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Tổng lược 
 

Những sáng tác và khảo cứu của tác giả xoay quang một thắc mắc duy nhất : ý nghĩa nhân 
tính và con đường dẫn đến việc hoàn thành nhân tính.  
Lối tiếp cận nầy giúp tác giả nhận ra những trực giác căn nguyên của tư tưởng nơi các nhà 
tiên phong đặt nền tảng cho các nền văn hóa lớn của nhân loại, đặc biệt các nhà tư tưởng 
Cổ Hy-lạp như Eschyle, Sophocle, Héraclite, Parménide, Socrate…, các thánh hiền của Ấn 
Độ, Trung Hoa như Phật, Khổng, Lão, các tác giả Thánh Kinh.  
Tác giả cũng nhận ra trực giác nầy trong kho tàng văn hóa Việt Nam, đặc biệt qua cuốn 
một của tác phẩm  Lĩnh Nam Chính Quái của Vũ Quỳnh và cuốn Đoạn Trường Thanh Tân 
của Nguyễn Du. 

 
Trực giác căn nguyên ấy tóm lược qua một số nội dung phổ quát : 

 
- Tư tưởng qui hướng vào một thắc mắc duy nhất là nhân tính và hoành thành nhân tính 
- Nhân tính là siêu nhiên, nói cách khác : con người ‘linh ư vạn vật’  
- Nguyên Lý siêu nhiên của nhân tính là ‘mối tương giao giữa con người với Đấng-Bất-

Khả-Tri, và mối tương giao giữa con người với những con người cùng mang nhân tính 
siêu nhiên như mình’. Nguyên Lý nầy vượt lên trên mối liên hệ (lý) giúp con người 
tiếp cận và đo lường các đối vật trong vũ trụ. 

- Khác với muôn vật, con người phải hoàn thành hai mối tương giao nền tảng siêu 
nhiên ấy mới có thể hoàn thành nhân tính của mình.  

- Con người tự căn (luôn luôn) bị trói buộc bởi khả năng lầm lạc, có thể quên lãng, 
ngay cả vứt bỏ nhân tính của mình. Mê lầm căn nguyên làm cho con người đánh mất 
nhân tính là sự quá lạm, khi muốn đặt nền tảng nhân tính trên ý muốn tự tôn của riêng 
mình và chỉ dựa vào khả năng đo lường mọi vật để định nghĩa nhân tính siêu việt. 
Trong cõi người lầm lạc như thế, Kẻ Khác Bất-Khả-Tri và những kẻ khác đã bị biến 
thành những ý tưởng giả tạo (ảo ảnh) do con người tự mãn nhào nặn theo sở thích và 
trí tưởng tượng của mình. Và vì vắng bóng Kẻ Khác Bất-Khả-Tri và những kẻ khác 
nơi nhân tính tự mãn, nên ‘mối tương giao căn nguyên làm Nguyên Lý cho nhân tính’ 
bị ngụy tạo, tha hóa. Nhân sinh bấy giờ trở thành trò đùa hư ảo và tàn khốc. 



Nhưng đồng thời, con người tự căn (luôn luôn) được thôi thúc bởi hy vọng để vượt 
qua mê lầm, được soi dọi bởi Ánh Sáng sâu kín cư ngụ trong Thâm-Tâm hay nơi Đạo-
Tâm (đến từ bên kia bờ) để tái sinh (giác ngộ).  

- Hai nhân tính đối nghịch nơi con người đi liền với (tiền định) con đường hoàn thành 
nhân tính qua cuộc chiến làm người rất cam go, trong đó mỗi người, Kẻ Khác Bất-
Khả-Tri và những kẻ khác cùng mang trách nhiệm và cùng hợp tác. Không ai có thể 
một mình hoàn thành được nhân tính, vì Nguyên Lý làm nền tảng cho nhân tính là 
‘mối tương giao giữa con người với Đấng-Bất-Khả-Tri, và mối tương giao giữa con 
người với những con người cùng mang nhân tính siêu nhiên như mình’. 


