
L©i nói ÇÀu

ñŠ tài Ông Tr©i là m¶t ÇŠ tài siêu-hình. 
VÛ-trø vô biên, th©i-gian vô tÆn, con ngÜ©i quá bé

nhÕ, Ç©i ngÜ©i quá ng¡n, nói Ç‰n chuyŒn Ông Tr©i thì
thÆt là khó nói !

Các tri‰t gia và các nhà sáng-lÆp tôn giáo xÜa dùng
tr¿c-giác Ç‹ tìm hi‹u, Ç‹ tin-tÜªng có  m¶t Ông Tr©i,
nhÜng mà tr¿c-giác thì không bi‰t Çâu là s¿ thÆt, Çâu là
tÜªng-tÜ®ng;  không  th‹  th¿c-nghiŒm  nhÜ  khoa-h†c
ÇÜ®c.

Vào  th©i-Çåi  ÇÙc  PhÆt  Thích  Ca  (næm -566 Ç‰n
næm -486), con ngÜ©i chÜa bi‰t cÖ-h†c lÜ®ng-tº, thuy‰t
tÜÖng-ÇÓi, mô hình toán h†c cûa thuy‰t vÛ-trø và chÜa
có vŒ-tinh nhân-tåo, kính thiên væn, kính hi‹n vi; vì vÆy
có ngÜ©i hÕi ÇÙc PhÆt Thích Ca vŠ Ông Tr©i, Ngài chÌ
mïm cÜ©i. Vì Ngài bi‰t r¢ng, vào th©i Çåi Çó, Ngài có
giäng cÛng ch£ng ai hi‹u ho¥c  h† së hi‹u sai.

Khác v§i các tôn giáo phÜÖng Tây quan-niŒm Ông
Tr©i là m¶t ThÜ®ng ñ‰ toàn-næng sáng-tåo, toàn quyŠn
cai-quän vÛ-trø và nhân-loåi; các tôn giáo phÜÖng ñông
quan-niŒm Ông Tr©i  chÌ  là  m¶t  th¿c-th‹  thiên-nhiên,
trÜ©ng-cºu, bi‰n Ç°i không ngØng, chi-phÓi tÃt cä m†i
hiŒn-tÜ®ng trong vÛ-trø.
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Theo  kinh VŒ-Çà cûa ƒn ñ¶ giáo thì  thiên hình
vån-trång cûa s¿ vÆt chÌ là nh»ng dång xuÃt-hiŒn khác
nhau cûa m¶t th¿c-tåi duy-nhÃt. Th¿c-tåi này ÇÜ®c g†i
là Brahman (linh-hÒn vÛ-trø).

Theo ñåo ñÙc kinh cûa Lão tº thì :
"ñåo là  cái  gì  chÌ  mÆp  m©,  thÃp  thoáng;  thÃp

thoáng mÆp m© mà bên trong có hình tÜ®ng; mÆp m©
thÃp thoáng mà bên trong có vÆt; nó thâm viÍn, tÓi tæm
mà bên trong có cái tinh túy, tinh túy Çó rÃt xác th¿c và
rÃt Çáng tin. TØ xÜa Ç‰n nay, Çåo tÒn tåi hoài, nó sáng
tåo vån vÆt ". (NguyÍn Hi‰n Lê dÎch)

(ñåo chi vi vÆt, duy hoäng duy hÓt; hÓt hŠ hoäng hŠ, kÿ
trung h»u tÜ®ng; hoäng hŠ hÓt hŠ, kÿ trung h»u vÆt. Y‹u hŠ, minh
hŠ, kÿ trung h»u tinh. kÿ tinh thÆm chân, kÿ trung h»u tín. T¿ c°
cÆp  kim,  kÿ  danh  bÃt  khÙ,  dï  duyŒt  chúng  phû  ...  (ñåo  ÇÙc
kinh,ChÜÖng 21)).

NhÜ vÆy ch» ñåo cûa Lão tº là cái gì Çó không rõ,
nhÜng bên trong có vÆt-chÆt và có cái tinh-túy. VÆt-chÃt
là bän-nguyên cûa vÛ-trø và cái tinh-túy là nguyên-lš
t¿-nhiên, không có š-chí, không chû-quan, tÙc là nh»ng
tác-Ç¶ng lš, hóa, sinh. 

Nói m¶t cách khác : ñåo là không-gian bao gÒm
vÆt-chÃt và nguyên-lš t¿-nhiên. Nh© nguyên-lš t¿-nhiên
tác-Ç¶ng trên vÆt-chÃt mà sinh ra vån vÆt, sinh ra m†i
hiŒn-tÜ®ng  thiên  nhiên  nhÜ  gió,  bäo,  n¡ng,  hån  hán,
mÜa, løt, Ç¶ng ÇÃt, núi lºa, sóng thÀn, v.v. .
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Tóm låi:  ñåo là qui-luÆt  bi‰n-chuy‹n cûa  thiên-
nhiên. SÓng theo ñåo thì tránh ÇÜ®c tai-h†a. Sª dï khí
hÆu quä ÇÃt Çã thay Ç°i Çáng ngåi và bão, løt, th©i-ti‰t
bÃt  thÜ©ng  là  vì  con  ngÜ©i  Çã  Çi  ngÜ®c  v§i  qui-luÆt
thiên-nhiên. Con ngÜ©i Çã làm ô-nhiÍm môi-trÜ©ng, gây
tác håi cho sÙc-khÕe và Ç©i sÓng con ngÜ©i trong hiŒn
tåi và trong tÜÖng lai.

Thuy‰t Âm DÜÖng NgÛ Hành lÆp luÆn cæn-cÙ trên
các  hiŒn-tÜÖng  thiên  nhiên :  Nóng  Lånh,  TÓi  Sáng,
Ngày ñêm, Nam N», M¥t Tr©i M¥t Træng. Thuy‰t Âm
DÜÖng NgÛ Hành Çã có tØ th©i Phøc Hy ThÀn Nông.
Kinh DÎch không phäi do Kh°ng tº sáng-tác. Kh°ng tº
chÌ ghi chép và luÆn giäi. Ngài chú-tr†ng Ç‰n chính-trÎ,
xã-h¶i, không bÆn tâm Ç‰n vÃn-ÇŠ siêu-hình.

PhÆt giáo g†i thiên-nhiên là Chân NhÜ, có nghïa là
th¿c-tåi trÜ©ng tÒn. Chân NhÜ còn g†i là Pháp Thân, có
nghïa là nguÒn gÓc cûa vån pháp: m†i hiŒn-tÜ®ng tâm-
linh và vÆt chÃt. 

Theo vÆt  lš h†c thì s¿ tÜÖng-tác gi»a  bÙc xå và
nh»ng håt nhân nguyên tº phát sinh ra vÆt chÃt. ñó là
hiŒn-tÜ®ng g†i là  vÆt-chÆt-hóa (matérialisation). S¿ bi
‰n-hóa  vÆt  chÃt  thành  næng-lÜ®ng  là  hiŒn-tÜ®ng  vô-
hình-hóa  (dématérialisation).  NhÜ  vÆy,  có  th‹  nói
s¿ tÜÖng-tác gi»a S¡c và Không phát sinh ra m†i thÙ mà
m¡t  ta  thÃy  ÇÜ®c  hay  không  thÃy  ÇÜ®c  nhÜng  ki‹m
chÙng ÇÜ®c.
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Th¿c-tåi  vØa  là  sóng,  vØa  là  håt  (onde  et
corpuscule) nhÜ tri‰t-lš PhÆt giáo:"  S¡c bÃt dÎ Không.
Không bÃt  dÎ  S¡c.  S¡c tÙc thÎ  Không.  Không tÙc thÎ
S¡c", có nghïa là: S¡c ch£ng khác Không. Không ch£ng
khác S¡c. S¡c là Không. Không là S¡c.

VŠ thuy‰t nhân quä cûa Çåo PhÆt là ÇÎnh-luÆt nhân
quä chi phÓi thiên-nhiên. Khoa h†c g†i là déterminisme.
Nhân tÓt thì quä tÓt, nhân xÃu thì quä xÃu. NghiŒp thiŒn
thì phúc lành, nghiŒp ác thì gánh tai h†a.

Thuy‰t-lš cûa Çåo PhÆt rÃt gÀn v§i khoa h†c.

*

Trong phåm-vi cuÓn sách nhÕ này, chúng tôi chÌ
chú-tr†ng tìm hi‹u quan-niŒm vŠ Ông Tr©i trong thi ca
cûa dân t¶c ViŒt Nam.

 Chúng tôi không Çi sâu vào tri‰t-lš vŠ Ông Tr©i
hay nh»ng quan-Çi‹m siêu hình vŠ Ông Tr©i.
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