Tâm Đạo

Tâm Đạo là chìa khóa
mở kho truyền thống

1. Hai bầu khí tâm linh
Bỏ triết học Tây Âu bước vào triết lý Đông phương độc giả thường bị kích động do một bầu
không khí mới lạ gây ra do chữ Vô. Chữ Vô thường được nhắm tới như một lý tưởng tuyệt vời,
khắc hẳn với triết học Thái Tây nhắm Hữu thể. Vô vi của Lão Trang đã trở thành một nhãn hiệu
của đạo học. Dấn thân vào đời đến như Khổng Tử mà cũng còn đề cao “Vô vi chi trị” và “Dư
dục vô ngôn” coi như một lý tưởng cao hơn Hữu vi nên Ông đã tu luyện cho đạt tới tứ vô (Tử
tuyệt tứ: vô ý, vô tất, vô cố, vô ngã). Bước vào Phật giáo chữ Vô lại càng bật nổi: nơi đây vô ngã
được đẩy ra đến độ hữu thể, nghĩa là đến chỗ phủ nhận cái tự ngã. Phật Đại Thặng còn đi xa hơn
nữa, không những muốn thoát chấp ngã như tiểu thặng, mà còn muốn thoát luôn cả chấp pháp
nữa. Hàng trăm quyển “Minh triết siêu việt” (Prajna paramita) đều xây trên chữ vô, bản “Bát nhã
tâm kinh” tóm lại cái tinh tuý bộ sách khổng lồ kia vào chừng hai trăm chữ thì trong số đó đã có
tới hơn ba chục chữ vô rồi. Cho nên người ta nói quyển kinh “Bát nhã” vắn nhất, chỉ có một vần
(ekaksari) đó là vần A (Vô).Vì luận đề nòng cốt vẫn xoay quanh chữ Vô.
Thế nghĩa là cái phần đặc sắc và quý nhất của triết Đông lại là cái học lấy Vô làm hồn sống. Vô
cực đặt trên thái cực. Nhân sinh lý tưởng của con người đặt ở Vô: “Thánh nhân vô công, vô kỷ,
vô danh”, “xử dân vô tri vô dục” (Lão), “Đại nhân vô tư, dĩ đạo vi thể” (Nho: quẻ Kiền). Thánh
Gandhi: “tôi tự diệt cho đến số không” (Je me réduis à zéro) là một âm hưởng hiện thời lập lại
Ấn Độ giáo xưa xây trên Neti. Neti: không là cái này, không là cái kia. Bên trên SAT (hữu) còn
có Asat: vô hữu, cũng như trong phương pháp hành đạo lấy tĩnh lặng làm chủ.
Đấy là căn nguyên chỗ yếu hèn và cũng là chỗ cao cả của Đông phương. Hèn yếu là khi nhân
loại giơ quả đấm lên làm luật, lấy đấu tranh đâm chém làm vinh quang của mình; cao cả là khi
con người lấy đạo làm luật, lấy nhân ái làm cách xử thế, lấy tinh thần làm trọng, khi ấy thì Vô trở
nên một đường lối tối ư quan trọng.

