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Còn nhớ tiếng ve sầu?
Không phải là nhà sinh vật để phân loại ve sầu thuộc họ nào trong loài sinh
vật, dù có biết có lẽ tôi cũng chẳng cần nói ở đây vì điều đó thật vô nghĩa.
Đối với tôi ve sầu đơn thuần là một chàng ca sĩ không biết mệt mỏi. Đó là
một chàng Trương Chi kiểu mới, có hình dáng xấu xí như một con ruồi
không lồ, không màu sắc không trau chuốt. Ve sầu cũng không được như
Trương Chi, giọng hát không lấy gì làm hay, nó chỉ biết hát không biết chán
chê.Thế mà tôi vẫn nhớ ve sầu.
Tôi cho rằng ai đặt tên “ve sầu” là oan cho nó. Tiếng hát của ve không “sầu”
tí nào. Có lẽ có chàng thi nhân thất tình nào đó, buồn cuộc đời, nghe tiếng ve
thấy “sầu” chẳng? Cũng có thể có ai làm thơ, nghĩ thêm chữ “sầu”cho hợp
vần, hợp điệu? Theo tôi tiếng ve là một thứ âm thanh dũng mãnh, dài hơi và
đầy sức sống. Tôi cảm nhận như thế vì tiếng ve sầu hay đi chung với hình
ảnh mùa hè rực nắng. Quê tôi xứ Huế mùa hè vốn thường im lặng, một thứ
im lặng mà trẻ con như tôi thấy nao lòng nhưng không biết vì sao. Trong cái
im lặng da diết đó, tiếng ve thường cất lên khi chúng tôi nằm dỗ giấc ngủ
trưa. Trước sau tiếng ve chỉ có vỏn vẹn một nốt nhạc, gần như tiếng của sự
im lặng vốn cũng chỉ có một thanh âm duy nhất, nhưng trong trẻo và cao
hơn tiếng ve. Trong gió lách qua các thân chuối trong vườn ông bà ngoại tôi
không át được tiếng ve, thứ tiếng hay đưa tôi giấc ngủ trưa thừa thãi vì ở xứ
Huế, buổi trưa không ngủ thì không biết làm gì.
Vào Sài Gòn dưới tuổi hai mươi, tôi không còn nghe tiếng ve sầu nữa. Bao
điều xáo trộn của tuổi mới lớn, của học hành thi cử, của mộng viễn du đã
xóa nhòa trong tâm trí tiếng ve sầu bền bỉ của ngày xưa. Vả chăng, đất Sài
Gòn cũng không phải đất dụng võ của loài ve, chúng cần cây cối, bóng mát
và như mọi nghệ sĩ khác, chúng cần người nghe. Không ai thèm nghe đâu
tiếng ve lạc điệu giữa thành phố Sài Gòn, nếu có chàng ve nào lạc loài bay
đến. Cũng có đấy vì thỉnh thoảng tôi thấy có người bắt ve bán trẻ con chơi,
mỗi lần thế tôi thoáng thấy lòng xúc động rồi thôi.
Ở Sài Gòn thỉnh thoảng tôi được ngủ trưa, không cần tiếng ve mời gọi.
Tiếng ồn ào của xe cộ, của xe xích lô máy - một thứ xe không hề có trong xứ
Huế tĩnh mịch - đã trở thành âm thanh thông thường của cuộc sống. Trở về
xứ Huế, chúng tôi thường than xứ mình sao buồn, về thăm thì được, về ở thì
không. Hình như chúng tôi đã lấy tiếng ồn làm thói quen trong đời sống, làm
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thước đo của tiến bộ.
Tôi hăm hở ra nước ngoài, mong mình sẽ ở trong những cao ốc ngất trời,
phía dưới xe cộ chạy nườm nượp, đèn đuốc sáng rực, người đi như thác đổ.
Tôi mong mình được sống trong một nước công nghiệp tiên tiến, nhà bêtông, đường tráng nhựa, với truyền hình, điện thoại cá nhân. Trong trí tôi
không hề có chỗ cho cây lá, nói chi đến chàng ve xấu xí ngày xưa. Các cao
ốc sáng rực kia phải là dấu hiệu của nền văn minh, xe cộ nối đuôi nhau là
niềm vui của sự tiến bộ. Nếu không phải thế thì tại sao người ta gửi bưu
thiếp từ nước ngoài về, hãnh diện khoe chỉ toàn những cảnh đó?
Những ước mơ đó đều trở thành sự thực. Sau nhiều năm tôi trở thành một
thành viên không tên tuổi của một xã hội công nghiệp. Quả thật tôi cũng bị
chôn mình trong những cao ốc, nơi chứa đầy những số phận vô danh, cũng
bị đẩy đưa giữa những dòng người hối hả, cũng bực dọc cáu kỉnh trong
những giờ kẹt xe... Thỉnh thoảng tôi cũng được đi núi, đi rừng, được lững
thững trong những công viên xanh tươi. Tiếng ve sầu, tuy nhiên, không bao
giờ trở lại. Dĩ nhiên thôi, làm sao ve có thể sống trong xứ châu Âu lạnh lẽo
này được.
Nhiều năm sau, về thăm đất nước, về thăm xứ Huế, tôi càng thấy quê mình
quá yên tĩnh. Nếu trẻ con ngày xưa nao lòng vì không khí quá im ắng thì
ngày nay người lớn nao lòng vì thấy thời gian như đọng lại ở xứ mình. Tôi
không còn nghe thấy tiếng ve sầu, phải chăng lòng tôi không đủ lặng yên
hay ve không còn chấp nhận tôi làm người thưởng ngoạn? Buổi trưa tôi
không còn nằm dỗ giấc ngủ. Người lớn đi xa về như chúng tôi ai còn có thì
giờ ngủ trưa? Người trở về vốn mang đầy tâm tư chộn rộn, nếu có thoáng
thấy vài hình ảnh cây đa bến cũ thì vài kỷ niệm cùng hiện lên vội vàng,
nhưng chưa kịp định hình thì chúng đã nhanh chóng biến mất. Điều chắc
chắn là tôi đã quên hẳn tiếng ve sầu.
Mùa hè năm 1987, tôi nghỉ trên đảo Mallorca, miền Địa Trung Hải. Sau bữa
cơm, trong một giấc ngủ trưa hiếm có ở châu Âu, tôi nghe vang đâu đây
tiếng ve sầu! Tưởng mình đang nửa mơ nửa tỉnh, nhớ lại tiếng vang vọng
ngày xưa, tôi ngơ ngác rồi vùng dậy chạy ra bao lơn khách sạn lẳng nghe.
Xung quanh tôi là một vùng đồi núi đầy thông xanh, tiếng ve đầm đìa tràn
ngập cả một vùng thung lũng! Hàng ngàn con ve sầu nhỏ bé nào đang đọng
trên các cành thông, bền bỉ cất tiếng ca xuyên qua ngàn hoa vàng cỏ nội. Gió
mát thổi thốc qua những đóa hoa vàng dandelion mà ta gọi là hoa bồ công
anh, tung những sợi tơ trắng như hình ảnh của nàng thiếu nữ trong từ điển
Larousse Je sème à tout vent, mang theo tiếng ve tha thiết về cửa sổ phòng
tôi.
Tiếng ve, tiếng ve sầu! Tôi gần ứa nước mắt. Âu châu sao có ve sầu?
Thoảng trong hơi gió bay mùi hăng hắc của nhựa thông, thơm nồng nàn mùi
nhiệt đới. Và tiếng ve. Ôi, tiếng ve sầu bền bỉ, dũng cảm mà khiêm tốn. Mùi
nhựa thông thơm lừng, mùi này chỉ có trong những ngày nóng nực quê tôi,
nhất là trong những buổi trưa hè im ắng. Mùi này tôi đã quên quá lâu, còn
2

tiếng ve sầu tôi đã quên hơn 25 năm. Cái tiếng và cái mùi này chỉ có cùng
một lúc trên đồi Từ Hiếu xứ Huế. Cùng một đồi thông, cùng một tiếng ve.
Đồi Từ Hiếu là nơi vui chơi một thời niên thiếu của tôi, là nơi học bài, là nơi
cắm trại, là nơi ngắm trời mây, là nơi cuộc đời vẽ tranh vân cẩu. Mùi nhựa
thông, tiếng ve sầu trong một buổi trưa hè yên tĩnh đến nao lòng bất chợt về
lại với tôi, vô cùng mãnh liệt, không hẹn mà nên. Tôi nhớ quê hương biết
chừng nào! “Bên kia biển là quê hương tôi đó”. Trong lòng quê hương xa
xôi đó, có một vùng núi non, có một ngọn đồi nhỏ, gọi là đồi Từ Hiếu.
Thì ra nhựa thông chỉ có một mùi thơm, ve sầu chỉ có một thứ tiếng, trưa hè
đâu cũng giống nhau, tiếng im lặng thì tất nhiên chỉ là một âm, tôi tự nhủ.
Nhưng chỉ có một quê hương duy nhất trên trái đất này. Đồi Từ Hiếu hiện
lên rõ nét trong đầu tôi. Một nơi thân thiết như thế mà sau bao lần về Huế
lại, sao tôi không đi thăm! Tôi nghiệm ra rằng, có nhiều người, nhiều nơi
thân thiết, sau một thời gian cách biệt quá lâu, mình không còn dám gặp mặt.
Không phải vì mình hết muốn gặp, nhưng có lẽ vì ân hận mình không đủ
tâm tư để gặp cho tương xứng, cho thủy chung.
Ôi tình quê hương, tưởng chừng chỉ là một khái niệm trừu tượng, nào ngờ nó
có thể hít được, nghe được. Khái niệm chỉ là cấu trúc của tư tưởng, cảm
nhận của giác quan mới là những điều có thực. Và những điều có thực đó đã
lấp đầy tim tôi trong một buổi trưa hè tưởng chừng như rất yên tĩnh.
6.1993.
Nguyễn Tường Bách
Hoa trên cát

Ấn tượng của đại dương đậm nét trong ta là không gian mênh mông với vô
số sóng biển nhấp nhô. Trên thế giới có những vùng như biển mà không phải
biển. Đó là sa mạc.
Không gian của sa mạc Sahara không kém đại dương bao nhiêu. Nó chiếm
hẳn một phần ba của miền bắc châu Phi, có một diện tích cỡ bằng toàn bộ
nước Mỹ. Vùng sa mạc bao la đó không phải chỉ là một vùng đất bằng
phẳng mà có núi có trũng. Ngọn núi cao nhất của nó đo được 3415m, cao
hơn cả đỉnh Phanxipang của Việt Nam. Nơi thấp nhất của Sahara nằm dưới
mặt nước biển đến 134m. Điều đó có nghĩa, nếu Sahara được trời cho đầy
nước thì đây là một vùng có núi có hồ, có lẽ không kém phần xinh đẹp so
với các nơi khác trên thế giới.
Thế nhưng, thiên nhiên xem ra bất công với châu Phi, nơi đây quá ít mưa.
Có những vùng mà suốt cả chục năm không mưa, có nơi chiếm kỷ lục 17
năm không mưa. Thanh thiếu niên châu Phi có kẻ cả đời chưa biết giọt nước
trên trời rơi xuống là gì. Thiên nhiên cho miền đất này quá ít sông hồ và
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khoảng cách vô tận giữa biển cả và trung tâm lục địa châu Phi làm không
khí nơi đây cực khô, không đủ độ ẩm để tạo mưa. Cái khô khốc của khí trời
đó có một hệ quả không mấy dễ chịu. Nó làm nhiệt độ ban ngày rất nóng, có
thể trên 50 độ C và ban đêm trời lạnh làm nước có thể đóng băng. Và sự
biến thiên của nhiệt độ tưởng chừng chỉ ảnh hưởng lên con người đó lại tác
dụng lên cả đá, nó làm đá nứt nẻ và sau nhiều trăm triệu năm, cùng với các
yếu tố địa chất khác, đá biến thành cát.
Nhiều người cho rằng, sa mạc chỉ có cát. Không phải! Tại Sahara chỉ khoảng
25% là cát, phần còn lại là sỏi và đá. Nhưng một phần tư diện tích Sahara
phủ đầy cát là quá đủ, quá nhiều cho những người yêu cát. Ai mà có thể yêu
cát, ngoài nhà công nghiệp luyện cát làm thủy tinh? Có chứ. Có những
người đi cả nửa vòng trái đất, đến Sahara để ngắm những sóng cát, đụn cát,
để thấy một mặt khác rất bí hiểm và đầy duyên dáng của thiên nhiên. Khách
đến Sahara cũng để ngẫm nghĩ về một cái được gọi là sức sống, tiếng nói thì
thầm miên viễn của thiên nhiên, của người và vật luôn luôn muốn thể hiện
và bảo tồn, kể cả trong những môi trường khắc nghiệt nhất. Và cũng có
nhiều kẻ, đến Sahara để khi về lại quê hương mình, biết tôn trọng một vùng
xanh tươi của sông hồ, biết tôn quí thứ báu vật của trời cho mà mình cứ
tưởng là một điều dĩ nhiên. Sahara quá lớn nên không ai tự hào mình biết
hết, phần lớn đều thăm Sahara từ phía Bắc, từ các nước Tunisie, Algerie,
Marocco.
Địa hình tự nhiên sa mạc sinh ra những vùng cát không theo một qui luật
nhất định nào cả. Đến Sahara khách sẽ ngỡ ngàng vì quá nhiều danh từ đặt
tên cho cát. Cũng như người phương Tây lấy làm lạ tại sao ta có quá nhiều
từ như cháo, gạo, cơm, nếp, tẻ, tấm, cám…chỉ để nói về rice thì chỉ một thứ
cát mà tại Sahara có hàng chục từ nói về nó. Cát có sỏi khác, cát có đá khác,
đụn cát cao khác, đụn cát thấp khác, đụn cát có hình bán nguyệt khác, đụn
cát có hình tròn lại khác nữa. Giữa những vùng toàn cả những hạt cát rời đó
có những khu vực cát cứng mà người ta gọi là Gassi, trên đó xe cộ có thể lưu
thông. Trên những trục lộ đó khách có thể đi hàng trăm cây số để ngắm nhìn
biển cát, một vùng đất kỳ lạ của địa cầu mà mới nghe ta dễ tưởng gây cảm
giác nhàm chán.
Nếu tại sa mạc hầu như không bao giờ mưa thì nơi đây luôn luôn có gió.
Bão cát là cơm bữa của người và vật sống trong sa mạc. Thế nhưng cũng có
những cơn bão cát đã trở thành huyền thoại vì sức tàn phá của chúng. Có
những ốc đảo và nhiều đoàn thương nhân đã bị bão cát xóa tên vĩnh viễn.
Sức gió cực mạnh thường bốc cát lên cao cả ngàn mét và đưa chúng đi rất
xa, có lúc ở châu Âu mà xe cộ được phủ bằng một lớp cát vàng nhạt của sa
mạc Sahara. Dưới sức gió, cát thường được dồn thành từng đụn có lúc cao
đến 300m và sườn của chúng được trang trí bằng những sóng cát li ti hết sức
lạ lùng. Sóng cát đều đặn tới mức mà người ta phải tự hỏi phải chăng thiên
nhiên đang chơi một bản hòa ca bằng cát mà đây là điệp khúc bất tận của nó.
Có kẻ bi quan hơn tự hỏi, phải chăng thượng đế đã tuyệt đường sáng tạo để
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cho nơi đây một sự lặp lại trùng điệp của ý tưởng để sinh ra những đường
nét kỷ hà mà thứ bậc giản đơn của nó chỉ có trong cơ cấu tạo hình của pha
lê.
Điều lạ lùng là sự lặp lại đó đối với con người không hề nhàm chán. Dưới
ánh sáng mặt trời biển cát hiện lên một màu vàng óng mượt rực rỡ. Trên mặt
cát đó không hề có vết chân sinh vật nên nó cực kỳ mịn màng và tinh khiết.
Buổi chiều, khi mặt trời dần lặn, các đụn cát óng lên một màu tím than trước
khi rút vào màn đêm. Và ta đừng tưởng chúng bất động. Nếu tuần sau, khách
đi ngang lại miền cát vàng tinh khiết đó thì những gợn sóng đã đổi dạng, có
thể những đụn cát đã xê dịch lại gần hơn hay xa hơn đường xe chạy, có thể
chúng đã biến mất. Và lúc đó ta mới biết thượng đế chưa cạn hết tư tưởng,
thiên nhiên vẫn còn biết sáng tạo. Ai đã xem phim Bệnh nhân người Anh thì
có thể cảm nhận một phần vẻ đẹp lạ lùng của biển cát.
Trong vùng thiên nhiên chỉ đầy đá, sỏi và cát đó, lạ thay, sức sống vẫn thể
hiện. Nơi đây cây lá dĩ nhiên không được ưu đãi như trong rừng nhiệt đới
nhưng thực vật vẫn tìm cách đâm chồi nẩy lộc, chỉ với chút sương ẩm hay
nước ngầm tối thiểu. Thế nên rải rác trong các vùng sỏi đá có nhiều bụi cây
thấp nhỏ với lá dày và thân nhiều gai để giữ nước, cầm cự sống. Thảng hoặc
chỗ nào có chút nước ngầm hào phóng thì cát đá vội sinh ra một loại dưa hấu
của ta. Về thú thì chỉ có một loài chồn với cặp tai rất to mang tên là Fennek
mới sống nổi. Trong họ chồn cáo thì chỉ có chúng mới chịu sống trong sa
mạc. Trong loài bò sát thì có một số rắn và cắc kè sinh tồn, da của chúng
mang màu của cát. Có một điều lạ là có một loài châu chấu cũng sống được
nơi đây, dáng của chúng không hề khác châu chấu Việt Nam. Nhưng nói đến
động vật thì không ai có thể quên lạc đà, đó là con vật vô địch trong tài nhịn
khát. Chúng có thể nhịn uống vài tuần liền, nhưng khi sẵn nước thì chúng
tợp một hơi có thể đến 150 lít. Ôi, những con lạc đà, chúng là hiện thân của
những vị du tăng kham nhẫn, chậm rãi đi từ phương trời này qua chân trời
khác, không chút tham cầu, xa rời vọng tưởng. Và con người? Trong cảnh
hoang vu này vẫn có con người. Hang động là nhà của họ vì không có lều
bạt nào chịu nổi cơn bão cát. Khách vào thăm “nhà” của họ hẳn sẽ có người
ngạc nhiên vì sự ngăn nắp sáng sủa, có nơi nấu nướng, có nơi ngủ nghỉ. Và
cũng có khách bỗng nhớ quê hương mình vì thấy họ dệt vải, dệt thảm ra
những màu nâu hay xanh có sọc như ở xứ ta, chúng chính là vải “thổ cẩm”
đặc trưng của châu Phi. Trong điều kiện khắc nghiệt nhất của thiên nhiên
này của Sahara mà các loài thực vật, động vật và con người vẫn tiếp tục sinh
tồn. Sức sống của thiên nhiên dường như chờ có chút điều kiện thuận lợi là
vội thể hiện.
Thế nên trong một vùng tưởng chừng như bị “thượng đế bỏ rơi” này, sức
sáng tạo của thiên nhiên càng thuyết phục hơn, càng dễ làm ta động tâm hơn.
Hơn thế nữa, sa mạc còn dành nhiều cảm khái cho những ai biết yêu chúng.
Khách thăm sa mạc thường được ngồi lưng lạc đà. Một khi lạc đà chở khách
có chút ngơ ngác và khi những người bản xứ mặc áo thổ cẩm nhảy trên lưng
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lạc đà xuống đất, khách cần đưa mắt theo dõi họ làm gì và sẽ khám phá ra
một điều. Họ đi tìm hoa trên cát. Hoa gì mà mọc trên cát?
Trong vài chỗ trũng của sa mạc, ở những nơi có mạch nước ngầm thì thỉnh
thoảng có nhiều khe hở tí hon mà từ phía dưới, nước ngầm trào lên mặt cát.
Dưới sức nóng và độ khô của không khí, nước ngầm sớm bốc hơi và các
khoáng sản trong nước kết tinh lại thành những lớp đá mỏng như vỏ hến,
chen chúc xếp hàng như từ địa ngục mới trồi lên, giành chỗ dưới ánh mặt
trời. Chúng xếp thành từng lọn xinh xắn như những cánh hoa mà người Bắc
Phi nói tiếng Pháp gọi là Rose de sable. Những đóa hồng trên cát này quả
nhiên có cái có dạng hình e ấp như những cánh hoa hồng. Chúng có thể nhỏ
như lòng bàn tay, cũng có thể to bằng chiếc ghế đẩu. Những tinh thể khoáng
sản trước kia chỉ là phân tử tan trong nước chảy trong lòng đất, mắt người
không thấy được, nay đã nghiễm nhiên tượng hình, trở thành một khối có
dạng hình, có màu sắc, lại được con người phong làm hoa.
Nhưng những cánh hoa bằng đá đó cũng chịu số phận như loài hoa thực vật
anh em. Đó là chúng cũng bị hủy hoại. Dưới cơn gió sa mạc những hạt cát li
ti bào mòn chúng không chút thương tiếc. Vì do khoáng sản tan trong nước
mà thành, chủ yếu là do chất sulfat tạo nên, chúng tương đối “mềm”, không
sao cự lại nổi những hạt cát bén nhọn. Thế nhưng nhìn lại ta mới thấy,
những cánh hoa nằm lâu trong nắng gió thì lại đều đặn hơn, hài hòa hơn,
dường như già giặn hơn. Có lẽ chúng cũng như số phận con người, có bị
cuộc đời dày vò mới tiêu tan được cái sắc cạnh nông nỗi của tuổi thanh niên.
Rose de sable! Cái tên ngắn ngủi mà chứa được cái yêu kiều nẩy sinh trên
một vùng cát đá khô cằn. Vì thế mà Rose de sable là tên gọi của nhiều quán
ăn, khách sạn, trung tâm du lịch, kể cả của nhiều nàng kiều nữ da màu tự đặt
biệt hiệu cho mình. Rose de sable cũng là tên một tác phẩm của nhà văn
Henry de Montherlant, viện sĩ hàn lâm viện Pháp, nói về lịch sử của một mối
tình đặc biệt. Nó như hoa trên cát, không thể kết trái nhưng mối tình cũng
không dễ gì tan.
Trên đường băng sa mạc, khách dừng lại quán bên đường nghỉ ngơi. Theo
cách của người Bắc Phi, khách uống trà với những chiếc tách nhỏ xíu. Nếu
đúng điệu với dân địa phương hơn nữa, khách phải uống một thứ nước bạc
hà màu xanh đậm và pha rất nóng. Trước cửa quán là một kệ gỗ, trên đó
người ta bày bán Rose de sable. Những chiếc hoa trên cát này tiếc thay xem
ra không được kẻ du lịch chú ý. Có lẽ chúng chỉ làm nặng hành lý của con
người, không khéo chúng có thể làm đứt tay, nằm trong nhà chỉ tổ bám bụi.
Thật ra Rose de sable chỉ đáng ở cùng nhà với những ai biết nhìn nó như
một sáng tạo của thiên nhiên, một tư tưởng của thượng đế, như sự hiện thân
của những yếu tố trầm lắng trong bóng tối nay được phơi mình thành sắc
thể.

6

Trên những ngọn đèo
Đầu những năm sáu mươi, tại một vùng hồ núi hoang vắng ở Quảng Nam có
một hiện tượng được gọi là “cá thần”. Nơi một chiếc hồ nọ, có một con cá
thỉnh thoảng xuất hiện trên mặt nước. Không mấy ai được thấy cá, người ta
chỉ nghe kể lại, thân của nó to lớn dị thường. Người ta đến đó để cúng bái,
để xin nước của chiếc hồ. Nghe nói thứ nước thiêng liêng đó có tác dụng hết
sức kỳ diệu, nó mang lại sức khỏe, may mắn và hạnh phúc.
Những câu chuyện thần bí đó xem ra rất hấp dẫn với dân miền Trung vốn đã
quen mùi nhang khói. Trong số hàng vạn người nườm nượp từ xa đi đến lễ
bái “thần cá” có kẻ viết bài này, hồi đó chỉ là một cậu bé ưa đọc truyện linh
dị như Nam hải dị nhân hay Lĩnh Nam trích quái. Ngày đó, trong tâm tưởng
của tôi, đường đi Quảng Nam, tới một chiếc hồ trên núi là một cuộc phiêu
lưu xa vạn dặm. Nhất là con đường đó sẽ dẫn tôi qua đèo Hải Vân, một vùng
núi non vô cùng ẩn mật cho một đứa trẻ mới đi đèo lần đầu.
Trước khi đi, tôi đã nghe kể về Hải Vân. Những huyền thoại về ngọn đèo
Hải Vân mà người lớn ưa kể cho con nít nghe đọng sâu trong tâm trí tôi,
chúng hiển hiện trên con đường dẫn lên đèo. Dưới chân đèo người ta đã
nhao nhao chỉ nhau xem “mây” đọng trên sườn núi, chỗ mà tôi sẽ lên đến và
sẽ lên cao hơn nữa. Xe chỉ mới chạy qua vài khúc ngoặt, trên xe đã có kẻ
xây xẩm mặt mày. Còn tôi cố mở mắt thật lớn nhìn núi cao vực thẳm, đời
mình đâu dễ đến đây, tôi tự nhủ. Hải Vân là nơi nổi danh vì những tai nạn
thảm khốc, đó là nỗi sợ của người vượt đèo. Nhìn xuống vực thẳm, tôi vẫn
còn thấy nhiều xác xe đổ. Theo lời người lớn căn dặn, tôi cúi đầu thành kính
khi qua các am miếu, đó phải là nơi quỉ thần ngồi nhìn xe cộ qua lại, biết đâu
các vị sẽ phù hộ cho mình.
Nỗi sợ hãi của tôi tuy lớn nhưng nó phải nhường chỗ cho lòng hân hoan khi
tôi được nhìn xuống biển. Ôi, đây là nơi mà núi và biển gặp gỡ. Màu xanh
của rừng núi dường như không khác lắm với màu lục của nước biển. Chiều
cao của vách núi lại tương phản với cái rộng mênh mông của đại dương cho
tôi được ngắm nhìn một cảnh quan tuyệt diệu của thiên nhiên. Xe sớm lên
tới đỉnh đèo, mọi người trong xe ai cũng đã mặc chiếc áo ấm, trên đỉnh cao
chót vót này dĩ nhiên là trời rất lạnh, người lớn cẩn thận bảo tôi.
Con đường đất đầy bụi dẫn chúng tôi đến hồ. Tới gần bờ hồ tôi đã thấy đoàn
người kéo nhau đi vừa nghiêm trang vừa chộn rộn mà người lớn thành kính
gọi là “hành hương”. Quanh chiếc hồ nước đục, hàng trăm hàng ngàn người
ngồi thắp hương chờ đợi cá thần xuất hiện. Chúng tôi cũng kiên nhẫn ngồi
đợi suốt buổi trưa nắng cháy, nhưng hôm nay thần cá xem ra không chịu ra
mặt để chúng tôi lễ bái. Tôi đi quanh quẩn bờ hồ, cảm phục lắng nghe nhiều
người dân địa phương xứ Quảng kể chuyện, họ là người đã hân hạnh thấy
thần cá nhiều lần, họ cao hứng chê chúng tôi không có “duyên” được thấy.
Cuối cùng trời đã về chiều, chúng tôi đành xuống hồ múc nước đem về thờ
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cúng, nước đựng đầy trên xe vốn đã chật ních.
Trên đường về, lúc xuống đèo Hải Vân, bỗng nhiên xe lao vùn vụt một cách
kỳ lạ. Tài xế nín lặng khó hiểu, bỗng có ai trên xe la lên “đứt thắng”. Xe tôi
đi là một chiếc Citroen đã cũ mèm. Tôi run bần bật, đau đớn nghĩ, mình đi
đèo lần đầu mà sao tai nạn đã vội xảy ra cho mình. Sẽ có thêm một cái miếu
nơi đây chăng? Chiếc xe quả nhiên hỏng thắng nhưng may thay anh tài xế đã
thắng xe bằng cách chủ động ép hông xe vào vách đá, dùng một bức vách
tương đối bằng phẳng để hãm xe lại trước khi nó lao xuống vực thẳm. Hông
xe bên trái bị nát, tôi ngồi phía đó nhưng kỳ diệu thay, không hề hấn gì.
Thần cá không xuất hiện nhưng nước hồ kỳ diệu chất đầy xe xem ra đã cứu
mạng chúng tôi.
Lớn lên tôi ra nước ngoài. Về sau, trong các chuyến du hành, tôi vẫn nhớ
đến đèo Hải Vân xa xưa. Nó để lại cho tôi ấn tượng không thể nào quên mặc
dù khi đi nhiều, tôi nhận ra rằng ngọn đèo đó không có gì gọi là cao, là nguy
hiểm nếu so với nhiều nơi khác. Tôi nhận ra rằng, trên các ngọn đèo, tôi luôn
luôn có lòng sợ hãi và niềm cảm khái khác nhau. Một đêm nọ, thời còn sinh
viên trẻ tuổi, tôi đi từ Thụy Sĩ qua Pháp. Đó là đầu những năm bảy mươi,
thời đó chưa có xa lộ, đường đi là những ngọn đèo dài vô tận trên rặng Alp,
một rặng núi mênh mông đầy uy lực của châu Âu, là suối nguồn của các con
sông lớn Rhein, Rhone. Xe tôi đi là một chiếc Renault 4, thời đó đã rất cũ,
ngày nay không còn ai tìm thấy nó. Những con đường đèo rặng Alp không
những không có am miếu và quỉ thần ngồi nhìn tôi, mà chúng còn vắng cả
người sống. Đó là một con đường hiu quạnh cả trăm cây số không có người
ở. Nếu trong đêm đó chiếc xe này đứt thắng hay hỏng bất cứ cái gì, tôi sẽ
làm sao trong núi rừng mênh mông. Nơi đây sẽ có thứ nước kỳ diệu nào cứu
độ tôi?
Rời Thụy Sĩ đi về phía tây, châu Âu có một nơi rất giống đèo Hải Vân, đó là
đoạn đường núi Costa Brava, dọc theo Địa Trung Hải để về Barcelona. Đó là
nơi mà lúc lái xe qua những đoạn đường ngoằn ngoèo, trên là núi, dưới là
biển với hàng trăm khu du lịch, tôi tha thiết nhớ tới Hải Vân và ước mơ
nước mình sẽ xinh đẹp và phồn vinh như Tây Ban Nha. Đó cũng là nơi mà
tôi nhận thấy mình cũng lái xe vững vàng trên các ngọn đèo và sẽ có một
ngày không xa, mình sẽ tự tay lái xe trên đèo Hải Vân, một nơi tôi vẫn còn
kính sợ.
Khoảng đầu những năm chín mươi tôi có dịp đi Simla thuộc vùng bắc Ấn.
Đây là một thị trấn nằm trên sườn nam của dãy Hy Mã lạp sơn. Một chiếc xe
nội hóa Ambassador bốn bánh mòn nhẵn chở chúng tôi vượt đèo lên một độ
cao khoảng 2300m. Trong xe, tài xế người Ấn thắp hương cầu các vị thần
Ấn Độ giáo cứu độ cho khách nước ngoài. Quả nhiên các vị đó không hẹp
hòi và cho chúng tôi đến nơi đến chốn. Đây là nơi mà ta có thể ngắm những
đỉnh trên 8000 mét. Dáng núi vương giả và uy nghi, màu tuyết vạn niên
trắng ngần tinh khiết, đó phải là trú xứ của thánh thần. Tôi bị chấn động tâm
linh mãnh liệt và quyết sẽ đi Tây Tạng để có thể đến gần vương quốc bất tử
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hơn nữa.
Một ngày nọ quả nhiên tôi đến Tây Tạng. Trên đường du hành từ Lhasa đến
Gyatse, tôi đi với một chiếc Toyota, vượt từ những con đèo này qua những
con đèo khác của sườn phía bắc rặng núi Hy Mã. Đây là những con đường
đèo nguy hiểm nhất mà tôi đã từng đi trong đời. Trên cao nguyên này không
khí đã loãng, hơi thở tôi gấp rút, môi tôi tím bầm vì thiếu dưỡng khí. Độ cao
này đã vượt xa đỉnh Hoàng Liên sơn của ta, nói chi Hải Vân của tôi ngày
xưa. Đến đỉnh một ngọn đèo, tôi sững lại vì một cảnh quan tuyệt diệu, đó là
hồ Yamdrok. Đó là một chiếc hồ nước mặn nằm trên núi, có độ cao 4441
mét. Màu nước của nó chính là màu xanh lục turquoise, màu của nước biển
dưới chân Hải Vân. Sau một đoạn leo núi nữa, xe tôi vượt đèo Karo, cao
5010 mét. Đó là chỗ cao nhất trên địa cầu mà tôi đã tới và có lẽ sẽ không bao
giờ được tới nữa. Nơi đây, băng vạn niên đã vươn những cánh tay khổng lồ
của chúng ra tận đường xe chạy, chim chóc đã vắng bóng. Thế nhưng mây
trắng vẫn còn nằm xa trên cao, loại “mây trắng bay hoài ngàn năm” này hẳn
sẽ có ngày kéo đến quê tôi. Trên đỉnh đèo chót vót này quả nhiên trời rất
lạnh, tôi nhớ đỉnh đèo Hải Vân và chiếc áo len của mình thời xa xưa đó.
Người ta kể tôi nghe, hồ Yamdrok là hồ thiêng, trong đó sống toàn là sinh
vật thiêng liêng. Tôi nhớ tới thần cá ngày xưa ở xứ Quảng. Trên cao nguyên
Tây Tạng này điều nổi bật là cảnh quan kỳ lạ của thiên nhiên, màu sắc rực rỡ
của đất đá núi rừng, sự tĩnh lặng đến nao lòng, sự nhất thể hầu như đang hiện
hình. Tất cả những thứ đó làm người ta phải nghĩ mọi sự hẳn phải có thần,
chờ gì đến sinh vật. Tôi đã đi một vòng đời tâm linh. Bắt đầu với ngày trẻ
con tin có thần cá thần sông, đến ngày cho rằng thế giới chỉ là vật chất đang
vận động, làm gì có thánh thần ma quái, và bây giờ tôi nghĩ, người xưa nói
“vạn vật hữu thần” chắc phải có lý của họ.
Tôi cũng đã đi một vòng thế giới, đã trở lại Hải Vân. Gần đây tôi đi máy bay
từ Huế vào Thành phố Hồ Chí Minh. Đến giờ bay, kế hoạch bay phải thay
đổi, chúng tôi được đưa vào Đà Nẵng để đáp máy bay từ đó. Sau một giây
bực dọc vì bất ngờ, tôi bỗng nhận ra lòng mình rộn rã được đi lại đèo Hải
Vân. Ôi những đoạn đường đèo dễ thương này đã từng làm tôi sợ hãi!
Những đám “mây” bềnh bồng trên sườn núi chẳng qua là sương mù do khí
núi ẩm ướt toát ra, chúng một thời đã làm tôi hãnh diện tưởng mình lên cao
hơn mây. Thế nhưng, khi đi qua am miếu tôi vẫn thành kính cúi đầu. Và
cũng như ngày xưa, tôi vẫn liếc nhìn xem bên trong có gì. Thời thế đã đổi
thay! Nếu ngày xưa bên trong am miếu thường có nải chuối hay nén hương
thì ngày nay chúng trống hoác, đầy đất đá bụi bặm, bị nguệch ngoạc vẽ hình,
viết chữ. Trên đường xuống đèo, tôi nhận thấy một điều bất ngờ. Đó là
những “đoạn đường cứu hộ” chạy dốc ngược do một hãng bảo hiểm xây,
chúng phòng hờ cho những chiếc xe đứt thắng có chỗ để dừng lại thoát
hiểm. Chiếc xe Citroen nát hông bên trái ngày xưa của tôi bỗng hiện về rõ
mồn một.
Bốn mươi năm đã trôi qua kể từ ngày đó. Đèo Hải Vân đã mở rộng, đường
9

cứu hộ đã được xây, nhưng hình ảnh hoang tàng đổ nát của các am miếu làm
tâm tôi vướng bận. Người ta lo cho người sống trước, người chết sau, tôi tự
nhủ. Cũng sau một thời gian bốn mươi năm, khi đã đi nhiều nơi trên thế giới,
tôi nhận ra rằng đèo Hải Vân có một sắc đẹp vô song, nó sánh vai với các
cảnh quan trên thế giới, nó phải là chỗ đẹp thứ nhì của Việt Nam, sau vịnh
Hạ Long.
Ngày nay người ta đang xây một đường hầm chạy dưới Hải Vân để tiết kiệm
thời gian di chuyển. Con đường hầm này sẽ dài khoảng hơn 6 km, thời gian
đi chỉ còn năm phút thay vì một tiếng rưỡi nếu đi trên đèo. Tôi đã từng đi
đường hầm Gotthard dài 16 km tại Thụy Sĩ, xuyên qua lòng núi Alp để về
xứ Ý. Cho hệ thống giao thông cả nước, xây đường hầm là phải, nhưng tôi
từng biết cái cảm giác khó chịu của người đi xe trong hầm.
Vì thế ngày nào đường hầm Hải Vân hoàn thành, tôi sẽ nhường nó cho
những ai có công việc vội vã. Còn tôi, tôi sẽ đi lại con đường ngoằn ngoèo
trên núi để nhớ lại đời mình, để thưởng ngoạn núi rừng và biển cả. Đối với
tôi, Hải Vân là chỗ kết hợp hiếm hoi của núi và biển, của thần và vật, nó là
chốn trở về của những cuộc hành trình.
(10.11.2000)
Hương sen
Hoa sen “tròn mà nhọn”. Đó là một câu của thời xa xưa, khi tôi mới vỡ lòng
tập đọc. Mới nghe câu này người ta dễ thấy có gì vô lý. Thế nhưng nếu từng
ngắm hoa sen, người ta thấy quả thật nó “tròn mà nhọn”. Hoa sen lúc còn
“búp” cũng thế mà mỗi cánh hoa lúc đã nở cũng “tròn mà nhọn” như thế.
Hình dáng giản đơn đó của hoa sen - ngờ đâu - là cách tôi dùng để phân biệt
hoa sen với các thứ hoa cùng loại, ngày sau khi lớn lên.
Hoa sen không phải chỉ mọc ở châu Á như nhiều người vẫn tưởng. Ở các
nước khác như tại Bắc Phi, châu Âu và châu Mỹ, hoa sen vẫn nở đầy trong
sông hồ. Thế nhưng, chúng không phải là sen, nếu nói một cách chính xác.
Các loại “sen” đó mà tiếng Anh gọi là Water Lilies thuộc về một họ thực vật
tên gọi là “Nymphaea”. Loại hoa này dĩ nhiên cũng có tại Việt Nam mà tên
của nó bị gọi một cách rẻ rúng là “hoa súng”. Hoa súng chỉ là một trong
khoảng 50 loại của họ “Nymphaea”, chúng rất khác nhau về màu sắc và hình
dáng. Các loại “Nymphaea” thật ra cũng rất được người trồng cây quí trọng,
màu sắc của chúng rất đáng yêu, từ trắng tinh đến hồng nhạt, đỏ thắm và cả
màu thiên thanh. Có thứ “Nymphaea” sinh hoa và lá cực lớn, hoa có thể có
đường kính đến 40cm, lá lớn cả mét. Nhưng cái “đáng trách” của loài hoa
nước này là hoa lá của chúng thường chỉ nổi trên mặt nước, không mấy thứ
vươn cao lên khỏi nước, ta cứ nhìn hoa súng thì biết. Ngoài ra hoa và cánh
hoa của chúng dù có thể to nhỏ và đủ màu sắc, hình dáng khác nhau, nhưng
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thường hình thuôn dài, không thể “tròn mà nhọn”. Và đó là tiêu chuẩn giản
đơn của tôi khi phân biệt đâu là hoa sen, đâu là hoa súng.
Hoa sen “tròn mà nhọn” của tôi thuộc về một họ khác, đó là họ “Nelumbo”.
Phần lớn người phương Tây không biết phân biệt hai họ đó, cứ gọi chung là
“Lotus”. Người biết rõ loại hoa này gọi nó là “Padma”, tiếng Sanskrit, chỉ
một loài hoa độc nhất vô nhị trên thế giới. Hoa, cánh hoa và lá của nó hình
tròn. Chúng nằm trên một thân thẳng đứng có gai nhỏ, vượt cao lên mặt
nước khoảng từ 20 đến 40cm. Và từ nhiều ngàn năm nay, con người phương
Đông ngắm hoa sen, trong lòng nẩy sinh bao điều cảm khái.
Hoa sen là một loài hoa mọc từ ao hồ, đầm lầy. Từ lòng đất ẩn mật và dường
như “dơ bẩn” đó, loài sen đã thu nhận cát bùn và chuyển hóa thành một cánh
hoa đều đặn, hài hòa, tinh khiết và đầy hương thơm cao quí. Gốc của nó thì
trong bùn đất, nhưng ngọn của nó đón nắng và gió, tỏa hương sắc cho đời.
Vì những lẽ đó mà từ nhiều ngàn năm nay, hoa sen là biểu tượng của sự
chuyển hóa, của sự thành tựu. Và Đạo là gì nếu không phải là con đường của
sự chuyển hóa. Vì thế nên hoa sen là biểu tượng của Đạo. Nhiều bậc trí giả
còn đi xa hơn, họ nghiệm rằng hoa sen là thứ mọc trong đất, lớn lên trong
nước, thở cùng với gió và đón lửa của mặt trời để cho rằng trong hoa sen cả
bốn yếu tố đất nước gió lửa đều hội tụ, cho nên hoa sen là thành tựu cụ thể
và bé nhỏ của vũ trụ. Và hành giả Đại thừa Phật giáo, nếu không quên được
câu “Sinh tử là Niết bàn”, thì có lẽ các vị đều thấy hoa sen chính là biểu
tượng của sự nhất thể đó vì gốc và ngọn của hoa tuy khác nhau một trời một
vực nhưng chúng không thể lìa nhau, cái này là điều kiện tồn tại của cái kia.
Hoa sen lại còn một điều bất ngờ khác mà con người mới phát hiện gần đây.
Khoảng trong những năm 90, một giáo sư ngành thực vật người Đức tên là
W.Barthlott khám phá ra một điều mà ông gọi là “hiệu ứng Lotus”. Ông thấy
một điều mà ai cũng biết là những hạt nước nằm trên lá sen đều cuốn tròn lại
như những hạt ngọc trai và lăn đi rất nhanh, chúng cuốn theo cát bụi và
không để lại chút dấu vết trên lá. Thế nhưng Barthlott giỏi hơn người thường
ở chỗ, ông xác định được cấu trúc của mặt lá sen và thấy chúng không hề
bằng phẳng mà gồm những hạt rất tròn và đều. Thế là nhà khoa học đó bắt
chước thiên nhiên để đưa ra một nguyên lý nhằm chế tạo bề mặt các sản
phẩm có khả năng “tự làm sạch”. Nguyên lý đó ngày nay được áp dụng khắp
nơi, nhất là trong ngành vật liệu xây dựng và Barthlott được lãnh giải thưởng
bảo vệ môi trường năm 1999. Điều đáng nói nơi đây là tính chất đặc biệt này
của lá sen – không để cho bị cát bụi làm nhiễm ô - hẳn phải gây cảm kích và
kính sợ trong tâm thức tôn giáo của người đời. Lý do gì mà hoa sen vốn đã
là biểu tượng của sự giác ngộ - nay còn có thêm một đặc tính hết sức phù
hợp nữa, đó là tính chất bất cấu nhiễm, không dính mắc nơi cát bụi thế gian,
không có chỗ cho sự ràng buộc? Đây, chính là biểu tượng của sự giải thoát.
Mà thật ra thì giác ngộ hay giải thoát cũng chỉ là một.
Hoa sen huyền diệu như thế nên cách đây hơn 2500 năm, đức Phật đã ví
chúng sinh như những đóa sen: “…Ta nhìn quanh thế giới. Này các Tỳ11

kheo, với Phật nhãn, ta thấy… như trong hồ sen xanh, hồ sen hồng hay hồ
sen trắng có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng sanh ra dưới nước,
lớn lên dưới nước, không vượt lên khỏi mặt nước, được nuôi dưỡng dưới
nước. Có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng sanh ra dưới nước,
lớn lên dưới nước, sống vươn lên tới mặt nước. Có một số hoa sen xanh, sen
hồng hay sen trắng sanh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, vươn lên khỏi mặt
nước, không bị nước đẫm ướt. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, với Phật nhãn, ta
thấy có hạng chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm bụi đời, có hạng lợi
căn, độn căn, có hạng thiện tánh, ác tánh, có hạng dễ dạy, khó dạy, và một số
ít thấy sự nguy hiểm phải tái sanh thế giới khác và sự nguy hiểm làm những
hành động lỗi lầm”. Tuy thấy chúng sinh đủ hạng người như thế, nhưng vị
giác ngộ - như một đóa sen thuần khiết - vẫn quyết định giáo hóa cho tất cả
và tuyên bố: “Cửa bất tử rộng mở, cho những ai chịu nghe”.
Tôi là một trong những người “chịu nghe”, chủ yếu vì lòng từ bi của Ngài,
kẻ không cần phân biệt hoa sen hay hoa súng. Thậm chí tôi lên đường tìm
theo những bước chân của Ngài tại Ấn Độ. Đối với tôi, hoa sen là biểu
tượng của đạo Phật nên trong những bước đường lữ hành đó, tôi hay nhớ
đến hoa sen. Ấn Độ là xứ sở đầy những hoa sen, đúng thứ Padma “tròn mà
nhọn”. Bản thân cả nước Ấn Độ mà kinh sách gọi là “Nam Thiệm bộ châu”,
theo truyền thuyết của Ấn Độ giáo cũng là một đóa sen vĩ đại mọc từ thân
của thần sáng tạo Vishnu.
Tại Ấn Độ tôi tìm đến đỉnh Linh Thứu và nhớ rằng đây đã diễn ra cảnh
“niêm hoa vi tiếu”, cảnh đức Phật đưa một đóa hoa lên cao và chỉ vị đại đệ
tử Ca-diếp mới mỉm cười lĩnh hội động tác “tâm truyền tâm”. Đó là đầu
nguồn của Thiền tông mà ngàn năm sau mới truyền qua Trung Quốc. Kinh
sách không nói là hoa gì, trong hành động này hẳn nó chỉ đóng vai trò phụ.
Thế nhưng tôi tự hỏi, phải chăng đó là một đóa sen vì tìm thấy hình sau.
Ngày nọ, tôi đến Ngũ Đài sơn (Trung Quốc) chiêm bái Bồ-tát Văn Thù.
Ngài là vị Bồ-tát chủ trí huệ. Tranh tượng hay vẽ Ngài tay mặt cầm kiếm
chém bóng tối của vô minh, từ tay trái bừng nở một đóa sen, trong đó là kinh
Bát nhã. Hai tay nằm trong một thể thống nhất, vô minh bị đối trị thì trí huệ
tự hiện ra, trí huệ không cần tìm cầu, đó là quan điểm của Đại thừa. Như đồ
vật được dọn đi thì khoảng không tự có, không gian không cần ai mang lại.
Vô minh và trí huệ cũng như sinh tử và Niết-bàn nằm trong một nhất thể như
bùn lầy và hương thơm trong đóa sen không thể tách lìa.
Có một vị được sinh ra từ hoa sen, đó là vị Liên Hoa Sinh
(Padmasambhava), sống trong khoảng thế kỷ thứ 8 tại Tây Tạng. Tôi tìm
đến tượng Ngài tại Lhasa (Tây Tạng) và thấy một khuôn mặt phẫn nộ với
cặp mắt trợn tròn. Sự phẫn nộ của Ngài chính là lưỡi kiếm của Văn Thù. Cặp
mắt dữ tợn của Ngài đang nhìn lũ ma quái mà truyền thống Tây Tạng kể lại
Ngài phải đối trị lúc từ Ấn Độ qua Tây Tạng trong lần đầu tiên. Tôi nhìn
Ngài, tôi muốn hỏi vị sinh ra từ đóa hoa giác ngộ: “Sao Ngài không ra tay
diệt giùm loại ma quái tân thời đang hoành hành nhiều nơi trên thế giới”.
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Dường như Ngài nhìn tôi, một kẻ đến từ phương Tây, mà bảo: “Không phải
sao, truyền thống các bạn vẫn hay nói, dân tộc nào xứng đáng với chính phủ
đó”. Và dường như tâm thức giác ngộ đó thúc tôi hiểu thêm cho rõ rằng,
chính cộng nghiệp của một dân tộc đã tạo tiền đề cho một nhóm người nhất
định lên nắm chính quyền và cai trị lại chính mình.
Trí huệ của đóa sen Kashmir nhắc tôi lại một điều mà tôi đã nghe nhưng
chưa hiểu, đó là đừng đòi hỏi gì nơi ai khác cả, vấn đề chỉ nằm ở nơi mình.
Khi con người chuyển hóa thì cả thế giới chuyển hóa. Một điều mới nghe thì
phản khoa học nhưng toàn bộ sự thực dường như ở trong đó. Hoa sen có bao
giờ than vãn về thời tiết bất thuận?
Một ngày trong tháng năm, tôi về Huế tham dự lễ Festival 2002. Trong đêm
khai mạc, vì biết trước sẽ chen chúc đông đúc, tôi bỏ xe đi bộ vào nội thành.
Đi qua cửa Thượng tứ, giữa dòng người hối hả, tôi bỗng cảm nhận một mùi
hoa sen thoang thoảng và thuần khiết. Trong bóng tối, nhìn xuống hào nước,
tôi không thấy gì ngoài vài đốm trắng mờ mờ. Sen ngày càng ít trong các
hào nước ở Huế, đó là điều tôi thấy trong chục năm qua. Hôm nay, trong
mùi khói xe khét lẹt và dưới ánh sáng laser quét ngang dọc trên bầu trời đêm
của một buổi hội diễn ồn ào đầy khích động, vài đóa sen vẫn thầm lặng tỏa
hương cho đời. Trong dòng người hỗn loạn đó, có lẽ ít ai biết đến có một
loài hoa vô song vẫn liên tục vươn lên khỏi mặt nước và cống hiến hương
sắc cho những ai biết ngắm nhìn chúng.
Tôi tựa tay vào bức tường thành còn nóng hổi của mặt trời ban chiều và cảm
nhận được thời gian. Gần năm mươi năm đã trôi qua, từ ngày tôi biết hoa
sen “tròn mà nhọn” đến ngày nay, biết thêm tính nhất thể trong mọi mâu
thuẫn và cuối cùng, hiểu ngộ ý nghĩa đích thực của sự chuyển hóa trong Đạo
mà biểu hiện rõ nhất của nó nằm trong hoa sen.
Rồi mùa thu xôn xao lá úa...
Khác với mùa hè, mùa thu châu Âu thường đến lặng lẽ. Chỉ khi nhìn thấy
bóng mình trải dài trên mặt đất, người ta mới sực nhớ, bóng đã xế, mùa thu
đã về, mùa đông sắp tới. Vào thu, ánh mặt trời chiếu nghiêng nghiêng, bầu
trời thường xanh thẫm, sắc nắng vàng đậm và trong như mật.
Mặc dù đất hẳn còn ấm nhưng dường như tuân theo một tiếng gọi thì thầm
bí ẩn của trời đất, lá cây bắt đầu đổi màu. Chúng diêm dúa mang sắc đỏ vàng
rực rỡ, hầu như muốn bày tỏ cái già giặn của mình với sắc trời và màu nắng.
Mùa này mà đi dạo rừng mới thấy thiên nhiên xa xỉ với sắc màu và mới cảm
nhận tính tuần hoàn của tự nhiên. Trong mùa hè hào phóng ánh nắng con
người vốn hay quên bốn mùa sớm thay đổi thì nay cùng với gió thu con
người giật mình thấy mùa đông sắp đến và cảm nhận sự vận động miên viễn
của vũ trụ.
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Rừng thu không những chỉ hiến dâng cho con người sắc màu và cảm hứng
tâm linh, nó còn ban phát loại nho làm rượu mà đây là mùa thu hoạch. Thời
này là mùa nho chín, là mùa thử rượu vang mà người sành điệu có thể nếm
đất trời, màu sắc, hơi thở của rừng núi trong những giọt nồng mà người Âu
phong cho cái khả năng “nối phần hồn và phần xác lại với nhau”. Cũng như
có vô vàn khác nhau giữa các loại trà, rượu không hề giống rượu, chúng
mang chứa trong mình mùi đất, mùi hoa của mỗi vùng canh tác, chúng còn
"nhớ" cả năm nay mưa nắng ra sao, chúng là quà tặng rộng lượng của thiên
nhiên mỗi năm mỗi khác cho con người. Thế nên không ai uống rượu một
cách suồng sã mà người ta lắng nghe mùi đất và màu nắng. Cũng như uống
trà, người ta uống rượu bằng tâm.
Thế nhưng thiên nhiên không phải hoàn toàn rộng lượng, thiên nhiên cũng
còn khe khắt. Ánh nắng chiếu nghiêng chỉ làm trời chóng lạnh. Bầu trời
càng xanh thì khí trời càng lạnh. Trên bầu trời xanh thẫm đó, những đàn
chim trốn lạnh vỗ cánh bay về phương Nam, chúng phải vượt qua Địa Trung
Hải để đến Bắc Phi và sẽ ở đó suốt mấy tháng mùa đông. Chim chóc mà
cũng bay về phương Nam, con người cần hơi ấm quê hương chỉ biết nhìn
theo chim bay ngó trời xa:
Quê nhà xa lắc xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay
Người Âu cũng ngán lạnh, họ rút vào nhà đốt lò. Trên mái ngói bây giờ đã
làm tấm băng giá màu nhũ bạc, khói đốt lò sưởi bay vẩn vơ trong gió. Đây là
lúc con người ẩn nhẩn tìm nguồn vui trong bóng tối mùa đông. Tháng 11 là
tháng bắt đầu của lễ hội mùa đông carnival, trong đó người ta hóa trang
thành những khuôn mặt khác. Những ngày cuối năm đầy hơi lạnh và bóng
tối này là thời kỳ để ma quái trà trộn vào xã hội của con người chí thiện, dụ
dỗ người theo chúng thỏa mãn niềm vui dục lạc. Thời kỳ đen tối đó kéo dài
suốt một mùa đông, đó là thời mạt pháp thánh phàm đồng cư, trong đó ma
quái hiện hình thánh thiện, con người hóa trang thành ác quỉ. Thời kỳ thiện
ác lẫn lộn đó bắt đầu với lễ hội hóa trang Cologne (Đức) trong tháng 11, lên
cao điểm tại Venise (Ý) trong tháng giêng năm sau và trở thành hiểm họa
cho loài người trong tháng hại, lúc mà phù thủy và ma quái cười nói nghiêng
ngả đi từng đoàn ngoài đường. Đến lúc đó thì Chúa hết có thể ngồi yên,
Ngài búng tay đốt chúng thành tro bụi. Đó là một ngày thứ tư trong tuần,
ngày được mệnh danh là “thứ tư đầy tro tàn”, cũng là ngày trong khoảng Tết
Nguyên Đán của chúng ta.
Thời kỳ tưởng chừng là u ám đó thật ra là tâm lý cận nhân tình nhất vì ai
cũng biết trong vũng lầy đen tối nhất của tội lỗi vẫn ngầm chứa mầm thánh
thiện và con người chỉ là sự tổng hòa của mọi khuynh hướng thiện ác tiềm
ẩn. Một thiên tài như Goethe (1749-1832), nhà thơ và là nhà khoa học của
Đức đã từng nói: "Tất cả những người tôi gặp đều là những kẻ mà tội lỗi của
họ bản thân tôi đều có thể phạm". Khoáng đạt thay và cũng nhân hậu thay,
hỡi nhà thơ lớn. Điều này làm cho ta nhớ đến Nguyễn Du (1766 - 1820),
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người sinh sau mà lại chết trước Goethe. Trong thời phong kiến khe khắt của
phương Đông, Nguyễn Du là người hiếm hoi biết cảm thương số phận của
Thúy Kiều, Đạm Tiên, những người đẹp truân chuyên mang phận "nửa
chừng xuân thoắt gãy cành thiên hương", với những hoàn cảnh lưu lạc đáng
thương mà có lẽ ngày nay vẫn còn nhiều người không ngại gọi là "ma quái".
Thiên nhiên tuy khe khắt nhưng nhân hậu hơn người. Thế nên trong những
cành cây đen đủi của tháng chạp đều chứa mầm xanh cho mùa xuân tới.
Những chồi xanh đó kham nhẫn biết đợi, chúng biết rõ khí hậu chưa ấm,
thời khắc của chúng chưa đến. Trong những ngày tuyết bay lất phất này,
người ta thèm hơi nóng thuần hậu của một lò sưởi củi thông. Bên "bếp lửa
reo vui" đó với ly rượu vang trong tay, người ta sẽ thấy mình được sống
trong vòng tay kỳ diệu và hào phóng của thiên nhiên. Với củi lửa thiên nhiên
cho ta hơi ấm, với rượu trà nó cho ta hương vị của đất trời và đang thì thầm
nói với loài người rằng cuộc đời đang vận động theo chu kỳ, hết đông tới
xuân, hết ác tới thiện.
Mặc dù tâm tư cuối năm thường chộn rộn nhưng con người cũng biết nghe.
Do đó tại châu Âu, những ngày năm cùng tháng tận cũng là dịp để người ta
lắng lòng nghe những tiếng thì thầm đó, là những ngày mà các trăn trở tâm
linh của con người như thời gian, không gian, sự hiện hữu, tính vô thường,
nhịp tuần hoàn... thường trở lại. Chúng làm con người thường ngỡ ngàng
giật mình thấy những hoạt động đầy bụi bặm của thế gian cách trước đó mới
hơn một tuần nay đã trở thành tầm thường xa lạ. Bóng tối của những ngày
mùa đông trong dịp Giáng Sinh đâu phải chỉ đồng lõa với ma quái, đối với
nhiều người, đó là những ngày hết sức tĩnh lặng để đi vào một mùa xuân
mới, già dặn và minh triết hơn.
Thế rồi, con người phải chịu cái lạnh căm gan của tháng giêng vài tuần nữa
mới tới ngày phán quyết "thứ tư đầy tro tàn". Đó là ngày mà người ta sẽ đốt
bỏ một hình nộm đại điện cho mùa đông và bóng tối, ngày mà lòng thiện
trong mỗi chúng ta mà có người gọi tên bằng "Chúa" ở phương Tây hay
"Phật" ở phương Đông đã chinh phục được cái xấu, ngày mà bên ta xem là
thiêng liêng của Nguyên Đán.
Nguyên Đán là ngày đầy hy vọng của con người, dù đó là hy vọng nở đầy
tính thế gian như "đạp thằng bần ra khỏi cổng" hay niềm cảm khái tâm linh
đang được đứng trước thời khắc tinh khôi của đất trời đang đổi mới. Ở
phương Đông cũng như phương Tây, đó là ngày giã từ cái rủi ro, cái xấu ác,
chúng đã trở thành "tro tàn" của năm cũ. Đó là ngày thành tâm nhất của mọi
loài, kể cả ma quái. Vì Đông cũng như Tây, người cũng như quỉ, tất cả
chúng ta đều là những kẻ lên đường chân thành đi tìm hạnh phúc.
Thiên nhiên chẳng có gì để tìm vì nó biết đủ và minh triết, do đó hào phóng
và biết chờ đợi. Sau Nguyên Đán chỉ vài tuần, tức khí trời còn lạnh, đất còn
đóng băng thì không biết tiếng nói thì thầm nào mách bảo mà cây cối đã nứt
mầm xanh, đâm ra vô số đọt non nhọn như cây kim, xanh mướt như niềm
tin. Qua tháng ba, lúc ngày đêm dài bằng nhau, mặt trời chưa hề sưởi ấm
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được bao nhiêu mà "xuân đến khắp trời hoa rượu nở", sắc màu đến đây thì
không còn biết dè sẻn. Trong mùa này, cành mai trầm mặc bên ta hay hoa lê
trắng rực chiếm toàn cây bên trời Âu đều là sự thể hiện của cái thiện mỹ
thâm hậu trong trời đất, cái luôn luôn sẵn sàng cống hiến cho người.
11.1998

Trước nhà là sông
Phía Bắc kinh thành Huế có một thị trấn nhỏ tên gọi là Bao Vinh. Từ thành
phố Huế, khách đi dọc theo một nhánh sông nhỏ của sông Hương mà tiếng
dân dã gọi là sông Đông Ba. Qua cầu Thanh Long, sau khi quanh co vài ba
đoạn đường, khách sẽ đến cầu Bao Vinh. Qua khỏi cầu là một thị trần chỉ
độc một con đường duy nhất dài khoảng 300m. Đó là Bao Vinh, quê tôi.
Sông Hương vốn đã nhỏ nên nhánh sông Đông Ba càng nhỏ hơn. Đi dọc
theo nhánh sông này khách dễ nghĩ mình sẽ càng lúc càng xa sông nước.
Nhưng khách lầm, nhánh sông Đông Ba đó dẫn về biển. Ngang cầu Bao
Vinh thì nhánh sông đã đón thêm một nhánh khác, nở rộng hơn, chờ giờ hợp
lưu với biển. Bên này bờ là Bao Vinh thì bên kia là Tiên Nộn. Hồi nhỏ, tôi
nhìn qua chỉ thấy những hàng dừa mờ mờ. Bao Vinh thì làm gì có cầu bắc
qua sông, người ta chỉ đi đò ngang. Người có sức thì bơi nổi qua sông. Còn
tôi, thú thật cả đời chưa qua Tiên Nộn. Đứng trên bờ Bao Vinh nhìn về
hướng biển, tôi chỉ thấy một vùng sáng rực, xa thăm thẳm. Thời trẻ con, tôi
nghĩ sáng rực như thế phải là vùng của thần tiên và miền đó hẳn phải có tiên.
Sông Hương không phải lúc nào cũng êm ả như khách tưởng. Những ngày
sông Hương nước lớn thì khách nào mà đến Huế, chỉ có dân Huế biết cái lụt
của xứ Huế và biết cái phẫn nộ của sông Hương. Đó là những ngày mà nước
bạc cuồn cuộn chảy từ trên nguồn về để đổ ra biển, mang theo cơ man nào là
cây gãy và củi mục. Trẻ con như tôi từ trong nhà nhìn ra sông Bao Vinh chỉ
rùng minh khi thấy nước cuốn ào ạt, người có sức cũng không ai dám ra
sông vớt củi. Thế nhưng, nước lớn cũng có cái thú vị. Nó sẽ tràn lên đường,
róc rách ngấp nghé trước nhà. Bây giờ ngay trước nhà đã là sông và trẻ con
khỏi đi học. Không những đỡ được chuyện học, trẻ con còn được lội lụt, làm
nơm bắt cá, dong buồm làm tàu, biết bao nhiêu niềm vui, kể sao cho hết.
Con đường dài 300m đó bỗng trở thành dòng sông nhỏ, người ta ngồi ghe
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thuyền đi lại buôn bán cười đùa.
Bao Vinh là vùng trũng nên nó ngập nước trước nhất khi xứ Huế bị lụt. Có
khi Bao Vinh lụt nhưng "trên phố" không ai biết đến. Và khi "trên phố có
nước" thì Bao Vinh đã ngập đầu, bàn ghế đã trôi chỏng ngỏng, trẻ con cũng
đã bớt vui. Thế nên chuyện lụt của Bao Vinh là chuyện cơm ngày ba bữa,
người ta chỉ đợi nước rút là đi quét bùn non.
Nói thế chứ khách đừng vội tưởng Bao Vinh bị thiên nhiên bạc đãi. Nhờ gần
cửa biển nên Bao Vinh chính là bến cảng ngày xưa của xứ Huế. Từ đầu thế
kỷ thứ 19, nơi đây là chỗ tập trung nhộn nhịp của thương thuyền từ trong
Nam ngoài Bắc ghé bến, kể cả thuyền buôn nước ngoài. Đầu những năm 50
tôi còn thấy những chiếc thuyền to lớn đậu bến Bao Vinh. Đó là những chiếc
thuyền gỗ mà điều làm tôi kính sợ nhất là đôi mắt của nó được vẽ ở phía đầu
thuyền. Ông tôi nói phải vẽ những con mắt đó để thủy quái tưởng thuyền là
đồng loại, chúng mới không làm hại. Lân la đến các chiếc thuyền đó chơi,
tôi đứng nhìn những người đàn ông lực lưỡng, da như đồng sắt. Họ bơi qua
Tiên Nộn như chơi, nhưng họ nói tiếng gì tôi không hiểu. Hỏi ông tôi, ông
bảo họ là người đem muối từ trong Nam ra bán, nói tiếng Bình Định.
Còn ông tôi là nhà buôn muối. Muối này là muối sống, hạt của nó to như đầu
ngón tay út. Đưa lên cao xem thì thấy tinh thể muối có hình như chiếc tháp
nhỏ. Muối được đựng trong những chiếc cạp thật lớn, đường kính dễ chừng
cũng hai ba mét. Trẻ con xứ Bao Vinh như tôi thì đâu có gì chơi, chỉ biết
ngồi trước nhà nhìn người qua kẻ lại hay đi hái những trái ổi non về nhai với
muối sống. Tôi nghiệm ra rằng đúng Bao Vinh là nơi kẻ chợ vì nhớ rằng
thời đó luôn luôn có khách thương qua lại mua muối sống với số lượng lớn.
Cũng không hiếm khi có dân miền núi áo quần sặc sỡ xuống mua muối.
Thấy họ là tôi nhanh chân chạy trốn, đứng thập thò sau cửa xem họ có bắt
con nít không như lời đồn đãi.
Có lẽ do buôn muối, lắm người ra kẻ vào nên nhà tôi luôn luôn ươn ướt. Xứ
Huế vốn đã hay mưa, Bao Vinh hay lụt mà nhà tôi thuộc loại ẩm ướt nhất
trong mọi nhà. Trong nhà mà tôi phải bước đi cẩn thận kẻo bị ngã. Buổi tối
trẻ con học dưới ánh đèn dầu, tay lật sách, tay đập muỗi và mơ mưa to nước
lớn. Khoảng đầu những năm 50, nhà tôi sắm được chiếc đèn "măng-sông"
sáng rực. Thật là một phát minh tuyệt diệu và mua được nó cũng nhờ mấy
hột muối sống, ông tôi nói thế. Nhưng chỉ có một chiếc đèn chỉ để chiếu
sáng phòng dưới, còn trên lầu, chỗ ông tôi tụng kinh thì đã có những chiếc
đèn dầu mờ mờ. Cái nhà của tôi, phía dưới thì buôn bán ẩm ướt, phía trên là
chỗ thờ tự, ngoài ra hầu như chẳng có gì đáng nhớ.
Mấy mươi năm sau, trong những chuyến du lịch ở nước ngoài, tôi hay được
dẫn đến tham quan các nhà cổ truyền thống. Xung quanh Bắc Kinh, hay
dưới chân Hoàng sơn ở Trung quốc, các vùng ở Miến điện (Myanmar) hay
tại Hội An đều có những chỗ tương tự. Tại những nơi đó tôi hay nhớ lại nhà
mình ở Bao Vinh vì có một cái gì quen thuộc mà tôi không thể định nghĩa.
Nhưng tôi vội quên vì nhà mình đầy bụi bặm và mốc meo của bao nhiêu
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năm tháng và lụt lội, còn ở đây nước gỗ của họ bóng một màu cổ xưa và
sang trọng. Họ giữ gìn và trang hoàng các nhà cổ thật mỹ thuật. Còn nhà tôi,
tôi vẫn nhớ phía dưới đằng trước có một cái trang nhỏ. Ông tôi nói trang là
để thờ bà cô mà bà cô "ngoại tộc" thì phải thờ bên ngoài phòng thờ chính.
May thay, cái trang đó nằm trên cao nên nước lụt không tới. Trên đó có một
bình hoa với một bó hoa bằng ni-lông đã cũ nhưng vẫn còn thấy được màu
xanh đỏ. Mấy mươi năm qua bình hoa vẫn còn y nguyên, có chăng là hoa nilông ngày càng dày lớp bụi.
Cách đây nhiều năm tôi đưa một người khách về thăm nhà ở Bao Vinh. Đây
là người khách duy nhất mà tôi mời về nhà, để kể về đời mình của những
tháng ngày xa xưa. Đến cửa nhà, tôi ngẩn người vì mọi người đi vắng, ổ
khóa chìa ra phía ngoài. Đây là lần đầu tiên tôi về nhà cũ mà không được
vào. Tại sao đúng ngày hôm nay mọi người lại đi vắng? Xứ Bao Vinh này
không ai bỏ nhà đi vắng cả, lúc nào cũng có người trông nhà. Trong sự thất
vọng và nỗi tiếc nuối, tôi mơ hồ thấy có một điều gì kỳ lạ. Vài ngày sau
dường như tôi nghe tiếng nói của căn nhà cũ: "mi biết gì về nhà này mà mời
khách về?". Có lẽ nó nói đúng.
Ngày nọ, tôi đến Bồ-đề đạo tràng tại Ấn Độ, tham bái cây bồ-đề, nơi Phật
thành đạo. Tại đây, tôi nghe thuyết minh, khi Phật tu tập có một con mãng
xà hiện lên che mưa cho Phật. Tôi sực nhớ tại nhà mình, tượng Phật của ông
tôi để lại chính là bức tượng diễn tả Phật ngồi dưới bóng che của một con
mãng xà. Đó là một bức tượng hiếm có. Sau bao nhiêu năm tôi mới nhận ra
điều này. Hôm đó, dưới gốc cây bồ-đề, tôi lượm vài chiếc lá rụng, đem về
Việt Nam, đem về Bao Vinh. Nhà mở cửa. Tôi lựa ba chiếc lá nguyên vẹn
nhất và dán sau lưng tượng Phật, xem như tượng ngồi tựa cây bồ-đề. Rồi tôi
nhìn quanh phòng thờ. Sau bao năm đi tham quan nhà người khác, tôi về
nhìn lại nhà mình. Kể ra cũng thật là lạ, trong nhà tôi chỉ có một cái phòng
trang trọng nhất, trung tâm nhất thì nó chỉ được dùng để thờ tự. Ngày xưa,
ông bà tôi và chỉ con trai còn nhỏ như tôi mới được ngủ trong đó. Đây là nơi
mà cứ mỗi khuya lúc bốn giờ sáng, tôi mơ màng nửa thức nửa ngủ nghe ông
tôi tụng kinh. Như thế mà suốt 12 năm liền. Từ xưa tới nay, phòng thờ tự
này là nơi khô ráo nhất nhà, hoàn toàn không có chút bụi bặm, không phải
như tôi hay có thành kiến về nhà mình. Trong bóng tối mờ mờ của những
chiếc đèn dầu, tôi phát hiện các thớ gỗ lâu đời đã mang một màu sắc cao quí.
Trước những lồng kính với những tấm hình thờ úa vàng là những bát nhang
xưa cũ, miệng viền kim loại và đựng một loại cát vô cùng mịn màng,
"Bảy bát nhang, bảy cây hương", ông chú họ của tôi nói, bây giờ ông là
người sống trong nhà. Tôi đã biết và lần nào về thăm nhà cũng lấy đúng bảy
cây hương thắp cho bảy bát nhang. Thời gian như đọng lại trong phòng thờ
đó, mùi hương trầm và thứ ánh sáng mờ mờ của những cây đèn dầu dường
như không bao giờ thay đổi. Trong phòng thờ đó, nếu có ai lên cúng bái thì
có lẽ cũng chẳng thấy ba chiếc lá bồ-đề của tôi dán sau lưng tượng Phật.
Xem ra ông chú họ cũng đã quên, chỉ tôi là nhớ. Và cũng từ đó, không bao
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giờ tôi về nhà mà gặp cửa đóng nữa.
Ngày nọ ông chú họ bảo tôi: "Bao Vinh được phong là phố cổ, nhà mình là
nhà cổ, Hà Nội đã vô thẩm định rồi, sắp tổ chức tham quan". Tôi ngạc nhiên
hỏi thêm, ông chỉ các bức vách, các cột tròn bằng gỗ nằm ở tầng dưới. Đó là
những nơi mà ngày xưa muối sống tha hồ tiết chất ẩm ướt của nó và nước
bạc mỗi năm vỗ sóng vài ba lần. "Nhưng nhà mình không bằng, nhà bên
cạnh cổ hơn nhiều", ông chú họ nói. Đúng thế, cách đây nửa thế kỷ, lúc tôi
còn đó, lúc ông chú chưa sinh ra, nhà bên cạnh đã đổ nát rồi thì dĩ nhiên nó
phải cổ hơn.
Ôi, Bao Vinh mà cũng là phố cổ, nhà tôi mà cũng là nhà cổ! Tôi ngẩn người
nhìn những hoa văn lờ mờ, những cột kèo bạc thếch. Thế nhưng nó là cả một
bề dày lịch sử. Bao Vinh một thời là bến cảng của kinh thành, nó phải được
trân trọng. Con đường dọc sông trên bến dưới thuyền, quanh năm lũ lụt đó,
nó đã một thời nhộn nhịp, cần phải được tu bổ. Những ngôi nhà bên bờ sông
đã khắc ghi sức lao động cần cù của nhiều thế hệ, chúng cần được phục hồi.
Chiếc phòng thờ đặc trưng xứ Huế, nơi con người cống hiến những gì đáng
quí nhất của căn nhà cho niềm tin tôn giáo và lòng biết ơn tổ tiên cũng có thể
được trình bày cho khách tham quan. Còn những chiếc lá bồ-đề thì sao?
Chúng thì nên tiếp tục nằm trong bóng tối, chúng chỉ dành cho những ai biết
đến lịch sử của chúng.
Tôi nhìn những đứa em họ, con chú tôi và khuyên hãy học ngoại ngữ cho
giỏi, mai mốt tha hồ thuyết minh nhà cổ cho người nước ngoài. Chúng nhìn
tôi nửa tin nửa ngờ. Hà Nội đã vô thẩm định rồi sao chúng vẫn còn lơ là? Có
lẽ chúng bây giờ cũng như tôi ngày xưa, đang mơ những chân trời xa lạ. Hay
chúng cũng như tôi, biết rằng nói là nói thế thôi, chắc chuyện này còn lâu
hay không bao giờ thành hình. Còn tôi, sau 50 năm, không có gì quan trọng
bằng mỗi lần về sẽ có người mở cửa.
Quán cóc bên đường
Đường Võ Văn Tần có một cái hẻm nhỏ, đó là chỗ tôi hay ghé ăn khuya.
Con hẻm vô danh này cũng như hàng trăm hàng ngàn các hẻm khác trong
thành phố Hồ Chí Minh, là nơi tụ tập bán hàng rong, quán nhậu, là chốn lui
tới của những cuộc đời cơm hàng cháo chợ.
Tôi thường đến đó để ăn sò huyết. Người nhà ai cũng dặn tôi đừng ăn nghêu
sò, dễ bị bịnh thương hàn. Thế nhưng tôi phớt tỉnh vì cho bụng mình đã
quen và cũng vì nhớ đến các cửa hàng coquillages ở Paris. Ở đó người ta bán
nghêu sò ốc hến với một thứ giá trên trời dưới đất, không hề tương xứng với
cái tên dân dã của chúng. Thế nên cứ những buổi khuya mát trời, tôi sà ngồi
vào những chiếc ghế thấp bé trước một cái bàn đựng đầy sò huyết và thầm
nguyền rủa kinh đô ánh sáng. Đó là nơi vừa đắt tiền vừa không bao giờ có
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một thứ sò tươi ngon như thế.
Thế nhưng không phải ai cũng ăn sò huyết như tôi. Bà chị bán hàng cũng
biết thế nên trên chiếc bàn nhỏ bé nọ còn đủ các thứ linh tinh khác như hột
vịt, ốc hương, ốc hút... Mùi vị của chúng rất khác nhau nhưng dường như
chúng thuộc về một chủng loại nên được tập trung vô tay của một người bán.
Sau lưng tôi lại là một cái quán khác, gồm một chủng loại khác như mề gà
lòng vịt và cũng thu hút nhiều kẻ ăn khuya. Bên cạnh bà chị sò huyết lại là
một bà chị khác chuyên bán cháo trắng ăn với cá khô, vịt muối, dưa mặn. Xa
hơn một chút là xe mì rồi đến hàng chè sâm bổ lượng. Các khu vực quán cóc
khác trong thành phố này cũng hao hao như vậy, dường như chúng có một
cấu trúc hẳn hoi về chủng loại.
Bà chị sò huyết có một cô con gái hay ra quán giúp mẹ. Cô quạt than, luộc
trứng, gọi bia, có lúc chạy biến vào hẻm bên kia đường lấy thêm hàng cho
khách. Dường như ở mặt trong, các hẻm cũng chia nhau công tác hậu cần
tiếp vụ. Mặt ngoài, hai bà chị sò huyết và cháo trắng ngồi cạnh nhau, xem ra
hợp nhau, thỉnh thoảng trao đổi vài câu thân mật. Qua cách nói chuyện,
dường như họ ngồi chung với nhau đã chục năm trời. Bà chị sò huyết có lúc
nhìn tôi ái ngại vì lúc nào tôi cũng đến một mình. Không ai đi nhậu một
mình cả. Chắc bà lo cho tôi bị cô đơn, nhưng là người Sài Gòn lịch sự, bà
không hỏi. Bà chị cháo trắng cũng quen mặt tôi, biết tôi không bao giờ ăn
cháo trắng. Dù thế, nhưng những lúc bên cạnh hết ghế, tôi vẫn được ngồi
bên bàn bà chị cháo trắng, uống bia ăn sò huyết. Ưa ăn cháo trắng nhất là
các cô gái mặc đồ bộ, uể oải từ trong hẻm đi ra, ngồi ăn không nói tiếng nào.
Ăn uống mạnh bạo nhất thường là các anh công nhân mặc đồng phục màu
xanh đậm. Hẳn các anh làm ca khuya, phải ăn lấy sức. Cũng có những cặp
vợ chồng còn trẻ mặt mày hốc hác, đôi mắt đăm chiêu, người vợ im lặng đập
trứng cho chồng.
Thế nhưng những chốn đó dĩ nhiên không bao giờ thiếu tiếng ồn. Mặc dù
thứ bia ở đây pha với những viên nước đá to tướng vừa để lọt ly, nhạt gần
bằng nước lã nhưng lượng nhiều quá quả nhiên cũng biến thành chất. Có
chút nồng độ và niềm hứng khởi tụ tập trong phút giây mát trời, dân nhậu
nói nhiều và nói to. Thế nên tôi được nghe mọi chuyện về cuộc đời muôn
mặt. Chuyện chiến tranh, chuyện tham nhũng, chuyện vụ án, chuyện bánh
phở, chuyện hoa hậu, chuyện Việt kiều, chuyện bóng đá... Việt Nam ngày
nay đã khác xưa. Người dân công khai bàn những chuyện tưởng chừng như
cấm kị. Gần 30 năm sau ngày giải phóng, điều rõ rệt nhất mà kẻ phương xa
về nhà như tôi đều mừng mà thấy rằng mức độ thông tin và nhận thức của
người dân lao động rất đáng nể nang. Từ chuyện vĩ mô toàn cầu, siêu cường
“Gờ bảy” cho đến những trận bão tuyết đâu đâu ở bên Tây, những vụ chuyển
nhượng cầu thủ bóng đá chẳng ăn nhằm gì đến ai, họ đều biết vanh vách và
nhận định chính xác. Tôi sực thấy có nhiều điều bên Đức mà họ rành rẽ còn
hơn tôi.
Thế nên toàn cầu hóa cũng có cái hay, ai cũng học được của ai, tôi ngẫm
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nghĩ. Thế nhưng bản thân những quán cóc bên đường này thì trên thế giới
hẳn không ai bắt chước được. Bắc Âu không thể có quán cóc vì thời tiết quá
lạnh. Nước Pháp hay có những quán cà-phê, rượu trà tại ngã tư đường. Tại
làng mạc miền Nam xứ Pháp vào mùa hè, chúng mang chút phong vị của
cuộc đời dân dã. Những ông già mặt mày hóm hỉnh ngồi uống loại rượu
vang đỏ rẻ tiền. Họ làm gì có món nhậu, chỉ uống chay thế thôi, bên cạnh vài
người đánh boule. Thế nên họ không thể nào có cái náo nhiệt trong quán cóc
của ta. Ấn Độ thì sao? Đó là một dân tộc không biết ăn nhậu. Họ chỉ ăn uống
trong gia đình, không có thói quen la cà ăn hàng. Trong thành phố, tiệm ăn
chính qui của họ rất ít, nói chi đến quán cóc. Người dân Trung Quốc coi
trọng chuyện ăn uống, đó là điều mà ai cũng biết. Thế nhưng ở những nơi
mà tôi đã đi qua ở lục địa khổng lồ này, tôi chưa từng thấy một nơi nào có
hàng quán xem ra vừa tràn lan vừa có một thứ nề nếp hẳn hoi về chủng loại
như tại thành phố của chúng ta. Chỉ tại Thái Lan và Singapore là thỉnh
thoảng có chút dáng vẻ quán cóc. Đó là những chỗ có những dàn đèn nê-ông
nơi mờ nơi tỏ, với bàn ghế thấp nhỏ mà tôi ưa sa vào ngồi xem thử họ bán
cái gì. Thế nhưng không bao giờ tôi tìm thấy cái không khí thân tình của ta.
Một nơi hào sảng như Việt Nam, nơi mà thỉnh thoảng người ta giành nhau
được trả tiền đến nỗi phải to tiếng, nơi đó hẳn không có chỗ thứ hai trên thế
giới. Thiếu cái ồn ào đã đành, dĩ nhiên tôi cũng không bao giờ nghe hiểu
những gì họ nói, tâm trí của họ dành cho một điều gì khác mà tôi không hề
rung động.
Một buổi tối nọ, tôi lại dựng xe vào hàng quán ở hẻm Võ Văn Tần. Hôm
nay, ngồi sau cái bàn sò huyết là cô con gái. Cô chào tôi thân thiện và bắt
đầu quạt than. Sau mấy tháng, bà chị sò huyết nay đâu vắng. Bà bị ốm hay
đã nhường chỗ làm ăn cho con? Tôi đưa mắt nhìn cô gái « Bà chị hôm nay
không ra? ». Cô im lặng. Bà chị cháo trắng bỗng lên tiếng « Bả đi vượt biên
rồi ». Tôi nửa tin nửa ngờ, bà chị tuổi đã lớn sao còn đi vượt biên. Không
biết vì tội nghiệp bà chị sò huyết hay vì nhìn thấy mặt tôi ngơ ngẩn, bà chị
cháo trắng nói nhỏ « Bả chết rồi ». Cô gái im lặng cúi đầu. Tôi định hỏi tại
sao bà chị lại chết sớm nhưng lại thôi. Lòng tôi bỗng nhiên trống trải. Tối
nay dường như dân nhậu sau lưng tôi cũng ít cãi nhau hơn. Hình như thành
phố hôm nay bớt náo nhiệt. Tôi gửi cho cô gái một tờ giấy bạc “Cô em thắp
hương cho bà chị giùm tôi”. Cô gái cố giấu một giọt nước mắt.
Ôi, quán cóc bên đường đâu phải chỉ là chỗ nhậu nhẹt ồn ào. Nó cũng không
phải chỉ là tế bào, là đơn vị phân phối có cấu trúc hẳn hoi của một nền kinh
tế đồ sộ như của thành phố năm triệu dân này. Nó chính là cuộc đời. Những
quán cóc bên đường nuôi sống hàng trăm hàng ngàn hộ dân, tồn tại từ thế hệ
này qua thế hệ khác, là nơi diễn ra cảnh ngộ muôn màu muôn vẻ của cả kẻ
mua lẫn người bán, của những giấc mơ con, những cuộc đời nhỏ bé, những
số phận không tên.
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Chuyện trên máy bay

Đứng trước bàn hải quan mà cô ấy khóc mùi mẫn làm tôi ái ngại. Đi nhiều
nơi trên thế giới tôi chưa thấy nơi nào nhiều nước mắt như Tân Sơn Nhất.
Người đi cũng như người về, hai trạm đưa đón, buồn vui cách nhau không
đầy vài chục mét. Đó là số phận người Việt Nam ở nước ngoài, tôi tự nhủ.
Người đi thì nghĩ mình vĩnh viễn xa cách, người về lại không ngờ có ngày
hội ngộ. Có lẽ cô ấy vừa từ biệt người yêu, hai người ước hẹn những gì, cô
sẽ trở lại hay người ấy sẽ đi theo, hay sao nữa?
Cô ấy đi chung với một nhóm khoảng hai mươi người, mỗi người mang trên
ngực một tấm thẻ đỏ. Nhìn các khuôn mặt nửa náo nức nửa băn khoăn, tôi
đoán họ đi theo diện xuất cảnh. Nhưng xuất cảnh thì thường thường đi Mỹ,
sao họ lại đi Đức một chuyến với tôi?
Lên xe bus ra máy bay, tôi thấy một chị phụ nữ mặc một chiếc áo kim tuyến
lộng lẫy như đi dạ hội. Ngồi cạnh chị hẳn là anh chồng, mặt mày đăm chiêu,
dắt theo hai đứa con trai nhỏ. Cả ba người lớn lẫn trẻ con đều đóng bộ
complet cà vạt, nghiêm chỉnh như sắp đi dự một buổi đám cưới sang trọng.
Tiếc thay cho những bộ áo quần mới toanh đó, hẳn người mặc không biết
chúng sẽ nhàu nát sau vài lần nằm ngồi uể oải trong mười hai tiếng bay. Đối
với nhiều người, ngày xuất cảnh là ngày trọng đại nhất, họ phải mặc bộ áo
quần đẹp nhất, tôi tự nhủ. Nhưng không phải chỉ có thế, họ đã nghĩ lúc gặp
người thân nơi xứ lạ quê người, lúc đó cũng là giây phút khó quên, họ phải
xuất hiện cho tầm cỡ chứ.
Trong xe bus, tôi tò mò ghé mắt nhìn tấm thẻ đỏ. tấm thẻ ghi tên tuổi hành
khách và các chuyến bay, dòng cuối cùng đề chữ "JFK". Thì ra, họ chỉ ghé
qua Đức, đi đường Đại Tây Dương để đến sân bay J. F. Kennedy ở New
York. Họ đi Mỹ thật, đến một nơi xa quê hương đúng nửa vòng trái đất. Tôi
nhớ New York với vô số những chiếc taxi màu vàng và những con đường
buổi chiều tôi đi gặp đầy những rác. Đó là một thành phố đủ mọi màu da và
quốc tịch, đủ hạng người và mọi thứ nghề nghiệp. Đó là thiên đường và
cũng là nơi đầy cà nước mắt. Các đồng bào của tôi sẽ làm gì ở Mỹ, ở New
York, trong đó có ai sẽ vào khu Harlem mà ở?
Tôi phải bay mười hai tiếng để đến Đức, nhưng chuyến du hành của họ sẽ
dài gần gấp đôi. Đến Frankfurt, tôi sẽ xuống máy bay nhưng với họ mới chỉ
nửa đoạn đường. Hơn hai mươi tiếng nữa họ mới được gặp người thân, liệu
họ còn sức để tươi cười. Một ông cụ già không lên nổi cầu thang máy bay,
phải có người đỡ tay. Ông cụ tìm điều gì ở New York, hay ông đi thăm con
cháu, tại sao những đứa con xa nhà đó không về thăm để ông đỡ nhọc nhằn?
Trong máy bay, ngồi bên cạnh tôi là một người Ý. Hỏi ra mới hay ông về
Việt Nam còn nhiều hơn tôi, biết ngõ ngách Hà Nội, Thành phố Hồ Chí
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Minh hơn tôi xa lắc. Nghe chuyện, tôi biết ông nói thật. Đã gần chục năm
nay, ông chuyên cung ứng thiết bị và dịch vụ cho ngành khai thác dầu khí,
cho các dàn khoan ngoài khơi. Đó là những công ty chuyên môn, cung cấp
toàn hàng đặc chủng, không mấy ai biết đến. Trên thế giới họ thuộc về một
nhóm nhỏ của những người chuyên khai thác dầu mỏ, kiếm tiền dễ hơn trở
bàn tay. Đó là những mạng lưới kinh doanh mà đứng đầu là các ngài công
hầu trong các vương quốc Trung Đông, dầu mỏ đối với họ là cơm gạo hàng
ngày như của chúng ta. Họ đến Việt Nam từ ngày ta khai thác những tấn dầu
đầu tiên, nghiệp vụ của họ đã được chuyên môn hóa, không ai thay thế nổi
từ những ngày xa xưa, lúc ta còn chiến tranh. Việt Nam đã trở thành nước
sản xuất dầu khí, may cho ta và cũng cho họ. Tôi hỏi thêm về vấn đề bảo vệ
sinh thái ngoài khơi Việt Nam, ông mỉm cười không nói gì cả.
"What is your business?", người bạn Ý hỏi người bên cạnh. "Whisky", câu
trả lời cụt ngủn làm chúng tôi chưng hửng. Thì ra rượu mạnh Whisky đã trở
thành một mối kinh doanh hẳn hoi tại Việt Nam, không phải chỉ vài ba chai
lậu thuế bán lẻ tẻ ngoài đường. "Họ uống nhiều lắm", người kia trả lời câu
hỏi và cười bí mật. Tôi chỉ có thể công nhận ông nói đúng. Tôi nhớ trong
một tiệm chả cá ở Hà Nội, có một bàn vài người ngồi mà uống hết hai chai
cognac. Người ngoại quốc ngồi xung quanh nhìn nhau ngạc nhiên trước sức
uống và cách uống của người mình.
Tôi hỏi thăm một người Việt trẻ tuổi về thăm nhà. Hôm nay anh ra đi, mặt
mày còn mang niềm quyến luyến. "Cháu ở Strassburg từ sáu năm nay". "Ở
Strassburg sao không đi máy bay Air France mà qua Đức làm chi cho
phiền?", "Dạ, phải đi như thế cho Tây khỏi biết". Đúng rồi, đó là lý do tại
sao bà con "tị nạn" ở Đức thì qua Hà Lan hay Thụy Sĩ mà đi, ở Pháp thì chạy
qua Đức mà lên máy bay mà về Việt Nam. Đối với chính quyền sở tại thì bà
con tị nạn đó, những người bị Việt Nam "ngược đãi" đó, chỉ lên máy bay đi
du lịch các nước xung quanh. Đến các nước trung gian, bà con mới rút trong
túi bên kia giấy máy bay bửu bối nhắm hướng Thành phố Hồ Chí Minh. "Đi
bằng hai vé máy bay rời mà bố cháu cũng không dám đi, ông đợi vô quốc
tịch đã mới dám về". Tôi hỏi số tuổi ông bố, hỏi đợi bao lâu nữa mới vào
quốc tịch và thầm mong thời gian sẽ đợi lại ông.
Mới đi hơn một tiếng đồng hồ mà chị phụ nữ nọ xem ra vừa lạnh vừa mệt.
Chiếc áo kim tuyến hở tay hở ngực không giúp được bao nhiêu trong bầu
không khí máy bay khá lạnh. Chị không biết đến tấm chăn để bên cạnh dành
cho hành khách. Tôi đưa cho chị tấm chăn. Ông chồng thấy vậy bắt chuyện
ân cần. Nghe tôi ở Đức, anh hỏi Mỹ hay Đức nơi nào làm ăn dễ hơn. Ở Mỹ
dễ hơn nhiều, tôi nói. "Hễ có sức và chịu làm việc, thế nào cũng có việc
làm". Nghe xong anh tin tưởng ra mặt. Chị vợ ngồi nghe chăm chú: "Dạ, em
qua bên đó tính làm neo, anh thấy sao?". "Được đó, nghề làm móng tay,
điểm lông mày bên Mỹ bây giờ sống lắm". Khuôn mặt mệt mỏi của chị tươi
lên. Tôi nói bừa thế thôi, như tôi làm sao mà biết bên Mỹ nghề nào sống
chết. Nhưng làm sao tôi có thể làm ai thất vọng được trên bước đường này
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của họ? Nhất định tôi sẽ không nói bên Mỹ chuyện thất nghiệp xảy ra như
cơm bữa và tôi cũng không vội nói chị phải học nghề này hai năm mới được
làm việc.
Tôi hỏi tại sao cả gia đình ra đi. "Dạ, đời sống khó khăn quá, kiếm không ra
đồng tiền". Tôi đưa mắt nhìn hai người bạn ngoại quốc đang ngồi ở khoang
máy bay phía trước. Hai người đó, kẻ bán rượu, người khoan dầu đã trờ
thành tâm đắc từ hồi nào, họ đang nói gì về chúng tôi?
Cô gái khóc vùi hồi chiều đang tìm cách tập trung đọc một cuốn sách nhưng
hình như không đọc được. Người yêu cô đã xa cả ngàn cây số và không biết
bao giờ gặp lại. Bên cạnh cô, một ông đứng tuổi đang lôi từng chồng sách ra,
toàn là sách triết lý đạo Phật. Có lẽ ông đem tặng bà con mộ đạo bên Mỹ vì
mỗi thứ hai ba quyển giống nhau. "Vạn pháp vô thường", tôi thoáng thấy
một câu. Nếu cô gái hiểu được câu đó, có lẽ sẽ đỡ khổ cho cô.
Tiếp viên dọn thức ăn ra. Tôi đã quá ngán thứ thức ăn trên máy bay, thứ đã
hâm đi hâm lại nhiều lần. Tôi bỗng thèm một tô mì hoành thánh. Giờ này,
Thành phố của tôi đã đi vào giấc ngủ, các chị quét đường đã bắt đầu quét sàn
sạt. Có ai trong số những người này sẽ bị số phận đẩy đi quét đường tại New
York, tôi tự hỏi với lòng nhói đau. Giờ này, trên các đường thân thiết của
tôi, chắc các em bán xe mì vẫn còn gõ mõ lóc cóc trong đêm tối và các bác
xích-lô vẫn lặng lẽ đạp xe kiếm khách. Thành phố đi ngủ nhưng vẫn sống
thiết tha. Tôi sẽ cố ngủ vài tiếng trên máy bay, khi tôi thức dậy thì bên mình
hẳn đã ăn sáng xong và đang uống cà-phê đá.
Các xa lộ vùng Frankfurt đã hiện ra dưới cánh máy bay, trong ánh sáng xám
đục của một ngày mùa đông. Nếu ở phố cổ Hà Nội tôi sẽ gọi thứ ánh sáng
này là "trữ tình" nhưng bây giờ chút lòng nghệ sĩ của tôi đã biến mất vì nhọc
mệt. Cụ già kia mới đi nửa đường mà trông đã yếu hẳn rồi. Chị phụ nữ cuộn
tròn người mà ngủ, chị đang mơ làm neo tại Mỹ hay thấy mình còn ở Việt
Nam? Ôi, còn nửa đường nữa, bao giờ mới đến. Đến rồi thì "làm gì cho hết
nửa đời sau?".
12.1995
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Mộng đời bất tuyệt
Mùa đông châu Âu, khi ánh sáng ban ngày bị rút lại để buổi chiều bốn giờ
trời đã tối, khi cỏ cây mang một màu trắng buồn bã của sương tuyết, con
người dễ rơi vào tâm trạng trầm uất của những ngày năm cùng tháng tận.
Thế nhưng đó cũng là những ngày của lễ Giáng sinh, những ngày mà người
ta xem là dịp để ngẫm nghĩ, để hồi tưởng, để rung động cùng thời gian và
những điều đã trôi qua trong năm. Và lòng người thật kỳ lạ. Từ tận cùng của
lòng tuyệt vọng mùa đông dâng lên sự cảm nhận về một niềm tin tươi mới.
Thiên nhiên cũng như muốn phụ họa với lòng khát vọng của con người vì
trong cảnh vật khô héo tàn tạ đó có một thứ cây vẫn mãi mãi xanh tươi, vẫn
rực một sức sống trong gió tuyết. Thế nên thông xanh là biểu tượng của
Giáng sinh, là niềm tin và sức sống trong những ngày đợi mùa xuân trở lại.
Trên đất nước chúng ta cũng thế. Cũng trong những ngày giá rét của miền
Bắc, miền Trung, bỗng thoắt một cái, nói như Mãn Giác, trong "đêm qua sân
trước", một cành mai, một cành hồng đã sáng một sắc màu tinh khiết và nhã
nhặn. Những cành hoa yếu mềm đó mang một thông điệp lớn cho con người,
đó là sức sống vẫn ẩn nhẫn đợi chờ. Kỳ diệu thay, sức sống của thiên nhiên.
Đến phút cuối cùng, khi nó thể hiện, ta mới thầm kinh ngạc và biết kính sợ.
Cuối năm nhìn lại mười hai tháng, lòng người dễ bồi hồi nhưng cũng dễ
phiền muộn. Mấy ai nhìn lại một năm mà thấy chỉ toàn niềm vui. Trong một
đời sống ngày càng nhanh chóng, càng quay cuồng, càng nhiều thách đố,
con người vừa kịp phản ứng cho kịp thì vấn đề khác đã trờ tới. Và vấn đề
nào cũng thế, cũng đòi hỏi một sự chọn lựa mà so sánh loại bỏ tức là đã tự
làm trái lòng mình ở một mặt nào đó. May mắn thay nếu ta khỏi phải chọn
lựa, khỏi phải thỏa hiệp, khỏi phải tự tổn thương chính bản thân mình.
Cuối năm nhìn lại mười hai tháng, hay cuối một đoạn đời nhìn lại vài mươi
năm hay khi tuổi già tóc trắng nhìn lại suốt cuộc đời, liệu tâm trạng có khác
gì nhau? Có lẽ không khác. Vì dường như cuộc đời tuy thiên hình vạn trạng
nhưng có chung một tính chất. Nói như Krishnamurti thì cuộc đời vốn chỉ
“là tranh chấp, mâu thuẫn, là bất an, phiền muộn, thỉnh thoảng có chút niềm
vui”. Phương Đông không khác phương Tây, ngày xưa cũng như ngày nay,
nội dung của cuộc sống luôn luôn gồm những mâu thuẫn to nhỏ, gồm những
điều bắt con người phải lựa chọn và thỏa hiệp. Đó là một chuỗi tranh chấp
triền miên ở ngoại cảnh và trong nội tâm, mà bất cứ sự thỏa hiệp nào cũng
làm đau chính mình. Phải chăng đó chính là bi kịch của con người?
Có lẽ chỉ có thánh nhân ngày xưa như Lão Tử mới hành động hồn nhiên
không chọn lựa và cũng không thấy có cả chính bản thân mình để bị tổn
thương. Làm người như chúng ta thì khác và nhất là trong thời đại này, một
kỷ nguyên chứa đầy tranh chấp, trong đó những đắn đo tạm gọi là cao quí
của nội tâm hầu như trở nên mờ nhạt trước những vùi dập phũ phàng của
ngoại cảnh. Mâu thuẫn giữa người và người dường như tăng vọt lên trong
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một xã hội văn minh, trong một thế giới được mệnh danh là toàn cầu hóa.
Hình như chúng ta không hề nằm trong mùa xuân của loài người mà ngược
lại, vừa bước vào giai đoạn khắc nghiệt của mùa đông đầy sự lạnh buốt của
lòng người và dông bão của các vấn đề thuộc xã hội loài người.
Nhưng cũng như trong thiên nhiên, trong những ngày đầy bóng tối và giá
lạnh, sức sống và vẻ đẹp vẫn ẩn nhẫn chờ chực để được thể hiện. Xưa nay,
nhiều người đã cảm nhận điều đó. Nói như Trịnh Công Sơn, trong cuộc đổi
dời, "thành phố vẫn có những ước mơ", con người "vẫn sống thiết tha". Có
ước mơ và thiết tha thì sẽ có một ngày, lúc đầy đủ điều kiện ngoại cảnh hội
tụ, sức sống và vẻ đẹp sẽ trở thành hiện thực như cành thông, cành đào, cành
mai đã khoe sắc giữa mùa đông.
Con người vẫn sẵn sàng quên những thương tổn của mười hai tháng qua, của
một đoạn đời mấy mươi năm qua để sống với khát vọng của mình. Con
người vẫn yêu thương cuộc đời như nhà văn Hermann Hesse, khi tự so sánh
mình với một cành cây, đã viết:
Cũng như ngươi, ta bị cuộc đời vùi dập. Nhưng không gục ngã, hàng ngày
vẫn vươn mình, ngẩng cao trong ánh sáng mặt trời. Tấm lòng ta mềm mại,
tinh khôi, đã chết vì cuộc đời thô bạo. Nhưng tính cách ta vẫn không đổi. Ta
vẫn vui lòng, ta vẫn tha thứ, vẫn cho đời những chiếc lá xanh tươi, vẫn cho
nứt hàng trăm chồi non mới. Dù bị đau đớn quằn quại,
ta vẫn yêu thương trần gian điên dại này.
Hai câu cuối cùng đã được truyền tụng bằng nhiều thứ tiếng trên khắp thế
giới vì nó chính là chất người đích thực trong cuộc đời đích thực. Hai câu đó
được Phùng Khánh thời xa xưa giới thiệu trong lời tựa cho tác phẩm “Câu
chuyện dòng sông”. Phải chăng mỗi chúng ta vẫn vui lòng, vẫn tha thứ, mỗi
chúng ta đều còn có một "mộng đời bất tuyệt"?.
Viết trong ngày ngắn nhất của năm 2003 (22.12)
Tùy bút mùa lụt
Quê tôi xứ Huế mỗi năm lụt vài lần, đó là điều ai cũng biết.
Như một người đẹp khó tính, sông Hương có nhiều khuôn mặt. Sông chảy từ
Tây sang Đông nên trong buổi hoàng hôn, ánh chiều đọng lại dọc theo dòng,
sông sáng lên như một dải lụa giữa hai bờ sẩm tối. Lúc đó, nếu trong bầu
trời mọc một mảnh trăng non, dòng sông sẽ mềm mại không sao tả xiết. Thế
nhưng vào mùa lụt thì cũng chính dòng sông đó lại vùng lên tràn bờ, ào ạt
chảy một thứ nước đục ngầu, mang theo vô số củi đen, cây gãy.
Thứ nước lụt mà người Huế gọi là "nước bạc" là một thứ nước đục nhờ nhờ,
trẻ con như tôi ngày xưa không biết từ đâu mà có. Hỏi người lớn thì được
nghe nói "trên nguồn chảy xuống" nhưng hỏi "nguồn" ở đâu thì không ai
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biết. Giữa dòng thì nước chảy cuồn cuộn đáng sợ, nhưng khi lên đến đường,
tràn vào hóc hẻm mọi nhà thì nước hiển lành trở thành bạn của chúng tôi.
Trong thứ nước bạc đó có cơ man nào là tép, đưa rổ xuống là xúc được tép.
Thỉnh thoảng chúng tôi may mắn câu được cá ngạnh, bụng đầy trứng. Mùa
lụt chúng tôi được ăn cá ngạnh, cá chình. Cá ngạnh giống cá trê nhưng nhỏ
hơn, nghe nói cũng "trên nguồn" đổ xuống. Tôi nghiệm ra những thứ gì
không ai biết xuất xứ thì được người Huế cho là "trên nguồn" đổ xuống cả.
Cá chình cũng là thứ cá nguồn, có con to như bắp đùi, mùi thịt rất lạ, mỗi
năm chúng tôi chỉ ăn được một hai lần. Trong thứ nước bạc đục ngầu đó, tôi
chỉ sợ nhất là rắn đẽn. Người lớn nói ai bị rắn đẽn cắn là chết liền. Nhưng tôi
chưa nghe ai bị rắn đẽn cắn cả. Nước tràn lên bờ thì dĩ nhiên trường học
đóng cửa, con nít nghỉ học, chúng tôi tha hồ chơi. Trò chơi của con nít xứ
Huế bốn mươi năm trước chỉ là thả tàu bằng cái lon sắt tây đựng cá mòi, đôi
khi có buồm làm bằng vải rẻo. Người lớn bày cho chúng tôi cột một miếng
xà-phòng sau tàu, xà- phòng nhả ra một thứ bọt lăn tăn, có sức đẩy tàu tiến
lên. Cứ thế mà chúng tôi chơi từ sáng đến chiều.
Lụt là niềm vui con nít, chúng tôi nào cần biết đến nỗi lo của người lớn.
Không có gì sung sướng hơn khi trong đêm lắng nghe mưa to gió lớn, sáng
ra trước đường đã có nước. Chúng tôi nghe người lớn nhìn trời ngóng gió,
nếu họ buột miệng nói mưa này là mưa lụt đây, gió này là gió ngược sông
đây, sắp lụt to đây chúng tôi lại khấp khởi mừng thầm. Người lớn chuẩn bị
đôn bàn ghế lên, còn chúng tôi sửa soạn chiếc tàu con, chiếc vợt bằng vải
mùng để bắt tép, thau nhôm đựng cá.
Trong mùa lụt, người ta vừa nhàn hạ vừa bận rộn. Xem ra ai cũng gấp rút,
xung quanh lúc nào cũng có tiếng kêu ơi ới. Người lớn cũng có người khỏi
đi dạy, miễn đi làm... lại thú vị lấy sách ra đọc, lấy cờ ra chơi hay cùng trẻ
con đi lội lụt. Chúng tôi thì có việc làm của mình vì con đường đã biển thành
dòng sông, chuyện gì cũng đáng thích cả. Trên dòng sông đó, những chiếc
thuyền cót trét dầu rái chở vô số người và hàng hóa xuôi ngược. Họ vẫn đi
buôn đi bán, đi thăm ông bà cha mẹ để tỏ lòng hiếu thảo, đến nhà này nhà
kia để đôn bàn ghế. Người lớn chỉ biết lo chuyện bàn ghế bị hư, hàng hóa bị
trôi, sách vở bị ướt, chẳng ai hơi đâu mà la rầy chúng tôi. Thế nhưng, lụt ở
Huế chỉ kéo dài chừng vài ba ngày là nhiều, lúc chân trời hừng sáng là lúc
nước rút, lòng trẻ con buồn như chiều mồng hai tết. Nước rút rồi thì người
lớn rút chổi rành ra quét bùn non, con nít lấy sách vở ra học lại.
Về sau tôi không còn ở quê mà lên phố. Sau mỗi đêm mưa to gió lớn, tôi lại
chạy ra ban-công, nhìn sông Hương và xem Đập Đá. Đập Đá là đoạn đê
ngắn cắt sông Hương, nối thành phố với Vĩ Dạ. Đập Đá tràn nước thì quê tôi
lụt, đó là kinh nghiệm lâu năm của tôi. Nhưng quan trọng nhất là khi Đập Đá
đã tràn thì trường học đóng cửa vì thầy trò có nhiều người từ Vĩ Dạ đi lên.
Thế là tôi lấy cớ đi thăm ông bà, thốc áo mưa lên thuyền về quê. Lớn hơn
đôi chút, tôi vẫn còn ham nước bạc, vẫn đưa mắt nhìn chừng rắn đẽn, nhưng
đã thấy cái vất vả của người lớn trong mùa lụt. Thuyền càng đi về quê, nước
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bạc vào nhà càng sâu, có nơi tới ngực, quá đầu. Tôi khám phá ra một điều
mới. Trẻ con như tôi đâu phải ai cũng yêu thích lụt lội, chúng cũng vô cùng
khốn khổ vì đôn bàn ghế và vớt vát những gia sản nhỏ bé của mình. Nước
mắt của chúng cũng đã đổ khá nhiều vì người lớn nóng tính và tiếc của.
Thuyền của tôi đi qua vạn nhà đò, họ cũng chộn rộn sợ sệt khi nước lớn và
chảy xiết. Trẻ con nhà đò không hề bình chân như vại như tôi thầm tưởng.
Mưa gió lụt lội là một phần của thời thơ ấu tôi. Về sau khi ra nước ngoài học
tập, tôi vẫn nhớ mùa mưa bão xứ Huế và hay mua gửi về thứ áo mưa thật tốt
để thay cho chiếc tơi lá mà cha ông tôi hay dùng. Tôi vẫn mơ về Huế đúng
mùa lụt để đi đò, để nhớ lại cảnh đời xưa. Gia đình tôi lại khuyên phải tránh
những tháng tám tháng chín để đỡ bão lụt, nhưng tôi vẫn thầm mong.
Năm ngoái tôi về lại Huế, may thay đúng những ngày tụt. Tôi vội lấy Honda
về Đập Đá. Nước tràn mạnh qua đập, cảnh sát đề bảng cấm xe người vượt
qua. Nhiều người tụm năm tụm ba đứng ngó nước chảy, đúng là phong cách
Huế. Nước đã lên Hàng Bè. Tôi chạy xe về cầu Đông Ba, gửi xe, xắn quần,
lội nước bạc lên ghe. Ôi, thời gian như dừng lại, xem ra nó chẳng chịu trôi
trong xứ Huế này. Sau bốn mươi năm vẫn là những chiếc ghe bằng cót phết
dầu rái. Thế nhưng chúng vẫn đủ sức chở đầy người và hoa quả. Ghe hướng
về Bao Vinh, vẫn thứ nước bạc trăm năm không hề thay đổi. Nước sông
chảy mạnh, người ta rớ cá cũng vẫn bằng chiếc rớ với bốn cây tre buộc
chụm lại. Người lớn kéo lưới, một đám trẻ con bu lại đứng coi. Có tiếng
chửi thề, càm ràm năm nay ít cá.
Người ta vẫn đi lội lụt, áo tơi lá ngày xưa đã nhường chỗ cho những chiếc áo
mưa mang chữ sport. Té ra cũng có thay đổi. Con nít chơi với những chiếc
tàu hẳn hoi bằng ni-lông, có thứ chạy bằng pin. Thau nhôm ngày xưa không
còn, ngày nay người ta xài thau ni-lông xanh đỏ, nhiều kích cỡ khác nhau,
cái này nằm gọn trong cái kia. Nhưng các vạn nhà đò đã bị giải tỏa, những
cuộc đời nhỏ bé và ướt át đó nay đã đi về đâu?
Bao Vinh đây, nước bạc đã ngập ngang ngực. Bên kia sông, Tiên Nộn xa tít.
Cả nhà trố mắt ngạc nhiên khi tôi sùm sụp áo mưa đi vào. “Đi chi vất vả
rứa? Trời ni gọi tê-lê-phôn thăm được rồi”. Thì ra, sau bốn mươi năm, Huế
tôi cũng có thay đổi, bây giờ nhiều nhà đã có điện thoại. Tôi cười giấu ý
nghĩ của mình. Tôi về thăm bà ngoại tỏ lòng hiếu thảo cũng có, nhưng thật
ra là đi thăm thời thơ ấu của mình.
Nước vô đầy trong nhà, tôi hỏi thăm và biết trước câu trả lời, lụt xứ Huế là
chuyện cơm ngày ba bữa. Tôi hỏi chuyện ăn. Gia đình biết ý tôi cho hay cá
chình mấy năm sau này rất hiếm, rất đắt, chỉ khách sạn mới có. Vì thế mà
người ta ráo riết bắt cá chình trong mùa lụt. Thì ra tiếng càm ràm “ít cá” hồi
nãy cũng có lý. Tôi hỏi chuyện sống và biết tuy lụt lội thế thôi nhưng năm
nay bà con dễ thở, "gạo hăm hai", tức là mười ngàn mua được 22 lon gạo.
Tính nhẩm thì chị chèo đò hôm nay ăn không hết cơm rồi. Kể chuyện áo
mưa thì bây giờ người ta văn minh lắm, có thứ áo mưa mặc một lần là vứt.
Quần áo thì đâu còn ai mặc áo rách, áo không mô-đen thì không ai mặc. Xứ
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Huế mình cũng ghê thật, tôi nói theo và lòng thầm nghĩ thời gian không bao
giờ dừng lại, quê mình cũng đã khá lên rồi. Có tiếng điện thoại reo, ông cậu
tôi bên Canada gọi về hỏi thăm, nghe bên nhà lụt. Xứ Bao Vinh này cũng đã
"hội nhập" vào quốc tế rồi chứ không phải tầm thường.
Nói chuyện với trẻ con đang hớn hở chơi nước lụt, tôi giả bộ ngó trời mây,
nói chân trời đã sáng, chắc ngày mai nước rút. Chúng nhìn tôi không tin hẳn
vì chúng nghi ngờ khả năng thiên văn của tôi đã đành mà tâm lý chúng vẫn
mong nước chưa rút. Thì ra có một điều trăm năm không hề thay đổi, đó là
tâm lý con người. Rồi chúng sẽ lớn như tôi, chúng sẽ nhớ những chiếc tàu
xanh đỏ đó, chúng sẽ bồi hồi trong một ngày nước dâng ngập bờ.
7. 1997
Mưa trên biển Aegean
Cách đây khoảng 2.500 năm, một ngày nọ trong tháng 9 năm 490 trước công
nguyên (TCN), một người lính Hy Lạp mang đầy đủ binh giáp chạy một
mạch từ Marathonas về thủ đô Athens. Marathonas là một căn cứ của quân
Hy Lạp nằm trên bờ tây của vùng biển Aegean. Trong thời điểm này Hy Lạp
bị một đội hải quân hùng mạnh của xứ Ba Tư tấn công. Đó là thời mà Ba Tư
chiếm lĩnh toàn bộ vùng Trung Đông ngày nay và đem binh uy hiếp Hy Lạp,
đòi Athens phải khuất phục. Thế nhưng tại Marathonas, quân Ba Tư bị đánh
tan tác, phải tháo chạy. Người lính Hy Lạp nọ chạy liên tục một chặng
đường dài 42km về thủ đô báo tin thắng trận. Báo xong tin chiến thắng, anh
ngã ra chết vì kiệt sức.
Thời đại huy hoàng của Marathonas cũng đánh dấu một thời kỳ lạ lùng của
Hy Lạp và của loài người. Đó là giai đoạn mà dân tộc Hy Lạp sản sinh vô số
thiên tài về triết học, vật lý, toán học, thiên văn học... mà nhận thức luận của
họ chính là gốc rễ của nền văn minh phương Tây ngày nay. Đó cũng là thời
đại của Phật Thích Ca, Không Tử, Lão Tử của châu Á mà triết lý nhận thức
và hành động của các vị đó đã trở thành cơ sở của triết học phương Đông.
Với chiến thắng Marathonas, Hy Lạp bắt đầu vươn lên trở thành trung tâm
của học thuật và quân sự nằm trên bờ Địa Trung Hải.
Khoảng 20 năm sau cái chết của người lính nọ, một hiền triết Hy Lạp có tên
gọi là Socrates ra đời. Ông là con một người thợ tạc tượng, sống một cuộc
đời đạm bạc nhưng ngày nay không có một nền triết học phương Tây nào
mà không nhắc đến Socrates, xem như sơ tổ của mình. Câu nói nổi tiếng của
ông là "một điều tôi biết là tôi không biết gì cả". Tuy Socrates "không biết gì
cả" nhưng nhiều người vẫn đến nghe ông giảng. Trong số các môn đệ của
Socrates có một vị tên là Plato (427-347 TCN). Plato đi vào lịch sử triết học
như là người đầu tiên nêu lên một thế giới "ý niệm", xem nó là nền tảng của
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sự nhận thức. Plato bị hậu thế xem là "duy tâm" nhưng hơn hai ngàn năm
sau, quan niệm của ông sẽ được đào bới lại và người ta thấy có nhiều tương
đồng đáng kinh ngạc với triết học Duy Thức của Phật giáo và với cơ học
lượng tử của vật lý hiện đại.
Một vị học trò của Plato mang tên là Aristotle (388-322 TCN). Aristotle chủ
trương khác hẳn với thầy mình, cho rằng thực tại nằm trong bán thân sự vật,
chứ không hề nằm trong ý niệm. Ông xây dựng một nền vật lý hoàn chỉnh và
nó chính là tiền thân của khoa học vật lý ngày nay. Aristotle là người “ham
vui”, thích đi du khảo các nước, say mê tìm tòi và giải thích mọi hiện tượng
vật lý. Cũng chính vì thế mà ngày nọ, ông đến eo Chalkis trên biển Aegean
để giải thích cho được hiện tượng thủy triều kỳ lạ nơi đây với nhịp điệu lên
xuống mỗi ngày 16 lần. Không lý giải nổi sự vận hành của "nước", một
trong bốn yếu tố đất nước gió lửa theo quan niệm vật chất của mình,
Aristotle tự trầm mình tại đó, một nơi không hề xa địa danh Marathonas lịch
sử.
Ngoài Socrates, Plato, Aristotie, người ta có thể nêu lên vô số thiên tài gốc
Hy Lạp khác như các nhà toán học Euclif, Pythagoras, những triết gia
Heraclitus, Leucippus, Democritus, nhà thiên văn Ptolemy, nhà y sĩ
Hippocrates... mà ngày nay công trình của họ vẫn còn để lại dấu ấn đậm nét
trong các ngành khoa học hiện đại.
Trong các học trò của Aristotle có một người đi vào binh nghiệp, trở thành
nhân vật kiệt xuất và đầy huyền thoại nhất của Hy Lạp trước công nguyên,
đó là đại đế Alexander, sinh năm 356 TCN. Đó là một con người được sinh
ra để làm vua, chiếm đóng và ngự trị. Năm 334, với số tuổi 22, ông đích
thân dẫn quân đi đánh Ba Tư, báo thù xứ này đã xâm lược Hy Lạp 156 năm
trước đó. Giấc mộng ngày xưa của đế chế Ba Tư muốn làm bá chủ thế giới
nay lại được Alexander thực hiện. Chỉ trong vòng vài năm, đế quốc của
Alexander vươn dài từ sông Nil của Bắc Phi đến sông Danuble tại áo, từ
biển Aegean đến Pakistan ngày nay, nuốt trọn kẻ thù xưa Ba Tư trong lãnh
thổ mênh mông của mình. Chiến thắng cuối cùng của ông diễn ra khoảng
năm 325 trên một sa trường tại Bắc Ấn Độ. Hai năm sau, với số tuổi 33, trên
đường chinh chiến, Alexander bị bệnh chết một cách bí ẩn, để lại một đế chế
bao la và vô cùng bất ổn. Bi kịch của Hy Lạp bắt đầu từ đó.
"Bi kịch Hy Lạp" là từ thường được dùng để nói đến huyền thoại về nhà vua
Oedipus. ông là người bị vua cha bỏ rơi, nhờ trẻ chăn cừu cứu sống và nuôi
nấng. Về sau khi lớn lên, ông vô tình giết cha đoạt ngôi, lấy chính mẹ mình
làm vợ. Khi biết rõ sự tình khủng khiếp đó, Oedipus tự móc mắt, để cho con
gái dắt đi ăn xin khắp xứ với mục đích giải lời nguyền của thần thánh.
Đó là huyền thoại. Bi kịch có thực và đau xót hơn nhiều của Hy Lạp là, sau
Alexander đến nay gần 23 thế kỷ, dân tộc này không còn sản sinh những
nhân vật kiệt xuất nữa và triền miên bị đô hộ. Sau đế chế của Alexander là
một đế quốc khác gần đó ra đời, đó là La Mã của Ý. Đế quốc La Mã cũng lại
sản sinh một đại đế Cesar, kẻ đã bành trướng vương quốc mình đến cả Pháp
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và Đức, đồng thời chiếm hết lãnh thổ của Hy Lạp, biển Hy Lạp thành một
tỉnh của mình trong khoảng năm 65 TCN.
Từ những ngày xa xưa đó Hy Lạp luôn luôn nằm dưới sự bảo hộ của đế
quốc La Mã, dù bản thân đế quốc này cũng kinh qua vô số thăng trầm. Suốt
hơn 1.000 năm từ thế kỷ thứ 4 đến 15, Hy Lạp là nơi gánh chịu sự tranh
chấp liên miên giữa các thế lực thần quyền của các tôn giáo và các đế chế
hùng mạnh quanh vùng Địa Trung Hải. Năm 1456 Hy Lạp bị đế quốc Thổ
Nhĩ Kỳ chiếm đóng và trở thành thuộc địa của họ gần 400 năm. Nỗi hận đó
vẫn còn vương vấn đến ngày hôm nay.
Nếu đã thăm Thố Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, ta sẽ thấy hai nước lân bang này không
giống nhau một chút nào. Nền văn hóa của Hy Lạp được xây dựng trên tinh
thần dân chủ và nhân bản. Từ thời Socrates, Hy Lạp đã có lệ "hỏi ý kiến
nhân dân". Do đó, không phải chỉ trên mặt khoa học và triết học, Hy Lạp
cũng còn là quê hương của nền dân chủ phương Tây. Tính nhân bản của học
thuật Hy Lạp thể hiện rõ nét nhất trong nghệ thuật điêu khắc và tạc tượng
của họ. Ngược lại Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia theo Hồi giáo, nền văn hóa
của họ thấm đượm sâu sắc quan niệm về xã hội và tôn giáo của kinh Coran.
Có lẽ vì vậy mà trong suốt thời gian khi Thổ Nhĩ Kỳ đô hộ Hy Lạp, chưa
bao giờ Hy Lạp đánh mất bản sắc của mình, mặc dù chế độ thuộc địa của
Thổ Nhĩ Kỳ cũng vô cùng hà khắc. Mãi đến năm 1822 người Hy Lạp mới
bắt đầu đấu tranh giành lại độc lập từ tay Thổ Nhĩ Kỳ với sự hỗ trợ của các
nước Anh, Pháp, Nga. Từ đó đến năm 1974 Hy Lạp vẫn còn trầm luân trong
các chế độ phong kiến và quân phiệt. Từ 1974 đến nay, Hy Lạp sống trong
một nền dân chủ còn non trẻ và là một nước nhỏ yếu trong cộng đồng chung
châu Âu.
Thế là, từ thời cổ đại đến nay dân tộc Hy Lạp chỉ có một thời kỳ huy hoàng,
bắt đầu với nhà thơ Homer (thế kỷ thứ 8 TCN) và chấm dứt cùng với sự suy
tàn của đế chế Alexander. Đó là nền văn minh thứ hai của phương Tây còn
ghi nhận được ngày nay, đến sau nền văn minh Ai Cập. Thế nhưng nền văn
minh Ai Cập không để lại một gia tài học thuật nào cho loài người, có lẽ vì
chữ viết thời đó quá thô sơ. Ngược lại, văn minh Hy Lạp là khởi điểm, là
nền tảng của học thuật phương Tây bởi lẽ ngôn ngữ của nhà thơ Homer cũng
chính là phương tiện để các thiên tài triết học và khoa học Hy Lạp phát biểu
nhận thức của mình, ngôn ngữ đó còn tồn tại đến ngày nay.
Sau đại đế Alexander, nền văn minh Hy Lạp lần lượt bị thay thế bởi nền học
thuật của La Mã, của Hồi giáo. Sau một thời gian chìm trong bóng tối của
thần quyền và giáo điều, văn minh châu Âu phục hưng trong thế kỷ thứ 15,
trong đó người ta khai quật tại gia tài của người Hy Lạp. Nền vật lý của
Aristotle được thừa nhận và sớm được phát triển lên thành một nền khoa học
thực nghiệm mà Galileo là người khai phá. Đúng trong thời điểm đó thì dân
tộc Hy Lạp đã bị mất nước và bị đô hộ.
Đế quốc mênh mông của đại đế Alexander bị đẩy lùi từ mọi hướng. Từ ấn
Độ, biên giới của Hy Lạp bị đẩy lui hàng ngàn dặm để ngày nay Hy Lạp
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nằm khiêm tốn ở phía tây của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng may thay, hầu như toàn
bộ hải đảo nằm giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ được thừa nhận là của Hy Lạp.
Đó là một vùng biển mang tên là Aegean với khoảng trên 2.000 hòn đảo.
Diện tích đất của Hy Lạp chỉ bằng khoảng 1/3 lãnh hải mà nếu tính cả đất
lẫn nước thì quốc gia này có khoảng 400.000 km2 lãnh thổ. Đây là một xứ
sở tuyệt đẹp, quanh năm ấm ánh mặt trời. Trên đất nước kỳ lạ đó ngày nay
chỉ sống 10 triệu dân Hy Lạp mà phần lớn tập trung quanh thủ đô Athens.
Truyền thống nhân bản của họ sinh ra những con người xinh đẹp, đầy tư
cách và hết sức tự hào về tổ tiên của mình.
Từ một hải đảo của biển Aegean, trong sắc nước biển xanh thẫm màu nhung,
khách nhìn về hướng tây để nhớ đến Marathonas và người lính nọ của 2.500
năm trước, để ngẫm lại Socrates, Plato và Aristotle, nhớ đến quê hương của
triết học và khoa học phương Tây. Ngày nay Hy Lạp là nơi cho những khách
muốn tìm đến thiên nhiên và lòng hoài niệm. Một ngày chuyển trời nọ, mưa
rơi trên biển Aegean. Khách bỗng giật mình nhớ lại một chiều mưa trên vịnh
Hạ Long. Phải thôi, Hạ Long là một hình ảnh thu nhỏ của biển Aegean.
Trong màng mưa, các hải đảo Aegean mờ mờ hiện lên dường như phi thực,
cũng như trong một ngày của nhiều năm về trước, từ ngoài khơi Hạ Long,
khách trở lại đất liền trong một chiều mưa dầm. Ôi nao lòng thay, cảnh mưa
trên biển. Mưa trên biển thì ngàn năm trước chắc cũng giống như ngàn năm
sau, trên biển Aegean cũng như trên vịnh Hạ Long.
Thế nhưng vịnh Hạ Long cũng còn có một Marathonas! Bởi lẽ sau
Marathonas khoảng 18 thể kỷ, năm 1288 quân nhà Trần của Việt Nam cũng
đẩy lùi một trận tấn công của đế quốc Mông Cổ trong thời Hốt Tất Liệt. Đó
là thời cực thịnh của người Mông Cổ có lẽ cũng như thời vàng son của các
đại đế Alexander và Cesar. Trước đó, vó ngựa Mông Cổ đã nuốt chửng xứ
Ba Tư, đã vang đến biên giới Đức-Ba Lan và tràn đến Bắc Kinh, thành lập
nhà Nguyên năm 1271. Cũng như Marathonas, trận chiến nổi tiếng nọ nằm
tại cửa Bạch Đằng, ngay cạnh bờ biển vì quân xâm lược ngày xưa thường đi
đường biển. Báo tin thắng trận, có người phu trạm nào đã chạy từ Bạch
Đằng về Vạn Kiếp, Thăng Long và đã ngã quị chăng? Phải chăng lịch sử
Việt Nam có một kẻ vô danh hơn cả người lính nọ của Marathonas?
Nếu có thì chắc người phu trạm đó đã bị quên lãng trong lịch sử đầy chiến
chinh của Việt Nam. Nhưng tại Hy Lạp, người ta không quên. Họ truy tầm
lại và biết người lính nọ tên là Pheidippides. Hy Lạp kỷ niệm sự tích vinh
quang và gian khổ này bằng cách tổ chức cuộc chạy đường trường 42km, từ
Marathonas về Athens trong thế vận hội năm 1896. Kể từ hơn một trăm năm
nay, mỗi kỳ thế vận trên thế giới đều có thi đấu chạy 42km mà người ta gọi
là môn chạy Marathon.
Thế vận hội chính là phát minh của người Hy Lạp trong thời cổ đại. Năm
nay, từ ngày 13 đến 29.8 thế vận hội lại trở về tại Athens. Khách bồi hồi đi
lại trên con đường dài 42km đó và nhận ra rằng nó không hề bằng phẳng
như vùng đất Bạch Đằng-Thăng Long. Nước Hy Lạp là một xứ sở của núi
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non và con đường lịch sử này chạy qua nhiều núi đèo hùng vĩ, tương tự như
Trường Sơn của miền Trung Việt Nam. Người lính nọ ngã quị là phải. Thật
là một sự kiện vô cùng có ý nghĩa khi các vận động viên năm châu sẽ chạy
lại trên con đường bi tráng đó. Thể nhưng, trong thời đại thực dụng này, liệu
còn có ai nhớ lại sự tích của các cuộc chiến chinh, sự thành bại của các đế
chế, số phận của những người lính không tên, sự thăng trầm của các dân tộc
và sự đổi dời của lịch sử?
1.2004

Sư cô Trí Hải không còn nữa
Thiền viện Vạn Hạnh trên đường Nguyễn Kiệm tại thành phố Hồ Chí Minh
là một tòa nhà uy nghi to lớn. Bên cạnh thiền viện là một con hẻm nhỏ dẫn
đến một ngôi chùa khiêm tốn, được gọi là tịnh thất của các tỉ kheo ni. Mỗi
lần khách bấm chuông lại thấy một ni cô tuổi còn trẻ chạy ra cẩn thận hỏi tên
khách mới mở cửa.
Kể từ hơn mười lăm năm nay, mỗi lần về thăm nhà tôi đều đến đó bấm
chuông để tìm gặp và thăm Sư Cô Trí Hải. Thường thì tôi đến buổi sáng hơi
muộn giờ, ngồi chưa đầy một tiếng đã thấy nhà chùa chuẩn bị thọ trai nên tôi
xin về. Tuy thời gian không nhiều nhưng mỗi lần tôi vẫn cảm nhận một thiền
vị nhẹ nhàng, quên hẳn mình đang ngồi không xa đường Nguyễn Kiệm ồn
ào đầy tục lụy của những hàng quán gần đó. Ngồi ngoài sân chùa, tôi thường
được nghe tiếng tụng kinh trong trẻo và đầy khí lực của các vị ni và nhất là
được nghe Cô Trí Hải đàm luận Phật pháp. Từ lúc ban đầu tôi đã gọi Cô
bằng "cô" và về sau giật mình khi nghe các vị ni khác cũng như các vị cư sĩ
đến thăm đều gọi Cô bằng "sư". Thế nhưng đã lỡ thì tôi cho lỡ luôn và hình
như Cô cũng không quan tâm gì đến việc xưng hô.
Thời gian trước khi gặp Cô tôi đã biết Cô là một tu sĩ Phật giáo xuất sắc, giỏi
ngoại ngữ, giỏi viết văn dịch sách, yêu văn thơ. Nghe tôi dịch sách Phật, Cô
tặng tôi cuốn từ điển Pali-Việt do Cô soạn. Hồi đó cuốn từ điển đó được
đánh máy trên giấy pelure mỏng dính. Trong những năm tám mươi, tôi chưa
kịp mong Cô đi học đánh máy vi tính thì ngày nọ nghe Cô nói:
- Thì ra cái máy vi tính hắn cũng giống tâm người.
- Giống chỗ nào Cô?
- Mình ở trong một cái file nào thì mình không thể erase nó. Mình ra khỏi
file thì mới erase nó được.
- Thì giống chỗ nào?
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- Tâm cũng thế thôi. Đang giận thì khó biết mình đang giận lắm, khó ra khỏi
lắm.
Thì ra Cô đi học vi tính để viết lách mà Cô cũng không quên Phật pháp. Tôi
nghiệm ra rằng Cô sống trong nhận thức luận của Phật pháp nên không có
chuyện "quên" hay "không quên". Mỗi lần ghé thăm tôi đều mang theo ít sôcô-la, thực tế là tôi không biết đem theo vật gì ngoài thứ đó. Có lần Cô nói:
- Cứ mỗi lần anh về thì tôi thấy mình như con nít, được sô-cô-la.
Thực tình tôi không biết Cô bao nhiêu tuổi và thấy không có gì quan trọng
để hỏi. Tôi chỉ thấy Cô thực là dẻo dai, đi cứu trợ đường xa dài ngày không
biết mệt. Nhìn quanh thấy nhà chùa chất đầy mì gói, tôi hỏi Cô:
- Sao Cô không đem tiền phát cho khỏe, đem phẩm vật vừa cồng kềnh vừa
mua bán mất công?
- Biết thế nhưng đem cho tiền, đàn ông họ lấy đi nhậu hết cả, vợ con không
còn gì. Cuối cùng mì gói vẫn hơn.
Thì ra đi cứu trợ mà cũng có chiến thuật chiến lược hẳn hoi. Thời gian giữa
các lần cứu trợ Cô dùng để nhập thất hay dạy học, viết lách, dịch thuật.
Ngày nọ tôi nói với Cô:
- Thưa Cô, con tìm được một chữ dịch cho từ appearance hay lắm, chữ đó ta
nên dịch là "sự trình hiện".
- Hay chỗ nào?
- Đó, thì sự vật "trình hiện" lên đúng như tâm thức của ta. Đúng quá chứ còn
chi nữa
- Tôi thì tôi dịch là "giả tướng".
- Thưa Cô, trong chữ "giả tướng" có chữ "giả". Mà nói "giả" tức là ta phê
phán rồi. Ta không được phê phán, ta phải khách quan.
Cô cười khanh khách. Tôi không rõ tại sao lần đó Cô cười lớn, Cô thú vị
điều gì? Tôi nghiệm ra rằng chỉ đối với Cô Trí Hải tôi mới mạnh dạn nói
những điều tôi nghĩ. Tôi đã từng gặp các vị tu sĩ khác và ít có những cuộc
đàm luận tự nhiên và bình đẳng như với Cô. Một điều đặc biệt nữa là Cô biết
lắng nghe. Có lẽ đó là điều mà Cô học của Hoà thượng Thiện Siêu. Thầy
Thiện Siêu và Cô là hai người mà tôi được gặp, hai vị tu sĩ chịu lắng nghe
những ý kiến của một người tại gia sơ cơ như tôi.
Đời sống xã hội của Cô có nhiều phiền toái, Cô cũng chịu lắm điều khổ nạn.
Ngày nọ Cô nói với tôi:
- Tôi mong kiếp sau sẽ được tái sinh ở cõi Phật A-di-đà. Tôi không muốn
làm kiếp người nữa.
Cô nói với một giọng thanh thản và vững chắc. Tôi không ngạc nhiên lắm
mặc dù thông thường Cô ít nói về cõi Cực lạc phương Tây. Phải thôi, kiếp
của một ni sư trong đời làm người thật là khó khăn, nhất là khi trên thế giới
bóng tối nhiều hơn ánh sáng. Con người phải kiên quyết lắm, nghị lực lắm
mới vừa giáo hóa học trò, vừa đi cứu trợ, vừa sống trong thế gian tục lụy,
vừa trau dồi Phật pháp, vừa tự mình sáng tác, vừa dịch thuật và giới thiệu
kinh sách. Ai đã từng sống ở Thành phố Hồ Chí Minh ồn ào hẳn phải biết
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đây thật là một điều bất khả. Ngày nọ Cô nói:
- Anh biết không, Ngài Đạt-lai Lạt-ma có thần thông đó nghe.
- Thiệt không Cô, sao Cô biết?
- Cách đây không lâu tôi có viết thư cho Ngài xin một tấm hình. Không ngờ,
không những Ngài gửi cho một tấm hình mà còn có cả chữ ký nữa. Vừa rồi
đây, tôi dịch một tác phẩm của Ngài và nguyện chỉ uống nước thôi, không
ăn suốt mười ngày để dịch cho xong. Tôi để tấm hình của Ngài trước mặt và
quả nhiên không hề thấy mệt mà còn khỏe lên nữa.
Sau đó Cô gọi người đem tặng tôi một chồng sách do Cô viết và dịch, trong
đó có tác phẩm nọ của Đạt-lai Lạt-ma. Cô lắng nghe tôi kể đã gặp Ngài tại
Bonn và lời tôi tâm sự, sao giọng của Ngài nghe rất quen thuộc đối với tôi.
Cô muốn nói điều gì nhưng cuối cùng giữ im lặng.
Ngày nọ trên đường từ Tây Tạng về, tôi "gùi" trong ba-lô một bức tượng của
bồ-tát Văn Thù đem đến cúng dường trong chùa. Tôi biết tuy Cô mong thác
sinh về cõi Cực lạc nhưng con người của Cô không phải chỉ chuyên tâm
niệm Phật mà là người lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Thế nên Văn Thù tay cầm
kiếm bén chém màn vô minh phải là tính cách của Cô. Và quả như thế, nội
dung của các câu chuyện giữa Cô và tôi đều thuộc về nhận thức luận, lý giải
cảnh đời, cảnh người, tác động của nghiệp, về các bậc thầy đã xuất hiện trên
thế gian trong thế kỷ 20. Ngày nọ Cô nói:
- Đau răng mới biết rõ ý nghĩa của vô ngã!
- Răng cỏ với vô ngã ăn thua gì đâu Cô?
- Khi răng không đau thì mình không để ý tới hắn, coi như không có. Khi
hắn lên tiếng là có chuyện. Cũng thế, nếu mình vô ngã thì môi trường xung
quanh mình sẽ rất dễ chịu. Còn mình lên tiếng "có tôi đây" thì có chuyện
ngay. Bởi vậy muốn lành mạnh là vô ngã, vô ngã là lành mạnh.
Lần nọ tôi kiếm thăm Cô và kể chuyện vừa đi chiêm bái Linh Thứu ở Ấn Độ
về. Cô chăm chú nghe và mừng cho tôi được đi thăm các thánh địa. Tôi hơi
có chút xấu hổ vì kẻ nhập môn như mình mà đã được đi chiêm bái, còn Cô
thì chưa. Trong giọng nói của Cô tôi nhận ra có một niềm mong ước rất lớn
được đi thăm dấu chân của Đức Phật.
Cách đây chưa đầy một năm, cuối tháng 12 năm 2002, Cô đưa chúng tôi về
thăm tịnh thất tại Nhà Bè và Hóc Môn. Nhờ Cô mà tôi được gặp thầy Nhật
Từ trong lần này. Thầy Nhật Từ gọi Cô bằng "Ni trưởng" hết sức trân trọng,
còn tôi xưng hô cứ như cô cháu trong nhà. Nhà Bè là một cơ sở nuôi dạy các
cháu mồ côi, nay đã khang trang. Còn Hóc Môn là một ngôi chùa khiêm tốn
mới xây, có phòng giảng pháp và lớp cho trẻ em học. Đất ở Hóc Môn do
một đệ tử cúng dường để cho Cô có một chỗ yên tĩnh để làm việc và nghỉ
ngơi, xa bớt đường Nguyễn Kiệm bụi bặm. Chúng tôi ngồi uống trà trong
một cái cốc lợp bằng tre lá, nghe tiếng gió bên ngoài xào xạc chen giữa các
hàng cây. Tôi nói giọng cải lương:
- Bây giờ Cô cũng có một chốn để về rồi!
- Tôi mà cũng có phước báo sao?
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Chúng tôi mỉm cười. Phước báo hiểu theo nghĩa nhà đất, tài sản thì đúng là
xưa nay Cô không có và Cô cũng chưa bao giờ cần có. Bao nhiêu năm gặp
Cô tại Nguyễn Kiệm chưa bao giờ tôi nghe Cô nói cần một cái gì, thậm chí
chưa bao giờ Cô than "không có thì giờ". Còn hiểu phước báo là tài năng và
trí tuệ thì Cô có thừa và đang chia sẻ cho tăng ni sinh của Cô. Trong dịp này
Cô cho hay là được cấp lại hộ chiếu rồi. Tôi thầm mong có đủ nhân duyên
để Cô đi thăm thánh địa và qua châu Âu thăm Phật tử một chuyến.
Ngày 11.10 năm 2003 vừa qua, tôi lại bấm chuông nơi chiếc cửa sắt màu bạc
của ngôi chùa nhỏ trên đường Nguyễn Kiệm. Ni cô thị giả mở cửa cho tôi
vào. Vị ni cô cho hay cách đây vài tháng Sư bị té ngã nằm nhà thương tưởng
nguy hiểm tính mạng nhưng bây giờ lành rồi. Gặp tôi Cô tiếp câu chuyện tai
nạn đó và kể:
- Lúc tôi té xuống, thật tâm tưởng mình sắp chết, tôi hết sức vui mừng sắp
thoát được kiếp người
- Thật sao Cô?
Tôi ngẩn người nhìn Cô. Nhưng tôi liền nhớ ngay đến câu chuyện Cực lạc
phương Tây và tin là Cô nói thật. Đúng thôi. Đối với một người sống từ nhỏ
trong Phật pháp như Cô thì sống chết có nghĩa gì, chết là đi từ một cảnh giới
này qua một cảnh giới khác thôi. Tôi bỗng nhớ đến thân phận mình:
- Cô được tự tại như thế chứ con thì không. Người tại gia bị vướng bận lắm
Cô ạ. Vướng bận vợ con, nhất là con cái. Con không biết tới cái ngày đó
mình sẽ ra sao.
- Ừ thì tại gia xuất gia chỉ khác nhau chỗ đó
Cô nói nhỏ tiếng. Tôi ngẫm nghĩ một lát:
- Nhưng nếu cho con được ước nguyện thì con không thích về cõi Cực lạc.
Con thích về cung trời Đâu suất nghe Đức Di-lặc giảng pháp hơn.
- Anh coi chừng về Đâu suất thì phải nhớ Đâu suất nội viện nghe
- Đâu suất mà cũng có nội ngoại sao Cô?
- Có chứ. Ngài Di-lặc ở Đâu suất nội viện còn Đâu suất ngoại viện chỉ là
vòng ngoài vui chơi hưởng lạc thôi.
Thấy tôi cười, Cô nói tiếp:
Thì cũng như có người tới chùa không vô nội điện lạy Phật mà chỉ ở vòng
ngoài ăn cơm chay thôi.
Tôi càng cười lớn tiếng. Tôi ghé qua nội điện của chùa thì thấy tượng Văn
Thù "của tôi" được thờ ở đó, nhưng lại có thêm một bức thứ hai. Cô nói có
một Phật tử ở Hồng Kông cũng thỉnh về một bức Văn Thù cho Cô. Cô nói trí
huệ thì không bao giờ đủ. Thứ bảy hôm đó Cô hẹn tuần sau tôi hãy đến trình
bày đề tài "Sự tái sinh trong quan điểm của đạo Phật":
- Bắt đầu sáu giờ sáng đó nghe. Anh dậy sớm nổi không?
- Dạ được chứ!
Tôi mạnh miệng như thế chứ không ngờ tăng ni sinh của cô bắt đầu khóa
học sớm như vậy. Tuần sau, ngày 18.10 tôi dậy năm giờ sáng, lần đầu tiên
tôi cả gan đi giảng bài cho môn đệ của Sư Cô Trí Hải. Đường từ quận năm
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đến Nguyễn Kiệm khá xa, xem như chạy từ đầu này qua đầu kia của thành
phố. Đến nơi đúng sáu giờ thì các vị tăng ni sinh đã ngồi đầy sân, có vài vị
cư sĩ do Cô thân hành mời riêng. Tôi bắt đầu buổi trình bày và thấy Cô ngồi
tuốt đàng sau, gần các vị cư sĩ. Sau này mới biết Cô chu đáo ngồi xa nhất để
xem người ngồi sau có nghe rõ. Trong phần trình bày tính chất của ý chí và
ước nguyện, nói rằng những niệm lực này có thể tồn tại từ đời này qua kiếp
khác, tôi lấy thí dụ:
Ví như đời này ta có ước nguyện đi hành hương đất Phật mà chưa đủ điều
kiện thì ước nguyện đó vẫn tồn tại và đợi nhân duyên hình thành, đời sau
hay đời sau nữa sẽ thực hiện được.
Tôi bất giác nhìn Cô, thấy Cô mỉm cười gật đầu. Tôi cảm nhận có một sự
rúng động nơi Cô. Ngờ đâu, đó là lời thưa gửi cuối cùng của tôi đối với Cô.
Chưa đầy hai tháng sau, chiều chủ nhật 7.12 tôi đọc một bức điện thư của
một người bạn cho hay Cô đã bị tai nạn từ trần. Nửa tin nửa ngờ tôi gọi ngay
về Nguyễn Kiệm. Một ni cô giọng đầy nước mắt xác nhận hung tin kinh
hoàng đó. Sau khi viết thư báo tin cho thầy bạn, tôi tự hỏi năm nay Cô bao
nhiêu tuổi. Trước sau, tôi vẫn không biết đến tuổi Cô.
Tôi vào Google, gõ từ "trí hải". Vô số tài liệu mang tên Cô hiện ra. Tôi lạc
vào một website nọ và chợt thấy tác phẩm "Tâm bất sinh", ngữ lục của thiền
sư Bankei, Việt dịch Thích Nữ Trí Hải. Tôi đọc lại "ghi chú của người
chuyển ra Việt ngữ" và nhận ra lại văn phong nhẹ nhàng, lấp lánh trí huệ của
Cô. Chiều nay lời văn vô cùng sống động như Cô đang trực tiếp nói với tôi.
Tôi đọc lại Bankei và chợt thấy lời dạy của Ngài thật giống với
Krishnamurti, một người mà Cô Trí Hải cũng vô cùng quí trọng và đã dịch
khá nhiều.
Khi tôi đọc xong thì bên ngoài trời đã tối. Cô ra đi đã hơn sáu tiếng đồng hồ
rồi. Cõi nhân sinh lại vắng thêm một người đầy tài năng, đức hạnh và nhiệt
tâm phục vụ con người và đạo pháp. Ôi, những con người này càng ngày
càng ít ỏi. Tôi lại không tìm thấy số tuổi của Cô vì mải đọc Bankei nhưng
bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa. Tâm bất sinh thì làm gì có tuổi.
Tôi đến cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Trăng 14 rực sáng trong một bầu trời hoàn
toàn không mây hiếm có của mùa đông châu Âu. Ánh trăng dường như có
màu xanh, in rõ bóng đậm của mái nhà trên vách tường. Tôi đang đau buồn
nhưng biết đâu Cô đang tiêu dao cùng trăng sao? Cô chẳng đã nói "vui mừng
sắp thoát được kiếp người" ư?
Nghĩ lại thì ra trước khi chia tay, tôi kịp thưa gửi Cô một câu về chuyện
hành hương, còn Cô cũng kịp nhắn gửi cho tôi một câu về lòng "vui mừng".
May cho tôi được nghe câu đó, nếu không thì lòng tôi bây giờ đau xót đến
bao nhiêu. Thế nhưng vẫn xin hỏi Cô, Cô có nhất định muốn thác sinh về cõi
A-di-đà hay cuối cùng Cô "đổi ý" tái sinh làm lại kiếp người để tiếp tục giáo
hoá và để đi thăm thánh địa?
9.12.2003
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Hoài niệm Hội An
Tôi náo nức trở lại Hội An, thành phố cổ.
Bốn mươi năm trước, tôi đã đến đây. Ấn tượng ngày xưa của một cậu bé tiểu
học vốn mau mờ nhạt trước sự thay đổi nhanh chóng của tuổi thiếu niên. Do
đó, Hội An chỉ đọng lại trong tôi với chiếc Chùa Cầu. Đối với tôi Chùa Cầu
thật lạ, chùa nào mà nằm ngay giữa phố, lại bắc qua sông, chùa phải xa chợ!
Bốn mươi năm trước, đến Chùa Cầu Hội An tôi đứng tần ngần trước tượng
thần khỉ ở đầu cầu, có ai vừa thắp một nén hương. Ngày đó tôi đã biết Hội
An là một thành phố cổ, ngày xưa nơi đây tấp nập những thuyền bè nước
ngoài. Nhưng ai đã dựng xây Chùa Cầu và nhất là tại sao chùa nằm ngay
giữa phố, hồi đó tôi tự hỏi.
Bốn mươi năm qua là một thời gian kỳ lạ của lịch sử, trên thế giới và trong
lòng đất nước. Nếu hai mươi năm đầu còn mang nặng dấu vết của thù hận,
chiến tranh và ý thức hệ thì hai mươi năm sau, như nhờ một phép lạ, mọi
tranh chấp và mọi chiến tranh nóng lạnh hầu như chấm dứt. Hòa bình trở lại
tại Việt Nam. Tại phương Tây, bức tường Berlin sụp đổ năm 1989 đánh dấu
một khúc ngoặt của sự tranh chấp Đông-Tây và mở ra một kỷ nguyên mới
của sự toàn cầu hóa. Hai mươi năm qua cũng đánh dấu một hiện tượng chưa
hề có trong lịch sử con người, đó là sự di dân với qui mô lớn từ nước này
qua nước khác, từ lục địa nay qua lục địa khác. Hàng trăm ngàn người đi từ
Đông âu qua Đức, từ Bắc Phi qua Pháp, từ Việt Nam qua Mỹ, từ Pakistan
qua Anh, từ Tây Tạng qua ấn Độ... Phương tiện giao thông và khả năng
thông tin hiện đại đã làm trái đất trở nên nhỏ bé. Ngày nay, việc con người
lên đường đi định cư tại một nước khác dĩ nhiên cũng có chút phiêu lưu mạo
hiểm nhưng không khác gì lắm nếu so với trăm năm trước dân quê bỏ lũy tre
xanh lại đằng sau. Họ lên đường tìm cuộc sống một nơi xa lạ, đó là những
người được mệnh danh là "kiều dân".
Kiều dân không phải chỉ trong thế kỷ hai mươi mới có. Tôi khám phá ra một
cách thú vị và muộn màng rằng, từ thế kỷ thứ 16, Hội An là nơi kiều dân
Nhật Bản và Trung Quốc đã sống. Khoảng năm 1560, người Nhật đã đến
đây giao thương, có người ở lại lâu dài. Tại Trung Quốc, khi nhà Thanh
thắng lợi, con cháu nhà Minh cũng bỏ xứ ra đi và lưu lạc đến tận Hội An,
xem nơi đây là quê hương mới của mình. Thì ra dân Việt không chỉ sản sinh
kiều dân Việt Nam sống nhiều nơi trên thế giới, chúng ta cũng đã cưu mang
kiều dân nước khác từ nhiều thế kỷ trước. Cách đây vài trăm năm những con
người lưu lạc đó đã chân ướt chân ráo qua đây, mang theo thuyền gỗ, súng
đồng, sản phẩm cao cấp như tơ lụa và đồ sứ để buôn bán làm ăn, nhất là
mang cả một vốn liếng văn hóa và kiến trúc.
Câu hỏi ngày xưa xem ra đã có câu trả lời. Chùa Cầu có lẽ do thương nhân
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người Nhật xây dựng khoảng thế kỷ thứ 17, khi họ xem Hội An là một trong
những nơi dừng chân ít ỏi, là nơi họ sinh cơ lập nghiệp và hội nhập với
người bản xứ. Chẳng thế mà Chùa Cầu có tên là Cầu Nhật Bản. Cũng vì thế
mà ngày ấy người Nhật sẵn sàng bỏ tiền ra trùng tu Chùa Cầu khi kiến trúc
này xuống cấp. Người Việt thuyết minh kể một cách hãnh diện rằng năm
ngoái năm kia, một đoàn nhà sư Nhật đã đến Hội An để thăm mộ tổ tiên và
"trấn huyệt" cho cả xứ Nhật vì khe của nhánh sông Thu Bồn tại Chùa Cầu
nằm ngay trên lưng một con thủy quái khống lồ. Con vật này có tên tiếng
Nhật là Mamazu, đầu nằm ở Nhật, đuôi ở Ấn Độ. Nhờ các nhà sư trấn huyệt
mà thủy quái bớt vẫy đuôi, nước Nhật năm đó bớt bị động đất. Đáng phục
thay các nhà sư già, họ không quản đường xa khó nhọc, họ làm tất cả vì tiền
nhân và xã tắc của họ.
Cách Chùa Cầu vài trăm mét, khách có thể tham quan vài ngôi chùa của các
bang hội người Hoa. Trong chừa họ thờ vị nữ thần Thiên Hậu Thánh Mẫu,
vị thần năm xưa đã phù hộ cho họ vượt biển an toàn. Chùa được bảo quản vô
cùng chu đáo, tượng nữ thần hiện trên đầu sóng hết sức uy nghi. Bà con
trong bang hội phần lớn nay đã xa xứ làm ăn, người giữ chùa cho biết. Họ đi
xa, Hội An đâu phải chỗ làm ăn, người ra nước ngoài, người về cố hương.
Người giữ chùa kể, nét mặt không giấu được nỗi buồn của người ở lại đơn
chiếc. Nhưng người đi xa hãnh diện và biết ơn tổ tiên, họ gửi tiền về để
chăm sóc giữ gìn nơi thờ tự trang nghiêm sạch sẽ.
Nhắc lại người Nhật, người Hoa của vài trăm năm trước, tôi bỗng nhớ đến
thân phận của những người được gọi là Việt kiều hiện nay đang lưu lạc trên
toàn thế giới. Những vấn đề đặt ra cho kiều dân ngày xưa hẳn không khác
ngày nay. Chắc những người Nhật người Hoa đó cũng trăn trở lắm điều,
cũng thực hiện một cách khó khăn phương châm "vừa giữ gìn bản sắc dân
tộc, vừa hội nhập với người bản xứ". Nhiều người trong số họ đã kết hôn với
người Việt, con cháu thế hệ thứ hai thứ ba của họ hẳn cũng chỉ còn nói được
tiếng Việt và bị cha mẹ la rầy. Họ cũng ngóng trông quê hương của mình, là
"giọt máu rơi" của tổ quốc họ. Rồi cũng đến ngày, họ cũng có cái đau xót bỏ
thân nơi xứ lạ quê người. Nhưng họ không bao giờ ngờ, vài trăm năm sau, sẽ
có một đoàn nhà sư già sẽ đến cầu siêu cho mình và hàng đoàn con cháu sẽ
đến viếng lăng mộ của mình.
Tôi vào lại Chùa Cầu, tìm đâu là nơi thờ cúng mà ngày xưa, do tôi ham đứng
xem tượng thần khỉ, thần chó, không chịu vào lễ bái. Án thờ trưng hình vị
Bắc Đế Trấn Vũ, xung quanh đầy bụi bặm. Ảnh thờ cong queo khô rốc, lạnh
tanh. Thấy cán bộ hăng hái bán vé tham quan, tôi hỏi tại sao không ai lau
bàn quét bụi trên án thờ và không nghe tiếng trả lời. Chỉ cách chùa người
Hoa mấy trăm mét mà sự chu đáo hai nơi khác nhau một trời một vực. Trên
bàn cạnh án thờ, người bày bán một xấp "tranh lụa", vẽ vời cẩu thả. Sau án
thờ là chỗ sinh hoạt của cán bộ phụ trách tham quan, một bàn cờ tướng còn
đánh dở. Bụi bặm này làm tôi nhớ đến các nơi thờ tự trong lăng tẩm xứ Huế,
ở đâu cũng đóng bụi như nhau. Con cháu Nguyễn tộc ở đâu cả? Trên án thờ
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Chùa Cầu, không hề cháy một nén hương thơm, phải chăng tại vì vị Bắc Đế
Trấn Vũ là người Hoa hay do ta đã mất thói quen thờ cúng?
Tôi đứng lại trước tượng thần khỉ thần chó. Bây giờ tôi mới biết hai vị này
cũng là linh vật, đứng nơi đây để "yểm" thủy quái Mamazu. Tôi thắp một
nén hương để nhớ công ơn hai vị và cũng để nhớ ngày xưa, chiêm nghiệm
về thời gian và những điều dâu bể. Ôi, bốn mươi năm trôi qua. Bây giờ tôi
cũng là kiều dân, sống nhờ trong một nước khác. Dưới chân cầu hầu như
không có nước chảy. Trên thế gian bao nhiêu điều đã diễn ra. Nhiều điều
trọng đại đã thay trời đổi đất, đã mở một kỷ nguyên mới cho đất nước, đã
đổi đời cho một số lớn người. Nhưng cũng có một số người khác, vì hoàn
cảnh riêng, phải di tản ra nước ngoài làm kiều dân, như những người Nhật
năm xưa đã xây dựng ngôi Chùa Cầu này, hỡi thần thức hai vị.
Kiều dân người Việt ngày nay sống khắp thế giới, con số có thể lên đến ba
triệu người. Họ có để lại dấu vết văn hóa gì trong các nước sở tại hay không,
điều đó thời gian sẽ trả lời. Còn tôi thì tôi không mấy tin tưởng. Dù có rất
nhiều bằng cớ về sự thành công của người Việt Nam ở nước ngoài, tôi vẫn
thấy đau đáu điều gì về kiều dân người Việt. Họ dứt khoát không phải là
những người đầy tự tin và có nhiều ảnh hưởng như người Nhật, người Hoa
ngày trước tại Hội An.
Trên đường phố xuôi ngược ở nước ngoài, nếu cứ thấy người châu Á tóc
đen, mặt mày khắc khổ, ánh mắt đăm chiêu, tò mò đi lại gần nghe thử tiếng
nói thì ta thấy, y như rằng, đó là người Việt Nam. Họ là những con người
làm đủ thứ nghề, nhưng vốn ít, sống nội tâm, không tin nhau, thiếu đoàn kết
và nhất là sớm thỏa mãn với chính mình. Lịch sử gần nửa thế kỷ qua của dân
tộc dường như dạy cho họ một bài học, tồn sinh được qua ngày là may mắn
lắm rồi, tất cả mọi sự khác là xa xỉ. Kinh nghiệm lớn nhất của họ dường như
là, đừng hợp tác với ai, đừng làm điều gì lớn lao, chỉ chuốc lấy thất bại thôi.
Họ không hề có tâm lý mở đường như kiều dân nước ngoài xưa kia ở Hội
An mà ngược lại, một phần trong số họ nghĩ mình là những người cùng
đường. Làm sao đòi họ làm một điều gì để đời, vượt thời gian?
Điều chắc chắn là họ nhớ quê hương và biết đâu là "chốn để về" của mình.
Nhưng họ đã lỡ quen nghi ngại nhau nên sẽ không có những công trình văn
hóa đồ sộ, những bang hội lớn lao, những qui mô hợp tác tầm cỡ. Họ quen
chôn những điều ấp ủ đó ở trong lòng. Vài mươi năm nữa, con cháu họ chắc
sẽ không còn ai chịu quét tước đền chùa, hoài niệm nhắc nhở lịch sử di dân
của cha ông hồi xưa và biết nhớ ơn các thánh thần đã một thời phù hộ. Nếu
họ có về thăm nước, thấy bàn thờ phủ đầy bụi bặm, họ sẽ thấy một hình ảnh
dường như quen thuộc, chẳng có gì đáng trách. Và người thuyết minh vẫn kể
một cách hãnh diện, có một đoàn nhà sư người Nhật...
6.1996
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Ngàn xưa vọng tiếng
Tại châu Âu, Địa Trung Hải là một khu vực kỳ lạ của địa cầu.
Trên bờ đông nam của vùng biển này là Ai-cập ở Bắc Phi, quê hương của
một nền văn minh đồ sộ với số tuổi khoảng trên 5000 năm. Ngày nay những
đền đài lăng tẩm tại Ai-cập là dấu tích của một nền văn hoá và học thuật xưa
nhất của loài người còn được giữ lại một cách khá nguyên vẹn. Theo bản đồ,
ngược chiều kim đồng hồ, men theo bờ biển ta sẽ đến bán đảo Sinai và vùng
Israel, Lebanon. Nơi đó, tại những địa điểm khá gần nhau đã phát xuất ba
tôn giáo lớn của loài người, đó là Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo và Hồi
giáo. Lại men theo bờ biển đi ngược về phía bắc, ta sẽ gặp Hy Lạp với vô số
hải đảo. Hy Lạp cũng lại là quê hương của một nền học thuật vĩ đại với số
tuổi khoảng gần 3000 năm. Nền văn minh Hy Lạp là nguồn gốc của toàn bộ
đời sống tinh thần và hoạt động khoa học của phương Tây ngày nay. Tiếp
tục đi dọc bờ biển, ta sẽ đến Ý, quê hương của Julius Caesar và nền văn
minh La Mã, vốn đã từng làm bá chủ châu Âu nhiều thế kỷ. Từ Ý ta sẽ đi
qua nhiều bờ biển vô cùng xinh đẹp và tiếng tăm để đến Pháp, Tây Ban Nha,
Bồ Đào Nha, những vùng đất được thiên nhiên hết sức ưu đãi và giàu mạnh,
từng khám phá và làm chủ nhiều vùng đất trên thế giới tại châu Mỹ, châu Á.
Tây Ban Nha cách Bắc Phi chỉ bằng một eo biển rộng không quá 20km.
Vượt qua eo biển đó là trở về châu Phi, là Morocco với thành phố nổi tiếng
Casablanca mà khách vẫn còn nghe văng vẳng một điệu nhạc quen thuộc.
Lại đi về phía đông, dọc theo bờ biển khách gặp ba nước Algeria, Tunisia,
Libya. Có lẽ khách sẽ nôn nóng đi nhanh qua ba nước đó để gặp lại Ai-cập,
để đi trọn một vòng Địa Trung Hải. Ba nước Bắc Phi đó dường như không
có gì đáng chú ý. Nhưng không phải thế, tổ tiên của họ đã xây dựng một giai
đoạn vàng son trong lịch sử châu Âu và còn để dấu ấn đến ngày nay. Đó là
thời kỳ của sắc dân Berber tại Tây Ban Nha.
Nói đến Tây Ban Nha, khách liền liên tưởng đến những đặc trưng nổi tiếng
của đất nước này như các thao trường đấu bò mộng, tiếng đàn Tây ban cầm,
đến nàng Carmen với điệu vũ Flamenco, chàng Don Juan từng làm thổn thức
bao trái tim phụ nữ. Tây Ban Nha là một nước lớn, trải dài từ phía bắc với
Đại Tây Dương xuống phía nam với Địa Trung Hải. “Khắp nơi đều nằm
trong nắng, Todo bajo el sol”, đó là niềm hãnh diện của họ mời gọi dân Bắc
Âu thèm ánh mặt trời. Khách đến Tây Ban Nha để thưởng thức nắng ấm và
gió biển. Ít ai biết rằng đất nước này rất đa dạng, cũng đầy núi non hùng vĩ,
chỉ đứng thứ hai sau Thụy Sĩ về rừng núi tại châu Âu.
Thế nhưng tất cả những đặc trưng Tây Ban Nha nổi tiếng kể trên thật ra đều
chỉ xuất phát từ một vùng đất duy nhất, đó là Andaiusia, nằm ở phía nam.
Quê hương của Carmen lẫn Don Juan đều là Sevilla, thủ phủ của Andaiusia.
Môn đấu bò cũng xuất phát từ Andaiusia. Người ta chỉ nên xem đấu bò ở
Sevilla, cùng lắm là tại thủ đô Madrid, xem nơi khác "chỉ phí thì giờ", nói
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như người Tây Ban Nha. Đàn Tây ban cầm và nhạc điệu Flamenco cũng là
của người dân Andaiusia. Do đó nếu chỉ được thăm Tây Ban Nha một lần rồi
thôi thì khách đừng vội đến Madrid hay Barcelona xem bóng đá dù nơi đây
có cả chục tài danh đắt giá mà nên đến Andaiusia để xem đấu bò và vũ điệu
Flamenco. Nhất là, nếu có chút tha thiết với lịch sử, với những sắc dân nay
đã tàn suy, khách phải biết đến công trình chói lọi của họ và nỗi lòng u uẩn
còn vọng lại trong tiếng nhạc Flamenco của người du mục Bohemian, hậu
thân của người Berber ở Bắc Phi.
Tôi từ Lagos của Bồ Đào Nha, điểm cực Tây của châu Âu, đến Sevilla trong
một ngày đẹp trời. Vào thành phố, xe chạy ngang trước trường đấu bò nổi
tiếng. Thôi, tôi không còn thì giờ và tâm tư để xem môn thể thao đầy bạo lực
và tiếng reo hò chiến thắng này. Thời sinh viên tôi đã một lần hâm mộ và
náo nức đi xem, nhưng bây giờ tôi muốn tìm lại dấu tích huy hoàng của một
sắc dân nay hầu như đã biến mất trên bản đồ thế giới. Đến Andaiusia và
Sevilla người ta sẽ thấy những công trình kiến trúc và xây dựng của người
Moor, đó là tên của châu Âu đặt cho người Berber từ Bắc Phi đến. Và ngày
xưa, những người Moor đó đến châu Âu không phải nhờ cậy gì ai, mà đến
để làm bá chủ tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha trong một thời kỳ dài đến
tám thế kỷ.
Trong thời kỳ vài trăm năm trước công nguyên, vùng Andaiusia bị đế quốc
La Mã thống trị. Về sau, khi La Mã suy tàn thì các bộ tộc Bắc Phi cũng bắt
đầu di dân qua Tây Ban Nha trong khoảng thế kỷ thứ năm. Sa mạc Sahara
quá khắc nghiệt và eo biển Gibraltar quá hẹp làm những người Bắc Phi cầm
lòng không đậu, họ bỏ quê hương ra đi, hy vọng có được một cuộc đời khá
giả hơn. Từ những thế kỷ đầu công nguyên cả La Mã lẫn Bắc Phi đều theo
đạo Thiên Chúa. Năm 570 nhà tiên tri Muhmmad ra đời, sáng lập Hồi giáo.
Nền tôn giáo này lan truyền nhanh chóng qua các nước Bắc Phi. Năm 711
những người Berber theo đạo Hồi tấn công Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha và
chiếm trọn cả một vùng bán đảo mênh mông này.
Đó là thời điểm của đầu thế kỷ thứ tám mà sách vở châu Âu gọi là thời đại
của người Moor tại bán đảo Iberian gồm Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
Nhưng các triều đại của người Berber với nền văn hoá của đạo Hồi vừa mới
hình thành lại rất cởi mở và tiến bộ. Họ trọng thị và sống chung hòa bình với
tín đồ đạo Do Thái và Thiên Chúa, xây dựng một nền văn minh rực rỡ với
khoa học, nghệ thuật và kiến trúc. Trong thời bấy giờ châu Âu còn đang ngủ
mê, người Berber phải đưa cả những nhà trí thức Á-rập qua Tây Ban Nha để
xây dựng viện đại học, thư viện, nhà thương, trường học, công trình kiến
trúc, thủy lợi, giao thông. Và đường sá thời đó đã có cả đèn đường soi sáng.
Thời bấy giờ Hồi giáo chưa bị xơ cứng, trí thức của họ là nguồn động lực
phát triển của xã hội. Thời kỳ vàng son đó còn để lại tới bây giờ với những
công trình kiến trúc tinh xảo làm ngỡ ngàng người nghiên cứu và khách du
lịch, nhất là cho ai có thành kiến không tốt với Hồi giáo. Đến Tây Ban Nha,
tôi sớm quên các danh thủ bóng đá cũng như những chàng trai đấu bò
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Matađor để đắm mình vào lịch sử đáng kinh ngạc và công trình kiến trúc
tuyệt vời của sắc dân Berber.
Nền chính trị của Hồi giáo trị vì được khoảng ba trăm năm thì bắt đầu nứt
rạn thành nhiều tiểu quốc trong khoảng năm 1031. Cũng từ đó Thiên Chúa
giáo từ phía Bắc gửi quân chinh phạt và tái chiếm đất đai tại vùng Tây Ban
Nha. Đó là cuộc thánh chiến đầu tiên trong lịch sử giữa hai tôn giáo. Năm
1212, phía Thiên Chúa giáo đánh thắng một trận quyết định. Thế nhưng sau
đó các triều đình Hồi giáo vẫn còn triển khai hoa trái của nền văn hóa của
mình gần ba trăm năm nữa. Mãi đến năm 1492, phía Thập tự quân của Thiên
Chúa giáo mới đạt thắng lợi hoàn toàn, giành lại toàn bộ châu Âu trong ảnh
hưởng của mình. Người ta xem thời điểm đó là thắng lợi trọn vẹn của nền
văn hóa Thiên Chúa giáo đối với Hồi giáo tại bán đảo Iberian, cũng là lúc
bắt đầu một cuộc đấu tranh giữa hai nền văn hóa mà ngày nay đang lâm vào
giai đoạn sinh tử.
Tại một mảnh đất rất xa về phía đông, tại nước Đại Việt, lạ lùng thay, cũng
đúng khoảng thời điểm đó năm 1471, một nền văn hóa đánh thắng một nền
văn hóa khác và thiết lập một thể chế chính trị mới cho một vùng đất mà
ngày nay ta gọi là miền Trung Việt Nam. Năm 1471 vốn là thời điểm đánh
dấu sự thất bại hoàn toàn của vương quốc Champa, là năm xem như bắt đầu
nỗi lòng vong quốc của người Chăm. Nhưng điều quan trọng nhất, đó là thời
kỳ mà nền vãn hóa chính trị tập quyền theo kiểu Nho giáo Trung Hoa đã
giành thắng lợi trọn vẹn khi đối đầu với nền văn hóa và tổ chức chính tả theo
kiểu tiểu quốc của Ấn Độ giáo. Địa bàn của cuộc đấu tranh đó của hai nền
văn hóa là nước Đại Việt. Tôi ngẫm nghĩ điều này trong những cung điện
huy hoàng của Hồi giáo tại Sevilla và kinh ngạc thấy sự tương đồng về qui
mô và thời điểm lịch sử.
Thời mà đế quốc La Mã thịnh trị tại châu Âu thì nhà Hán thiết lập nền cai trị
của họ tại miền Đông nam châu Á. Khoảng cuối thế kỷ thứ hai sau công
nguyên, một bộ tộc khởi nghĩa chống lại nhà Hán tại một vùng nằm trong
khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên ngày nay. Về sau bộ tộc đó
thành lập vương quốc Champa và phát triển về hướng Nam. Champa sớm
trở thành hùng mạnh, vương quốc của họ từ Quảng Bình kéo dài đến tận tỉnh
Đồng Nai bây giờ. Từ vùng đất hẹp nhưng dài hơn 1000km nằm sát biển,
một nền văn minh được phát sinh mà ngày nay ta còn thấy dấu vết. Nhờ giao
lưu kinh tế phát triển bằng đường bộ và đường thủy, vương quốc Champa
sớm tiếp xúc với Ấn Độ giáo và thực hiện một cách tổ chức chính trị kiểu
nhiều tiểu quốc dựa trên địa hình của từng vùng.
Đối với nước Đại Việt ở phía bắc, vương quốc Champa có một mối quan hệ
phức tạp, vừa tranh chấp vừa giao hảo. Khi hai nước đồng lòng liên kết
chống đế quốc Mông Cổ trong thế kỷ thứ 13 và thành công rực rỡ thì tình
thân hai nước đã lên đến tột độ. Nhà vua Champa thời đó tên gọi là Chế
Mân, lên ngôi năm 1288, thuộc triều đại Indrapura cầu hôn nàng công chúa
Huyền Trân, em gái của nhà vua Trần Anh Tông. Vương quốc của Chế Mân
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thời đó rất mạnh, lãnh thổ vươn dài đến tận Phan Rang. Nhà vua trẻ tuổi này
muốn làm một cử chỉ lịch sự hào hoa với nàng công chúa người Việt nên
khẳng khái tặng hai "lô" đất, châu Ô và châu Rí, xem như lễ vật. Đó là năm
1306. Hai lô đất này cũng không nhỏ nhắn gì cho lắm, nó chính là tỉnh
Quảng Trị và Thừa Thiên ngày nay, chính là vùng “đệm" giữa hai nền văn
hóa Trung Hoa và Ấn Độ. Nhà Trần của Đại Việt nhận lời cầu hôn.
Mất hai châu, vương quốc Champa bị đẩy lùi về phía nam đèo Hải Vân.
Nàng công chúa Huyền Trân thực ra cũng chẳng chịu phận thân gái ngàn
dặm, nàng chỉ phải đi Trà Bàn, tức là Bình Định ngày nay. Chỉ một năm sau
ngày cưới, Chế Mân vì bệnh mà mất, Huyền Trân được Đại Việt dùng mưu
lược đưa về quê quán. Sau Chế Mân thì bang giao Đại Việt- Champa vô
cùng căng thẳng. Có thời kỳ Champa lại trở nên hùng mạnh, nhà vua Chế
Bồng Nga đã đem quân đánh đến Thăng Long, nhưng số phận của vương
quốc Champa đã điểm. Năm 1471, nhà vua Lê Thánh Tông đem quân chiếm
Trà Bàn, nước Đại Việt thôn tính Champa và nền văn minh Nho giáo của
Trung Hoa thay thế nền văn minh bản địa đậm màu Ấn Độ giáo. Đây cũng là
một sự chạm trán hiếm hoi giữa hai nền văn hóa này trong cuối thế kỷ thứ
15.
Một ngày đẹp trời nọ, tôi ngồi lâu trên những bậc thềm của các ngôi tháp cổ
tại thánh địa Mỹ Sơn. Mỹ Sơn là quần thể các công trình kiến trúc và tôn
giáo của các triều đại Champa khác nhau, được xây dựng rất sớm, từ thế kỷ
thứ tư. Trong một thung lũng kín đáo với núi non bao bọc xung quanh, giữa
những ngôi tháp hầu hết đã đổ nát tôi cảm nhận dường như khí sắc vương
giả vẫn còn. Trong không khí vô cùng tĩnh lặng, những cánh bướm trắng bay
chập chờn như đến từ một thế giới khác.
Bóng tà dừng ngựa đứng
Man mác nổi hư vong
Một vương quốc hùng mạnh suốt mười hai thế kỷ nay đã "hư vong". Tại
thánh địa Mỹ Sơn tôi tự hỏi các vị hoàng thượng tiên liệt Champa nghĩ gì về
Chế Mân và hành động hào hoa của ông. Hai châu Ô Rí đã sớm mang tên
Thuận Hóa của Đại Việt nhưng hẳn khí thiêng sông núi còn man mác nỗi
buồn mất nước để một nhà thơ Nguyễn Du quê tận miền Bắc sớm viết:
Hương giang nhất phiến nguyệt Kim cổ hứa đa sầu
Một mảnh trăng dòng Hương Xưa nay sầu vấn vương
Nỗi sầu vong quốc của người Chăm không hoàn toàn câm lặng như những
tháp đá tại Mỹ Sơn, Đồng Dương mà vọng vào điệu ca câu hò của người
Huế. Thế nên tiết tấu, âm điệu và nội dung của nhạc Chăm từ những ngày xa
xưa đã trở thành một nét buồn chủ yếu của âm nhạc miền Trung.
Thuyền ai thấp thoáng bên sông Đưa câu mái đẩy, chạnh lòng nước non
Ngồi trên bậc thềm của cung điện Hồi giáo tại Sevilla, tôi tự hỏi liệu những
người Berber Bắc Phi có "sầu vấn vương" khi nghĩ về nền văn hóa của họ đã
hư vong sau khi tồn tại gần tám thế kỷ.
Trong thế kỷ thứ 15, nền văn hóa Thiên Chúa giáo thắng thế hoàn toàn tại
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châu Âu và thi hành một chính sách khắt khe. Tín đồ Hồi giáo và cả Do Thái
giáo bị đẩy lùi khỏi Tây Ban Nha. Một số lượng nhỏ sắc dân Berber xin ở lại
và hòa nhập với các cộng đồng sắc dân khác. Họ được gọi là dân gitanos,
ngày nay chiếm một số lượng khoảng 600.000 người. Tuy nhiên từ thế kỷ
15, những người đó không được dân Tây Ban Nha chính thống chấp nhận
hoàn toàn, một phần vì màu da nâu đen, một phần vì cách sống mang màu
sắc du mục Bohemian của họ. Bị đẩy ra ngoài lề xã hội, họ lén lút gặp gỡ
những sắc dân cũng lang bạt như họ, quê ở Á-rập, Bắc Phi để vui chơi đàn
hát. Tiếng vọng sâu thẳm từ một nền văn hóa đã suy tàn, của nỗi sầu mất
mát vang rõ trong tiếng hát của họ và đó chính là điệu nhạc Flamenco.
Flamenco không hề là vũ điệu đặc trưng và vui nhộn của Tây Ban Nha như
nhiều người lầm tưởng. Đó là tiếng than thở về một quá khứ đã mất. Trong
thời xa xưa người Berber đã đưa tiết điệu âm nhạc của họ vào Tây Ban Nha
trong thế kỷ thứ 8, trộn với dân ca của Andalusia. Do đó Flamenco còn
mang rõ âm hưởng Á-rập. Nhạc Flamenco truyền thống thường chỉ có một
giọng ca nam trầm, khan và buồn, vang đầy âm sắc tiếc nuối của những
người mất quê hương và tình yêu, của những ai bị đẩy ra bên lề của xã hội.
Hòa với lời ca chỉ là tiếng vỗ tay và nhịp chân trên sàn gỗ vì truyền thống
người du mục chỉ đơn sơ nghèo nàn như thế. Mãi đến thế kỷ thứ 16 cây đàn
Tây ban cầm mới được hòa điệu cùng Flamenco. Quê hương của cây đàn
guitar cũng lại là châu Phi, cũng do chính người Berber đưa vào Tây Ban
Nha trong thế kỷ thứ 8 nhưng nó chỉ đến với vũ điệu của người Bohemian
sau khi cả hai đều mang phận lạc loài.
Trong tiếng ca đau đớn và phẫn uất làm ta "chạnh lòng", trong tiếng nhạc
guitar ngang tàng, với nhịp giày gõ dữ dội trên sàn gỗ, các nàng vũ công
dường như không bao giờ biết cười mạnh mẽ nhảy múa trong bộ áo quần sặc
sỡ truyền thống của người Bohemian cho khán giả những ấn tượng không
thể nào quên của một sắc dân nay đã bị thế giới và loài người bỏ quên.
Khách chợt nhớ tới màn múa ba-lê quí tộc với những dàn nhạc khổng lồ của
các tầng lớp thượng lưu của châu Âu sang trọng và biết rằng Flamenco chính
là bộ mặt nghệ thuật của người thua cuộc, nghèo khổ và lang bạt. Nhưng
cũng vì thế mà tấm lòng của họ đối với người đời và quá khứ đã mất lại chân
thật hơn ai cả, như những lời ca:
Flamenco, Fiamenco Màu rượu đỏ thắm và đêm nóng biết bao Những con
tim nồng cháy Đàn guitar vang tiếng của tình yêu và sự đau xót Hôm nay ta
không tìm được giấc ngủ Flamenco, Flamenco
Có những người khác cũng không tìm được giấc ngủ yên, rất xa về phía
đông. Làm sao ngủ yên được khi không có chốn để về? Lòng thiết tha muôn
thuở của con người là lúc nào đó được về nhà. Về với người thân, với gia
đình, với quê hương và cuối cùng, về với cả một nền văn hóa của mình. Mất
quê hương và nguồn gốc văn hóa là nỗi đau xót lớn nhất mà nhiều dân tộc
trên thế giới phải gánh chịu. Nhưng ngày nay bi kịch vẫn còn tiếp diễn.
Lòng người vẫn chứa đầy bạo lực và thích reo hò chiến thắng, đang muốn
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tiêu diệt lẫn nhau. Sevilla tuy nhỏ nhưng chứa cả cuộc đời!
9.2005

Thiên thần đã mất
Trong tâm tưởng, người Việt Nam chúng ta thường có khái niệm "bà tiên".
Bà tiên là một nhân vật từ bi và hay giúp người, được nghĩ đến khi xẩy ra
một phép lạ bất ngờ, một hạnh phúc hiếm có, một sự may mắn không thể
giải thích được. Trong các vùng văn hóa khác của phương Đông như Ấn Độ
hay Trung Quốc, nhân gian không bao giờ thiếu các hình tượng thần thoại
tương tự như thế.
Tại phương Tây người ta cũng tưởng nhớ đến "thiên thần" khi những điều
tưởng chừng như sự kỳ diệu xẩy ra, cứu thoát người bị bệnh tật hiểm nghèo
hay tai nạn thập tử nhất sinh. Thế nhưng hình tượng thiên thần gần gũi nhất
là "ông già Noel" của những ngày Giáng Sinh. Nếu tại Việt Nam, hình ảnh
bà tiên ngày càng mờ nhạt trong tâm tưởng của con người hiện đại thì "ông
già Noel" luôn luôn sống động, nhất là trong những ngày tháng cuối năm.
Đó là thời gian mà trẻ con cũng như người lớn thường được nhận quà của
"ông già Noel" râu trắng áo đỏ. Điều thú vị cho trẻ con phương Tây là "ông
già Noel", một người vô cùng hiền từ phúc hậu, trong một đêm Giáng Sinh
lạnh lẽo, sẽ từ trên trời đi xe song mã đến từng nhà, theo ống khói mà vào
bên trong và đặt dưới cây thông những gói quà xinh xắn. Ông không bao giờ
quên trẻ nào và món quà nào được trao cũng đúng như ước ao của trẻ vì ông
là người của thiên giới, ông biết hết tâm ý của từng người. Trẻ con nào cũng
tin chắc điều đó là thực, cho đến một ngày...
...Đến một ngày mà trẻ con bắt đầu ngờ "ông già Noel" không hề có thực!
Chúng đã va chạm với xã hội và thấy dường như cuộc đời không hề có phép
lạ. Đó cũng là nghi vấn của em Virginia O'Hanlon, tám tuổi, sống ở New
York. Năm 1897 em đánh bạo viết thư cho tạp chí Sun và hỏi như sau: "Em
mới lên tám. Bạn em có người nói rằng, ông già Noel không có thực đâu. Ba
em nói là tờ báo Sun viết gì cũng đúng cả. Cho nên em xin hỏi, ông già Noel
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có thực không?".
Câu hỏi của em Virginia quan trọng đến mức mà chủ bút tờ báo là Francis P.
Church phải thân hành trả lời. Ông viết: "Em Virginia, bạn em nói không
đúng. Các bạn đó chỉ tin những gì mà mình tự thấy. Các bạn đó cho là cái gì
đầu óc nhỏ bé của họ không hiểu thì cũng không thể có. Đầu óc con người
nhỏ bé lắm, dù là của trẻ con hay người lớn. Trong vũ trụ, con người nhỏ bé
như một con côn trùng tí hon. Đầu óc của một con kiến không thể hiểu hết
toàn bộ thực tại. Vâng, em Virginia, ông già Noel có thực...".
"...Ông già Noel có thực cũng như tình yêu, lòng rộng lượng và sự thủy
chung có thực. Nhờ tất cả thứ ấy có thực mà cuộc đời chúng ta mới sáng và
đẹp. Nếu không có ông già Noel thì thế giới của chúng ta tối tăm biết bao.
Khi đó thì cũng không có em Virginia, không có niềm tin, không có thi ca,
không còn có gì làm cho cuộc đời này có thể kham chịu được nữa...". Thế
nhưng, ông viết tiếp "...không ai có thể thấy tận mắt ông già Noel. Điều đó
chưa chứng minh được gì cả. Mọi thứ trọng đại nhất thường thì phần lớn
chúng ta không thấy tận mắt được...Bất cứ khi em thấy cái gì thì em cũng
không thấy hết cái toàn thể đâu. Tại sao? Vì có một tấm màn ngăn che một
thế giới đích thực mà không có sức mạnh nào trên thế gian này xé rách nó
được. Chỉ có tình yêu và thi ca mới vén được nó lên mà thôi. Thì lúc đó ta
mới thấy vẻ đẹp và sự lộng lẫy nằm sau bức màn đó...".
Kỳ diệu thay, vì một câu hỏi non nớt của trẻ con mà sinh ra những dòng chữ
vô cùng nhân hậu và sâu sắc. Còn em Virginia, sau khi đọc thư này, hẳn em
vẫn nửa tin nửa ngờ vì em muốn biết có một ông già Noel bằng xương bằng
thịt hay không mà em có thể rình bắt trong đêm Giáng Sinh. Có thể em vẫn
còn ấm ức nhưng lá thư đã mở cho tâm em một cách nhìn mới và đặt ngược
cho em một câu hỏi hoàn toàn bất ngờ. "Tình yêu, lòng rộng lượng và sự
thủy chung có thực hay không?". Em sẽ tự trả lời bằng trải nghiệm của chính
mình trong cuộc đời còn non trẻ của em. Và khi trả lời câu hỏi đó, em sẽ biết
ông già Noel là ai, có thực hay không. Tác giả bài báo đã chỉ cho Virginia
kiếm ông già Noel bằng tâm chứ không bằng mắt. Đó là nghệ thuật của giáo
dục và cũng là một nền triết lý sâu thẳm. Những ai hiểu ý tác giả chắc thầm
mong em Virginia sẽ tìm thấy "tình yêu, lòng rộng lượng và sự thủy chung",
để biết rằng ông già Noel nằm ngay trong tâm mình và đời em sẽ có một lần
vén bức màn nọ để thấy "vẻ đẹp và sự lộng lẫy" nằm sau một thế giới có
nhiều bóng tối hơn ánh sáng. Và họ biết rằng bài báo không chỉ để dành cho
trẻ con.
Bài báo của Francis P. Church có lẽ đã đánh động đến tâm can của độc giả
từ 8 tuổi đến 88 tuổi nên sau đó cứ trong mỗi mùa Giáng Sinh nó lại được
đăng lại một cách trân trọng trên trang nhất. Trên nửa thế kỷ sau, năm 1950,
tạp chí Sun đình bản, bài này không còn được đăng hàng năm nữa nhưng
vẫn còn được truyền tụng đến bây giờ. Mỗi khi tuyết lạnh cuối năm tràn về,
khi mọi người nô nức đi mua quà cho người thân, người ta vẫn thấy bài này
được đăng rải rác trên các báo, vì kỳ thực không có câu trả lời nào hay hơn
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bài báo của năm 1897.
Bài báo này có lẽ có ảnh hưởng lên chàng phi công Saint-Exupéry. Trong
tác phẩm Hoàng tử bé, tác giả để con chồn, kẻ tượng trưng cho sự già dặn
minh triết, nói với cậu hoàng tử còn bé nhưng ham đi tìm nghe sự thật trên
đời: “Và đây là điều bí ẩn của ta, nó thật là đơn giản. Chỉ với trái tim người
ta mới nhìn được rõ. Những điều thực sự là then chốt thì mắt trần không thê
thấy”. Thông điệp của nhà văn nhà thơ người Pháp vắn số đó đã được truyền
đi khắp thế giới trong dạng tiểu thuyết dành cho trẻ con nhưng người ta ít
biết nó không phải chỉ nói cho tuổi mới lớn. Thực ra nó dành cho người lớn,
vì nói như Jemes Legge, “một con người vĩ đại là người không đánh mất trái
tim của trẻ con”.
Trong những ngày cuối năm, song song với tình yêu đoàn tụ và lòng nhân
hậu đối với người đời, khắp nơi Đông Tây vẫn chát chúa tiếng ồn của sự thù
hận. Trong thời đại ngày nay, khi chủ nghĩa thực dụng lan tràn trên mọi châu
lục, khi những cuộc chiến vẫn nối nhau tiếp diễn khốc liệt, khi những nền
văn hóa dường như không còn dùng đạo lý để thuyết phục con người mà
dùng bạo lực để loại trừ lẫn nhau, bài báo trả lời cho cô gái tám tuổi Virginia
bỗng có một chiều kích sâu thẳm. Sau những dòng chữ giản đơn dành cho
trẻ con hiện ra một chân lý mà hình như nhiều người đã quên. Đó là tình
thương yêu giữa người và người là điều có thực và chỉ trái tim mới phát hiện
ra được nó. Chỉ có "tình yêu và thi ca" mới vén bức màn cho ta thấy đằng
sau nó có gì. Bức màn đó đang được đan kết ngày càng dày kín trong mọi xã
hội Đông Tây, trong mọi trật tự kinh tế, mọi dân tộc, mọi tôn giáo. Nó được
xây dựng bằng đầu óc lý luận, bằng quyền lợi phe nhóm, bằng sự phân biệt
tôn giáo và chủng tộc. Thế nhưng nó chỉ là bức màn giả tạo vì sau tất cả mọi
phân biệt do tư tưởng bày ra, tất cả đều là con người với hạnh phúc và đau
khổ như nhau.
Tai họa sóng thần tại các nước Nam Á vừa qua đã minh chứng một cách bi
thảm sự thực này. Khi sự toàn cầu hóa đã phát triển cao độ, khi sự giao lưu
giữa các xã hội và các nền văn hóa ngày càng chặt chẽ thì một thảm họa
thiên nhiên sẽ trở thành mối nguy cho toàn cả thế giới. Không kể những mất
mát to lớn vừa qua, một sự kiện mà ai cũng thấy là thảm họa sóng thần đã
làm cho con người cũng như phần lớn các chính phủ bừng tỉnh về vai trò
đích thực của mình. Đó là con người sống trên trái đất không phải là để gây
chia rẽ và gieo tai ách cho nhau mà ngược lại, để cùng nhau đối phó với mọi
thảm họa do thiên nhiên gây nên. Sau thảm họa sóng thần, chưa bao giờ trên
thế giới có một phong trào đoàn kết cứu giúp người bị nạn rộng khắp và đầy
tính chất tâm linh cao độ như thế. Ngoài tính chất kinh tế và xã hội của các
đợt cứu giúp, người ta thấy sinh ra một mối liên hệ có tính chất cộng sinh
giữa Đông và Tây, giữa các quốc gia và xã hội, giữa các nền tôn giáo và văn
hóa khác nhau.
Ngày 5.1.2005 vừa qua, nhiều nước trên thế giới tổ chức tưởng niệm nạn
nhân thiên tai bằng cách dừng mọi hoạt động trong ba phút vào đúng 12 giờ
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trưa. Bất cứ hoạt động gì, dù người ta đang ở ngoài đường, đi mua sắm hay
trong công sở, xưởng máy đang làm việc, cũng được ngưng lại, mọi người
đứng dậy cuối đầu nhớ đến người đã chết. Đó là một điều chưa từng xảy ra,
hình ảnh của nó lay động mạnh mẽ tâm hồn con người. Động lực nào sinh ra
được nghĩa cử cao đẹp này nếu không phải là lòng thương yêu và sự trọng
thị lẫn nhau giữa người và người. Ba phút đó chính là biểu tượng của lòng
cảm thông sâu sắc số phận mong manh của đời người, là những món quà
tinh thần gửi gắm cho người chết. Lúc đó mỗi người là một ông già Noel, là
một bà tiên nhân hậu.
Phải chăng đây là sự bắt đầu của một ý thức mới trên thế giới? Hay tất cả sẽ
trở lại như cũ vì xã hội của người lớn, một tập thể chỉ biết lý trí và suy luận không được như trẻ con - vốn hay quên tiếng nói của trái tim?
7.1.2005
Dòng người bất tận
Du khách đến Huế thường đến viếng đàn Nam Giao, vốn có tiếng tăm và
nằm gần thành phố. Từ Nam Giao, rẽ tay mặt, khách có thể đi thăm nhiều
lăng tẩm chùa chiền cổ kính. Trên đường từ rẽ mặt, chỉ cách Nam Giao
không đầy một cây số, có một con đường nhỏ dẫn vào một ngôi chùa không
mấy ai biết đến. Đó là chùa Châu Lâm, "chùa nhà" của tôi.
Chùa Châu Lâm không mấy ai biết đến là phải. Đó là một ngôi chùa chỉ mới
được xây dựng cách đây hơn 70 năm, là một ngôi chùa nhỏ trong số hàng
trăm ngôi chùa nhỏ bé khác tại Huế. Dường như các gia đình xứ Huế ai cũng
có một ngôi "chùa nhà" như ngày nay xã hội tân thời ai cũng có một "bác sĩ
nhà". Không rõ cơ duyên nào mà gia đình tôi tuy ở tận Bao Vinh hầu như
nằm phía đầu kia của thành phố, nhưng không chịu lấy một ngôi chùa nào
đó ở Hương Trà, Hương Vinh mà lặn lội lên tận sườn núi Ngự Bình, tìm
ngôi chùa nhỏ đó để xin làm đệ tử và làm nơi qui y cho con cháu.
Nói "lặn lội" thật ra không hề quá đáng vì ấn tượng của tôi với chùa Châu
Lâm thường dính liền với mùa đông xứ Huế. Ngày xưa, tôi vốn thường tháp
tùng ông tôi lên thăm chùa vào dịp Tết Nguyên Đán, một mùa của mưa gió
và giá lạnh của miền Trung. Trong những ngày đầu xuân của thập niên năm
mươi đó người ta thường đi xích-lô mà khách được che bằng một miếng vải
bạt lỏng lẻo. Xe dừng trước cổng ở ngoài đường cái. Ông cháu chúng tôi lội
đường đất vào chùa và cuối cùng leo một cái dốc mà thời xa xưa đó tôi cho
là cao lắm. Một cây mít đón chào chúng tôi nhưng tôi nào có hơi sức nhìn
đến nó. Cái dốc này dường như đầy đất sét trơn trợt, đi giày mà tôi vẫn cố
bấm chân thật chặt cho khỏi té ngã.
Trong chính điện, tôi đợi ông tôi lạy Phật xong mới đến phiên mình. Đến
chùa, lạy Phật là việc đầu tiên phải làm, điều mà tôi vẫn còn giữ đến ngày
nay. Sau khi lễ Phật chúng tôi xuống "nhà dưới" thăm Ôn Châu Lâm, hoà
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thượng trụ trì của chùa. Ngày đó, tôi đâu biết Ôn tuy mới gần sáu mươi
nhưng đã là một vị tăng sĩ đã thực hiện nhiều Phật sự to lớn, đã dày công
tham gia xây dựng phong trào Phật giáo tại miền Trung, là huynh đệ với hòa
thượng Tịnh Khiết. Tôi cũng không hề biết sau khi tu học, tham vấn và hoạt
động nhiều nơi, Ôn đã về đây khai sơn ngôi chùa Châu Lâm, chỗ mà tôi
đang ngồi co ro trong những mùa đông lạnh giá đó. Đối với con mắt trẻ thơ
hồi đó, Ôn là thầy của ông tôi, là người có một khuôn mặt vừa nghiêm nghị,
vừa hiền hậu. Ôn là người rất thoát tục cao xa, dường như không có gì của
thế gian va chạm đến, tôi nghĩ thế. Tôi lơ đãng ngồi nghe những câu chuyện
đạo nho nhỏ, đợi đến lúc được phát bánh mứt. Trong không khí lạnh và đầy
sương của sườn núi Ngự Bình, không gian thấm đượm mùi thơm ngát của
hương trầm và thỉnh thoảng được điểm nhẹ bằng vài tiếng chuông thong thả.
Chùa nào đánh chuông, chùa nào thắp hương, đó là điều không ai hỏi đến
trên sườn núi xứ Huế. Những ngày đi chùa giá lạnh tưởng chừng như bất đắc
dĩ đó nào ngờ để lại ấn tượng sâu xa trong tôi để mình cứ mơ mãi về một
ngày Tết Nguyên Đán về thăm quê đi lại trên sườn núi Ngự Bình.
Bẵng đi mấy mươi năm xa quê tôi không về lại Châu Lâm. Một ngày nọ
trong năm 1977 tôi nhận được thư từ xứ Huế, cũng vào một ngày xuân, báo
tin Ôn Châu Lâm đã mất. Tôi tự hỏi, như thế Ôn đã chứng kiến những lần
dâu biển của đạo pháp và đất nước, những cảnh vùi dập của năm 1963,
những biến cố miền Trung của năm 1965 và cuộc đổi dời trong năm 1975.
Ôn đã nghĩ sao? Rồi tôi tự trả lời, chuyện thế gian chắc không thể tác động
đến Ôn, một người tu hành ẩn dật đích thực. Rồi cũng nhiều năm mà tôi đi
tham bái chùa chiền trong nhiều nước khác nhau và thấy rõ một điều, có lẽ
trên đời ít có chùa nào nhỏ hơn chùa nhà của mình, nhưng cũng khó có
những pho tượng nào đẹp hơn tượng chùa mình.
Tháng 12 năm 2002 tôi lại đến thăm chùa trong một ngày mưa phùn giá
lạnh. Cây mít ngày xưa không còn nữa và dốc lên chùa bây giờ xem ra rất
tầm thường, xe Honda chạy thẳng lên sân. Sau khi lên điện lạy Phật và ngắm
lại các bức tượng xưa mà tôi đã thầm mang theo hình ảnh đi khắp nơi trên
thế giới, tôi ngồi lại ngay chỗ ngày xưa ông tôi ngồi, còn ngồi chỗ của Ôn
Châu Lâm là thầy Phước Thành, một vị đệ tử của Ôn. Bên cạnh tôi là chú
Hạnh Viên, một vị xuất gia còn rất trẻ, từ miền Nam ra đây tu học. Theo
truyền thống xứ Huế mùa đông, chúng tôi rút chân lên ghế cho ấm, ngồi
uống trà trong ngôi nhà xưa, nơi Ôn từng sống hẳn cũng gần 40 năm. Tôi
nhìn ảnh của Ôn, tưởng chừng như thời gian đọng lại trong căn nhà mờ tối
này.
Tôi nhìn chú Hạnh Viên với chút thú vị. Trong Nam xa xôi tại sao chú lại
"lặn lội" ra đây tu học, bộ trong đó không có chùa sao mà ra Huế chịu khổ vì
lạnh và ẩm, nhất là tại sao chú lại chọn đúng ngôi chùa vô danh và nhỏ bé
này. Chùa Châu Lâm của tôi bây giờ đã được đồn xa tiếng lành rồi chăng?
Thời gian không hề đọng lại như tôi tưởng vì bây giờ trong ngôi chùa khang
trang đã có điện thoại, có máy vi tính, có tủ sách, có internet.
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Tôi nhìn thầy Phước Thành, tính ra thì Thầy hơn tôi có vài tuổi, y như ngày
xưa Ôn hơn ông tôi vài tuổi. Ôi, thời gian đâu có bao giờ đọng lại, Ôn và
ông tôi đã mất, còn tôi nay bằng cỡ tuổi ông tôi năm xưa. Chỉ căn nhà mờ tối
này và mùi thơm của hương trầm mới không hề thay đổi. Tôi nhìn mắt thầy
Phước Thành, hỏi thăm bệnh mắt của thầy. Thầy cho biết một bên mắt
không thể cứu chữa được và bỗng buột miệng ngâm:
Phù nghiệp hệ thọ thân, Bởi do nghiệp trói buộc mà có thân, Vị miễn hình
lụy Chưa ai khỏi khổ lụy về thân.
Đó là hai câu đầu trong Qui sơn cảnh sách. Tôi đã biết Qui sơn cảnh sách là
một tập luận nhằm khuyến cáo tăng sinh, nhưng hôm nay tôi nhận ra nó
được bắt đầu bằng hai câu đầy lòng từ bi và thương xót. Thân người chỉ là
tập hợp của những yếu tố vật chất, hai câu này vang lên như một lời cảm
khái, đầy an ủi cho cuộc đời nhân sinh.
Tuy nãi tứ đại phù trì Tuy nhờ bốn đại giữ gìn Thường tương vi bội Nhưng
chúng thường trái nghịch
Vô thường lão bịnh, bất dữ nhân kỳ Vô thường già bệnh, chẳng hẹn với
người Triêu tồn tịch vong, sát na dị thế Sớm còn tối mất, một sát-na đã qua
đời khác
Tôi nhìn hình Ôn, nhớ Ôn và ông tôi. Cả hai vị đã trường thọ nhưng quả có
người sống một cuộc đời rất ngắn ngủi, quả là cái chết chẳng hẹn với người.
Người Tây Tạng chẳng từng hay nói: "Kiếp sau có khi tới sớm hơn ngày
mai". Thấm thía thay! Tôi lắng nghe lời giọng ngâm trầm ấm của thầy
Phước Thành và lắng nghe chính lòng mình, khám phá có vài điều khác lạ.
Những câu kinh luận như trong Qui sơn cảnh sách ngày xưa là những lời căn
dặn thường tình nay bỗng có chiều sâu thẳm. Đó chính là những kết luận lớn
nhất của con người. Những điều mà ta chỉ hiểu bằng trí năng, bằng lý luận
nay là sự trải nghiệm đích thực của chính mình. Đạo Phật quả có nhiều mức
độ và chiều kích mà có lẽ lòng người chỉ thấu hiểu nó sau khi bản thân mình
đã sống trải và tâm phải đang dò tìm thực sự.
Tôi nhìn thầy Phước Thành với lòng hâm mộ giọng ngâm. Thầy cho biết
tăng sinh nào cũng phải thuộc nằm lòng Qui sơn cảnh sách từ hồi nhập môn.
Tôi quay nhìn chú Hạnh Viên, chú mỉm cười gật đầu. Tôi lại khám phá ra
một điều mới mẻ nơi chính mình. Thầy Phước Thành không quá xa tôi như
hình ảnh của Ôn Châu Lâm ngày trước, vì một lẽ là chúng tôi cùng một thế
hệ, nhưng một lẽ khác quan trọng hơn là tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ cả,
một tu sĩ cũng có những "khổ lụy" về thân. Đúng thôi, chưa có ai được "vị
miễn hình lụy". Có lẽ ngày xưa Ôn Châu Lâm cũng thế mà tôi không biết
chăng.
Hình ảnh của một nhà tu thâm nghiêm của thời xa xưa bỗng biến đi và
nhường chỗ cho một con người với lòng thương yêu gần gũi. Tôi nhìn hình
Ôn, nhìn thầy Phước Thành, nhìn chú Hạnh Viên, nhìn chính mình và nhận
ra một điều kết nối giữa bốn chúng tôi, một điều mà tôi chưa bao giờ nhận
thấy thật rõ, đó là tình của những người cùng đi trên một con đường.
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Tình bạn của những người đang dò tìm, một điều tưởng như trừu tượng,
nhưng trong buổi sáng mùa đông tại Huế, tôi thấy vô cùng đích thực. Thoắt
một cái tôi bỗng nhớ tới những người bạn quí đang sống trên đất nước Việt
Nam, tại Pháp, tại Đức… có những người đã rất lâu tôi chưa gặp lại, nhớ cả
những người tôi chưa bao giờ được gặp, chỉ trao đổi bằng thư từ. Tất cả giữa
chúng ta có một điều chung, đó là những người cùng nhận đức Phật làm
thầy. Tất cả đều ập về một lúc như thể trái đất chật ních những người đó,
những người mà ta gọi là "tăng", một trong ba tam bảo.
Trong một lúc tôi nhớ đến những bất mãn, những phê phán, những nghi kỵ
của mình đối với nhiều thầy, nhiều bạn về các mặt như giáo lý, chủ trương,
phép tu tập, thái độ chính trị...và nhận thấy mình phiến diện. Không phải vì
những điều khác biệt đó không có, mà vì đầu óc thiển cận của mình chỉ cho
thấy cái khác, cái riêng, mà không chịu thấy cái gốc rễ to lớn đã sinh ra
muôn vạn lá cành, không thấy cái tình nghĩa, cái chung nhất của những
người đi chung một đường. Không dại dột sao khi ta chỉ thấy sóng nhấp nhô
khác nhau mà không thấy chất nước? Huống hồ gì những người như chúng
ta không hề "chật ních" trên trái đất mà thật ra vô cùng mỏng yếu và đang bị
các yếu tố xã hội phân hóa và xói mòn một cách không thương tiếc. Những
con người đó không những chỉ chịu hình lụy của thân thôi mà còn bị xã hội
và các thế lực khác thử thách, xâu xé, lừa dối, chia rẽ... một cách vô cùng
tinh tế và tàn bạo.
Nhưng tôi vẫn không tuyệt vọng. Tôi nhìn hình Ôn Châu Lâm và hai vị tu sĩ
trong căn nhà mờ tối nọ của Ôn để lại và thấy tính chất liên tục của thời gian
và đạo pháp. Sau Ôn có thầy Phước Thành, sau thầy Phước Thành có chú
Hạnh Viên. Sau lớp người chúng tôi vẫn có những con người rất trẻ hướng
về ánh sáng chân lý của tự thân. Những dòng người tự nguyện tiếp nhau đi
trên một con đường đạo, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Tôi bỗng nhớ đoàn
người kéo nhau lên đỉnh Linh Thứu tại Ấn Độ để đảnh lễ đức Thế Tôn, họ
cũng tự nguyện đi đường xa vất vả đến đó, tất cả cũng chỉ vì một lòng kính
mộ sự thật.
Tôi chợt nhận ra rằng chính những khổ lụy về thân và những thử thách của
xã hội mới làm ta thấu hiểu nhiều điều. Có những điều giản đơn mà sau nửa
thế kỷ ta mới nhận ra nó. Đó là một ngày mùa đông, trong chùa Châu Lâm
vô danh và nhỏ bé...
1.2004

52

Còn đâu áo vải cờ đào
Giữa Địa Trung Hải, nghiêng về phía Đông, có một hòn đảo tên gọi Crete.
Đảo Crete nằm ngang vĩ độ của các nước Tunesia, Algeria...thuộc Bắc Phi,
quanh năm nắng ấm. Thế nhưng, Crete vẫn thuộc về châu Âu vì Crete là
lãnh thổ của Hy Lạp, là hòn đảo cực Nam trong vô số đảo của Hy Lạp, quê
hương của triết học và khoa học cổ đại phương Tây.
Nước Hy Lạp vốn đã có nhiều rừng ô-liu thì nắng ấm của Crete càng nuôi
dưỡng thêm ô-liu trên các vùng núi non của đảo. Thế nên Crete được phủ
bằng một màu xanh bạt ngàn với những cây ô-liu dáng vẻ cổ điển với thân
cành khúc khuỷu mang đầy tính mỹ thuật của đất trời. Thiên nhiên thật đầy
tính sáng tạo, nó sản sinh ra một thứ cây ô-liu mà khi già vỏ cây của chúng
khô khốc nứt nẻ như sắp chết, nhưng cây vẫn mang trên mình những chiếc lá
xanh tươi nhọn hoắt và nhất là mang đầy những trái. Hàng tỉ trái ô-liu nhỏ
xíu đó cho một thứ dầu chứa đầy tinh lực, rất tốt cho sức khỏe và có khả
năng chống bệnh tật, là nguồn thực phẩm bao đời cho các hiền nhân thời xa
xưa đến các nông dân vẫn còn ngồi trên lưng lừa của thời đại ngày nay.
Là hòn đảo cực nam, Crete còn là một miền thiên nhiên của thứ cây trái
nhiệt đới như chanh, cam, chà-là… Thế nhưng, điều làm dân Crete hãnh
diện nhất là họ bắt đầu có rừng dừa, dù đó chỉ là một vùng nhỏ của cực đông
hòn đảo, tại một vùng bờ biển mang tên Vaj. Khách đi đường đèo vài chục
cây số đến đó sẽ chỉ thấy một bãi biền với cát mịn và rừng dừa. Tại Vaj,
khách ngỡ ngàng vì không thấy những thứ quen thuộc như khách sạn, nhà
hàng… được xây dựng vì Crete chỉ muốn nơi đây chỉ có cát trắng, nước
xanh và rừng dừa. Nước biển màu nhung thẫm vì Crete ở đâu cũng sẵn
nhưng cát trắng và mịn thì vắng bóng trên những bờ biển nhiều đá của đảo.
Còn dừa thì chỉ một miền cực đông này mới có. Có ai từ phía Đông, từ châu
Á từng mang dừa đến đây trồng trên đất nước Hy Lạp, hay gió phương Đông
đã thổi đến đây?
Trên hòn đảo cực nam Crete có một thị trấn nằm phía cực Nam: Ierapetra.
Do đo, Ierapetra được xem là thành phố cực Nam của châu Âu. Người châu
Âu có óc hóm hỉnh và chút tò mò về lãnh thổ, họ lấy làm thú vị khi thấy
điểm cực Nam của châu Âu còn "thấp" hơn cả Tehran của Iran hay Bắc Kinh
của Trung Quốc. Thực thế, Ierapetra gần như một thành phố nhiệt đới. Giữa
tháng 10 mà khách vẫn cảm được hơi nóng hừng hực của mặt trời và chờ đợi
gió mát từ biển thổi vào. Thành phố Ierapetra ngày nay chỉ trên mười ngàn
dân nhưng đón nhiều du khách vì có kẻ muốn đi ngủ xa để trốn lạnh khỏi
những kinh thành đầy sương mù và tuyết giá như London, Berlin, nhưng vẫn
còn trong địa phận châu Âu.
Với vị trí đặc biệt của mình, Ierapetra còn ghi dấu chân một nhân vật đặc
biệt, một thiên tài quân sự: đại đế Napoleon Bonaparte (1769-1821). Chàng
sĩ quan trẻ tuổi Napoleon vốn là dân đảo Corse, xuất thân từ một dòng họ
bình thường. Được theo học một trường quân sự, chàng sớm trở thành nhà
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lãnh đạo tài ba. Mới 24 tuổi Napoleon đã mang hàm cấp tướng. Những năm
cuối thế kỷ thứ 18, Napoleon đem quân đánh thắng Hà Lan, Áo trên chiến
trường Bắc Ý. Thời đó Pháp muốn xâm chiếm cả nước Anh nhưng cuối
cùng họ đánh chiếm Ai Cập để hạn chế ảnh hưởng của đế quốc Anh tại
phương Đông, sau đó tiến chiếm Ấn Độ, vốn là thuộc địa của Anh.
Napoleon, lúc đó mới 29 tuổi, được cử làm lãnh đạo cuộc viễn chinh. Ngày
19-5-1798, Napoleon huy động khoảng 30.000 quân và hàng trăm tàu chiến,
lên đường vượt Địa Trung Hải. Quân Anh biết lực lượng hải quân Pháp ra
trận nhưng không biết họ sẽ đánh vào đâu. Ngày 26-6, Napoleon bí mật đến
Ierapetra và ngủ một đêm tại đó. Ngày hôm sau người ta khám phá tiền bạc
và một lá thư"xác nhận" nằm dưới gối, lúc đó người khách lạ đã lênh đênh
trên biển, hướng về thành phố Alexandria, cực Bắc của Ai Cập. Ngôi nhà mà
Napoleon đã tá túc về sau được gọi là "Ngôi nhà Napoleon", ngày nay vẫn
còn được giữ gìn cẩn thận.
Thời đại của Napoleon cũng là thời hoàng kim của một thiên tài quân sự
khác ở phương Đông. Đó là một người Việt Nam mang tên Nguyễn Huệ.
Như nhiều lãnh tụ kiệt xuất trong lịch sử thế giới, Nguyễn Huệ cũng xuất
thân từ một dòng dõi bình thường. Tổ tiên ông bị di dân từ Nghệ An vào
Quy Nhơn khai hoang, đến một huyện có tên Tây Sơn. Nguyễn Huệ sinh
năm 1753, lớn lên trong không khí sôi động của những tháng ngày khởi
nghĩa chống cường quyền. Năm 1771 Tây Sơn vùng dậy, chàng trai 18 tuổi
Nguyễn Huệ bắt đầu phát huy tài năng quân sự của mình. Năm 1777,
Nguyễn Huệ đem quân vào Nam tiêu diệt quân chúa Nguyễn. Tám năm sau,
Nguyễn Huệ lại vào Nam chặn đứng đạo quân Chămpa, giữ gìn toàn vẹn
lãnh thổ Việt Nam.
Mùa thu năm 1788, dưới triều vua Càn Long, quân Thanh tiến chiếm kinh
thành Thăng Long, đe dọa nền độc lập của đất nước. Ngày 22-12-1788,
Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu Quang Trung. Ông tập hợp binh sĩ,
làm lễ tế trời đất tại núi Bân ở Phú Xuân và xuất quân đánh quân Thanh.
Khoảng 10 ngày sau, Quang Trung Nguyễn Huệ giải phóng Thăng Long, đó
là ngày mùng 5 Tết Kỷ Dậu. Đây là một chiến thắng thần tốc nhất và cũng
rực rỡ nhất trong lịch sử Việt Nam. Đời sau cho rằng Quang Trung là "anh
hùng dân tộc vĩ đại nhất của thế kỷ thứ 18".
Không chỉ xuất sắc trong binh nghiệp, Nguyễn Huệ cũng biết chiêu hiền đãi
sĩ, xây dựng đất nước. Công chúa Ngọc Hân có thơ ca ngợi ông:
Mà nay áo vải cờ đào Giúp dân dựng nước xiết bao công trình. Di tích để lại
đáng chú ý là núi Bân, nơi xuất phát sự nghiệp quân sự lừng lẫy của Nguyễn
Huệ. Hơn hai trăm năm sau, một đứa cháu chắt lạc loài của Nguyễn Huệ
bỗng nhớ đến núi Bân khi đứng trước ngôi nhà Napoleon tại Ierapetra, vốn
cũng là chốn dừng chân cuối cùng của vị danh tướng người Pháp trước khi
lên đường đi đánh Ai Cập. Hai thiên tài quân sự cùng sống trong một thời
đại, cùng phát huy tài năng của mình trong độ tuổi còn rất trẻ, nhưng cuộc
đời của họ hoàn toàn khác nhau.
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Sau đêm nọ tại Ierapetra, Napoleon theo đường biển đi Ai Cập và chuốc lấy
đại bại đầu tiên trong cuộc đời phi thường của mình. Đó là trận thủy chiến
nổi tiếng Abukir, nơi mà Napoleon mất khoảng 5.000 binh sĩ. Tháng 8-1799,
ông lên tàu về Pháp và chỉ ba tháng sau ông đảo chính, thiết lập một chế độ
quân phiệt, giành quyền lực về tay mình. Năm 1804, Napoleon trở thành đại
đế của nước Pháp, bành trướng quyền lực khắp châu Âu, kể cả vùng Đông
Âu. Lên tới cực điểm, ngôi sao của Napoleon bắt đầu lu mờ với chiến bại
khi đánh vào nước Nga năm 1812. Năm 1814, Napoleon bị buộc phải từ bỏ
quyền lực nhưng tham vọng đế vương của ông vẫn còn bùng lên lần cuối.
Cuối cùng, năm 1815, với trận chiến nổi tiếng Waterloo, Napoleon bị bắt lưu
đày trên một hòn đảo và mất vào năm 1821. Thế nhưng, dân tộc Pháp vẫn
kính trọng người con ưu tú của mình và năm 1840 thi hài của ông được đưa
về đền thờ trang trọng nhất tại Pháp, Les Invalides.
Đời sau thừa nhận Napoleon là một nhân vật lịch sử xuất chúng mà tài năng
và sự nghiệp của ông hậu thế không mấy người sánh nổi. Do đó, ngôi nhà
nhỏ bé trên đảo Iarepetra mà Napoleon chỉ tá túc một đêm vẫn được nhiều
người thăm viếng. Nhiều nhà khảo cứu lịch sử vẫn lấy làm tiếc vì không tìm
thấy chiếc giường của đêm hôm đó, một đêm mà hẳn Napoleon không thể
ngủ được trước khi ra trận.
Còn ở phương Đông, lăng mộ của Nguyễn Huệ ở đâu, núi Bân bây giờ ra
sao? Năm 1792, chỉ bốn năm sau khi đại thắng quân Thanh và thiết lập
vương triều, Nguyễn Huệ bất ngờ chết sớm ở tuổi 39. Sau cái chết của
Nguyễn Huệ thì triều đại của ba anh em họ Nguyễn bắt đầu suy tàn.Và một
nhân vật họ Nguyễn khác bắt đầu xây dựng cơ đồ, đó là Nguyễn Ánh. Năm
1802, Nguyễn Ánh đạt thành công lớn, chiếm lĩnh toàn bộ giang sơn, thành
lập nhà Nguyễn. Sau khi "thống nhất sơn hà" từ Nam chí Bắc, hẳn Nguyễn
Ánh đã quên sự nghiệp giải phóng Thăng Long của nhà Tây Sơn mà vẫn còn
nhớ tổ tiên mình bị Nguyễn Huệ giết hại nên nghiền nát lăng mộ và đem đầu
lâu Nguyễn Huệ đi… cầm tù. Đó là tâm lượng và cách hành xử của một nhà
vua Việt Nam đối với kẻ tử thù, một người lớn hơn mình chín tuổi và đã
chết từ mười năm trước.
Ngày nay người ta biết rõ, nếu Quang Trung Nguyễn Huệ không giải phóng
Thăng Long năm 1789 thì bản đồ Việt Nam sẽ khác hẳn. Thế nhưng núi
Bân, một thời là nơi xuất phát một chiến tích hiển hách và vô cùng hệ trọng
cho số mệnh của cả dân tộc, của cả 13 đời vua triều Nguyễn và của các thế
hệ ngày nay, bây giờ cũng đã rơi vào quên lãng. Núi Bân chỉ cách trung tâm
thành phố Huế vỏn vẹn ba cây số nhưng người dân sống tại Huế lẫn du
khách đến Huế không mấy ai biết đến ngọn núi này. Núi Bân bây giờ được
gọi là "cồn mồ", chỉ chơ vơ một tấm bia. Trong vài năm gần đây người ta có
đến đó, nhưng không phải để tìm hiểu một thời đại huy hoàng của dân tộc
mà để giành đất xây mồ mả.
Khách đi xa về, từ miền Địa Trung Hải, đến đọc tấm bia ghi vài hàng chữ
nói về chiến công hiển hách của người xưa, rồi nhìn quanh, bỗng thấy lòng
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tê tái.
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Màu phượng thắm
Sắc màu trong thiên nhiên thường rất thắm. Màu mây, màu núi, màu biển,
màu lông chim cánh bướm thường làm ta kinh ngạc bằng sắc thắm của
chúng, làm ta bâng khuâng tự hỏi phải chăng tạo hóa siêu việt hơn con người
còn ở chỗ biết "chế tạo" ra những sắc màu vượt xa tất cả những chất liệu
nhân tạo. Ngay cả máy vi tính với khả năng sinh ra hàng triệu màu cũng
không bao giờ cho được một gam màu đủ đậm đà để được ta gọi là "thắm".
Tôi nghiệm rằng sức thắm của sắc màu có lẽ nhờ ánh sáng mặt trời và cấu
trúc của vật thể. Phải chăng đá núi, nước biển, lông chim, cánh bướm có
những cấu trúc bề mặt đặc biệt mà khi chiếu vào, tia sáng mặt trời bị khúc
xạ, phản chiếu một cách nhất định để ta thấy chúng phải ra một sức sáng,
sức sâu, sức thắm đượm. Nhưng đó là cách giải thích duy vật, tia sáng mặt
trời thực chất là gì thì cũng không mấy ai rõ. Hay ánh sáng là tâm đang hiện
hành? Và sắc màu thiên nhiên đang khoe sắc thắm dưới ánh mặt trời phải
chăng là tâm đang tươi cười nhìn ngược lại chúng ta?
Nói đến sắc màu trong thiên nhiên thì tất nhiên ta không thể quên hoa. Hoa
lá thì dường như loài nào cũng có sắc đậm đà nhưng đối với tôi, hầu như hễ
nói đến "màu hoa thắm" thì chỉ có thể là phượng vĩ. Cây phượng dáng mỹ
thuật, lá kép lông chim xanh bóng. Giữa những tán lá màu xanh khỏe mạnh
là những cụm hoa lớn đỏ rực. Và chỉ rực một màu đỏ thắm. Phượng vĩ lại
thường nở rộ vào những ngày hè chói chang nên hoa phượng càng sáng,
càng tươi, càng thắm, càng rực rỡ. Hoa càng thắm thì dường như lá càng
xanh ngắt. Phượng vĩ thắm rực trong nắng hè do đó là kỷ niệm đời học sinh
của mỗi chúng ta, của thời kỳ chơi đùa nhưng cũng là mùa thi cử nhọc nhằn,
của niềm vui tươi xanh nhưng cũng đánh dấu những buổi chia tay đầu đời.
Thế nên người ta hay gắn phượng vĩ với sân trường, với tiếng hò reo của
tuổi thiếu niên, với lưu bút học trò có khi đẫm đầy lệ. Theo tôi thật ra, đó
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không phải là chỗ đắc địa của phượng vĩ. Nếu đi lần vào những con đường
hẻo lánh hơn của thành nội ở xứ Huế quê tôi, ta sẽ khám phá phượng vĩ dưới
một "ánh sáng" khác. Bên cạnh những chùm hoa đỏ rực là những bức tường
thành cổ đen sì, có nơi loang loáng chút rêu xanh. Những bức tường thành
này có bề dày cả thước, có tuổi gần hai trăm năm, thầm lặng làm chỗ dựa
cho những cây phượng sung mãn và trẻ trung. Hoa phượng hồn nhiên khoe
sắc, thân cành rung rinh trong gió, dường như đang rì rầm chuyện trò với
đám rêu xanh bám tường. Rêu cũng là một loài thực vật hẳn hoi, cũng có sắc
màu của nó và nhất là cũng biết óng lên một thứ sắc xanh lục thắm đượm.
Phượng vĩ bên thành cổ! Sức sống thanh niên và sắc màu rực rỡ đối diện với
bề dày của quá khứ, với đất đá vô sinh, với cái đã chết, với sự ngậm ngùi
câm lặng. Thành cổ đã chứng kiến những gì Thành cổ đã thuộc về lịch sử,
cái đang tràn trề sức sống là hoa phượng này đây. Thế nhưng, dưới gốc
phượng cũng đã rải rác vài đốm hoa màu xác pháo. Hoa sẽ chóng tàn và
thành cổ sẽ trường tồn với thời gian.
Cái sống và cái chết, cái tĩnh và cái động, cái hữu cơ và cái vô sinh đang
nằm hài hòa bên nhau. Và nhất là sự tĩnh mịch! Trong sự tĩnh mịch này,
vắng mọi thứ tiếng của thế gian, phượng vĩ và thành cổ như giao hòa trong
một giai điệu chung của thời gian. Chỉ trong sự tĩnh mịch này, thần thức của
thiên nhiên bỗng nhiên lộ rõ.
Cũng là thiên nhiên cả nhưng châu Âu không có phượng vĩ. Dường như loài
hoa này chỉ sống tại miền Nam châu Á và nhất định chỉ nở hoa vào những
tháng nóng nực nhất. Thật ra, nhiều loại cây vốn của miền nhiệt đới nay đã
được chiết giống để chịu được băng tuyết mùa đông. Đó là các loại tre, trúc,
hoa trà mi, hoa dâm bụt... mà ngày nay ta đã thấy khắp mọi nẻo đường ở
châu Âu. Loài phượng vĩ thuộc giống rất dễ tính, trồng bằng hạt, ươm gieo
trong vườn không khó và cứ cao hơn một thước là ta có thể "đánh" ra trồng
chỗ cố định. Thế nhưng dường như nó cự tuyệt mùa đông châu Âu. Nghe ra
cũng dễ thông cảm và thấy gần giống với tâm tính người Việt mình.
Khí lạnh châu Âu không hể làm màu hoa kém tươi. Trái lại, hãy đến thăm
châu Âu vào tháng tư để biết thế nào là sắc màu và lòng hào phóng của thiên
nhiên. Mùa xuân, cành lê cành táo nhiều hoa hơn lá. Loài hoa tu-1íp có
nhiều màu mà màu nào cũng thắm đậm ngọt ngào. Hoa đào Nhật Bản mang
một sắc hồng trinh nguyên làm người xem phải biết trân trọng. Thế nhưng
chưa có một màu hoa nào được ta gọi là "thắm", để tôi phải nhớ đến màu
phượng vĩ. Cho đến một ngày...
Cho đến một ngày hè châu Âu tôi khám phá một loài hoa, cây thấp chưa đầy
ba tấc, thân mềm, mọc ở bờ rừng bờ ruộng. Hoa mọc hoang ven đường, cành
lá run rẩy dữ dội khi xe chạy qua. Hoa mang một màu đỏ đậm nhưng lá hoa
quá mỏng nên sắc luôn luôn sáng trong. Màu này thì mới đáng được gọi là
"thắm". Đó là một sắc màu làm say lòng người. Tôi bỗng nhớ màu phượng,
cả hai đều thắm. Chúng mang một sức thắm đậm làm ta ngỡ thiên nhiên phải
là một đại họa sư, có biệt tài pha chế màu sắc. Nhưng chúng cũng khác
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nhau. Nếu phượng vĩ cũng có sắc đỏ nhưng pha chút gam màu cam thì loài
hoa lạc loài này cũng một màu đỏ nhưng vừa trong vừa đậm như rượu vang,
có khả năng mê hoặc con người. Tôi bỗng nhân cách hóa màu hoa phượng,
cho nó là một chàng thiếu niên đầy niềm vui và sức sống. Như thế thì sắc
màu của loài hoa không tên này phải là một phụ nữ kiều diễm và sang trọng.
Loài hoa không tên đó về sau tôi nghe người Đức gọi là Mohnblumen, "hoa
thuốc phiện". Thứ hoa mọc hoang này, dù trông ra mỏng manh nhưng sống
rất lâu không chịu tàn trong những tháng mùa hè. Thì ra cây đó thuộc cùng
một giống với các loại cây nha phiến chết người. Cho nên loại cây này tha
hồ mọc hoang nhưng không ai được đem về trồng trong nhà. Hoa bị con
người phân biệt đối xử, chẳng phải vì hoa kém đẹp kém thơm mà chỉ vì lòng
người sợ hãi niềm đam mê của chính mình. Nhưng nếu con người không còn
đam mê thì điều gì mới làm ra tính người?
Phải chăng màu sắc đầy tính chất mê hoặc của hoa thuốc phiện cũng đã nói
lên tính chất của nhựa hoa đối với con người, tôi bâng khuâng tự hỏi. Tôi là
một phần của thiên nhiên hay thiên nhiên là một phần của tôi mà nhìn hoa
biết tính? Không, sự đam mê nằm ở người chứ không ở hoa. Tôi không hài
lòng lắm với tên "hoa thuốc phiện", một cái tên đầy sự sợ hãi và khinh miệt.
Về sau hỏi lại bạn bè người Việt, tôi mới biết đó là hoa anh túc. Ôi, thì ra
hoa anh túc là đây, một loài hoa mà danh xưng của nó tôi đã nghe từ lâu.
May thay tôi biết đến cái tên văn học này để thay thế cho một tên trần trụi
kia, một cái tên không thể xứng hợp với sắc màu siêu nhiên của nó. Phượng
vĩ hay anh túc, dù hai thứ dường như không bao giờ gặp nhau, nhưng cả hai
đều đỏ thắm, đều làm say lòng người, cũng đều chịu một kiếp hoa, nhưng
cũng đều là tác phẩm của tâm đang vận hành.
Ngày nọ, bước đường lữ khách dẫn tôi đến Aswan, một thành phố nằm trên
bờ sông Nile, thuộc xứ Ai-cập ở miền Bắc châu Phi. Sông Nile, với chiều
dài hơn 6600 km, là giòng sông dài nhất trên thế giới. Theo người Ai-cập,
Nile là khởi thủy của thế giới, là nguồn gốc của tất cả mọi đời sống. Trong
một vùng đất sa mạc của Bắc Phi, quả thực sông Nile là nguồn suối của mọi
loài sinh vật, động vật cũng như thực vật. Chỉ xung quanh sông Nile mới có
màu xanh, có ốc đảo, có cư dân. Đến Ai-cập mới biết đất nước Việt Nam là
một ốc đảo xanh tươi vĩ đại. Nhưng Ai-cập khác tất cả các nước khác vì hoa
trái đích thực nở ra trên vùng đất khô cằn này là một nền văn minh vô song,
đó là nền văn minh cổ nhất của nhân loại còn giữ lại được tới ngày hôm nay.
Aswan có thể được xem là viên ngọc nằm trên sông Nile, một trong những
thành phố đẹp nhất trên thế giới. Tại Aswan ta có thể cùng một lúc chiêm
ngưỡng vẻ đẹp duyên dáng của sa mạc, màu vàng rực rỡ và trần trụi của cát
và đá, màu xanh thẫm của nước sông Nile mà ở đây lặng lờ như mặt hồ.
Aswan là một thiên đường của sắc màu và sự tĩnh lặng. Lác đác trên sông là
những chiếc thuyền buồm đặc biệt mà người địa phương gọi là falucca với
những cánh buồn trắng thật cao, trông như những cánh bướm chập chờn.
Khi hoàng hôn xuống, sắc đỏ của ánh dương chen với sắc vàng của sa mạc
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lẫn trong tiếng nhạc của dân Nubian cho ta cảm tưởng ở đây dường như
không phải là trần thế. Có lẽ vì thế là Francois Mitterand, vị tổng thống
Pháp, khi biết 1996 mình không còn sống được lâu, năm 1995 đã đến đây
sống một thời gian, nói trước lời vĩnh biệt.
Aswan là một trong những ốc đảo của sông Nile, là nơi sinh ra không biết
bao nhiêu hoa lá nhiệt đới, nhất là loại cây chà-là cùng họ với loài dừa của
ta. Và bất ngờ thay, tôi gặp phượng vĩ tại Aswan. Thì ra châu Phi mà cũng
có phượng, tôi ngẩn người tự nhủ. Dưới ánh nắng thiêu đốt của mặt trời,
phượng vĩ châu Phi cũng không khác gì của chúng ta, cũng thân cành mỹ
thuật, cũng lá kép lông chim xanh bóng, cũng những cụm hoa màu đỏ rực
pha chút gam màu cam. Và sức thắm của sắc màu! Màu phượng vĩ ở đâu
cũng thắm đượm như nhau.
Phượng vĩ dễ gieo dễ trồng thật nhưng ai đã đem phượng qua xứ Phi châu xa
xôi này? Nhưng không phải chỉ phượng vĩ, trên những nẻo đường Ai-cập tôi
khám phá cả những cây bồ-đề với đuôi lá dài nhọn, cả ao sen trắng với cành
lá vươn cao trên mặt nước. Thiên nhiên là ai, là nhiều hay chỉ một? Tâm là
gì, là chỉ một hay nhiều? Hoa lá bên ngoài và niềm say bên trong là một hay
khác? Bất ngờ thay, về sau tôi tìm thấy trong một cuốn sách chuyên môn,
cho hay phượng vĩ xuất phát từ Madagascar, một hòn đảo thuộc châu Phi.
Nếu thật như thế thì châu Phi mới chính là quê hương của phượng vĩ. Những
hàng phượng tại các con đường tại Hải Phòng, Nha Trang hay bên thành cổ
xứ Huế chỉ là hậu duệ của một loại hoa có sức thắm rực rỡ của một mặt trời
châu Phi.
Cũng trên đất Ai-cập này, tôi nhớ lại tường thành đen sì xứ Huế mà ngày
xưa tôi tưởng rất cổ. Thành quách của nền văn minh Ai-cập để lại không
phải được tính bằng vài trăm năm mà bằng thiên niên kỷ, của những thời đại
mù khơi trước công nguyên. Từ Aswan dòng sông Nile chảy lên phía Bắc và
đổ ra Địa Trung Hải tại thành phố biển Alexandria. Đoạn sông dài một ngàn
cây số đó là chứng tích của một nền văn minh sâu thẳm không ai dò tới đáy.
Được truyền tụng nhiều nhất là những kim tự tháp đầy huyền thoại nằm ở hạ
lưu sông Nile mà niên đại của chúng được ghi là khoảng thế kỷ thứ 27 trước
công nguyên. Đó là những năm tháng nghe lạ tai, vì tính sơ thì chúng được
xây dựng từ 4700 năm trước. Đó là những thời đại hầu như thần thoại vì
khoảng cách từ đó đến đầu công nguyên còn xa hơn từ đầu công nguyên đến
bây giờ.
Kim tự tháp là những công trình nguyên sơ còn lại tới ngày nay. Ngoài ra,
những đền đài ta thấy tại Ai-cập đều cũng là những phế tích rất xưa, nhưng
thật ra chúng liên tiếp bị phá hủy và tái thiết trong những thời đại hoàn toàn
khác nhau, cách nhau vài trăm năm là thường. Đứng trước những công trình
đó tôi không sao cảm nhận được sự khác biệt về thời gian của chúng. Tôi đã
nhiều lần cố ngẫm nghĩ về thời gian và thấy mình không bao giờ hiểu được
chiều sâu của nó. Chúng ta có thể hình dung một khoảnh thời gian một tuần,
một tháng, một năm, nhiều nhất là hai, ba mươi năm. Nhưng chúng ta không
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thề hình dung một khoảnh thời gian vượt quá một đời người. Hai trăm năm
của tường thành xứ Huế đã là quá lâu, nói chi đến phế tích vài ngàn năm.
Sức tư duy và cảm nhận của chúng ta về không gian lớn hay nhỏ, về thời
gian dài hay ngắn, về thiên nhiên là một hay nhiều, tất cả đều bị đời làm
người qui định, bị giới hạn trong mức độ "trung bình" đó.
Điều mà chúng ta cảm nhận được và mang lại vô số cảm khái là sự tương
phản. Thiên nhiên rực thắm tương phản với màu xám của tri thức. Cánh hoa
trẻ trung bên cạnh tường thành uy nghi và xưa cũ. Tại Ai-cập sự tương phản
đó hẳn đạt đến mức tuyệt đối. Dọc hai bờ đông tây của sông Nile từ Aswan
đến biển, bên cạnh phượng vĩ, sen trắng, chà-là xanh là vô số thành quách,
đền đài, lăng mộ của các nhà vua, hoàng hậu, thái tử, công nương của các
triều đại. Trong số các đền đài đó có một công trình mang tên đền Karnak,
thờ thần Amun. Đề Karnak lưu giữ những chứng tích của một nền văn hóa
tôn giáo và kiến trúc của thế kỷ 13 trước công nguyên, tức là cách đây
khoảng 3300 năm. Ngày nay đến phế tích đó không ai không khỏi kinh ngạc
trước khả năng kỳ diệu của người xưa mà công trình nổi bật nhất hẳn phải là
một tòa lâu đài nay đã mất mái gồm 134 trụ đá có trụ đường kính hơn ba mét
và cao 21 mét. Trên những trụ đá đó là vô số hoa văn, vốn là chữ viết của
một thời xưa cũ. Thứ chữ Hieroglyphs này, một trong những chữ viết cổ
nhất của nhân loại, được xem là quà tặng của thần thánh, gần đây, mãi thế
kỷ thứ 19 mới được một người Pháp tên là Champollion giải mã.
Tại các phế tích của thời cổ đại Ai-cập, người ta hay tổ chức những buổi
Sound & Light vào đêm, diễn lại nguồn gốc tôn giáo và văn hóa của các đền
đài. Trong bóng đêm, tôi cùng đoàn người men theo những con đường lát đá
hoa cương, trở lại những trụ đá khổng lồ với chút lòng run sợ mình đang phá
rối giấc ngủ của các vị thần. Bỗng nhiên giữa các hàng cột đá một vầng
trăng đỏ ối xuất hiện như một ngọn đèn hồng. Tôi rùng mình. Thiên nhiên
hiện ra vô cùng bất ngờ và vĩ đại. Một nguồn cảm khái tràn ngập tim tôi.
Thời gian là gì? Vầng trăng hẳn phải xưa cũ hơn các hàng trụ đá nhưng vẫn
ánh trăng sinh động, trẻ trung, đang hiện hữu trong từng bước chân tôi, có
thực như tâm tôi đang kính sợ. Thiên nhiên thực là tâm đang hiện hành hay
thiên nhiên đang soi bóng trong tâm? Hay cả hai cách nói chỉ là một? Tôi
bỗng nhớ những lời thơ trong bài Đạo ý của Nguyễn Du:
Minh nguyệt chiếu cổ tĩnh Tĩnh thủy vô ba đào Bất bị nhân khiên xả Thử
tâm chung bất giao Túng bị nhân khiển xả Nhất dao hoàn phục chỉ Trạm
trạm nhất phiến tâm Minh nguyệt cổ tĩnh thủy
Trăng sáng lòng giếng cổ Nước giếng không ba đào Không bị người khuấy
động Lòng này không chút xao Đã bị người khuấy động Xao rồi trở yên lặng
Vằng vặc một mảnh lòng Gióng trong trăng gọi bóng.
“Trạm trạm nhất phiến tâm", lạ thay! Ánh sáng chính là tâm, vầng trăng là
"một mảnh lòng". Một mảnh lòng nhớ thời thơ ấu có phượng vĩ, có cổ thành,
có trăng thanh, có vần thơ... hiện lên giữa những hàng cột đá thờ thần Amun
tại Ai-cập. Một mảnh lòng kính sợ trước sự bí nhiệm của thiên nhiên và tài
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năng của người xưa. Phế tích vài ngàn năm này không hề "câm lặng" như
nhiều người hay nói mà cái thần của nó đang quyện vào lòng người, hiện lên
làm tôi choáng ngợp. Không cần thiên nhiên phải tĩnh mịch, cũng không
phải vì bóng đêm huyền bí, mà nói như Nguyễn Du, nhờ "nước giếng không
ba đào".
Khi tâm tĩnh lặng thì quá khứ ngàn năm và thiên nhiên vô tận chỉ nằm trong
một màu hoa thắm.
7.2005
Nguyễn Tường Bách

Nguồn:http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nmn0nm
n0n31n343tq83a3q3m3237nvn#phandau

Sao lục: Nam Phong
Ngày 14/8/4893 – Giáp Ngọ (7/9/2014)
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