vô Cực, Thái Cực xuống tới Âm
Dương, sinh hóa Vạn Vật, đó là chiều thuận. Đó là chiều từ Thái Cực ra đến
64 quẻ của Phục Hi hoành đồ. Đạo gia gọi thế là giáng bản lưu mạt. [1] Từ
Vạn Vật, trở ngược về Bản thể, hay nói cách khác từ 64 quẻ trở về Tứ Tượng,
Âm Dương, Thái Cực gọi là chiều nghịch. Đạo gia gọi thế là từ ngọn trở về
gốc, là tự mạt phản bản [2]

Như vậy chiều thuận sẽ sinh nhân, sinh vật, chiều nghịch sẽ sinh Thánh, sinh
Thần. [3]

Vẽ ra đồ bản, ta thấy hai chiều thuận nghịch như sau:

Nhìn vào Tiên Thiên Bát Quái ta thấy hai chiều thuận nghịch như sau;

a)- Chiều thuận:

(Chiều thuận: từ Thái Cực tới Vạn Vật, từ khinh thanh (Càn) tới trọng trọc
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(Khôn)

b)- Chiều nghịch.

(Chiều nghịch, từ Vạn Hữu trở về Thái Cực, từ trọng trọc (Khôn) trở về
khinh thanh (Càn), từ khinh- thanh trở về Thái Cực,)

Hoàng Cực Kinh Thế giải:

Từ trên xuống dưới gọi là thuận:

Bốn tả ( trái) thì từ Càn đến Đoài Ly Chấn, 1, 2, 3, 4 vậy. Bốn hữu (phải) thì
Tốn, Khảm, Cấn, Khôn, 5, 6, 7, 8 vậy.

Trần Đoàn theo gương các lão tổ tiền bối như Hà Thượng Công, Ngụy Bá
Dương, Hán Chung Ly, Lã Nham (Lã Động Tân) đã đề ra năm giai đoạn để
trở về Vô Cực.

1.- Tìm cho ra Thái Cực tức Huyền Tẫn Chi Môn;

2.- Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần.

3.- Ngũ hành định vị, ngũ khí triều nguyên.

4.- Âm Dương phối hợp Thủ khảm điền Ly.

5.- Luyện thần hoàn hư, phục qui Vô Cực [4]

Chu Nguyên Công (Chu Hối Am) giải Dịch theo chiều thuận. Thái Cực đồ
của Ông cũng có 5 tầng từ trên xuống dưới:
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1.- Vô Cực hay Thái Cực;

2.- Âm Dương phối hợp, Âm động, Dương tĩnh.

3.- Ngũ Hành định vị, Ngũ Hành đều có tính chất riêng.

4.- Càn đạo thành nam, Khôn đạo thành nữ.

5.- Vạn Vật hóa sinh [5]

Trong Tính Mệnh Khuê Chỉ cũng giải rõ hai chiều thuận nghịch và áp dụng
vào con người như sau:

a)- Chiều thuận:

Tính —> Tâm —> Ý —> Tính —> Vọng [6]

Ngày nay ta gọi thế là hướng ngoại.

b)- Chiều nghịch:

Vọng —> Tình —> Ý —> Tâm —> Tính

Trở về Tính tức là được Hoàn Đơn [7]

Ngày nay ta gọi thế là hướng nội. 

Trong quyển Tượng Ngôn Phá Nghi có 14 bức họa xác định 2 chiều nghịch
thuận của cuộc đời, cũng như của vòng Dịch.[8] Ta có thể giải thích các hình
vẽ đó một cách đại khái như sau:

a)- Chiều thuận: Từ hình I đến hết hình VIII.

Con người vốn từ Thái Cực sinh nhưng càng ngày càng lạc lõng vào trần
hoàn, quên mất cả bản tâm bản tính. Đó là chiều thuận của vòng Dịch Tiên
Thiên Phục Hi, từ Trung cung đến quẻ Cấu rồi đến quẻ Khôn.

b)- Chiều nghịch: Từ hình IX đến hết hình XIV.
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Nhưng Âm cực thì Dương sinh; tuy lạc lõng trong trần cấu, con người vẫn có
thể tìm ra được Thiên tâm. Nhờ đó, con người biết cải thiện, hướng nội dần
và cuối cùng phục hồi lại được bản tâm bản tính, Thái Cực nguyên thủy. Đó
là chiều nghịch của vòng Dịch Tiên Thiên, từ quẻ Phục đến quẻ Càn, vào đến
trung cung Thái Cực [9]

Nhìn sang phía Trời Âu, ta thấy nhiều Triết gia cũng đã đề cập đến hai chiều
thuận nghịch của cuộc tiến hóa.

Hegel mô tả đại khái như sau: Tinh thần thoạt kỳ thủy xuất phát để phá tán
vào Vạn Vật, rồi qua nhiều thời kỳ văn minh, nhiều chặng đường lịch sử vất
vả, lại phục hồi được Chân thể [10]

Các Triết gia Alexandrins và Thomistes cũng chủ trương một vòng tuần hoàn
từ Thượng Đế xuống, rồi lại dần dần quay lại. [11]

Denis Aréopagite, một Triết gia và một nhà Huyền Học Âu châu thế kỷ thứ 5
sau Công nguyên cũng chủ trương vũ trụ vận chuyển theo hai chiều: chiều
sinh hóa từ Thượng Đế phát ra, và chiều phản bản qui nguyên, trở về Thượng
Đế [12]

Gần đây Claude Tresmontant cũng viết: Có một vấn đề siêu hình vẫn thường
ám ảnh tư tưởng Âu châu: đó là sơ đồ một vòng tuần hoàn từ Nhất xa đọa
xuống Vạn, rồi từ Vạn lại phản hoàn về Nhất [13]

Hai chiều thuận nghịch của vũ trụ cũng đã được các Khoa Học gia dần dần
xác định.

Chiều thuận tức là chiều Dương tiêu Âm trưởng đã được Carnot Clausius
chứng minh. Quan niệm này được gọi là nguyên lý thứ 2 của Nhiệt Động
Học, hay nguyên lý Carnot Clausius. Nguyên lý này đại khái như sau:

1.- Năng lực trong vũ trụ có một số lượng nhất định.

2.- Năng lực có thể phân tách thành hoạt lực, và tiềm lực.

3.- Khi tác dụng, hoạt lực sẽ tiêu hao, suy giảm dần và không thể phục hồi
nguyên trạng được.
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4.- Rốt cuộc hoạt lực tiêu hao dần và có một lúc nào sẽ triệt tiêu.

5.- Khi ấy tiềm lực sẽ lên đến mức độ tối đa (entropie maxima) nhưng vô
dụng, và thế giới sẽ tận số trong im lìm, lạnh lẽo.

Mới đầu các Khoa Học gia tưởng thế giới chỉ chuyển động theo một chiều
nói trên. Dần dà, các nhà Sinh Lý học (biologistes) và các nhà Sáng Tạo máy
móc tự động (cybernéticiens) đã nhận thấy rằng nguyên lý Carnot - Clausius
chỉ áp dụng cho vật chất vô tri, chứ không áp dụng cho sinh vật, nhất là con
người.

Trong con người, rõ ràng là có 2 chiều biến chuyển: Tiêu- (Catabolisme),
Tức - (Anabolisme).

Tổng kết lại các quan niệm của: 

-Dịch, Đạo gia, Triết gia, Khoa Học gia, ta thấy vũ trụ có hai chiều, hai
hướng vận chuyển.

Theo chiều thuận, tinh thần ngày một suy, vật chất ngày một thịnh. Theo
chiều nghịch, vật chất ngày một suy, tinh thần ngày một thịnh.

Chiều thuận được chi phối bởi luật nhân duyên (loi de causalité). Chiều
nghịch được hướng dẫn bởi luật cứu cánh (loi de finalité).

Theo chiều thuận, thì nhân dục thắng, thiên lý vong. Theo chiều nghịch, thì
nhân dục vong, thiên lý thắng.

Ta đúc kết lại các nhận xét trên bằng đồ bản sau: 
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Chiều nghịch:

Âm tiêu

Dương trưởng

Vật chất thoái

Tinh thần tiến

Thiên lý thắng

Nhân dục vong

Định luật cứu cánh (Từ quẻ Phục đến
quẻ Kiền để trở về Trung cung Thái
Cực)

Chiều thuận:

Âm trưởng

Dương tiêu

Vật chất tiến

Tinh thần thoái

Nhân dục thắng

Thiên lý vong

Định luật nhân duyên chi phối (Từ
Trung cung ra quẻ Cấn đến quẻ
Khôn)

Lưu Nhất Minh bàn về thuận nghịch đại khái như sau: Đi theo chiều thuận
của Tạo Hóa tức là sinh người, sinh vật, lâm vòng Sinh, Bệnh, Tử, Lão luân
hồi không dứt; đi theo chiều nghịch của Tạo Hóa sẽ thành Tiên, thành Phật,
bất sinh, bất diệt, thọ cùng trời đất.

Đi theo chiều thuận, trong thì bị thất tình lục dục làm mê muội, ngoài thì bị
trăm điều, nghìn việc quấy đảo tâm thần, lấy giả là chân, lấy tà làm chính,
lấy khổ làm vui, cứ bị lôi cuốn theo dục vọng của mình mãi mãi, cho đến tiêu
hao hết tinh thần. [14]

Người đại trí, đại tuệ, đi theo chiều nghịch sẽ thoát vòng kiềm tỏa của
các định luật Tạo hóa, sẽ không còn bị Âm Dương nung nấu, không còn bị
Vạn Vật cuốn lôi, Vạn Duyên biến dịch... dùng đời để tu đạo, lấy Nhân Đạo
để chu toàn Thiên Đạo...

Nghịch đây là trở về với Tuyệt Đối Thể, y như một kẻ bỏ nhà ra đi thật xa
xôi, nay trở lại nhà. Tuy gọi là nghịch hành, nhưng thực là đi theo đúng lẽ
Trời, đó là cái đại thuận trong cái nghịch, nghịch đây bất quá là ngược với
đường lối thế nhân thông thường. [15]
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Sau khi đã trình bày xong hai chiều thuận nghịch, ta thấy rằng: chiều nghịch
là chiều quan trọng, là chiều giúp ta tiến tới Thần Minh, Qui Nguyên Phản
bản. Dịch trọng chiều nghịch, và dạy người quân tử đi theo chiều nghịch, vì
thế gọi Dịch là nghịch số.

Lão tử trọng chiều nghịch, vì thế mới nói: Phản giả đạo chi động [16]Các
Đạo gia hết sức trọng chiều nghịch. Các ngài chủ trương cần phải băng qua
Hào, Quải trở ngược về Thái Cực, băng qua hiện tượng trở về với Tuyệt
Đối. [17] Các ngài chủ trương muôn loài rồi ra cũng trở về với Thái
Cực. [18]

Ngộ Chân Trực Chỉ có thơ:

Vạn Vật vân vân các phản côn,

Phản côn, phục Mệnh, tức trường tồn

Tri thường Phản Bản nhân nan hội,

Vọng tác chiêu hung vãng vãng văn.

Tạm dịch:

Vạn Vật rồi ra cũng phản côn [19]

Phản côn, phục Mệnh, sẽ trường tồn

Tri thường, Phản bản, người đâu rõ,

Nên mới chiêu hung, sống mỏi mòn.

Tiên Hiền cho rằng học nghĩa các quẻ để biết đường trở về nguyên sơ Thái
Cực. [20]

Tôn Bất Nhị viết:

Tâm tâm thủ linh được,

Tức tức phản Càn Sơ [21]
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Tạm dịch:

Ôm ấp linh đơn quyết một lòng,

Trở về Chân thể, dạ hằng mong.

Và giải Càn sơ là nơi xuất phát của quẻ Càn, tức là Chân không, là Đạo
tâm [22]

Lưu Nhất Minh có thơ:

Nguyên quan nhất khiếu thiểu nhân tri,

Hoảng hốt yểu minh hàm lưỡng nghi

Thuận khứ qui lưu phiền não lộ.

Nghịch lai tiện thị Thánh Hiền ki [23]

Tạm dịch:

Huyền quan một khiếu ít người tri,

Phảng phất mơ mòng đủ lưỡng nghi.

Đưa đẩy xuôi dòng, vương khổ não

Ngược chiều, Hiền Thánh tạo căn ki.

Trên đây đã:

1.- Minh xác hai chiều thuận nghịch, cùng ý nghĩa và mục đích của hai chiều
thuận nghịch.

2.- Đề cao chiều nghịch và nhận chân chiều nghịch là chiều sinh Tiên, sinh
Thánh, sinh Thần.

Tuy nhiên con người sinh ra đời không phải lúc
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nào cũng theo được chiều nghịch, mà cũng có lúc phải theo chiều thuận.
Theo thiển ý tôi, một cuộc sống lý tưởng nhất của con người sẽ gồm cả hai
chiều thuận nghịch. Lúc tuổi trẻ, theo chiều thuận, chiều hướng ngoại, từ tinh
thần tiến ra vật chất, ra ngoại cảnh ra xã hội để mưu sinh, cải tạo hoàn cảnh,
góp phần xây dựng giang sơn đất nước. Nửa đời sau khi đã công thành danh
toại, sẽ đi chiều nghịch, từ vật chất ngoại cảnh, tiến sâu về phía tâm linh, để
thần thánh hóa bản thân, phối hợp với Thái Cực. SáchĐạo Nguyên Tinh Vi
Ca cho rằng: Trước xuống, sau lên, hợp tự nhiên. [24]

Như vậy là biết hồi hướng đúng lúc phải thời, theo đúng lẽ tuần hoàn, vãng
lai, phản phúc của Dịch Kinh và của trời đất. Lúc trở vào nội tâm, lúc đi theo
chiều nghịch, thì mọi sự đều nghịch đảo hết:

Cái gì xưa kia cho là quan trọng, nay trở thành tầm thường; cái gì xưa cho là
tầm thường, nay trở nên quan trọng.

Con người thực tế (le moi empirique) nhường bước cho con người lý tưởng
(le moi idéal).

Ngay cả đến vấn đề tín ngưỡng cũng chuyển hướng đảo điên. Thượng Đế
ngoại tại trở thành Thượng Đế nội tại. Thượng đế xưa kia xa cách, nay trở
thành thân mật gần kề. [25] Ngưòi ngoài tưởng ta bỏ thực, cầu hư. Ngược lại
ta biết chắc mình đã bỏ hư, cầu thực.

Đi theo chiều thuận, hướng ngoại, hoạt động bên ngoài là đi theo đời, Đi
Đời. Đi theo chiều nghịch, hướng nội, sống một đời sống tinh thần súc tích
bên trong đó là đi theo đạo, Đi Đạo.

Chạy theo đời, Đi Đời mà ngỡ mình Đi Đạo là lầm lỡ lớn. Từ trên sấp xuống,
đã giải xong mục đích cao siêu của Dịch là dạy con người biết chèo ngược
dòng đời lên tới căn nguyên.

Áp dụng vào con người, chèo ngược dòng đời lên tới căn nguyên là đi sâu
vào chiều hướng tâm linh, thu thần định trí, sống một đời sống siêu nhiên,
phối hợp với Tuyệt Đối. Thế tức là dừng chân nơi chí thiện (Đại học) ở nơi
bất Dịch (Dịch, quẻ Hằng), đắc kỳ hoàn trung theo lời Trang tử tức là về
được tâm điểm của vòng Dịch nơi mà sự biến thiên của vũ trụ không vào tới
được.
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Phải chăng, thế là Hưu hồ Thiên quân, yên nghỉ trong Thượng Đế theo lời
Trang Tử?
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Chương 6. Dịch là tượng

 

Dịch là Tượng, vì Dịch toàn dùng ký hiệu, toàn dùng ảnh tượng làm phương
thế dạy đời.

Hiểu được những ký hiệu của Dịch, những hình ảnh của Dịch, sẽ biết được
thâm ý của người viết Dịch, sẽ suy ra được lời lẽ của người viết Dịch, sẽ tìm
ra được nhiều định luật của Dịch.

Các nhà bình giải Dịch xưa nay đã có bàn về Tượng rất nhiều và rất tỉ mỉ,
nhưng thường vội đi sâu vào chi tiết, nên quên mất đại thể, thường chú trọng
đến ảnh tượng mà quên mất ký hiệu. Cho nên truớc khi đi vào phần chi tiết
của Tượng, ta hãy bàn đến phần đại cương chính yếu của Tượng.

1. Những quan niệm chính yếu về Tượng Học

Phần Chính yếu của Tượng chính là các đồ bản Dịch, các ký hiệu Dịch,
không hình ảnh, không lời lẽ.

Tuy không hình ảnh, không lời lẽ, nó vẫn rất là quan trọng. Chẳng hạn như
trông vào vòng Dịch Tiên Thiên Bát Quái hay Lục Thập Tứ Quái, ta thấy nó
tượng trưng cho Bản Thể và Hiện Tượng, cho Hằng Cửu và Biến thiên, cho 2
chiều tiêu tức của vũ trụ, cho định luật vãng phản, tuần hoàn của Tạo Hóa,
cho nguyên lý: tinh thần sinh vật chất, vật chất sinh tinh thần v.v...

 

KHÁI NIỆM KÝ HIỆU

Bản Thể (Nhất thể) Thái Cực

Vạn Tượng ,Vạn Hữu Hào Quải



https://thuviensach.vn

Bản Thể bất biến Tâm điểm, hay Thái Cực ở giữa vòng
Dịch

 Vạn Tượng biến thiên Vòng Dịch 8 hay 64 quẻ bên ngoài

Chiều tiêu, chiều vãng Nửa vòng Dịch phía phải

Chiều tức, chiều phản Nửa vòng Dịch phía trái

Vòng tuần hoàn

 

Từ Thái Cực, ra Cấu đến Khôn, rồi lại từ
Phục đến Càn, đến Thái Cực.

Nguyên lý: Tinh thần sinh vật
chất, vật chất sinh tinh thần 

 Càn          Khôn

 

Đối với Dịch, vũ trụ, Vạn Vật, Vạn Hữu chỉ là ảnh tượng, là bóng hình, là
biểu dương của Tuyệt đối cũng như Hào Quải là ảnh tượng là bóng hình của
Thái Cực.

Hệ Từ hạ truyện viết: Thị cố Dịch giả, tượng dã. Tượng dã giả, tượng dã.

Hóa cho nên Dịch là Tượng, mà tượng là hình ảnh vậy!

Mỗi Hào Quải chẳng qua là một trạng thái, một quá trình biến hóa của Bản
Thể duy Nhất.
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Dịch chủ trương dùng hai ký hiệu đơn giản là:

Âm                

Dương         

rồi chồng lên nhau thành 8 quẻ, 64 quẻ, sẽ có thể mô tả Vạn Vật, Vũ Trụ.

Leibniz nhận thấy chủ trương này chẳng có gì là sai quấy. [1] Leibniz đã
dùng Khoa Nhị Nguyên Toán Thuật (Arithmétique binaire ou arithmétique
dyadique) của Ông để giải Dịch, Ông mã lại Âm Dương và 64 quẻ Dịch theo
toán thuật của Ông như sau:

Dương = 1

Âm = 0

Càn = 111111

Khôn = 000000

Cấu = 011111

Bác = 000001

Ngày nay khoa học đã mặc nhiên công nhận và áp dụng phương pháp của
Dịch, trong các công cuộc truyền tín hiệu, truyền hình ảnh từ các vệ tinh về
mặt đất, bởi vì các máy điện tử chỉ dùng có 2 ký hiệu là 0 và 1, xếp thành 64
nhóm, mỗi nhóm có 6 số.
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Phương pháp như sau:

1. Chụp ảnh.

2. Phân ảnh ra thành 64 biến thái của màu sám. Mỗi một biến thái của màu
sám được đổi sang thành 6 số ví dụ như sau:

110110 110011 010001 v.v...

3. Đánh các tín hiệu trên về trái đất.

4. Các máy điện tử ở dưới đất đổi các tín hiệu trên lại thành các biến thái màu
sám.

5. Cuối cùng ta có các ảnh về hình thể của Mặt trăng hay của hành tinh như
Hỏa tinh. [2]

Như vậy nói rằng Dịch dùng Âm Dương và 64 quẻ để tượng trưng Vạn Vật,
không có ngoa vậy.

Tượng của Dịch có thể chia làm 2:

1. Văn là những nét vạch liền, đứt như ☰ ☷ ☲ ☵ để chỉ trời, đất, lửa, nước,
v.v... 

2. Những ảnh tượng hữu hình cụ thể, như con gà con ngựa, con rồng, con
nhạn, v.v...

Văn là những ký hiệu trừu tượng nhất, nhưng lại phổ quát nhất, hàm súc nhất,
vì nó không qua trung gian từ ngữ.

Cho nên, nếu chủ tâm nghiên cứu các đồ Dịch các họa bản không lời của
Dịch, ta có thể khám phá ra nhều định luật và rất nhiều quan niệm Chính xác
về vũ trụ, về nhân sinh.

Chẳng hạn, ta có thể giải thích Thái Cực và Tứ Tượng:
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Như sau: 

 : Dương khí từ lòng đất vươn lên (Xuân) 

 : Dương khí tới thời toàn thịnh, phát huy Vạn Vật biến hóa vạn sự (Hạ) 

 : Âm khí thu liễm Vạn Vật (Thu) 

 : Âm khí hàm tàng Vạn Vật (Đông) 

 Bản Thể là nơi xuất sinh của Vạn Vật và nơi phản hoàn của Vạn Vật. 

Như vậy ký hiệu Thái Cực với Tứ Tượng đã diễn tả một cách hùng hồn lẽ
biến hằng của vũ trụ, cũng như bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông của trời đất
của cuộc đời và của niên canh.

Những ký hiệu và những cách sắp xếp nói trên cũng cho ta thấy: vạn sự, Vạn
Vật có thể có khí chất ngược nhau (  ,  ) có nhiều hướng trái nhau ( 

 ,  ), hoặc lịch sử con người sẽ qua hai chiều hướng ngoại, hướng nội,
từ tinh thần tiến dần ra vật chất, rồi lại từ vật chất tiến dần về tinh thần
v.v... [3]

2. Ít nhiều chi tiết về Tượng Học

Dịch dùng rất nhiều ảnh tượng làm lợi khí diễn tả tư tưởng, làm phương tiện
giáo hóa.

Từ người, đến vật, đến dụng cụ, đến sông núi, mây mưa, sấm chớp, lửa nước,
nhất nhất cái gì cũng có thể trở nên hình ảnh, nên tượng trưng đối với Dịch.
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Những hình ảnh ấy thực đa đoan, sự xuất hiện của chúng nhiều khi rất là kỳ
bí, không biết tại duyên do nào. Nếu ta không đặt vấn đề vì đâu Dịch lại có
những hình ảnh ấy, những lời lẽ ấy, thì học Dịch cũng không mấy khó khăn.
Nhưng nếu ta tìm hiểu vì đâu có những hình ảnh này, hình ảnh nọ trong các
Hào Quải, thì Kinh Dịch trở nên những bài thai đố nan giải.

Về vấn đề này, có thể chia các nhà bình giải Dịch thành ba phái.

1. Phái thứ nhất, trong đó có Hán Nho, cho rằng cần phải hiểu Tượng, phải
hiểu duyên do đã phát sinh ra các ảnh tượng dùng trong Hào, Quải thì mới có
thể hiểu thấu Dịch được. [4]

Muốn đạt mục phiêu này họ đã dùng nhiều phương cách, như:

1. Dựa vào Thuyết quái.

2. Dựa vào các quẻ Hỗ thể.

3. Dựa vào các quẻ Bàng thông.

4. Dựa vào các quẻ Thác và quẻ Tống.

5. Dựa vào hình tượng mà toàn quẻ gợi nên.

6. Dựa vào đặc tính của mỗi quẻ.

7. Dựa vào các quẻ Phi, Phục.

8. Dựa vào các quẻ Biến.

9. Dựa vào phương pháp nạp giáp ngũ hành [5] v.v...

Thực là rất công phu, rất phiền toái, Trong những trang dưới đây sẽ bàn qua
về một vài phương pháp kể trên.

2. Phái thứ hai, gồm những Học giả như Vương- Bật, chủ trương không cần
phải lưu tâm đến ảnh tượng, mà chỉ cần hiểu nghĩa lý [6]

3. Phái thứ ba, gồm những Triết gia như Trình tử, như Chu Hi, chủ trương
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ảnh tượng là những phương thức, những thí dụ dùng để diễn đạt tư tưởng.

Tìm được duyên do, càng hay, không tìm được cũng chẳng quan hệ, không
hơi sức nào mà làm công chuyện đáy bể mò kim, miễn sao mình hiểu được ý
Dịch là đủ. [7]

Riêng tôi, tôi cũng thấy công cuộc đi tìm duyên do của các ảnh tượng nhiều
khi chỉ làm cho óc chất mình thêm rốị loạn. Hơn nữa cũng chẳng có gì bảo
đảm rằng đó chính là đường lối mà các tác giả Kinh Dịch xưa đã theo.

Tuy nhiên, ta cũng nên biết sơ qua về các phương pháp đi tìm duyên do của
các ảnh tượng dùng trong mỗi quẻ, mỗi Hào. Những phương pháp ấy đại khái
như sau:

 

1. Dựa vào những hình ảnh mà Thuyết quái đã gán cho tám quẻ chính.

Dùng các hình ảnh trên, ta có thể suy ra ảnh tượng của mỗi quẻ, cũng như sự
tượng trưng của mỗi quẻ. Đại Tượng truyện trong Kinh Dịch đã dùng phương
pháp này. Ví dụ quẻ Tiểu Súc trên có quẻ Tốn là gió, dưới có quẻ Càn là trời.

Đại Tượng truyện viết: «Phong hành thiên thượng Tiểu Súc.» 風 行 天 上 小
畜.

Ta thấy ngay rằng gió bay trên trời cao thì chẳng có sức nuôi dưỡng, chẳng
ảnh hưởng đến Vạn Vật được là bao, vì thế gọi là Tiểu Súc (nuôi dưỡng ít)

Ví dụ: quẻ Lữ  trên có Ly ☲ là lửa, dưới có Cấn ☶ là núi. Lửa cháy trên
núi, là những đám cháy rừng lan rất mau lẹ, nên gọi là Lữ, y như người lữ thứ
không có sở cư nhất định.

 

2. Nhân tính chất của quẻ, mà suy ra hình ảnh. Ví dụ:

- Quẻ Càn là quẻ thuần Dương, biến hóa, thì lấy con rồng mà tượng trưng.
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- Quẻ Hàm nói về sự cảm thông, cảm xúc, thì dùng các phần mình như ngón
chân cái, vế, đùi, gáy, má, cằm, mồm mà tượng trưng, vì các phần trong cơ
thể đều có cảm giác [8]

- Quẻ Trung phu nói về trung tín, thì dùng lợn, cá, nhạn, gà. Theo Lai tri-Đức
thì lợn, cá biết được gió nổi, nhạn biết được thu về, gà biết sáng mà gáy,
không sai chệch vì thế dùng để tượng trưng sự trung tín [9]

- Quẻ Tiệm nói đến chim Hồng vì nó đến có kỳ, nó bay có hàng ngũ thứ tự,
hơn nữa chim Hồng không lấy hai đời chim đực, nên hợp với lời Thoán từ
của Văn Vương là gái về nhà chồng [10]

 

3. Dựa vào hình dáng quẻ mà suy ra ảnh tượng.

- Như ở quẻ Bác có một Dương ở trên, năm Âm ở dưới, thì nói đến nhà, đến
giường, vì nhà có mái, giường có mặt na ná như hình quẻ Bác.

- Quẻ Đỉnh, gọi là Đỉnh vì các Hào được xếp như hình cái Đỉnh , Hào Sơ
Lục là chân đỉnh, ba Hào Dương ở giữa là mình đỉnh, Hào Lục ngũ là tai
đỉnh, Hào Thượng Cửu là nắp đỉnh.

 

4. Nhìn cơ cấu toàn quẻ, nhìn đại thể của sáu Hào, rồi tùy vị thứ Âm Dương
mà qui nạp toàn quẻ về một trong tám quẻ chính.

Thể lệ như sau:

Hào Dương ở trên là tượng Cấn, Tốn.

Hào Dương ở dưới là tượng Chấn, Đoài.

Hào Dương ở giữa là tượng Khảm

Hào Âm ở giữa là tượng Ly.
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Ví dụ: Ích  có Hào Âm ở giữa, Hào Dương ở trên và dưới là tượng
Ly ☲ , vì thế trong quẻ có đề cập đến con rùa (Rùa là 1 trong những tượng
quẻ Ly trong Thuyết quái.) 

Như Đại Quá  tượng Khảm ☵ nên nói đến cột. 

Như Di  tượng Ly ☲ nên nói đến rùa v.v... [11]

 

5. Tìm xem quẻ Hỗ thể là quẻ gì để lập tượng.

Quẻ Hỗ thể là 2 quẻ sinh ra bởi các Hào thứ 2, 3, 4 hoặc thứ 3, 4, 5 của toàn
quẻ.

- Ví dụ quẻ Bĩ   có hai quẻ Hỗ thể là quẻ Tốn ☴ (3, 4, 5), và Cấn ☶ (2,
3, 4) Tốn là lãnh đạm, Cấn là đình trệ. Tốn và Cấn hợp lại cũng thành quẻ

Cổ  cũng có nghĩa là đình đốn, đình trệ. Đã Bĩ là bế tắc rồi, mà lại còn
thêm thờ ơ, đình đốn nữa thì thực nguy hiểm.

Ví dụ quẻ Tiệm  có hai quẻ Hỗ thể là Khảm ☵ (2, 3, 4) và Ly ☲ (3, 4,
5). Nơi Hào Cửu tam nói: Phụ dựng bất dục (đàn bà có chửa nhưng không
nuôi được). Nói tới đàn bà chửa vì ở đây Khảm có 1 Hào dương ở giữa ☵.
Hào Cửu ngũ nói: «Phụ tam tuế bất dựng» 婦 三 歳 不 孕 (Đàn bà 3 năm
không chửa). Nói không chửa ở đây vì Ly trung hư v.v... 

 

6. Lấy quẻ Thác (thác quái) hay quẻ Bàng thông mà thủ tượng.

Lai Tri Đức thì gọi là Thác quái. Ngu thị (Ngu Phiên) thì gọi là Bàng thông.

Bàng thông hay thác quái là những quẻ hoàn toàn đối nghịch nhau về
phương diện Âm Dương như:
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Kiền  thác Khôn 

Hằng  thác Ích 

 Ví dụ: Ích Lục tứ có câu: «Trung hành cáo công tòng.» 中 行 告 公 從. Ngu
thị chú: Trung hành 中 行 là nói về quẻ Chấn ☳ (ở bên quẻ Hằng có quẻ
Chấn). Chấn có nghĩa là đi, là theo, nên nói «Trung hành cáo công
tòng.» [12]

Đại súc Cửu nhị có câu: «Dư thoát phúc.» 輿 説 輹 (xe trút bánh).

Ngu thị giải: Đại súc  bàng thông Tụy .

Bên quẻ Tụy có Khôn ☷ mà Khôn là xe, là bánh xe.

Bên Đại súc có quẻ Càn ☰ thế là Khôn tiêu thành Càn vì thế dùng
chữ thoát. [13]

Bác  Thượng Cửu có câu: «Quân tử đắc dư.» 君 子 得 輿 (Quân tử được
xe). 

Ngu thị giải: Bác  bàng thông Quái .

Bên quẻ Quái có Càn là quân tử là đức.

Bên quẻ Bác có Khôn là xe. Càn vào Khôn nên nói Quân tử được xe [14]

Ngu thị đã dùng phương pháp này để giải Dịch [15]

 

7. Dùng quẻ Tống (Tống quái) mà thủ Tượng.

Lai Tri Đức gọi là Tống quái [16]
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Song Kiếm xí gọi là Phúc quái [17]

Tống quái hay Phúc quái là quẻ lộn ngược trở lại ví dụ Cấn ☶ lộn lại thì
thành Chấn ☳ .

Ví dụ: quẻ Tổn  lộn lại thành quẻ Ích .

Hào Lục ngũ của quẻ Tổn, tức là Hào Lục nhị của quẻ Ích vì thế nên đều có
câu: «Thập bằng chi qui phất khắc vi.» 十 朋 之 龜 弗 克 違 (mười cặp rùa
cũng không ngăn lại được).

Quẻ Quái  lộn lại thành quẻ Cấu  Hào Cửu tứ của quẻ Quái tức là Hào
Cửu tam của quẻ Cấu cho nên đều nói: «Đồn vô phu.» 臀 无 膚 (mông không
da). v.v...[18]

 

8. Biến Hào để thủ Tượng 

Như nơi quẻ Độn  Hào Lục nhị nói đến trâu mà không biết vì sao. Ta biến

Hào Sơ thành Dương ta sẽ có , quẻ dưới sẽ là Ly ☲ ; Ly giữa có Khôn
khí vì thế nói đến trâu [19]

 

9. Nạp Giáp để thủ Tượng.

Theo phương pháp này:

Càn Khôn nạp Giáp Ất

Cấn Đoài nạp Bính Đinh.

Khảm Ly nạp Mậu Kỷ

Chấn Tốn nạp Canh Tân
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Càn Khôn lại nạp Nhâm Quí.

Nạp Giáp cốt đề tượng trưng sự qua lại của 2 vầng Nhật Nguyệt, sự thăng
trầm của Âm Dương. Dùng phép Nạp Giáp ta sẽ hiểu ít nhiều câu trong Dịch.

Ví dụ: Quẻ Thái , Hào Lục ngũ có câu Đế Ất có chữ Ất vì Khôn nạp
Ất. [20]

Quẻ Cách  Hào Lục nhị có chữ Kỷ nhật, vì Ly nạp Kỷ.

Quẻ Cổ  Thoán từ có chữ «Tiên Giáp tam nhật, Hậu Giáp tam nhật.» 先
甲 三 日, 後 甲 三 日.

Quẻ Cổ Bàng thông với quẻ Tùy , nếu ta cho biến Hào Sơ của quẻ Cổ, ta
thấy quẻ Càn ☰ hiện ra, mà Càn thì nạp Giáp v.v...

Duyệt xét lại các phương pháp trên, ta thấy cổ nhân xưa đã tốn rất nhiều công
phu, xoay xở trăm chiều để giải các Tượng Dịch, dẫu đôi khi ta không hoàn
toàn đồng ý về sự hữu lý của cách giải thích, nhưng ta cũng phải nhận là tài
tình. [21]
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Phần 3

VÔ CỰC LUẬN
 

Chương 1. Phi lộ

 

Đối với đại đa số quần chúng, Vô cực 無 極 là một danh từ xa vời, thường
không gợi ra cho họ một ý niệm nào, y thức như đỉnh một non thần quanh
năm có mây mù che lấp, không để cho cặp mắt thế nhân dòm hành được.[1]

Bàn về Vô cực cũng hết sức khó khăn, vì Vô cực mênh mông vô hạn, không
thể nào lồng vào trong khuôn khổ ý niệm, từ ngữ, tượng hình.

Chúng ta chỉ có thể dùng thần trí lãnh hội Vô cực, chứ không thể dùng tâm tư
suy cứu Vô cực.

Tất cả những ý niệm, những danh từ, những hình dung có liên quan tới Vô
cực chỉ là những phương tiện eo hẹp giúp ta linh giác được Vô cực, chứ
không phải là những ý niệm, những hình ảnh chính xác về Vô cực.

Có hiểu như vậy, người viết và người đọc mới thoát vòng tù túng của ý niệm,
từ ngữ.

Chữ Vô cực đã xuất hiện từ lâu đời trong nền văn học và đạo giáo Trung
Quốc.

Dịch Kinh không đề cập đến Vô cực; chỉ đề cập đến Thái cực 太 極. [2]

Trong thư tịch Nho giáo, chữ Vô cực phát tích từ thiên «Thái cực đồ thuyết»
太 極 圖 說 của Chu Liêm Khê.[3]
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Chu Liêm Khê viết: «Vô cực nhi Thái cực» 無 極 而 太 極. Như vậy đối với
Nho giáo, chung qui, Vô cực, Thái cực đều cũng là bản thể của vũ trụ, có
khác nhau chăng là ở hai thế: ẩn, hiện.

Nói chung, thì Nho gia thường luận về Hữu, ít đề cập đến Vô. Ít đề cập,
nhưng không phải không hay không biết. Vả lại, Vô vẫn trọng hơn Hữu, Vô
thường áp dụng cho Trời, cho thần minh.

Trung Dung viết: «Thượng thiên chi tải, vô thanh vô xú, chí hĩ.» 上天 之 載
 無 聲 無 臭 至 矣.

Dịch Kinh viết: «Thần vô phương, nhi Dịch vô thể.» 神 無 方 而 易 無 體 [4]

Trái lại, chữ Vô cực, chữ Vô đã được dùng trong Đạo Đức Kinh của Lão
Tử [5] từ thế kỷ thứ V trước Công Nguyên.

Các Đạo gia cũng thường đề cập đến Hư, Hư Vô, Không. [6]

Dẫu sao, Hư vô, Vô cực cũng là một quan niệm hết sức trọng đại đối với Á
Châu. [7]

Vô cực, Hư vô đấy chính là Tuyệt đối bất khả thư nghị, chứ không phải là hư
không, hu ảo như các sách giáo khoa thường lầm tưởng. [8]

Hiểu vấn đề Vô cực, Hư vô, ta sẽ vén được bức màn bí mật, từ bao lâu nay,
đã bao trùm trên siêu hình học Á Châu, và tránh được những sự hiểu lầm,
những lối giải thích ngây thơ, nông cạn.

Trong thiên khảo luận sau đây, tác giả sẽ dẫn chúng các nhà huyền học Đông
Tây kim cổ để xiển minh rằng Vô cực hay Hư vô là quan niệm cao siêu nhất
về Tuyệt đối thể, về Thượng Đế. [9]

Để cho vấn đề được sáng tỏ, và để cho độc giả dễ dàng theo dõi, xin lập
thành một biểu nhất lãm ghi chú những cung cách, quan niệm, hình dung về
Thượng Đế qua các triết học đạo giáo cổ kim [10] như sau:

CÁC QUAN NIỆM VỀ THƯỢNG ĐẾ
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Môn phái Quan niệm về Thượng Đế Danh hiệu Thượng Đế

Quan niệm của
các nhà Huyền
Học

Tuyệt đối thể vô ngã, bất
khả tư nghị, vô thanh vô
xú, vô trụ, vô phương sở

Vô Cực, Hư Vô, Hư Không,
Hồng Mông, Hỗn Độn (Néant,
Chaos, Vide)

Quan niệm của
các nhà Huyền
Học và các
Triết gia

Tuyệt đối thể, Bản thể,
Căn nguyên, Cùng đích
của vũ trụ

Trung, Nhất, Thái Cực, Đạo
(Principe, Logos, L'Un, Tout)

Quan niệm của
các Đạo giáo

Tuyệt đối thể, Bản thể,
Căn nguyên, Cùng đích
của vũ trụ

Thượng Đế, Hoàng Thiên, Ngọc
Hoàng, Thượng Đế, Thiên, Trời,
Tạo Hóa, Chủ Tể (Dieu,
Créateur, Roi, etc...)

Quan niệm của
các Đạo giáo
và quần chúng

Tuyệt đối thể được nhân
cách hóa, nhân hình hóa;
Thượng Đế có nhân hình,
nhân dạng

Tạo hóa đành hanh

Trời già oan nghiệt

Nhìn vào đồ bản, ta thấy, đối với các bậc thượng trím thượng nhân, Thượng
Đế càng ngày càng trở nên vô hình tướng, vô biên tế, bất khả tư nghị [11];
Ngược lại đối với quần chúng, Thượng Đế càng ngày càng trở nên hữu tình,
hữu tướng, hữu hình, có tòa ngôi, có hành động, cũng yêu thương, hờn giận,
ghen tuông, thù oán như con người. Đó là một công lệ có thể đem áp dụng
vào bất kỳ đạo giáo nào.

Tác giả sẽ đi vào đề tài với một thái độ hết sức khách quan, không biện hộ
cho một tôn giáo nào, mà chỉ muốn cùng độc giả đi tìm chân lý, trao lại cho
độc giả những chìa khóa để mở các kho tàng tư tưởng Á Âu.

Bàn về Vô cực, về Thượng Đế, về Tuyệt đối bất khả tu nghị, tác giả sẽ dùng
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phương pháp đối chiếu. Tác giả sẽ so sánh các quan niệm, từ ngữ của các nhà
đạo giáo. Sự so sánh này sẽ làm sáng tỏ những quan niệm huyền bí của Á
Châu.

Tại sao, lại dựa vào các nhà Huyền học (mystiques)?

Vì các nhà huyền học, tức là các vị chân tu đắc đạo, là những người đã trực
tiếp thông đạt được Thượng Đế.

Trong quyển «Studies in Mystical Religion», bác sĩ Rufus Jones định nghĩa
huyền học như sau: «Huyền học là một loại tôn giáo chú trọng sự trực giác
được mối liên lạc với Thượng Đế; đến sự nhận thức trực tiếp được sự hiện
diện của Thượng Đế. Đó là tôn giáo tới giai đoạn cao siêu nhất, mãnh liệt
nhất, sống động nhất». [12]

Thánh Thomas d'Aquin định nghĩa huyền học là sự nhận thức được Thượng
Đế một cách sống động do kinh nghiệm bản thân. [13]

Bergson cũng đã dựa vào các nhà huyền học để nhận định là có Thượng Đế.

Ông cho rằng nếu ta chấp nhận các kết luận của các nhà khoa học về khoa
học, thì ta phải chấp nhận các kết luận của các nhà huyền học về Thượng
Đế. [14]

Tại sao lại khảo sát quan niệm của các vị đắc đạo của các đạo giáo?

Thưa: vì chân lý cần phải phổ quát, vượt tầm không gian, thời gian; vượt tầm
các quốc gia và đạo giáo, vì chân lý là gia tài chung của nhân loại, chân lý
phải là cái gì vĩnh cửu, phổ biến mọi nơi, mọi đời.[15]

Tại sao cần khảo sát các triết gia?

Thưa: vì triết gia là người mài miệt suy tư, cố công tìm hiểu, dám có những
tư tưởng mới mẻ, tầm khuôn sáo xã hội.

Bergson nhận định: «Triết học không phải nguyên là sự phục hồi của thần trí,
sự phối hợp giữa tâm thần với căn nguyên sáng tạo. Triết học còn nghiên cứu
sự biến thiên tổng quát, sự tăng trưởng, diễn biến của chân lý và, như vậy,
triết học chính là sự tăng bổ của khoa học». [16] Nhưng trong thiên khảo luận
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này tác giả không theo loại triết học phổ thông khoa cử. Nền triết học bí điển
mật truyền cả Đông lẫn Tây lại chú trọng đến Vô hơn Hữu. [17]

Những từ ngữ, những quan niệm tương đồng giữa Đông và Tây phải chăng là
ấn tín và là biểu hiệu cho chân lý hằng cửu phổ quát ? [18]

Tại sao phải dựa vào các sách thánh, các kinh điển đạo giáo ?

Bởi vì đó chính là tinh hoa nhân loại đã cô đọng nên nhời...

oOo

Trong công trình khảo cứu kinh Dịch, ta bắt chước tiền nhân bàn về Vô cực,
Thái cực trước tiên, vì Vô cực tức là căn nguyên vũ trụ, là chủ chốt của Dịch
Kinh.

Có biết rõ căn nguyên gốc gác, thì chúng ta mới suy luận được ra ngọn
ngành.

Thế tức là, chúng ta xoay ngược vấn đề nhận thức: Muốn biết mình, muốn
hiểu vũ trụ, trước tiên phải biết Trời, biết Thượng Đế.

Saint Martin viết: Ta chỉ có thể hiểu biết được chúng ta trong Thượng Đế và
sự vinh quang ngài. [19]

Có lẽ, cũng vì thế mà Trung Dung đã viết: «Tư chi nhân bất khả dĩ bất tri
Thiên.» [20]

Tạm dịch:

Biết người trước phải biết Trời,

Hiểu Trời chẳng nổi, hiểu người làm sao ?

Chúng ta khảo cứu về Thượng Đế, nhưng không theo lối quần chúng, thường
nhân mà theo đường các vị thánh hiền, cho nên sẽ không câu nệ hình thức,
sắc tướng, mà toàn đề cập tới Tuyệt đối siêu việt, trừu tượng.

Sự khảo cứu này không phải là sự khảo cứu suông mà cốt chuyển hóa con
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người, minh tâm, đắc Đạo.

Thánh Thomas, trong một lúc xuất thần, gặp chúa Kitô tại Naples. Chúa hỏi
ngài muốn được tưởng thưởng về công phu biên khảo về Thánh thể, ngài trả
lời: «Chúa, xin cho con được Chúa». [21]

Ước gì đó cũng là nguyện ước và chí hướng của chúng ta trong công trình
khảo cứu Dịch Kinh.
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Chương 2. Đại cương

 

Quan niệm Thượng Đế như một thần minh có dáng dấp hình dung, tính cách
thì dễ; nhưng quan niệm Thượng Đế như một Thực thể siêu không gian, thời
gian, siêu gian, mọi hình thức sắc tướng, mọi liên lạc với quần sinh vũ trụ, đó
là một điều rất khó. [1]

Khó, là vì chúng ta phải rũ bỏ mọi hoạt động suy luận, tưởng tượng thông
thường, phải tẩy rửa tâm thần cho sạch hết bóng hình trần cấu mới linh cảm
được Thượng Đế vô hình tướng. [2]

Nếu ta quên hết quần sinh, vạn hữu, quên hết những ảnh tượng, những hiện
tượng, không gian, thời gian, quên hết mọi phân kỳ, gián cách, thì thực thể vũ
trụ sẽ duy nhất bất khả phân. Vì lý do đó, các nhà huyền học gọi Tuyệt đối
thể siêu xuất quần sinh, vũ trụ là

 Hư vô [3]

 Hồng Mông [4]

 Hỗn độn [5]

 hay Hư không [6]

Hư vô, Hư không, Hỗn độn không phải là hư ảo, hay hư không, mà chính là
Thượng Đế, là Tuyệt đối thể bất khả tư nghị, vô biên tế.

Vì vậy Lão Tử mới nói: «Vạn vật sinh từ Hữu, Hữu sinh từ Vô.» [7]

Thường đức không xuyến xao, lại trở về Vô cực. [8]

Trang Tử viết: «Thái sơ có Vô, không hiện hữu, không tên tuổi.»

Các đạo gia tu luyện để cho thần trí quay trở về Hư, tức là quay trở về
Thượng Đế. [9]
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Các đạo gia gọi thế là:

«Xuất ư vô vi» [10]

«Nhập hồ vô gián» [11]

«Dưỡng kỳ vô tượng» [12]

«Thủ kỳ vô thể» [13]

«Hợp hồ vô luân» [14]

Và cho rằng thế nhân trường sinh bất tử là vì đã chôn vùi mất vô tượng, làm
thất tản mất vô thể. [15]

Xướng đạo chân ngôn viết: «Vạn vật bắt đầu từ không, Thái cực chính là
Không... Không sinh ra Nhất, Nhất sinh ra vạn, vạn tri Nhất, Nhất trở về
Không. Không là thủy tổ muôn loài. Học giả cần phải biết Chân Không, đừng
lầm với giả không, cần phân biệt Linh Không với ngoan không v.v…»

Xướng đạo Chân ngôn cũng gọi Hư vô là Vô vi [16] là Đơn, là Đạo, là bản
thể của trời đất muôn vật.

«Đơn là bản thể của trời đất vạn vật.

Đơn là Đạo, Đạo là bản thể của Hư vô.

Hư vô không thể đặt tên, nên thánh nhân tạm gọi là Đạo.

Hư sinh Nhất, Nhất sinh vạn, vạn hoàn Nhất, Nhất hoàn Hư. [17]

Sách viết thêm:

Đạo gia gọi là Hư,

Phật gia gọi là Không.

Hư không nghe biết, nhìn biết mọi sự... Cho nên, khi một người suy nghĩ,
người cùng nhà không hay biết, mà Hư không vô lượng vô biên đã biết đã
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hay... Vì thế Nho gia thận Độc, úy Không» [18]

 Tóm lại, đối với Đạo gia, Vô cực, Hư vô là Chân Nhất, là nguồn mạch sinh
vạn vật, lồng trong vạn vật mà vẫn siêu xuất vạn vật; gọi là Vô vì vô gián
cách; vì vô gián cách, nên linh minh vô cùng tận, khinh khoát vô cùng tận, co
giãn biến hóa vô cùng tận. [19]

Về phía Nho gia, Trương Hoành Cừ viết: «Vật hữu hình, nên hữu hoại, duy
Thái hư không biến thiên, chuyển động, nên mới là chí Thực... Hư là chí
thiện, Hư là thủy tổ vạn hữu; Trời đất đều từ Hư phát xuất ra.» [20]

Phật giáo cũng dùng những danh từ:

Hư vô [21]

Hư không [22]

Chân không [23]

Vô [24] v.v...

để chỉ Tuyệt đối thể, bản thể của vũ trụ.

Lục Tổ Huệ Năng viết: «Hư không hàm tàng hết sắc tướng vạn vật, bao gồm
nhật nguyệt, tinh cầu; sông núi đất đai, suối nguồn, khe lạch, cây cối bụi
rừng, người lành kẻ dữ, cái hay cái dở, thiên đàng, địa ngục, tất cả mọi trùng
dương, tất cả mọi núi Tu Di cũng đều ở trong Hư không. Tính người ta cũng
là không. Tất cả đều như vậy.» [25]

Mới hay Hư không chính là Tuyệt đối vốn hàm chứa vạn hữu từ muôn
thủa. [26]

Nếu không hiểu cho đứng đắn những từ ngữ: Vô cực, Hư vô, Hỗn độn, Hồng
mông, thì dĩ nhiên không thể nào hiểu được các triết học Á đông, các đạo
giáo Á đông. [27]

Lạ lùng thay các nhà huyền học Do thái, Công giáo, hay các đại hiền triết Âu
Châu cũng thường dùng những chữ:
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Hư vô, Không Tịch, Hỗn Độn, Hồng mông để mô tả Thượng Đế.

Các nhà huyền học Do thái thường gọi Thượng Đế, gọi Tuyệt đối thể là Hư
vô, Không tịch. [28]

Hồng y giáo chủ Nicolas de Cues (1401-1464), chủ trương rằng nếu lấy tâm
thần mà nhận định, thì Thượng Đế y như là Hư không, nhưng Hư không ấy
chính lại là Tuyệt đối bất khả tư nghị. [29]

Jacob Boehme, một nhà huyền học thệ phản, viết: «Đối với tạo vật, Thượng
Đế là Chân nhất, nhưng là Hư vô: Thượng Đế vô định, vô thủy, vô trụ, không
có ngoài mình. Ngài là ý chí, nhưng vô tất, vô cố. Ngài là duy nhất vô gián,
vô trụ, thường sinh, thường tồn.» [30]

Eckhart (1260 - 1329) cũng thường gọi Thượng Đế là Chân nhất, là Hư vô
hay Diệu hữu. [31]

Bác sĩ Erwin Rousselle bình về Hư vô như sau:

Hư vô là Tuyệt đối không hình ảnh, gợi cho chúng ta Hư vô của Boehme, Hư
không của Vệ Đà, sở cư của Brahman hay Hư không của đạo Lão. [32]

Bác sĩ Erwin Rousselle bình thêm rằng:

Hư vô thực ra là căn bản của con người, và của vũ trụ. [33]

Đối với Hegel, Tuyệt đối thể và Hư vô vốn là một.

René Guénon cho rằng:

Vô cực tương đương với Brahma Trung hòa tuyệt đối (Parabrahma), và Thái
cực với Ishwara hay với Brahma không tuyệt đối (Apara Brahma). [34]

Kinh Áo nghĩa thư (Upanishad) xung Tuyệt đối thể là Hư vô. [35]

Đó cũng là chủ trương của các nhà thông thiên học hiện đại. [36]

Tuyệt đối thể ấy chính là căn nguyên vũ trụ. Đằng khác, ta có thể gọi Tuyệt
đối là Hư không, hỗn độn, nên ta nói được:

http://nhantu.net/DichHoc/DICHKINHYEUCHI/DKYC302.htm
http://nhantu.net/DichHoc/DICHKINHYEUCHI/DKYC302.htm
http://nhantu.net/DichHoc/DICHKINHYEUCHI/DKYC302.htm
http://nhantu.net/DichHoc/DICHKINHYEUCHI/DKYC302.htm
http://nhantu.net/DichHoc/DICHKINHYEUCHI/DKYC302.htm
http://nhantu.net/DichHoc/DICHKINHYEUCHI/DKYC302.htm
http://nhantu.net/DichHoc/DICHKINHYEUCHI/DKYC302.htm
http://nhantu.net/DichHoc/DICHKINHYEUCHI/DKYC302.htm
http://nhantu.net/DichHoc/DICHKINHYEUCHI/DKYC302.htm


https://thuviensach.vn

Có sinh ra từ không; vạn hữu từ Hư vô sinh xuất, Chữ Hư vô lúc này nghĩa là
Thượng Đế. [37]

Các nhà huyền học Âu Á chủ trương rằng Tuyệt đối thể vô biên tế bao quát
cả cực tiểu lẫn cực đại, to không có gì ngoài, nhỏ không có gì trong, vô gián
cách (continu) vì vậy không chấp nhận rằng Thượng Đế và Hư vô riêng rẽ, vì
nếu Hư không là cái gì ở ngoài Tuyệt đối, thì lập tức Tuyệt đối không còn là
Tuyệt đối nữa.

Tóm lại, theo quan niệm các nhà huyền học thì:

Tuyệt đối là Hư vô. [38]

Theo Quan niệm thông thường thì:

Tuyệt đối khác Hư vô.

Các triết thuyết, các đạo giáo khởi nguyên từ 2 quan niệm ấy.

Có hiểu được tại sao các nhà huyền học gọi Tuyệt đối thể bất khả tư nghị là
Hư vô, thì mới hiểu tại sao các triết thuyết tối cổ từ Ai Cập, đến Ba Tư, Ấn
Độ, Trung Hoa đều chủ trương Hữu sinh từ Vô ([39])

Kinh Vệ Đà viết:

Thời nguyên sơ của thần minh, Hữu sinh từ Vô. [40]

Lão Tử viết:

Hữu sinh ư Vô. [41]

Trang Tử viết: «Chiêu chiêu sinh ư minh minh, Hữu luân sinh ư vô luân.»

Uông hóa Chân, tác giả sách «Đơn Đạo mạn đàm» bình rằng:

Hữu luân là Thái cực nhập vào vạn hữu, Vô luân là Vô cực khi chưa có đất
trời. [42]

Trang Tử viết: «Trông thấy Hữu, đó là quân tử, theo người xưa: trông thấy
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Vô, đó là bạn của trời đất.» [43]

Ý tưởng này cũng tương tự như một câu trong Áo Nghĩa thư. [44]

Quan điểm trên cũng là quan điểm của Hésiode một thi sĩ Hi Lạp (thế kỷ VIII
trước công nguyên). [45]

Schelling cũng chủ trương Hư vô là Thượng Đế còn ẩn tàng chưa hiển dương
bằng hình thức vũ trụ.[46]

Tóm lại các nhà huyền học Đông cũng như Tây đều công nhận rằng:

Hư vô là Thượng Đế còn ẩn tàng chưa hiển dương. [47]

Hữu là Tuyệt đối thể đã hiển dương. [48] 
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Chương 3. Tính danh và hình dung Vô Cực

 

A. TÍNH DANH VÔ CỰC

Vô Cực đứng về phương diện lý thuyết dĩ nhiên là tuyệt đối bất khả tự nghị
nên không thể nào hình dung mô tả, bất kỳ là bằng từ ngữ, bằng độ số hay
bằng hình tượng.

Tuy nhiên, các nhà huyền học vẫn ra công mô tả Vô Cực. [1]

Các triết gia còn suy cứu xem bản chất của Hư vô, của Vô Cực là gì, và họ
dùng những chữ: Tiên thiên nhất khí [2] , Nguyên khí [3] , Hư vô nhất khí để
mô tả bản thể Vô Cực.

Chữ khí 炁 hợp thành bởi chữ: Vô 旡 ( 無 ) và chữ Hỏa 灬 ( 火 ).

Vô là vô hình, vô tượng.

Hỏa gợi nên một hoạt lực, một nguyên đông lực, một nguồn sinh lực của
hoàn võ.

Dữ Lâm Phấn Thiên tiên sinh viết: «Vô Cực thời vô cùng tận, vô phương thể,
bao trùm muôn phương vũ trụ, vạn cổ thời gian, núi non thay đổi, linh giác ấy
chẳng biến thiên; trời đất có cùng, linh giác ấy vô tận...» [4]

Đứng về phương diện thời gian mà bàn về Vô Cực, ta có thể nói rằng, khi
nguyên tinh bản thể của vũ trụ còn tịch nhiên bất động, chưa phát triển huyền
năng công lực chưa tác tạo, vận chuyển, sinh hóa thì gọi là:

Giai đoạn Vô Cực [5]

Khi trong bản thể đã bắt đầu sinh xuất manh nha các huyền cơ sinh hóa vận
chuyển thì gọi là Đạo, là giai đoạn Thái Cực. [6]

Khi chưa có vạn vật, vũ trụ mà chỉ mới có Vô Cực, Thái Cực, Tuyệt Đối Thể,
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thì gọi là Tiên Thiên.

Khi Vô Cực Thái Cực đã phóng phát ra vạn hữu thi vạn hữu gọi là Hậu
Thiên. [7]

Hay nói rõ hơn:

Vô Cực là Tiên Thiên.

Thái Cực là Trung gian, là khởi thủy.

Vạn hữu là Hậu Thiên.

Ta vẽ thành ba đồ bản như sau:  

1. Vô Cực = Tiên Thiên

2. Thái Cực 

3. Hậu Thiên = Vạn Hữu

(Lúc ấy Thái Cực lồng trong Vạn hữu)
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Nói Vô Cực hay Thái Cực vẫn chỉ là đề cập đến Thượng Đế, đến Tuyệt đối
thể. Cho nên trên lý thuyết tưởng chừng có sự phân ly, nhưng trên thực tế, hai
phương diện ẩn hiện vẫn chỉ là một Thượng Đế duy nhất. [8] Vì vậy các từ
ngữ, các tượng hình để chỉ Vô Cực (Unique inconcevable avant toute
manifestation), Thái Cực (Unique concevable, Principe et Fin de l'univers),
có khi khác nhau, nhưng cũng có khi lẫn lộn.

Vì hiểu Vô Cực là Thượng Đế, là Tuyệt đối bất khả tư nghị, nên chúng ta
hiểu tại sao các nhà Huyền học gọi Vô Cực là: Nguồn sinh vạn vật, Tạo Hóa
Chi Nguyên [9], Tiên Thiên Chủ Nhân [10], Vạn Tượng Chủ Tể. 1

Vạn tượng đều từ một nguồn gốc, một căn bản, một cửa ngõ đó phát sinh nên
Vô Cực cũng được gọi là: Căn Đế, Căn Bản [11] Căn Nguyên [12] hay Bất
Nhị Pháp Môn.

Đối với vòng Dịch, thì dĩ nhiên Vô Cực phải là: Chân Trung [13], Hoàng
Trung [14], Chính Vị 5, là đầu dây mối rợ Vạn Tượng (Tổng Trì Môn), và
cũng là điểm Thái Hòa, có thể hóa giải được mọi tương khắc, tương dị
(Huỳnh bà xá, Xá lợi tử) [15]

Vì Thượng Đế hư linh bất muội, là vĩnh cửu vô cương, vô hình, vô tượng, là
nguồn mạch phát sinh mọi giá trị, mọi hạnh phúc, nên Vô Cực còn được gọi
bằng những danh hiệu như: Viện Minh, Đơn, Châu [16], Hi Di Phủ, Hư Vô
Chi Cốc, Cực Lạc Quốc v.v.. [17]
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B. NHÂN CÁCH HÓA VÔ CỰC

Bàn về Vô Cực, về Hư vô có đủ hạng người: Có triết gia, đạo gia, quần
chúng. Cho nên phương thế để hình dung, mô tả Tuyệt đối, mô tả Vô Cực
cũng có nhiều loại, có thể là trừu tượng, có thể là cụ thể, có thể là vô ngã, có
thể là hữu ngã. Quần chúng thường ưa nhân cách hóa Vô Cực để dễ bề quan
niệm, hình dung:

 Nho gia gọi là Trời, là Thượng Đế.

 Đạo gia gọi là Trời, là Ngọc Hoàng.

 Phật giáo gọi là Adibuddha (A đề Phật đà), Vairocana (Tì lư xá gia), hay (Tì
lư già na) [18], hay Chakravarti (Monarque universel, Chuyển luân thánh
vương). [19]

Kinh Guna Karanda Vỳuha viết: «Khi chưa có gì, đã có Shambhu. Đó là đấng
tự hữu, và vì đấng tự hữu có trước hết nên gọi là Adibuddha. Tông phái ở
Nepal gọi Adibuddha là Vô cùng, thông minh vô cùng, tự hữu, vô thủy, vô
chung, căn nguyên vạn vật v.v...» [20]

Adi Buddha cũng được gọi là Vajradhara, mà Vajradhara là «Bất tử», chúa tể
sinh xuất mọi huyền vi. [21] Cho nên, nếu ta tạm gác các danh từ ra một bên,
mà chỉ giữ nguyên định nghĩa, ta thấy đạo giáo nào cũng tin có Tuyệt đối thể
tự hữu, vô thủy, vô chung. [22]

 

C. TƯỢNG HÌNH VÔ CỰC

Các Đạo giáo Á Châu cũng như các nhà huyền học Âu Châu tượng trưng Vô
Cực hay tuyệt đối bằng vòng tròn trống rỗng 〇. [23]

Tượng hình bằng vòng tròn gợi ra được nhiều ý niệm.

1) Vòng tròn gợi hình ảnh một nguồn sinh bất diệt tung tỏa ra muôn phương.

2) Vòng tròn gợi ý niệm toàn thiện, toàn bích, viên mãn. 
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Hồng y Giáo Chủ Nicolas de Ceus cũng chủ trương rằng các thánh hiền xưa
đã cố tượng trưng Thượng Đế bằng các hình, như bằng: đường thẳng vô
cùng, bằng tam giác đều có ba góc vuông và cạnh dài vô tận, bằng hình tròn
vô tận, bằng hình cầu vô tận. [24]

Tanon viết: «Vòng tròn là tượng trưng của tuyệt đối vì vòng tròn là chân nhất
căn nguyên cùng đích muôn loài... gợi nên một hình muôn bề muôn phía như
nhau. Chu vi vòng tròn tuợng trưng một sự hiện diện trừu tượng vô hình,
không bao giờ ai thấu nổi vì không có đầu đuôi, nhưng thực ra vẫn xác
định.» [25]

Dùng vòng tròn trắng tượng trưng Vô Cực, Tuyệt đối thể, tiền nhân đã nói
lên được nhiều điều huyền diệu:

1) Trước khi chưa có đất trời, chỉ duy có Vô Cực; các ngài vẽ:

2) Khi Tuyệt đối thể hiển dương, tạo thành vũ trụ, các ngài lồng Vô Cực Thái
Cực trong guồng máy âm dương, phản phúc, thăng giáng, vãng lai. Các ngài
vẽ:

  

3) Khi có vạn hữu, có ngũ hành, Vô Cực vẫn y nguyên giữa lòng trời đất; các
ngài vẽ:
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4) Định mạng vũ trụ cũng như định mạng nhân loại là phải trở về kết hợp với
Vô Cực, Tuyệt đối, nên các ngài vẽ trạng thái giác ngộ, viên giác, kim đơn
hay huyền châu, Thánh thai cũng bằng hình tròn 〇. [26]

Thiết tưởng không gì rõ ràng và ý vị hơn. [27]

Eckhart mô tả trạng thái «Hoàn hư» ấy như sau: «Tới giai đoạn thứ sáu, con
người đã rũ bỏ hết cá tính và sống vĩnh cửu trong Thiên Chúa; vì đã đạt tới
hoàn thiện, con người đã quên hết cuộc sống phù du phiến diện; con người đã
trở thành phản ảnh Thượng Đế, trở thành Thiên tử. Đó là trình độ vô thượng,
tối thượng tĩnh lãng, hạnh phúc vô biên, trường cửu...» [28]

 

D. PHÂN LOẠI TÍNH DANH VÔ CỰC

Để có những nhận thức rõ ràng về Vô cục ta có thể phân loại các từ ngữ tính
danh, hình dung Vô Cực thành những đề mục sau:

1. Vô Cực: Tuyệt đối bất khả tư nghị: Hư vô, Vô thanh vô xú, vô phương sở
v.v.

2. Vô Cực: Căn nguyên của Vạn vật: Tạo hóa chi nguyên, Tổ khiếu, Toàn
thể, Tạo hóa tuyền quật

3. Vô Cực: Nhất thể bất khả phân: Hồng mông, Hỗn Độn, Bất nhị pháp môn

4. Vô Cực: Cùng đích Vạn vật: Qui căn khiếu, Phục mệnh quan.

5. Vô Cực: Trường sinh linh dược: Đơn, Kim đơn
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6. Vô Cực: Đạt đạo, đạt đích của Thánh nhân: Phục qui Vô Cực, Luyện thần
hoàn hư, Vô ý, Vô ngã, Vô tất, Vô cố, Vô dục, Vô niệm, Vô vi, Vô gián [29]

7. Vô Cực: Chủ tể quần sinh: Tiên Thiên Chủ Nhân, Vạn Tượng Chủ Tể.

8. Từ ngữ Thảo mộc dùng để tả Vô Cực: Căn, Đế.

9. Từ ngữ Kiến trúc dùng để tả Vô Cực: Hoàng trung cung, Hi Di Phủ,
Huỳnh Đình, Tổng Trì Môn, Huỳnh Bà Xá, Mậu Kỷ Môn.

10. Từ ngữ Thời gian dùng để tả Vô Cực: Tiên Thiên.

11. Từ ngữ Triết học dùng để tả Vô Cực: Sinh thân chi nguyên, Thụ khí chi
sơ, Tính mệnh chi cơ, Vạn hóa chi tổ, v.v...

12. Từ ngữ Nho gia dùng để tả Vô Cực: Vô Cực, Hoàng Trung, Chính vị, v.v.

13. Từ ngữ Đạo gia, Đơn gia dùng để tả Vô Cực: Tiên thiên nhất khí, Hỗn
nguyên chi tinh, Đơn, Linh quang.

14. Từ ngữ Phật giáo dùng để chỉ Vô Cực: Tịnh thổ, Tây phương, Châu, Viên
giác, A đề Phật Đà, Uy âm, Xá lợi tử, v.v..

15. Danh từ số học, phương pháp hình học dùng để chỉ Vô Cực: Nhất [30],
Vòng tròn rỗng 〇, v.v...

Ta cũng nên ghi nhận rằng trên phương diện lý thuyết ta có thể phân biệt Vô
Cực, Thái Cực, nhưng trên phương diện thực hành Vô Cực và Thái Cực
thường cũng được coi như nhau, nên các danh từ cũng thưòng dùng lẫn lộn.
Hiểu Vô Cực tức là hiểu Thái Cực.
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Chương 4. Những hậu quả của quan
niệm Vô Cực
 

Thuyết Vô Cực nay đưa ra những hậu quả hết sức quan trọng:

1. Người Á Châu đề cập tới Vô Cực, tới Hư vô tức là tới Thượng Đế vô hình
tượng bất khả tư nghị, tới Tuyệt đối thể vô gián, vô hình, vô tượng.

Người Âu Châu ngoại trừ một số triết gia lỗi lạc một số học giả uyên thâm,
phần đông không hiểu biết gì về Vô Cực, về Hư vô, nên không thế nào hiểu
được các thánh hiền Đông Á, ngược lại họ cho người Á Châu không hiểu biết
gì về Thượng Đế, về siêu hình Đó là một lỗi lầm hết sức lớn lao của các học
giả chuyên nghiệp Âu Châu, lỗi lầm mà các nhà tư tưởng lỗi lạc Âu Châu
như G.G. Jung, René Guénon đã nhận định thấy.

2. Nói tới Vô Cực, tức là chỉ nguyên nói tới Thượng Đế khi chưa có van vật
vạn hữu, tức là mới bàn đến tiên thiên (avant la manifestation), chưa bàn đến
hậu thiên (après la manifestation) ([1])

3. Những vấn đề triết học và đạo giáo được nêu ra sẽ là:

a) Nếu Vô Cực là Hư vô, vô gián vô phương vô hình tướng, thì làm sao tạo
thành vũ trụ, vạn vật, hữu hình hữu tướng.

b) Sau khi tạo thành vạn hữu thì Vô Cực tăng giảm ra sao?

c) Vạn hữu liên quan thế nào đến Vô Cực.

d) Định mệnh vạn hữu và con người sẽ ra sao?

e) Như vậy là sẽ phải đề cập đến những vấn đề:

 Căn nguyên của vũ trụ.
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 Biến hóa của vũ trụ.

 Cùng đích của vũ trụ.

4. Từ Vô Cực ra tới vạn hữu có một trung gian là Thái Cực.

Thái Cực tức là Đạo, là Logos, là «Ngôi Hai» theo danh từ các triết học, các
đạo giáo Tây phương.

Thái Cực được gọi là Trung gian.

Vì Thái Cực là sự hiển dương của Vô Cực.

Vì Thái Cực sẽ phát sinh ra vạn hữu, sẽ lồng trong vạn hữu, như vậy vạn hữu
lại là sự hiển dương phân hóa của Thái Cực.

Thái Cực, vì lồng trong vạn hữu, nên y như đã tự giới hạn mình vào trong
khuôn khổ vũ trụ không gian thời gian; vả lại hiển dương tức là đã chịu một
giới hạn nào.

Thay vì đề cập ngay tới những cung cách Vô Cực, Thái Cực sinh hóa ra vạn
hữu ta tiếp tục lý luận trên bình diện lý thuyết:

a) Nếu Vô Cực là vô gián (continu), thì dẫu có vũ trụ, hay không có vũ trụ,
Vô Cực cũng không thể nào tăng giảm được gì.

Vô cục tất nhiên vô thủy chung.

Mà khi đã có vũ trụ vạn vật rồi, những hình hài, sắc tướng cũng không ngăn
chặn qua phân được Vô Cực.

Thành thử Vô hạn, Vô Cực, vừa ở trong, vừa ở ngoài Hữu hạn

Vô hạn y như là một trùng dương, mà hữu hạn như là những làn sóng nhấp
nhô, trên mặt. [2]

Các khoa học gia đã bắt đầu nhận thức được thực thể siêu vi, vô hạn ấy. [3]

Các nhà huyền học suy luận thêm rằng: nếu Vô Cực là vô gián, trường tồn
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bất biến và là căn để muôn loài, thì dĩ nhiên có tôi rồi, hay chưa có tôi, Vô
Cực ấy vẫn nguyên vẹn.

Như vậy trong người chúng ta có một nguyên thể bất biến. Dưới lớp lang
hình hài, tâm trí của ta có một thực thể siêu vi, vĩnh cửu, vô biên. Các nhà
huyền học gọi đó là Bản lai diện mục.

Lại nữa vũ trụ vạn hữu không thể là những hữu thể khác biệt với Vô Cực, với
Thượng Đế, với bản thể tuyệt đối được, chẳng vậy Tuyệt đối sẽ trở thành
tương đối; vô biên, vô gián sẽ trở thành hữu hạn, gián cách.

Cho nên vạn hữu chỉ có thể là những hiện tượng của Thượng Đế, vũ trụ là
hiện thân của Thượng Đế. [4]

Sự vô biên tế của Thượng Đế đã được vua David ca tụng trong thánh vịnh
139 như sau:

«Thần trí Chúa ai mà trốn khỏi

 Lánh mặt người biết tới nơi đâu ?

 Lên trời gặp Chúa trên cao.

 Xuống mồ gặp Chúa dưới sâu đất dày.

 Mượn hừng đông cánh bay khoảnh khắc,

 Tôi tới miền xa lắc biển khơi,

 Nơi đây vẫn Chúa đưa tôi,

 Bàn tay hữu Chúa nắm người tôi liên.

 Dù tôi gọi bóng đêm hãy đến,

 Phủ vây tôi ngày biến thành đêm.

 Chúa trong u tối rõ nhìn,
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 Ban đêm sáng tỏ như in ban ngày...» [5]

Thượng Đế cũng phán: «Ta không tràn ngập đất trời sao?» [6]

Sách Minh triết chép: «Thần linh Thiên chúa chứa đày không gian, và đấng
thống nhất muôn vật thấu suốt mọi sự con người nói.» [7]

Jacob Boehme cũng chủ trương vạn hữu chẳng qua chỉ là biểu tượng của
Thượng Đế, và Thượng Đế tràn ngập vũ trụ. [8]

Cho nên Vô Cực, Hư vô là Thượng Đế bất khả tư nghị, là nguồn gốc muôn
vật. Vạn tượng, vạn hữu luân lưu trên giòng biến thiên chuyển vận không
phải là lung tung vô chiều hướng, mà chính là để phục hồi nguyên bản.

Dịch Kinh viết: «Nguyên thủy phản chung» [9] «Nguyên thủy sẽ trở thành
cùng đích» là vì vậy.

Nếu nguyên thủy đã là Vô Cực là Trời, thì cùng đích cũng lại là Trời là Vô
Cực. Đó là vòng tuần hoàn vô biên, biến dịch của Tạo hóa và của vũ trụ.

Các nhà huyền học từ Đông sang Tây đều đồng thanh ghi nhận con người
phải tìm ra căn để tâm hồn mình và cần phải tu luyện để trở về kết hợp với
Hư vô với Thượng Đế vô hình tích.

Niềm tin, cũng như lòng nguyện ước của các thánh hiền đạo Lão là:

Phục qui Vô Cực [10]

Luyện thần hoàn Hư [11]

Đạo Đức Kinh viết:

Muôn loài sinh hóa đa đoan,

Rồi ra cũng phải lai hoàn bản nguyên

Hoàn bản nguyên qui nguyên phục mệnh

Phục mệnh rồi trường vĩnh vô cùng [12]
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Sách «Tứ bách tự giải» có câu: «Đả phá Hỗn độn, khiêu nhập Hư vô.» [13]

«Phanh phui Hỗn độn, băng chừng Hư vô» cũng không ngoài ý đó.

Chu Liêm Khê viết: «Từ Vô Cực mà suy luận tới vạn vật tức là suy luận ra
đầu đuôi của trời đất. Từ vạn tượng suy ngược Vô Cực, tức là đầu đuôi của
thánh nhân.» [14]

Các nhà Huyền học nhờ suy luận về Vô Cực vô trụ, vô biên tế nên đã giác
ngộ.

Kinh Kim Cương viết: «Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm.» [15] (Tìm nơi không
dựa nương mà sinh tâm).

Thưa đó là Bản thể tuyệt đối, là Thượng Đế. Câu trên có thể giải nôm na là
phải biết sống kết hợp với Tuyệt đối thể, mới được trường tồn.

Lục tổ Huệ Năng nhờ nghe câu này mà giác ngộ. (Xem Pháp bảo đàn kinh Tự
tư Phẩm đệ nhất, Kinh Kim Cương chương X.)

Các nhà huyền học tìm ra Vô Cực trong thâm tâm bằng lý luận sau: Vô Cực
là vô gián, mà tư tưởng ta thì gián đoạn; nhưng gián đoạn phải dựa vào vô
gián mới có thể phát sinh, vì vậy Vô Cực phải nằm sẵn trong tâm khảm ta. Ta
có thể thấy Vô Cực vô gián vô sai biệt ấy trong những khi ta không có tư
tưởng gì trong tâm tư, hay trong những khi tư tưởng này đã ngừng và tư
tưởng kia chưa hiện.

Vô Cực vô gián vô sai biệt ấy chính là Bản lai diện mục, Chân như bản tính
hay Bản nguyên tự tính của các nhà huyền học Phật giáo. [16]

Thần Hội tìm ra Tuyệt đối trong thâm tâm nhờ nhận định sau đây: Có tư
tưởng tức là đã nhập vòng sinh diệt, hình thức sắc tướng, nhưng tư tưởng ta
sinh ra là do tuyệt đối thể, mà tuyệt đối thể ấy luôn im lìm bất động, dù cho ta
có hoạt động, có suy tư đến bao nhiêu cũng vậy. Thế tức là Vô niệm là căn
nguyên cho hữu niệm. [17] Tìm ra được Vô niệm tức là tìm ra được bản tâm,
bản tính, tìm ra được Vô Cực, được Tuyệt đối. [18]

Hành Dương đạo nhân viết trong quyển Thượng phẩm đơn pháp đại khái như
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sau: Các quan năng ta đều do một căn nguyên trong người sinh xuất, căn
nguyên ấy chính là ngọc châu vô giá, tìm đức căn nguyên ấy là quay trở được
về Hư vô. [19]

Ta có thể vẽ như sau:

Công phu tu luyện của tiền nhân, tuy có những danh từ đa đoan khác biệt
như: Nội quan (Lão), Phản chiếu (Lão), Tri chỉ (Nho), Quan tâm (Thích).

Nhưng mục đích vẫn là vượt khỏi cái tâm tri giác để trở về «thiên địa chi
tâm», về nơi phát xuất ra tinh thần vật chất, tâm trí, hình hài; trở về bản thể
vũ trụ. [20] Các nhà huyền học Hồi Giáo cho rằng thánh nhân phải biết tẩy
trừ hết mọi trần cấu, mọi niệm lự, để tâm hồn chỉ cờn hàm tàng nguyên có
Thiên chúa bên trong. [21]

Eckhart cho rằng nếu tẩy trừ nhân vi, nhân tạo, thì thiên chân hiện ra sáng
quắc, sáng ngời. [22]

Thánh Jean de la Croix mô tả con đường thánh, thiện tuyệt hảo đưa tới
Thượng Đế toàn bằng chữ Hư vô, Hư không. Ngài viết: «Từ khi tôi ở trong
Không, tôi không còn thiếu gì hết.» [23]

Vì hiểu Vô Cực, Hư vô là bản thể căn nguyên vũ trụ các nhà Huyền học chú
trọng đến công trình trở về nguồn gốc.

Các ngài gọi thế là: Phục thần hoàn Hư, Phục qui Vô Cực, Qui nguyên Phản
Bản, v.v..

«Hoàn Hư, Phản Bản» suy ra là tìm lại được bản thể chân thực của mình [24],
sống đời sống của Hóa công. [25] Tóm lại hiểu Vô Cực tức là hiểu căn
nguyên vũ trụ, và con người. Tìm được căn nguyên vũ trụ và con người, sẽ
tìm ra được con đường phản hoàn nguyên thể. [26]
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Tổng kết lại: Vô Sắc Tướng sinh ra Hình Thức Sắc Tướng; Hình Thức Sắc
Tướng đảo ngược lại sẽ thành thế Phản Hoàn Hồi Phục, chung qui vẫn là phải
rũ bỏ hết mọi sự giả tạo hình thức bên ngoài mới tìm ra được Chân Thể. [27]

Cuối thiên khảo luận này, tưởng chỉ nên suy nghĩ ý tứ thâm trầm của điển
tích «Tượng Võng Đắc Huyền Châu» của Nam hoa kinh. [28]

 

http://nhantu.net/DichHoc/DICHKINHYEUCHI/DKYC304.htm
http://nhantu.net/DichHoc/DICHKINHYEUCHI/DKYC304.htm


https://thuviensach.vn

Phụ lục 1

50 BÀI THƠ VỊNH VÔ CỰC

 

TỔNG ĐỀ

Đạo Trời rộng rãi mênh mông,

Thái nguyên vô tượng, hình dung nhẽ nào.

Tịch nhiên chẳng thấy tiêu bao,

Hồng mông hồ dễ đón rào vây ngăn

Càng bàn, càng biệt hơi tăm,

Càng nhiều lời lẽ càng tăng mịt mù [1]

Tiềm tâm ngẫm nghĩ suy tư,

Rồi ra mới thấy duyên do gót đầu.

Hoa kia quả nọ vì đâu ?

Nếu không gốc gác làm sao sinh thành ? [2]

I

Đất trời chưa có, có Hư vô [3]

Hỗn độn [4], Hồng mông [5] chẳng bến bờ

Vạn vật nguyên lai đều gốc đó [6]

Muôn đời thần thánh ấy căn cơ [7]
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Đại ý: Hư vô, Hỗn độn không phải là hư không, vô tổ chức, mà chính là
thuần nhất, bất khả phân, là Tuyệt đối thể, nguồn gốc vạn vật, muôn thủa
trường tồn, thần thánh muôn đời đều do căn cơ ấy tạo thành. 

II

Hư vô kỳ thực chẳng hư vô [8]

Trời đất mênh mông chứa chẳng vừa [9]

Chủ tể muôn loài nguồn Tạo hóa [10]

Kim đơn, viên giác ấy căn do [11]

Đại ý: Tuyệt đối thể là nguyên thể chưa phát hiện thành hình tượng, nên tuy
vô hình tượng, nhưng nào phải là hư vô. Tuyệt đối thể vô hạn, nên trời đất
hữu hạn không chứa nổi; sinh xuất muôn loài, nên là chủ tể là nguồn gốc mọi
vật mọi loài.

Tuyệt đối thể ấy cũng là cùng đích con người, là đạt đạo, đạt đích của con
người, vì vậy gọi là Kim đơn (Lão) hay viên giác cũng không lạ.

III

Hư vô, vô tượng lại vô cùng [12]

Vẽ khó thành hình, tả chẳng thông [13]

Vô cực, Hoàng Trung, hay Giá cá [14]

Muôn nghìn biến ảo phải đâu không ? [15]

IV

Huyền quan vô sắc lại vô phương [16]

Vô hình vô tượng khó tri tường [17]

Mơ mòng phảng phất Chân nhân hiện [18]
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Tên gọi Cốc thần, hiệu Thọ trường [19]

V

Huyền quan mới thực lạ lùng sao!

Chẳng nhiễm phàm thân, chẳng ở đâu [20]

Rong ruổi muôn phương, tìm chẳng thấy [21]

Thấy rồi gần gủi tại tâm đầu [22]

VI

Huyền quan một xứ phát muôn nơi,

Muôn nơi hợp lại vẫn không ngoài,

Huyền khiếu vần xoay thành vạn đại,

Thế vận hội nguyên một khắc thôi [23]

VII

Vô cực kim đơn có khác gì

Tinh toàn vằng vặc tỏa quang huy

Nơi ấy sắc, không, không mắc mối

Quang minh muôn thủa chẳng suy vi [24]

VIII

Sau màn hiện tượng, ẩn Hư vô [25],

Góc biển biến thiên ấy bến bờ [26],

Vô cực, Bản lai chân diện mục [27]
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Đất trời chuyển động ấy căn cơ. [28]

IX

Thái hư, Chân ngã khác chi nhau

Sinh thành vạn vật đất trời thâu.

Bao gồm vạn hữu thông kim cổ

Vũ trụ tung hoành, chửa thấm đâu [29]

X

Huyền tẫn, Cốc Thần, Nhất với trung [30]

Hư vô chi cốc [31], Trung Hoàng cung [32]

Huỳnh đình [33], Chính vị [34], Hi Di phủ [35]

Tổ khiếu hư linh, tả chẳng cùng [36]

XI

Nhất khiếu Hư vô thiên địa trung.

Triền miên bí mật bất thông phong.

Hoảng hốt yểu minh vô sắc tượng

Chân nhân hiện tại bảo châu trung

 Dịch: 

Một khiếu Hư vô giữa đất trời

Triền miên bí mật tự bao đời

Yểu minh phảng phất không hình tượng,
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Trong ngọc Chân nhân hiện sáng ngời. 

Đại ý: Người xưa tượng trưng Vô cực bằng một vòng tròn trống rỗng 〇, vì
là vô hình tượng, vô sắc tướng, nhưng thực ra đấy chính là chủ tể càn khôn,
là Tuyệt đối thể, là Trời «ẩn», huyền diệu vô cùng cực. 

XII

Đạo bản Hư vô sinh Thái cực,

Thái cực biến nhi tiên hữu nhất.

Nhất phân vi nhị, nhị sinh tam,

Tứ tượng ngũ hành tòng thử xuất [37]

 Dịch:

Vô cực có rồi, Thái cực sinh,

Cực biến nhất rồi, nhị mới manh,

Tam tài, tứ tượng dần dà hiện

Ngũ hành, vạn vật thứ phân trình

Đại ý: Các hiền triết xưa cố suy diễn lại sự tạo thành vạn vật. Thực ra đây
không phải là sự tạo thành, mà là sự biến hóa, chia phôi của một nguyên thể.
Nguyên thể sinh vật mà vẫn bất biến; vạn vật là những trạng thái biến thiên,
những tác dụng của một nguyên thể. Trông bên ngoài thì vạn thù. Vào tới
trung tâm, khu hữu thì lại nhất quán. Đó là thuyết nhất thể vạn thù.

XIII

Hư vô biết được mới là thông [38]

Vô cực tìm ra, phúc chẳng cùng [39]

Du hốt ngao du về Hỗn Độn [40]
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Ngược dòng trời đất nhập Trung cung [41]

XIV

Lão ưng vô dục, [42] Khổng vô ngôn [43]

Tiềm tâm võng tượng bảo linh côn [44]

Phật có ngọc châu viên giác chiếu [45]

Tam giáo suy ra cũng một nguồn [46] 

XV

Vô ngôn, vô niệm với vô vi

Thù đồ rốt cuộc vẫn đồng qui [47]

Nhân với Linh đơn hay chính giác [48]

Chân tâm, Trung, Nhất, há phân kỳ [49]

Đại ý: Tam giác thánh hiền đều muốn vươn lên sống «trong và cùng» Tuyệt
đối thể, mà Tuyệt đối thể là vô cùng tận, nên bất kỳ, một hiện tượng nào dù là
ý niệm, dù là lời lẽ, dù là động tác, tuy phát từ tuyệt đối thể ra, nhưng không
phải là Tuyệt đối thể. Vì vậy, muốn đạt tới tuyệt đối thể phải siêu xuất trên ý
niệm (vô niệm Thích), từ ngữ (vô ngôn Nho) và động tác tầm thường (vô vi
Lão) Phương châm hành động có khác, nhưng mục đích vẫn là một, vì thế gọi
« tam giáo đồng qui». Lên tới tuyệt đối thể là tới Toàn thiện, tới Nhân (Nho)
là luyện thành Linh đơn (Lão) là được chính đẳng, chính giác (Phật). Đó là
vào được chân tâm (Thích), vào tới trung điểm của đất trời (Nho), tìm lại
được Nhất thể của vạn vật (Lão).

XVI

Hỗn nguyên nhất khiếu thị Tiên thiên [50]

Nội diện hư vô lý tự nhiên
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Nhược hướng vị sinh tiền kiến đắc.

Minh tri tất thị đại la tiên.

  Dịch:

Hỗn nguyên nhất khiếu ấy Tiên thiên,

Nội diện hư vô lẽ tự nhiên.

Từ lúc chưa sinh tìm mới thấy,

Hiểu ra âu cũng đại la tiên.

Đại ý: Vô cực hay Hỗn nguyên nhất khí có từ trước đất trời, vạn vật và thân
ta. Cho nên muốn tìm thấy Vô cực, phải vượt khỏi xác thân hình thức, sắc
tướng, không gian, thời gian. Hiểu vậy Trang tử mới nói: « Thiên địa dữ ngã
tịnh sinh... nhi vạn vật dữ ngã vi nhất» 

XVII

Vô cực huyền quan ấy Pháp thân [51]

Chẳng phải xác thân nhiễm dục trần [52]

Hữu hình rốt cuộc thành hư hoại [53]

Bản thể hư không vĩnh bất trầm [54]

Đại ý: Các nhà huyền học đều tin rằng trong thâm tâm mình có Trời. Trời là
Pháp thân hay Kim Cương Thân bất hủy hoại [55] còn nhân tâm chẳng qua là
xác thân có sinh có diệt. Trong triết học Hi Lạp, tâm hồn là «Psyche», thần
hồn là «Nous». Quan niệm này dĩ nhiên là khác với quan niệm quần chúng
cho rằng Trời ngưòi xa cách muôn trùng.

XVIII

Vô cực Hư không ấy thực Trời [56]
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Lồng trong vạn vật chẳng pha phôi [57]

Lòng vắng dục tình Trời hiển hiện [58]

Thông lý Hoàng trung, thể chính ngôi [59]

 XIX

Vô cực Hư vô tạo thánh thần [60]

Hợp nhất Hư vô ấy thánh nhân [61]

Vô vi, vô dục hoàn vô ngã [62]

Linh đơn hoàn tất, hiện kim thân [63]

 XX

Thiên hạ, địa thượng an tổ khiếu

Nhật tây, nguyệt đông tụ tiên thiên

Huyền quan chi hậu, Cốc thần tiền

Chính trung hữu cá không bất không.

TMPQ Quyển 1 trang 1a

  Dịch:

Tổ khiếu linh lung giữa đất trời

Nhật nguyệt hai vầng tả hữu soi

Cốc thần, Huyền khiếu theo sau trước

Không tịch Trung hoàng rực rỡ ngôi. [64]

XXI
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Càn khôn hợp thành linh tổ khiếu,

Bao la thiên địa, Không bất không

Yểu yểu minh minh viên quang hiến,

Giá cá chính vị thần qui trung

TMPQ Quyển I trang 1a

 Dịch:

Tổ khiếu kết nên bởi đất trời,

Bao la thiên địa khắp đôi nơi

Mịt mờ huyền ảo linh quang tỏa,

Một điểm Trung hoàng giữ vững ngôi.

XXII

Huyền tẫn diệu hề bất khả ngôn,

Tế nhập vi trần đại bao thiên.

Nhân nhược năng tri thử diệu khiếu,

Vạn niên bất hoại nhất kim tiên.

TMPQ Quyển 1 trang 1a

 Dịch:

Huyền tẫn làm sao tả xứng lời,

Nhỏ chui lòng bụi, lớn trùm trời. [65]

Diệu khiếu ấy ai mà biết được,
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Thần tiên huyền hóa, thọ muôn đời.[66]

 XXIII

Hàm dưỡng bản nguyên tại phương thốn

Song lâm thụ hạ mịch bản tông

Thùy liêm minh tâm, thủ Tổ khiếu

Thủ cước hòa hợp khấu liên hoàn

TMPQ Quyển I trang 1

 Dịch:

Lòng son mài miệt dưỡng nguyên căn,

Bản tông tìm tõi tại thâm tâm,

Khép kín ngũ quan gìn Tổ khiếu,

Chân tay xếp chắp định nguyên thần. 

XXIV

Hỗn độn sinh tiền hỗn độn viên

Cá trung tiêu tức bất dung truyền,

Phách khai khiếu nội, khiếu trung khiếu,

Đạp phá thiên trung, thiên ngoại thiên

TMKC Hanh trang 14a

Hỗn độn chưa sinh vẫn vẹn tuyền,

Mịt mù tiêu tức nói sao nên,
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Vòng ngoài vượt hết, vào trung điểm

Mới hay trời thẳm vốn kề bên [67]

 XXV

Ảo minh tài lộ nhất đoan nghê,

Hoảng hốt vị tằng phân bỉ thử

Trung gian chủ tể Giá ta nhi

Tiện thị thế nhân chân chủng tử

TMKC Lợi trang 5a

 Dịch:

Phảng phất nguyên sơ lộ mối manh,

Mơ màng đây đó chửa phân trình,

Ở trong hiện rõ chân chủ tể

Mầm mộng đất trời với chúng sinh [68]

 XXVI

Đại tai chí Đạo

Vô thượng chí tôn

Khai thiên lập cực

Phu lạc thần chân

Thiên địa chi tổ

Vạn vật chi căn
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Hỗn độn Thái Vô

Yểu yểu minh minh

Nguyên thủy đản sinh

Hạp hạp khai thông

Thần xung lục môn...

Liêu Dương diện vấn đáp thiên trang 7a

 Dịch:

Đại Đạo cao vời Đạo chí tôn,

Mở trời lập cục chuyển càn khôn.

Sinh thần sinh thánh sinh muôn vật,

Hỗn độn Thái vô quản vạn môn.

XXVII

Bất sinh bất diệt.

Vô xứ vô thanh,

Linh minh bất muội,

Cắng cổ trường tồn.

Thượng triệt thiên thanh,

Hạ chúc địa ninh.

(Liêu Dương Điện vấn đáp thiên trang 7b)

  Dịch:
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Bất diệt, bất sinh vô xú thanh,

Muôn đời trường cửu lại linh minh

Trời xanh muôn dặm bao trùm khắp,

Đất rộng ngàn phương tạo thái bình.

XXVIII

Trung lập Hoàng cực

Nguyên thủy chí tôn,

Tam Hoàng phụ tá,

Chiêu nhiếp vạn linh

Chủ tể ngũ khí,

Hỗn hợp bách thần,

Tính mệnh chi đế,

Hạp tịch chi hành,

Vạn thần trì vệ

Ma vương bảo nghinh.

Liêu Dương Điện vấn đáp thiên trang 7b

 Dịch:

Giữa vòng trời đất vị Trung Hoàng,

Nguyên thủy cao vời bậc chí tôn

Hỗn hộp bách thần sinh tính mệnh,
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Hỏi trong trời đất có chi hơn ? 

XXIX

Bản lai chân tính hiệu kim đan,

Tứ đại vi lô luyện tác đoàn,

Ngộ chi giả, lập tễ thánh vị,

Mê chi giả, vạn kiếp trầm luân

Ngộ chân trực chỉ quyển I trang 2

  Dịch:

Bản lai chân tính hiệu kim đan,

Mượn lò tứ đại luyện thành toàn

Ai biết, tức thời thăng thánh vị.

Kẻ mê vạn kiếp sẽ trầm luân [69]

 XXX

Tiên thiên bản tính hiệu kim đan,

Bát quái lô trung luyện tác đoàn

Cử thế mê đồ tầm ngoại được,

Thôn sương vọng tưởng thướng vân đoan.

Tượng ngôn phá nghi quyển hạ trang 7

  Dịch:

Thiên thiên bản tính ấy kim đan,
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Mượn lò thân xác luyện thành toàn.

Nhân thế u mê tìm ngoại dược

Uống vào những mộng cưỡi mây ngàn [70]

XXXI

Tiên thiên nhất khí tại hồng mông,

Vô tượng vô hình bất lạc không.

Nhận đắc sinh sơ chân diện mục,

Phương tri ngả hữu Chủ Nhân Công.

TNPN Quyển hạ trang 7a

 Dịch:

Tiên thiên một khí tại Hồng Mông.

Tuy chẳng bóng hình, chẳng phải không

Biết được bản lai chân diện mục,

Mới hay ta có Chủ nhân ông [71]

 XXXII

Vị sinh thân xứ hữu thùy tri,

Tĩnh tĩnh tiêu tiêu hỗn độn thì,

Tứ tượng ngũ hành giai vị đáo,

Hồn nhiên nhất khí một hùng thư,

TNPN Quyển Hạ trang 7
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Dịch:

Thân mình ai rõ lúc chưa sinh ?

Hỗn độn hồn nhiên vốn lặng thinh,

Tứ tượng nhũ hành chưa phát lộ,

Âm dương diệu hợp chửa phân trình [72]

 XXXIII

Cốc thần tòng thử lập thiên côn,

Thượng thánh cưỡng danh Huyền tẫn môn

Điểm phá thế nhân sinh tử huyệt.

Chân tiên ư thị định càn khôn.

TMKC Hanh trang 10b

Dịch:

Cốc thần do đó lập thiên côn,

Thượng thánh gượng kêu Huyền tẫn môn.

Chỉ vẽ thế nhân sinh tử huyệt,

Chân tiên nơi ấy định càn khôn

Đại ý: Vô cực là Tuyệt đối thể, nhưng chính là căn để của đất trời, vì thế gọi
là Thiên Căn, hay là Huyền tẫn môn, căn nguyên sinh xuất âm dương vạn
hữu. Vào trong Vô cực sẽ trường sinh, tách rời Vô cực sẽ yểu tử. Cho nên các
vị chân nhân đều gồm thâu vạn vật trở về Vô cực. 

XXXIV
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Huyền tẫn chi môn chấn nhật khai

Trung gian nhất khiếu hỗn linh dài.

Vô quan, vô tỏa, vô nhân thủ,

Nhật nguyệt đông tây tự vãng lai.

TMKC Hanh trang 11a

 Dịch:

Huyền tẫn chi môn mở suốt ngày,

Trung gian một khiếu lẩn Linh Đài,

Chẳng then, chẳng khóa không ai giiữ,

Nhật nguyệt tây đông vẫn vãng lai.

Đại ý: Huyền tẫn tức là Vô cực, Thái cực nằm tại giữa vòng Dịch, tức là giữa
lòng muôn vật, vì thế có nhật nguyệt xoay chuyển chung quanh, như khảm ly
biến hóa, vần xoay quanh vòng Thái cực. Cửa trời ấy nào có khóa then, nào
có ngăn rào ai ! Cửa trời ấy vả lại lẩn ngay trong Linh Đài, mà Linh Đài là
chính tâm hồn ta !

XXXV

Tam giáo nhất nguyên giá cá viên,

Sinh tại vô vi tượng đế tiên.

Ngộ đắc thử Trung chân diệu lý,

Thủy tri đại đạo tổ căn nguyên

TMKC Hanh trang 11

Tam giáo Hư vô vẽ một vòng,
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Sinh tại vô vi, vạn tượng tông,

Có hiểu Trung hoàng chân diệu lý

Rồi ra nguồn đạo sẽ khai thông

Đại ý: Cả ba đạo Nho, Thích, Lão đều tượng trưng Vô cực bằng một vòng
tròn rỗng (xem thêm Tính mệnh Pháp quyết quyển 7, trang 26, 3a, 3b). Kinh
Dịch tượng trưng Vô cực, Thái cực bằng vòng tròn, hay bằng tâm điểm giữa
vòng Dịch, và gọi là Trung Hoàng, hay Trung. Ý nói Vô cực hay Trời ở giữa
lòng trời đất muôn vật và lòng con người. Hiểu được ý nghĩa sâu xa ấy, mới
tìm ra được nguồn gốc của Đạo.

XXXVI

Tá vấn chân nhân hà xứ lai,

Tồng tiền nguyên chỉ tại Linh Đài.

Tích niên vân vụ thâm già tế

Kim nhật tương phùng đạo nhỡn khai

TMKC Quyển Hanh trang 11a

Dịch:

Chân nhân ướm hỏi tới từ đâu ?

Tâm khảm tiềm àng sẵn đáy sâu,

Thủa trước Linh Đài vân vụ phủ,

Ngày nay gặp gỡ hết xa nhau.

Đại ý: Trời tàng ẩn ngay trong lòng sâu con người. Không biết, thì tâm hồn
như có mây mù dày đặc che lấp [73], mà biết ra thì như mở thêm con mắt tâm
linh, nên nhìn nhận ra được. [74]
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 XXXVII

Nhất khiếu Hư không Huyền tẫn môn,

Điều đình tiết hậu yếu đương ôn,

Tiên nhân đỉnh nội vô tha dược,

Tạp khoáng tiêu thành bách luyện kim.

TMKC Hanh trang 11b

Dịch:

Một khiếu Hư không, Huyền tẫn môn

Năm tháng chắt chiu giữ vẹn tròn

Trong đỉnh tiên gia không thuốc khác,

Vàng lìa tạp khoáng sẽ tinh toàn

Đại ý: Người xưa tượng trưng Hư không bằng một vòng tròn 〇 và Thái cực
là Âm Dương hợp nhất.[75]

Lồng Vô cực vào trong Thái cực ta có hình trên, và vòng tròn trong gọi là Hư
không khiếu, vòng ngoài là Huyền tẫn môn vì bao quát âm dương. Tiên gia tu
luyện là mong gạt bỏ cặn bã vật chất, thâu thái thuần túy tinh thần [76]

XXXVIII

Yểu yểu minh minh khai chúng diệu,

Hoảng hoảng hốt hốt bảo châu khiếu.
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Liễm chi, tiềm tàng nhất lạp trung

Phóng chi, di mạn lục hợp biểu.

TMKC Hanh trang 11a

Dịch:

Yểu yểu minh minh chúng diệu khai

Phảng phất Hư vô vẫn một Trời.

Tiềm tàng nằm gọn trong trần cấu

Phóng phát, bao trùm khắp chốn nơi.

Đại ý: Vô cực là nguồn mạch phát sinh ra muôn điều huyền diệu. Vô cực vô
hình tượng nên khó hình dung và đối với phàm phu thì mịt mù, tăm tối.
Nhưng thực ra tuy mung lung phiểu diểu mà vẫn hiển hiện. Vô cực lồng
trong vạn vật, nên ngay trong lòng bụi cát cũng có Vô cực, có tuyệt đối, mặc
dầu Vô cực vẫn tràn lan bao quát khắp vũ trụ. 

XXXIX

Cá cá vô sinh vô tận tạng,

Nhân nhân bản thể bản Hư không

Mạc đạo Cù Đàm danh Cực lạc,

Khổng Nhan lạc diệc tại kỳ trung.

TMKC Hanh trang 11a

 Dịch:

Nguồn sinh vô tận tỏa đòi nơi.

Vô cực, Hư không, bản thể người
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Chớ nói Cù Đàm kêu Cực lạc,

Khổng, Nhan vui cũng chỉ trong thôi.

Đại ý: Các bậc minh triết Đông Tây trông vào đâu cũng thấy Trời, thấy
Thượng đế, thấy tuyệt đối thể ? Thánh Angela de Foligno viết: « Mắt hồn tôi
mở ra và tôi thấy Thiên Chúa khắp nơi, bao trùm vũ trụ, vạn vật. Trong mọi
vật, tôi chỉ thấy quyền năng của Thiên Chúa và tôi không sao tả nên lời và
trong khi bàng hoàng bỡ ngỡ, hồn tôi kêu lớn tiếng: «Thế giới này đầy tràn
Thiên Chúa» [77]

 XL

Đà la môn khải, diệu nan cùng,

Phật Phật tương truyền chỉ thử trung.

Bất thức Tây lai chân thật nghĩa,

Không xuyên thiết tỉ tẩu Tây Đông.

TMKC Hanh trang 11a

 Dịch:

Đà La rộng mở lạ vô cùng,

Phật Phật tương truyền một chữ Trung.

Áo ngữ, chân thuyên bằng chảng hiểu

Như mang giầy sắt, ruổi Tây Đông.

Đại ý: Phật giáo gọi Vô cực là Đà la Môn (Đà la Ni Môn), Tổng trì môn, bất
nhị Pháp môn, Xá lợi tử, Mâu ni, Cực lạc viên, Tịnh thổ, Bất động đạo tràng,
Viên giác hải, Bỉ ngạn chân tế, Tam ma Địa, Bát nhã ngạn, Ba la mật địa v.v..
Hiểu được Vô cực, Trung đạo qua các áo ngữ đó, mới hiểu được chân thuyên,
được tinh hoa Phật giáo. [78]
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XLI

Hư vô vòng rỗng ấy huyền quan [79]

Chẳng có đầu đuôi rất diểu mang, [80]

Chẳng có, chẳng không, không biến đổi, [81]

Không tròn vả lại cũng không vuông [82]

Đại ý: Thực ra Vô cực hay Tuyệt đối thể là «bất khả tư nghị», nhưng tiền
nhân cũng cố hình dung bằng vòng tròn, chỉ nghỉa toàn thể, toàn bích, toàn
thiện. Dùng vòng tròn tượng trưng Vô cực hay Huyền quan, ta suy ra được
tâm điểm và sự sinh thành vũ trụ theo định luật ba động (mouvement
ondulatoire), suy ra hình thù các thiên thể tinh cầu, suy ra không gian cũng
tròn, và thời gian cũng có vãng lai, là suy ra được lẽ tuần hoàn vãng lai phản
phúc của vũ trụ. 

XLII

Huyền quan nào có thiếu hay thừa [83]

Chẳng giảm, chẳng tăng, tựa hữu vô,

Không diệt, không sinh, không vãng phục,

Dùng thời rong ruổi, dấu thời thu. 

Đại ý: Vô cực hay Tuyệt đối thể là bản thể bất biến 

XLIII

Huyền quan, huyền ảo chẳng quê hương [84]

Từ xưa vạn cổ vốn diên trường [85]

Ẩn áo sâu xa lòng vạn vật [86]

Sinh hóa ngàn muôn ấy mối rường [87]
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Đại ý: Vô cực, vô thanh, vô xú, tràn ngập khắp nơi, vì thế vô sở cư, vô định
vị [88], nhưng lại chính là nguồn gốc sinh vạn vật. 

XLIV

Hư vô nhất khiếu hiệu huyền quan,

Chính tại nhân thân thiên địa gian,

Bát vạn tứ thiên phân thượng hạ,

Cửu tam lục ngũ liệt tuần hoàn,

Đại bao pháp giới hồn vô tích,

Tế nhập trần ai bất kiến nhan.

Giá cá danh vi tổ khiếu huyệt,

Thử chân nhất lạp chính trung huyền

TMKC Hanh trang 11

dịch:

Hư vô một khiếu gọi huyền quan,

Giữa lòng trời đất với nhân gian,

8 vạn 4 nghìn phân thượng hạ, [89]

9, 3, 5, 6 liệt tuần hoàn. [90]

Lớn trùm pháp giới không lưu vết

Nhỏ nhập trần ai chẳng thấy nhan.

Cái đó gọi là chân tổ khiếu,

Trường sinh linh bảo vốn hàm tàng
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XLV

Xưa nay trời đất với quần sinh,

Đều nương Vô cực mới sinh thành [91]

Huyền quan nếu rõ chân linh khiếu [92]

Diện mục bản lai thấy rõ rành [93]

Đại ý: Vạn vật đều do Vô cực sinh thành. Nho giáo gọi Vô cực là Trời, Lão
giáo gọi Vô cực là Đạo, Phật giáo gọi Vô cực là Chân như, hay Bản lai diện
mục. Làm sao nhân loại hiểu được rằng mình chỉ là phụ tượng
(épiphénomène) của Thượng đế ? 

XLVI

Chân tâm hạo hạo diệu Vô cực.

Vô hạn thần tiên tòng thử xuất,

Thế nhân đam trước tiểu hình hài,

Nhất khỏa huyền châu mê bất thức

Phỏng đạo ngữ lục trang 295

Vô cực chân tâm chẳng bến bờ

Muôn vàn thần thánh phát sinh ra,

Thế nhân mê mẩn hình hài tạm,

Chân thể ngọc châu lại bỏ lơ. 

XLVII

Chân nhất chi đạo hà sở tầm,
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Mạc nhược tiên sao Mậu Kỷ môn.

Mậu Kỷ môn trung hữu chân thủy

Chân thủy tiện thị Hoàng nha căn

TMKC Hanh trang 11a

Đạo Trời chân nhất há đâu xa,

Cánh của Hoàng trung cố mở ra.

Chân thủy, Hoàng nha đều ở đó,

Lòng trời lòng đất cũng lòng ta [94]

Đại ý: Tìm Đạo Trời (chân nhất qui đạo) phải tìm nơi giữa lòng Tạo Hóa,
giữa lòng biến Dịch của hoàn võ và lòng người.

 Kim đơn, Hoàng nha, Chân dương, Chân thủy đều ở tại đó.

XLVIII

Tự hiểu Cốc thần thông thử Đạo,

Thùy năng lý tính dục tu chân,

Minh minh thuyết hướng Trung hoàng lộ,

Tích lịch thanh trung tự đắc thần

TMKC Hanh trang 11b

Cốc thần khuất nẻo mấy ai hay !

Tính lý tu chân nhẽ khó bày,

Ta cố chỉ bày Trung chính lộ

Ầm ầm sấm chớp thấy thần ngay
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Đại ý: Cốc thần tức Đạo. Triết gia Âu châu gọi là Logos. Muốn tu chân, tu
tính phải nhìn nhận ra được là Tạo hóa ở ngay trong lòng mình. Có như vậy,
mới hiểu được tinh hoa của Dịch cũng như của các đạo giáo.

Thánh Paolo (Công giáo) cũng viết:  Anh em hãy ngợi khen Thiên Chúa và
mang Thiên Chúa trong thể xác anh em (I. Cor. 6, 20). Anh em là đền thờ
Chúa Thánh thần. (I Cor. 6,19)

XLIX

Ấy ai Hoàng cực hiểu chân văn [95]

Hội qui tâm Đạo thoát mê tân [96]

Thượng đạt cửu tiêu cũng vạn tổ [97]

Ấy thực bảo châu tặng thánh thần [98]

L

Vô cực Hư vô thấu hiểu rồi,

Tam tài hội ngộ, hết pha phôi,

Thung dung trung đạo, tuần thiên lý,

Cách vật trí tri cũng thế thôi [99]   
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Phụ lục 2

ÍT NHIỀU TỪ NGỮ ĐỂ HÌNH DUNG

HAY DIỄN TẢ VÔ CỰC THEO TAM GIÁO

 

Bảy chữ:

Sinh tử bất tương quan chi địa

Quỉ thần thứ bất phá chi cơ

Sáu chữ:

Hà tư hà lự chi thiên

Bất thức bất tri chi địa

Hư linh bất muội chi thần

Sắc không bất nhị chi vật

Khảm ly giao cấu chi hương

Thiên biến vạn hóa chi tổ

An thân lập mệnh chi gia

Trưởng thai chú tức chi hương

Tiên thiên chân nhất chi khí [2]

Bốn chữ:

Thiên địa linh căn
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Bất động đạo tràng

Huyền tẫn chi môn

Bất nhị pháp môn

Hắc bạch tương phù

Tiên thiên địa sinh

Hoàng trung thông lý

Hư vô chi cốc

Vạn tượng chủ tể

Thái cực chi đế

Tạo hóa chi nguyên

Đạo nghĩa chi môn

Hoạt bát bát địa

Ba la mật địa

Nguyên thủy tổ khí (Nhập dược kính trang 1)

Hi Di chi vức (Linh bảo tất pháp hạ 13b)

Nguyên thủy tổ khí

Chí thiện chi địa

Hô hấp chi căn

Thậm thâm pháp giới

Tạo hóa tuyền quật



https://thuviensach.vn

Vũ trụ chủ tể

Ký tế đỉnh khí

Ngưng kết chi sở

Hỗn độn chi căn

Tiên thiên chủ nhân

Thần minh chi xá

Linh minh nhất khiếu

Đà la ni môn

Cao thượng Hư vô (Linh bảo tất pháp hạ 13b)

Ba chữ:

Xá lợi tử

Pháp vương thành

Mậu kỷ môn

Tây nam hương

Tổng trì môn

Chúng diệu môn

Qui căn khiếu

Thủ nhất đàn

Như ý châu

Huyền thai đỉnh



https://thuviensach.vn

Như lai tạng

Chỉ kỳ sở

Chân nhất khiếu  

Đa bảo tháp

Yến nguyệt lô

Chân kim đỉnh

Bát nhã ngạn

Thượng thổ phủ.

Tiên thiên khí (Nhập dược kính 1)

Tự nhiên thể

Cực lạc quốc

Chân nhất xứ

Tổ khí huyệt

Bồng lai đảo

Hoa quang tạng

Phục mệnh quan

Hi di phủ

Hư không tạng

Tịch diệt hải

Xoang tử lý
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Xích long tinh

Thiên huyền nữ

Tự tại xứ

Tạo hóa lô

Vô tận tạng

Sinh sát xá

Viên giác hải

Trung nhất cung

Hai chữ:

Vô cực

Không trung

Bá bính

Tây phương

Huỳnh bà

Tĩnh thổ

Viên minh

Ngũ chi

Huyền minh

Hoàng trung

Huyền sở
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Anh nhi

Khí huyệt

Thủ linh

Tâm nguyên

Linh sçn

Đơn đài

Bồng hồ

Tổ khí [3]

Huyền quan [4]

Chân thổ

Huỳnh đình

Giá cá

Trung Hoàng

Chân trung

Linh quang

Chân cống

Chính vị

Qui trung

Hoa trì

Bắc Hải
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Linh phủ

Linh Đài

Tính Hải

Xích thủy

Đơn cuộc

Chân duyên

Kim hoa

Hồng mông

Hỗn độn 

Một chữ:

 Nhân Thành Nhất [5]

 Đơn

 Châu

Tượng hình:

Vòng tròn rỗng 〇

 

CÁC TỪ NGỮ ĐỂ ÁM CHỈ THƯỢNG ĐẾ BẤT KHẢ TƯ NGHỊ

THEO HUYỀN HỌC ÂU CHÂU [6]

 

PHÁP VĂN
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 Absolu (Tuyệt đối)

 Parabrahm   Thượng đế bất khả tư nghị

 Cela (Giá cá)

 Non être (Hư vô)

 Réalité sans seconde (Diệu hữu)

 Vide (Hư)

 Cause sans cause (Tạo hóa chi nguyên)

 Asat (không, Vô)

 Espace cosmique (bất dộng đạo tràng, Hư không thân, Tổ khiếu, tự tại xứ)

 Tout un (Chân Nhất)

 Grand tout (Tổng trì môn)

 Mulạprakriti = Chân thổ (Prématière)

 Ule (Chân nhất khiếu)

 Grand Chaos (Hồng mông, Hỗn độn)

 Espace (Vô tận tạng)

 Grand Abîme (Tịch diệt hải)

 Grandes Eaux (Tì Lư tính hải)

 Substance précosmique: tiên thiên nhất khí

 Substance de la matière (vạn tượng chủ tể)

 Ether (Thái Hư)
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 Unité substantielle (chân nhất xứ)

 La racine de toutes les racines (Thái cực chi đế)

 La grande réalité (Chúng diệu chi môn)

 L'Unité indifférenciée (Hồng mông vị phán)

 En Sof (Thượng đế bất khả tư nghị)

 Deus absconditus (Dieu caché) [7] (Tiên thiên chủ nhân)

 Néant (Tịch diệt, Hư không) [8]

 Vide (Không) (2)

 Rien (Không, Hư) [9]

ANH VĂN

 The Ultimate Oneness [10] (Chân nhất)

 The Ultimate unity (1) (Chân nhất xứ)

 Undying reality [11] (Thường, Hằng)

 The Void [12] (Không, Hư)

 The Nothingness (3) (Hư vô)

 The One (3) (Nhất)

 The Infinite (3)

 The undifferentiated Unity (3) (Hồng mông Hỗn độn

 The Universal or Cosmic Self [13]

 The Ultimate Being (4) (Đại ngã)
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 The Universal Self or the world, the Absolute, or God [14] (Đại ngã, Tuyệt
đối thể)

 The Underlying or essential consciousness (5) (Chân tâm)

 The pure, absolute, abstract Self (5) (Bất thần chi thần)

 The Oneness of the Godhead [15]

 A Wayless abyss (1) (Hư vô chi cốc)

 Darkness, Emptiness, Nothingness, Silence, Nakedness, Nudity, a dazzling
abscurity [16] (Hỗn độn, Hồng mông, Không tịch, Tịch diệt)
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Phần 4

THÁI CỰC LUẬN
 

Chương 1. Đại cương

 

Sau khi đã bàn giải Vô Cực ta có thể đề cập đến Thái Cực một cách dễ dàng
hơn.

Muốn học Dịch phải hiểu Thái Cực vì Thái Cực chính là gốc Dịch, là tâm
Dịch. Học Dịch mà không hiểu Thái Cực, cũng y như đứng bên ngoài hàng
rào, ngắm vào tòa lâu đài, làm sao biết được trân châu, bảo vật bên trong!

Thái Cực chẳng những là căn nguyên Kinh Dịch, mà còn là căn nguyên vũ
trụ, Vạn Hữu.

Dịch Kinh viết về vũ trụ khởi nguyên bằng những lời lẽ hết sức vắn tắt như
sau:

Dịch hữu Thái Cực, thị sinh Lưỡng nghi: Lưỡng nghi sinh Tứ tượng: Tứ
tượng sinh Bát quái v.v...

Nói nôm na là: Thái Cực sinh tinh thần, vật chất, vũ trụ, vạn vật [1]

 

A. THÁI CỰC VỚI TỐNG NHO

Tống Nho đã bàn cãi rất nhiều về Thái Cực. Dưới đây xin tóm tắt sơ lược ý
kiến của ít nhiều Triết gia như:
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 Chu Liêm Khê (1017 - 1073)

 Thiệu Khang Tiết (1011 - 1077)

 Trình Di (Y Xuyên) (1033 - 1107)

 Chu Hi (1130 - 1200)

 Lục Tượng Sơn (1139 - 1192)

 Chu Liêm Khê (1017 - 1073) là vị Tống Nho có công làm sống động lại
quan niệm Thái Cực của Dịch Kinh. Liêm Khê tin rằng: trong vũ trụ có
một Lý rất huyền diệu, uyên thâm, bất trắc, biến hóa vô phương, tuy vô hình,
vô trạng, vô xú, vô thanh, nhưng chính là căn bản của vạn vật: Đó là Thái
Cực [2]

Thái Cực hay Lý là khu nữu, là trục cốt vạn vật, Vạn Hữu. Chu Liêm Khê
gọi: Thái Cực là Vô Cực ; ngụ ý rằng Thái Cực vô hình thể, là một hoạt lực,
một huyền năng vượt tầm tri giác của ngũ quan [3]

Chu Liêm Khê viết thiên Thái Cực đồ thuyết luận về Thái Cực và sự khởi
nguyên của Vạn Hữu. Thiên này bắt đầu bằng một câu bất hủ: Vô Cực nhi
Thái Cực.

Thiệu khang Tiết (1011 - 1077) gọi căn nguyên vũ trụ là Nhất. Nhất ấy chính
là Thái Cực. [4]Đối với Thiệu tử, Thái Cực cũng là Đạo, là Hoàng Cực, là
Tâm. Tất cả những danh từ đó đều là nhân tạo, để chỉ định Nguyên Thể vũ
trụ[5]

Ông còn cho rằng Thái Cực chẳng ở đâu xa, Thái Cực ở ngay trong tâm hồn
con người, là Tâm con người. Ông viết: Tâm là Thái Cực, Đạo là Thái
Cực [6]Thái Cực khi chưa sinh vạn vật thì gọi là Tiên Thiên. Khi Thái Cực
đã bắt đầu hoạt động, phân hóa để tạo dựng quần sinh thì gọi là Hậu Thiên[7]

Thiệu khang Tiết còn lập ra Tiên Thiên đồ, lấy các con số để vẽ lại sự sinh
hóa của vũ trụ. Ông dùng số 1 tượng trưng cho Thái Cực. Tiên Thiên đồ của
Thiệu Tử tựu trung cũng giống như Thái Cực đồ bản của Chu Liêm Khê, tuy
một bên thời dùng số, một bên thời dùng tượng, để mô tả Thái Cực và công
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cuộc sinh hóa quần sinh Vạn Hữu.[8]

Đối với Trình Di (1033 - 1107) thì Thái cực, hay Đạo, hay Lý, hay Khí Chân
Nguyên cũng là một.[9]

Chu Hi (1130 - 1200) đàm luận rất nhiều về Thái Cực. Đại khái, Chu Hi gọi
Thái Cực là Lý có trước trời đất, đã sinh ra trời đất vạn vật, và hằng lồng
trong trời đất vạn vật. [10] Chu Hi cho rằng Vô Cực hay Thái Cực vẫn chỉ là
một thực thể vô thanh, vô xú, làm khu hữu cho trời đất, muôn loài.[11]

Gọi là Thái Cực, vì là tuyệt đối, không bến bờ, vô cùng, không thể có thêm gì
hơn được nữa. Lồng trong vạn vật để làm cùng đích cho vạn vật. Vạn vật
không có Thái Cực, tức là không có gốc gác chủ tể, không thể nào tồn tại
được. [12] Vạn vật là phản ảnh của Thái Cực, đều có Thái Cực lồng ở bên
trong. Thái Cực lồng trong vạn vật như ánh trăng lồng đáy nước: muôn vạn
ao hồ, muôn ngàn hình ảnh, cũng không làm cho trăng suy suyển, pha
phôi. [13] Vô Cực hay Thái Cực là Đạo, là Lý, thuộc hình nhi thượng, siêu
xuất không gian, thời gian.

Âm Dương khí chất có tình, có trạng, là Khí thuộc hình nhi hạ tức là lệ thuộc
không gian, thời gian [14] Theo Chu tử, ta có thể nhìn vũ trụ trên 2 hình diện:

Nếu nhìn vũ trụ trên bình diện hình tướng, phiến diện, ta sẽ thấy tùy nơi, tùy
thời động tĩnh luân phiên, Âm Dương dịch vị, biến hóa đa đoan.

Nhưng nếu nhìn vũ trụ trên bình diện tế vi, trên bình diện Bản Thể Thái Cực,
ta sẽ thấy vắng lặng im lìm, mặc dầu là vạn lý đã hàm ngụ ở trong.[15]

Thái Cực không phương sở, không hình thể, không địa vị [16] Tuy nhiên
Thái Cực chính là khuônthiêng muôn loài muôn vật.

Chu Hi viết: Thái Cực là Lý của trời đất, muôn vật [17] Phùng hữu Lan cho
rằng chữ Lý ấy đối chiếu với từ ngữ Triết học Hi lạp tức là Hình thức (Form)
[18]. Đối với Lục Tượng Sơn, thì Thái Cực, Trung

 hay Lý cũng như nhau [19] Nhưng ông cho rằng nguyên quan niệm Thái
Cực đã đủ, không cần gì phải thêm quan niệm Vô Cực nữa. [20] Đối với ông
Vô Cực là một quan niệm đã được vay mượn của Lão giáo, không hề thấy có
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nơi Tiên Nho. Ông cho rằng chữ Vô Cực không phải là lời lẽ của Chu
tử [21]Ông tranh luận rất nhiều với Chu Hi về quan điểm này. [22]

Ông biện luận với Chu Hi như sau: Tôn huynh ngày trước gửi thư cho Thoa
sơn có nói rằng: Không nói Vô Cực thì Thái Cực đồng ở một vật, không đủ
làm cội gốc cho vạn hóa. Không nói Thái Cực, thì Vô Cực chìm ở nơi không
tịch, không thể làm cội gốc cho vạn hóa...

Đại truyện trong Kinh Dịch nói rằng: Dịch có Thái Cực. Thánh nhân nói hữu,
nay lại nói Vô là tại sao? Lúc Thánh nhân soạn Đại truyện không nói đến Vô
Cực, hẳn Thái Cực đã từng đồng ở một vật mà chẳng đủ làm cội gốc cho vạn
hóa ru?... Hai chữ Vô Cực xuất ở chương Tri kỳ hùng của Lão tử, chứ sách
của Thánh nhân ta chưa từng nói đến. Chương đầu sách Lão Tử nói
rằng: không danh là mối đầu của trời đất, có danh là mẹ của vạn vật, chính là
theo cái ý ấy. [23]

Tóm lại đối với Nho gia, Thái Cực là:

 Nguyên lý của vũ trụ [24]

 Căn bản quần sinh [25]

 Huyền cơ biến hóa [26]

 Vô thanh xú, vô thủy chung v.v.. [27]

 

B. THÁI CỰC VÀ HUYỀN

Thái Cực trong Kinh Dịch cũng tương đương với Huyền trong Thái Huyền
của Dương Hùng [28]

Dương Hùng chủ trương: Huyền vô thủy vô chung [29]Huyền là Bản Thể vũ
trụ [30]Huyền sinh xuất vũ trụ, cai quản vạn tượng, Vạn Hữu [31]

 Huyền sinh xuất Nhật Nguyệt tinh cầu, tứ thời tuần tiết [32] Huyền là chủ
chốt nhân luân. Thuận theo Huyền, đó là quân tử, nghịch với Huyền đó là
tiểu nhân [33] Tất cả những chủ trương trên đều tương đương với chủ trương
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của Tống Nho về Thái Cực, về Thiên lý.

 

C. THÁI CỰC ĐỐI VỚI PHẬT GIA

Nếu ta chuyển sang từ ngữ Phật giáo, Thái Cực sẽ trở thành Chân Như bản
tính.

Qui Nguyên Trực Chỉ viết: Chân Như bản tính là Bản Thể chân thực, là Bản
Lai Diện Mục sẵn có từ khi cha mẹ chưa sinh ra mình, Thiền tông gọi đó là
«Chánh Pháp Nhãn Tạng». Liên tông gọi là Bổn tánh Di đà. Khổng tử gọi là
Thiên lý. Lão tử gọi là Cốc Thần. Dịch gọi là: Thái Cực. Tên tuy khác nhau,
nhưng kỳ thực cũng chỉ là một Chân Như bản tính [34] Thái Cực hay Chân
Như bản tính ấy chính là Bản tính con người. Bản tính ấy dẫu ở nơi người
thánh hay người phàm cũng không hề tăng giảm. Suy rộng ra, vạn vật, Vạn
Hữu cũng đều hàm tàng Thái Cực [35]

Phật gia còn gọi đó là Pháp. Kinh Kim Cương viết: Pháp ấy bình đẳng, không
có cao thấp. Pháp là bản tính. Bản tính cũng ví như kim cương, kiên cố vững
bền không thể hư hoại được. [36]

Tổng thiền sư chùa Đông Lâm chủ trương đại khái như sau: Thái Cực là Chí
lý, là Thể, là Chân, là căn nguyên vũ trụ y thức như, theo từ ngữ Phật giáo,
Không là căn nguyên vũ trụ [37]

 

D. THÁI CỰC VỚI ĐẠO GIA

Đối với Đạo gia, Thái Cực cũng vẫn là căn bản của vũ trụ. Đại Đỗng Chân
Kinh viết: Căn bản do laiThái Cực tầm [38] Muốn tìm gốc gác phải tìm nơi
Thái Cực. Trong Thái Cực Quyền Bổng Đồ Thuyết, ta thấy có bài Thái Cực
Đồ Lộng Viên ca. Đại ý như sau:

Ta nay vốn có một vòng

Trắng đen hòa hợp, mơ mòng, tịch liêu

http://nhantu.net/DichHoc/DICHKINHYEUCHI/DKYC401.htm
http://nhantu.net/DichHoc/DICHKINHYEUCHI/DKYC401.htm
http://nhantu.net/DichHoc/DICHKINHYEUCHI/DKYC401.htm
http://nhantu.net/DichHoc/DICHKINHYEUCHI/DKYC401.htm
http://nhantu.net/DichHoc/DICHKINHYEUCHI/DKYC401.htm


https://thuviensach.vn

Tuy là hai ngả, hai chiều;

Nhưng mà kỳ thực chắt chiu một vành [39]

To thời vô tận, mông mênh,

Nhỏ thời nhỏ síu, phá phanh nhẽ nào.

Thủy chung chẳng rõ tiêu hao,

Chẳng phân tả hữu, thấp cao gót đầu

Cửu trù, Bát quái trước sau,

Dọc ngang tạo tác, cơ mầu ai hay.

Cổ kim trước mắt phơi bày,

Đất trời rành rẽ, hiện ngay trước tòa [40]

Thuấn, Nghiêu, Chu, Khổng một nhà

Giữa đoàn Hiền Thánh, có ta chủ trì,

Sắt cầm thánh thót vân vi,

Nhạc trời dìu dặt, thỏa thuê vui vầy.

Khổng rằng: Thái Cực là đây

Hai chiều, hai mặt phơi bày Âm Dương

Cát hung, phân định đường hoàng

Rồi ra đại nghiệp có đường phát sinh.

Hình thời khoác lốt Ngũ Hành,

Thần thời hiển lộ mối manh Ngũ Thường [41]
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Trăm chiều sau trước vuông tròn,

Làm cho Mạnh tử mỏi mòn chắt chiu

Dẫu rằng vất vả đến điều,

Lòng Trời cố giữ, chẳng siêu, chẳng rời

Hạo Nhiên, Thái Cực chẳng hai,

Mênh mông, cao đại chẳng phai, chẳng mòn.

Đất trời bao quát sớm hôm

Hi, Hoàng âu cũng nhờ ơn dắt dìu [42]

Bài ca trên cho thấy Thái Cực vừa là cực tiểu, vừa là cực đại; vô thủy vô
chung; bao quát Âm Dương, trời đất, không gian, thời gian; biến hóa vô
cùng; sáng soi cho các bậc Thánh Hiền muôn thủa. Thái Cực còn có thể gọi
là Hạo Nhiên, theo từ ngữ Mạnh tử.

Xướng đạo Chân Ngôn có một đoạn bình về Thái Cực đại khái như sau:

1/. Khó mà phân biệt được Vô Cực và Thái Cực [43]

2/. Thái Cực linh minh biến hóa [44]

3/. Thái Cực lớn thì trùm trời đất, mà nhỏ thì lọt trong hạt cải tế vi [45]

4/. Thái Cực sinh vạn vật, nhưng không vì sinh vạn vật mà bị phân hóa [46]

5/. Thái Cực sinh vạn vật, vạn vật lại quay trở về Thái Cực, đó là lẽ Nhất biến
Vạn, Vạn qui Nhất của Dịch. [47]

6/. Trung Dung viết: Ngứ đại, thiên hạ mạc năng tải. Xướng đạo Chân Ngôn
bình: Đó là Thái Cực bao trùm trời đất. [48]

7/. Trung Dung viết: Ngứ tiểu thiên hạ mạc năng phá. Xướng đạo Chân ngôn
bình: Đó là Thái Cực lồng trong vạn vật [49]
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8/. Sách viết thêm: Hợp trời đất lại vẫn là một Thái Cực. Chia ra thành vạn
tượng, vạn loài thì mỗi loài mỗi tượng đều có một Thái Cực; mà Thái Cực
vẫn không hề có bị chia phôi [50]

 9/. Tìm ra Thái Cực trong lòng con người, tức là tìm ra được Kim Đơn [51]

10/. Thái Cực là Vô Cực, là Kim Đơn [52], là Thần [53], là Không [54], là
Nhất Chân, Nhất Nguyên, danh hiệu tuy khác nhau nhưng chung qui vẫn là
một thực thể.

Sách Liêu Dương Điện Vấn Đáp chủ trương: Thái Cực tiềm ẩn trong lòng
con người. Đó là Thiên tâm, là Viên Giác, là Kim Đơn, tùy theo từ ngữ mỗi
đạo giáo [55]Thái Cực vừa là thời hậu (Instant), sinh ra thời gian, vừa là
chủng tử (germe), sinh ra mọi cơ cấu trong hoàn võ [56]

Đông Hoa Đế Quân gọi Thái Cực là Huỳnh Đình, là Chúng Diệu Chi Môn,
Huyền Tẫn Chi Môn, Đạo Nghĩa Chi Môn, Bất Nhị Pháp Môn, là Hư Vô, là
Chân Không, là Trung Thần v.v..Và hình dung Huỳnh Đình Thái Cực bằng
một hình vẽ như sau:

 

1- Thái Cực, 2- Đạo nghĩa chi môn, 3- Chân Không,

4- Bất nhị pháp môn, 5- Trung Thần, 6- Chúng diệu chi môn,

7- Hư Vô, 8- Nguyên tẫn chi môn, 9- Huỳnh Đình. [57]

 Những lời của Đông Hoa Đế Quân bàn về Huỳnh Đình tức là những lời bàn
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về Thái Cực.

Đông Hoa Đế Quân viết: Huỳnh Đình sinh xuất từ Tiên Thiên, tàng ẩn ở Hậu
Thiên. Vốn không hình tượng, không danh tự, nên tạm hình dung bằng vòng
tròn 〇, tạm gọi là Huỳnh Đình [58]

Vì là sinh cơ man mác, nên gọi là Huỳnh Đình, vì biến hóa không lường nên
gọi là Thần. Huỳnh Đình là thể, Thần là dụng, hai đằng là một. Nho gọi là
Đạo Đức Chi Môn, Thích gọi là Bất Nhị Pháp Môn, Lão gọi là Chúng Diệu
Chi Môn, hay Huyền Tẫn Chi Môn! Vì không hình tượng, nên người xưa lấy
Thần các cảnh mà hình dung Thần Huỳnh Đình để mọi người nhân Thần của
cảnh, mà suy ra Thần Không cảnh của Huỳnh Đình. [59]

Sách Tính Mệnh Khuê Chỉ đã cho ta thấy tầm quan trọng của Thái Cực, khi
vẽ hình Lão tử, trong tay có cầm một đồ bản Thái Cực (TMKC Nguyên-trang
1b).    Đối với Đạo gia, Thái Cực chính là Huyền Quan Khiếu. Khiếu này
chẳng có đầu đuôi; chẳng biến đổi; không phải có, mà cũng chẳng phải
không; không tròn, không vuông; chẳng thiếu, chẳng thừa; chẳng tăng, chẳng
giảm; chẳng đi, chẳng lại; chẳng sinh, chẳng diệt; không trong, không ngoài;
không mầu, không sắc; không tiếng, không hơi; như có, như không; như còn,
như mất, dùng thời vận hành, thu thời tàng ẩn; vào ra bất trắc, chẳng ai biết
được quê hương [60]Từ xưa tới nay, độc lập trường tồn giữa đất trời, làm
trung tâm điểm cho Vạn Hữu, làm căn bản cho cuộc sinh hóa. Trời, đất,
người, vật tất cả đều phải dựa nương nhờ cậy để sinh thành [61]

Quan niệm về Tuyệt Đối Thể không đầu đuôi, không hình dung, lưng mặt,
làm ta liên tưởng đến quan niệm Hóa công không tai mắt, tay chân của Platon
và của Empédocle. [62]

Sau khi đã khảo sát quan niệm Thái Cực của tiền nhân để tìm ra ý tứ hàm ngụ
bên trong, ta có thể tổng kết lại và đoán định như sau:

1. Thái Cực vô hình tượng, hư linh bất muội, vô thủy vô chung [63]

2. Thái Cực là Bản Thể của vũ trụ và cũng là Bản Thể của Vạn Hữu và của
con người [64]

3. Thái Cực sinh xuất Vạn Hữu, nhưng sau trước vẫn nguyên tuyền, chẳng có
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hao hớt, chia phôi [65]

4. Thái Cực lồng trong vạn vật để làm chủ chốt mọi biến hóa và làm cùng
đích muôn loài [66]

5. Thái Cực vừa là cực đại, vừa là cực tiểu. Cực đại nên bao trùm vũ trụ
muôn phương, cực tiểu nên lồng trong vi trần, trong giới tử. Dù nhìn bao quát
cả vũ trụ cũng chỉ có một Thái Cực, nhưng nếu nhìn tán phân từng vật, ta lại
thấy mỗi vật đều gồm đủ cả Thái Cực [67]. Thái Cực tuy sinh xuất Vạn Hữu,
sau trước vẫn là duy nhất bất khả phân. [68]

6. Thái Cực chính là Trung, là Đạo, là Trời, là Chân Tâm, là Bản Thể của vũ
trụ. Thái Cực chính là Thượng Đế [69].Thái Cực là Nhất [70], là Tuyệt
Đối [71]

Robert Lasserre toát yếu quan niệm Thái Cực như sau: Thái Cực đã cấu tạo
nên vũ trụ, Vạn Hữu.

Từ Vân hán, Ngân hà đến Nhật Nguyệt, tinh thần, quần sinh, vạn vật, tất cả
đều có một Bản Thể duy nhất như nhau, ấy là Thái Cực, nhưng hình tướng
công dụng bên ngoài khác nhau [72]

Khi Thái Cực đã phân Âm Dương, động tĩnh, tức là khi Thái Cực đã hiển
dương, ta mới biết được hành tung Thái Cực.

Còn khi Thái Cực chưa có phân Âm Dương, động tĩnh, thì hoàn toàn vô
thanh, vô xú, vô trẫm triệu. Lúc ấy chỉ có thể trực giác được Thái Cực mà
thôi.[73]
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Chương 2. Tính danh Thái Cực

 

Trong tiết này ta sẽ cố tìm cho ra những từ ngữ có thể dùng để chỉ danh Thái
Cực.

Chúng ta sẽ áp dụng mấy phương pháp sau đây:

1.Nghiên cứu các đồ bản Dịch Kinh

2. Nghiên cứu thư tịch Nho, Thích, Lão.

3. Áp dụng định luật toán học, nếu  A = B

                                                              B = C

                                                         thì A = C

Ví dụ:  Thái Cực = Thiên Địa chi tâm

            Thiên Địa chi tâm = Đạo tâm

            Thái Cực = Đạo tâm

4. Suy ra những danh hiệu chính yếu của Thái Cực, khi đã hiểu rõ quan niệm
của người xưa về Thái Cực. Họa bản Huỳnh Đình trong Huỳnh Đình Kinh
giải của Lưu nhất Minh đã cho ta biết những danh hiệu sau đây tương đương
với Thái Cực:

Huỳnh Đình, Trung Thần, Hư Vô, Chân Không Bất Nhị Pháp Môn, Chúng
Diệu Chi Môn, Huyền Tẫn Môn, Đạo Nghĩa Chi Môn [1]

Tượng Ngôn Phá Nghi cho rằng Huyền Tẫn Môn tức là Huyền Quan
Khiếu [2]

Theo Huỳnh Đình Kinh giải ta thấy Thái Cực là Huyền Tẫn Môn. Như vậy:
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Thái Cực = Huyền Tẫn Môn = Huyền Quan Khiếu (Nguyên Quan Khiếu) [3]

Và cứ theo định luật toán học, nếu  A = B

                                                              B = C

                                                         thì A = C

Ta sẽ biết thêm rằng Thái Cực cũng là:

Sinh Tử Hộ, Sinh Sát Thất, Thiên Nhân Giới, Hình Đức Môn, Hữu Vô
Khiếu, Thần Khí Huyệt, Hư Thực Địa, Thập Tự Lộ...vì những danh hiệu trên
đều là biệt danh của Huyền Quan Khiếu [4]

Dựa vào tài liệu trong quyển Thông thiên bí thư ta biết Thái Cực hay Huyền
Tẫn còn có những tên sau đây:  

·Thái Cực Chi Đế

- Tiên Thiên Chi Bính

- Hư Vô Chi Hệ

- Tạo Hóa Chi Nguyên

- Hỗn Độn Chi Căn

- Thái Hư Chi Cốc

- Qui Căn Khiếu

- Phục Mệnh Quan

- Mậu Kỷ môn

- Canh Tân Thất

- Giáp Ất Hộ

- Trung Hoàng Cung

- Đan Nguyên Phủ

- Chu Sa Đỉnh

- Long Hổ Huyệt

- Huỳnh Bà Xá

- Dung Lô

- Thổ Phủ

·Thần Thủy

- Hoa Trì

- Đế Ất

- Thần Thất
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- Tây Nam Hương

- Chân Nhất Xứ 

- Linh Đài

- Giáng Cung [5] v.v...

Thái Cực thường được tượng trưng bằng vòng tròn. Ngoài ra, cổ nhân còn
dùng vòng tròn để tượng trưng: Vô Cực,[6] Kim Đơn,[7] Thần,[8] Chu Sa
Đỉnh, Pháp Thân,[9] Thử Mễ Châu,[10] Hồng Mông, [11]Thánh Thai [12]

Ta kết luận: Thái Cực cũng là:Vô Cực, Kim Đơn Thần, Pháp Thân, v.v.. Thái
Cực chính là nơi Âm Dương tương hợp, Hắc Bạch tương phù, nên cũng chính
là: Thiên Địa Chi Tâm, [13]Thiên Địa Chi Tâm là Đạo Tâm, vậy: Thái Cực =
Đạo Tâm [14]

Khảo sát các hình: Huyền Tẫn Chi Môn, Nguyên Quan Nhất Khiếu
trong Tượng Ngôn Phá Nghi[15]ta thấy rằng Thái Cực còn có thể gọi là:

 Âm Dương Chi Môn, Tứ Đại Bất Trước Chi Xứ, Động Tĩnh Chi Quan, Thần
Khí Chi Huyệt, Khảm Ly Chi Tinh, Hữu Vô Tương Nhập Xứ.

Thái Cực chính là: Đạo, [16]Trung, [17]Nhất,[18]Lý, [19]Tâm,[20] Tính,
[21] Thiên Đạo, [22]Thiên Lý,[23]Thái Nhất, [24]Thái Hòa theo từ ngữ
Trương hoành Cừ, [25] Tổ Khiếu theo từ ngữ của các Đạo gia.[26]

Sau khi đã tìm ra được các tính danh Thái Cực, ta có thể tìm hiểu duyên do
của ít nhiều danh hiệu của Thái Cực.

I. Thái Cực sở dĩ gọi là Thái Cực vì Thái Cực là Tuyệt Đỉnh.

II. Thái Cực ở tâm điểm các vòng Dịch nên cũng được gọi là: Trung, Hoàng
Trung, Ngũ, Ngũ Thập, Mậu Kỷ Môn.

III. Thái Cực là Nhất, vì Nhất có thể sinh Vạn. Thái Cực đứng giữa trục Âm
Dương, nên cũng được gọi là Thập Tự Nhai: +

IV. Thái Cực được gọi là Huyền Quan Nhất Khiếu vì người xưa cho rằng
Vạn Hữu xuất phát từ Nhất điểm linh quang ở giữa lòng Vô Cực [27] 
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V. Thái Cực được gọi là Huyền Tẫn Chi Môn vì là ở giữa hai cửa Âm
Dương [28]

VI. Thái Cực là tâm điểm sinh trời đất, nhân vật nên cũng gọi là Thiên Địa
Chi Tâm: 

       [29]

VII. Thái Cực là Bản Thể của vũ trụ, là căn nguyên vũ trụ nên cũng được gọi
là Tính, là Lý, là Căn Nguyên.

VIII. Thái Cực vì phối hợp được Âm Dương, nên được gọi là: Huỳnh Bà Xá

IX. Thái Cực tạo dựng quần sinh, và là cùng đích Vạn Hữu nên là: Thủy,
Chung.

 X. Thái Cực là môi giới giữa Vô Cực và Vạn Hữu.

Ta tạm hình dung bằng hình vẽ sau:

Ta thấy rằng Thái Cực đồng thời:
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Vừa là Vô Cực, vừa là Vạn Hữu

Không phải Vô Cực, cũng không phải Vạn Hữu. 

Bao hàm cả Vô Cực, lẫn Vạn Hữu

Nếu ta gọi Vô Cực là Vô, Vạn Hữu là Hữu, ta có thể nói Thái Cực:

Vừa là Vô, vừa là Hữu

Chẳng phải Hữu chẳng phải Vô

Bao hàm cả Vô lẫn Hữu

Vừa biến thiên, vừa bất biến

XI. Từ Thái Cực, có 2 nẻo đưòng:

Một đường đi ra Vạn Hữu tức là đi ra hữu hình, hữu tướng, đi ra chết chóc,
mòn mỏi, biến thiên;

Một đưòng đi vào vô hình, vô tướng, Vô Cực, trường sinh, vì vậy Thái Cực
còn đưọc gọi là Sinh Môn, Tử Hộ, Sinh Sát Xá.

XII. Đi ra thời gian truân, đi vào thời sảng khoái vì thế cũng gọi là Hình Thức
Môn

XIII. Thái Cực khi chưa có trời đất, thì là Hồng Mông vị phán, Âm Dương
tương hợp, Hắc Bạch tương phù, lúc chung cuộc vũ trụ thì lại là nơi Tam Hoa
qui đỉnh, Ngũ Khí triều nguyên, Âm Dương hợp hòa đoàn tụ.

XIV. Thái Cực vì trường cửu bất hoại nên được gọi là Kim Đơn, Kim Cương
Thân v.v...

XV. Thái Cực sinh xuất muôn Thần, vạn Thánh nên chính là lò cừ Tạo hóa,
Chu Sa Đỉnh, Dung Lô v.v...

XVI. Thái Cực ở trung tâm điểm vòng Dịch, vũ trụ và con người nên được
gọi là Chân Tâm.
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XVII. Thái Cực là biên giới giữa trời người, vào được lòng Thái Cực tức là
vào được lòng Trời, ở bên ngoài tâm điểm, ở bên ngoài Thái Cực tức là phàm
tục, vì thế Thái Cực được gọi là Thiên Nhân Giới

XVIII. Ở giữa Vạn Hữu và Vô Cực, nên cũng được gọi là: Hư Thực Địa, Hữu
Vô Xứ v.v..

Tóm lại ta có thể tìm ra được nguyên do, được ý vị của mỗi danh hiệu Thái
Cực.

Thái Cực đã được các vị chân tu đạo Phật sánh với Chánh Pháp Nhãn Tàng,
Bản Lai Diện Mục, Chân Như Bản Thể, Pháp Thân vân vân. Từ đó, chúng ta
bắt sang đạo Phật, chúng ta thấy Thái Cực còn có rất nhiều danh hiệu tương
ứng.[30]

Suy ra, thì Thái Cực có muôn vàn danh hiệu [31] nhưng chung qui vẫn chỉ là
Bản Thể của vũ trụ, là Duy nhất, là Tuyệt đối.
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Chương 3. Tượng hình Thái Cực

 

Cổ nhân tượng hình Thái Cực bằng nhiều thể cách:

1. Thái Cực khi chưa sinh ra trời đất vạn vật, có thể nói được là vô âm, vô
dương, vì thế nên tượng hình bằng vòng tròn rỗng:

    [1]

2. Thái Cực cũng còn được hình dung bằng hình:

Chấm ở giữa là Huyền Quan sẽ sinh ra vạn vật.

3. Thái Cực còn được hình dung bằng hình rất phổ thông sau đây:

Hình này tượng trưng Thái Cực hàm Âm Dương nhị khí, và sự luân lưu, biến
dịch vô cùng tận của Vạn Hữu đã tiềm ẩn từ trong lòng Thái Cực.

4. Cổ nhân còn tượng hình Thái Cực bằng hình tượng sau:
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Đồ hình này làm ta hiểu thêm về Huyền quan khiếu, vì ta thấy Âm Dương nhị
khí ôm ấp một khiếu trống ở giữa [2]

5. Thái Cực còn có thể tượng trưng bằng con số 5 viết theo lối tượng hình
như sau:

Lối tượng hình này thấy ở nơi các họa bản Hà Đồ, Lạc thư v.v...

6. Có khi đồ hình Thái Cực được trình bày đồng thời với các số Hà Đồ. Đó là
Hà Đồ Thái Cực đồ: 

Đồ bản này cho ta thấy rõ vũ trụ gồm có 2 phần:

a. Thể:            5 + 10 = Thái Cực

b. Dụng:         Âm +Dương

                        2 + 4 + 6 + 8: 20
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                        1 + 3 + 7 + 9: 20 [3]
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Chương 4. Thái Cực và các đồ bản Dịch Kinh

 

Hiểu Thái Cực là Duy nhất bất khả phân, bao quát cả Âm, lẫn Dương, cả trời
lẫn đất, là tâm điểm vũ trụ vạn vật, ta mới hiểu được cách người xưa dùng
tượng, số để hình dung Thái Cực.

1. Thái Cực tuy bao quát Âm Dương nhưng vẫn hồn nhiên duy nhất bất khả
phân nên các ngài vẽ.

2. Thái Cực bao quát Âm Dương nên cũng còn gọi là Dịch [1] là Đơn [2]

Vì Dịch gồm Nhật, Nguyệt; vì Đơn có Nhật đầu

Nguyệt cước, cả hai chữ đều ngụ ý bao quát Âm, Dương.

3. Thái Cực là Chân Tâm vũ trụ, nên cổ nhân thường vẽ Thái Cực ở giữa Bát
Quái.
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4. Khảo sát Phục Hi hoạch quải thứ tự hoành đồ, ta thấy Thái Cực như là một
gốc cây, Âm Dương như hai thân cây cùng một gốc, các Hào Quải như là
cành lá.

5. Thái Cực bao quát Âm Dương, nên ở Lạc thư ta thấy Thái Cực ở Trung
Cung được tượng trương bằng số 5:

Vì 5 = 2 (Âm) + 3 (Dương).

Vả lại số 5 còn viết được như sau:

Viết như vậy ngụ ý rằng Thái Cực Nhất Khí bao quát Tứ tượng, Ngũ hành.

6. Thái Cực bao quát cả Sinh lẫn Thành. Sinh là khởi thủy của vũ trụ, Thành
là chung cuộc của Vạn Hữu, vì thế ở Hà Đồ ta thấy Thái Cực được tượng
trưng bằng số

             5 = Sinh số

và         10= Thành số.

7. Thái Cực còn bao quát cả mọi biến hóa của vũ trụ nên hai số 5 và 10 (5 x
10 = 50) còn gọi được là số Đại Diễn trong đó: 1 là Thái Cực, 49 tượng trưng
cho Vạn Hữu biến thiên.
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8. Đặt Thái Cực vào giữa vòng Dịch ngụ ý vạn vật sinh xuất từ Thái Cực rồi
lại qui hoàn về Thái Cực.

Vì thế Thiệu tử nói: Các đồ bản Dịch đều phát xuất từ Trung điểm, vạn hóa,
vạn sự đều sinh xuất từ Tâm [3]

Có người hỏi ý nghĩa câu này.

Ông đáp: Ở trong hình vẻ chỗ trắng là Thái Cực; 32 quẻ Âm, 32 quẻ Dương
là Lưỡng Nghi; 16 quẻ Âm 16 quẻ Dương là Tứ Tượng, 8 quẻ Âm, 8 quẻ
Dương là Bát Quái. Lại nói Muôn vật, muôn hóa đều từ trong đó lưu xuất ra,
vì thế nói rằng mọi sự phát lộ hiển dưong của tâm đều từ trung điểm phát
xuất ra. [4]

9. Vì Thái Cực vô hình tượng, nên dần dà cổ nhân vẽ các vòng Dịch để trống
giữa. Để trống giữa không phải là quên đi mất gốc gác, mất Thái Cực, mà chỉ
còn lưu tâm, lưu ý đến hào quải, vạn tượng Vạn Hữu. Để trống giữa chính là
một cách khéo léo để nhận chân rằng Thái Cực là Thực Thể Tuyệt Đối,
không thể nào hình dung mô tả được.

Thiệu tử đã nhắc nhớ các học giả rằng khoảng trống trắng ở giữa vòng Dịch
chính là Thái Cực, nguồn mạch sinh ra Vạn Hữu. [5]

10. Lưu nhất Minh chủ trương rằng ở “Phương

đồ” cũng có Thái Cực. Thái Cực chính là ở Tâm điểm nơi chỗ hai đường
chéo góc của hình vuông giao thoa nhau, vì nơi ấy chính là chỗ giao thoa,
giao thác của 8 quẻ

  [6]

11. Vì hiểu Thái Cực sinh xuất muôn loài, chủ chốt sinh tử, nên Đạo gia còn
gọi Thái Cực trung tâm điểm là Sinh môn, Tử hộ.

Hay nhiều khi bỏ hẳn vòng biến thiên Vạn Hữu bên ngoài chỉ còn giữ trung
điểm Thái Cực. Các ngài gọi đó là Kim Đơn, vì vũ trụ Vạn Hữu có thể điêu
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linh, tàn tạ, nhưng Thái Cực thời vĩnh viễn trường tồn [7]

12. Vì Thái Cực ở trung điểm muôn loài, nên Trung cũng là Thái Cực. Con
người khi được diểm phúc sống kết hợp với Thái Cực, sẽ theo được Thiên
Đạo, được Trung Đạo, sẽ trở thành Thánh Nhân. Vì thế, Đức Khổng mới nói
đạo Trung Dung cao siêu, toàn mỹ, và rất ít người theo được đạo Trung
Dung. [8]
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Chương 5. Tương quan giữa Thái Cực và Vô Cực,
Thái Cực và Vạn Hữu

 

A. Thái Cực và Vô Cực

Nho gia không phân biệt Thái Cực và Vô Cực.

Chu Liêm Khê viết: Vô Cực nhi Thái Cực.

Các Đạo gia cũng cho rằng rất khó mà phân biệt Thái Cực với Vô Cực. Thái
Cực có lẽ hàm ngụ ý sinh hóa, tạo thành vũ trụ, còn Vô Cực là thực thể siêu
vi của vũ trụ. Xướng Đạo Chân Ngôn tượng trưng Vô Cực, Thái Cực bằng 2
hình sau đây [1]

                    

Vô Cực                            Thái Cực

Thái Cực có thêm chấm ở giữa ngụ ý rằng Thái Cực là Huyền Quan sinh xuất
muôn loài.

Ngày nay ta có thể nghị luận như sau:

Thái Cực và Vô Cực là 2 phương diện của một Thực thể duy nhất, Vô Cực là
Thực thể ở thế tiềm ẩn chưa hiển dương; Thái Cực là Thực thể đã hiển dương
bằng cách tạo thành vũ trụ. Vô Cực là Trời Ẩn, Thái Cực là Trời Hiện. Vô
Cực hàm nghĩa siêu xuất quần sinh (Transcendent). Thái Cực hàm nghĩa ẩn
ngụ giữa lòng Vạn Hữu (Immanent). Thái Cực đứng đầu Vạn Hữu, nên gọi
được là Hữu.

Vô Cực vì siêu xuất trên mọi hình thức, nên gọi là Vô. Cho nên nói Hữu sinh
ư Vô, hay Thái Cực từ Vô Cực xuất sinh cũng đúng; mà nói Thái Cực là Vô
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Cực cũng vẫn đúng. [2]

B. Thái Cực và Vạn Hữu

Thái Cực là Bản Thể Vạn Hữu, nên Vạn Hữu chính là sự biểu dương của
Thái Cực.

Thái Cực sinh Vạn Hữu.[3] Thái Cực vừa lồng trong Vạn Hữu vừa bao trùm
Vạn Hữu.[4]

Thái Cực bất biến; Vạn Hữu biến thiên

Vạn Hữu có phân tán; Thái Cực chẳng hề phân tán.

Thái Cực vô hình tướng, Vạn Hữu có hình tướng.

Thái Cực là Tiên Thiên vì chưa có hình tướng trẫm triệu [5]

Nhìn vào đồ bản:

Ta thấy Vạn Hữu từ tâm điểm dần dần sinh hóa ra. Trung tâm tượng trưng
cho Thái Cực toàn bích, nên ta thấy chỉ có một vòng tròn có chấm giữa là
trung tâm. Càng tiến ra các vòng ngoài, ta càng thấy phân tán, chia phôi, thù
tạp.

Đại Đỗng Chân Kinh viết: Căn bản vốn từ trung tâm mà ra...

Có suy cứu, mới thấy Căn bản vũ trụ, thực là do trung điểm phát sinh. Các
hiện tượng bên ngoài đều bắt nguồn tự bên trong.

Các sự ứng dụng hiển lộ bên ngoài đều do Bản Thể bên trong sinh xuất... [6]

Thiệu Khang Tiết cũng viết: Các đồ bản đều từ trung tâm mà sinh ra. Vạn
hóa, vạn sự cũng sinh ra từ Tâm Điểm Thái Cực. [7] Thế tức là chủ trương:
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Thái Cực ở trung tâm, còn Vạn Hữu bao bọc bên ngoài.

Thiệu tử còn nói: Học về Tiên Thiên là học về tâm. Học về Hậu Thiên là học
về các bóng hình, vết tích của tâm. Những tư tưởng trên hoàn toàn giống với
tư tưởng Ấn Độ.

Thật vậy, các Triết gia Ấn Độ cũng cho rằng: Thượng Đế tiềm ẩn ngay trong
lòng Vạn Hữu [8] Mọi sự đã được thêu dệt trên căn cơ vĩnh cửu [9] Đấng Bất
Tử ẩn sau bức màn hiện tượng [10] Tâm ta là vết tích của Đại Thể; nhờ tâm,
mà ta biết Đại Thể, cũng y như nhờ vết chân, mà ta kiếm ra người [11]

Như vậy Vạn Hữu chính là vết tích của Vô Cùng.

Quan niệm vạn vật sinh từ Tâm điểm cũng là quan niệm của sách Zohar.
Zohar viết: Từ điểm Thái Cực huyền vi ra cho tới các tầng cấp hạ đẳng Vạn
Hữu, cái gì cũng như là áo, là vỏ bao quanh tầng lớp trên... [12]

Áp dụng vào con người, ta thấy xác không phải phần quan trọng, xác chỉ là
áo, là vỏ; óc não mới quan trọng. Suy thêm nữa thì óc não cũng chưa phải
thực quan trọng; trung tâm não bộ mới thực là quan trọng[13] Trung tâm là
Nhất, vòng ngoài cũng là Vạn. Nhất sinh Vạn. Vạn lại quay về Nhất [14],
như vậy với là vẹn lẽ tuần hoàn. Lúc ấy Trung Tâm lại trở thành qui căn
khiếu, phục mệnh quan.

Quan điểm này, xác định hai chiều vãng lai [15], tụ tán của vũ trụ và của con
người. Chiều đi ra là chiều thuận, sinh nhân sinh vật. Chiều đi vào, là chiều
nghịch sinh Thánh, sinh Thần:
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Chương 6. Quan niệm Thái Cực ở Trung Quốc đối
chiếu với

quan niệm Atman ở Ấn Độ và Logos ở Âu Châu

 

A. THÁI CỰC VỚI ATMAN

Quan niệm của các Hiền Triết Ấn Độ về Atman có thể nói được là tương tự
với quan niệm của các Hiền Triết Trung Hoa về Thái Cực.

So sánh hai quan niệm Atman và Thái Cực, chúng ta sẽ hiểu rõ Thái Cực
hơn.

Thoạt tiên chúng ta phải nhận định rằng quan niệm về Atman rất là phong
phú.

Atman có rất nhiều danh hiệu, mỗi danh hiệu như vẽ lại được một trạng thái,
một hoạt động của Atman. Nói nôm na ra, thì đối với Ấn Độ giáo, Atman
chính là Thượng Đế, là Bản Thể của vũ trụ, là Tạo hóa v.v...Vì thế,
Atman[1] có thể là: Brahman,[2] Thần Ngôn,[3] Nguyên Lý Bất Diệt,
[4] Brahmanaspati (Hóa Công) (R.V. 10. 72.2), Visvakarman (Tạo hóa-The
All Maker) (R.V. 10. 81), Purusha (Chân Nhân) (R.V.10. 90). 

Prajapati (Chủ Tể Càn Khôn, Lord of Creatures) (A.V. XIX. 17),
Hiranyagarbha (Kim đơn Kim nhân, Golden Germ) (R.V. 10. 121. 1),
Nguyên Thể (The original Being), [5] Căn cơ vũ trụ, [6] Thái Nhất (The
One),[7] (the Underlying Unity of all being),[8] Chân lý,[9] Sự
sống, [10] Thần, Chân Tâm,[11] trục cốt, núm rốn, [12] của vũ trụ và Vạn
Hữu.

Sau khi đã biết khái quát rằng Atman chính là Brahman, là Thượng Đế, là
Bản Thể, là Căn Nguyên, là Tâm Điểm Sinh Hóa của vũ trụ, ta có thể so sánh
ít nhiều quan niệm then chốt giữa thánh kinh Ấn Độ (như Phệ Đà, Áo Nghĩa
Thư) với Dịch Kinh.)
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1). Áo Nghĩa Thư chủ trương Atman chính là Brahman[13]. Thánh Hiền
Trung Hoa cũng nói:

Hữu sinh ư Vô [14] Vô Cực nhi Thái Cực [15]

2). Áo Nghĩa Thư chủ trương Atman tạo dựng nên vũ trụ, Vạn Hữu [16] thì
các Triết gia Trung Quốc cũng chủ trương Thái Cực sinh hóa ra vũ trụ,Vạn
Hữu [17]

3). Atman hay Đại ngã chính là Nguyên Khí hay Nguyên Thần, mịt mù
huyền ảo, ẩn khuất trong đáy lòng vạn vật. Tế vi thì thực tế vi, mà mênh
mông thì không bờ không bến, ấy là Atman ẩn ngụ trong thâm tâm Vạn
Hữu. [18]

Atman cực kỳ vi tế ấy, lại lớn hơn mọi thế giới: bao quát quần sinh... vô xú,
vô thanh ấy là Chân Tâm ở trong lòng tôi, ấy chính là Brahman (Thượng
Đế) [19]

Quan điểm các Hiền Triết Trung Hoa cũng tương tự: Xướng Đạo Chân Ngôn
mượn hai câu Trung Dung: «Ngứ đại, thiên hạ mạc năng tải, ngứ tiểu thiên hạ
mạc năng phá» để bình luận rằng:

Thái Cực bao trùm trời đất... Thái Cực lồng trong lòng Vạn Hữu. Thế là Thái
Cực vừa là cực đại vừa là cực tiểu. [20]

Đối với Áo Nghĩa Thư, vũ trụ chỉ gián phân, sai biệt ngoài mặt; gián phân,
sai biệt vì danh tự, hình thức hoạt động khác nhau, nhưng thực thể vẫn chỉ là
một. [21]

Đó chính là quan niệm nhất thể, vạn thù của Dịch Kinh và của các Triết gia
Trung Hoa [22]

4). Áo Nghĩa Thư chủ trương Atman là toàn thể vũ trụ [23], vũ trụ là biểu
dương của Atman [24] và Atman tiềm ẩn ngay trong đáy lòng Vạn Hữu [25]

Khảo sát thư tịch Trung Hoa ta thấy:

Chu liêm Khê chủ trương: Vạn vật thống thể nhất Thái Cực, vạn vật hợp nhất
lại tức là Thái Cực. [26]Chu liêm Khê viết thêm: Mỗi vật đều có một Thái
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Cực. [27]

Sao Kiểu đạo nhân viết: Trời đất là biểu dương của Thái Cực. [28]

Chu Hi cũng viết: Người người đều có một Thái Cực, vật vật đều có một Thái
Cực [29]

Tuy chỉ có một Thái Cực nhưng muôn loài đều bẩm thụ, chẳng những thế còn
bẩm thụ trọn vẹn cả Thái Cực, ví như mặt trăng trên trời, tuy chỉ có một
nhưng tán ra khắp sông hồ, thời đâu đâu cũng thấy có trăng, tuy nhiên không
nói được là trăng đã chia phôi san sẻ. [30]

5). Áo Nghĩa Thư cho rằng Atman là Duy nhất, Tuyệt Đối [31]

Chu Tử cũng chủ trương: Thái Cực là duy nhất, là Tuyệt Đối [32]

6). Áo Nghĩa Thư chủ trương Atman là: 

Tâm, Trục Cốt, Căn Đế, Cuống rốn Vạn Hữu, và Vạn Hữu y như biến thiên
ảo hóa ở vòng tròn bên ngoài. Ta có thể vẽ như sau:

[33]

Dịch Kinh và các Đạo gia cũng vẽ vòng Dịch tương tự, trong đó: Thái Cực ở
trung tâm, Hào Quải tượng trưng cho Vạn Hữu biến hóa bên ngoài.

7). Các Triết gia Ấn Độ rất chú trọng đến Tâm điểm của bánh xe Vạn Hữu, vì
Tâm điểm ấy thoát vòng lao lung biến ảo của vũ trụ [34]

Ở Trung Quốc các Đạo gia cũng hết sức chú trọng đến Tâm điểm vòng Dịch
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vì biết đó là điểm Trung Hoàng Thái Cực, khu nữu của đất trời.

Văn Đạo tử viết: Cổ nhân gọi trục ấy là Trung tâm trời đất, là Cực Điểm Thái
Cực.

Theo Thiên Đạo, tức là vào được Trung điểm Thái Cực. Người quân tử, mới
đầu tu Nhân Đạo cho hợp với Thiên Đạo. Khi đã hợp Thiên Đạo sẽ vào được
giữa vòng Dịch, siêu xuất trên hình tướng...

Ôi, vi diệu thay là trục bánh xe Vạn Hữu. Ai

là người thông hiểu được?[35]

Chí Nhất Chân Nhân viết trong Nhập Dược Kính như sau: Người hiểu Tạo
hóa tất sẽ tìm gốc gác mình nơi «Chân Thổ». Tìm được Chân Thổ tức là Đan
Đạo thành [36]

Chân Thổ tức là Trung Hoàng Thái Cực, Chân Thổ như vậy chính là Quê
hương, là Đất tổ, là Đế đình, là Bồng đảo Trường Sinh, hiện lên giữa muôn
trùng ba lãng biến thiên của hoàn võ [37]

8). Áo Nghĩa Thư cố tìm cho ra cứ điểm của Vạn Hữu, đó là Atman. Atman
sẽ là nơi cư ngụ, chốn dừng chân của những bậc đại đức tu trì [38]

Dịch Kinh cũng dạy người quân tử phải biết �Ý Nghĩa của Tâm điểm Thái
Cực Trung Hoàng, và phải coi đó là nơi cư ngụ thiết yếu của tâm hồn
mình [39]

9). Áo Nghĩa Thư cho rằng cái học cao siêu nhất là cái học để tìm cho ra
Atman, cho ra Tuyệt Đối Thể tiềm ẩn đáy lòng vũ trụ và đáy lòng con
người [40]

Chu liêm Khê cũng cho rằng: Biết được Thái Cực, Hoàng cực là cái biết cao
siêu nhất [41]

10). Mục đích Áo Nghĩa Thư là đi lần theo mối giây liên lạc giữa Vạn Hữu,
để dần dà từ Vạn trở về Nhất, từ Vạn thù tới Tinh hoa duy nhất, cái Tinh hoa
đã hàm ngụ cả Vô cùng, Vô tận, tới Atman Bản Thể [42]
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Mục đích của Dịch Kinh cũng là băng qua Vạn Hữu, hình tướng, để tìm cho
ra Thái Cực, Vô Cực.

Đó chính là ven theo giòng để trở về nguồn theo từ ngữ của Trình Tử [43]

Đại Đỗng Chân Kinh viết:

Chân linh tại ngã, bất nan tầm,

Phản chiếu hồi phong hỗn Đế Tâm [44]

Tạm dịch:

Chân Linh sẵn có nơi ta,

Chân Linh tìm tõi, có là khó đâu,

Đế Tâm nếu muốn hồi đầu

Ngược dòng vũ trụ, tiến sâu về nguồn.

Lại viết:

Căn Bản do lai Thái Cực tầm

Căn Bản phải tìm nơi Thái Cực [45]

Đỗng Huyền Linh Bảo Tất Pháp viết:

Minh vô tướng ư hữu hình chi hậu,

Trí hư cực ư vị triệu chi tiên [46]

Tạm dịch:

 Băng qua sắc tướng, hình hài,

 Quán thông vô tướng, vô sai, vô thù,

 Đất trời từ chửa manh nha,
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 Tìm ra Hư cực mới là cao siêu

Thái Cực Quyền Bổng Đồ Thuyết đã viết một câu rất ý vị khi cho rằng Dịch
Kinh dạy người phương pháp trở về với Trời [47]

11). Taittiriya Upanishad (II, 1 4) chủ trương con người có nhiều tầng lấp,
con người bên ngoài thì thô thiển, con người bên trong thì tế nhị. Từ ngoài
vào trong, con người càng ngày càng trở nên tế nhị. Con người cực kỳ tế vi,
tế nhị bên trong chính là Atman, là Brahman, là Thực Thể Siêu Hình của vũ
trụ và của lòng người [48]

Tác giả Thái Cực Quyền Bổng Đồ Thuyết cho rằng Dịch có 64 quẻ, quẻ nào
cũng có 6 Hào, tức là sáu tầng, như vậy con người cũng có sáu tầng, từ ngoài
vào trong là: 1. Bì phu (da), 2. Cơ nhục (thịt), 3. Cân kiện (gân). 4. Võng mô
(màng), 5. Cốt tiết (Xương khớp xương), 6. Não tủy (Óc tủy) [49]

Nhưng ngoài sáu tầng Hào ra, Dịch còn một tầng căn cơ cốt cán nữa: đó là
Thái Cực. Ta xem các đồ bản Dịch bất kỳ là viên đồ, hay hoành đồ, ta đều
thấy 7 tầng đó. Suy ra thì trong con người, dưới tầng lớp Não tủy, còn có tầng
lớp Thái Cực nữa. Có như vậy Dịch mới ăn khớp được với con người, và ta
mới hiểu sao Chu Hi lại nói được: Ai ai cũng có Thái Cực trong mình [50]

12). Nếu học để tìm cho ra Atman tiềm ẩn đáy lòng mình là cái học cao siêu
nhất, thì sống phối hợp với Atman cũng là một đời sống đạo lý cao siêu nhất
đối với các Thánh Hiền Trung quốc.

Các Thánh Hiền Trung quốc dẫu là Nho hay Lão cũng đều chủ trương: đời
sống đạo hạnh, thuần túy cao siêu nhất là sống phối hợp với Thái Cực, với
Tâm Điểm, Trung Điểm Hoàn Võ. Các ngài gọi thế là Hoàng Trung Thông
Lý, chính vị cư thể [51] Hiểu biết được lẽ Trung Hoàng Thái Cực, vào được
Trung Cung Chính Vị của đất trời. Các ngài gọi đó là đạo Trung Dung [52],
hay là luyện thành Kim Đơn...[53]

Xướng Đạo Chân Ngôn chủ trương luyện thành Kim Đơn, tức là thực hiện
được Bản Thể của Thái Cực. [54] So sánh 2 quan niệm Atman và Thái Cực ta
thấy rằng cách diễn tả tuy có khác, nhưng chung qui cũng chỉ có một đề
tài: Thượng Đế là căn bản quần sinh vũ trụ
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B. THÁI CỰC VỚI LOGOS

Quan niệm Thái Cực cũng tương tự như quan niệm Logos ở Âu Châu.

Quan niệm Logos từ Héraclite (540 - 475 TCN), đã truyền dần qua các học
phái Tân Bá Lạp Đồ, Khắc Kỷ, qua Philon le Juif (30 TCN đến 54 CN) để rồi
du nhập vào Tân Ước Công giáo.[55] Héraclite cho rằng:

Logos là Lý phổ quát,[56]Logos là mối giây liên lạc giữa vũ trụ, quần
sinh, [57]Logos phổ quát đại đồng, là toàn bích. [58]

Logos là Chân Lý, vì Chân Lý Phổ Quát bao dung được hết mọi khía cạnh.
[59]Logos là Cơ Cấu Vạn Hữu. [60]Logos là Thần, là Thượng Đế [61]

Đối với Héraclite, Logos vừa là cực đại, vừa là cực tiểu, vì Logos vừa phổ
quát, vừa bao dung Vạn Hữu [62]lại vừa tiềm ẩn trong lòng Vạn Hữu.[63]

Héraclite chủ trương: Logos soi sáng mọi tối tăm, phơi bày mọi ẩn áo, sẽ làm
cho ta thấy rằng vũ trụ là nhất thể, toàn bích. Logos vừa là Nhất, vừa là Vạn;
Logos tuy hiển dương trong Vạn, nhưng vẫn là duy nhất bất khả phân... Mọi
người đều có thể nhận biết Logos, vì Logos là của chung mọi người, ở trong
lòng mọi người. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể suy nghĩ, nói năng,
hoạt động đúng với Chân lý, với bản tính, với Logos... [64] Quan niệm Logos
trên đây nào có khác gì quan niệm Thái Cực đâu.

Thực thế, các Triết gia Trung Hoa từ lâu vẫn cho rằng: Thái Cực là
Lý [65] Thái Cực là Chân [66]Thái Cực là Thiên Lý phổ quát, đại đồng. [67]

Thái Cực vừa bao quát Vạn Hữu lại vừa tiềm ẩn trong lòng trong Vạn
Hữu [68]Thái Cực đã tiềm ẩn trong lòng mọi người. Đó là Đạo Tâm, là Thiên
Tính; Tính ấy nơi Thánh chẳng tăng, nơi phàm chẳng giảm. Đó là Kim
Cương Thân bất khả hủy hoại [69] Cơ cấu Vạn hữu đã hàm tàng trong Thái
Cực. [70]

Héraclite cho rằng: Logos bao giờ cũng chân thực, vô vọng, nhưng người
thường không hiểu được Logos, dẫu là chưa được nghe, hay là đã được nghe
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bàn tới. Con người nhờ Logos mới biến thiên sống động, nhưng thường lại ù
cạc chẳng biết tăm hơi gì về Logos...Logos chí công, chí chính, còn người
thường thì lại luôn có những ý nghĩ riêng tư, lẻ biệt. Tuy là thường xuyên tiếp
xúc với Logos, nhưng người ta thường mâu thuẫn tương phản với Logos; và
cái mà họ gặp hằng ngày đối với họ lại trở nên hết sức xa lạ. [71]

Nhưng lời nói trên làm ta liên tưởng đến một câu Mạnh tử:

Vẫn mang Ngài, mà thân chẳng hiển

Vì quá que,n nên khiến chẳng suy,

Suốt đời ngài độ ta đi,

Nhưng mà dung tục biết chi đạo Ngài.

Héraclite chủ trương vạn vật biến thiên, nhưng vẫn cho rằng: Thái Cực trung
nhất muôn đời chẳng biến thiên [72]

Philon le Juif (30 TCN - 54 CN) cho rằng: Cơ cấu Vạn Hữu đã được ghi tạc
trong Logos [73]

Chu Hi cũng cho rằng: Thái Cực là Lý của Vạn Hữu [74] Theo các học giả
Âu Châu, chữ Lý có thể hiểu được nhiều cách, ví dụ là khuôn, là cơ cấu, là
dạng thức v.v... [75]

Các bản dịch Cựu Ước và Tân Ước bằng tiếng Trung Hoa lại càng cho ta
thấy liên quan mật thiết giữa Thái Cực và Logos. Thực vậy, người Trung Hoa
từ lâu vốn chủ trương: Thái Cực là Thần, là Đạo. Thế mà chữ Thần, chữ Đạo
ngày nay lại được dùng để dịch danh từ Thượng Đế và Logos trong các bản
Thánh Kinh Trung Hoa.[76] Mở Sáng Thế Ký ta thấy ngay trang đầu: Khởi
sơ, Thần sáng tạo thiên địa.

Mở Phúc Âm Thánh Jean, ta đọc thấy nơi trang đầu: Thái sơ hữu Đạo, Đạo
dữ thần đồng tại, Đạo tựu thị thần. Đối với Thánh Jean, Logos là căn cơ Vạn
Hữu; không Ngài thời không có Vạn Hữu [77]

Trong một bài diễn văn trước tòa Thượng thẩm Nhã Điển, Thánh Paul nói đại
khái rằng: Con người sinh ra đời cốt là để tìm tòi cho ra Thượng Đế, và để
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đạt tới Thượng Đế. Vả Thượng Đế cũng chẳng xa con người, vì ta luôn sống
động trong Thượng Đế... Chúng ta là giòng giõi Thượng Đế [78]

Các bậc Thượng trí, Thượng nhân Trung Hoa thực ra cũng không chủ trương
gì khác.

Đối với các Ngài con người sinh ra cốt là để tìm Đạo, tìm Thái Cực. Vả Đạo
hay Thái Cực cũng chẳng ở xa con người, vì Đạo hay Thái Cực chính là căn
cốt con người, là tính mệnh con người [79]

Những so sánh trên đây chắc chắn đã làm sáng tỏ rất nhiều về quan niệm
Thái Cực và giúp ta bắc một nhịp cầu thông cảm giữa Đông Tây.
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Chương 7. Những hậu quả của quan niệm Thái Cực

 

A. Hậu quả Triết Lý

Quan niệm Thái Cực rất quan trọng vì đã đề cập đến Bản Thể vũ trụ.

Theo quan niệm này, thì Bản Thể vũ trụ là Thái Cực vô thanh, vô xú, có khả
năng biến hóa vô cùng, sinh xuất vạn sự, vạn vật mà chẳng hề có tăng, có
giảm. Vạn vật hữu hình biến thiên, Thái Cực bất biến. Vạn vật hữu hình  có 
hoại, có  thịnh có suy; Thái Cực  muôn đời như nhất.

Thái Cực không phải là tinh thần, cũng không phải là vật chất. Thái Cực bao
quát cả tinh thần lẫn vật chất, lại siêu xuất trên tinh thần lẫn vật chất.

Thái Cực sinh hóa vạn vật theo định luật tuần hoàn, vãng lai, phản phúc.

Thái Cực sinh Thần, Thần sinh Khí, Khí sinh Tinh hay Chất, Bộ ba Thần,
Khí, Chất hỗ giao, hỗ hoán, tương hợp, tương phân, để sinh xuất vạn vật. 
Ngược lại, Tinh có thể hóa Khí, Khí có thể hóa Thần, Thần có thể trở về Thái
Cực; như vậy là tuần hoàn, thủy chung như nhất.

Quan niệm sinh hóa này vô cùng biến ảo, bao quát được cả mọi môn phái
Triết học vì nó không duy tâm cũng chẳng duy vật, mà vượt hẳn lên trên cặp
mâu thuẫn tương đối này.  Nó bao quát được hết mọi lớp lang biến dịch trong
hoàn võ, và  trong nhân quần vì đã  định  được  vòng tuần  hoàn vãng lai, 
phản phục của vũ trụ, và Vạn Hữu.  Nó cho chúng ta một tầm nhìn bao quát,
chẳng những về cơ cấu vạn vật, từ cơ cấu tế vi ra cho đến những cơ cấu hữu
hình; cho ta thấy chiều hướng biến hóa của Vạn Hữu, bất quá chỉ có là từ vi
đến trứ từ vô hình đến hữu hình rồi lại từ hữu hình trở về vô hình.  Hơn nữa
nó còn cho ta một cái nhìn bao quát về vòng thời gian toàn bích, vãng lai,
phản phục của trời đất và của lịch sử.

Suy ra, vũ trụ có tán, tất nhiên phải có tụ.  Lịch sử diễn biến từ các giá trị tinh
thần xuống dần tới các giá trị xác thân, vật chất ngoại cảnh, rồi có hồi lại
quay trở ngược lại, diễn biến từ các giá trị vật chất, xác thân ngoại cảnh tiến
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dần về các giá trị tinh thần cao thượng.

Vạn vật sinh từ Thái Cực, biến hóa muôn vàn rồi lại quay trở về Thái
Cực. Thế là thủy chung như nhất. Vạn vật khác nhau bằng hình tướng bên
ngoài, nhưng đều cũng có một căn nguyên cốt cách là Thái Cực.  Mà Thái
Cực chính là Đạo,là Trời.  Nói vậy có nghĩa là vũ trụ Vạn Hữu là biểu dương
của một Thực thể duy nhất: Đó là Thái Cực hay Thượng Đế [1]

Để rộng đường khảo sát chúng ta hãy lược khảo các quan niệm về Căn
nguyên vũ trụ

1) Của các Triết gia Hi Lạp, từ thời Thalès (640 548) cho đến hết thời
Aristote (322)

2) Của các nhà Huyền học Âu Á, và Teilhard de Chardin.

1) Quan niệm Thái Cực và quan niệm Nguyên Thể vũ trụ của các Triết gia Hi
Lạp

Các Triết gia Hi Lạp có nhiều ý kiến dị đồng về Nguyên Thể vũ trụ:

Có người cho rằng vật chất sinh ra vũ trụ.

a) Nguyên Thể vũ trụ là một đơn chất: hoặc là thái hư vô định (Anaximandre
611-547), hoặc là nước (Thalès 640 - 548), hoặc là khí (Anaximène 545 -
522), hoặc là lửa (Héraclite 540 -  475)

b) Nguyên Thể vũ trụ có thể đa đoan phiền tạp: hoặc là 4 chất: đất, nước, lửa,
khí (Empédocle   500 - 400), hoặc là 5 chất: Đất,  nước, lửa, khí và thái hư
(hyle) (Aristole 384 - 322), hoặc là những con số(Pythgore 580 - 500), hoặc
là vô số nguyên chất có hình thù khác nhau (Anaxagore 500 - 428), hoặc
là vôsố nguyên tử (Leucippe de Millet (thế kỷ IV) và Democrite 470 -  400).

Có phái cho rằng tinh thần sinh xuất vũ trụ.

Chỉ có tinh thần mới là thực thể, còn hình tướng bên ngoài chỉ là giả tướng
(Xénophane - cuối thế kỷ VI),  Parménide (?540 -  ?50),  Platon  (429 -
347) [2]
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 Đem các quan niệm trên đây sánh với quan niệm Thái Cực, ta thấy quan
niệm Thái Cực vẫn cao siêu hơn, bao quát hơn, vì Thái Cực tuy là thực thể
duy nhất của Vạn Hữu, nhưng bao quát các động tĩnh, Âm Dương, nên có
một  khả năng biến hóa vô cùng hùng hậu.  Hơn nữa Thái Cực siêu xuất trên
các quan niệm Âm Dương, tinh thần, vật chất, siêu xuất trên toán số.  Quan
niệm Thái Cực có thể nói là cao siêu hơn các quan niệm Triết học Hi Lạp về
vũ trụ khởi nguyên vì Thái Cực chẳng những là Bản Thể của vũ trụ mà còn là
Đạo, là Logos, là Thượng Đế.

Thái Cực là căn nguyên vũ trụ, là một thực thể nhưng lưỡng diện vì động
tĩnh, tụ tán khôn lường; là một thực thể nhưng vạn thù: nhờ cơ vi Âm Dương
biến hóa, có thể sinh ra muôn muôn, ngàn ngàn biến thiên, biến động; là một
thực thể biến ảo muôn ngàn, nhưng sau trước vẫn thủy chung như nhất nhờ ở
vòng Dịch: Âm biến Dương, Dương biến Âm, tuần hoàn, phản phục...

2. Quan niệm Thái Cực với quan niệm của các nhà Huyền học Âu Á và
Teilhard de Chardin

Quan niệm Thái Cực của Dịch Kinh thực ra cũng là quan niệm của các nhà
Huyền học Đông Tây, kim cổ.  Nó không được phổ cập vào quần chúng,
nhưng ngược lại, đã được những bậc thượng trí, thượng nhân mọi nơi mọi
đời, bất phân đạo giáo chủ trương. Ta thấy chủ trương này, nơi các nhà
Huyền học Âu châu thượng cổ, các thánh Paul, Jean[3], các nhà Huyền học
Bà La Môn, Phật giáo, Lão giáo, các tác giả Zohar và Kaballe v.v.. và gần
đây đã được Teilhard de Chardin làm sống động lại.  Chủ trương này đại khái
như sau:

*Trời đất vạn vật chẳng qua là thiên hình, vạn trạng của một thực thể duy
nhất, của Tuyệt Đối Thể.

*Tuyệt Đối Thể này là hiện thân của Thượng Đế siêu việt bất khả tư nghị.

*Tuyệt Đối Thể này mọi nơi mọi đời đều kêu bằng một danh hiệu, hoặc là
Đạo, là Chân Tâm, là Thái Cực, là Logos.  Tuyệt Đối Thể này là một Thực
thể duy nhất bao quát cả hai phương diện tinh thần, vật chất [4]

Teilhard gọi Tuyệt Đối Thể này là Nguyên Thể vũ trụ.  Nguyên Thể này có
hai phương diện vật chất và tinh thần.
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Nhất thể ấy sinh xuất quần sinh; quần sinh lại qui hướng tiến hóa về nhất
thể [5]

Nhất tiến ra vạn, rồi vạn lại qui về nhất, theo nhịp điệu của thời gian.  Cho
nên trong trời đất, đâu đâu cũng tràn đầy lẽ biến dịch.  Sự biến dịch theo hai
chiều hướng: một là phân tán đào thải; hai là súc tích để tiến tới tinh hoa, trở
về Nguyên bản [6]

Tóm lại, Ấn Độ, Trung Hoa và Nhật Bản đều quan niệm vũ trụ là Nhất
Thể, vì căn nguyên vũ trụ là Thái Cực duy nhất. Quan niệm này chủ trương
Vạn Hữu đều có đồng một Bản Thể như nhau.  Muốn lãnh hội Chân lý này,
tuệ giác cần được khải ngộ; muốn được khải ngộ cần tốn công phu, tiềm tâm
suy cứu, nội quan quán chiếu [7]

Vì nhận chân rằng: Vũ trụ = Thái Cực, quan niệm này coi Thái Cực là Toàn
thể, toàn bích, còn vạn vật chẳng qua là phân bộ, phân thể của Thái Cực.

Quan niệm này thực là một quan niệm siêu việt về Thượng Đế.  Nó vừa là
nền tảng, vừa trở thành mục đích tu luyện của các bậc Thánh Hiền xưa nay.

Mục đích ấy là  từ bỏ tiểu tiết, phân bộ, tư tà, địa

phương, thời gian, giai đoạn, thiên kiến để đạt tới chân lý toàn bích, đại
đồng...

B.  Hậu quả luân lý

Thái Cực là toàn thể vũ trụ; Vạn Hữu là phân thể Thái Cực.  Từ quan niệm
vạn vật nhất thể này các Triết gia suy diễn ra nhiệm vụ bác ái đối với mọi
người, và chủ trương mọi người đều có thể trở nên giống Thái Cực, nên
giống Thượng Đế.  Hậu quả luân lý này đã được Cha Ricci ghi nhận như
sau: «Trào lưu tư tưởng mà nhiều người theo hiện nay, theo tôi, có lẽ đã vay
mượn ở một giáo phái tà thần (?) từ 500 năm nay (Tống Nho).  Quan niệm ấy
là: Thiên Địa Vạn Vật Nhất Thể, người, vật, cỏ cây, tứ tượng đều họp thành
một cơ thể duy nhất mà vạn vật là  những phân bộ.  Từ quan niệm nhất thể ấy
họ rút ra nhiệm vụ bác ái, đối với mọi người, và chủ trương mọi người đều có
thể nên giống Thượng Đế.»  [8]
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Thái Cực chính là Thiên Lý; mà Thiên Lý thì phổ quát đại đồng, chí công, chí
chính, và cũng đã được ghi tạc ngay trong tâm khảm ta.

Cho nên, người quân tử luôn luôn phải chiến thắng tư tà, tư dục sống hợp
Thiên Lý, hợp với lương tâm, để lúc nào cũng chí công, chí chính, khiết tịnh,
tinh vi.

C.  Hậu quả đạo giáo

Quan niệm Thái Cực  và công cuộc đi tìm Trường sinh và Chân Lý

Quan niệm này đã xây nền đắp tảng cho công cuộc tu thân của người xưa.  Vì
tin rằng Thái Cực là Bản Thể vũ trụ,  là Vạn Hữu [9] là Đạo [10], là Chân, là
Lý, là Căn nguyên, Cốt cách con người, vì tin rằng Thái Cực vĩnh cửu trường
tồn [11], vô thanh, vô xú nhưng lại tiềm ẩn ngay trong đáy lòng con
người [12], nên các bậc chính nhân, quân tử sau khi thấu hiểu Dịch Kinh, đã
hồi tâm phản tỉnh, trở vào tâm thần mình mà tìm đạo, tìm trời.

  Thái Cực là Đạo[13], là Căn Bản [14], Bản Lai Diện Mục[15], Chân Như
Bản Thể, Kim Cương Thân[16], Kim Đơn.[17]  Cho nên tìm ra được Thái
Cực trong tâm hồn mình là Đắc đạo, Qui căn, phản bản, tìm lại được Bản Lai
Diện Mục, tìm lại được Chân Như Bản Thể, tìm lại được Kim Cương Thân,
luyện được Kim Đơn.

Vì Thái Cực tiềm ẩn ngay trong đáy lòng con người, nên Thánh nhân tẩy rửa
lòng mình cho sạch trần ai tục lụy và rút lui vào chốn ẩn áo huyền vi của tâm
hồn để sống phối hợp với đấng Tối cao [18]

Dịch Kinh khuyên người quân tử hãy hiểu thấu lẽ Trung Hoàng Thái Cực
đừng để cho lòng bị vật dục, ngoại cảnh khiến dẫn mê hoặc, trở về với Thái
Cực, tìm ra ngôi vị Chính Trung trong hoàn võ để làm chỗ nương
thân [19] làm nơi dừng chân, đứng lại. [20] Tất cả công phu học hỏi suy tư là
cốt để tìm ra Thái Cực, Căn nguyên, Cốt cách con người [21]

Muốn Viên minh, Diệu giác, phải thực hiện được Bản Thể Thái Cực.
[22] Muốn luyện đơn, trước hết phải tìm cho ra Thái Cực tiềm ẩn trong lòng
mình [23]
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Khi đã minh định rằng Thái Cực vừa là Căn nguyên, vừa là cùng đích của
Vạn Hữu, các bậc Thánh Hiền xưa đã suy ra được 2 chiều biến hóa của hoàn
võ và của con người.

Chiều thuận: từ tinh thần, tiến dần mãi ra vật chất.

Chiều ngược: từ vật chất biến hóa dần mãi để phục hồi lại trạng thái tinh
thần.

Đi theo chiều thuận, thì y như trôi theo giòng nước, chẳng phải suy nghĩ, tốn
công phu, nhưng kết quả chỉ thành phàm phu tục tử.

Đi theo chiều nghịch, thì y như bơi ngược giòng sông, luôn luôn phải tranh
đấu, phải cố gắng, nhưng kết quả sẽ thành Tiên, thành Thánh. [24]

Ta có thể hình dung 2 chiều biến hóa ấy như sau

Các Hiền Triết Ấn Độ cũng cho rằng vũ trụ, cũng như người có 2 chiều hai
hướng.  Từ tâm điểm ra bên ngoài, là biến hóa theo chiều sinh sinh vô cùng,
từ nhất sinh ra vạn; từ ngoài trở về tâm điểm, là chiều hóa hóa bất tận, từ vạn
quay trở về nhất [25] 

 

Đi tìm Thái Cực, tức là đi tìm con người chân thực nơi ta.  Trong ta đã tiềm
ẩn sẵn một nguồn năng lực vô biên, mặc tình ta khai thác.  Ta đừng nên bỏ
qua kho tàng vô giá nội tâm, mà chạy theo ngoại cảnh, ngõ hầu thêm được
đôi chút tiện nghi...[26]

Khi đã thể hiện được Thái Cực được Tuyệt đối, con người sẽ được giải thoát.

http://nhantu.net/DichHoc/DICHKINHYEUCHI/DKYC407.htm
http://nhantu.net/DichHoc/DICHKINHYEUCHI/DKYC407.htm
http://nhantu.net/DichHoc/DICHKINHYEUCHI/DKYC407.htm


https://thuviensach.vn

Lúc ấy sẽ có một thần lực vô biên, và làm được nhiều kỳ công, đại sự; cái đó
không có lạ gì vì con người lúc ấy đã nhập được vào  nguồn sinh lực, nguồn
năng lực vô biên của vũ trụ...[27]

Tóm lại, Thái Cực là Thiên Tâm, là Viên Giác, là Kim Đơn [28]

Tìm ra được Thái Cực, thấy được Thiên Tâm trong lòng mình, là Thần Minh
đã đến với mình vậy [29]
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Chương 8. Tổng luận

 

Chúng ta đã bàn giải nhiều về Thái Cực. Bây giờ chỉ cần thâu tóm và nhắc lại
ít nhiều điểm chính yếu.

1.  Đối với các Thánh Hiền Trung Quốc, Thái Cực sinh xuất Vạn Hữu. Thái
Cực vừa bao quát Vạn Hữu, vừa lồng trong vạn vật, Vạn Hữu. Thái Cực là
Bản Thể của vũ trụ, bất biến, bất thiên, bất sinh, bất hoại, nhưng lại vẫn chủ
trì mọi cuộc biến thiên của vũ trụ và của con người.

2.  Đứng về phương diện vũ trụ khởi nguyên, Dịch Kinh chủ trương Thái Cực
sinh Vạn Hữu.  Đó là Nhất Nguyên Chủ Nghĩa. Thái Cực tuy là Nhất, là
Nguyên nhưng lại biến hóa, vô cùng tận.  Vả  Thái Cực cũng lại là Vô Cực, là
Thần, là Thượng Đế, siêu xuất trên cơ cấu Âm Dương, cho nên quan niệm
Thái Cực có thể nói được là hoàn bị hơn những quan niệm Apeiron của
Anaximandre, quan niệm Duy linh của Platon, quan niệm Ngũ Hành của
Aristote.

3.  Quan niệm Thái Cực tương tự như quan niệm Atman của Bà La Môn,
quan niệm Logos của Âu châu, hay quan niệm đấng Christ vũ trụ của
Teilhard de Chardin.

4.  Vì chủ trương rằng Thái Cực chẳng những là Bản Thể của vũ trụ, mà còn
là Vô Cực, là Trời, nên quan niệm Thái Cực không phải là một quan niệm
Triết lý thông thường, mà còn là một đề tài đạo giáo hết sức quan trọng.

5.  Đối với các Triết gia Trung quốc, Thái Cực tiềm ẩn ngay trong lòng Vạn
Hữu, trong lòng con người.  Nhưng chỉ có con người mới nhận được Chân lý
ấy, mới cảm thông được với Thái Cực, mới trở về được với Căn nguyên.

6.  Như vậy, quan niệm Thái Cực mở lối cho một phương pháp tu thân, một
phương pháp trở về với Thượng Đế, với Căn Nguyên gốc gác của mình.  Đó
là con đường Hướng Nội, con đường Nội Tâm mà xưa nay các Thánh Hiền
khắp thế giới đều đã nhất luật băng qua.
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Cho nên muốn học Dịch, trước tiên phải tìm hiểu cho rành rẽ Vô Cực và Thái
Cực.  Hiểu được điều huyền vi, ảo diệu này là đã hiểu được chính ý Dịch
Kinh, vì Dịch Kinh không phải là một quyển sách bói toán như người ta
thường hiểu, mà chính là một phương pháp chính yếu để tìm Đạo, tìm Trời,
trở về với Đạo, với Trời

Không phải nguyên nghe bình luận, mà còn cần phải có tâm thần thanh tịnh
mới hiểu được Thái Cực.  Tâm thần có thanh tịnh, sẽ thấy được Thiên Địa
Chi Tâm, sẽ thấy được Thái Cực. [1]
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Phụ lục 1

ÍT NHIỀU DANH HIỆU TƯƠNG ỨNG VỚI THÁI
CỰC 

ANH  NGỮ

* Mercurius (Thái Cực)

* Prima materia  (Nguyên Thể)

* Archetype of the Divine Child  (Hóa Nhi)

* Anthropos  (Chân Nhân)

* Hermès (Thái Cực)

* Philosophical Gold (Kim Đơn)

* Quintessence  (Tinh)

* Unum,  Unica res, Monad (Nhất)

* Rebis (Thái Cực)

* The Drug of Immortality (Trường Sinh Dược)

* Lapis Philosophorum (Ngọc Châu Viên Giác)[1]

* The Universel Self (Toàn Nhất) (162) [2]

* The One (Plotinus and theVedanta) (162) (Nhất)

* The Divine Unity (Thái Nhất) (Eckhart, Ruysbroeck) (162)

* The Dazzling Obscurity (Suso) (162) (Yểu Minh)
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* Vacuum Plenum (W.T. Stace) (162) (Hư Thực Xứ)

* The Divine Ground (Chân Thổ) (175)

* The En Sof (Đế Ất) (177)

* The Hidden God (Trời Ẩn) (177)

* The Infinite Cosmic Self (Đại Ngã Vũ Trụ)  (178) 

* The Very Reality (Chân)  (170)

* The All Good (Chí Thành - Chí Thiện)  (170)

* The Primal Being (Nguyên Thể) (185) [3]

 

PHÁP NGỮ

* Nature Naturans (Lý Năng Sinh) [4]

* Matrice matérielle (Căn Nguyên)

* Racine (Căn Bản)

* Prana (Thần Khí)

* Purushattama

* Suprême Purusha (Chân Nhân)

* Alaya

* Avalokileshvara

* Padmapani

* Psyché (Tâm)
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* Anima Mundi (Thiên Địa Chi Tâm)

* Christ

* Âme Universelle (Vũ Trụ Tâm)

* Monade (Nguyên Thể)

* Purusha l’Homme (Chân Nhân)

* Chrestos, Homme Divin (Chân Nhân)

* Sagesse (Tuệ, Giác, v.v.. ) [5]
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Phụ lục 2 

ÍT NHIỀU BÀI THƠ VỊNH THÁI CỰC

 

I

Thái Cực, Kim Đơn có khác gì [1]

Tinh toàn vằng vặc, tỏa quang huy [2]

Nơi ấy sắc không, không mắc míu [3]

Quang minh muôn thủa, chẳng suy vi [4]

II

Thái Cực âu đành Thiên Địa Tâm,[5]

Mở trời dựng đất há qua phân [6]

Chia chia, hợp hợp, tùy thời tiết [7]

Muôn vàn chuyển dịch vẫn êm rầm [8]

III

Cánh cửa Âm Dương, cánh cửa Trời [9]

Ấp ôm Thái Cực, há chia phôi [10]

Huyền Quan, ướm hỏi nơi đâu tá?

Giữa lòng trời đất, giữa lòng người

IV
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Lão tử giúp ta mở cửa trời,

Càn Khôn hạp tịch thấu cơ ngơi.

Băng qua Quái, Tượng vào Tâm Điểm,

Gốc gác Trường Sinh, rõ chốn nơi [11]

V

Đại đạo căn cơ, ít kẻ hay,

Trong tâm chẳng kiếm, kiếm Đông Tây,

Ta nay chỉ rõ Thần Tiên xứ,

Thái Cực trăng tròn chẳng vẩn mây  [12]

VI

Phân minh, biến hóa tại trung ương,

Chốn ấy, Huyền Châu vốn ẩn tàng.

Phản bản, qui căn, manh mối lộ

Thủ Trung, Bão Nhất, cố lo lường  [13]

VII

Phanh phui, rộng mở Khiếu Huyền Nguyên,

Vào nơi hỗn độn, thấu u huyền.

Định đem nước lửa về đoàn tụ.

Quyết bắt hổ long, phục cửu uyên  [14]

VIII
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Thái Cực, Chân Tâm của đất trời,

Âm Dương biến hóa, ấy cơ ngơi [15]

Cơ mầu Tạo hóa, bằng thông tỏ [16]

Vạn Tượng mối manh, hết rối bời [17]

IX

Tạo hóa không Căn Đế,

Âm Dương có Bản Nguyên

Cơ vi huyền nhiệm ấy,

Phụ tử chẳng tương truyền

X

Vô hình, vô tượng, mơ mòng

Mịt mù, mà vẫn sáng trưng, rạng ngời.

Xây vần vạn tượng, vạn loài,

Hiệp hòa Tứ Tượng, muôn đời quang hoa.

Ngũ Hành thâu lại một nhà

Tam hoa hội tụ, sáng lòa vô biên.
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Phần 5

HÀ ĐỒ
 

Chương 1. Xuất xứ

 

Bất kỳ quyển Kinh Dịch nào cũng có hình vẽ Hà Đồ nơi đầu sách, như vậy
đủ chứng minh Hà Đồ có liên quan mật thiết đến Kinh Dịch.

Nhưng đến khi giải thích Hà Đồ, thì thường các tác giả giải thích một cách sơ
lược phiến diện, nên rút cuộc người đọc không nhận thức được những nghĩa
lý sâu xa của Hà Đồ. Có hai lối giải thích Hà Đồ:

Một là lối học đường, khoa cử. Đó là đường lối Nho gia chọn.

Hai là lối siêu hình, đạo giáo, đó là đường lối Đạo gia theo.

Giải thích theo lối học đường, mới đầu xem ra có vẻ chính thống, lý sự nhưng
cuối cùng chẳng giúp ta thêm kiến thức là bao. Giải thích theo lối siêu hình,
đạo giáo, mới đầu tưởng như không được chính thống, nhưng thực ra giúp ta
tháo gỡ được những then chốt, phanh phui được những huyền vi của Hà Đồ.

Muốn tìm lối giải thích văn học, ta chỉ việc đọc:

Dịch Kinh Đại Toàn,

Dịch Kinh Thể Chú,

Dịch Kinh Độc Bản v.v..
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Muốn tìm lối giải thích siêu hình, đạo giáo, ta phải đọc:

Chu Dịch Xiển Chân (Lưu Nhất Minh),

Tinh Hoa Lục (Văn Đạo Tử),

Tham Đồng Khế (Ngụy Bá Dương).

Thiên khảo luận này sẽ bao quát cả hai lối giải thích đó.

XUẤT XỨ CỦA HÀ ĐỒ

Tục truyền, đời vua Phục Hi có con Long mã hiện ra nơi sông Mạnh Hà, trên
lưng có mang một hình đồ, vì vậy gọi là Hà Đồ. [1]

[1] Hà xuất đồ, Lạc xuất Thư,  Thánh nhân tắc chi. 河 出 圖 洛 出 書 聖 人
則 之.

— Dịch Kinh Bản Nghĩa, Mục Hà Đồ & Hệ Từ Thượng Truyện, chương 10.
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Chương 2. Cấu tạo của Hà Đồ

Hà Đồ nguyên thủy chỉ có 55 điểm đen trắng phân phối như sau:

 

Các nhà Huyền Học Lão Giáo dần dà thêm vào cổ bản Hà Đồ:

1. Ngũ Hành, Thập Can

2. Ngũ Nguyên, ngũ Đức

3. Ngũ Tặc, Ngũ Vật

lập thành những Hà Đồ biến chế như sau: 

A. Cổ Hà Đồ
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B. Hậu Thiên Âm Ngũ Hành 

 

 

C. Tiên Thiên Dương Ngũ Hành

 

D. Sinh Sơ Âm Dương Ngũ Hành Hỗn Hợp 
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Chương 3. Đại cương

 

A.- Hà Đồ gồm 55 điểm đen trắng chia thành chẵn lẻ, Âm Dương.

Dương số: 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25

Âm số: 2 + 4 + 6 + 8 + 10 = 30

Tức là chẵn nhiều hơn lẻ, Âm nhiều hơn Dương, với ngụ ý:

Âm phải bao bọc cho Dương tôn quí ở bên trong, Âm ti tiện ở bên ngoài.
Âm chính ra phải đóng vai bì phu, vỏ bọc, vai khách. Âm Dương mới là chủ
động, cốt cán.

Tuy nhiên, nhìn vào Hà Đồ ta thấy:

Bên phía phải, các số lẻ 7 và 9 (Dương) lại ở bên ngoài, các số chẵn 2 và 4
(Âm) lại ở bên trong.

Ở bên trái, thì ngược lại: Các số lẻ 1, 3 (Dương) ở phía trong, các số chẵn 6, 8
(Âm) ở phía ngoài.[1]

Các nhà bình giải muốn thoát ngõ bí, mới đề nghị rằng: ở Hà Đồ phải coi các
số sinh 1, 2, 3, 4 bên trong là Dương, các số thành 6, 7, 8, 9 bên ngoài là Âm.

Như vậy Dương sẽ ở bên trong, Âm sẽ ở bên ngoài, tượng trưng nhẽ Âm
Dương giao thái. [2]
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Giải thích rằng trong là chủ, ngoài là khách, thì

đúng. Nhưng nói trong là Dương, mà ngoài là Âm e chỉ đúng một nửa. Thực
vậy, Kinh Dịch trước sau vốn chủ trương các số 1, 3, 5, 7, 9 là Dương số; 2,
4, 6, 8, 10 là Âm số. [3] Cho nên có lẻ, nên giải thích như sau:

Hà Đồ cũng như Dịch Kinh luôn chủ trương: Âm Dương bất trắc, Âm
Dương hỗ vi kỳ căn, cho nên dĩ nhiên có hai chiều, hai mặt, hai chủ trương
đối lập: [4]

Nửa phải: Âm chủ, Dương khách

Âm trầm, Dương phù

Tượng trưng: Âm Dương bất giao (Bĩ)

Nửa trái: Dương chủ, Âm khách

Dương trầm, Âm phù

Tượng trưng: Âm Dương tương giao (Thái)

Lối giải thích này cho ta thấy lối kết cấu Hà Đồ cũng y thức như vòng Dịch
Tiên Thiên, Âm Dương đắp đổi ngôi vị chủ khách, phù trầm. Nó hợp với
Dịch lý vì cho ta thấy đời tuy có hai chiều, hai mặt nhưng những con người
biết suy tư phải biết Điên đảo Âm Dương phản cửu hoàn, xoay trở Âm
Dương để trở về quê hương gốc gác. Nói cách khác, phải biết điên đảo để
thu Dương Thần vào bên trong đừng để cho tinh thần phù phiếm tán loạn ra
bên ngoài, bởi vì:

Anh hoa phát tiết ra ngoài,

Nghìn thu bạc Mệnh một đời tài hoa [5]

B.- Hà Đồ chuyên về thường, Lạc thư chuyên về biến.

Vì chuyên về thường, nên Hà Đồ cho ta thấy:

1. Bản thể chân thường, ngũ thập cư trung của vũ trụ.
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2. Các tiêu chuẩn biến thiên tiến hóa bằng cách trình bày 4 trạng thái tương
đối, tương phản nhau từng đôi một. Ý nói trong vòng biến thiên có những
giai đoạn đối lập, đối đỉnh nhau, và cơ cấu vạn hữu cũng đã hàm tàng những
mâu thuẫn nội tại. Cho nên thịnh suy thăng trầm là lẽ tự nhiên của Trời đất.

Nguyên lý đó được trình bày như sau:

Trong đó, Thủy Hỏa mâu thuẫn đối lập nhau, Kim Mộc mâu thuẫn xung khắc
nhau. Hai đôi mâu thuẫn đó đã được đặt vào những phương vị đối xứng, đối
đỉnh.

3. Hà Đồ chỉ sự toàn thiện, toàn bích, lúc chung cuộc nên có đủ 10 con số, và
đem số 10 đặt lại vào Trung Cung, ý nói Thiên địa tuần hoàn chung nhi phục
thủy. [6]
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Chương 4. Hà Đồ với khoa số học

 

Các Triết gia đời Tống cho rằng: Hà Đồ hình tròn tượng trưng cho thiên
tượng, cho tinh tú.[1] Vì vậy các số trong Hà Đồ có thể dùng cho lịch số.
Theo Chu Tử:

Số 1, 2 dùng để phân Âm Dương, Cương Nhu.

Số 5, 6 dùng để làm lịch số.

Số 9, 10 dùng để định chu kỳ tháng nhuận. [2]

Như vậy, Chu Tử đã đề cặp đến 3 vấn đề:

1. Vấn đề Nhất Thể Lưỡng Diện của vũ trụ

Theo Chu Tử, số 1 và 2 tượng trưng cho Dương và Âm tức là hai chiều hai
mặt của vũ trụ. Vũ trụ luôn biến thiên theo hai chiều khác nhau, nhất phục
nhất khởi, nhất tiêu nhất tức, như vậy biến hóa sẽ vô cùng tận.

Nếu vũ trụ chỉ biến hóa theo một chiều thì thế nào cũng có lúc tận thế.

Trong thế kỷ XIX, khoa học tưởng vũ trụ chỉ tiến hóa có một chiều hướng,
theo nguyên lý II Carnot-Clausius. Theo nguyên lý này thì động lực ngày một
tiêu hao, và có một lúc nào đó sẽ triệt tiêu. Khi ấy vũ trụ sẽ trở nên im lìm,
tĩnh lãng, lạnh lùng. [3]

Nhưng sang thế kỷ XX, với quan niệm tương đối của Einstein, [4]nguyên lý
bất định của Heisenberg, [5] phương trình phản phúc của Dirac, [6] quan
niệm nhất thể lưỡng diện của Louis de Broglie, [7]nhiều nhà bác học – trong
đó có Lecomte du Noüy [8] – đã nhận định phải có một chiều tiến hóa ngược
lại với nguyên lý Carnot. Lecomte du Noüy chủ trương tinh thần và vật chất
tiến hóa ngược chiều nhau, nên khi tinh thần lên đến cực điểm tinh hoa, thì
vật chất sẽ triệt tiêu phá tán. [9]
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Sở dĩ có hai chiều, hai hướng tiến hóa, biến thiên là vì tinh thần vật chất
chẳng qua cũng chỉ là hai mặt của một thực thể duy nhất. [10]

Theo khoa học hiện đại, thì năng lực có thể biến thành vật chất, vật chất có
thể biến thành năng lực. [11]

Thế là thuyết Âm Dương của Á Châu ngày nay đã được khoa học Âu Mỹ xác
nhận.

2. Số 5 và số 6 với lịch số

Chúng ta hãy khảo sát ảnh hưởng của hai con số 5 và 6 trong lịch số.

Trên thực tế thì vì sự biến chuyển có hai chiều Âm Dương, nên số 5 và 6
thường được nhân 2 thành 10 và 12.

Xưa 10 là một tuần 10 ngày.

10 là Thập Can

 12 là Lục Luật (Dương),và Lục Lã (Âm).

* Lục Luật (Dương) là: 1/ Hoàng chung (Do),

2/ Thái thốc (Re), 3/ Cô Tẩy (Mi), 4/ Nhụy tân (Fa#),

5/ Di tắc (Sol#), 6/ Vô Dịch (La#)

* Lục Lã (Âm) là: 1/ Đại Lã (Do#), 2/Giáp Chung (Re#), 3/ Trọng Lã (Fa),
4/Lâm Chung (Sol), 5/ Nam Lã (La), 6/ Ứng Chung (Si). 

Theo Trung Hoa 12 là 12 giờ một ngày (2 giờ Trung Hoa xưa là 1 giờ Âu
Châu)

Một năm có 360 ngày: (5 x 6) (6 x 2),

24 tiết (mỗi tiết là 15 ngày), 24 x 15 = 360)

72 hầu (mỗi hầu là 5 ngày (72 x = 360)
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 Cứ 60 năm (6 x 10 = 5 x 12 = 60) là một Hoa Giáp.

Mặt trời qua một cung Hoàng Đạo mất 2160 năm (360 x 6), đi một vòng 12
cung Hoàng Đạo mất 25920 năm (360 x 72).

Một Nguyên theo Trung Hoa là 129600 năm (360 x 360): Con số 129600 rất
lạ vì:

            129600 năm là một Nguyên (12 hội)

            129600 tháng là một Hội (30 vận)

            129600 ngày là một Vận (12 thế)

            129600 giờ là một Thế Kỷ (30 năm)

            129600 phân là một Năm (12 tháng)

            129600 ly là một Tháng (30 ngày)

            129600 hào là một Ngày (12 giờ)

            129600 ti là một Giờ [12]

3. Số 19 (10+9) với phép tính Tháng Nhuận

Một năm Dương Lịch có 365 ngày 235/940.

Một năm Âm Lịch chỉ có 354 ngày 348/940. 

Như vậy mỗi năm, Dương lịch và Âm lịch chênh nhau: 10 ngày 827/940

Vì vậy phải lập tháng nhuận cho Âm lịch.

Kinh nghiệm cho thấy, trong một vòng 19 năm nếu thêm vào Âm lịch 7 tháng
nhuận, [13] thì sau 19 năm, Âm lịch và Dương lịch lại có cùng một ngày
tháng như nhau. Đó là Chu kỳ Méton.

Ngoài ba trường hợp áp dụng Số học của Hà Đồ để đi tìm các định luật của
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trời đất kể trên, theo nhận định của Chu Tử, ta có thể dùng 10 con số Hà Đồ
để tìm ra nhiều định luật vũ trụ khác. Đây chỉ xin dẫn thêm ít nhiều ví dụ:

1/. 18 năm (10 + 8) là Chu kỳ Saros (18 năm 11 ngày cho ta chu kỳ các Nhật
thực, Nguyệt thực. Trong 18 năm có 70 lần Nhật thực, Nguyệt thực. Hết 18
năm lại trở lại như cũ.

2/. Ta có thể dùng cấp số nhân của 2 mà tính ra khoảng cách giữa các hành
tinh và mặt trời theo như Định luật Bode. Ta viết:

0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128.

Đoạn nhân cho 3:

0, 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, 384.

Đoạn cộng với 4:

4, 7, 10, 16, 28, 52, 100, 196, 388.

Đoạn chia cho 10:

0, 4, 0, 7, 1, 1, 6, 2, 8, 5, 2, 10, 19, 6, 38, 8.

Ta có:  [14]

 

Tên các hành tinh Khoảng cách đại khái theo
lối toán trên

Khoảng cách thật sự theo
khoa học

Thủy tinh Mercury 0,4 0,3871

Kim tinh Venus 0,7 0,723
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Trái đất Terre 1 1

Hỏa tinh Mars 1,6 1,523

Cérès Cérès 2,8 2,77

Mộc tinh Jupiter 5,2 5,202

Thổ tinh Sature 10 9,554

Thiên vương
tinh Uranus 19,6 19,21

Hải vương
tinh Neptune 38,8 30,10

 

4. Tứ Tượng và Vũ trụ vạn vật

Hà Đồ dùng các con số 1, 2, 3, 4 để chỉ cơ cấu vạn vật 6, 7, 8, 9 để chỉ sự
biến thiên của vạn vật.

Theo các nhà Huyền Học Âu Châu thì Tứ Tượng chỉ là biến thái của một
thực thể duy nhất. [15]

Theo Pythagore, thì bốn con số 1, 2, 3, 4 đã đủ tượng trưng vũ trụ và sự vận
chuyển của vạn hữu.

1, 2, 3, 4 là 4 trạng thái biểu dương sự phát hiện của Thượng Đế. Họ viết

http://nhantu.net/DichHoc/DICHKINHYEUCHI/DKYC504.htm


https://thuviensach.vn

 

Những chữ Do Thái ấy là:

Yod

Yod - He

Yod - He -Vau

Yod - He Vau - He [16]

Viết thành vòng tròn ta có:

mà Yod He Vau tức là YHVE (YAHVE, JEHOVAH).

Môn phái Pythgore gọi hình Tứ Tượng là Tétractys hay Tetragrammaton.

Và Tứ Tượng phân bá ra bốn phương có nghĩa là vũ trụ chuyển hóa không
ngừng. [17]

Không đi sâu hơn vào vấn đế Số học, ta thấy rằng Hà Đồ với những con số có
thể cho ta biết nhiều huyền cơ vũ trụ, hơn nữa ta cũng thấy rằng trên những
vấn đề căn bản, Đông Tây chẳng khác chi nhau.
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Chương 5. Liên lạc giữa hà Đồ, Bát Quái, và Lạc
Thư

 

 

Hà Đồ

Bát Quái
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Hà Đồ có đủ Thái Cực, Lưỡng Nghi, Tứ Tượng, Bát Quái.

Thái Cực          = 5 + 10

Lưỡng Nghi      = a) Dương Nghi: 1 + 3 + 7 + 9 = 20

                              b) Âm Nghi:        2 + 4 + 6 + 8 = 20

Tứ Tượng         = 1 + 6; 2 + 7; 3 + 8; 4 + 9

Bát Quái           = 7, 2, 8, 3, 6, 1, 9, 4

 

Muốn có Bát Quái ta chỉ việc đưa 4 con số bên trong vào 4 phương Bàng (Tứ
Duy) theo chiều nghịch kim đồng hồ:

7

2

8 3             4 9

1

6

Càn

7

  Đoài 2                4 Tốn

        Ly 8                        9 Khảm

Chấn 3                 1 Cấn

6
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Khôn

 Muốn có Lạc Thư, ta:

1. bỏ số 10 ở Trung cung

2. đảo lộn 2 cặp số 4/9 và 2/7 với nhau

3. đặt các số chẵn vào bốn phương bàng (tứ duy) theo chiều nghịch kim đồng
hồ. Ta sẽ có:

7

2

8 3       5/10      4 9

1

6

 9

 4

8 3       5      2 7

 1

 6

 

9

4          2

3          5          7

8          6

1

Thế là Kim Hỏa đổi ngôi, và chiều vận dụng của Lạc Thư sẽ theo chiều Ngũ
Hành tương khắc.
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Đó tức là chiều Âm của các vì sao trong Tử Vi.

Hà Đồ chủ sinh. Lạc Thư chủ khắc.

Hà Đồ vụ tu nội, mục đích giúp con người trở thành thần thánh.

Lạc Thư chủ trị ngoại, giúp con người sống an vui hạnh phúc. Các bậc Thánh
vương đã nhân Lạc Thư làm ra Hồng Phạm Cửu Trù để dạy các bậc Đế
vương phương pháp tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. (Xem quyển Khổng Học
Tinh Hoa của tác giả.)
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Chương 6. Những vấn đề siêu hình tàng ẩn trong
Hà Đồ

 

Trong Hà Đồ tàng ẩn nhiều bí quyết siêu hình, nhiều vấn đề triết lý, nhân
sinh, đạo giáo.

Chúng ta sẽ lần lượt khảo cứu ít nhiều vấn đề then chốt sau đây:

1/. Trung Cung, Trung Điểm hay Bản Thể Vũ trụ.

2/. Chu Vi hay là Vạn Hữu với Nguyên Lý Diễn Dịch Tuần Hoàn.

3/. Quan niệm Âm Dương, hay Nhất Thể Lưỡng Diện.

4/. Nguyên tắc sinh thành hay là sự cộng tác của Âm Dương, của tinh thần
vật chất, để thực hiện đại công của vũ trụ.

5/. Các hình thái hay các tầng lớp con người theo Hà Đồ.

6/. Quan niệm Thiên Nhân Tương Dữ theo Hà Đồ.

7/. Tạo hóa Qui Trung Chi Diệu theo Hà Đồ.

 

1. Trung Cung, Trung Điểm hay là Bản Thể của Vũ trụ

Kinh Dịch chỉ dùng có mấy đồ bản Hà Đồ, Lạc Thư và các họa bản Dịch mà
đã mặc nhiên đề cập được hết các vấn đề:

a). - Căn Nguyên, Cùng đích của vạn vật

b). -Sự biến thiên: Các giai đoạn biến thiên, và chiều hướng biến thiên của
vạn vật. [1]
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Tất cả các họa bản đều diễn tả một chân lý siêu việt: Vạn vật từ một thực thể
siêu vi sinh xuất, biến hóa muôn vàn, thi triển hết mọi khả năng, tận dụng
mọi kết quả, rồi cuối cùng lại trở về Căn Nguyên bản thể.

Vũ trụ dẫu tán phân, phóng phát bao nhiêu chăng nữa rồi ra cũng qui về Đại
thể siêu vi.

Phân tán thì chu lưu cùng vũ trụ, thâu liễm thì kết tụ trong tâm điểm tế vi. [2]

Có biết nhẽ: Nhất thể biến Vạn thù, Vạn thù qui Nhất thể, có biết nhẽ biến
hóa tuần hoàn, phản phúc, phóng đãng, di lưu, rồi lại qui căn, phản bản, thì
mới hiểu được vi ý của các họa bản Hà Đồ, Lạc Thư và Dịch.

Đại thể, Bản Thể Bất Khả Tư Nghị ấy các nhà Huyền Học Nho, Lão đã
gượng ép mà đặt cho những tên Thái Cực Đạo và gượng ép tượng trưng bằng
những số những hình.

Thái Cực trong Dịch

Ngũ trong Lạc Thư

Ngũ thập trong Hà Đồ.

Theo cùng khuôn mẫu ấy các khoa Thiên văn, Địa lý, Nhân sinh cũng chủ
trương:

1. Trung tâm trời là Thiên Khu [3], Thiên Cực, Bắc Cực hay Tử Vi cung [4].

Trung Điểm đất theo quan niệm Trung Hoa là núi Côn Lôn [5].

Trung Điểm trong con người là: Nê Hoàn Cung, Côn Lôn, Cốc Thần hay
Thiên Cốc v.v.. [6]

Như vậy ngũ thập cư trung trong Hà Đồ là bản thể, tức là Thái Cực. [7]

5 và 10 là số đại thành bao quát Âm Dương:
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             5 = 1 + 4

             5 = 2 + 3

            15 = 6 + 9

            15 = 7 + 8

cũng như 5 và 10 phân tán ra tứ phương sẽ sinh ra các số Âm Dương bên
ngoài, Thái Cực cũng sinh xuất muôn vật.

Cho nên bất kỳ trong một đồ bản nào, Trung Cung, Trung Điểm cũng tượng
trưng cho Thái Cực, Căn nguyên sinh xuất muôn vật và cũng là nơi giao hội,
qui hoàn của vạn vật:

Mới hay:

Con con cháu cháu vấn vương,

Đông, Tây, Nam, Bắc bốn phương hồi đầu.

Càn, Khôn, Ly, Khảm gặp nhau,

Hợp thành một khối, gót đầu chẳng phân.

Thế là thần khí qui căn,

Một lèo khinh khoát, băng chừng hư vô.

Âm Dương thông lý, hiệp hòa,

Sẽ cùng tạo hóa vào ra muôn đời. [8]

Cổ nhân dùng Trung Cung, Trung Điểm để tượng trưng cho Thái Cực, cho
Bản Thể của vũ trụ là một sự kiện hiển nhiên được minh chứng chẳng những
bằng Hà Đồ, mà còn bằng Lạc Thư, và các đồ bản của Dịch.

Cao tăng Diệu Hư viết:
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Đãn đắc thử trung vô quải ngại.

Thiên nhiên bản thể tự hư không [9].

Tạm dịch:

Được Trung, là hết lôi thôi.

Thiên nhiên, Bản thể đất trời là Trung.

Đại Đổng Chân Kinh còn ghi: Tìm căn bản phải tìm nơi Thái Cực [10]

Hiểu được ngũ thập của Hà Đồ tức là đi sâu vào lòng sâu muôn vật, tìm ra vi
diệu của Càn Khôn, hay Ngọc Châu của Tạo Hóa. 

Cố khai phá Huyền nguyên tam ngũ

Mới tìm ra Tạo hóa khuê chương

Huyền cơ Trời ở trung ương,

Gần trong gang tấc, chẳng vương tượng hình. [11]

 

2. Chu vi Hà Đồ hay là Vạn hữu với  Nguyên lý Diễn Dịch tuần hoàn

Hà Đồ chỉ mới có tứ chính mà không có tứ duy nên chính là một vòng tròn,
mà vòng tròn là tượng trưng cho sự tuần hoàn biến Dịch.

Hà Đồ xét về phương diện ngũ hành có thể đơn giản hóa như sau:

 Nam

 Hỏa 

       Đông    Mộc Thổ     Kim Tây 

 Thủy
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 Bắc

Nhìn vào đồ bản này ta thấy hình chữ thập:

Trong đó Thủy Hỏa chống đối nhau như dưới với trên, như Nam với Bắc,
Kim Mộc chống đối nhau như Tả với Hữu, như Đông với Tây. Tức là trong
sự biến Dịch có tung hoành thuận nghịch, phải có thể đổi thành trái, dưới có
thể đảo lên trên.

Trong trời đất, và trong xã hội ta cũng thấy đây những hiện tượng đối đãi,
phản phúc: Đông mà sáng, thì Tây tối; Bắc lắm đất, Nam lắm biển; có lúc cá
nhân được trọng, có khi đoàn thể được trọng; có thời, vua là trọng, có thời,
dân mới quí; có nơi tinh thần được sùng thượng, có chỗ vật chất được suy
tôn; tất cả đều tùy nơi, tùy thời. 

Lẽ thuận nghịch (Tống), đối đãi (Thác ) của Hà

Đồ được tượng trưng bằng hai cặp mâu thuẫn:

            Kim     Mộc

           Thủy   Hỏa

và được Dịch kinh tượng trưng bằng:

28 cặp quẻ phản phúc (Tống)

4 cặp quẻ đối đãi (Thác) [12]

Ngay trong ngôn ngữ, từ ngữ cũng có nhiều chữ để chỉ, để gợi ra sự đối đãi,
thuận nghịch.

Ví dụ: Lá mặt, lá trái;

            Xoay xở, Lật lọng;

            Đảo điên, Phản phúc.

hay cách nói lái trong tiếng Việt, các loại văn biền ngẫu, câu đối. Trong chữ
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Hán cũng có những loại chữ đảo điên, phản phúc, đối đãi.

Ví dụ: Cảo = Sáng sủa, Yểu = Mờ mịt

 Thượng = Trên, Hạ = Dưới

            Hữu = Phải, Tả = Trái

            Diệt = Lồi, Ảo = Lõm

            Tường = Nửa trái, Phiến = Nửa phải [13]

            Suy ra muốn biến hóa phải biết nhẽ điên đảo, thuận nghịch. Áp dụng
vào con người muốn có một đời sống lý tưởng, phải biết tùy như cầu, khuynh
hướng, tùy thời gian, tuổi tác mà biết lúc nào phải trọng vật chất, lúc nào phải
trọng tinh thần. Nói chung từ bé đến lớn, con người càng ngày càng hướng
ngoại, đi tìm vật chất, tìm cơm áo địa vị, từ lớn đến già càng ngày càng
hướng nội, đi tìm tinh thần, và các giá trị siêu nhiên.

Đó chính là chiều hướng biến hóa của Hà Đồ:

Tiến về vật chất trước (Thoái hóa)

Tiến về tinh thần sau (Tiến hóa) để rốt ráo trở về Trung Cung Thái Cực.[14]

 

Đó là tiến hóa theo chiều Dương, chiều Ngũ Hành tương sinh, chiều đi về
hướng tinh thần ngược lại với chiều tiến hóa của Lạc Thư tức là chiều Âm,
chiều Ngũ Hành tương khắc, chiều đi về vật chất, ngoại cảnh.
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Nếu trời đất chỉ biến hóa một chiều thì sẽ có lúc cùng, nhưng vì luôn luôn
biến hóa theo hai chiều, hai hướng cho nên lúc nào cũng có một bên tăng,
một bên giảm, bên tiêu, bên tức, thành thử dẫu biến hóa mấy, toàn bích vẩn y
nguyên, không vơi, không cạn.

Suy ra trong vũ trụ, sự biến hóa luôn có hai chiều hai hướng: Tinh tú vận
chuyển theo hai chiều thuận nghịch, Đạo giáo và Chính trị theo đuổi những
mục đích ngược nhau, con người có hướng ngoại, hướng nội, vật chất có tụ,
có tán, v.v..

Trong chiều biến hóa của Lạc Thư, động lực ngày một giảm, hư lực ngày một
tăng theo Nguyên lý Nhiệt lực II của Carnot-Clausius. [15]

Trong chiều biến hóa của Hà Đồ, động lực ngày một tăng, hư lực ngày một
giảm.

 

3. Quan niệm Thái Cực, Âm Dương, hay Nhất Thể Lưỡng Diện

Sự biến hóa theo hai chiều hướng đối nghịch nhau, truy kỳ nguyên là vì cơ
cấu vũ trụ đã được tổ chức theo hai hình thức đối nhau. Đó là quan niệm Thái
Cực Lưỡng Nghi, Nhất Thể Lưỡng Diện của Dịch kinh. Hà Đồ tượng trưng
quan niệm này bằng số như sau:

            5 = 2 + 3

            5 = 4 + 1

Dịch kinh viết:
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Nhất Âm, nhất Dương chi vị Đạo.

Nếu viết thành phương trình ta sẽ có

Đạo = Âm + Dương

Thái Cực = Âm + Dương [16]

Muốn hiểu bí quyết Dịch, không được coi Âm, Dương là hai thực thể đối lập,
mà là hai phương diện của một thực thể, hai chiều hướng của một vòng tuần
hoàn.

Thúy Hư Thiên viết: Thực ra, hai chữ Âm Dương chỉ là một vật. [17] Cho
nên Âm Dương chỉ là hai chiều hai mặt của một Thực thể là Thái Cực. Thái
Cực tuy là Căn Nguyên của Âm Dương, nhưng Thái Cực siêu xuất trên Âm
Dương, bao quát Âm Dương.

Số 5 là phi Âm, phi Dương vì bao quát Âm Dương: 5 = 2 + 3 = 1 + 4 [18]

Cổ nhân cho rằng Thái Cực tức là Thần, Thần

tức Thái Cực cho nên Thần cũng siêu xuất Âm Dương,

năng Âm, năng Dương, vì thế nên Hệ Từ viết: Âm Dương bất trắc chi vị
Thần. [19]

Khoa học ngày nay đã tiến dần tới quan niệm nhất thể lưỡng diện, Thái Cực
Âm Dương của Dịch kinh, và của Hà Đồ.

Thực vậy, theo thuyết tương đối của Einstein thì năng lực có thể biến thành
vật chất, vật chất có thể biến thành năng lực theo phương trình.

E = mc2 [20]

Theo Teilhard de Chardin, vũ trụ được tạo dựng bởi một thực thể duy nhất,
mà tinh thần, vật chất, chỉ là 2 phương diện tương đối. [21]

Tóm lại, vì thực thể, có hai mặt, hai bên, nên cuộc biến thiên tiến hóa cũng có
hai chiều, hai hướng.             Vũ trụ, dù xét về cơ cấu, hay xét về vận động,
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tiến hóa, luôn luôn theo định luật Âm Dương. Khoa học ngày nay đã chấp
nhận quan điểm này khi cho rằng:

Thời gian là chiều kích thứ tư của không gian.

Tinh thần là biến thể của vật chất, vật chất là biến thể của tinh thần v.v..

Tóm lại không có gì có thể hoạt động riêng rẽ mà luôn luôn phải dựa dẫn vào
nhau.

 

          4). Hà Đồ với lẽ sinh thành.

Hà Đồ còn đưa ra một nguyên lý căn bản là bất kỳ cái gì không thể sinh ra
mà đã trưởng thành, toàn hảo ngay, mà còn phải biến hóa qua nhiều giai
đoạn, nhờ sự hỗ trợ của hoàn cảnh, chịu các ảnh hưởng tinh thần, vật chất
mới trở nên thành toàn, hoàn hảo được.

Dương phải có Âm phụ bật mới thành tựu, Âm phải có Dương bổ sung mới
toàn hảo. Suy ra tinh thần muốn khuếch sung, tiến triển phải nhờ hoàn cảnh
vật chất hỗ trợ, vật chất muốn phát triển cần phải có tinh thần khai thác, điều
động.

Âm Dương phải cộng tác với nhau, tinh thần vật chất phải hỗ trợ lẫn nhau,
mới thực hiện được đại công vũ trụ.

Vì thế Hà Đồ mới chủ trương:

Thiên Nhất sinh thủy, Địa Lục thành chi

Địa Nhị sinh hỏa, Thiên Thất thành chi v.v...

 

5). Các hình thái, các tầng lớp con người theo Hà Đồ

Thay vì phân chia con người thành ba phương diện: Xác, Hồn, Thần hay
Tinh, Khí, Thần, theo nguyên lý Tam Tài.
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            Hà Đồ, vì trọng nguyên tắc Âm Dương đối trĩ, nên lại phân chia tỉ mỉ
hơn nữa, tức là:

            phân Hồn thành        A- Du Hồn (Dương)

                                                B- Quỉ Phách (Âm)

Theo tài liệu của Lưu Nhất Minh, trong quyển Chu Dịch Xiển Chân, và quan
niệm các nhà Huyền Học Âu Châu, ta áp dụng lời phân chia con người theo
phương thức Ngũ Hành, Tứ Tượng như sau:

        

Du hồn (Dương), gần Thần minh hơn, ưa ánh sáng.
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Quỉ phách (Âm), gần vật chất hơn, ưa bóng tối.

Các nhà Dưỡng Sinh Học, đã áp dụng quan niệm này vào công cuộc vệ sinh,
và cho rằng nhà cửa không nên cao quá, sáng quá vì như vậy sẽ thương
phách, không nên thấp quá, tối quá vì như vậy sẽ thương hồn và bệnh tật do
đó sẽ sinh.[22]

Âu Châu cũng có quan niệm Hồn, Phách.

Theo các nhà Huyền Học Âu Châu thì Hồn, Phách, khác nhau cũng như khí
với nước.

Lúc chết, Phách quanh quất bên xác, còn Hồn thì khinh phiêu cùng thần khí
lãng du. Phách là cứ điểm của dục tình, ngã chấp lúc sống; và đến khi chết,
Phách sẽ tan biến dần trong giòng sông quên lãng, y như xác

tan biến trong đất cát. Còn hồn là Khí, là xe của Thần theo từ ngữ Platon, đó
là hạt giống Trường Sinh, mầm mộng Kim Thân, Thánh Thể...[23]

Đem những quan niệm trên đối chiếu với khoa Cơ Thể và Sinh Lý Học hiện
đại ta có thể ức đoán:

Cứ điểm của Phách có thể ở trung khu não bộ (diencéphale), nơi thị tầng
(thalamus ou couches optiques), hạ thị tầng (hypothalamus), [24]hoặc ở trong
các Dung Dịch luân chuyển trong các xoang não tủy.

Còn Hồn thì lại liên hệ mật thiết đến các khí thể, lưu hành trong các xoang
não bộ. Đó cũng là những quan điểm xa xưa của Galien và thánh
Augustin. [25]

 

6). Quan niệm Thiên Nhân Tương Dữ trong Hà Đồ

Trong đạo Lão cũng như trong đạo Nho, vốn có quan niệm Thiên Nhân
Tương Ứng[26], Thiên Nhân Tương Dữ. [27]

Ý nói Trời chẵng ở xa con người, mà đã ở ngay trong tâm khảm con người,
để làm chủ chốt cho con người, ám trợ con người.[28]
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Quan điểm này thực ra không phải của riêng một đạo nào, mà là gia tài của
nhân loại. Đi sâu vào các Đạo giáo, các môn phái Huyền Học Đông, Tây, ta
thấy quan điểm này thường được đề cập tới. [29]

Hà Đồ bày ra lẽ Âm Dương phối ngẫu theo nhau như bóng với hình. Các
nhà Huyền Học Lão giáo dựa vào Hà Đồ, xiển minh nhẽ Trời người hợp
nhất, Thiên Lý tại nhân tâm.

Theo quan niệm này ta có thể nói: Trời là Thần, là Chân Dương. Hồn con
người là Khí, là Chân Âm[30]. Một bên hùng dũng chỉ lối đưa đường, một
bên nhu thuận, tuân theo sự hướng dẫn, đúng như hai quẻ Kiền, Khôn trong
Kinh Dịch.

Trời có:

1) Ngũ Nguyên:

 a - Nguyên tính

 b - Nguyên thần

 c - Nguyên tình

 d - Nguyên tinh

 e - Nguyên khí

2) Ngũ Đức:

 a - Nhân

 b - Nghĩa

 c - Lễ

 d - Trí

 e - Tín [31]

Người có:

1) Ngũ Vật:

 a - Du hồn

 b - Thức thần

 c - Quỉ phách

 d - Trọc tinh

 e - Vọng ý

2) Ngũ Tặc:

 a - Hỉ

 b - Lạc

 c - Nộ

 d - Ai

 e - Dục 
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Trời là Chân, Người là Giả, hai đàng như hình với bóng chẳng lìa nhau.
[32]Người cần phải tuân phục Trời, thuận theo Mệnh lệnh Trời, mới có thể đi
đến chổ Âm Dương hòa hợp, thái hòa trường cửu.[33]Trời, Người đều có thể
làm chủ hay làm khách. [34]

Nhưng con người vì bản tính nông cạn, si mê, nếu tự động đóng vai chủ
nhân, định đoạt mọi sự, thì chắc sẽ đi đến chỗ thất bại. Cho nên, hay hơn hết
là nhường cho Trời làm chủ, cho lương tâm, lương tri làm chủ [35], còn mình
chỉ biết tuân thuận theo, như vậy chắc chắn sẽ tốt đẹp. Đó là nhẽ Chủ, Khách
trong Hà Đồ.

Vì thế các nhà Huyền Học Lão giáo mới nói: Nhường ngài làm Chủ, ta làm
Khách. [36]

Hà Đồ lấy vị số mà chứng minh rằng:

            Sâu là Chủ, Nông là Khách,

            Trong là Chủ, Ngoài là Khách

Cho nên, nếu Thượng đế là chủ của ta, thì chắc chắn phải ở ngay trong tâm
của ta.

Vì vậy người xưa cho rằng:

Tu hành phải biết nông sâu,

Nông sâu chẳng biết, tìm cầu luống công. [37]

 

7). Bí quyết Tạo Hóa Qui Trung Chi Diệu theo Hà Đồ

Dịch kinh cốt là để mô tả diễn Dịch một chân lý trọng đại. Muôn loài đều từ
một Đại thể, từ một Căn Nguyên sinh xuất; biến thiên, tiến hóa tưởng là vô
biên vô tận, nhưng kỳ thực chỉ theo định luật Âm Dương, theo hai chiều
hướng ngoại, hướng nội; Vãng Lai theo định luật tuần hoàn, nên khi hết chu
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kỳ lại trở về Nguyên Bản. [38]

Lão tử cũng đã đề cao Nguyên lý ấy:

Đạo Đức Kinh viết:

Muôn loài sinh hóa đa đoan,

Rồi ra cũng phải lai hoàn Bản Nguyên,

Hoàn Bản Nguyên, an nhiên phục Mệnh,

Phục Mệnh rồi, trường vĩnh vô cùng. [39]

Hà Đồ cũng xiển minh nhẽ Vạn Vật Qui Trung bằng cách đặt lại số 10 vào
Trung Cung.

Hơn nữa nếu ta bắt đầu từ Trung (Thổ) đi theo vòng Ngũ Hành tương sinh:
Thổ( Kim( Thủy( Hỏa( Thổ thì hết một vòng biến Dịch ta lại trở về Trung
(Thổ).

Vả lại nếu ta xếp lại các con số trong Hà Đồ theo phương thức dưới đây, ta sẻ
thấy chiều hướng luân chuyển các con số là trở về Trung Cung, Trung
Điểm. [40]

Ngụy Bá Dương viết:

Lấy con số 5 trung ương, tán phân ra tứ phương sẽ thành 6, 7, 8, 9 tức là
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Thủy, Hỏa, Mộc, Kim, đều dựa vào Thổ mới thành.

Lấy các số 1, 2, 3, 4 ở bốn phương thu về trung ương sẽ được 10, tức là
Thủy, Hỏa, Mộc, Kim, đều Phản Bản Hoàn Nguyên, hội họp ở Trung thổ.
Thực là vi diệu thay. [41]

Vi chỉ của Dịch thực là cao siêu, huyền diệu.

Mới đầu chỉ cho ta thấy Thái Cực, Đạo Thể biểu dương dần dà thành Số, Vị,
Hình Tượng, Màu Sắc, Thể chất, Không gian, Thời gian, Vạn Vật, Vạn Hữu.

Sau đó, lại cho ta nhìn thấy những giai đoạn biến thiên, những yếu tố cấu tạo
nên vạn vật, những then chốt biến hóa, từ Vạn Tượng rút lại về Ngũ Hành, về
Tứ Tượng, Âm Dương rồi lại trở về Thái Cực, Vô Tượng, Vô Vị, Vô Số. Mới
hay:

Tự Đạo phân chia, Số mới thành,

Ngũ Hành hình tượng: Đạo nha manh

Năm phương vũ trụ: Thần phân liệt,

Chất sắc năm mầu: Đạo tán sinh. [42]

Số từ vô số xuất sinh,

Trở về vô số, mới thành vãng lai.

Tượng từ vô tượng, phân bài,

Trở về vô tướng, trong ngoài ấm êm

Vị hoàn vô vị, mới nên,

Chất hoàn vô chất, tinh tuyền trước sau.

Chớ chia đạo thể nhiệm mầu,

Số kia bám víu vào đâu sinh thành.
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Muốn trừ cho hết tượng hình,

Ngừng cơ biến hóa, mối manh tiêu liền.

Vị ngôi muốn hết dưới trên,

Thời đừng phân biệt Bản Nguyên làm gì.

Đạo không phát tán chia ly,

Thời thôi vật chất biến đi từ đời.

Đạo là vô số, vô ngôi,

Vô hình, vô chất, chia phôi nhẽ nào.

Đạo Trời vi diệu xiết bao...[43]

Hà Đồ với con số 15 viết ở Trung Cung, tức là cho ta thấy rằng căn bản hay
cùng đích của vạn vật là ở tại Trung Cung, mà Trung Cung lại là Thái Cực,
cho nên, theo Hà Đồ, thì Căn Nguyên và cùng đích của vũ trụ vẫn là Thượng
Đế. Sách Đại Đỗng Chân Kinh viết: Căn bản vốn ở trung tâm điểm. [44]

Sách Nhập Dược Kính viết: Người nào biết Tạo hóa, sẽ tìm căn nguyên vũ
trụ nơi Trung Cung (Chân Thổ). [45]

Mới hay:

Huyền cơ Trời ở Trung ương,

Gần trong gang tấc chẵng vương tượng hình. [46]

Như đã nói trên số 15 ở Trung Cung tượng trưng

Thái Cực. Lạ lùng thay, đối với các nhà Huyền Học Âu Châu, số 15 chỉ
Thượng Đế. Và họ cho rằng Lạc Thư được quí trọng vì ngang dọc đều cộng
thành 15, cho nên Lạc Thư là biểu dương của Thượng Đế.[47]

Đọc bài thơ trong sách Kim Liên Chính Tông Ký, ta càng nhận thấy rõ rằng
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Trung Cung, Trung điểm ở Hà Đồ chính là Nhất, là Thượng Đế, là Thủy Tổ
Vũ Trụ, Càn Khôn.

Chân Nhất ở Trung Cung có Tứ Tượng, Tứ Sắc (đỏ, đen, xanh, trắng) bao
quanh, được thi sĩ mô tả như là Thánh Mẫu ẩn thân trong thạch động mầu
đỏ, [48]như Linh Thần ngự trên lầu giáng cung, [49], như Chân Cống, hay
Kim Đơn chìm dưới làn sóng hồ màu biếc, [50] như đám mây bay trước ngọn
núi Bạch Ngọc màu trắng [51].

Nguyên văn bài thơ như sau:

Nhất trung hữu Nhất, Nhất nan luân,

Tam cảnh nguyên tòng nhất xứ phân,

Xích thạch động trung tàng Thánh Mẫu,

Giáng cung đài thượng liệt Thần Tôn.

Bạch đàm ba nội chân chân cống,

Bạch ngọc phong tiền ải ải vân.

Cá thị càn khôn khai tịch tổ.

Thế gian ngu tục, khởi giao văn.[52]

Khi đã biết Trung Cung tượng trưng cho Thượng Đế Bất Khả Tư Nghị, Vô
Số, Vô Vị, Vô Tượng, thì bí quyết trở về với Thượng Đế, về Trung Cung là
phải biết vượt lên trên hết mọi ảnh tượng [53], chi ly, phiền tạp, phải biết thu
nhiếp vạn thù, qui nhất bản.

Người xưa gọi thế là:

Toản thốc Ngũ Hành,

Hòa hợp Tứ Tượng

Tam hoa tụ đỉnh
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Ngũ khí triều Nguyên

Tạo Hóa Qui Trung Chi Diệu. [54]

Nói một cách thiết thực hơn, muốn tìm về Trung cung, con người phải biết
đâu là Chân Tâm trong con người.

Các nhà Huyền Học Lão giáo đã cho biết Nê Hoàn Cung, ở trung tâm não bộ
chính là Chân Tâm, là Trung Cung, Trung Điểm nơi con người.

Mới hay:

Nê hoàn một khiếu, thấu cửa Trời

Ngọc Hoàng Thượng Đế, ấy tòa ngôi,

Thánh Hiền lui tới, duy đường ấy,

Cưỡi hạc băng chừng, thẳng tới nơi. [55]

Giai đoạn sau là thu thần, liễm khí cho qui tụ về óc não, sống đời sống nội
tâm cho thật rồi rào, dùng hết tâm thần ý chí vào công cuộc chiêm ngưỡng
Thượng Đế, sống hợp nhất với Thượng Đế. [56]

Đó là ý nghĩa những khẩu quyết:

Hoàn tinh bổ não

Tam hoa tụ đỉnh

Ngũ khí triều Nguyên [57]

hay:

Tử dục bất tử tu Côn Lôn [58]

Qui Trung tóm lại là:

Đem ngựa ý, qui về thần thất [59]
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Bắt vượn tâm, giữ chắc động phòng. [60]

Tâm, Thần, Hồn, Phách, Ý qui trung. [61]

Nói theo từ ngữ Công giáo tức là muốn sống kết hợp với Thượng đế, phải
kính mến Thượng đế hết lòng, hết sức tâm thần. [62]

Hiểu được ý nghĩa Trung Cung, biết được bí quyết Tạo Hóa Qui Trung Chi
Diệu, con người mới có thể tìm ra được địa vị sang cả của mình [63] mà Định
Mệnh con người là sống kết hợp với Thượng Đế. [64]
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Bạt

 

Số, văn dụ Đạo, Đạo tài thông,

Hà, Lạc huyền vi tại chính trung

Luân chuyển, tuần hoàn quan trục cốc,

Biến thiên thăng giáng, hệ tâm cung

Căn chi, Bản mạt minh đoan đích,

Tụ tán, hiển vi thức thủy chung

Tri chỉ tức nhiên tri giải thoát

Phật, Tiên bất quá đắc Hoàn Trung. [1]

(Nhân tử chuyết đề)

 

Đạo cả siêu vi khó luận bàn,

Lấy lời, lấy số tả lan man.

Huyền vi Hà, Lạc nơi tâm điểm.

Trục chuyển vành xe, mới vẹn toàn.

 

Trục chuyển vành xe, mới vẹn toàn,

Trần hoàn biến chuyển, hệ tâm xoang
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Ngọn ngành, gốc rễ, thông đầu cuối

Tụ tán, hiển vi, chẳng ngỡ ngàng.

 

Tụ tán, hiển vi, chẵng ngỡ ngàng

Đầu đuôi thông tỏ, hết đa đoan

Phật, Tiên, gặp gỡ nơi Trung Điểm [2]

Tìm được Hằng Tâm, thoát nhiễu nhương.
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Phần 6

LẠC THƯ
 

Chương 1. Xuất xứ của Lạc Thư

Lạc Thư có một tầm ảnh hưởng rất lớn lao trong mọi lãnh vực tư tưởng,
chính trị, đạo giáo Trung Hoa, vì vậy cần được khảo sát cho tường tận.

Theo Kinh Thư, sau khi trị thủy thành công, Vua Vũ đã được Trời ban cho
Hồng Phạm Cửu Trù, tức là phép tắc cai trị xã hội, và định chế nhân luân.[1]

Tục truyền Trời cho thần qui hiện lên ở sông Lạc, mang trên lưng một hình
vẽ.  Vua Vũ nhân đấy làm ra Hồng Phạm với sự cộng tác sau này của Cơ
tử. [2]

Sách Chính Nghĩa Xuân Thu Vĩ ghi:

Hà dĩ thông Kiền xuất thiên bào,

Lạc dĩ lưu Khôn thổ địa phù [3]

Câu đó rất quí báu, vì sẽ giúp ta hiểu rõ phạm vi và mục đích của Hà Đồ, Lạc
Thư.  Hà Đồ giúp ta hiểu Trời, Lạc Thư giúp ta hiểu Đất.

Hà Đồ giúp ta tu luyện tâm hồn, Qui Nguyên, Phản Bản.  Lạc Thư chỉ vẽ
cách thức an bang, tế thế; tổ chức đời sống xã hội và vật chất bên ngoài.

Vì lẽ đó, nên Hà Đồ hình tròn, còn Lạc Thư hình vuông.  Tròn tượng Trời,
vuông tượng Đất.

Hà Đồ, Lạc Thư hỗ trợ, bổ sung lẫn cho nhau, và có thể nói được là hai
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phương diện của một học thuyết duy nhất, đó là: nội thánh, ngoại vương chi
đạo, y như tấm  vải  có  sợi  ngang  sợi  dọc, [4]như  cuộc đời  có  hai chiều
xuôi ngược, hai mặt trong ngoài.

Theo Từ nguyên, Lạc Thư dạy cách tổ chức xã hội trị quốc an bang. [5]Ta sẽ
bằng cứ vào câu đó, để phanh phui cho ra các bí quyết của Lạc Thư.
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Chương 2. Cấu tạo của Lạc Thư

 

Lạc Thư được cấu tạo như sau:

Trong Chu Dịch Xiển Chân ta thấy có một hình Cổ Lạc Thư như sau:

Đồ hình  này làm  ta mường tưởng  đến  cách cấu tạo của nguyên tử  với 
nhân ở chính giữa và các quĩ đạo điện tử  ở  bên  ngoài.  Nhưng dĩ  nhiên
hình  này  không phải là chính thống.

Ta vẽ lại sự diễn tiến từ Hà Đồ sang Lạc Thư như sau:

(a)
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 (b)

 

(Ta thấy các số chẵn sung vào bốn hướng phụ, còn 4 số lẻ ở bốn phương
chính.)

(c) Hà Đồ biến chuyển theo chiều Dương, chiều Ngũ Hành tương sinh.

Chiều biến chuyển của Hà Đồ

(Ta có: Thổ sinh Kim; Kim sinh Thủy; Thủy sinh Mộc; Mộc sinh Hỏa; Hỏa
sinh Thổ.)
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Chương 3. Đại cương

 

Ta có thể nói được rằng Lạc Thư xuất phát từ Hà Đồ [1], nhưng có bốn điểm
dị biệt quan trọng sau đây:

1. Mất số 10 ở giữa.

2. Âm Dương không còn hòa hợp, phối ngẫu mà đã phân kỳ, chia rẽ.

3. 2 cặp số 9/4 và 7/2 đổi chỗ lẫn cho nhau [2]

4. Ở Lạc Thư, Ngũ Hành tương khắc, vận chuyển theo chiều Âm.  Ở Hà Đồ,
Ngũ Hành tương sinh, vận chuyển theo chiều Dương.

Chiều biến chuyển của Lạc Thư.

(Ta có: Thổ khắc Thủy; Thủy khắc Hỏa; Hỏa khắc Kim; Kim khắc Mộc; Mộc
khắc Thổ.)

Lạc thư vì thiếu số 10, nên chỉ còn có chín số; hơn nữa vì Âm Dương phân
kỳ, Hỏa Kim điên đảo, nên Lạc Thư tượng trưng cho thế giới hữu hình, vạn
tượng vạn hữu, thế giới thực tại, lấy nghịch cảnh biến thiên để đoàn luyện
vạn vật.

Các số Lạc Thư tổng cộng là 45.

Các số Hà Đồ tổng cộng là 55.

Mà 45 + 55 = 100

Số 100 vốn tượng trưng vạn tượng, vạn hữu. [3]

Như vậy ta càng thấy rõ cả Hà Đồ lẫn Lạc Thư mới đủ tượng trưng cho vạn
tượng vạn hữu, từ thế giới vô hình đến thế giới đến thế giới hữu hình.
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Hà Đồ tượng trưng cho thế giới tâm thần, nội tâm, nội cảnh.  Lạc Thư tượng
trưng cho thế giới vật chất ngoại cảnh, cho xã hội bên ngoài. 

Vì thế, các bậc tiên hiền nhiều khi lại vẽ Hà Đồ nằm bên trong, Lạc Thư bao
bên ngoài.

Người xưa cho rằng Hà Đồ, Lạc Thư có ba điểm giống nhau và hai điểm
khác nhau.

Ngọc Trai Hồ thị bình rằng:

3 điểm giống nhau:

1. Hà Đồ cũng như ở Lạc Thư số 1,  số 6 đều ở phía Bắc.

2. Số 3 và 8 đều ở phía Đông

3. Số 5 đều ở Trung Cung

2 điểm khác nhau:

1. Ở Hà Đồ thì số 2 và 7 ở phía Nam, còn ở Lạc Thư thì số 2 và 7 lại ở phía
Tây.

2. Ở Hà Đồ thì số 4 và 9 ở phía Tây. Ở Lạc Thư trái lại 4 và 9 ở phía
Nam. [4] 

Tóm lại, các số Dương 1, 3, 5 không đổi vị, chỉ có các số Âm 2 và 4 mới thay
đổi, lộn lạo.[5]  Hà Đồ và Lạc Thư mỗi bên theo một ngả đường.

Hà Đồ sinh Tiên Thiên Bát Quái.

Lạc Thư sinh Hậu Thiên Bát Quái.

Phục Hi nhân Hà Đồ vẽ ra Tiên Thiên Bát Quái.
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(Cả hai hình đều có cùng một chiều diễn tiến) 

Ở Hà Đồ ta thấy nửa bên phải, các số Dương lẻ đều ở bên ngoài, các số Âm
chẵn đều ở bên trong.

Còn ở nửa bên trái, thì các số lẻ Dương lại ở bên trong, số chẵn Âm lại ở bên
ngoài.

 

Ở Tiên Thiên Bát Quái, ta cũng thấy ở nửa bên phải các hào Âm ở bên trong,
các hào Dương ở bên ngoài; Còn ở nửa bên trái, thì các hào Dương lại ở bên
trong các hào Âm ở bên ngoài.  Như vậy Hà Đồ và Tiên Thiên Bát Quái đã
rập theo một khuôn mẫu.
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Lạc Thư liên lạc mật thiết với Hậu Thiên Bát Quái:

Hậu Thiên Bát Quái đánh số các quẻ đúng theo thứ tự Lạc Thư.

 Ở Hậu Thiên Bát Quái, các quẻ theo số thứ tự sau:  Nhất Khảm, nhì Khôn,
tam Chấn, tứ Tốn, ngũ Trung, lục Càn, thất Đoài, bát Chấn, cửu Ly.

Thiệu khang Tiết cho rằng, người xưa nhân vòng tròn của Hà Đồ mà suy ra
lịch kỷ, nhân hình vuông của Lạc Thư mà nghĩ ra cách chia châu, chia đất.

Ông nói: Tròn là hình sao, số của lịch kỷ có lẽ bắt đầu từ đó.  Vuông là hình
đất, những cách chia châu, chia đất có lẽ bắt chước từ đó chăng. [6]

Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này.

Cũng như ở Hà Đồ, số quan trọng nhất của Lạc Thư vẫn là số 5.  Số 5 bao
gồm Trời Đất, Âm Dương

Trời là 3, Đất là 2.  Số 5 là số tam thiên lưỡng địa, nên chính là Thái Cực. [7]

Ngoài tâm điểm ra, Hà Đồ và Lạc Thư đều có:
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Dương số: 1 + 3 + 7 + 9 = 20

Âm số: 2 + 4 + 6 + 8 = 20

Tổng cộng đều là 20

Như vậy là Âm Dương quân bình.

Lạc Thư xưa đến nay vẫn là một cái gì huyền vi, bí ẩn.  Có nhiều lối cắt
nghĩa Lạc Thư; nông có, sâu có tùy theo trình độ, tùy theo tâm trạng của mỗi
người.

Thái Nguyên Định giải rằng: 9 số Lạc Thư tượng trưng cho các bộ phận của
thần qui.

Ông viết: 

Số cửu cung là: 

Đội chín, đạp một

Tả ba, hữu bảy

Hai, bốn làm vai

Sáu, tám làm chân

Số năm ở giữa

Tượng hình lưng rùa. [8]

Cũng thấy có ca rằng:

Tải cửu lý nhất

Tả tam hữu thất

Nhị tứ vi kiên
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Bát lục vi túc

Ngũ thập cư trung

Ỷ vu Khôn cục.

Có lẽ đó chỉ là phương pháp giúp ta nhớ phương vị các số trong Lạc Thư, chứ
chưa giải thích được chi về Lạc Thư.

Một nhà bình giải Huỳnh đình Kinh cho rằng số 5 ở trung điểm là Thái Cực,
Thái Nhất, 8 số bên ngoài là Bát Quái.  Tất cả họp thành Cửu Cung.

Hội ý trên, ta có thể giải Lạc Thư như sau:

Số ngũ là Thái Cực. [9] Còn 8 số bên ngoài tượng trưng cho Bát Quái tức là
Vạn Tượng Quần Sinh, là thế giới hiện tượng, hiện hữu.

Sự thay bậc, đổi ngôi giữa hai cặp số 9/4 (Kim) và 7/2 (Hỏa), gây nên thế bất
quân bình, mà khi đã mất thế quân bình, chắc chắn biến thiên chuyển động sẽ
phát sinh.  Đó là một định luật khoa học. [10]

Kim Hỏa đổi ngôi gây nên điên đảo chuyển vận, cốt là dể đoàn luyện muôn
vật cho nên tinh toàn, ý rằng Kim để rèn, mà Hỏa để luyện. [11] Âm Dương
tương khắc cốt để gây nên biến thiên.

Lạc Thư  với  sự đảo điên, dịch vị của Kim, Hỏa,

sự tương khắc của Âm Dương là phản ảnh chân thực về thế giới hữu hình
chúng ta, một thế giới đầy đảo điên, biến hóa.  Y thức như Hóa công có ý
dùng nghịch cảnh để phát huy tiềm năng, tiềm lực của vũ trụ, cũng như của
con người, để vạn vật và con người càng ngày càng trở nên tinh thuần, cao
khiết.

Hơn nữa, Lạc Thư tuy chú trọng đến biến hóa bên ngoài, nhưng vẫn không
quên khu nữu, quên Thái Cực bên trong.  Và như trong Trời Đất có Thái Cực
làm chủ chốt để điều hòa mọi biến thiên chuyển động, thì trong một quốc gia
cũng phải có một vị Đế Vương, một vị Nguyên Thủ cầm rường mối chỉ huy. 

Vì vậy mà ở Trung điểm Lạc Thư có Thái Cực, trung điểm Hồng Phạm có
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Hoàng Cực.  Thái Cực trong Lạc Thư tượng trưng cho Trời.  Hoàng Cực
trong Hồng Phạm tượng trưng cho vì Thiên Tử thay Trời trị dân.

Đằng khác, có ít nhiều vị chân tu đắc đạo băng qua được các lớp lang hình
tướng của vạn hữu, sống kết hợp với Thái Cực, Thái Nhất, đã mượn vị số của
Lạc Thư để nói lên sự đắc đạo của mình; đại khái rằng mình đã vào được tâm
điểm hoàn võ, vào được trong lòng Tạo Hóa.  Tung tầm mắt bao quát tám
hướng, thì thấy vạn tượng, vạn hữu triều phục, hỗ trợ chung quanh y như tay
chân, vai vế; chẳng khác nào 8 số Âm Dương bao quanh số 5 Thái Cực ở
giữa.

Sách Chẩm Trung Kinh viết:

Ta ở đơn phòng

Bạn ta: Thái Nhất

Tả ba, hữu bảy,

Chín trước, một sau

Hai bốn đằng vai

Tám, sáu đằng chân

Ta ở chính giữa. [12]

Mới hay Lạc Thư đã chứa đựng cả một kho tàng văn hóa, chính trị và đạo
giáo. [13]
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Chương 4. Ảnh hưởng Lạc Thư với các vấn đề
quốc gia, xã hội, học thuật Trung Quốc

 

Lạc Thư rất quan trọng, vì đã được đem áp dụng vào nhiều lãnh vực, khoa
học, chính trị, đạo giáo Trung Hoa.   Cửu Phong Thái thị nói:

Hà Đồ thể tròn mà dụng vuông,

Lạc Thư thể vuông mà dụng tròn. [1]

Hà Đồ sinh bát quái.  Bát quái tượng Âm Dương nên phải chẵn mới phát
biểu được ý nghĩa phối ngẫu và đối trĩ.

Lạc Thư sinh Cửu Trù, mà Cửu Trù là số Ngũ Hành biến hóa, nên phải lẻ để
ngụ ý vận động. [2]

Cho nên mới có các chuyện kỳ lạ là Hà Đồ thì có nhiều liên lạc với con số 6,
còn Lạc Thư lại gắn bó với con số 9.  Trong thiên Hà Đồ chúng ta đã thấy
tầm quan trọng của số 6 trong lịch số, nay chúng ta sẽ chứng minh tầm quan
trọng của số 9 trong cách phân châu, phân dã ở Trung Hoa.

1. Lạc Thư có 9 số, tượng trưng 9 cung

Một ở Trung ương làm khu nữu, chủ chốt

Tám ở chung quanh hàm ngụ ý nghĩa biến thiên, phụ bật.

Tiên Hiền Trung Quốc đã nhân Lạc Thư mà tổ chức phân phối Trời, Đất,
Người như sau:

Về thiên văn, vòm trời được chia làm 9 miền gọi là Cửu Cung, hay Cửu Dã
như sau:

Chu
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Dương thiên Viêm thiên thiên

Thương thiên Quân thiên
Hạo

thiên

Biến thiên Huyền thiên
U

thiên

[3]

2. Chia Trung Hoa thành 9 châu

Chiếu vào địa đồ, ta thấy vị trí các miền xưa đại khái như sau: [4]

 

Nhờ cách phân châu, phân dã trên Trời, dưới Đất thành 9 miền, nên các nhà
Thiên Văn Học Trung Hoa định được chòm sao nào chiếu vào miền nào, và
mỗi khi có hiện tượng lạ trên trời, sẽ biết được miền nào dưới đất chịu ảnh
hưởng.

3. Đế đô Trung Quốc được chia thành chín vùng theo kiểu Lạc Thư như
sau: [5]
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Khu dân cư Chợ Khu dân cư

Dân cư Vương cung Xã miếu

Khu dân cư Xã miếu Triều đình Khu dân cư

 

4. Tòa Minh Đường của nhà vua được chia thành 9 phòng như sau: [6]

 

Cá

(là 1 khu vực)

Minh

Đường

Cá

(là 1 khu vực)

Thanh

Dương

Thái thất

Thái miếu

Tổng

chương

 Cá

(là 1 khu vực)

Huyền

Đường

Cá

(là 1 khu vực)

 

5. Chia đất cho dân thành 9 khoảnh: Kỳ lạ hơn nữa là phép tỉnh điền tuy có từ
thời vua Hoàng Đế (2697 - 2597), nhưng cũng rập theo khuôn mẫu Cửu
Cung và được phân phối như sau:
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Trăm

mẫu
 

Trăm

mẫu

 
Công

điền
 

Trăm

mẫu
 

Trăm

mẫu

  

Mỗi Tỉnh có tám nhà ở chung quanh; mỗi nhà được 100 mẫu ruộng; ở giữa
là Công điền có giếng nước (Tỉnh).  Tám nhà chung quanh phải góp sức làm
100 mẫu Công điền ở giữa để nộp cho nhà vua.  Còn hoa lợi thì được hưởng
cả.  Đó là phép Triệt Điền.[7]

 6. Chia não bộ con người thành 9 cung như sau: Thiên Đình, Cực Chân, Đơn
Huyền; Minh Đường, Nê Hoàn: Thiên Tâm, Thái Hoàng; Động Phòng, Lưu
Châu, Đế Ất. [8] Tính Mệnh Khuê Chỉ vẽ Cửu Cung trong đầu đại khái như
sau: [9]
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Có cái lạ là y học cổ Âu Châu cũng chia óc não và các xoang não bộ thành
cung thất.  Hiện nay ta còn thấy những chữ não thất 3 (3è ventricule), não
thất 4 (4è ventricule) v.v... Hơn nữa chữ Thalamus theo từ nguyên cũng chính
là Động Phòng. [10] Thế mới hay Cửu Cung của Lạc Thư đã trở thành nòng
cốt cho công cuộc khảo sát Thiên Văn, Địa Lý, Nhân Sinh.

So lại các đồ bản: Lạc Thư, Thiên Văn, Địa Lý, Nhân Sinh, Cửu Cung, Cửu
Dã, Minh Đường, Tỉnh Điền v.v..., ta thấy Trung Cung, Trung Điểm lúc nào
cũng dành cho Thái Cực, hoặc là cho Thiên Tử, cho Vương Cung, Vương
Điền; còn ở nơi con người thì Trung Cung tượng trưng cho Nê
Hoàn hay Huyền Quan Nhất Khiếu.  Như vậy Trung Điểm, Trung Cung
thật là tối trọng.  Suy ra, thì bất kỳ trên trời, dưới đất, trong người, đã có biến
thiên, là phải có chủ chốt.  Kinh Dịch cho rằng trên trời, dưới đất, trong
người, chủ chốt huyền vi ấy chỉ có một: đó là Thái Cực...
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Chương 5. Lạc Thư và Toán học

 

Các số Lạc Thư xếp vào Cửu Cung thành một ma phương (carré magique).

 Gọi là ma phương, vì ngang dọc xuôi ngược, chéo, góc, phía nào cộng lại
cũng đều thành 15, hơn nữa ma phương còn biến hóa ra nhiều hình thức mới,
bằng cách hoán chuyển các con số.  Ví dụ ma phương trên còn có thể biến
hóa như sau:

 

2 7 6  4 3 8  2 9 4

9 5 1  9 5 1  7 5 3

4 3 8  2 7 6  6 1 8

           

8 3 4  6 7 2  6 1 8

1 5 9  1 5 9  7 5 3
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6 7 2  8 3 4  2 9 4

           

8 1 6         

3 5 7         

4 9 2         

 

Ma phương có nhiều loại:

                        3  x  3  =    9 ô

                        5  x  5  =   25 ô

hoặc có:         7  x  7  =   49 ô

                        9  x  9  =   81 ô

                        27 x 27 = 529 ô v.v...                       

                        4  x   4  =  16 ô

                        6  x   6  =  36 ô

hoặc có:         8  x   8  =  64 ô

                       10 x 10  = 100 ô v.v...

Người Âu Châu và người Trung Đông cũng rất trọng ma phương.  Họ gọi ma
phương 9 ô là ma phương Thổ tinh (Zahal) vì chín số trong ma phương cộng
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lại là 45, trị số của chữ Zahal trong mẫu tự Ả Rập.

Ma phương 4x4 = 16 ô là ma phương Mộc Tinh (Jupiter); ma phương 5x5 =
25 ô là ma phương Hỏa Tinh; ma phương 6x6 = 36 ô là ma phương Thái
Dương; ma phương 7x7 = 49 ô là ma phương Kim Tinh; ma phương 8x8 =
64 ô là ma phương Thủy Tinh; ma phương 9x9 = 81 ô là ma phương Thái
Âm v.v... [1]

Ví dụ vài ma phương thông thường, để độc giả tiện đường khảo sát:

Ma phương 4 x 4 ô                      Ma phương 5 x 5 ô

 

1 15 14 4  1 18 10 22 14

12 6 7 9  20 7 24 11 3

8 10 11 5  9 21 13 5 17

13 3 2 16  23 15 2 19 6

     12 4 16 8 25

    S = 34                                          S = 65

Ma phương 6 x 6 ô

1 35 4 33 32 6

12 8 28 27 11 25

http://nhantu.net/DichHoc/DICHKINHYEUCHI/DKYC605.htm
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24 17 15 16 20 19

13 23 21 22 14 18

30 26 9 10 29 7

31 2 34 3 5 36

S = 111

 

Ma phương 7 x 7 ô

46 1 2 3 42 41 40

45 35 13 14 32 31 5

44 34 28 21 26 16 6

7 17 23 25 27 33 43

11 20 24 29 22 30 39

12 19 37 36 18 15 38
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10 49 48 47 8 9 4

S = 175

 

        Ma phương 8 x 8 ô

1 63 62 4 5 59 58 8

56 10 11 53 52 14 15 49

48 18 19 45 44 22 23 41

25 39 38 28 29 35 34 32

33 31 30 36 37 27 26 40

24 42 43 21 20 46 47 17

16 50 51 13 12 54 55 9

57 7 6 60 61 3 2 64

                                    S = 260

Người xưa coi ma phương như là linh phù và kính trọng ma phương 9 ô
nhất.  Người Ả Rập  trọng ma phương này vì tổng số 9 ô là 1 + 2 + 3 + 4 + 5
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+ 6 + 7 + 8 + 0 = 45, mà 45 là trị số của chữ Zahal (Thổ Tinh) trong tiếng Ả
Rập.

Những người Do Thái, chuyên khảo sách Talmud, trọng  ma phương này vì
số 15 là trị số của chữ JAH tức là Thượng Đế. [2]

Người Á Đông trọng ma phương này vì 5 và 15 đều tượng trưng cho Thái
Cực, cho Trời.  Vì vậy mà Lạc Thư hay ma phương 9 ô vẫn được coi là thần
bí. 

Các học giả Âu Châu cho rằng ma phương Lạc Thư có liên quan đến chữ Vạn
vì:

4 + 9 + 5 + 1 + 6 = 25             2 + 9 + 5 + 1 + 8 = 25

2 + 7 + 5 + 3 + 8 = 25             4 + 3 + 5 + 7 + 6 = 25

Mà 25 chẳng qua là 52.

Cho nên dẫu Lạc Thư hay chữ Vạn, hai bên cũng đều chỉ bản thể và hiện
tượng của vũ trụ. [3]

 

http://nhantu.net/DichHoc/DICHKINHYEUCHI/DKYC605.htm
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Chương 6. Lạc Thư và chính trị

 

Lạc Thư đã giúp Đại Võ và Cơ tử lập ra Hồng Phạm Cửu Trù, một hiến
chương dùng để trị quốc, an bang. Từ nguyên có ghi: Hồng Phạm Cửu Trù là
phương pháp đại qui mô để cai trị thiên hạ. 

Hồng Phạm Cửu Trù gồm 9 chương:

1. Ngũ Hành     4. Ngũ kỷ         7. Kê nghi

2. Ngũ sự         5. Hoàng cực   8. Thứ trưng

3. Bát chính      6. Tam đức      9. Ngũ phúc

Chín chương Hồng Phạm gồm tất cả 55 tiết, ứng với số 55 của Hà Đồ.  Hồng
Phạm  Cửu  Trù  là hiến chương căn bản dạy đấng quân vương cách thay Trời
trị dân.

Hình vẽ dưới đây giúp ta hiểu rõ liên lạc giữa Lạc Thư và Hồng Phạm Cửu
Trù: 

Ta có thể tóm tắt Hồng Phạm bằng những ngôn ngữ thông thường ngày nay
như sau:
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1. Ngũ Hành

Đấng quân vương phải am tường vật lý, phải biết khai thác hết tài nguyên của
đất nước để lo cho dân no ấm.

2. Ngũ Sự

Đấng quân vương phải biết phương pháp tu thân.

a. Giáng điệu phải nghiêm trang, kính cẩn.

b. Nói năng phải hợp lý.

c. Trông nhìn phải cho sáng suốt.

d. Nghe ngóng phải cho tinh tế.

e. Nghĩ ngợi phải cho thấu triệt.

Được như vậy, đấng quân vương sẽ trang nghiêm, oai vệ, lý sự, đàng hoàng,
khôn ngoan, sáng suốt, tinh tường, mưu lược, thánh thiện, đạo đức.

3. Bát chính

Đấng quân vương phải biết phương pháp trị dân.  Cương lĩnh trị dân gồm 8
điểm, trị dân là lo cho dân: 

1 - No ấm

2 - Sung túc, đủ tiện nghi

3 - Có lễ nghi, tế tự

4 - Có nhà cửa, đất đai

5 - Có một nền giáo hóa hẳn hoi

6 - Khỏi bị bọn gian ác, bất lương, quấy nhiễu.
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7 - Biết đường tiếp nhân, xử thế

8 - Được bảo vệ tính mạng và tài sản, thoát nạn ngoại  xâm nhờ binh hùng,
tướng mạnh của nhà nước.

4. Ngũ Kỷ

Đấng quân vương phải am tường ý nghĩa của Năm; Tháng; Ngày; sự  vận 
chuyển  của  Nhật  Nguyệt,

tinh cầu; Lịch số.  Như vậy, mới có thể dạy dân biết cách điều hòa công tác
cho hợp thời, hợp tiết, để được ấm no, thịnh vượng; cho trời, đất, người cùng
hòa tấu một bản nhã ca thanh bình, thái thịnh.

5. Hoàng Cực

Đấng quân vương sẽ ở ngôi Hoàng Cực thay Trời trị dân.  Muốn được vậy,
phải có đức hạnh tuyệt vời, siêu phàm, thoát tục, xứng đáng làm môi giới
giữa Trời và muôn dân.

6. Tam Đức

Thuật trị dân phải dựa vào ba đức: Chính trực, Cương, và Nhu.  Nói thế, tức
là muốn trị dân, chính trực chưa đủ, còn phải biết cương, nhu, quyền biến, tùy
thời.

7. Kê Nghi

Đấng quân vương phải biết suy nghĩ, bàn bạc, hỏi han khi gặp trường hợp
nan giải.  Đứng trước một công việc trọng đại, sẽ hội ý kiến của nhà vua, của
khanh sĩ, thứ dân, của Trời (bằng cách bói thi, qui).  Phối kiểm lại, sẽ biết thế
nào là tốt, thế nào là xấu, và tìm ra được đường lối đẹp đẽ nhất để xử sự. 

8. Bát Trưng

Đấng quân vương phải nhân các điềm Trời mà soát xét lại đường lối cai trị
của mình; xem tuần tiết, độ lượng gió mưa, nóng lạnh của Trời mà suy ra
mình đã cai trị hay, hay dở.  Lý do là vì đấng quân vương, đúng danh hiệu, sẽ
cảm ứng được với Đất Trời, và hiểu được tiếng nói thầm lặng của Đất Trời,
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qua các biến thiên của thời tiết.

Ví dụ: Nếu thấy quanh năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt rồi rào,
thì biết cách cai trị dân nước đã khôn khéo, dân thịnh, nước yên.  Nếu quanh
năm, thời tiết gàng quải, lúa má hư hao, thì chắc là việc trị dân đã tối tăm,
kém cỏi, dân suy, nước khổ.

9. Ngũ Phúc, Lục Cực

Đấng quân vương phải nhìn vào tình cảnh nhân dân để nhận định giá trị nền
cai trị của mình. 

Nếu cai trị hay, dân chúng sẽ hưởng được ngũ phúc: thọ, giàu, yên vui, ham
chuộng nhân đức, chết già yên ổn.

Nếu cai trị dở, dân sẽ lao lung, tật bệnh, tảo vong, yểu tử, khổ sở, bất lương. 
Thế là lâm vòng lục cực: chết non, bệnh tật, lo buồn, nghèo khổ, tội ác, yếu
ớt.  Kinh Thư viết:  Người xưa có lời rằng:

Con người chẳng những soi bóng nước,

Còn phải ngắm mình trước gương dân. [1]

Mục đích của nền Thiên trị theo Hồng Phạm Cửu Trù chính là để:  Tạo cho
mọi người dân một đời sống vật chất, đầy, đủ, một bảo đảm an ninh tối đa,
một nền học vấn khả quan, một đời sống xã hội công bình trật tự, một nền
giáo hóa hẳn hoi.  Như vậy, mọi người đều có cơ hội và hoàn cảnh thuận tiện
để tu luyện bản thân, trở nên thánh thiện, chẳng khác gì vị Thiên tử. [2]

Tổng kết lại, Hồng Phạm Cửu Trù thực là một hiến chương, một học thuyết
chính trị có đầu đuôi, mạch lạc và đã được thực thi bởi các vị Thánh Vương
Trung Quốc.  Đó là Lạc Thư áp dụng vào phạm vi chính trị vậy. [3]
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Chương 7. Lạc Thư và phương pháp khắc kỷ tu
thân qui nguyên phản bản của các Đạo gia

 

Các đạo gia vì chuyên lo tu luyện bản thân, nên nhân Lạc Thư mà suy ra
những cơ cấu tâm linh cũng như các phương pháp hữu hiệu để sửa sang
chếch mác, dở dang trong tâm hồn, ngỏ hầu qui nguyên phản bản.

Về phương diện nhận thức Triết học, các ngài dựa vào Hà Đồ, Lạc Thư, nhận
định trong con người có hai phần Âm Dương.  Ấy là Nhân tâm và Đạo tâm,
ấy là Người và Trời.

Trời hay Đạo tâm gồm có:

1. Ngũ Nguyên: a. Nguyên tính, b. Nguyên thần,  c. Nguyên tình, d. Nguyên
tinh, e. Nguyên khí.

2. Ngũ Đức: a. Nhân, b. Nghĩa, c. Lễ, d. Trí,  e. Tín.

Nhân tâm hay con Người gồm có:

1. Ngũ Vật: a. Du hồn, b. Thức thần, c. Quỉ phách, d. Trọc tinh,  e. Vọng ý

2. Ngũ Tặc: a. Hỉ, b. Lạc, c. Nộ, d. Ái, e. Dục.

Ở Hà Đồ, 5 số chẵn bao giờ cũng kết đôi với 5 số lẻ.  Các ngài suy ra rằng:
trên bình diện lý tưởng, Nhân tâm và Thiên ý lúc nào cũng hợp nhất với
nhau.   

Tức là, Thiên nhân hợp nhất, chí thành chí thiện.

Ở Lạc Thư, trái lại các số Âm Dương, chẵn lẻ đều đứng riêng rẽ.  Các ngài
suy rằng: trên bình diện thực tế, nhân tâm thường xa cách với Thiên lý, gàng
quải, chia phôi, y như phu thê phản mục, kẻ Nam người Bắc, quay lưng thay
vì quay mặt lại với nhau.
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Ở Lạc Thư, chúng ta thấy Âm Dương, Ngũ Hành tương khắc.  Các ngài suy
ra rằng: nhân tình, nhân dục thường chống đối, thường đi ngược lại với Thiên
Chân, Thiên Lý, vì thế nên mới có cảnh đảo điên thác loạn trong trần hoàn
cũng như con người.

Ở Lạc Thư, nếu chỉ quan sát vòng ngoài, ta thấy Âm khắc Dương.  Các  ngài 
suy ra rằng nhân tình, nhân dục trên bình diện thực tế đã lấn át, đã che lấp
mất Thiên Lý, Thiên Chân, nên tính Trời không thể phát huy;  Ngũ Nguyên,
Ngũ Đức hầu như đã thoái vị, để cho Ngũ Tặc, Ngũ Vật nhảy ra chấp chính,
rông rỡ làm càn.  Các ngài mô tả sự rối loạn ấy bằng đồ bản Lạc Thư sau: 

Tuy  nhiên,  các  ngài  chủ  trương rằng  sự  thác loạn, đảo điên này vẫn có
thể sửa chữa được.  Ta vẫn có cách dẹp nhân tình, nhân dục, cho vừng
dương thiên tính, thiên đức hiện ra với vầng hào quang ngũ sắc: Nhân,
Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.

Làm sao khắc phục được nhân dục, nhân tình?

Muốn khắc phục nhân dục, nhân tình, các Đạo gia chủ trương chỉ cần áp
dụng định luật Âm Dương tương khắc.  Thay vì để cho Âm khắc Dương, Âm
thắng Dương như trước, ta đảo lộn tình thế, nghĩa là làm sao cho Dương khắc
Âm, Dương thắng Âm.

Muốn chế ngự Ngũ Tặc, Ngũ Vật, nhân dục nhân tình, để Ngũ Nguyên, Ngũ
Đức hiển dương, ta có đường lối nhất định, tuần tự hẳn hoi.

Muốn Qui Nguyên Phản Bản, điều kiện tiên quyết là phải tin tưởng mãnh liệt
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rằng Thái Cực hay Trời ngự trị trong tâm khảm mình.  Niềm tin  sâu  xa
vững  mạnh  này sẽ làm tan biến hết mọi ưu tư sầu muộn, và làm cho thần trí
trở nên sáng láng. [1]

Thần trí sáng láng sẽ giúp con người phân biệt dở hay, tháo gỡ được tục lụy,
không còn đắm đuối trong những thú vui vật chất hạ đẳng, mà chỉ yêu
chuộng những lạc thú tinh thần cao thượng.

Khi tâm hồn đã trở nên thanh khiết, thoát tục như minh nguyệt, thanh phong,
con người sẽ uy nghi, trang trọng, phong thái thần tiên dần dần hiển lộ ra. [2]

Khi đã lễ nghi trang trọng, khi phong thái thần tiên đã hiển lộ ra, tâm thần sẽ
trở nên bình thản, và những sự giận hờn sẽ không còn cơ hội phát sinh.  Mọi
hành vi cử chỉ con người nhất nhất sẽ hợp nghĩa lý. [3]

Đời sống khi đã khuôn theo nghĩa lý, con người sẽ trở nên nhân đức, hoàn
thiện. [4]Đã nhân đứchoàn thiện, nhân dục sẽ tiêu ma và con người sẽ trở về
Trung Cung, phối hợp cùng Thái Cực, cùng Thượng Đế.

Đó là lẽ Phản Bản, Qui Nguyên và các lớp lang, tuần tự để tu thân, tiến đức
mà các Đạo gia đã suy diễn ra từ Lạc Thư.

Các ngài mô tả sự diễn tiến của công trình Khắc kỷ phục lễ, Qui Nguyên
Phản Bản bằng đồ bản Lạc Thư với các lời chú thích sau đây: 

Tóm lại, đối với Đạo gia, nguyên động lực mãnh liệt nhất có thể hoán cải tâm
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hồn con người, đó là niềm tin vững mạnh có Thượng Đế ngự trị đáy lòng.

Chỉ khi nào nhìn nhận ra có Thượng Đế, có Thái Cực ở trong tâm khảm
mình, bấy giờ con người mới có thể thực sự vươn lên, thực sự hoán cải tâm
hồn để trở về kết hợp cùng Thượng Đế.

Sau khi khảo sát quan niệm của Đạo gia về Lạc Thư và cách áp dụng Lạc
Thư vào công cuộc khắc kỷ, tu thân, ta thấy quan niệm ấy hoàn toàn khác biệt
với quan niệm Nho Gia và các chính trị gia Trung Quốc về Lạc Thư.  Nhưng
sự khác biệt này chỉ có lợi cho ta, giúp ta hiểu  thêm về tâm  hồn  con người, 
cũng như về phương pháp tu thân của người xưa.  Mới hay Lạc Thư thực là
một ma phương biến hóa khôn cùng.  Mà biến hóa thế nào theo chiều hướng
nào cũng thấy đầy lý sự, thích thú.
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Chương 8. Ảnh hưởng Lạc Thư trong ít nhiều nước
Á Âu

 

Lạc Thư được truyền thụ ở cả Á lẫn Âu, không phải dưới hình thức nguyên
thủy, mà dưới hình thức ma phương.

Ở nhiều nơi, như ở Do Thái, ở các nước Ả Rập, ma phương này được coi như
là một đạo linh phù.  Nhiều học giả Âu Châu bình rằng số 15 sở dĩ được
người Á Đông kính trọng vì số 15 là biểu tượng Thượng Đế.  15 = JAH

Trong Lạc Thư ta nhìn phía nào cũng được 15.[1]  Ở Ba Tư người ta có
những kiểu vườn gọi là vườn Trung Hoa.  Trong vườn có một vọng đình, để
chủ nhân ra trầm tư, mặc tưởng.  Vọng đình trông ra một cảnh hồ nước.  Giữa
hồ có một hòn đảo hình thần qui mệnh danh là Vạn Phước Sơn; trên đó có
trồng nhiều hàng thông theo các số của Lạc Thư.

 

Người  ta  chỉ  có  thể từ  vọng  đình, quan chiêm đảo Vạn Phước, nhưng
không có phương tiện để đi vào. [2] René Grousset cho rằng số 5 ở chính
giữa ma phương là một con số đã được cả người Trung Hoa lẫn người Hồi
Giáo và Ba Tư lưu tâm khảo cứu. [3]

Ghazali cho rằng ma phương Lạc Thư là một kỳ quan mà ông đã gặp được
trong đời.
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Người Nhật cũng có loại vườn Trung Hoa này, nhưng lại bắc cầu để đi vào
đảo. Thực ra, người Trung Hoa vốn nghĩ rằng đảo này không phải ai cũng có
thể vào.  Muốn bước chân lên đảo, con người phải có phong thái đặc biệt...

Nếu ta hiểu rằng số 5 là Thái Cực, là Trời, ma phương Lạc Thư với tổng số
15 là biểu tượng của Thượng Đế thì ta sẽ hiểu tại sao hòn đảo Vạn Phước Sơn
có hình ma phương lại chỉ có thể ngồi xa mà lặng ngắm, chứ không thể tới
gần, tại sao hòn đảo trong hồ này lại được mệnh danh là Vạn Phước Sơn.
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Chương 9. Hà Đồ, Lạc Thư và hai chiều xuôi ngược
biến hóa của vũ trụ và của nhân loại

 

Như ta đã biết, Hà Đồ, Lạc Thư với một vài sự biến thiên, đảo lộn đã có hai
chiều, hai hướng hoàn toàn đối nghịch với nhau.

Lạc Thư đi theo chiều nghịch kim đồng hồ mà ta có thể gọi là chiều vật chất,
chiều Âm, chiều sa đọa của tinh thần, chiều thoái giảm của năng lực.

Hà Đồ đi theo chiều kim đồng hồ mà ta có thể gọi là chiều tinh thần, tức là
chiều hóa giải, chiều thăng hoa . Con người lúc ấy sẽ bớt sa đọa.

Hà Đồ, Lạc Thư  đã  xác định một định luật quan trọng chi phối vũ trụ, quần
sinh.  Đó là Định luật tụ tán, tiến thoái, thăng trầm.

Suy ra:

1. Vũ trụ có tán (chiều Âm) có tụ (chiều Dương)

2. Vạn vật có thăng (chiều Dương) có giáng (chiều Âm) có hủy hoại rồi lại có
tái sinh (chiều Dương).

3. Con người hoặc có thể tiến ra xã hội, ra ngoại cảnh để tổ chức, cải thiện xã
hội ngoại cảnh, ra xác thân (chiều Âm), hoặc là có thể tiến sâu vào phía tâm
thần để cải thiện, để tu luyện cho nên hoàn thiện, để tiến tới thần linh (chiều
Dương).
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4. Ta có thể coi chiều Lạc Thư là chiều Âm, chiều Vãng, chiều Hà Đồ là
chiều Dương, chiều Lai, và như vậy vũ trụ sẽ mãi mãi tụ tán, lai vãng, vãng
lai vô cùng, vô tận để chứng minh sự hiện hữu của một nguồn sinh bất diệt. 
Đó là lẽ vãng lai, phản phục của trời đất.  Dịch kinh viết: 

Vãng lai bất cùng chi vị thông;

Vô bình bất bí; Vô vãng bất phục.

 cũng không ngoài ý đó.  Nhân hai chiều hai hướng của Hà Đồ, Lạc Thư ta có
thể phác họa lại con đường vãng lai, phản phục của vũ trụ như sau: 

Như vậy, Hà Đồ, Lạc Thư giúp ta hiểu rõ chiều hướng biến hóa của vạn vật,
vũ trụ, và có liên quan mật thiết đến Dịch Kinh.

Lạ lùng thay, từ ngàn xưa, các bậc Thánh Hiền đã nhìn thấy hai chiều hướng
của vũ trụ, mà mãi đến thế kỷ 20 này các Khoa Học Gia mới dần dần nhìn
nhận ra được Chân lý này.

Thực vậy, suốt thể kỷ 19, các nhà Khoa Học vẫn đinh ninh rằng vũ trụ chỉ có
một chiều hướng tiến hóa, và chiều hướng tiến hóa này được chi phối bởi
nguyên lý Carnot-Clausius.

Theo nguyên lý này thì vũ trụ chỉ tiến theo có một chiều duy nhất là chiều
suy giảm phá tán của năng lực và của tinh thần, để dần dà đi đến chỗ suy
vong, ù lì, tĩnh lãng. [1] Lecomte du Noüy là một trong những nhà Khoa Học 
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gần  đây  đã  trực  giác  được  hai  chiều,  hai hướng của vũ trụ.

Trong Quyển Con Người Trước Khoa Học (L'homme devant la Science) và
quyển Tương Lai TinhThần (L'avenir de l'Esprit) Ông đã cố chứng minh rằng
Nguyên lý Carnot không hoàn toàn chi phối được các hiện tượng sinh lý. Ông
chủ trương rằng vũ trụ phải có hai chiều, hai hướng, biến dịch, tiến hóa.

Một chiều biến hóa theo các định luật vật chất, theo nguyên lý Carnot, một
ngày một tiến tới bất động, ù lì, tối tăm, lạnh lẽo, hỗn loạn.

Một chiều tiến hóa theo các định luật tinh thần, một ngày một tiến tới tinh vi,
kỳ ảo linh động, sáng tươi, đẹp đẽ, hòa hợp.  Khi tinh thần tiến tới tinh hoa
tuyệt diệu, thì vật chất sẽ tiến tới giai đoạn hỗn loạn triệt tiêu. [2]

Ô. Y Normand cũng chủ trương rằng vũ trụ biến hóa không thể theo một
chiều, một hướng.

Một chiều hướng rồi ra sẽ bế tắc, phải có hai hay nhiều chiều hướng thì
chuyển dịch mới linh động được. [3] Ta có thể nói được rằng hai chiều, hai
hướng biến hóa của vũ trụ ngày nay đã được các Khoa Học Gia thế kỷ 20 xác
nhận với phương trình: E = mc2

Thế mới nay, nếu chúng ta biết cách phối kiểm nhận định của tiền nhân với
các khám phá khoa học, và triết học tiên tiến ngày nay, ta sẽ thấy các khối óc
siêu việt xưa và nay luôn gặp gỡ.
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Chương 10. Tổng luận

 

Khảo sát Lạc Thư, ta thấy nó có một địa vị quan trọng và một tầm ảnh hưởng
lớn lao trong các lãnh vực văn hóa, chính trị, đạo giáo Trung hoa.

Các Học  giả  thì  dựa vào Lạc Thư mà phân chia Trời Đất và đầu não con
người thành 9 miền, khu, để xác định giá trị mỗi miền, và nghiên cứu ảnh
hướng hỗ tương.  Các bậc Thánh vương thì nhân Lạc Thư suy ra một đường
lối lý tưởng để trị quốc, an bang.

Các Đạo gia thì từ Lạc thư lại suy ra được một đường lối Khắc kỷ, Tu thân,
Qui Nguyên, Phản Bản.

Dựa vào các lý thuyết khoa học bây giờ, ta có thể cho rằng Hà Đồ và Lạc thư
còn cho ta thấy được hai chiều, hai hướng tiến hóa xuôi ngược của hoàn võ.

Đứng về phương diện nhận thức siêu hình, Lạc Thư đã cho chúng ta thấy
trong lòng vũ trụ biến thiên, điên đảo vẫn có Thái Cực, có Trời ẩn áo ngự trị,
để điều khiển, hướng dẫn vạn sự vạn vật.

Như vậy, Lạc Thư đã mặc khải cho chúng ta những điều hiểu biết rất là quan
trọng.
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Phần 7

ÂM DƯƠNG
 

Chương 1. Lai lịch

1. Nhà học giả Marcel Granet, trong quyển La Civilisation Chinoise, đã cho
rằng: theo truyền thống Trung Hoa, thì hai chữ Âm Dương có lẽ đã được các
nhà Thiên Văn Học Trung Hoa đầu tiên tạo ra. [1]

Nếu vậy thì quan niệm Âm Dương đã có ít nhất là từ thời vua Nghiêu (2357 -
2255) vì trong kinh Thư, thiên Nghiêu điển, ta thấy đề cập đến mấy nhà
Thiên Văn Học như Hi Hòa, Hi Trọng, Hi Thúc. [2]

2. Ông M. Maspéro thì cho rằng tác giả Hệ Từ đã sáng tạo ra quan niệm Âm
Dương. [3]

3. Nhưng nếu ta chấp nhận rằng Phục Hi (2852 - 2737) là người đầu tiên đã
lập ra Bát Quái, thì ta thấy ngay rằng quan niệm Âm Dương đã được phát
sinh từ khi nước Trung Hoa mới có văn, chưa có tự, nghĩa là từ khi còn dùng
vạch thay chữ, tức là vào khoảng 2852 trước Công nguyên, vì ngay khi ấy ta
đã thấy:

                

Khảo kinh Thư ta thấy hai chữ Âm Dương được dùng liền nhau trong thiên
Chu Quan. Thiên này có chữ tiếp lý Âm Dương, và cho rằng công việc điều
hòa Âm Dương (điều hòa trời đất) là công việc quan Tể tướng. [4]

5. Khảo Kinh Thi, ta thấy: Âm thường chỉ Trời tối hoặc có mây, hay chỗ
khuất, chỗ kín.[5] Dương thường chỉ mặt trời, chỗ sáng, hoặc mầu sắc rực rỡ,
hoặc tháng 10, hoặc phía Nam của núi, phía Bắc của Sông. [6]
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Hai chữ Âm Dương được dùng đi đôi với nhau trong bài thơ Công Lưu, nơi
thiên Đại Nhã:

Tướng kỳ Âm Dương,

Quan kỳ lưu tuyền. [7]

(Xem chỗ râm, chỗ sáng; Xem giòng nước, giòng sông...)

6. Khảo Kinh Dịch ta thấy Hệ Từ và Thuyết Quái nhiều lần đề cập đến Âm
Dương, nhưng không giải thích cặn kẽ. Trong Hệ Từ ta thấy những câu:

Nhất Âm nhất Dương chi vị đạo.  (Hệ Từ thượng, chương V)

Âm Dương bất trắc chi vị thần. (Hệ Từ thượng, chươngV)

Âm Dương chi nghĩa phối nhật nguyệt. (Hệ Từ thượng, chương VI)

Dương quái đa Âm, Âm quái đa Dương. (Hệ Từ hạ, chương IV)

Kiền Dương vật dã, Khôn Âm vật dã.  (Hệ Từ hạ, chương VI)

Trong Thuyết quái ta thấy những câu:

Lập Thiên chi đạo viết Âm dữ Dương. (Thuyết Quái, chương II)

Âm Dương tương bác. (Thuyết Quái, chương V)

7. Khảo Đạo Đức Kinh, ta thấy Lão Tử viết: Vạn vật phụ Âm nhi bão
Dương (Vạn vật cõng Âm mà ôm Dương: nghĩa là Âm ngoài mà Dương
trong)

Những sự khảo sát trên cho thấy:

1/ Quan niệm Âm Dương manh nha từ thời Phục Hi.[8]

2/ Quan niệm này thịnh hành thời Chu nhất là vào thời Lão Tử, Khổng Tử (
thế kỷ 5 trước Công Nguyên).
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3/ Quan niệm này thực ra đã được khai sinh do các đại hiền triết Trung Hoa
chứ không phải do các nhà thiên văn học, các nhà bốc phệ, hay các âm nhạc
gia như Marcel Granet đã chủ trương. [9]
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Chương 2. Âm Dương và Vô Cực, Thái Cực

 

 

Sự khảo sát về Vô Cực, Thái Cực đã cho ta thấy bản thể vũ trụ là duy nhất,
cho nên đối với ta, Âm Dương không phải là hai thực thể tự tại, độc lập, riêng
rẽ, mà chỉ là hai chiều hai mặt, hai phương diện của một bản thể tuyệt đối.

Vô Cực, Thái Cực là lý Duy Nhất, là Bản Thể của vũ trụ; còn Âm Dương là
động cơ sinh ra mọi biến thiên, chuyển động. Sự nhận định này rất quan hệ vì
làm cho ta trông tỏ hai chiều hằng cửu và biến thiêncủa vũ trụ.

Có hay một gốc hai cành chẽ,

Mới thấy nghìn con, vạn cháu đông. [1]

Từ Vô Cực, Thái Cực bước sang lãnh vực Âm Dương tức là chúng ta đã từ
lãnh vực vô vi, tuyệt đối,[2]bước sang lãnh vực hữu vi, hữu tướng, biến thiên,
biến hóa. [3] Thái Cực là Đạo, là Lý, thuộc hình nhi thượng, thuộc thế giới
tuyệt đối.

Âm Dương là Khí thuộc hình nhi hạ, thuộc thế giới tương đối. Thái Cực hay
Đạo, Lý vĩnh cửu, vô biên. [4] Âm Dương, hay Khí, biến hóa sinh diệt vô
thường, nhưng vì sự biến hóa sinh diệt ấy, luôn căn cốt vào Thái Cực, nên
cũng vô cùng tận như Thái Cực. [5]

Để xác định mối tương quan giữa Tuyệt đối và Hiện Tượng; giữa Vô Cực và
khí chất Âm Dương, về phương diện thời gian, ta ghi nhận mấy quan niệm
then chốt của Nho gia như sau:

1/ Hễ có Lý thời có Khí, nghĩa là một khi đã có Bản Thể tuyệt đối, thì tất
nhiên là đã có sự hiển dương, sống động.[6]

2/ Âm Dương, Hình Khí tuy có sinh diệt, nhưng hễ hiện tượng này diệt, thì
hiện tượng kia lại sinh, như vậy vũ trụ sẽ sinh hóa vô cùng tận như Thái Cực,
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nghĩa là bao lâu còn có Bản thể, bấy lâu còn có sinh hóa. [7]

3/ Như thế có nghĩa là Đạo, Lý, Tuyệt Đối Thể thì vô cùng một cách tự nhiên
tự tại.

Khí chất Âm Dương thì sinh sinh, diệt diệt, biến hóa vô cùng, nhưng cũng vô
cùng như Tuyệt Đối Thể vì luôn lệ thuộc vào Tuyệt Đối Thể. [8]

Đó cũng là quan niệm của vua Trần Thái Tôn về Tuyệt Đối Thể trong sách
Khóa Hư.

Đại khái vua Trần Thái Tôn cũng chủ trương rằng: Thực tại gồm hai phương
diện: Phương diện Bản thể siêu hình thì không sinh hóa. Phương diện hiện
hữu thì có sinh hóa. Cả hai đều vĩnh cửu, tuy rằng hai phương diện căn bản
ấy trái nghịch mâu thuẫn.[9]

4/ Thái Cực Vô Cực siêu xuất trên thiện ác. Âm Dương biến hóa ở trong
vòng thiện ác. Chu Liêm Khê nói: Thành vô vi, ki thiện ác. (Khi còn là Bản
thể tĩnh lãng thời tinh toàn, khi đã ứng cơ biến hóa thời mới phân thiện ác.)
chính là vì vậy. [10]

Chủ trương của Áo Nghĩa Thư cũng như của Dịch. Theo Áo Nghĩa Thư, thì
Brahman đại thể gồm hai phương diện:

* Hữu hình và Vô hình,* Tử vong và Bất tử.

* Biến động và Thường trụ.

Thế tức là hai phương diện ẩn và hiện của vũ trụ, hai phương diện khinh
khoát và lệ thuộc của thần trí, đều căn cốt trên Brahman duy nhất, đấng bao
quát mọi phân cực và mọi mâu thuẫn. [11]

Xét về thời gian, thì Đại Thể cũng có hai phương diện là: Thời gian, và Siêu
Thời gian.

Nói cách khác, Thời gian và Hằng Cửu là hai phương diện của một Nguyên
Lý.

Trong Brahman, cái Hằng và cái Biến hòa hợp. Maitri Upanishad viết: Cái có
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trước mặt trời là vô thờivà vô gián (akala). Cái bắt đầu với mặt trời, lệ thuộc
thời gian và có phân bộ gián cách. [12]

Thái Cực với Âm Dương, hay Bản thể với Hiện Tượng, theo nhãn quan Phật
giáo sẽ được mô tả bằng những danh từ sau:

 

Chân Như

Bản Thể

(Réalité, Être)

 

(Natura Naturans)

Vạn Tượng

Vạn Pháp

(Manifestation, Phénomènes)

(Êtres)

(Natura naturata)

  

1/ Bản thể

2/ Tiềm thể

3/ Viên giác

4/ Niết bàn

5/ Nhất nhất, Như như

6/ Chân tâm

7/ Vô vi

8/ Vô lậu

1/ Hình thức sắc tướng

2/ Hiện thể

3/ Mê vọng

4/ Khổ hải, Sinh tử

5/ Vạn hạnh,Vạn pháp

6/ Vọng tâm

7/ Hữu vi

8/ Hữu lậu
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9/ Vô trụ, vô trước 

10/ Chân như môn

11/ Cảnh giới tịch diệt

12/ Lý

13/ Ngã

14/ Thường

15/ Tịnh độ

16/ Giải thoát

17/ Không

18/ Bồ đề

19/ Trùng dương

20/ Bình đẳng giới

21/ Tuyệt đối, Tuyệt đối giới

22/ Chân

9/ Chấp trước 

10/ Sinh diệt môn

11/ Cảnh giới vô thường

12/ Sự

13/ Vô ngã

14/ Vô thường

15/ Uế độ

16/ Phiền trược

17/ Sắc

18/ Phiền não

19/ Ba lãng

20/ Sai biệt giới

21/ Tương đối, Tương đối giới

22/ Giả v.v...

Sau hết, để cho cái nhìn viên dung về Thái Cực và Âm Dương, ta nên có
nhận xét như sau:

Triết Gia Trung Quốc không phải phân để mà phân, nhưng phân rồi, lại cốt
để hợp. Cho nên chỉ tách Âm Dương khỏi Thái Cực về phương diện Khí,
nhưng lại không tách biệt Âm Dương khỏi Thái Cực về phương diện Lý.

Nói cách khác, nếu coi Âm Dương là Khí, là biểu thị cho hai trạng thái động,
tĩnh của một khí, thì lúc ấy Âm Dương thuộc Hình nhi hạ. [13]
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Còn, nếu coi Âm Dương là Lý tiêu trưởng, doanh hư động tĩnh của vũ trụ, thì
lúc ấy Âm Dương lại thuộc về Hình nhi thượng, và Lý động (Dương) và Lý
tĩnh (Âm) chính là hai phương diện của Thái Cực. [14]
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Chương 3. Quan niệm Âm Dương

 

Quan niệm Âm Dương thoạt nhìn thì giản dị, nhưng càng suy khảo càng thấy
khúc mắc, khó khăn.

Cho nên, muốn hiểu rõ Âm Dương, ta sẽ khảo cứu Âm Dương dưới nhiều
khía cạnh.

1. Ta có thể coi Âm Dương không phải là hai thực thể riêng rẽ đối lập, mà chỉ
là hai chiều hai mặt của một Thực thể duy nhất.

2. Ta cũng có thể coi Âm Dương như hai thực thể riêng rẽ có nhiều loại tác
dụng trên nhau.

3. Ta có thể khảo Âm Dương trên phương diện Tiên Thiên.

4. Ta có thể khảo Âm Dương trên phương diện Hậu Thiên. Mỗi quan điểm,
mỗi khía cạnh nói trên sẽ cho ta những nhận định khác nhau về Âm Dương.

 

1. Âm Dương, hai chiều hai mặt của một thực thể duy nhất

Nếu ta khảo sát Âm Dương trên giòng biến Dịch chuyển hóa, thì ta có thể coi
Âm Dương như là hai chiều, hai mặt của một thực thể duy nhất. [1]

Chu Hi viết: Âm Dương tuy là hai chữ, nhưng lại chỉ là một Khí tăng giảm,
một tiến một thoái, một sút một lớn; khi tiến thì là Dương, khi thoái thì là
Âm; khi tăng trưởng thì là Dương, khi giảm thiểu thì là Âm. Chỉ nguyên có
một Khí giảm hay tăng mà tạo nên muôn vạn sự trong trời đất từ xưa tới nay.
Cho nên gọi Âm Dương là một cũng được, mà là hai cũng được. [2]

Gần đây bên phía trời tây, Teilhard de Chardin cũng viết: Vật chất và tinh
thần không phải là hai thực thể, mà là hai trạng thái, hai phương diện của một
Bản Thể vũ trụ, tùy như ta nhìn theo chiều sinh, hay chiều diệt, chiều tăng,
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hay chiều giảm. [3]

Trương Tải viết: Không có Hai đứng ra, thời Một không trình hiện, thời công
dụng của Hai cũng chẳng còn. Hai thể là hư và thực, động và tĩnh, tụ và tán,
thanh và trọc, nhưng suy cho cùng thì cũng là một vậy... Một vật mà hai thể
là Khí. Một nên là Thần, Hai nên là Biến hóa. [4]Có Hai thì có Một, ấy là
Thái Cực vậy... Một vật là hai thể, ấy gọi là Thái Cực ư? [5]

Như vậy đối với Trương Tải, thời Âm Dương chính là hai phương diện của
một thực thể duy nhất. Chu liêm Khê viết: Vô Cực rồi Thái Cực. Thái Cực
động nên sinh Dương, động cực rồi lại tĩnh; tĩnh nên sinh Âm. Tính cực rồi
lại động trở lại. Một động, một tĩnh, làm căn cơ lẫn cho nhau; phân Âm, phân
Dương, nên Lưỡng Nghi lập vậy. [6]

Tóm lại, chúng ta thấy rằng các Triết gia Trung Hoa không bao giờ cho rằng
Âm Dương là hai thực thể riêng biệt thực sự, mà trái lại có liên lạc mật thiết
với nhau, cái nọ có thể sinh ra cái kia, cái kia có thể biến thành cái nọ...

Dịch Kinh rất trọng Âm Dương. Đầu Thượng kinh để hai quẻ Kiền, Khôn.
Đầu Hạ kinh để hai quẻ Hàm, Hằng.

Kiền, Khôn ở Thượng kinh còn tách rời nhau để định vị, để phân tôn ti.

Nhưng ở Hạ kinh, thời Sơn (Dương), Trạch (Âm) hòa hợp nhau (Sơn Trạch
thông khí) để thành quẻ Hàm; Phong (Âm), Lôi (Dương) tăng cường lẫn nhau
(Phong Lôi tương bác) để thành quẻ Hằng.

Ở Thượng kinh, Kiền, Khôn là khí hóa chi thủy (khí trời khí đất bắt đầu biến
hóa) thời Thoán truyện quẻ Kiền lại có 4 chữ phẩm vật lưu hình.

Ở Hạ kinh, Hàm là hình hóa chi thủy (hình hài bắt đầu biến hóa) thời lại có 4
chữ nhị Khí cảm ứng. Ý muốn nói Hình và Khí, Âm và Dương không hề rời
nhau.

Thoán truyện quẻ Kiền đề cập đến chữ Tính, Thoán truyện quẻ Hàm đề cập
đến chữ Tình. Thoán truyện quẻ Phục nói đến Thiên địa chi tâm, Thoán
truyện quẻ Hàm nói đến Nhân tâm.
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Thế là Tính, Tình không hề rời xa nhau; Trời, Người chẳng hề xa nhau, Hình
Khí chẳng hề xa nhau. Âm Dương có hòa hài, thì vạn vật mới sinh. Trong
nhân quần, Âm Dương có hòa hài, thì nhân luân mới có cơ bền vững, xã hội
mới có cơ thanh bình.

Ngoài vũ trụ, Âm Dương là Đất Trời; trong nhân quần Âm Dương là nam nữ.
Vũ trụ là một từ trường bao la, nhân quần là một từ trường rộng lớn. Vạn vật
hấp dẫn, cảm ứng nhau không ngừng, nên mới có được thế giới ngày nay.

Vạn vật cũng như con người không thể sống riêng rẽ, cũng không phải sinh
ra để mà chống đối lẫn nhau, nhưng chính là để cộng tác, hòa hài cùng nhau.

Vì thế người xưa mới nói: Cô Âm tắc bất sinh, Cô Dương tắc bất trưởng, cố
Thiên Địa phối dĩ Âm Dương. Nam dĩ nữ vi thất, nữ dĩ nam vi gia, cố nhân
sinh ngẫu dĩ phu phụ. Âm Dương hòa nhi hậu vũ trạch giáng; phu phụ hòa
nhi hậu gia đạo thành.

Tạm Dịch:

Cô Âm, không thể sản sinh,

Cô Dương, không thể hoa vinh, xương phồn.

Cho nên Trời Đất đôi đàng,

Hòa hài, chẳng có quải gàng khi nao.

Trai thời tìm gái tất giao,

Gái mong chắp nối tơ đào với trai. 

Cho nên từ có loài người,

Gái trai phối ngẫu, nên đôi vợ chồng.

Âm Dương, Trời Đất hòa đồng,

Rồi ra vũ trạch, non sông ơn nhờ,
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Vợ chồng chắp nối duyên tơ,

Rồi ra gia đạo có cơ vững vàng.

Như vậy thời Dịch kinh cho rằng nhờ có khí Trời, khí Đất hòa hài, nên vạn
vật mới có thể hóa sinh, trưởng dưỡng; nhân quần có hòa hài, thì xã hội mới
có cơ thanh bình, thịnh trị.

Dịch chủ trương hòa hợp chứ không chủ trương chia ly; Dịch đề cao sự giao
hòa, chứ không cổ súy sự mâu thuẫn, chống đối. Những mâu thuẫn mà ta
tưởng là thấy có ở trong hoàn vũ này chỉ là những mâu thuẫn phiến diện,
nhưng suy cho cùng đó chỉ là một sự phân công, để mỗi đằng lo chu toàn về
một phương diện, để lúc hòa hợp lại sẽ có một sự hoàn hảo toàn bích.

Thoán truyện quẻ Khuê viết:

Đất Trời đôi ngả phân phôi,

Nhưng mà công việc, thời thôi một vành.

Gái trai, đôi ngả phân trình,

Nhưng mà ý chí, tâm tình cảm thông.

Muôn loài, cách biệt giống giòng,

Nhưng mà công việc cũng không quải gàng.

Sự đời, ngang trái, dở dang,

Mà dùng nên chuyện, ấy trang hiền tài...

 

2. Âm Dương hai thực thể riêng rẽ có nhiều loại tác dụng trên nhau

Tuy nhiên, nếu ta tạm quên thời gian, tạm quên mọi cuộc biến hóa, thì ta thấy
như Âm Dương là hai thực thể đối đãi nhau, tách biệt nhau, tuy vẫn có liên
lạc với nhau về phương diện cơ cấu, cũng như về phương diện tác dụng.
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Các Triết gia Trung Quốc đại khái cho rằng:

1/ Trong Âm có Dương, trong Dương có Âm.

2/ Âm cực sinh Dương, Dương cực sinh Âm.

3/ Âm có thể biến thành Dương, Dương có thể biến thành Âm.

4/ Cô Dương bất sinh, Cô Âm bất hóa. Nói cách khác Âm Dương riêng rẽ, cô
lập thì không làm nên công chuyện gì.

5/ Âm Dương phải tác dụng trên nhau mới sinh ra mọi cơ vi biến dịch.

Những tác dụng giữa Âm và Dương rất là đa đoan, phức tạp. Ta có thể ghi
nhận ít nhiều hình thức tác dụng chính như sau:

1/ Tương thừa (invasion réciproque)

2/ Tương khắc (Antimonie ou antagonisme)

3/ Tương chế (Inhibition)

4/ Tương hóa (Catalyse réciproque)

5/ Tương thành (Réalisation réciproque)

6/ Kế tục luân phiên nhau (Alternance)

7/ Tương sinh (Génération réciproque)

8/ Tương hại (Destruction réciproque)

9/ Phản phúc (Bouleversement ou Révolution)

10/ Tương giao (Échange)

11/ Bất tương giao (Indifférence)

12/ Thắng (Dominance)
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13/ Phụ (Récession)

14/ Tương đãng (Recouvrement réciproque)

15/ Phục (Latence)

16/ Khởi (Manifestation) v.v...

Cho nên, nếu chúng ta chỉ nói là Âm Dương mâu thuẫn chống đối nhau thì
thiệt là thiếu sót; hoặc cô Âm, cô Dương (duy vật, duy linh) thì cũng hết sức
chủ quan, không bao quát được hết thực tại...

Suy cho cùng, thì muốn hiểu về Âm Dương, phải hiểu nhẽ đối đãi trong Trời
Đất.

Đối đãi là hai chiều, hai hướng, hai cực, hai trạng thái đối đỉnh, đối lập nhau.
Vũ trụ này đã được xây dựng trên nền móng đối đãi.

Ngay Tuyệt đối cũng có đối đãi là Tương đối. Cho nên đã có Hằng thời có
Biến; đã có khiếm khuyết tất thị phải có viên mãn; đã có Vật, thế tất phải có
Thần; có gian lao thế tất phải có hạnh phúc...

Thế giới tương đối chúng ta này dĩ nhiên là tràn đầy những cặp đối đãi.

Chu Hi viết: Đông Tây, trên dưới, lạnh nóng ngày đêm, sống chết đều tương
phản lại nhau, và sóng đôi với nhau. Trong Trời Đất, chưa từng có vật nào lại
không có cái đứng sóng đôi với mình. [7]

Như trời sinh vật, không thể sinh một mình Âm, ắt là phải có Dương, không
thể sinh một mình Dương, ắt phải có Âm, ấy đều là đối đãi cả. [8]

Như vậy, nếu hiểu nhẽ Âm Dương đối đãi cho rành rẽ, hễ đã biết một, tất sẽ
biết hai, biết được một phương diện, sẽ suy ngược lại, mà tìm ra phương diện
đối đãi, sau đó hợp nhất cả hai phương diện lại, sẽ tìm ra được bộ mặt thực
của vật thể, của vũ trụ cũng như của con người...

 

3. Âm Dương trên phương diện Tiên Thiên
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Người xưa đã phân biệt Âm Dương Tiên Thiên và Âm Dương Hậu Thiên.
Dịch Kinh Đại Toàn nơi trang 38 có câu: Vô Cực chi tiền, Âm hàm Dương
dã. Hữu tượng chi hậu, Dương phân Âm dã.

Ở trong Tiên Thiên thì Âm hàm Dương, như vậy tức là Dương ở trong, Âm ở
ngoài.

Ở nơi Hậu Thiên, thì dĩ nhiên là cục diện sẽ đảo ngược: Dương sẽ ở ngoài mà
Âm sẽ ở trong.

Dựa vào các đồ bản Dịch trong quyển Chu Dịch Xiển Chân của Lưu nhất
Minh, nhất là đồ bản Tiên Thiên Viên Đồ thường thấy trong các sách Dịch,
chúng ta có thể suy diễn về Âm Dương Tiên Thiên như sau:

Âm Dương sở dĩ sinh là do sự phân cực của một thực thể duy nhất.

Để dễ suy luận, ta hãy tưởng tượng thực thể duy nhất như một hình cầu. Như
vậy sự phân cực sẽ có ba chiều hướng: Trong - Ngoài ; Trên - Dưới ; Tả -
Hữu.

Nếu ta chấp nhận Trung Tâm Điểm của hình cầu nói trên như là nguồn gốc
phát tiết ra ánh sáng và sự sống, nếu ta chấp nhận qui ước của Dịch lấy phía
tả làm phía Đông, phía mặt trời mọc, phía ánh sáng; phía hữu làm phía Tây,
phía mặt trời lặn, phía tối tăm; nếu ta chấp nhận khinh thanh thì bốc lên trên,
trọng trọc thì lắng xuống dưới, ta sẽ gọi:

Phía trên, phía Tả, phía trong là Dương.

Phía dưới, phía Hữu, phía ngoài là Âm.
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Từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, từ trong ra ngoài là chiều Âm. Từ dưới
lên trên, từ phải sang trái, từ ngoài vào trong là chiều Dương.

Như vậy ta thấy ngay được rằng cơ cấu vũ trụ cũng như cơ cấu con người,
không có đồng đẳng ở mọi chiều hướng, mà trên dưới khác nhau, phải trái
khác nhau, trong ngoài khác nhau, ngay trên bình diện cơ cấu và tổ chức.

Ở nơi con người, ta thấy một cách dễ dàng rằng tinh thần thời ở trên, ở trong,
vật chất thời ở dưới, ở ngoài. Suy ra thì tinh thần phải qui tụ nơi đầu não con
người...

Đi từ trong ra ngoài, là đi xa lìa Chân tâm, xa lìa Thượng Đế, để tiến về phía
ngoại cảnh vật chất. Đó là đi theo chiều Âm, vì càng ngày tâm thần càng trở
nên u tối, đối với những vấn đề siêu nhiên, thần bí; vì con người càng ngày
càng trở nên thực tiễn, thực tế. Đó là những con người hướng ngoại, và tinh
thần họ càng ngày càng tản mạn, phá tán. Họ sẽ chịu ảnh hưởng của lực ly
tâm (force centrifuge).

Đi từ ngoài vào trong, là tiến từ vật chất trở ngược về tâm thần, để tìm về
Chân tâm, tìm về Bản thể hằng cửu, tìm về Thượng Đế. Đó là chiều Dương,
vì càng ngày tâm thần càng trở nên sáng suốt, dễ dàng lĩnh hội được các vấn
đề siêu nhiên, vì con người càng ngày càng trở nên khinh khoát tiêu sái, lý
tưởng. Đó là những con người hướng nội; họ sẽ chịu ảnh hưởng của định luật
hướng tâm (force cetripète), nghĩa là tinh thần họ càng ngày càng được tập
trung, càng được định tĩnh, trở nên vô trước, vô lậu.

Đi từ trong ra ngoài cũng y như đi từ các tầng trên xuống các tầng lớp dưới,
đi từ trời xuống đất. Đó là trạng thái Âm càng ngày càng thắng Dương, và
con người càng ngày càng trở nên sa đọa về tinh thần, tiến bộ về vật chất.

Đi từ ngoài vào trong, cũng y thức như đi từ các tầng lớp dưới lên các tầng
lớp trên, đi từ đất lên trời, từ vật đến Thần. Đó là trạng thái Dương càng ngày
càng thắng Âm, và con người càng ngày càng tinh tiến trên phương diện tinh
thần, càng thoát ly vòng kiềm tỏa của vật chất.

Người thường cho Hữu là Dương, Tả là Âm, nguời tu đạo thì lại cho Tả là
Dương, Hữu là Âm. Nguời tu đạo như vậy sẽ đi ngược với đường lối thế
nhân. Cái gì thế nhân cho là hay là phải (Dương: phải, droit, dextre, right), thì
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người tu đạo lại cho là dở là trái (Âm: gauche, sinistre, left, trái).

Như vậy càng thấy rõ chuyện đời tất cả đều tương đối. Nhận định về Âm
Dương như trên, tuy ngược với nhận định thông thường về Âm Dương,
nhưng lại giúp ta tìm ra được những định luật thiên nhiên chi phối quá trình
tiến hóa của cá nhân cũng như của nhân loại.

Ở nơi cá nhân, ta thấy từ bé cho đến lớn, cho tới khi đứng tuổi, khoảng 40-45,
con người thường hướng ngoại. Khi ấy con người càng ngày càng xa lìa các
giá trị tinh thần, để lăn mình vào đời sống thực tiễn và vật chất.

Nhưng khi mái tóc đã hoa râm, khi đã đứng tuổi, khi mà tâm sự đã bắt đầu
ngả sang thu, thì con người lại bắt đầu chuyển hướng. Lúc ấy con người lại
muốn đi tìm những giá trị tinh thần, lại muốn quay trở về lòng mình để mà tu
tâm, luyện tính.

Vả lại, thể chất và tinh thần chúng ta thịnh suy, tiêu trưởng theo những nhịp
điệu ngược nhau.

Thể chất mới bắt đầu thì yếu đuối, nhưng theo đà tuế nguyệt, sẽ nở nang,
cường tráng mãi thêm ra cho tới một cực điểm và khoảng 40-45, sau đó dần
dần lại suy vi tàn tạ cho tới khi chết.

Tinh thần thì ngược lại, càng nhỏ càng thanh tao càng hùng mạnh, nhưng
theo đà thời gian, tinh thần một ngày một trở nên phôi pha, tản mạn, cho tới
một cực độ vào khoảng 40-45. Sau đó, nếu như biết tu luyện, tâm thần sẽ có
cơ phục sinh, và phát triển cho tới khi chết. Lúc chết, chính là lúc tinh thần
phải lên tới cực điểm tinh hoa. Vì thế mà, khi muốn kỷ niệm các vị Thánh
Hiền, người ta thường chọn ngày các ngài viên tịch, thành đạo...

Xét lịch sử nhân loại, từ khi có văn tự, văn hóa đến nay, ta thấy nhân loại tiến
dần từ những trạng thái thần linh, đến những trạng thái vật chất.

Khi mà sinh hoạt vật chất bắt đầu thịnh, thì thiên hạ lại xúm vào chê bai
những sinh hoạt tâm linh cho đó là mê tín, dị đoan, lạc hậu, lỗi thời... Lúc mà
sinh hoạt tâm linh thịnh, thì mọi người đều khinh chê vật chất.

Trên đà tiến về vật chất ngoại cảnh, mỗi sự thoát ly khỏi vòng ảnh hưởng tâm
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linh, thường được coi như là một thắng lợi, một tiến bộ. Nhưng kỳ thực,
chặng đường từ tâm linh, tâm thần xuống tới vật chất, ngoại cảnh, phải được
coi là một sự sa đọa, thoái hóa.

Sau này khi văn minh vật chất lên đến cực điểm, con người lại sẽ thật sự hoài
vọng tinh thần, sẽ lại chuyển hướng về phía tâm linh và mỗi một hành động
thoát ly khỏi sự kiềm tỏa vật chất, lại sẽ được coi là một sự vươn lên, một sự
tiến bộ chân thực.

Âu cũng là câu chuyện nợ đồng lần...

Có một điều cũng nên ghi nhận là Âm luôn muốn tiến về Dương, Dương luôn
muốn tiến về Âm. Vì thế mà, sống trong những tổ chức sinh hoạt tinh thần,
con nguời thường mơ ước những lạc thú vật chất; sống trong những xã hội
vật chất con người lại khao khát những lạc thú tinh thần.

Cũng vì thế mà khi còn trẻ, ta thường có những khuynh hướng vật chất, thế
tục, hướng ngoại; đến lúc trở về già, ta lại có những khuynh hướng siêu
nhiên, hướng nội...

 

4. Âm Dương trên phương diện Hậu Thiên

Bây giờ chúng ta hãy dở thư tịch Trung Hoa, xem họ nhận định về Âm
Dương một cách thực tế, thực tiễn ra sao. Tạ vô Lượng viết: Dương là cứng,
là mạnh, là con giai, là vua, là động, là sáng, là phía ngoài, là giãn, là Trời, là
Kiền, là mặt trời, là Thần, là ngày, là con đực, là hiển.

Âm là mềm, là yếu, là con gái, là bầy tôi, là tĩnh, là tối, là phía trong, là co, là
đất, là Khôn, là mặt trăng, là Quỉ, là đêm, là con mái, là ẩn... [9]

Quỉ Cốc tử cho rằng: Dương là mở, là nói, là mọi điều hay như sống lâu, an
lạc, phú quí, tôn vinh, hiển danh, đắc ý, hỉ dục v.v...

Âm là đóng, là yên lặng. Âm gồm mọi điều xấu như chết non, ưu hoạn, bần
tiện, khổ nhục, vong lợi, thất ý, hình lục v.v... [10]

René Guénon, trong bài khảo luận của ông về Âm Dương, trong quyển La
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Grande Triade đã cho rằng:

Dương là tất cả những gì thuộc tinh thần, vì tinh thần và ánh sáng là một, còn
Âm là tất cả những gì thuộc vật chất. Ông dùng từ ngữ Triết học mà cho rằng
Dương là cái gì hiện hữu, Âm là cái gì tiềm ẩn. [11]

Đổng Trọng Thư, trong quyển Xuân Thu Phồn Lộ đã viết: Vật gì cũng phải
có cái để hợp. Đã có hợp tức là có trên có dưới, có Tả có Hữu, có trước có
sau, có trong có ngoài, có tốt có xấu, có thuận có nghịch, có vui có giận, có
lạnh có nóng, có ngày có đêm, đó đều là hợp nhau vậy. Âm là để hợp với
Dương, vợ là để hợp với chồng, con là để hợp với cha, tôi là để hợp với vua.
Vật nào cũng có cái hợp, mà hợp là có Âm Dương... Vua là Dương, tôi là
Âm; cha là Dương, con là Âm; chồng là Dương, vợ là Âm... [12]

Nhiệm Ứng Thu, trong quyển Âm Dương Ngũ Hành của ông xuất bản gần
đây, tại lục địa Trung Quốc, đã nhận định về Âm Dương như sau:

Dương là một khái niệm hết sức rộng rãi, Dương là động, Âm là tĩnh; Dương
là xướng, Âm là tùy; Dương là cương, Âm là nhu; Dương là ban phát, Âm là
thâu nhận; Dương là thăng, Âm là giáng; Dương là trước, Âm là sau; Dương
là trên, Âm là dưới; Dương là trái, Âm là phải. Tiến là Dương, thoái là Âm.
Dương thời đi nhanh, Âm thời đi chậm v.v... [13]

Như vậy thì bất kỳ việc gì đã có đối đãi, lập tức có thể phân thành Âm
Dương...

Tố Vấn cho rằng: Trong con người, thì ngoài là Dương, trong là Âm, bụng là
Âm, lưng là Dương; tạng là Âm, phủ là Dương.

Cho nên Ngũ tạng: tâm, can, tì, phế, thận đều thuộc Âm. Lục phủ: đởm, vị,
đại tràng, tiểu tràng, bàng quang, tam tiêu đều thuộc Dương. [14]

Đối với Y học Trung Hoa, thì Dương chủ khí lực; Âm chủ huyết.

Các mạch nơi cổ tay phải đều thuộc Dương:

            Mạch Thốn : Phổi (Kim)

            Mạch Quan : Tì (Thổ)
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            Mạch Xích : Thận hỏa (Hỏa)

Các mạch nơi cổ tay trái đều thuộc Âm:           

            Mạch Thốn : Tim (Hỏa)

            Mạch Quan : Gan (Mộc)

            Mạch Xích : Thận thủy (Thủy)

Người cũng chi làm ba hạng:

            Dương tạng

            Âm tạng

            Bình tạng

Dương tạng là những người có khí lực mạnh mẽ, da nóng, mặt mũi hớn hở,
tóc đen rậm và tốt, tiếng nói to, hơi thở mạnh, ăn uống dễ tiêu, tính tình nóng
nảy, sống lâu... [15]

Âm tạng là những người sợ lạnh, da mát và ướt, mặt mũi hơi xanh, tóc mềm,
lông thưa, người mau mệt, tiếng nói yếu ớt, hay đày hơi, hay bị tiêu chảy, lộ
hầu, thịt mềm nhẽo, tính tình trầm tĩnh, v.v...

Bình tạng là những người cả hai phương diện khí huyết đều mạnh ngang
nhau. [16]
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Chương 4. Quan niệm Âm Dương với đời sống

 

Quan niệm Âm Dương đã được các Triết gia áp dụng vào đời sống hằng
ngày.

1. Đổng Trọng Thư cho rằng: Dương là ân đức của Trời, Âm là hình phạt của
Trời. Tuy nhiên, Trời trọng Dương mà khinh Âm, cho nên một vị quốc quân
muốn làm chính trị cho hẳn hoi, phải thích thi ân bố đức hơn là dùng hình
phạt để trị dân, có như vậy mới thuận thiên đạo. [1]

Ông lại cho rằng từ nguyên tắc trọng Dương, khinh Âm, ta có suy ra những
khuôn phép luân lý: Đó là phải trọng nghĩa, khinh lợi. Nghĩa lý, lý tưởng
thuộc về tâm thần; lợi lộc, ẩm thực thuộc về vật chất. Tâm thần trọng hơn thể
chất, cho nên nghĩa trọng hơn lợi. Người nghĩa khí tuy nghèo nàn, nhưng vẫn
có thể sung sướng, nguời giàu sang mà vô nhân bất nghĩa, chưa chắc đã bảo
toàn được tấm thân. [2]

Cũng một lẽ, con người phải diệt lòng tham, thực hiện đức nhân, và phải biết
kìm hãm dục tình, như vậy mới là hiểu biết lẽ cấm kỵ của trời đất. [3]

2. Văn Tử cho rằng: Âm mà tiến thì Dương phải thoái; tiểu nhân mà đắc thế,
thì quân tử phải ẩn mình, đó là lẽ tự nhiên vậy. [4]

Đó cũng chính là chủ trương của Dịch.

Đại Tượng truyện của quẻ Bĩ viết: Thiên địa không giao nhau là Bĩ, người
quân tử nhân đó phải che dấu tinh anh, tài đức để lánh nạn. Đừng nên cầu
mong lợi lộc và cho đó là một vinh dự. [5]

Wilhelm bình Đại Tượng quẻ Bĩ như sau: Khi tiểu nhân cầm quyền, chính sự
đổ nát, người quân tử có xuất đầu lộ diện, cũng không thi thố được gì ích
quốc lợi dân. Vì vậy, người quân tử không nên mắc bả vinh hoa mà ra tham
chánh. Ra tham chính trong trường hợp này là mưa chuốc lấy họa hại, vì
mình không thể nào theo được đường lối của họ. Cho nên, giấu tài đức, ẩn dật
là hơn cả.
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3. Quỉ Cốc Tử cũng nhân Âm Dương mà lập ra phương pháp Bãi Hạp, tức là
phương pháp Đóng Mởđể áp dụng vào công cuộc du thuyết và làm chính trị.

Bãi là Mở, là Ăn nói; Hạp là Đóng, là Nín thinh. Thế tức là một nhà du
thuyết phải biết lúc nào đáng nói mới nói, lúc nào đáng yên thời phải lặng
yên.

Thuyết Bãi Hạp còn chủ trương phải biết xử dụng cả hai ngẫu lực Âm Dương
mới có thể thành tựu trong mọi công tác; lúc cần cao thượng lý tưởng, thì cao
thượng, lý tưởng; lúc cần thực tế, tàn nhẫn, cũng có thể thực tế và tàn nhẫn.
Nếu làm được như vậy, thời ra vào đâu cũng lọt, đề cập tới vấn đề gì cũng
được, thực hành việc gì cũng xong xuôi.

Nên nhớ đây chỉ là phương châm mà Quỉ Cốc dạy cho những người làm
chính trị.
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Chương 5. Âm Dương với y học Trung Hoa

Quan niệm Âm Dương được triệt để áp dụng trong y học Trung Hoa.

Trước đây chúng ta đã đề cập đến ba hạng người. Dương tạng, Âm tạng, Bình
tạng.

Về phương diện bệnh học, người Trung Hoa cũng phân biệt Dương bệnh và
Âm bệnh.

Dương bệnh là những bệnh ngoại cảm. Âm bệnh là những bệnh nội
thương. Dương bệnh nhiều khi còn được gọi là thực chứng; Âm bệnh được
gọi là hư chứng.

Dương bệnh cũng là những bệnh do khí lực hư hao, hoặc thận hỏa suy. Âm
bệnh là những bệnh sinh ra vì huyết Dịch hư hao, hay thận thủy suy.

Khi con bệnh đã suy kiệt Dương khí, thì y học gọi là Dương thoát. Dương
thoát có những triệu chứng sau đây: Mạch hầu như đã tuyệt; Tứ chi giá lạnh;
Trán vã mồ hôi; Thở hắt ra; Khó thở; Nấc; Hôn mê; Lưỡi co v.v...

Khi con bệnh mà Âm suy kiệt, huyết Dịch suy kiệt, thời y học gọi là Âm
hư. Âm hư có những triệu chứng sau đây: Mạch vi, mạch khẩn; Nhiệt độ cao;
Mặt đỏ, Người khô đét như củi; Vật vã; Khát nước nhiều; Mê sảng.

Khi con bệnh mà khí huyết đều hao kiệt, thời Y học gọi là Âm hư Dương
Thoát. Triệu chứng như sau:

- Tứ chi giá lạnh; Trán vã mồ hôi; Hôn mê, Thở như suyển, Nấc cụt.

Nguyên tắc chữa bệnh, chính là bồi bổ Âm Dương, điều hòa Âm
Dương. Dương thịnh thì bổ Âm để chế bớt ánh Dương. Âm thịnh thì bổ
Dương, để làm tiêu tan cái u uất cửa Âm. (Bổ thủy dĩ chế dương quang; bổ
hỏa dĩ tiêu âm ế.)

Các vị thuốc cũng chia thành Âm, Dương, hay Bình vị.
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Dương dược là những thuốc nóng, có hiệu lực làm gia tăng sự tiêu hóa, thúc
đẩy sự hô hấp, sự tuần hoàn, bồi bổ khí lực.

Âm dược là những thuốc mát, có hiệu lực bồi bổ huyết Dịch, làm cho con
người bớt nóng, bớt háo.

Những vị thuốc bình vị, là những vị thuốc hòa hoãn, vừa bổ Dương, vừa bổ
Âm.

Phương dược dùng để trị liệu điều hòa Âm Dương, khí huyết có thể toát lược
như sau:

a/ Trị liệu Dương khí

1 - Khi dương khí gần thoát tuyệt, người xưa thường cấp trị bằng: Nhân sâm,
hoặc Quế, Phụ.

2 - Khi dương khí hao tổn, giao động vừa phải, thời dùng:

- Bài Tứ quân (để bổ khí)

- Bài Bổ Trung Ích Khí thang, hoặc Phụ Tử Lý Trung

3 - Khi dương khí, thận khí suy tổn đã lâu, thời dùng:

- Bài Bát vị

- Bài Sinh Mạch

b/ Trị liệu Âm huyết

1 - Khi huyết dịch suy tổn thời dùng: Bài Tứ Vật, bài Qui Tì.

2 - Khi thận thủy suy tổn thời dùng bài Lục Vị.

c/ Bình bổ

Muốn bình bổ cả Âm lẫn Dương, cả khí lẫn huyết, nguời ta dùng bài Bát Trân
hay Thập Toàn...
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Để nhận định được tầm quan trọng của quan niệm Âm Dương đối với Y học,
ta hãy đọc một đoạn của Trương Cảnh Nhạc: Phàm chẩn bệnh trị liệu, trước
hết phải thẩm định Âm Dương. Đó là cương lĩnh của Y học.

Luận về Âm Dương không sai, thời trị bệnh làm sao mà sai được? Y học tuy
phiền tạp, nhưng có thể bao quát bằng một câu: Âm Dương mà thôi.

Cho nên bệnh có Âm Dương, mạch có Âm Dương, thuốc có Âm Dương. Lấy
bệnh mà nói, thời bệnh bên ngoài là Dương, bên trong là Âm; nhiệt là
Dương, hàn là Âm; trên là Dương, dưới là Âm; khí là Dương, huyết là Âm;
động là Dương, tĩnh là Âm; nói nhiều là Dương, không nói là Âm; thích sáng
là Dương, ưa tối là Âm; Dương yếu không thể thở ra, Âm yếu không thể hít
vào; Dương bệnh khó cúi, Âm bệnh khó ngửa. [1]

Nói về mạch, thì mạch phù, mạch mạnh, mạch hoạt, mạch xác là Dương;
mạch trầm, mạch vi, mạch nhỏ, mạch rít là Âm. Nói về thuốc thì thăng tán là
Dương; liễm giáng là Âm; tấn nhiệt là Dương, khổ hàn là Âm. Chạy vào khí
là Dương, chạy vào huyết là Âm; tính động mà chạy là Dương, tính tĩnh mà
giữ là Âm. Đó là đại pháp trong nghề thuốc...

Dương đã mạnh còn bổ Dương, thời Dương càng bốc lên mạnh, Âm càng
tiêu hao. Dương đã không đủ mà lại còn dưỡng Âm, còn dùng Âm phương,
thời Âm càng thịnh, mà Dương bị diệt vong vậy.

Nếu minh biện Âm Dương thời dẫu y lý tuy huyền vi, nhưng cũng đã suy ra
được quá nửa rồi vậy... [2]
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Chương 6. Âm Dương với thuật luyện đan hay tu
tiên của đạo Lão

Bàn về Âm Dương, không thể không nói qua về khoa luyện đơn của đạo Lão.

Khoa luyện đơn của đạo Lão cũng y thức như khoa luyện đơn ở Âu Châu thời
cổ, chủ trương con người là lò bát quái, để tinh luyện những huyền lực phát
xuất từ Nhất đến Vạn, rồi lại Vạn về Nhất. Quay về được tới Nhất sẽ là Chân
Nhân hay Thiên Nhân. [1]

Muốn hiểu khoa luyện đơn phải hiểu Dịch.

Dịch chủ trương Thái Cực sinh Âm Dương. Sau khi đã phân Cực, Âm Dương
có thể phân kỳ để sinh biến hóa, nhưng cũng có thể hòa hợp lại để tái tạo
thành Thái Cực. Nhân đó, khoa luyện đơn cũng cho rằng nơi con người, Đạo
thể hay Bản thể cũng phân hóa thành Đạo tâm và Nhân tâm.

Nhân tâm và Đạo tâm bao lâu còn chia rẽ, bao lâu tâm hồn con người còn
ngỡ rằng Đạo ở ngoài mình, ở xa mình; thì bấy lâu con người còn sống trong
khắc khoải và khổ cực.

Nhưng một khi nhân tâm đã nhận thức được rằng Đạo tâm thực sự chẳng hề
lìa xa mình, vẫn đã ẩn ngụ sẵn trong lòng mình, lúc ấy sẽ ra công tu luyện
Nhân Tâm ngõ hầu có thể kết hợp được với Đạo tâm để trở thành một thực
thể duy nhất. Nếu công phu này mà đi đến chỗ thành toàn, thì con người sẽ
thực hiện được Trời, được Đạo, đã luyện xong được Kim đơn, và sẽ sống
vĩnh cửu cùng trời đất.

Khẩu quyết của Đạo Lão chính là Tâm là Đạo, Đạo là Tâm. Tâm mà lìa Đạo,
sẽ nhập vào lục đạo, tam đồ. Tâm cùng Đạo hợp, sẽ tạo được Bồng Lai, Tam
Đảo. (Tâm tức thị Đạo; Đạo tức thị Tâm. Tâm dữ Đạo ly, tắc nhập Lục Đạo
Tam Đồ. Tâm dữ Đạo hợp, tắc tạo Bồng lai, Tam đảo.) (Thái Thượng Bảo
Phiệt, trang 16)

Khoa luyện đơn trở nên phức tạp, kỳ bí chính tại là thay vì dùng những danh
từ như Thần, Hồn, Đạo tâm, Nhân tâm, các Đơn gia lại ưa dùng những danh
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từ bóng bảy, hiểm hóc, có lẽ là để đánh lạc hướng, hay ngăn chặn những
người không đủ căn duyên. Chúng ta có thể thu thập ít nhiều từ ngữ dùng để
chỉ Âm Dương, Tâm Thần vào đồ bản sau:

 

Dương Âm

Thần

Đạo tâm

Huyền

Bạch kim

Hống

Kim công

Khảm

Chu sa

Kim ô, Nhật tinh

Chân tri

Thương qui, Long v.v...

Hồn

Nhân tâm

Tẫn

Hắc ngân

Diên

Xá nữ

Ly

Thủy ngân

Ngọc thố, Nguyệt hoa

Linh tri

Xích xà, Hổ v.v...

 

Những danh từ nói trên, có khi về phương diện Âm Dương có thể ngược
nhau, tùy theo tác giả. Nhưng bao giờ Đạo Tâm cũng phải là Dương, Nhân
Tâm bao giờ cũng phải là Âm, Thần bao giờ cũng là Dương, Hồn bao giờ
cũng là Âm.
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Phương trình tổng quát của Khoa Luyện Đơn là:

Âm + Dương = Thái Cực; Kim Đơn

Đạo tâm + Nhân tâm = Chân Nhân; Kim Đơn

Gọi là Kim, vì vàng tượng trưng cho sự bất hoại. Gọi là Đơn vì chữ Đơn đầu
là Nhật, chân là Nguyệt. Vậy Đơn tức là Thống thể, Toàn thể, bao quát cả
Âm lẫn Dương, cả Đạo tâm lẫn Nhân tâm.

Nói theo những từ ngữ bóng bảy của Khoa Luyện Đơn thì:

1/ Chất liệu, Dược liệu để luyện đơn chính là Diên Hống, chính là Đạo
tâm và Nhân tâm.

2/ Lò để luyện đơn tức là vũ trụ, và xác thân con người.

3/ Lửa dùng để luyện cho Đơn Thành hay Hỏa Hầu chính là ý chí, chính là
bầu nhiệt huyết, nhiệt tâm của mình.

4/ Luyện đơn tức là phải khử cặn bã, để lọc lõi lấy tinh hoa.

Đó là phương pháp Sưu (Bớt), Thiêm (thêm). Phải lọc, phải bỏ cho hết
những cặn bã của nhân tâm. Phải thêm, phải chau chuốt cái tinh hoa là Đạo
tâm.

So sánh Khoa Luyện Đơn của đạo Lão với Khoa Luyện Đơn của Âu Châu ta
thấy các Đơn gia Đông Tây đều đề cao chân lý vĩnh cửu này là vũ trụ hữu
hình và tâm linh, đều là sự biến hóa của Thần, của Thượng Đế, mà sự biến
hóa vĩ đại nhất của Thần, của Thượng Đế được thực hiện ngay trong lòng con
người. Thần con người, sẽ trở về được Thiên vị, nếu các tầng lớp các khả
năng hạ đẳng nơi con người biết hi sinh cho mục đích cao cả ấy... [2]

Thế là chết để mà sống... [3] Phàm nhân chết đi, cho thần nhân hoạt động. [4]

Luyện đơn cốt chỉ vẽ cho con người định luật rằng nhờ sự biến hóa, nhờ sự
tinh luyện, con người có thể trở thành thần minh. [5]

Mới hay muôn thủa tinh anh,
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Lòng trời, gồm sẵn trong mình xa đâu... [6]

CHÚ THÍCH

[1] Paracelse, comme tous les Hermétistes, considérait l'être humain comme
l'alambic où s'opère la distillation et la sublima- tion des énergies qui de
l'Unique descendent au multiple, pour retourner à l'Unique, en tant que
l'homme parfait revêtu de sa divinité. — M. Sénart, Le Zodiaque, p. 490.

[2] L'Alchimie met l'accent sur cette vérité éternelle base de toutes les autres:
L'Univers sensible et psychique est une métamorphose de l'Esprit et sa
métamorphose majeure s'accomplit par la cons- cience humaine renaissant à
son état divin par le moyen et le sacrifice de ses facultés inférieures. — M.
Sénart, Le Zodiaque, p. 482.

[3] Et de ta propre extermination, tu vivras. (La Langue Hébraique Restaurée,
tome I, note, p. 23) — M. Sénart, Le Zodiaque, p. 482.

[4] Tâm tử thần hoạt. 心 死 神 活 .

[5] La science alchimique s'efforce de révélér à l'homme la loi qui, par la
transmutation, fait de lui un dieu. — M. Sénart, Le Zodiaque, p. 482

.... Malgré son apparence chimique, l'opus alchymicum fut toujours considéré
comme un acte culturel, au sens d'œuvre divine. — C.G. Jung, Paracelsica,
p. 63 và Le Zodiaque, p. 492.

[6] Phỏng theo bài thơ của Tứ bách tự giải, tr. 2b.               

                Dược vật sinh Huyền khiếu,   藥 物 生 玄 竅

                Hỏa hậu phát Dương lô.         火 侯 發 陽 爐

                Long Hổ giao hội bãi,              龍 虎 交 會 罷

                Kim đỉnh sản Huyền châu.     金 鼎 產 玄 珠
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Chương 7. Quan niệm Âm Dương với khoa siêu
hình học Âu Châu

 

Dịch kinh với quan niệm Âm Dương dĩ nhiên là khác biệt với Siêu Hình Học
Âu Châu hiện tại.

Dịch phân biệt Âm Dương, nhưng không phân biệt một cách ráo riết triệt để,
ngược lại vẫn chủ trương Âm sinh Dương, Dương sinh Âm; trong Âm có
Dương, trong Dương có Âm.

Siêu Hình Học Âu Châu đã phân biệt, thời lại phân biệt một cách triệt để, rứt
khoát. Cho nên đối với Siêu Hình Học Âu Châu, thiện là thiện, ác là ác; tinh
thần là tinh thần, vật chất là vật chất, đôi đàng hoàn toàn đối đỉnh, hoàn toàn
mâu thuẫn nhau.

Sau khi đã hiểu rõ thái độ và lập trường căn bản ấy của Đông và Tây, chúng
ta sẽ lần lượt so sánh ít nhiều vấn đề:

1. Âm Dương với nguyên lý đồng nhất

Siêu Hình Học Âu Châu dựa trên nguyên lý đồng nhất (Principe d'identité)
nên không chấp thuận rằng A vừa là A lại vừa có thể là B. Nói cách khác, các
sự vật, các hiện tượng chỉ có thể chuyển Dịch, tăng giảm, chứ không sao biến
thể được. Như vậy vũ trụ này sẽ không thể biến hóa vô cùng, và chỉ là một sự
nhắc đi nhắc lại của một số sự kiện với ít nhiều tăng giảm... [1]

Dịch lý dĩ nhiên không chấp nhận nguyên lý đồng nhất. Lý do rất là giản dị:
Về phương diện Tiên Thiên, thời Bản thể hằng cửu và duy nhất bất biến, nên
nguyên lý đồng nhất không cần phải đặt ra. Về phương diện Hậu Thiên, thời
mọi sự đều biến thiên, Âm biến Dương, Dương biến Âm, Âm sinh Dương,
Dương sinh Âm; trong Âm có Dương, trong Dương có Âm, không có gì là
thuần nhất, không có gì là bất biến, mà mọi sự đều chuyển hóa vô cùng tận.
Chính vì thế mà nguyên lý đồng nhất không có chân đứng.[2]
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Cho nên Dịch lý và Siêu Hình Học Âu Châu khác nhau ở chỗ một bên thì
uyển chuyển biến hóa, một bên thì ù lì ngưng đọng; một bên thì đi sát với
thực tại, một bên thì tách rời thực tại.

 

2. Âm Dương với quan niệm Thần, Hồn

Như trên đã thấy từ quan niệm Âm Dương các triết gia Đông Á đã đi đến chủ
trương rằng Tâm thần con người có hai phần: là: Thần và Hồn.

Đa số các triết gia Âu Châu từ lâu nay chỉ phân biệt xác hồn, hay tinh
thần và vật chất. Tuy nhiên, quan niệm Thần Hồn không phải là không có ở
Âu Châu. Một chứng cớ hiển nhiên là từ ngữ đã cho ta thấy di tích của một
thời đại xa xưa, và đã chứng minh một cách hùng hồn rằng thời xưa, ở Âu
Châu, cũng như ở Do Thái, quan niệm ấy đã được chủ trương. Những tàn tích
từ ngữ xưa còn xót lại như: Pneurma (Thần), Psyché (Hồn); Ruah (Thần),
Nephesh (Hồn), Esprit (Thần), Âme (Hồn), hoặc những chuyện thần thoại
xưa như Castor (Thần), Pollux (Hồn), Eros-Psyché, Osiris-isis, đã chứng
minh điều đó.

Gần đây đã có một vài Triết gia Âu Châu trở lại quan niệm cổ sơ nói trên.

F.W. Myers (1843 - 1901), một nhà Tâm Lý Học Anh đã chủ trương: Tiềm
thức chính là hồn vũ trụ, chính là Tiềm ngã, và trạng thái Huyền đồng chính
là sự tràn ngập của Tiềm ngã vào tâm thức con người. [3]

William James cũng theo chủ trương của F.W. Myers. James cho rằng: trạng
thái Huyền đồng chính là sự hợp nhất giữa Tâm thức (Nhân tâm) với Đại Ngã
(Đạo tâm) và nhờ vậy mà con người được giải thoát. [4]

Bergson chủ trương khác đi rằng: Huyền đồng không phải là tâm thức kết
hợp với vô thức, mà chính là với Thượng Đế. Nhờ trực giác, tâm hồn có thể
kết hợp với Thượng Đế. Lúc ấy tâm hồn bị Thượng Đế xâm nhập chẳng khác
nào lửa nhập vào sắt làm cho sắt đỏ rực lên. [5]

Dung hợp quan niệm Âm Dương, Thần Hồn của các Đơn gia, Đạo gia, quan
niệm Tiềm ngã của Myers, với quan niệm Huyền đồng của Bergson, ta có thể
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chủ trương rằng: Huyền đồng chính là sự hợp nhất của tâm hồn với Thượng
Đế, nhưng Thượng Đế chẳng ở đâu xa, mà đã ẩn ngụ trong tiềm thức, vô thức
con người, mà Thượng Đế chính là Bản Thể con người, là Thần con
người.

Nếu quan niệm này được chấp nhận, thì sau này Đông và Tây sẽ hợp nhất,
Triết học và Đạo giáo sẽ hợp nhất, và con người sẽ thấy rõ hướng đi của đại
đạo, là vào sâu trong tâm khảm mà tìm đạo, tìm Trời.

 

3. Âm Dương với quan niệm thiện ác

Như ta đã thấy, theo chủ trương của Dịch Kinh, thì Âm Dương trên phiến
diện tưởng chừng như là mâu thuẫn nhau, nhưng kỳ thực trong căn cơ lại bổ
túc lẫn cho nhau, lại hằng tìm nhau, sinh ra nhau, muốn hòa hợp với nhau.
Suy ra, thì sự mâu thuẫn trên thế giới này chỉ là phiến diện, còn sự thân ái,
hòa hợp mới là then chốt, mới là căn bản.

Trong cơ thể chúng ta chẳng hạn làm gì có sự mâu thuẫn nhau triệt để, mâu
thuẫn nhau thực sự. Nếu có sự mâu thuẫn kiềm chế nhau chăng nữa, thời
cũng chỉ cốt để khang kiện cho toàn thân.

Âm Dương chẳng qua là hai phương diện, hai mặt trái phải của một thực thể.
Chúng hỗ tương ảnh hưởng, tác dụng trên nhau để sinh ra thiên biến vạn hóa,
nhưng đều qui hướng về mục đích là phát huy vũ trụ cho đến hoàn mỹ. Cho
nên sự phân biệt Âm Dương của Dịch Kinh chỉ là một sự phân biệt tương đối.
Âm Dương không phải là hai tử thù, mà chính là hai người bạn.

Cũng một lẽ, Đối với Dịch, thì ở đời này thiện, ác, cát hung đều là tương đối.
Thời này cho thế này là hay là phải, thời khác cho thế kia mới là hay, là phải,
còn thế này là dở, là trái. Vả trong cái hay vẫn có cái dở, trong cái thiện vẫn
có cái ác.

Lão Tử viết:

Khi đời thấy đẹp biết khen
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Thế là cái xấu đã chen vào rồi.

Điều hay mà rõ khúc nhôi,

Âu đành dang dở, lôi thôi sinh dần.

Mới hay không, có chuyên vần,

Dễ sinh ra khó, vắn nhân thành dài.

Thấp cao, tùy ngó ngược xuôi,

Tiếng ca trầm bổng, dòng đời trước sau...

Trang Tử cũng cho rằng: Muốn cái hay mà không muốn cái dở, muốn trật tự
mà không muốn hỗn loạn, tức là không biết định luật của trời đất. [6]

Héraclite cũng cho rằng: Vũ trụ biến hóa để đi đến sự hòa hợp của mọi mâu
thuẫn. Ông còn cho rằng nếu chúng ta coi lành dữ như hai sự kiện mâu thuẫn,
sung khắc, chính là vì quan điểm ta còn hẹp hòi, và vì ta chưa biết qui chúng
về toàn bích, toàn thể. Qui tụ được chúng về toàn thể, toàn bích, chúng sẽ hòa
hiệp với nhau.

Đối với Thượng Đế, mọi sự là đẹp, là phải, là hay. Nhưng con người cho rằng
cái này phải, cái kia không phải.[7]

Thay vì hai chữ Âm Dương, Âu Châu dùng hai chữ bóng tối, và ánh sáng.
Khảo thư tịch Âu Châu, ta cũng thấy hai quan niệm khác biệt nhau về Tối
Sáng, Thiện Ác.

1. Một quan niệm cổ hơn, sâu sắc hơn cho rằng Tối Sáng, Thiện Ác là
Nguyên Lý Song Sinh do Thượng Đế sinh xuất.

Ta thấy dấu vết này trong Đạo giáo cổ Ai Cập với Lưỡng Thần Osiris-Isis,
hoặc trong đạo Bái Hỏa với những quan niệm Ánh Sáng, Bóng Tối, Tinh thần
và Vật chất. [8]

Sách Ecclésiastique trong Cựu Ươc cũng viết: Thiện và Ác, Sống và Chết,
nghèo và giàu tất cả đều do nơi Chúa ( Eccl. 11. 14 )
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2. Một quan niệm mới hơn, phiến diện hơn, có tính cách thực dụng hơn coi
Sáng, Tối; Thiện, Ác như hai thực thể hoàn toàn đối kháng, thù địch nhau.

Bái Hỏa Giáo về sau này cũng cho rằng có thần Thiện là Ahura-Mazdah hay
Ormud và có thần Ác là Angra Manyu hay Ahriman. [9]

Đạo Mani cũng chủ trương vũ trụ có hai căn nguyên: Ánh sáng và Tăm tối.
Phía Bắc là giang sơn của Ánh sáng, là nơi ngự trị của đấng Hằng Cửu. Phía
Nam là giang sơn của Tăm tối là nơi Satan ngự trị... [10]

Quan niệm Thượng Đế và Satan như là căn nguyên thiện ác cũng được thấy
trong giáo lý Công giáo...
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Chương 8. Âm Dương với triết học và khoa học
Âu Châu hiện đại

 

Gần đây có nhiều học giả Âu Châu đề cập đến vấn đề Âm Dương. Cái đó là
lẽ dĩ nhiên, vì bất kỳ ai khảo cứu về Văn hóa hay Triết học Trung Hoa, chẳng
ít thì nhiều cũng phải quan tâm đến vấn đề Âm Dương.

Marcel Granet trong quyển La Civilisation Chinoise có một đoạn dài nói về
Âm Dương, nhưng không lấy gì làm sâu sắc. Khảo về Âm Dương, lý thú nhất
có lẽ là René Guénon, một nhà Huyền học Âu Châu cận đại.

Réné Guénon giải thích Âm Dương theo đúng tinh thần Kinh Dịch, và nhận
định rằng Âm Dương không phải là hai thực thể đối lập, mà là hai phương
diện bổ khuyết lẫn cho nhau, của một thực thể duy nhất đó là Thái Cực.

Dương là căn cốt, là tinh thần; Âm là tùy thuộc, là vật chất. Dịch nói Âm
Dương, thì Ấn Độ giáo nói Prakriti và Purusha. Sự giao thoa, hoán Dịch, tác
dụng giữa Âm và Dương làm cho trời đất, vạn vật có những trạng thái khác
biệt nhau.

Vũ trụ có hai mặt: mặt Dương, mặt Trời ở phía trong; mặt Âm, mặt Đất ở
phía ngoài. Âm là những gì hữu hình, có thể nhận thức được bằng giác quan.
Dương là những gì vô hình, chỉ có thể nhận định được bằng

thần trí. Về phương diện nhận thức, ta có thể đi từ hữu hình lên dần tới vô
hình, từ ngoài vào trong, từ chân lên đỉnh, từ hiển đến vi, nghĩa là từ Âm đến
Dương.

Về phương diện suy tư, ta có thể đi từ phía siêu hình ra dần tới phía hữu
tướng, nghĩa là từ Dương đến Âm.

Dịch cho rằng phía trái là phía Dương, là phía của tương lai, thời năm 1967
mới đây Ông Vilma Fritsch trong quyển La Gauche et la Droite cho biết rằng
thánh thư Zohar của khoa Huyền học Do Thái cũng cho rằng thế giới hiện tại
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là thế giới phải, thế giới tương lai là thế giới trái.

Sách Bách khoa tự điển Do Thái nhận định: Thật là kỳ dị khi thấy rằng theo
sách Cabale thì phía trái lại biểu thị một trình độ cao hơn, tiến bộ hơn.

Phía trái là phía của tương lai, và của tiến bộ. Mà lạ lùng thay, đó cũng chính
là đường hướng nhận định của triết học và chính trị ngày nay. Trong chính
trường hiện tại người ta gọi những người bảo thủ là những người theo phái
hữu, những người cấp tiến là những người theo phái tả. [1]

Có thể nói ngày nay thuyết Âm Dương lưỡng cực của Trung Hoa đã được
Triết học và Khoa học Âu Châu mặc nhiên chấp nhận.

Gaston Bachelard muốn coi quan niệm lưỡng cực như là một nguyên lý mới,
để nhận thức tri luận.

Ông cho rằng tính cách lưỡng cực tương thừa đã được ghi tạc trong căn cơ sự
vật, ngược lại với quan niệm cổ xưa cho rằng vật thể là biểu dương của sự
thuần nhất.

Khoa học ngày nay không còn tham vọng đi đến Nhất nữa, mà chỉ muốn đi
đến Nhị.

Triết học cũng như Tâm lý học đều muốn theo đường hướng mới ấy. Nhiều
Tư tưởng gia ngày nay muốn nói: Thoạt kỳ thủy là cặp đôi.

Schelling, dựa vào thần thoại Hi Lạp, và khai thác tư tưởng then chốt của
Jacob Boehme là Nhất thể lưỡng phân (Selbsentzweiung) đã cho rằng
Thượng Đế cũng là nhất thể lưỡng diện. [2]

Goethe theo chân Kant, cũng nhận định rằng ngay từ căn cơ vật chất đã có
những sức hấp dẫn đun đẩy lẫn nhau, cho nên loại nào vật nào cũng lưỡng
tĩnh, lưỡng cực. Đó là một hiện tượng phổ quát. [3]

Theo Agnès Cerber, thì nhà Sinh Lý Học mỗi bước đều gặp những cặp Âm
Dương, lưỡng cực đối đãi nhau như một cặp trai gái khiêu vũ với nhau, chứ
không phải như là hai kẻ thù địch trong một cuộc so gươm. [4]

Và Khoa học ngày nay, đã chứng minh được rằng không cứ loài người, loài
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vật, loài cây mới có trống mái, mà ngay các tinh thể cũng có phải, trái khác
nhau. Pasteur đã phân biệt được hai loại acide tartique trái và phải, và công
nhận rằng vạn vật ngay từ trong cơ cấu đã có trái phải, Âm Dương. [5]

Sử gia Toynbee, đã dùng thuyết Âm Dương, động tĩnh đắp đổi luân phiên
nhau để giải thích lịch sử.

Ông cho rằng lịch sử đi theo nhịp điệu nhất tĩnh, nhất động, tĩnh rồi lại
động, động rồi lại tĩnh.

Lịch sử cũng như Âm Dương, có cảm lại có ứng, có động lại có phản, có
vãng lại có lai; có phục lại có khởi, như vậy mới có thể đổi mới mãi mãi... [6]

Joseph Needham, trong tập hai, bộ Science and Civilisation in China đã cho
rằng: Học thuyết Âm Dương không có màu thiện ác, nhờ thế mà nó có thể
giữ được sự quân bình đích thực và thể hiện được những mục đích chân thực
của đời người là hạnh phúc, khang kiện và trật tự.

Needham cũng chủ trương rằng: tư tưởng phi nhị nguyên của Trung Hoa này
sẽ đóng một vai trò vĩ đại trong Khoa học. Hơn thế nữa, nó đã đóng vai trò đó
rồi, qua trung gian Leibniz. Needham nhận định rằng cách phát triển tư
tưởng, và cách dùng tượng hình của Trung Hoa có rất nhiều điểm tương đồng
kỳ lạ với tư tưởng Khoa học tối tân nhất. Người Trung Hoa xưa tuy chưa tạo
ra được Khoa học đích thực như nay, nhưng nhiều lần cũng đã tung mình lên
được tới những chỗ mà sau này Niels Bohr, Max Planck, Einstein đã đạt tới.

Được vậy, là vì người Trung Hoa đã thoát được tật suy luận một chiều của
người Âu Châu, hoặc là suy luận theo chiều hướng Duy vật, hoặc là theo
chiều hướng Duy linh... [7]

Dịch Kinh cho rằng Âm Dương vừa tương khắc, vừa tương thừa, và Âm
Dương giao thoa, tác động lẫn trên nhau nên phát sinh ra mọi biến hóa.

Karl Marx và Lénine cũng đã cho rằng mọi sự trong vũ trụ đều hàm tàng mâu
thuẫn nội tại; vũ trụ được chi phối bằng định luật mâu thuẫn xã hội, vì lịch sử
được chi phối bằng định luật mâu thuẫn. Vì thế người Mác xít đã cố gây mầm
mống chống đối trong xã hội, và dùng đấu tranh giai cấp để làm cách mạng,
để đả phá các cơ cấu xã hội hiện tại, ngõ hầu có thể xây dựng một xã hội vô
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sản.

Nhưng thực ra, người Các Mác chỉ gây mâu thuẫn ở những nước mà họ chưa
chiếm được; còn khi đã chiếm được chính quyền rồi, thì họ lại ra sức diệt
mâu thuẫn chống đối dưới mọi hình thức, tiêu diệt ngay từ khi chúng vừa mới
mầm mộng lên.

Dầu sao thì biện chứng pháp với định luật mâu thuẫn mới là một nửa phần
của Dịch lý Âm Dương, vì Dịch lý Âm Dương ngoài sự tương khắc, còn chủ
trương tương thừa, ngoài sự mâu thuẫn còn chủ trương sự hòa hiệp của Âm
Dương.

Dịch kinh cho rằng Âm sinh Dương, Dương sinh Âm, tán là Dương, tụ là
Âm, thì Einstein với phương trình E=MC2 cũng cho rằng năng lực sinh vật
chất, vật chất sinh năng lực; năng lực là vật chất phát tán, vật chất là năng lực
cô đọng.

Dịch cho rằng Âm Dương tụ tán là một định luật vũ trụ, thời năm 1927,
George Lemaître, giáo sư Đại học Louvain, cũng cho rằng vũ trụ hiện đang
khuếch tán và giống như quả bong bóng đang được thổi phồng...[8] Nhiều
nhà Thiên Văn Học hiện nay đã chủ trương vũ trụ khi tán khi tụ, biến hóa
không ngừng.

Chu Hi đã cho rằng: Âm Dương chẳng qua là những trạng thái khác nhau của
một nguyên khí. Ngày 27-3-1847, Helmholtz đã đệ trình lên Hội Lý Học ở
Berlin một tiểu luận nhan đề là: Sự duy trì năng lực. Trong tiểu luận này, ông
cho rằng vũ trụ này tràn đầy một khối lượng năng lực khổng lồ và bất biến.
Điện, hóa, quang, nhiệt, lực, tất cả những cái đó đều là những trạng thái khác
nhau của một năng lực duy nhất. [9]

Dịch từ ngàn xưa không hề phân tách Âm Dương như hai thực thể riêng biệt,
nhưng luôn chủ trương Âm Dương là hai chiều, hai mặt của một thực thể duy
nhất, trong Âm có Dương, trong Dương có Âm... Gần đây, các nhà Khoa Học
đã chấp nhận vũ trụ là một thực thể duy nhất, nhưng có hai mặt, lúc thì là ba
động, lúc thì là phân tử. [10] Dịch Kinh gọi Âm là chẵn, Dương là lẻ, và chủ
trương có thể dùng hai ký hiệu Âm Dương mà diễn xuất mọi con số.

Gần đây Leibniz, nhà toán học, đã phát minh ra khoa Toán Pháp Nhị Nguyên,
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đã phải bỡ ngỡ khi nhận thấy rằng 64 quẻ trên vòng Dịch Tiên Thiên của
Phục Hi từ Khôn đến Cấu, rồi lại từ Phục đến Kiền có thể mã thành những
con số từ 0 cho đến 63 theo đúng như ký hiệu, và phương pháp Toán Học Nhị
Nguyên, nên Ông đã nghĩ rằng người Trung Hoa xưa có thể đã biết khoa
Toán học này từ lâu rồi. Ngày nay khoa Toán Học Nhị Nguyên với hai ký
hiệu 0 và 1 đã được áp dụng trong các loại máy toán điện cơ, điện tử ở Âu
Mỹ...

Các sự kiện trên cho thấy rằng, về phương diện Triết học cũng như về
phương diện Khoa học, Âu Châu càng ngày càng gặp gỡ các quan điểm của
Dịch Kinh, và Nguyên lý Âm Dương có thể dùng làm như một thứ chìa khóa
để mở các điều huyền bí của vũ trụ và của cuộc đời.

 

Kết luận

Vấn đề Âm Dương thực ra bao la man mác, vì bất kỳ Thiên Văn, Địa Lý, Tử
Vi, Lục Nhâm, Thái Ất, Tướng Số, Y Lý nhất nhất đều đã dùng Âm Dương
và Ngũ Hành để phân loại. Trong thiên khảo luận này chúng ta không thể đi
vào những chi tiết của mỗi môn nói trên để trình bày về Âm Dương được.
Tuy nhiên những nhận xét tổng quát của chúng ta sẽ soi sáng cho chúng ta
trong bất kỳ bộ môn nào mà chúng ta sẽ định khảo cứu. Lý do là vì Dịch thời
dạy những nguyên lý tổng quát, còn các môn Lý Số khác đều đem Dịch lý áp
dụng vào những bộ môn riêng biệt mình mà thôi.

Đằng khác, trọng tâm của công trình khảo sát của chúng ta là làm sáng tỏ
những vấn đề trọng đại hơn, quan thiết đến đời sống tâm thần con người hơn,
chính vì vậy mà chúng ta không được phép lạc lõng vào những chi tiết vụn
vặt. Chúng ta có thể tóm tắt về Âm Dương, và sau đó rút tỉa một vài bài học
về Âm Dương như sau:

Toàn thể duy nhất là Thái Cực, sau khi phân cực, sẽ sinh ra Âm Dương và
như vậy, ta có:
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Thế giới bản thể Thế giới hiện tượng

Tuyệt đối

Hằng

Viên mãn

Chân

Chính

Ngã

Thường

Tương đối (Âm Dương)

Biến

Khuy khuyết

Giả

Tà

Vô ngã

Vô thường

 

Trên bình diện hiện tượng tương đối, biến thiên, ta thấy bất kỳ cái gì cũng có
hai chiều, hai mặt, trên dưới, trước sau, hay dở, trong ngoài, phải trái, lưng
mặt, giàu nghèo, sang hèn, mạnh yếu, già trẻ, ngày đêm, nóng lạnh, sáng tối;
tự do, kiềm tỏa; cá nhân, xã hội; tinh thần, vật chất; trai gái; đực cái; trời đất;
tiến thoái; vãng lai; Thánh phàm; Tiên tục; sướng khổ v.v...

Chúng ta nhận thấy chỉ có Tuyệt đối, chỉ có Toàn thể mới thoát khỏi vòng
Âm Dương tương đối, vì nó bao quát và siêu xuất Âm Dương. Ở trong vòng
hình thức, sắc tướng, tức nhiên phải chịu định luật Âm Dương tương đối,
tương đãi, biến thiên, thăng trầm...Ở trong vòng biến thiên, tiêu chuẩn phán
đoán về Âm Dương, hay dở, cao thấp đều là tương đối, nghĩa là nó biến đổi
tùy quan niệm mỗi nơi, mỗi thời.

Sau cùng chúng ta nhận định rằng tiêu chuẩn Âm Dương của thường nhân
khác với tiêu chuẩn Âm Dương của Thánh Hiền. Thường nhân cho là Dương
trước, Âm sau, Dương ngoài, Âm trong, cá nhân khinh, xã hội trọng, còn
Thánh Hiền thời lại cho rằng Âm trước Dương sau, Âm ngoài, Dương trong,
cá nhân trọng, xã hội khinh v.v...
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Cho nên, Thánh Hiền khác với thường nhân ở chỗ: lúc trẻ thì lưu tâm đến
Âm, đến trí lực, xác thân, ngoại cảnh, cố trau giồi cho trí lực trong sáng, xác
thân khang kiện, ngoại cảnh thuận tiện. Lúc đứng tuổi sẽ lưu tâm đến tinh
thần, đến nội tâm, để sống khinh khoát, thung dung, thoát vòng kiềm tỏa của
trí lự, xác thân, ngoại cảnh.

Thánh nhân, khác với thưòng nhân vì cho rằng Dương hay Tinh thần, hay
tinh hoa con người thời ở phía bên trong, nên càng ngày càng chú trọng đến
đời sống tinh thần, đến đời sống nội tâm hơn ngoại cảnh, sau khi đã tạo cho
mình được một đời sống vật chất khả quan. Thánh nhân cũng khác với
thường nhân ở chỗ cho rằng mình trọng hơn xã hội, cho nên coi xã hội là
phương tiện giúp cho mình hoàn thành xứ mạng tu luyện, thần thánh hóa bản
thân, chứ không coi xã hội là cứu cánh để đến nỗi phải bán mình làm tôi mọi
xã hội và ngoại cảnh.

Thường nhân, thì cố chấp, đã cho cái gì hay thì nhất định mãi mãi sẽ hay.
Còn Thánh nhân thì uyển chuyển và cho rằng trong cái hay có cái dở, trong
cái dở có cái hay, hay dở là tùy ở lòng mình, tùy ở từng hoàn cảnh. Vì thế nên
Lão Tử mới viết:

Mới hay không, có chuyển vần,

Dễ sinh ra khó, vắn nhân thành dài.

Thấp cao tùy ngó ngược xuôi,

Tiếng ca trầm bổng, dòng đời trước sau.

Ước gì đời chúng ta đi đúng chiều Âm Dương, mà chiều Âm Dương chính
là: Hậu thăng tiền giáng định nhất chu (Trước giáng sau thăng định một
vòng). Nói cách khác, nửa đời đầu chúng ta cần phải lưu ý đến trí não, đến
xác thân, đến ngoại cảnh, phải góp mặt với đời. Còn nửa đời sau, phải đặc
biệt chú trọng đến tâm thần, lo tu luyện để trở nên con người công chính, toàn
thiện, toàn mỹ...

Gẫm đạo lý có sau có trước,

Lẽ Âm Dương có ngược có xuôi.
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Xuôi là gió cuốn bụi đời, [11]

Đẩy đưa vào chốn trần ai cát lầm.

Có thử thách mới phân vàng đá,

Có lầm than mới rõ chuyện đời.

Ngược là sấm chớp tơi bời, [12]

Tầng sâu bày giãi căn trời nội tâm [13]

Trông tỏ đích chí nhân, chí chính,

Biết mục phiêu sẽ định sẽ an. [14]

Rồi ra suy xét nguồn cơn,

Con đường phối mệnh chu toàn tóc tơ. [15]
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Phần 8

TỨ TƯỢNG
 

Chương 1. Nhận định tổng quát

 

Sau Âm Dương, Dịch đề cập đến Tứ Tượng.

Tứ Tượng là: Thái Dương, Thiếu Dương, Thiếu Âm, Thái Âm. Tứ Tượng có
thể được trình bày hoặc hiểu theo một trong ba cách sau đây:

A. Tứ Tượng theo các sách Dịch hiện tại

Theo các sách Dịch hiện nay, Tứ Tượng được hài danh và được trình bày như
sau:

Thái Dương Thiếu Âm Thiếu Dương Thái Âm

      Nếu vẽ lên vòng tròn ta sẽ có:

 
Thái Dương
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Thiếu Âm  Thiếu Dương

 
Thái Âm

 

Lối trình bày trên có cái hay là cứ một Âm rồi lại tiếp một Dương.

B. Tứ Tượng theo Đổng Trọng Thư

Nhưng nếu chúng ta nhận định rằng: nửa vòng bên trái là Dương, nửa vòng
bên phải là Âm, ta liền thấy lối trình bày trên không chỉnh, vì thế có triết gia
không đồng ý và muốn trình bày lại như sau:

 
Thái Dương

 

Thiếu Dương  Thiếu Âm

 
Thái Âm

 

Trình bày như vậy ta sẽ thấy ở nửa bên trái hiện ra lẽ Âm tiêu Dương trưởng,
và nửa bên phải hiện ra lẽ Dương tiêu Âm trưởng.

Đổng Trọng Thư đã xếp Thiếu Âm về phía Tây Kim, và Thiếu Dương về
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phía Đông Mộc.[1]

Tôi cũng theo chủ trương này, vì thấy nó hữu lý hơn.

C. Tứ Tượng theo Thiệu Khang Tiết

Thiệu Tử thì cho rằng:

Lưỡng Nghi là Động Tĩnh.

Tứ Tượng là: Dương, Âm, Cương, Nhu.

Ông trình bày lại như sau:

Lưỡng Nghi:  
Động

   
Tĩnh

 

Tứ Tượng:
Dương

 
Âm

 
Cương

 
Nhu
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Chương 2. Huyền nghĩa của Tứ Tượng

 

Tứ Tượng trên phương diện tượng hình có thể giải như là 4 hiện tượng, 4
trạng thái cơ bản khác nhau, hoặc giai đoạn trên quá trình biến hóa của một
thực thể duy nhất, là Thái Cực.

Phổ Tứ Tượng vào Hà Đồ, ta có:

Theo Hà Đồ, thì các số 1, 2, 3, 4 đều là sinh số. Và ta thấy các số 1, 2, 3, 4
tượng trưng cho Tứ Tượng, cho cơ cấu của Vạn Hữu.

Như vậy theo Dịch thì các số 1, 2, 3, 4 đều là phân thể của số 5 và số 10, vì:

1 + 4 = 5

2 + 3 = 5

1 + 2 + 3 + 4 = 10

Thế tức là Thái Dương, Thái Âm, Thiếu Dương, Thiếu Âm là phân thể của
Thái Cực, của Thượng Đế.

Nói cách khác, vũ trụ là phân thể của Thực Thể duy nhất. Tổng hợp vũ trụ, ta
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sẽ có lại được Toàn Thể duy nhất. Theo Pythagore thì bốn con số 1, 2, 3, 4
cũng đã đủ tượng trưng cho vũ trụ và sự vận chuyển không cùng của vũ trụ
và vạn hữu.[1]

Hoặc, các số 1, 2, 3, 4 là 4 trạng thái biểu dương cho sự phát hiện của
Thượng Đế,

Tứ Tượng theo Pythagore được viết là:

Nhiều nhà huyền học thay vì viết Tứ Tượng bằng số, đã viết bằng những vần
trong chữ YHVH.

Họ viết:

Yod

Yod  He

Yod  He  Vau

Yod  He  Vau  He

Viết thành vòng tròn ta có:

Viết thành chu kỳ ta có:

http://nhantu.net/DichHoc/DICHKINHYEUCHI/DKYC802.htm


https://thuviensach.vn

Mà Yod, He, Vau, He tức là YHVH (Yahve hay Jehovah) hay Thượng Đế.

Xét các đồ bản trên, ta thấy rằng Tứ Tượng chính là 4 trạng thái biến thiên
chính yếu, 4 cơ cấu chính yếu, 4 hiện tượng chính yếu, 4 giai đoạn biến thiên
chính yếu, trong đại chu kỳ biến hóa của hoàn võ. Phân ra bốn phương thì Tứ
Tượng là phân thể của Thượng Đế. Hợp lại làm một ta lại được Thái Cực
hoặc Thượng Đế.[2] Vì thế mà môn phái Pythagore tôn thờ và sùng thượng
hình Tứ Tượng mà họ gọi là Tétragammaton hay Tétractys.

Nhìn ký hiệu của Tứ Tượng ta có thể nhận định thêm như sau: Vạn vật có thể
có cơ cấu, khí chất ngược nhau như Thái Dương, Thái Âm; hoặc có nhiều
hướng vận chuyển trái ngược nhau như Thiếu Dương, Thiếu Âm.

Nói cách khác, vạn vật có thể hoặc tụ, hoặc tán, hoặc hướng ngoại, hoặc
hướng nội, hoặc tiến từ tinh thần đến vật chất, hoặc từ vật chất trở ngược về
tinh thần.

Ta có thể lồng Tứ Tượng vào chu kỳ biến hóa của 4 mùa trong một năm, 4
lứa tuổi trong một đời người, 4 giai đoạn biến hóa trong chu kỳ vũ trụ:

Thiếu
Dương:

Dương khí từ lòng đất vươn lên; Dương khí bắt đầu hoạt động.
(Xuân, tuổi thiếu niên, sáng, Sinh.)

Thái
Dương:

Dương khí tới thời toàn thịnh, phát huy vạn vật, khuếch tán vạn sự.
(Hạ, tuổi thanh niên, trưa, Trưởng.)

Thiếu
Âm: Âm khí thu liễm vạn vật. (Thu, tuổi thành niên, chiều, Liễm.)
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Thái
Âm:

Âm khí hàm tàng vạn vật. (Đông, tuổi lão thành, tối, Tàng.)
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Chương 3. Tứ Tượng với nền học thuật tư tưởng
Trung Hoa

 

Dịch có Tứ Tượng thì Thiên Văn Trung Hoa cũng có Tứ Viên. Đó là: Tử Vi
Viên, Thái Vi Viên, Thiên Thị Viên, Thiếu Vi Viên.[1]

Nhị Thập Bát Tú trên trời cũng được chia thành 4 chòm sao:

a. Chòm Thanh Long phía Đông gồm 7 sao: Giác 角, Cang 亢, Đê 氐,
Phòng 房, Tâm 心, Vĩ 尾, Cơ 箕.

b. Chòm Chu Tước phía Nam gồm 7 sao: Tỉnh 井, Quỉ 鬼, Liễu 柳, Tinh 星,
Trương 張, Dực 翼, Chẩn 軫.

c. Chòm Bạch Hổ phía Tây gồm 7 sao: Khuê 奎, Lâu 婁, Vị 胃, Mão 昴,
Tất 畢, Chủy 觜, Sâm 參.

d. Chòm Huyền Võ phía Bắc gồm 7 sao: Đẩu 斗, Ngưu 牛, Nữ 女, Hư 虛,
Nguy 危, Thất 室, Bích 璧.

Dịch có Tứ Tượng thì một năm cũng có bốn mùa, thế giới cũng có bốn
phương, bốn biển, xã hội có Tứ Dân (Sĩ, Nông, Công, Thương), luân lý có Tứ
Duy (Lễ, Nghĩa, Liêm, Sĩ)… Dịch cho rằng chu kỳ biến hóa của vũ trụ quần
sinh sẽ trải qua bốn thời kỳ:

1. Nguyên: Căn nguyên Trời làm cho vạn vật trổ sinh.

2. Hanh: Nhờ căn nguyên ấy, nhờ nguồn sống vô biên ấy vạn vật lớn mạnh,
sẽ phát huy được mọi tiềm năng, tiềm lực.

3. Lợi: Nhờ vậy sẽ có những ứng dụng vô biên, và sẽ được thoải mái, thảnh
thơi, toại ý.

4. Trinh: Cuối cùng sẽ đi đến chỗ thành tựu, đến chỗ hoàn thiện.
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Bốn giai đoạn biến hóa

Chu kỳ biến dịch ấy sẽ theo tiết tấu sau: SINH, TRƯỞNG, LIỄM, TÀNG.

Theo Dịch thì Tứ Tượng cũng ứng vào Tứ Đức ở nơi người. Đó là: NHÂN,
NGHĨA, LỄ, TRÍ.

Dịch có Tứ Tượng thì Phật giáo cũng có Tứ Đại. Đó là: ĐỊA, THỦY, HỎA,
PHONG.

Dịch chia chu kỳ biến hóa của vũ trụ, vạn hữu thành bốn thời kỳ (Nguyên,
Hanh, Lợi, Trinh) thì Ấn Độ cũng chia chu kỳ biến hóa của thế giới hiện
tượng này thành bốn thời kỳ:

a. Krita Yuga (Kim đại): 4800 năm trời hay 1,728,000 năm đất: 4800 x 360.

b. Treta Yuga (Ngân đại): 3600 năm trời hay 1,296,000 năm đất: 3600 x 360.

c. Dwapara Yuga (Đồng đại): 2400 năm trời hay 864,000 năm đất: 2400 x
360.

d. Kali Yuga (Thiết đại): 1200 năm trời hay 432,000 năm đất: 1200 x 360.

Đơn giản các năm nói trên để lấy tỷ lệ, ta sẽ có:

Kim đại lâu bằng 4.

Ngân đại lâu bằng 3.

Đồng đại lâu bằng 2.

Thiết đại lâu bằng 1.

Đó chính là bốn con số ta thấy trong Hà Đồ, hoặc trong Tétractys của
Pythagore.

Vẽ thành đồ bản những nhận xét trên ta sẽ có như sau:
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Thiệu Khang Tiết đã triệt để áp dụng thuyết Âm Dương, Tứ Tượng vào học
thuyết của ông. Ông viết: «Cái lớn của sự động gọi là Thái Dương, cái nhỏ
của sự động gọi là Thiếu Dương; cái lớn của sự tĩnh gọi là Thái Âm, cái nhỏ
của sự tĩnh gọi là Thiếu Âm.

Thái Dương làm mặt trời, Thái Âm làm mặt trăng; Thiếu Dương làm các ngôi
sao, Thiếu Âm làm các khoảng cao mờ trên trời: Nhật, Nguyệt, Tinh, Thần
giao với nhau mà cái thể của trời được bao quát hết vậy.

Thái Nhu làm nước, Thái Cương làm lửa, Thiếu Nhu làm đất, Thiếu Cương
làm đá: Thủy, Hỏa, Thổ, Thạch giao với nhau mà cái thể của đất được bao
quát hết vậy.

Mặt Trời làm nóng, Mặt Trăng làm lạnh, Tinh làm ngày, Thần làm đêm:
Nóng, lạnh, tinh, thần giao với nhau mà sự biến của trời được bao quát hết
vậy.

Nước làm mưa, Lửa làm gió, Đất làm sương, Đá làm sấm: Mưa gió, sương,
sấm thần giao với nhau mà sự hòa của đất được bao quát hết vậy.
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Nóng biến cái tính của vật, lạnh biến cái tình của vật, ngày biến cái hình của
vật, đêm biến cái thể của vật: Tính, tình, hình, thể giao với nhau mà sự cảm
của giống động vật và thực vật được bao quát hết vậy.

Mưa hóa sự chạy của vật, gió hóa sự bay của vật, sương hóa loài cỏ của vật,
sấm hóa loài cây của vật: Sự chạy, sự bay, loài cỏ, loài cây giao với nhau mà
sự ứng của giống động vật và thực vật được bao quát hết vậy.

Người ta đối với nóng lạnh, ngày đêm không có lúc nào mà không biến; đối
với mưa, gió, sương, sấm không có lúc nào mà không hóa; đối với tính, tình,
hình, thể không có lúc nào mà không cảm; đối với sự chạy, sự bay, loài cỏ,
loài cây không có lúc nào mà không ứng.

Bởi thế mắt trông rõ sắc vạn vật, tai nghe rõ tiếng của vạn vật, mũi ngửi rõ
khí của vạn vật, miệng rõ mùi của vạn vật. Loài người như thế cho nên linh
hơn vạn vật là phải vậy.»

Thiệu Khang Tiết còn lấy cái thể và cái dụng của Tứ Tượng mà lập thành số,
thành đồ, cho nên bao giờ cũng lấy số 4 mà phối hợp nhau, như là: Nhật,
Nguyệt, Tinh, Thần; Thủy, Hỏa, Thổ, Thạch, làm cái thể và cái dụng của trời
đất; lấy Nóng, Lạnh, Ngày, Đêm; Mưa, Gió, Sương, Sấm, làm sự biến và sự
hóa của đất trời; lấy Tính, Tình, Hình, Thể; Chạy, Bay, Cỏ, Cây, làm sự cảm
và sự ứng của vạn vật; lấy Nguyên, Hội, Vận, Thế; Tuế, Nguyệt, Nhật, Thì,
làm cái trước và cái sau của trời đất. Ông theo cái lý số 4 ấy mà tính, cho
Nhật là Nguyên, Nguyệt là Hội, Tinh là Vận, Thần là Thế, và ông theo
phương pháp nạp Âm mà tính từ năm Giáp Thìn là năm nguyên niên đời vua
Nghiêu, đến năm Kỷ Mùi là năm thứ 5 đời vua Mục Vương nhà Chu, ghi rõ
lúc hưng, lúc vong, thời trị, thời loạn, trong khoảng thời gian ấy, để làm
chứng thực cho sự học của mình…[2]

Đổng Trọng Thư thì lại áp dụng Tứ Tượng vào cách trị dân. Đại khái Đổng
Trọng Thư cho rằng: Trời có Xuân, Hạ, Thu, Đông: Xuân sinh, Hạ trưởng,
Thu sát, Đông tàng, thì Vua Chúa cũng phải có đủ bốn vẻ là yêu, ghét, vui,
giận, lại phải biết lúc khen, lúc thưởng, lúc phạt, lúc hình, để tương ứng với
bốn mùa Trời, bốn vẻ của Trời, bốn tác động của Trời.[3] Thế là bắt chước
Trời, bắt chước Bốn Mùa mà giáo dưỡng cho nhân loại được trở nên thành
toàn.
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Chương 4. Tứ Tượng và học thuật Âu Châu

 

Chúng ta cũng có thể dùng Tứ Tượng làm bàn đạp để nghiên cứu các huyền
thoại, các tượng hình của Âu Châu. Ở Âu Châu, Tứ Tượng được thể hiện
bằng:

- 4 cánh của chữ Thập

- 4 phương đất

- 4 phương trời

- 4 mùa

- 4 vì sao đánh dấu 4 mùa: Aldébaran (Mắt Kim Ngưu), Régulus (Tim Sư
Tử), Antarès (Tim Thiên Yết), và Fomalhaut (Miệng Cá Nam Đẩu).[1]

Tứ Linh tượng trưng cho 4 cung trời, 4 phương trời chính. Tứ Linh là:

- Bò tức là cung Kim Ngưu (Taureau)

- Sư tử tức là cung Sư Tử (Lion)

- Phượng tức là cung Thiên Yết (Scorpion)

- Người tức là cung Bảo Bình (Verseau).

Sau này Tứ Linh cũng tượng trưng cho 4 Thánh Sử Công giáo:

- Bò tượng trưng cho thánh Luc

- Sư tử tượng trưng cho thánh Marc

- Phượng tượng trưng cho thánh Jean

- Người tượng trưng cho thánh Mathieu.
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Thánh kinh Công giáo thường cũng hay chắp Tứ Linh nói trên thành một con
thú duy nhất. Chính vì thế mà 4 quái thú mà Ézéchiel trông thấy trên sông
Kebar đều có bốn mặt: mặt người, mặt sư tử, mặt bò, và mặt phượng. (Ézec.
I, 4-12). Trong Khải Huyền, ta lại thấy Tứ Linh (Sư tử, Bò, Người, Phượng)
vây quanh tòa Thiên Chúa. (Apo. 4, 7, 8). [2]

Con quái thú ở Gizeh, hoặc con quái thú trong thần thoại Hi Lạp có mặt
người, mình bò, chân sư tử, cánh phượng. [3] Tứ Linh dẫn tới Thái Cực làm
ta liên tưởng đến bốn con sông Tigre, Euphrate, Pishôn, và Gihôn từ 4
phương chính dẫn tới vườn Địa Đàng (Gen. 2, 1014).

Dịch có Thái Cực (Tuyệt đối), Lưỡng Nghi (Âm, Dương; Mặt Trăng, Mặt
Trời) và Tứ Tượng. Tứ Tượng là:

- Thiếu Dương, Đông Mộc, màu xanh.

- Thái Dương, Nam Hỏa, màu đỏ.

- Thiếu Âm Tây Kim, màu trắng.

- Thái Âm, Bắc Thủy, màu đen.

Lạ lùng thay, khi đọc sách Khải Huyền, nơi chương Bảy Ấn Tín (Apo. 6, 1
-17) ta thấy:

- Khi mở ấn tín thứ 1, thánh Joan thấy một kỵ mã cưỡi ngựa bạch.

- Khi mở ấn tín thứ 2, thánh Joan thấy một kỵ mã cưỡi ngựa đỏ.

- Khi mở ấn tín thứ 3, thánh Joan thấy một kỵ mã cưỡi ngựa đen.

- Khi mở ấn tín thứ 4, thánh Joan thấy một kỵ mã cưỡi ngựa xanh.

- Khi mở ấn tín thứ 5 và thứ 6, thánh Joan thấy mặt trời, mặt trăng biến sắc
(Lưỡng Nghi, Âm Dương).

- Khi mở ấn tín thứ 7, thánh Joan thấy Tòa hoặc Bàn Thờ Thiên Chúa.

Như vậy sách Khải Huyền đã cho chúng ta thấy Tứ Tượng, Lưỡng Nghi,

http://nhantu.net/DichHoc/DICHKINHYEUCHI/DKYC804.htm
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Thái Cực như một cuốn phim chiếu ngược lại, còn Dịch cho chúng ta thấy
Thái Cực, Lưỡng Nghi, Tứ Tượng như một cuốn phim chiếu theo chiều
xuôi. [4]

Đọc Zacharie, ta lại thấy đề cập đến 4 màu sắc của Tứ Tượng. Zacharie đã
thấy 4 chiếc xe từ khoảng giữa hai ngọn núi chạy ra. Một cỗ xe có ngựa đỏ
kéo; một cỗ xe có ngựa đen kéo; một cỗ xe có ngựa trắng kéo; một cỗ xe có
ngựa xám kéo. (Zacharie, 6, 1-6).

Những sự trùng hợp của Thánh Kinh với Tứ Tượng của Dịch này, không thể
coi là ngẫu nhiên được.

Âu Châu còn có một khoa bói, tương tự khoa bói Dịch gọi là Tarot. Chữ
Tarot gồm có chữ Tau và chữ Rho. Hi Lạp xếp lại thành chữ Taro hay Rota.
Mà Rota là bánh xe, là quay. Chữ Tarot cũng chính là chữ Rota viết ngược
lại.

Một số lá bài Tarot

 

Cỗ bài Tarot gồm có 78 lá: 22 lá chính, 56 lá phụ.
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56 lá phụ này được chia thành 4 loại tượng trưng cho Tứ Tượng. Đó là:

- 16 lá bài Gậy (Bâton), tượng trưng Hỏa (Feu) hay Sinh (Vie).

- 16 lá bài Tiền (Denier), tượng trưng Thổ (Terre) hay Hữu (Possession).

- 16 lá bài Gươm (Épée), tượng trưng Khí (Air) hay Hành (Activité).

- 16 lá bài Chén (Coupe), tượng trưng Thủy (Eau) hay Thụ (Sensibilité).

Tứ Tượng nói trên: Hỏa, Địa, Khí, Thủy chính là những chất mà người Âu
Châu xưa tưởng là 4 nguyên tố tạo thành Vũ Trụ, Vạn Hữu.

Họ cũng định tính chất của Tứ Tượng như sau:

Hỏa thời Nhiệt (Chaud)

Địa thời Hàn (Froid)

Khí thời Táo (Sec)

Thủy thời Thấp (Humide).

Bốn tính chất cơ bản nói trên, giao thoa, pha phách với nhau để sinh ra tính
chất muôn loài. Ví dụ tính nết con người cũng được chia thành bốn loại:

* Hăng hái (Sanguin): Nhiệt thấp (Chaud humide)

* Điềm tĩnh (Lymphatique):  Hàn thấp (Froid humide)

* Đa sầu (Bilieux): Nhiệt táo (Chaud sec)

* Đa nộ (Nerveux):  Hàn táo (Froid sec), v.v…

Khảo về Huyền thoại, Tượng hình, Đạo giáo, Học thuật cổ Âu Châu song
song với Dịch Kinh và Lưỡng Nghi, Tứ Tượng đã cho chúng ta thấy rằng xưa
kia đã có một Khoa Học Thái Cổ, với những Huyền thoại đặc biệt, những
Tượng hình đặc biệt, những quan niệm, những nhận định đặc biệt, đã được
truyền thụ và lưu hành từ Đông sang Tây, và Dịch Kinh chính là chiếc chìa
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khóa giúp ta mở lại những cánh cửa thời gian và học thuyết để đi về cái dĩ
vãng xa xăm huyền ảo đó.

 



https://thuviensach.vn

Chương 5. Tứ Tượng với chữ Thập, chữ Vạn

 

Ta có thể vẽ Tứ Tượng như sau:

Hình vẽ trên làm ta liên tưởng đến hình chữ Thập ( + ) và chữ Vạn  ( 卍 ).

1. Chữ Thập + và Tứ Tượng

Chữ Thập chắc thời xa xưa cũng có ý nghĩa tương tự như Tứ Tượng. Chữ
Thập cổ đó trên dưới, ngang dọc bằng nhau, như vậy mới xác định Trung
Điểm một các dễ dàng được.

Chữ Thập là một biểu tượng đã có từ thời xa xưa. Chữ Thập cổ nhất mà
người ta tìm được là chữ Thập hiện được bảo tàng ở British Museum dưới bộ
số 89.128.

Chữ Thập này đã được chế tạo vào triều đại Kassite xứ Babylone. Thời đại
Kassie bắt đầu từ triều đại Gandash năm 1746 trước kỷ nguyên, và kết thúc
đời vua Ellil-Nâdin-Ahê năm 1171 trước kỷ nguyên.[1]

Sánh chữ Thập với Tứ Tượng và Thái Cực, ta sẽ suy ra rằng bốn cánh bên
ngoài tượng trưng cho Vạn Hữu, hoặc 4 giai đoạn, 4 trạng thái biến thiên của
vạn hữu; còn tâm điểm của chữ Thập sẽ tượng trưng cho Thái Cực, cho Tạo
Hóa chủ trì mọi biến hóa.

2. Chữ Vạn 卍 và Tứ Tượng

Từ Tứ Tượng suy ra ta cũng thấy rằng bốn cánh của chữ Vạn  卍  tượng
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trưng cho vạn hữu linh động, biến hóa chuyển dịch bên ngoài, còn tâm điểm
chữ Vạn tượng trưng cho Chân tâm bất biến ở bên trong.

Vả chữ Vạn cũng không phải là sản phẩm của Phật Giáo. Các cuộc khai quật
các cổ tích ở Mohenjo-Daro, ở Hirappa cho thấy rằng hình chữ Vạn là một
biểu tượng đạo giáo và ma thuật từ thời xa xưa ở Babylone và Elam.

Mà lạ lùng nhất là chữ Vạn, như là một trang trí, được thấy nhiều trong nhà
thờ Công Giáo. Ví dụ ta thấy hình chữ Vạn ở Vương cung Thánh đường
giáng sinh tại Bethléem, hoặc trên những khăn bàn thờ ở Heiligengrabe
(Đức), ở nhà thờ Sainte Marie des Champs tai Soest (Đức), trong một bức
họa nơi nhà thờ ở Dalby (Nam Thụy Điển) hoặc trên quả chuông nhà thờ
Utterslev ở Đan Mạch, v.v…[2]

Chúng ta có thể nói được rằng chữ Thập là Tứ Tượng ở thế Tĩnh; chữ Vạn là
Tứ Tượng ở thế Động.

Chữ Thập, chữ Vạn, đều chỉ Thế Giới Hiện Tương, hoặc Vạn Hữu ở bên
ngoài.

Sánh Tứ Tượng của Dịch, Tetragrammaton của Pythagore, chữ Thập và chữ
Vạn, ta có một phương trình sau đây:

 

Như vậy rõ ràng Tứ Tượng là hiện thân của Thượng Đế, và Vạn Hữu là là
hiện thân của Thượng Đế.
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Chương 6. Tứ Tượng và khoa học hiện đại

 

Năm 1960, khi viết quyển Trung Dung Tân Khảo, tôi tình cờ đọc quyển The
Genetic Code của Isaac Azimow. Nơi trang 162-163 của sách, Ông cho rằng
cơ thể vạn hữu được cấu tạo bởi 64 Nucleotides. Mà 64 Nucleotides đó lại
được cấu tạo bởi sự phối hợp của 4 acids: A = Adelynic acid; G = Guanilic
acid; C = Cytidylic acid; U = Uridylic acid (A; G; C; U là ký hiệu của bốn
chất acid nói trên.) Và Isaac Azimow trình bày thành đồ bản như sau:

I.     AAA, AAG, AAC, AAU, AGA, AGG, AGC, AGU

II.    ACA, ACG, ACC, ACU, AUA, AUG, AUC, AUU

III.   GAA, GAG, GAC, GAU, GGA, GGG, GGC, GGU

IV.   GCA, GCG, GCC, GCU, GUA, GUG, GUC, GUU

V.    CAA, CAG, CAC, CAU, CGA, CGG, CGC, CGU

VI.   CCA, CCG, CCC, CCU, CUA, CUG, CUC, CUU

VII.  UAA, UAG, UAC, UAU, UGA, UGG, UGC, UGU

VIII. UCA, UCG, UCC, UCU, UUA, UUG, UUC, UUU [1]

Đọc đoạn này tôi liên tưởng ngay đến Tứ Tượng và 64 quẻ Dịch. Tôi liền
thay:

Ta sẽ có 64 quẻ Dịch đúng theo thứ tự của vòng Tiên Thiên Lục Thập Tứ
Quái như sau:
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1. Kiền, Quải, Đại Hữu, Đại Tráng, Tiểu Súc, Nhu, Đại Súc, Thái.

2. Lý, Đoài, Khuê, Qui Muội, Trung Phu, Tiết, Tổn, Lâm.

3. Đồng Nhân, Cách, Ly, Phong, Gia Nhân, Ký Tế, Bí, Minh Di.

4. Vô Vọng, Tùy, Phệ Hạp, Chấn, Ích, Truân, Di, Phục.

5. Cấu, Đại Quá, Đỉnh, Hằng, Tốn, Tỉnh, Cổ, Thăng.

6. Tụng, Khôn, Vị Tế, Giải, Hoán, Khảm, Mông, Sư.

7. Độn, Hàm, Lữ, Tiểu Quá, Tiệm, Kiển, Tốn, Khiêm.

8. Bĩ, Tụy, Tấn, Dự, Quan, Tỉ, Bác, Khôn.

(Trong hình sau đây, bắt đầu là quẻ Kiền, số 1 hướng Nam, đi ngược chiều
kim đồng hồ là các quẻ Quải, Đại Hữu, Đại Tráng, Tiểu Súc, Nhu, Đại Súc,
Thái, v.v...)
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Tiện đây tôi cũng muốn cống hiến quý vị một trùng hợp hết sức kỳ thú khác.
Đó là Ông Lama Anagarika, người Đức, trong cuốn sách Ông viết ở Kumaon
Himalaya, India, năm 1980, xuất bản ở San Francisco năm 1981, nhan đề
là The Inner Structure of the I Ching, Ông cũng đem 64 quẻ Dịch so sánh với
64 Nucleotides, những yếu tố cấu tạo nên con người. Tôi bàn về vấn đề này
năm 1960; sách tôi chỉ mới được in roneo, chứ chưa xuất bản. Ông Lama
Anagarika viết vấn đề này, vào khoảng năm 1980. Ông không đọc sáchtôi; tôi
không đọc sách Ông; thế mà lúc đem so sánh, thấy vấn đề trình bày chỉ khác
nhau chút đỉnh, một chín một mười. Thấy vậy, tôi càng tin rằng: Chân lý
phát xuất tự thâm tâm, cũng y thức như người xưa đã nói:

Quan Âm nghìn mắt nghìn tay,
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Cũng do một điểm Linh Đài mà ra.

Đằng khác, ta có thể nhận định rằng bốn nguyên tố chính trong vũ trụ có hóa
trị như sau:

H (Hydrogène) : 1

O (Oxygène)    : 2

N (Azote)          : 3

C (Carbone)    : 4

Sau hết ta cũng nên nhắc qua rằng gần đây Léon Bourdel đã phân tính nết
con người làm bốn hạng dựa vào sinh lý (4 loại máu) và nhạc lý. Theo Léon
Bourdel , có 4 hạng người như sau:

1. Hạng người Hòa Âm (Harmoniques) (Dị cảm) [2] có loại máu A.

2. Hạng người Nhạc Điệu (Mélodique) (Quyền biến) [3] có loại máu O.

3. Hạng người Tiết Tấu (Rythmique) (Nhất quyết) có loại máu B.

4. Hạng người Tạp Cách (Complexes) (Dị cảm) có loại máu AB.

Đó là ít nhiều chứng minh rằng Tứ Tượng có thể cắt nghĩa được nhiều bí ẩn
của cuộc đời…

 

http://nhantu.net/DichHoc/DICHKINHYEUCHI/DKYC806.htm
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Chương 7. Chu kỳ hoạt động của Tứ Tượng

Tứ Tượng là bốn yếu tố căn bản tạo thành vũ trụ, mỗi yếu tố ấy hoạt động
mạnh mẽ một thời kỳ, sinh ra một sắc thái đặc biệt, một phong vị đặc biệt,
một tác dụng đặc biệt. Ví dụ:

Mộc, hoạt động mạnh mẽ vào mùa Xuân của năm, của con người, hay của vũ
trụ, làm cho vạn vật sinh sôi, cơ thể con người nảy nở, vũ trụ triển dương. Vì
tương ứng với Xuân, nên Mộc có màu xanh, vì Xuân sang thời cỏ non xanh
rợn chân trời. Mộc tương ứng với vị chua, cũng y như con người khi còn trẻ
thường cong cớn, chua ngoa, coi mọi người bằng nửa con mắt, coi trời bằng
vung.

Hỏa, hoạt động vào mùa Hạ của mỗi năm, của con người, hay của vũ trụ.
Hỏa tượng trưng cho sự hăng nồng, sự muốn phát triển đến tột độ, phóng
phát đến tột độ. Hạ thời cỏ cây đầu hoa lá rực rỡ muôn màu, con người thì
huyết khí phương cương, lao mình vào trường đời để tìm cầu danh lợi; vũ trụ
thời bành trướng đến kỳ cùng và cuộc phong trần cũng đầy khổ ải...

Kim, hoạt động vào mùa Thu. Đó là lúc cỏ cây kết quả, con người thu lượm
thành quả, vũ trụ cũng đã đi vào con đường thu liễm.

Sự suy tàn bác lạc đã được báo tri với những lá vàng bay trước gió, với
những làn sương trắng phủ đầu non, với những mái tóc hoa râm, với những
làn tâm sự đã ba71t đầu đượm hơi thu mệt mỏi.

Lúc này đã:

Mùi tục lụy lưỡi tê tân khổ

Đường thế đồ, gót rỗ kỳ khu...

Lúc này là lúc con người muốn quay trở về với lòng mình, với Trời, với thiên
nhiên, sau khi đã dấn thân vào ngoại cảnh, và qui ước....

Thủy hoạt động với mùa Đông. Đó là thời kỳ mà cỏ cây thu nhựa vào phía
bên trong để chuẩn bị một mùa Xuân mới; vũ trụ cũng thu tàng, cũng súc tụ
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(contraction, intériorisation) và con người cũng thấy lòng mình trở nên lạnh
lùng đối với ngoại cảnh, và muốn quay trở về sống một cuộc sống nội tâm,
siêu thoát hơn...

Vũ trụ thiên nhiên cũng sẽ thu súc lại để chuẩn bị cho một chu kỳ biến thiên,
hoạt động mới....
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Chương 8. Kết luận

Khảo sát về Tứ Tượng, ngoài những hiểu biết thêm về phương diện lý thuyết,
chúng ta còn lĩnh hội được một bài học thực tiễn về đời sống. Đó là phải sống
theo tuổi tác của chúng ta. Chúng ta có 4 lứa tuổi: thiếu niên, thanh niên,
thành niên, lão thành.

Vậy chúng ta phải tùy thời, tùy tuổi tác mà hành sự, mà nhận lãnh những vai
trò, mà thực hiện những công trình đã dành cho mỗi lứa tuổi, có như vậy, sự
phát triển của cơ thể, và các quan năng của chúng ta mới được toàn bích.

Thế mới hay:

Năm kia có bốn mùa trời,

Con người bốn lứa, khúc nhôi phân trình,

Mùa trời lộn lạo, đảo khuynh,

Đông thời oi ả, Hạ đành tuyết sương.

Xuân, Thu tráo trở cương thường,

Núi long, đất lở, tai ương chập chùng.

Tuổi người lộn lạo, rối tung,

Dĩ nhiên tai ách, khốn cùng một thân.

Lẽ trời phản phúc, khuất thân,

Âm Dương thuận nghịch phải lần cho ra.

Cương Nhu, tùy tiện mới là,

Tùy theo tuổi tác mà xa, gần Trời.

Có cao, có thấp, mới vui,
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Tinh thần, vật chất, tùy thời chắt chiu.

Âm Dương tiêu tức chu lưu,

Bao la trời đất kinh phiêu mặc tình...
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Phần 9

NGŨ HÀNH
 

Chương 1. Nhận định tổng quát

 

Tứ Tượng hay 4 trạng thái biến thiên ở bên ngoài không thể làm cho chúng ta
quên đi được thực thể duy nhất, làm chủ chốt bên trong.  Vì thế nói đến Tứ
Tượng, tất nhiên là phải nói đến Ngũ Hành, nghĩa là phải đề cập thêm
đến Hành Thổ ở tâm điểm.

Dịch không trực tiếp đề cập đến Ngũ Hành.  Ngược lại Ngũ Hành đã được đề
cập đến ở Kinh Thư, Thiên Hồng Phạm; ở Lễ Ký, Thiên Nguyệt Lệnh.

Tuy nhiên, trong bộ Ngự Án Đại Toàn Dịch Kinh Tôn Bổ, nơi chương Văn
Vương Bát Quái phương vị, ta cũng thấy có đôi nhà bình giải đề cập đến vấn
đề Ngũ Hành, trong đó có Ngự Án của Khang Hi, và lời bình của Hạng Bình
Am.

Ngự Án bình rằng:  Khảm Thủy, Ly Hỏa, Tốn Mộc, Khôn Thổ thì đã đành là
hợp với Tượng các quẻ (ở trong Thuyết quái).  Đến như Kim, thì mới chỉ là
một trong những Tượng quẻ Kiền; Thương Lang Trúc (Mộc) thì mới chỉ là
một trong những Tượng quẻ Chấn.  Cấn mà suy ra là Thổ thì cũng tạm gọi là
được; đến như Đoài thì tuyệt không thấy có Tượng là Kim. (Xem Đại Toàn,
quyển I, trang 46, 47)

Hạng Bình Am bình rằng:  Thứ tự các quẻ Hậu Thiên đem Ngũ Hành phối
hợp với Tứ Thời.
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- Chấn Tốn đều thuộc Mộc chủ Xuân, cho nên Chấn ở Đông phương, Tốn ở
Đông Nam. 

- Ly, Hỏa, chủ Hạ nên ở Nam.

- Đoài, Kiền, hai Kim, chủ Thu, nên Đoài ở Chính Tây, Kiền ở Tây Bắc.

- Khảm Thủy, chủ Đông, nên là quẻ của Bắc phương.

- Thổ vượng Tứ Quí, nên Khôn thổ ở Hạ, Thu giao nhau, tức là ở phía Tây
Nam.  Cấn Thổ, tại nơi Đông Xuân giao nhau, tức là ở Đông Bắc.

- Mộc, Kim, Thổ mỗi hành có 2 quẻ.  Đó là hình vượng.  Thủy, Hỏa có một
quẻ.  Đó là khí vượng.

- Khôn, Thổ Âm cho nên ở phía Âm.

- Cấn, Thổ Dương cho nên ở phía Dương.

- Chấn là Dương Mộc cho nên ở chính Đông.  Tốn là Âm Mộc cho nên ở
gần phía Nam và tiếp giáp với Âm.

- Đoài là Âm Kim nên ở phía Tây. 

- Kiền là Dương Kim cho nên ở gần phía Bắc và tiếp giáp với Dương. (Dịch
Kinh Đại Toàn, quyển I, tr. 47)

Các nhà bình giải cho rằng vòng Dịch Tiên Thiên của Phục Hi không phân
Ngũ Hành. Vòng Dịch Hậu Thiên của Văn Vương mới phân Ngũ Hành. 
Phương vị như sau:

Dịch, trong chính Kinh, không đề  cập đến Ngũ Hành.  Nhưng Hà Đồ đã xếp
các số theo phương vị Ngũ Hành như sau:
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7 / 2

 

8 / 3    5 / 10    4 / 9

 

1 / 6

Phương vị của Ngũ Hành có thể được giản lược như sau:

  Hỏa

  Nam

 

Đông      Trung     Tây

  Mộc       Thổ         Kim

 

Bắc
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Thủy

 

A.  TRUNG THỔ LÀ BẢN THỂ, LÀ TRUNG CUNG THÁI CỰC

Hỏa, Mộc, Kim, Thủy, là 4 hiện Tượng biến thiên ở bên ngoài.  Cho
nên Trung Thổ chính là tinh túy, là Bản Thể, là Tinh Hoa.

Âu Châu gọi là Quintessence hay là Quinte Essence: Tinh túy thứ 5.

Ngũ Hành mới là quan niệm toàn bích vì nó gồm cả Tứ Tượng bên ngoài lẫn
Thái Cực bên trong.

Quan niệm Ngũ Hành đã được các học giả Đông Tây bàn cãi rất nhiều.  Đi
vào chi tiết sẽ không bao giờ cùng. Đây ta chỉ tháo gỡ cho ra những giường
mối chính, những ý nghĩa chính.  Ngũ Hành có quan hệ mật thiết đến Siêu
Hình Học và Vũ trụ quan Trung Hoa thời cổ.  Có hiểuVũ trụ quan Trung Hoa
thời cổ mới hiểu được học thuyết Ngũ Hành.

Trung Hoa cũng như các dân tộc xa xưa, tin rằng vũ trụ vạn vật đều do một
nguyện thể, một nguyên động lực phân tán vận chuyển ra bốn phương theo
hai chiều kinh (dọc) vĩ (ngang) thành ra hai cặp ngẫu lực chính.  Các ngẫu
lực này hoạt động, ảnh hưởng lẫn nhau và dần dà sinh ra mọi loại năng lực.

Đứng về phương diện nguyên liệu, chất liệu, Ngũ Hành là 5 yếu tố cấu tạo vũ
trụ.  Hành Thổ ở Trung cung là căn cơ và là cùng đích cho muôn vật.  Chữ
Thổ đây không nên hiểu là đất thường, mà nên hiểu là căn cơ, hay bản
chất vạn vật.  Vì thế mà sách Ngộ Chân Thiên có viết:

Tứ Tượng Ngũ Hành toàn tạ Thổ. (Tứ Tượng Ngũ Hành đều nhờ Đất) [1]

Quan niệm này tương tự như quan niệm Âu Châu, vì Âu Châu cũng cho rằng

http://nhantu.net/DichHoc/DICHKINHYEUCHI/DKYC901.htm
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ngoài 4 nguyên chất tạo thành vũ trụ, còn có tinh túy thứ năm (quintessence)
mà họ gọi là Thái Hư (éther) hay Bản Chất (matière première) [2]

Ấn Độ, Tây Tạng và nhiều phái Huyền học Âu Châu cũng chủ trương con
người là tiểu vũ trụ và gồm Ngũ Hành như đại vũ trụ bên ngoài.  Và họ hình
dung con người như sau:

Nhiều đền đài Tây Tạng hiện còn xây theo hình đồ trên, ví dụ như đền
Koumboum ở Gyantsé. [3]

Xét theo không gian thì Ngũ Hành lại chiếm 5 vị trí chính yếu là Đông, Tây,
Nam, Bắc, Trung.

Xét về thời gian, thì Ngũ Hành chính là 5 thời đại khác nhau, 4 mùa biến
thiên bên ngoài và 1 mùa hằng cửu bên trong, vừa là mùa Hoàng Kim khởi
thủy, vừa là mùa Hạnh phúc lý tưởng lúc chung cuộc.

Ngũ Hành còn có thể hiểu được là 5 yếu tố cần thiết cho sự sống. [4]  Ý
nghĩa này hợp với Hồng Phạm.

Kinh Thư chương Đại Vũ Mô viết:

Nhân đức của nhà vua hiện ra trong một nền chính trị giỏi giang, khéo léo. 

http://nhantu.net/DichHoc/DICHKINHYEUCHI/DKYC901.htm
http://nhantu.net/DichHoc/DICHKINHYEUCHI/DKYC901.htm
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Mà làm chính trị, trước hết là phải biết nuôi dân. [5]

Sáu yếu tố cần cho dân là: Thủy, Hỏa, Kim Mộc, Thổ, Cốc (nước, lửa, kim
khí, gỗ, đất, lúa); chúng cần được khai thác.  Nhà vua chẳng những phải lo
giáo hóa, khuyến thiện cho dân, mà còn phải cho họ biết khai thác, lợi dụng
vật chất thiên nhiên cho đời sống họ được rồi rào phong phú.[6]

Ngũ Hành chẳng qua là tấn tuồng vũ trụ, mà vai chính lại là Thái Cực, Tuyệt
Đối.

Vì vậy mà Thiên Tử Trung Hoa thời xưa, hằng năm đã đóng lại tấn tuồng vũ
trụ nói trên trong tòa Minh Đường.

Xuân thì phẩm phục xanh, cờ xí xanh, cưỡi ngựa thanh long, dùng ngọc bích,
lại ngự cung Thanh Dương phía Đông.

Hạ thời phẩm phục đỏ, cờ xí đỏ, cưỡi ngựa hồng, mang ngọc đỏ, ngự cung
Minh Đường phía Nam.

Sau ngày Hạ chí, thời phẩm phục vàng, cưỡi ngựa  vàng,  đeo  ngọc  vàng,
ngự  nơi Trung Cung Thái Miếu, ngụ ý nhà vua làm chủ chốt cho không gian
và thời gian.

Thu thời phẩm phục trắng, cờ xí trắng, cưỡi ngựa bạch, đeo ngọc trắng, ngự
cung Tổng Chương phía Tây.

Đông thời phẩm phục đen, cờ xí đen, cưõi ngựa ô, đeo ngọc huyền, ngự cung
Huyền Đưòng phía Bắc.

Đại khái như muốn nói lên chân lý này là, cũng như vũ trụ có thời gian, có
tiết tấu trong công cuộc biến hóa, con  người cũng phải tùy theo thời gian tuổi
tác mà hoạt động cho đúng tiết tấu thiên nhiên. [7]
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Chương 2. Ngũ Hành sinh khắc

 

Người có thân và thù, thì Ngũ Hành cũng có tương sinh, tương khắc.

Ngũ Hành tương sinh là: Mộc sinh Hỏa.   Hỏa sinh Thổ.  Thổ sinh Kim. Kim
sinh Thủy.  Thủy sinh Mộc.

Ta có thể trình bày lẽ tương sinh đó bằng hai cách như sau:

Ngũ Hành tương khắc là: Mộc khắc Thổ.  Hỏa khắc Kim. Thổ khắc Thủy.
Kim khắc Mộc.  Thủy khắc Hỏa

Ta có thể trình bày lẽ tương khắc đó bằng hai cách như sau:

Sinh có thể hiểu được là sinh dưỡng, phù trợ, tác phúc, tóm lại bao gồm tất cả
mọi ảnh hưởng tốt.
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Khắc có thể hiểu được là kiềm chế, thù địch, lấn át, xung khắc, tác hại, tóm
lại tất cả mọi ảnh hưởng xấu.

Mỗi một Hành đều có liên lạc tốt xấu với các Hành khác.

- Hai SINH gọi là phụ Mẫu và Tử Tôn.

- Hai KHẮC gọi là Quan Quỉ và Thê Tài.

- Một HÒA gọi là Huynh Đệ.

Người xưa đã lập thành như sau:

 - Sinh Ngã giả vi Phụ Mẫu (Sinh ra ta là Phụ Mẫu, cái gì phù trì ủng hộ, hi
sinh cho ta là Phụ Mẫu)

- Ngã sinh giả vi Tử Tôn (Ta sinh ra là Tử Tôn, cái gì mà ta săn sóc, bao bọc,
yêu đương, hộ trì, chắt chiu, thì gọi là Tử Tôn)

- Khắc Ngã giả vi Quan Quỉ (Khắc ta thì gọi là Quan Quỉ, cái gì ức chế, đàn
áp, bóc lột, lợi dụng, làm hại được ta thì gọi là Quan Quỉ)

- Ngã khắc giả vi Thệ Tài (Cái gì mà ta ức chế, đàn áp, lợi dụng chi phối
được thì gọi là Thệ Tài)

- Tỉ Hòa giả vi Huynh Đệ (Hòa với ta thì gọi là Huynh Đệ, cái gì đối với ta có
ảnh hưởng ngang ngửa, đồng đều thì gọi là Huynh Đệ)

Ví dụ: Nếu ta lấy Kim làm đương nhân, đương sự, thì:

- Thổ là Phụ Mẫu của Kim vì Thổ sinh ra Kim

- Thủy là Tử Tôn của Kim vì Kim sinh ra Thủy

- Hỏa là Quan Quỉ của Kim vì Hỏa khắc Kim

- Mộc là Thê Tài của Kim vì Kim khắc Mộc

- Kim là Huynh Đệ của Kim vì Kim với Kim đồng điệu, đồng loại.
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Sau này người ta còn bày ra lắm chuyện phức tạp hơn nữa.  Chẳng những
Phụ Mẫu, Huynh Đệ, Quan  Quỉ, Thê Tài còn được gọi bằng những tên khác,
mà tùy như Dương gặp Dương, Âm gặp Âm, hay Âm Dương, Dương Âm
gặp nhau cũng còn gọi bằng tên khác.

Thật là vô cùng rắc rối.  Tuy nhiên chúng ta cũng cố đơn giản hóa những cái
rắc rối ấy trong sơ đồ sau:

Sinh Ngã giả vi:

Phụ Mẫu  (Ấn Thụ) 

+ gặp -, hay - gặp + = Ấn thụ (Chính ấn)

+ gặp +, hay - gặp -  = Kiêu ấn (Thiên ấn) 

Ngã sinh giả vi:

Tử Tôn (Phúc đức)

(Thực thương)

+/- hay -/+ = Thương quan

+/+ hay -/- = Thực thần

Khắc Ngã giả vi:

Quan Quỉ (Quan  sát)

+/- hay -/+ = Chính quan

+/+ hay -/- = Thiên quan (Thất sát)

Ngã khắc giả vi:

Thê tài (Tài Bạch)

+/- hay -/+ = Chính tài

+/+ hay -/- = Thiên tài

Đồng loại giả vi:

Huynh đệ (Tỉ, Kiếp)

+/- hay -/+ = Bại tài (Kiếp tài)

+/+ hay -/- = Tỉ kiên

 Lẽ Ngũ Hành sinh khắc hết sức phức tạp nhưng cũng hết sức phong phú và
biến hóa.  Đi sâu vào chi tiết sẽ tốn hao rắt nhều thì giờ rất nhiều giấy mực. 
Hơn nữa các sách tướng số bàn cãi rất nhiều về vấn đề này.  Vì thế ở đây
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chúng ta sẽ không đề cập đến những chi tiết phiền toái mà chỉ ghi nhận rằng:
Ngoài nhẽ NGŨ HÀNH THUẬN SINH THUẬN KHẮC còn có nhẽ NGŨ
HÀNH NGHỊCH SINH NGHỊCH KHẮC tức là NGŨ HÀNH ĐIÊN
ĐẢO. [1]

Cái quan hệ đối với chúng ta là tìm hiểu ý nghĩa sâu xa của Ngũ Hành sinh
khắc. Hiểu lẽ Ngũ Hành sinh khắc, chúng ta sẽ tìm ra con đường xu cát, tị
hung.

Phàm ở đời mà người này lấn át ngưòi kia, vật này xung khắc vật nọ, sẽ đưa
đến những hậu quả chẳng hay. Chống đối ít thời tai hại ít, chống đối nhiều
thời tai hại nhiều.  Nếu hai đằng cùng mạnh, thì hư hao càng lắm.

Cho nên, muốn làm nên công chuyện gì, cần phải đuợc sự phù trợ, sự cộng
tác của thời gian, của hoàn cảnh, của nhân tâm..  Đó là nhẽ thường tình ở
trong trời đất.

Tuy nhiên, trời đất cũng hay dùng sự tương xung, tương khắc để làm nảy nở
các tiềm năng, tiềm lực của vạn hữu nhất là của con người.

Vàng mà không được chau chuốt bằng lửa, thời vàng không thể trở nên tinh
ròng.  Gỗ mà không bị dao cưa xẻ cắt, búa rìu đẽo gọt thì chẳng có thể trở
thành cột kèo, bàn ghế.

Cũng một lẽ, nếu Tạo hóa không để cho con người sống trong nghịch cảnh,
thì con người sẽ trở nên ù lì, lười biếng, cầu an hưởng thụ, do đó không thể
nào tiến hóa được.

Đằng khác, trong hoàn võ cũng như trên đời, cũng cần phải có sự xung khắc,
kiềm chế lẫn nhau để giảm bớt sự quá trớn, dông dỡ ngông cuồng, thái quá, y
như xe xuống dốc cần có thắng xe, mới tránh được sự đi quá tốc độ, sinh tai
nạn.  Nhưng sự xung khắc, kìm hãm chỉ hay, chỉ tốt tới một mức độ nào. 
Quá mức đó nó sẽ trở thành họa hại. Ví như xe đã bị thắng, lại còn bị ngăn, bị
chặn, thì làm sao mà tiến lên được.

Cho nên, một khi đã giác ngộ được rằng con người sinh ra không phải là để
sống ù lì, hưởng thụ, mà cần phải dùng thời gian, ngoại cảnh, dùng xã hội và
tha nhân để giúp mình ngày một trở nên hoàn mỹ, thời lúc ấy con người có
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quyền, cũng như có bổn phận tránh nghịch cảnh, đồng thời tạo cho mình
thuận cảnh để mà thành tựu công phu tu dưỡng, ngõ hầu trở nên con người
toàn diện.

Trong thực tế, muốn biết một con người hạnh phúc nhiều hay ít, chỉ cần xem
họ sống trong thuận cảnh, hay nghịch cảnh, xem tâm hồn họ có bình an, xác
thân họ có khang kiện, xem họ có được xa gần yêu mến, giúp đỡ hay không,
xem nơi họ cư ngụ có được trang nhã hay không...

Chính vì thế mà Âm Phù Kinh đã viết: Thiên hữu ngũ tặc, kiến chi giả xương.

Ngũ tặc đây chính là Ngũ Hành.

Tại sao Âm Phù Kinh lại gọi Ngũ Hành là Ngũ Tặc? Thưa: vì hai lý do:

1. Ngũ Hành mà không biết xử dụng, sẽ trở nên tặc hại.

2. Ngũ Hành trong trời đất, sinh khắc, tác dụng trên nhau, hết sức đa đoan,
phiền tạp, và do đó ảnh  hưởng  nhiều  đến  sự  thành  bại  của con người.

Ngũ Hành hay Ngũ tặc, theo từ ngữ Âm Phù Kinh, ở trên trời là Ngũ Tinh
(Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ); ở dưới đất là Ngũ Nhạc (là Tung Sơn, Hoa
Sơn, Thái Sơn, Hằng Sơn, Hành Sơn); ở âm nhạc là Ngũ Âm (Cung, Thương,
Giốc, Chủy, V3ũ); ở  thực phẩm là Ngũ Vị; ở thân thể là Ngũ Tạng; ở Đạo
giáo là Ngũ Đức (Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín).

Tuy nhiên, nếu ta biết xử dụng Ngũ  Hành cho hay, cho phải, thời Ngũ Hành
không còn phải là Ngũ Tặc nữa, mà chúng sẽ trở thành nguồn mạch hạnh
phúc cho ta.

Vì thế Âm Phù Kinh mới nói: Nếu biết thuận dụng Ngũ Hành thời sẽ được
thịnh xương, phúc khánh.

Ví dụ một người ra làm quan mà biết thi hành Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, thì
ắt sẽ đi đến chỗ vinh quang, thịnh đạt.

Ví dụ một ngưòi làm Tướng mà biết Thiên văn, Địa lý, Nhân tình, biết cường
điểm, nhược điểm của phía địch thời ắt sẽ nên công.
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Thế chẳng phải làm am tường Ngũ Hành, sẽ đi đến chỗ xương thịnh hay sao?

Tóm lại, theo đường tương sinh của trời đất, biết xử dụng ngoại cảnh, biết
hòa hợp với nhân quần, biết hòa hài với thiên nhiên và vũ trụ, làm những
công chuyện đạo đức, đi vào con đường công chính, con đường Dương minh
của đất trời, tức là đi vào vinh quang, phúc khánh, và sẽ gặt hái được nhiều
kết quả.

Còn như đi vào con đưòng tương khắc của Ngũ Hành, của trời đất, gây gổ,
chống đối với mọi người, sống trong nghịch cảnh, hoạt động lỗi thời, làm
những chuyện  tai  hại, thế  tức là đi vào con đường Âm ám của trời đất, và dĩ
nhiên sẽ chiêu tai, rước họa vào mình. Các kinh sách đều không ngoài ý ấy.
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Chương 3. Ngũ Hành với Vũ trụ quan Trung Hoa

 

Ngưòi xưa đôi khi còn dùng Ngũ Hành để mô tả 5 giai đoạn hình thành của
vũ trụ.

Giai đoạn 1: Thái Dịch sinh Thủy: Tức là giai đoạn chưa có khí.

Giai đoạn 2: Thái Sơ sinh Hỏa: Tức là giai đoạn có khí mà chưa có thể.

Giai đoạn 3: Thái Thủy sinh Mộc: Tức là giai đoạn có hình mà chưa có chất.

Giai đoạn 4: Thái Tố sinh Kim: Tức là giai đoạn có chất mà chưa có thể.

Giai đoạn 5: Thái Cực sinh Thổ: Tức là giai đoạn hình chất đều có đủ.

Thế tức là vũ trụ đã diễn tiến từ vô hình tới hữu hình, từ khinh thanh tới trọng
trọc...
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Chương 4. Ngũ Hành với sử quan Trung Hoa [1]

Nói đến thuyết Ngũ Hành, chúng ta không thể không nhắc đến Trâu Diễn,
thời Chiến Quốc.  Trâu Diễn sống sau thời Mạnh Tử và tư tưởng học thuật
của ông đã có ảnh hưởng rất lớn đối với nền Văn học, Nghệ thuật, Chính trị
và Đạo giáo Trung Hoa.  Ông là người sáng lập ra phái Âm Dương, Ngũ
Hành.Trâu Diễn chủ trương rằng vận trời và việc người cần phải được ăn
khớp với nhau.  Trên trời có Ngũ Hành tức là năm loại khí thế.  Năm loại khí
thế này ảnh hưởng lẫn nhau, cái này suy, cái kia thịnh, theo thứ tự tương
khắc.

Ở trần gian, thì  các triều đại cũng luân  phiên kế tiếp nhau, theo thứ tự Ngũ
Hành tương khắc: triều đại này suy tàn, thì triều đại tương khắc với nó có
nhiệm vụ thay thế.

Các triều đại từ thời Hoàng Đế cho đến đời Chu đã luân phiên diễn biến theo
thứ tự Ngũ Hành tương khắc như sau:

            Hoàng Đế         Thổ

            Đại Võ             Mộc

            Thương            Kim

            Chu                  Hỏa

Trâu Diễn không còn lưu lại sách vở, nhưng nhờ bộ Lã thị Xuân Thu và bộ
sử Tư mã Thiên, chúng ta biết được đại khái học thuyết của Ông.

Lã thị Xuân Thu viết:  Khi có một triều đại hoàng đế nào sắp hưng thịnh, thì
trời ắt sẽ cho thấy một điềm cát tường.

Thời Hoàng Đế, Trời cho sâu lớn, kiến lớn hiện ra.  Hoàng Đế nói: Khí đất
thịnh.  Khí đất thắng, cho nên màu sắc thời quí nhất màu vàng, và lấy đất làm
dầu mọi công chuyện.

Đến thời Đại Võ, Trời cho dân thấy trước những cỏ cây sống trải qua mùa
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Thu, mùa Đông mà không rụng lá.  Đại Võ nói: Khí gỗ thịnh.  Khí gỗ thắng,
cho nên màu sắc thời quí nhất màu xanh, và lấy gỗ làm đầu mọi chuyện.

Đến thời Thành Thang, Trời cho dân thấy trước Kim; cho thấy những đao
kiếm hiện lên trên mặt nước.

Thành Thang nói: Khí Kim thịnh, Kim khí thắng, cho nên màu sắc thời quí
nhất màu trắng, và lấy kim khí làm đầu mọi chuyện.

Đến thời Văn Vương, Trời cho thấy trước lửa, thấy con quạ lửa  ngậm 
quyển  sách đỏ, đậu xuống tông miếu nhà Chu.

Văn Vương nói: Khí lửa thịnh.  Khí lửa thắng, màu sắc thời quí nhất màu đỏ,
và lấy lửa làm đầu mọi chuyện.

Nước rồi đây sẽ thay lửa.  Trời sẽ cho thấy điềm khí nước thắng.  Khí nước
mà thắng, thời sẽ quí nhất màu đen, và sẽ lấy nước làm đầu mọi chuyện.

Khí nước đã đến, nhưng mọi ngưòi chưa biết...

Khi chu kỳ hoàn tất, sẽ quay lại về Đất như cũ.

Như vậy Trâu Diễn đã lấy Ngũ Hành mà cắt nghĩa sự diễn biến của các triều
đại và của lịch sử. 

Sau này khi Tần Thủy Hoàng (246-209) đã thống nhất được đất nước, khí thế
thực là hùng mạnh, nhưng Tần Thủy Hoàng vẫn bị ảnh hưởng của Trâu Diễn,
nên đã lấy Nước làm quốc vận.

Cho nên phàm là y phục, tinh kỳ, mao tiết đều có viền đen ở phía trên; lấy số
6 làm số gốc; các phù pháp, mũ miện đều dài 6 tấc; xe thời dài 6 thước; lại
lấy 6 thước làm 1 bộ; cuỡi xe 6 ngựa; cải danh Hoàng Hà là Đức Thủy.

Đến thời Hán Cao Tổ (206-194), thuyết Ngũ Hành vẫn còn thịnh nên Hán
Cao Tổ lại chọn Nước làm quốc vận, vì lẽ thời gian trị vì của nhà Tần quá
ngắn chưa đủ tượng trưng cho cả một vận Nước.

Nhưng vua sau lại chọn Đất làm quốc vận, vì cho rằng nhà Tần đã chọn Nước
làm quốc vận rồi.
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Khi nhà Tiền Hán suy, Vương Mãng (9-23) cướp ngôi, tự xưng là Tân Triều
Đại.  Vương Mãng là người rất sành về thuyết Âm Dương, Ngũ Hành, nên đã
định lại vòng tuần hoàn của Ngũ Hành trải qua các triều đại cho đến triều đại
của ông như sau:

 

MỘC 1. Phục Hi 6. Đế Khốc 11. Chu

NHUẬN THỦY Cộng Công Đế Chí Tần

HỎA 2. Thần Nông 7. Đế Nghiêu 12. Hán

THỔ 3. Hoàng Đế 8. Thuấn 13. Tân (*)

KIM 4. Thiếu Hạo 9. Hạ Vũ  

THỦY 5. Chuyên Húc 10. Thương  

 (*) Đời Tân: Đời Vương Mãng                         

Như vậy, theo Vương Mãng, thì lịch sử đã đi được hai chu kỳ rưỡi, chứ
không phải một chu kỳ như đời Tiền Hán đã chủ trương.

Ông lại cho rằng các vua chúa, các triều đại kế tiếp nhau theo thứ tự Ngũ
Hành tương sinh, chứ không theo thứ tự Ngũ Hành tương khắc như chủ
trương của Trâu Diễn.

 



https://thuviensach.vn

Chương 5. Thuyết Âm Dương Ngũ Hành với Đạo
Giáo Trung Hoa

 

Thuyết Âm Dương, Ngũ Hành của Trâu Diễn chẳng những có ảnh hưởng lớn
lao trên phương diện Chính trị và Học thuật, mà còn có ảnh hưởng lớn lao
trên phương diện Đạo Giáo Trung Hoa.

Từ thời Tần, ta đã thấy các phương sĩ dựa vào thuyết Âm Dương Ngũ Hành,
để luyện thuốc trường sinh bất tử.

Đến thời Hán Vũ Đế (140-86), học thuyết này càng trở nên mạnh. Ngoài
việc nhờ các phương sĩ đi ra Đông Hải để tìm thuốc trường sinh, hoặc lên
miền sa mạc Gobi, để tìm thần mã, có thể đưa nhà vua bay thẳng về Trời, vua
Vũ Đế còn dựa vào thuyết Âm Dương, Ngũ Hành mà lập ra một thứ tôn
giáo mới. Vua lấy núi Cam Tuyền, làm  trung  tâm  điểm  thờ  tự.  Trên núi,
có lập nhiều bàn thờ, để thờ Thái Ất (tức Thái Cực), Thiên Ất (tức Kiền), Địa
Ất (Khôn), Ngũ Đế (Ngũ Hành), tức Hoàng, Thanh, Xích, Bạch, Hắc Đế.

Thái Ất, Thiên Ất, Địa Ất được thờ nơi tâm điểm, trung điểm.  Hoàng,
Thanh, Xích, Bạch, Hắc Đế thờ nơi các bàn thờ chung quanh. Thanh, Xích,
Bạch, Hắc Đế thờ ở đúng bốn phương.  Hoàng Đế thờ ở phía Tây Nam (Thổ).

Ngày đại lễ, có những nghi thức rất là quan trọng.  Vua cho sửa sang lễ vật,
rượu, trâu, bò, dê, lợn, để làm lễ Tam sinh.  Vị chủ tế bận áo tím; năm vị bồi
tế mặc các sắc phục xanh, đỏ, trắng, vàng, đen.

Sáng ngày lễ, vua trai giới, cùng quần thần ra dự lễ với các vị tăng sĩ. Vua lạy
trước bàn thờ Thái Ất, còn quần thần thời lạy trước vua. Vũ Đế cho rằng
những nghi lễ đó đã làm đẹp lòng trời đất, và đã đem lại thịnh vượng cho đất
nước.  Thái Ất nói trên cũng tương đương với Đạo của Đạo Lão, với Thái
Cực của Dịch Kinh, với Nguyên của Đổng Trọng Thư, còn Thiên Ất, Địa Ất,
và Ngũ Đế thời tương đương với Âm Dương, Ngũ Hành.

Đến thời Vương Mãng, sự tổ chức lễ nghi lại còn chu đáo hơn nữa.  Vương
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Mãng cho xây tòa Minh Đường.  Minh Đường gồm 9 cung.  Tùy theo mùa,
vua sẽ ở cung tương ứng với mùa đó, theo đúng thuyết Ngũ Hành, lại mặc
sắc phục tương ứng, làm các công vụ quốc gia tương ứng, y như đã ghi nơi
thiên Nguyệt Lệnh trong bộ Lễ Ký, để cho việc ngưòi hòa hợp với chiều trời,
vận trời trong năm.

            Vương Mãng tổ chức lại công cuộc thờ tự như sau:  Ông thờ Thái Ất,
Thiên Ất tại Kinh Đô,trong một đền thờ, và  Địa Ất trong một đền thờ riêng. 
Còn Ngũ  Đế  (Ngũ Hành)  thời  thờ  ở ngoài châu thành.   Ngũ Đế bây giờ
lại là  5 vua đầu trong lịch sử Trung Hoa.  Hoàng Đế được thờ trong một đền
ở phía Tây Nam, cùng với Hoàng Long, mặt  trời, sao Bắc Thần, 7 ngôi bắc
đẩu, và Thổ Tinh, cùng các ngôi sao ở cung Tử Vi viên.

Phục Hi hay Thanh Đế được thờ ở một đền phía Đông, với Thanh Long, thần
Sấm, thần Gió, với Mộc Tinh, và các sao trong chòm sao Thanh Long. (Giác,
Cang, Đê, Phòng, Tâm, Vĩ, Cơ).

Thần Nông hay Xích đế được thờ trong một đền thờ phía Nam, cùng với
Châu Tước, Hỏa Tinh, và các sao trong chòm sao Châu Tước (Tỉnh, Quỉ,
Liễu, Tinh, Trương, Dực, Chẩn.)

Thiếu Hiệu hay Bạch Đế, được thờ trong một đền thờ ở phía Tây cùng với
Bạch Hổ, Kim Tinh, và các sao trong chòm sao Bạch Hổ (Khuê, Lâu, Vị,
Mão, Tất, Chủy, Sâm.)

Chuyên Húc hay Hắc Đế, được thờ trong một đền thờ phía Bắc cùng với
Huyền Võ, mặt trăng, thần mưa, Thủy tinh, và các sao trong chòm sao Huyền
Võ.  (Đẩu, Ngưu, Nữ, Hư, Nguy, Thất, Bích)

Vương Mãng cho rằng như vậy đã tạo nên được sự hòa hợp giữa đất trời, và
đem lại hòa bình, thái thịnh cho đất nước.
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Chương 6. Âm Dương Ngũ Hành với học thuật
Trung Hoa

 

Thuyết Âm Dương, Ngũ Hành có ảnh hưởng hết sức lớn lao trong học thuật
và tư tưởng Trung Hoa: Nho, Y, Lý, Số  đều thấm nhuần ảnh hưởng của Âm
Dương, Ngũ Hành.  Các khoa Tử Vi, Tướng, Số, đều triệt để áp dụng thuyết
Âm Dương, Ngũ Hành sinh khắc.

Ví dụ như trong khoa Tử Vi, các sao đều phân thành Âm Dương, Ngũ Hành;
con người, và 12 cung Tử Vi cũng được phân thành Âm Dưong, Ngũ Hành.

Như vậy, tùy theo mệnh con người, tùy theo các sao chiếu mệnh, tùy theo các
cung vận hạn mà con người đã trải qua trong một đời, hoặc trong từng năm,
từng tháng, từng ngày, ta có thể áp dụng lẽ Âm Dương, Ngũ Hành sinh khắc
mà đã đoán định được cát hung một phần nào rồi.

Khoa Địa Lý cũng rất chú trọng đến Âm Dương Ngũ Hành.  Hoặc cho rằng:
Sơn Hà Đại Địa bất kỳ cáigì có hình đều là Âm.  Còn cái khí không trông
thấy được mới là Dương

Hoặc cho rằng: Nước là Dương, Núi là Âm.

Mạch cũng phân Âm Dương.  Tả Ao viết:

Mạch có mạch Âm, mạch Dương

Mạch nhược, mạch cường, mạch tử, mạch sinh.

Mạch ở dưới đồng bằng phần nhiều đi thấp, được gọi là mạch Dương.  Còn
mạch ở trên sơn cước, đi theo các núi đồi cao lớn, được gọi là mạch Âm.

Những mạch Âm Dương đó lại được phân chia tùy theo hình, trạng thái hùng
vĩ, thanh nhã, linh động, hoặc bất động, thành các mạch cường, nhược, tử,
sinh.



https://thuviensach.vn

- Thế  mạch  hùng  vĩ,  cao lớn, thảy đều là mạch cường.

- Thế mạch thanh nhã, nhọn dài được gọi là mạch nhược.

- Thế  mạch  trông  như  con  thú quay đầu, quẫy đuôi, linh động được gọi là
mạch sinh.

- Thế mạch đi đuồn đuộn, ngay đơ, như con cá chết gọi là mạch tử.

Hình  thế  đất  cũng  được  chia thành 5 loại theo Ngũ Hành.  Tả Ao viết:

Kìa như đất có Ngũ tinh,

Nhận xem cho biết tương sinh loan hoàn.

1. Hình tròn là con Kim, hay Kim Tinh

2. Hình dài là con Mộc hay Mộc Tinh

3. Hình vuông là con Thổ hay Thổ Tinh

4. Hình nhọn là con Hỏa hay Hỏa Tinh.

5. Hình sóng gợn là con Thủy hay Thủy Tinh.

Y học Trung Hoa cũng triệt để khai thác thuyết Ngũ Hành.  Quan niệm Ngũ
Hành soi sáng Y học Trung Hoa về mọi phương diện: Bệnh Lý (Pathogénie),
Dược lý (Pharmacologie) và Y Lý Trị Liệu (Thérapeutique.)

Về phương diện Bệnh lý chẳng hạn, Trung Hoa chia năm thành Ngũ Vận.

Các năm Giáp, Kỷ                    thuộc Thổ

Các năm Ất, Canh                    thuộc Kim

Các năm Bính, Tân                   thuộc Thủy

Các năm Đinh, Nhâm               thuộc Mộc
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Các năm Mậu, Quí                   thuộc Hỏa

Rồi  lại nhân lẽ Âm Dương, sinh khắc, thái quá, bất cập, hay bình khí mà suy
xem năm nào khí hậu sẽ ra sao, nóng lạnh, ẩm, khô, mưa gió ra sao để biết
những bệnh gì sẽ dễ sinh trong năm ấy.

Họ cho rằng các năm Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm là những năm Dương.
 Vận khí những năm ấy sẽ quá vượng, quá thịnh, sẽ thừa nên gọi là thái quá.

Những  năm  Ất,  Đinh, Kỷ, Tân,  Quí  là  những năm Âm.  Vận khí những
năm ấy sẽ suy yếu, sẽ bất cập, mà một hành đã suy, thì khí của hành tương
khắc, sẽ thịnh. Ví dụ những năm Giáp (Dương Thổ), thổ khí sẽ thái quá, như
vậy sẽ mưa nhiều và sẽ ẩm thấp nhiều, do đó các bệnh thấp sẽ dễ sinh.

Những năm Kỷ (Âm Thổ), Thổ khí sẽ bất cập, như vậy sẽ gió nhiều, do đó
các bệnh phong dễ sinh, vì Hành khắc là Mộc, Mộc sinh Phong.

Những năm Tân lạnh nhiều (Âm Thủy), Thủy khí bất cập, nên ẩm thấp nhiều,
và các bệnh thấp dễ sinh vì Hành khắc là Thổ, Thổ sinh Thấp.

Tóm lại ta thấy: Mộc thịnh sinh Phong, Hỏa thịnh sinh Nhiệt, Thổ thịnh sinh
Thấp, Kim thịnh sinh Táo, Thủy thịnh sinh Hàn.

Còn khi một Hành mà suy, thì Hành tương khắc sẽ thịnh, cho nên:

Mộc suy (bất cập) thời Táo sinh (vì Kim khắc Mộc), Hỏa suy (bất cập) thời
Hàn sinh (vì Thủy khắc Hỏa), Thổ suy thời Phong sinh (vì Mộc khắc Thổ),
(xem thí dụ năm Kỷ) Kim suy (bất cập) thời Nhiệt sinh (vì Hỏa khắc kim),
Thủy suy (bất cập) thời Thấp sinh (vì Thổ khắc Thủy). (Xem thí dụ năm
Tân). 

Dược lý cũng dựa trên Ngũ Hành:

Đại khái các thuốc màu xanh, vị chua chữa gan; các thuốc màu đỏ, vị đắng
chữ tim; các thuốc màu vàng, vị ngọt chữa tì; các thuốc màu trắng, vị cay
chữa phổi; các thuốc màu đen, vị mặn chữa thận v.v...

Trị liệu cũng dựa theo quan niệm Ngũ Hành tương sinh, tương khắc, hoặc
Ngũ Hành điên đảo.  Ví dụ:
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1. Mẫu hư bổ kỳ Tử

Như Kim (Phế): vốn sinh Thủy (Thận), nhưng nếu Phế suy, phải bổ Thận
(Thủy) để cứu Phế (Kim)

Thủy (Thận) vốn sinh Mộc (Gan), nhưng nếu Thận (Thủy) kiệt, thời phải bổ
Gan (Mộc). 

2. Tử hư bổ kỳ Mẫu

Thủy suy (Thận suy), phải bổ Kim (Phế) (mẹ)

Thổ suy (Tì suy), phải bổ Hỏa (Tâm) (mẹ)

Mộc suy (Gan), phải bổ Thủy (Thận) (mẹ)

Kim (Phế) táo, phải bổ Thổ (Tì) (mẹ)

Hỏa (Tâm) suy, phải bổ Mộc (Gan) (mẹ)

3. Mẫu thực tả kỳ Tử

Phế (Kim) (mẹ) thực, phải tả Thận Thủy (con)

Thận (Thủy) (mẹ) thực, phải tả Gan (Mộc) (con)

Gan (Mộc) (mẹ) thực, phải tả Tâm (Hỏa) (con)

Tâm (Hỏa) (mẹ) thực, phải tả Tỳ (Thổ) (con)

Tỳ (Thổ) (mẹ) thực, phải tả Phế (Kim) (con)

4. Tử thực, tả kỳ Mẫu

Thận (Thủy) (con) thực, tả Phế (Kim) (mẹ)

Gan (Mộc (con) thực, tả Thận (Thủy) (mẹ)

Tâm (Hỏa) (con) thực, tả Gan (Mộc) (mẹ)
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Tỳ (Thổ) (con) thực, tả Tâm (Hỏa) (mẹ)

Phế (Kim) (con) thực, tả Tỳ (Thổ) (mẹ) v.v...

Đi sâu vào vấn đề, ta thấy các Y gia lại còn áp dụng lẽ Ngũ Hành điên đảo
trong việc điều trị.  Nhưng nơi đây, chúng ta cũng chẳng cần phải bàn rộng
hơn về vấn đề đó làm chi nữa.  Người nào có tâm cầu học, nhất định sẽ tìm
sách mà  tra cứu lấy.
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Chương 7. Thuyết Âm Dương Ngũ Hành với nghệ
thuật Trung Hoa

Nghệ thuật là biểu dương cho đời sống, mà đời sống người đời Hán đã bị ảnh
hưởng bởi Âm Dương Ngũ Hành, thì nghệ thuật cũng bị ảnh hưởng theo.

Thành  Lạc Dương  xưa, đã  được  xây theo quan niệm Ngũ Hành và có
những cửa, những đền đài với những Tượng Thanh Long, Chu Tước, Huyền
Vũ, Bạch Hổ.

Sách Hậu Hán Thư chép, có một ngôi mộ quan quyền đã được xây theo quan
niệm Ngũ Hành.  Gần đây, người ta cũng đã đào được nhiều ngôi mộ xây
theo quan niệm trên.  Các áo quan, các gạch ngói, các đỉnh vạc, và những vật
dụng thường nhật, cũng thường có hình Ngũ Hành.

Đặc biệt nhất là các gương bằng kim khí cũng có hình Ngũ Đế.  La Chấn
Ngọc, trong quyển Hán Lưỡng Kinh Dĩ Lai Kính Minh Ký Lục, đã cho chúng
ta hình dáng và tên tuổi những gương ấy.

Ví dụ: Gương Long Thị, Gương Ngũ Đế, Gương Cự Hư, Gương Thượng
Phương...

Như vậy đời Hán, các nghệ sĩ thường đem quan niệm Âm Dương Ngũ Hành
trình bày trong nghệ phẩm.

Đại ý muốn nói lên rằng: nếu con người biết sử dụng các năng lực trong hoàn
võ và nhân quần cho đúng mức thì sẽ đem lại hạnh phúc thái thịnh cho cá
nhân, cho gia đình, cũng như cho giang sơn tổ quốc.

Âu cũng là một quan niệm sâu xa vậy.
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Chương 8. Tổng luận về Ngũ Hành

Quan niệm về Ngũ Hành thực là một quan niệm phong phú nhưng cũng hết
sức phức tạp.  Phong phú như cuộc đời, phức tạp như cuộc đời.  Có mất thì
giờ nghiền ngẫm mới thưởng thức được hết cái hay của nó.

Về phương diện Đạo Đức và Triết Học, thuyết Ngũ Hành coi vũ trụ là
Thượng Đế, và là biểu dương của Thượng Đế. Đó là một quan niệm chung
của các khoa Huyền  Học  Đông  Tây.   Ta  đã  thấy  phái  Rose- Croix, hay
Tarot, cũng đã chủ trương như vậy.

Đạo Lão viết:

Đông tam, Nam nhị, đồng thành ngũ

Bắc nhất, Tây phương, tứ cộng chi

Mậu Kỷ, tự cư, sinh số ngũ.

Tam gia tương kiến, kết Anh nhi.

Về phương diện Triết Học, người xưa muốn dùng Ngũ Hành để suy ra các
hiện Tượng, cũng như các yếu tố căn bản tạo thành vũ trụ.

Dịch cho rằng vũ trụ được tạo nên do Ngũ Hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa,
Thổ.  Ấn Độ, Tây Tạng, Aristote cho Ngũ Hành là Đất, Nước, Lửa, Khí và
Thái Hư.  Phật giáo thời chỉ có Tứ Đại là Địa, Thủy, Hỏa, Phong...

Bây giờ, chúng ta chỉ nên coi Ngũ Hành là những tiếng dùng để Tượng trưng
cho Thượng Đế, và những yếu tố cơ bản, để tạo thành vũ trụ, từ khinh
thanh đến trọng trọc.  Có vậy, ta mới giữ nguyên được giá trị của học thuyết
Ngũ Hành về phương diện Triết Học, và Khoa Học.  Bằng nếu chúng ta cố
bám víu vào nghĩa đen, mà giải thích thì chắc chắn sẽ lạc hậu, lỗi thời.

Thực vậy, nếu hiểu theo nghĩa đen, thì tất cả thuyết xưa từ Ngũ Hành của
Trung Hoa, Ấn Độ, Tây Tạng, Hi Lạp, hay Tứ Đại của Phật Giáo đều không
đứng vững, trước những phát minh của Khoa Học.   
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Ngày nay, theo Khoa Học, thì 4 nguyên tố chính yếu tạo nên Vũ trụ là
Dưỡng khí (O), Khinh khí (H), Thán khí (C), Đạm khí (N).

Nếu chúng ta đi sâu vào chiều hướng vi tử, vi trần, ta lại có thể phân mỗi
nguyên tử ra làm nhiều yếu tố khác nhau như: 

Khinh tử......... Proton  ........................  0

(Leptons)....... Neutrino.......................  0

                           Electron.......................   I

                           Muon (Méson  m ) ......   206,9 

Trung tử......... Pion (Méson p )..........   264

(Mésons).......  Méson K......................   966 

Trọng tử........  Nucléons.... Proton....  1836,12

(Baryons)............................  Neutron   1838,65

                          Hypérons     Lambda     2182

                                                Sigma +     2328

                                                Sigma  -     2342

                                                Sigma 0    2330

                                                Ksi -           2583

                                                Ksi 0          5579     v.v...

Thế là về phương diện Khoa Học, chúng ta càng ngày càng xa với quan
niệm Ngũ Hành, hay Tứ Đại xa xưa...

Về phương diện Văn Chương, và Tượng hình ta thấy quan niệm Tứ Tượng,
Ngũ Hành đã đóng góp rất nhiều.
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Về phương diện Y, Lý, Số, ta thấy quan niệm Ngũ Hành được khai thác, và
áp dụng hết sức là tài tình.  Tuy nhiên, ta phải công nhận rằng ngay từ căn
bản, nó đã là tính cách ước lệ (conventionnel).

Nó còn có yếu điểm là coi Hành Thổ (Principe) như bốn hành kia, mặc dầu
bốn hành kia trên nguyên tắc chỉ là biểu dương (manifestations) của hành
Thổ.

Sau khi đã khảo về Âm Dương, Tứ Tượng, Ngũ Hành, sau khi đã  biết nhẽ 
sinh, khắc, chế, hóa, của Trời đất, ta có thể áp dụng quan niệm Âm Dương,
Tứ Tượng,

Ngũ Hành, để tạo cho chúng ta một đời sống hợp tình, hợp lý, biết cách xu
cát, tị hung. 

Phương pháp đó có thể toát lược như sau:

Nhận định rằng ta lệ thuộc rất nhiều vào hoàn cảnh, nên nếu ta biết hoàn
cảnh, là biết được một phần lớn số phận cá nhân.

Hoàn cảnh hay, dở khác nhau, tùy năm, tùy tháng, tùy mùa, tùy ngày, tùy giờ,
tùy như ở tâm trạng quần chúng, tùy như ở chỗ chính thắng, hay tà thắng;
quân tử thắng, hay tiểu nhân thắng; tinh thần thắng, hay vật chất thắng; tinh
thần làm chủ, hay vật chất làm chủ.

Nhưng trong mỗi hoàn cảnh, cá nhân có hay, có dở khác nhau, tùy tâm tư, chí
hướng, hoài bão, tài đức, hành vi của mỗi người. Lại cũng còn tùy vào địa vị
của mỗi người, tùy như có người giúp đỡ hay gàng quải, tùy như ở gần quí
nhân, hay tiểu nhân; hành động ta cũng có hay, có dở khác nhau. 

Hành động hay, sẽ đem lại cho ta lợi ích.  Hành động hay, là hành động hợp
đạo lý, hợp tình, hợp cảnh, không làm ta phải xấu hổ, hối hận, hay phàn nàn.

Hành động dở, sẽ đem lại cho ta hung họa, làm cho ta băn khoăn, hối hận. 
Những hung họa ta gặp một phần lớn phát sinh là vì: Chúng ta sống trong
những hoàn cảnh không thuận lợi;  làm những công việc không thích hợp với
tài cán;  cộng tác hay sống gần gũi những người không đồng tình, đồng ý,
đồng quan niệm với ta.
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Vậy muốn sống một cuộc đời lý tưởng, phải thuận theo đạo lý, tức là theo
những định luật thiên nhiên, không được gàng quải với trời đất, với thời gian,
tuổi tác.  Phải tìm hoàn cảnh thuận tiện những công việc mình ưa.  Rồi ta  lại
phải tránh họa hung,  khi chúng hãy còn  chưa  chớm phát, phải cố gắng dùng
thời gian, dùng hoàn cảnh, để tạo cho mình một đời sống lý tưởng, cao đại.

Tóm lại đời vừa là bể khổ vừa là tiên cảnh, tùy như ta biết dùng đời, hay
không biết dùng đời.

Chính vì vậy mà Âm Phù Kinh mới viết: Thiên hữu ngũ tặc, kiến chi giả
xương.

Không biết dùng đời, không biết xử dụng Ngũ Hành, thời đời sẽ thành giặc
cướp, Ngũ Hành sẽ thành giặc cướp hãm hại ta.  Biết dùng đời, biết dùng
Ngũ Hành, thời đời sẽ trở nên tấm thảm thần, Ngũ Hành sẽ trở thành 5 con
rồng linh đưa chúng ta tới một tiền trình viễn đại và hạnh phúc...
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