Sinh ra để làm gì?
-

Nhiều tác giả

Cuốn sách là tập hợp những bài viết đáng để đọc của nhiều tác giả.
Những bài viết về tinh thần thiết nghĩ thật cần thiết trong thời đại
Lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người
điếc có thể nghe và người mù có thể
thấy.
Mark Twain
Có một câu hỏi đôi khi khiến tôi thấy
mơ hồ:
Tôi điên hay người khác điên?
Albert Einstein
Linh hồn của con người vẫn cần lý
tưởng hơn thực tế. Chúng ta tồn tại
nhờ thực tế; nhưng chúng ta sống vì
lý tưởng.
Victor Hugo
Thứ được coi là lý do để sống cũng
là lý do tuyệt vời để chết.
Albert Camus

nhịp sống gấp gáp như ngày nay.
Cuốn sách dành cho những cá nhân đang đi tìm ý nghĩa của đời sống,
đang đi tìm hiểu chính bản thân mình, hoặc cũng có thể làm một cuốn
kim chỉ nam lời khuyên dành cho những người đã mất đi niềm tin vào
cuộc sống.
Hẳn nhiên không có cuốn sách nào là đủ để ẩn chứa tất cả, cũng
không phải do một ai nổi tiếng viết nên, nó đến từ đời sống dung dị.
Tuy nhiên tôi vẫn tin đây là quyển sách làm nền tảng cho sự vững bền
nội tâm và niềm tin của bạn.
Xin cảm ơn các tác giả đã gửi gấm những bài viết hay tạo điều kiện
cho tôi có thể tổng hợp lại vào nơi đây. Tôi hi vọng nó là quyển sách
hữu ích cho mọi người.
Thân,
-Lục Phong(Tổng hợp và biên soạn)

LỜI GIỚI THIỆU
Sinh ra để làm gì là một câu hỏi mà tôi cũng như nhiều người khác đã từng
đặt ra cho bản thân mình ít nhất một lần trong đời. Tôi khao khát đi tìm
câu trả lời, tôi lòng vòng trong mớ triết lý và lý thuyết của tất cả mọi người,
tôi không tìm thấy đường ra, chợt tôi nghe được tiếng nói từ những con chữ,
những con chữ trong những bài viết rất bình thường, những bài viết bình
thường từ những con người rất dung dị. Dung dị nhưng lại có vẻ rất xa xăm,
đúng như cái câu mà tôi đọc được ở đâu đó và không bao giờ có thể quên
được:
“Những thứ cao siêu chưa chắc là những thứ vĩ đại
Nhưng những thứ vĩ đại thì lại giản dị đến vô cùng.”
-Khuyết danh-

Con người sống trong kiếp nhân sinh với bao nỗi khắc khoải, họ ao ước, họ hi
vọng, họ vui cười, họ hạnh phúc… nhưng nào có dễ, đời vẫn vùi họ vào những
hố đen của mặc cảm, của tự ti, của nỗi sợ, của hủ lệ, của tranh chấp, của ganh
tỵ, sân hận và hàng tá nỗi đau thương kéo dài khác từ ngày này qua ngày
nọ. Tôi biết tất cả những điều đó, bạn cũng biết điều đó, chẳng phải vì như vậy
mà Thái Tử Tất Đạt Đa (sau trở thành Đức Phật) đã bỏ đi tìm lối thoát,
chẳng phải vì vậy mà Chúa Jesu, Krishnamurti, Osho và bao nhiêu nhà hiền
triết khác đi tìm những con đường giúp ích cho nhân loại hay sao?
Con người luôn có những bất ổn, không phải bây giờ mới có mà đã bao đời
nay thành cái tục mà nhiều người không buồn hỏi những câu hỏi tại sao cho
cuộc đời họ. Những bất ổn, phần nhiều từ bên trong. Mà trong đâu? Trong
đầu. Chúng ta gặp rắc rối ở bên trong mình nhiều hơn, không phải vì những
thứ bên ngoài. Thế kỷ 21 rồi, những niềm tin của việc Thượng Đế hay Chúa

Trời tạo ra thế gian, quản lý thế gian bằng ý muốn đã là những chuyện
không còn phù hợp nữa. Thượng Đế không phải là một ông, Chúa Trời cũng
thế, các ngài không có giới tính, vì các ngài là vũ trụ, là vô tận…
Chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng là một phần tử trong cái vũ trụ vô hạn
đó, nhưng có lẽ trong cái thế kỷ 21 này, thế kỷ của công nghệ, thế kỷ của
việc chạm vào các nút bấm tưởng như là có thể thỏa nguyện được những ước
mơ và sự hài lòng, thể ký của việc mà tưởng là mọi thứ được dát vàng sẽ trở
nên đẹp hơn. Cho đến khi không còn những cành cây, con cá, và những giọt
nước sạch, lúc đó người ta mới biết là vàng, tiền bạc hay vật chất là những
thứ không cách chi có thể bỏ vào bụng cho được.
Môi trường sống của chúng ta đã ô nhiễm, không chỉ là môi trường thiên
nhiên đâu, cả môi trường bên trong tâm can của chúng ta cũng đã bị vẫn
đục và dòng chảy của tâm thức đã phát úng lên từ khi nào. Có đôi khi điện
bị cắt, đèn bị tắt, mọi thứ dừng lại, con người có nhận ra điều đó nhưng họ lại
tự nhủ: Thôi vậy, một mình tôi không thể ngăn được thế giới, phóng lao
đành phải theo lao.
Tôi ước chúng ta có nhiều thời gian hơn để quan sát, không phải quan sát cái
máy vi tính, những bộ đồ thời trang, những tòa nhà chọc trời, mà là những
cây, những sao, những trăng, những đôi mắt, những bầu trời, những cánh
chim, những ý nghĩ bên trong mình… Quan sát, hm… Thế giới tự nhiên!
Dầu có được một ít thời gian “tạm dừng lại” trong đời sống gấp gáp và
nhanh nhảu đoản này có vẻ như là rất khó, nhưng tôi vẫn tin! Con người
không thể sống với vàng và tiền cũng như những mối quan hệ hời hợt kiểu
“giao lưu” được. Tuy vật chất có những giá trị nhất định của nó trong việc
sinh hoạt thường ngày của chúng ta, là một phương tiện hỗ trợ để cuộc sống
có thể trở nên thoải mái hơn song tất cả cũng chỉ đến mức đó mà thôi,
không thể hơn thế được. Cuộc sống vốn dĩ chẳng phải là một cuộc đua, tiền
bạc sẽ không bao giờ đủ, danh vọng sẽ không bao giờ đủ, và mọi thứ ngoại vi

chẳng bao giờ có thể làm bạn thực sự hài lòng. Cùng lắm chỉ là, những niềm
vui ngắn ngủi thôi. Mà những thứ dễ đến dễ đi đó lại không phải là thật, là
vĩnh cữu, là bất biến giữa dòng đời vạn biến gì cả, chúng chỉ là ánh trăng dối
lừa dưới mặt nước, hãy ngước mặt lên để biết đến cái thật, nó ngay đó, không
hề xa vời.
Tôi vẫn tin! Tôi vẫn tin thế giới vẫn còn người tốt, nếu không thì bản thân ta
không phải là một người tốt, phải không? Tôi vẫn tin sẽ có người đọc được
những dòng này, và rồi họ sẽ cho nhiều người khác đọc nó hơn nữa, lòng tốt
sẽ mãi mãi là thứ bất diệt, nó như những hạt mầm, càng ươm nhiều càng
tăng nhiều, thế giới sẽ lại trở nên xanh tươi, mát mẻ biết chừng.
Trong một xã hội mà sự thật được giấu kín hay che mờ, rất có thể chúng ta
đang là những con chiên, mà con chiên thì vô tri, chúng ta không phải loài
chiên, chúng ta là chủng tộc loài người, loài người có sự vĩ đại của riêng nó
mà không nơi đâu có được. Sự vĩ đại của tình yêu làm chúng ta khác với loài
vật. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Nhưng chúng ta sợ, chúng ta sợ mình không đủ khả năng để sống tự do và
độc lập, chúng ta đã bị bào mòn đi sự tinh tế, khả năng siêu đẳng, tập thích
nghi với những điều chẳng có gì hay ho, chỉ bởi vì bao năm nay người khác
nói với ta: Không, ta không quan trọng, xã hội quan trọng hơn, những gì
người khác nghĩ về ta mới là quan trọng.
Chợt mở mắt, thì ra là tôi đang mơ, tôi mơ một giấc mơ dài, trong cơn
mộng mị đó, người ta dẫn tôi đi đến những nơi họ thích, người ta khoe với
tôi về kho báu toàn là vàng của họ, họ nói với tôi những điều họ thích mà
chẳng thèm lắng nghe tôi, tôi được dẫn đi khắp nơi mà chẳng hề cảm thấy
vui với mớ cảm xúc ngột ngạt đó. May quá! Giờ thì tôi đã tỉnh hẳn. Tôi dậy
và đi rửa mặt, tôi kéo rèm cửa và mở tung cánh cửa sổ, có những cánh chim
trời, có những tán cây đùa vui trong gió, những ánh nắng vàng qua khung

cửa rọi vào nhà, những hạt bụi lơ lửng trong đó, có phải nó tương tự như tôi
trong vũ trụ không? Tự do!
Tôi vớ lấy một quyển sách, dòng chữ to nhất ở trang bìa – tức tựa sách
mang tên:
SỰ THẬT KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ CHE DẤU.
Tôi lật mặt sau cuốn sách để xem như thói quen thường lệ với duy nhất một
dòng chữ khác:
NHƯ NỖI SỢ VÀ NHỮNG GIỚI HẠN, THƯỜNG CHỈ LÀ ẢO ẢNH!

-Lục Phong(Thành viên Triết Học Đường Phố)

LỜI NHẮN NHỦ:
Cuốn sách là tập hợp những bài viết có giá trị của nhiều tác giả mà tôi nghĩ là nên được
chia sẻ rộng rãi cho tất cả mọi người. Những bài viết đầy tâm huyết với nguồn năng lượng
chia sẻ vô tận. Trong tập sách này, tôi đã cố gắng để sắp xếp và trình bày hợp lý nhất có
thể. Lẽ dĩ nhiên, luôn có những thiếu sót cũng rất mong nhận được mọi sự góp ý, chia sẻ,
động viên từ tất cả các bạn, anh chị em cô bác độc giả gần xa qua địa chỉ email sau:
minh.win768@gmail.com
Hãy chia sẻ cuốn sách, đó là điều đơn giản nhất mà bạn có thể ủng hộ và giúp đỡ tôi, cũng
như những người xung quanh mình.
Tôi làm việc này với mục đích lan tỏa điều tốt lành và phi thương mại. Hi vọng những ai
có cơ hội đọc được cuốn sách này sẽ cảm thấy nó hữu ích.
Thân chào và hẹn gặp lại vào một ngày đẹp trời nào đó.
Xin cảm ơn!

-Lục Phong-

Sự thức tỉnh thì không có đủ hay không đủ, đơn giản là đã thức tỉnh hay chưa thức tỉnh. Do đó,
đừng chỉ đọc và nghe theo mà hãy ngẫm; đừng cố gắng đọc càng nhiều càng tốt, mà hãy cố
gắng trải nghiệm để có thể thực sự hiểu.

Sài Gòn, ngày 15/2/2014
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Tuyên ngôn cho tầm nhìn mới

Ngày 23 tháng 1 năm 2007
Kiến thức nhiều chưa chứng tỏ sự trưởng thành của mỗi cá nhân. Chúng chỉ là dấu hiệu
minh chứng cho khả năng sở hữu tài sản chứ chưa phải là kẻ biết sử dụng tài sản đó một
cách hữu hiệu. Chấp nhặt và hành xử theo kiến thức đã được dọn sẵn là suy nghĩ bằng
đầu của người khác và đi trên đôi chân của người khác chứ chưa phải là của chính mình.
Cần phải lấy những kiến thức có sẵn đó làm phương tiện cho sự rèn luyện tư duy để từ đó
xây dựng nên nhân cách của chính mình mới là sự trưởng thành đích thực.
Sự phê phán là kẻ thù của căn bệnh giáo điều và kinh viện. Niềm tin và lý trí sẽ ngạt thở
nếu sống mãi trong bầu không khí của những tư tưởng rập khuôn. Mỗi người cần phải tự
trang bị cho mình sự can đảm và tinh thần phá hủy, can đảm để nhìn vào lỗi thời lạc hậu
và phá hủy chúng đi để mở ra không gian mới cho sáng tạo. Chỉ có như vậy và cũng chỉ
có như vậy, mỗi cá nhân mới có điều kiện tiếp cận đến vương quốc của chân, thiện, mỹ.
Thật ngu dốt khi nghĩ rằng có thể giam giữ tinh thần con người dưới quyền lực của súng
ống, nhưng sẽ là ngu dốt hơn nếu con người tự giam giữ mình bằng những ảo tưởng về
một học thuyết có khả năng giải đáp mọi vấn đề trong đời sống hiện thực. Suy nghĩ từ vị
trí hay quan điểm của người khác là tự đánh mất nhân cách của chính mình. Hành xử rập
khuôn theo những khuôn mẫu định sẵn là tự đào hố chôn mình. Mỗi người hãy tự suy
nghĩ bằng chính cái đầu của mình và đi trên đôi chân của chính mình. Có như vậy, sự tồn
tại của mình mới được khẳng định, nhân cách của mình mới được phát huy. Và trên tất
cả, con người còn cần phải biết phê phán chính mình bằng cách làm mới chính mình
trong mọi giây phút của đời sống, nếu không, đó lại là một sợi dây thòng lọng khác do
chính mình tạo ra.
Trí Không

1

Cái đẹp là gì?
Mấy ngàn năm trước đến tận bây giờ con người vẫn cứ mãi tranh luận về cái đẹp. Vậy đẹp là gì? Trả
lời câu hỏi này sẽ giúp ích nhiều cho cuộc sống mỗi cá nhân, giúp ta có cái nhìn đúng đắn và cởi mở
hơn về quan niệm thẩm mỹ của xã hội hiện nay.
Trước tiên, xin gới thiệu quan điểm thế nào là một người phụ nữ đẹp qua cái nhìn của thổ dân châu
Phi. Phần này tôi dựa trên tài liệu khảo cứu của sử gia kiêm triết gia Will Durant cách đây chừng 50
năm. “Tất cả những mọi da đen mà tôi được biết cho rằng đàn bà đẹp là đàn bà mập, thân hình
thẳng đuôn, không có eo, từ nách xuống tới hông như cái thang”. Tai như tai voi, vú xệ xuống đó là
những nét duyên dáng nhất và theo cách nhìn của họ thì người đàn bà nào béo phì nhất là người ấy
đẹp nhất. “Tại xứ Nigeria béo và mập gần như đồng nghĩa với nhau. Một người đàn bà béo phì đến
nỗi đi phải có hai nữ tì đỡ, cặp hai bên thì mới được coi là đẹp; còn như tuyệt đẹp thì phải nặng tới
nỗi lạc đà mới chở nổi”. Chưa hết, ngay cả Darwin cũng bảo “Ai cũng biết rằng mông của phụ nữ
Hottentot nhô ra dị thường và vẻ đẹp ấy rất được đàn ông da đen tán thưởng. Một hôm ông thấy
một phụ nữ được xem là mỹ nhân của xứ đó mà mông lớn tới nổi mỗi khi cô ta ngồi xuống đất rồi,
muốn đứng lên thì phải lết tới một chỗ dốc…”
Đúng là óc thẩm mỹ kỳ lạ, thật khác với chúng ta. Đàn ông da đen không ghét gì bằng những hình
thể ngược lại, nghĩa là mấy siêu mẫu chân dài cao ráo, eo thon ngực căng tròn thời nay sẽ bị xem là
xấu không có chỗ nào khen được. Còn như mấy bà mấy béo phì chỉ thích ăn và lười vận động sẽ
khiến bọn này tán thưởng không ngớt là tuyệt sắc giai nhân. Xét theo cách nhìn của họ thì ở Việt
Nam số mỹ nhân đang gia tăng nhanh chóng, bất kẻ đàn ông hay đàn bà, tuổi teen hay tuổi sòn. Ra
đường đâu đâu cũng gặp người mập, so với cách đây chừng 10 năm thì dường như ai cũng mập hơn
nhiều. Ngày trước người Việt còn chuộng mập vì thấy sang sang thế nào, còn bây giờ quan niệm đó
đã thay đổi, người ta còn sợ mập nữa ấy chứ, bằng chứng là có câu ca dao hiện đại “Ngày xưa bụng
bự thì sang. Ngày nay bụng bự xơ gan tiểu đường”.
Bây giờ bàn về thời trang “nude” một chút. Trên khắp thế giới có nhiều bộ lạc họ để hở hết da hết
thịt mà chẳng biết quê gì cả, có bộ lạc còn xấu hổ khi phải bận quần áo nữa. Theo Will Durant thì nữ
tù trưởng vùng Baloda hoàn toàn khoả thân khi tiếp khách quan trọng và trong một số rất ít bộ lạc
thì trai gái “làm chuyện ấy” giữa chốn đông người mà không chút mắc cở.
Ngày trước ở các vùng cao hẻo lánh Việt Nam, nhiều phụ nữa người dân tộc thiểu số cởi trần giã
gạo, đi rẫy, thăm hàng xóm, tham gia lễ hôi, nói chuyện cười đùa vô tư… cũng chẳng phải hiếm.
Mấy tấm ảnh chụp hình thiếu nữ tắm suối khoe ngực và tóc dài được nhiều người khen là đẹp, là
rất tự nhiên, đánh giá có tính nghệ thuật cao. Nhưng bây giờ tục đó trở nên hiếm rồi, có lẽ do đời
sống hiện đại và đàn ông miền xuôi lên trên ấy lừa tình nhiều quá, họ cũng phải thay đổi thói quen
để còn đề phòng với “yêu râu xanh”.
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Trong giới showbiz Việt cái vụ lình xình ăn mặc phản cảm, “scandal sex”, cảnh nóng, ảnh nude…
chưa khi nào có hồi kết (gần đây có vụ ảnh nude tập thể “Đêm đại hội chân dài 7” gây sốc dư luận).
Dường như sự phát triển nghệ thuật có tính chất chu kỳ, nghĩa là sau thời gian chán ngán sáng tạo
thì người ta có xu hướng quay lại cái của thời trước. Chẳng biết có thể gọi đây là sự phát triển nghệ
thuật được không nhưng chắc một điều rằng dư luận sẽ phản đối vì quá phản cảm, không phù hợp
với thuần phong mỹ tục Việt. “Nghệ sĩ” cho rằng dư luận đâu óc thiển cận, nông cạn chẳng biết gì về
thưởng thức nghệ thuật còn dư luận lại cho nhiều nghệ sĩ biến thái, đồi bại. Đúng ra cái chuyện
nude, trần truồng như nhộng là vẻ đẹp tự nhiên (như ở mấy bộ lạc, ở vùng cao nói trên) và cũng là
chuyện bình thường như người ta hồi nhỏ cởi truồng lông nhông ngoài đường tắm mưa thôi, nhưng
vì đầu óc người ta “đen tối” quá, người ta muốn lợi dụng cái vẻ đẹp tự nhiên ấy để kiếm tiền, để
thỏa mãn thị hiếu thấp hèn nên mọi sự mới phức tạp thế này. Chẳng biết ai đúng ai sai, dư luận hay
nghệ sĩ (không quơ đữa cả nắm)? Cái này ta sẽ bàn sau.
Tiếp tục lấy ví dụ trong các lĩnh vực khác như văn chương, âm nhạc, điện ảnh, hội hoạ, kiến trúc…
thì dài dòng lắm. Dùng tạm 2 cái dẫn chứng vui vui trên cũng đã đủ cho ta vài cái nhìn thoáng hơn
một chút về cái đẹp rồi.
Một đối tượng không làm cho người ta thích vì nó đẹp, mà vì nó làm cho người ta thích nên người
ta mới bảo là đẹp. (Phụ nữ mập không phải đẹp mà vì đàn ông da đen thích mập nên mới bảo phụ
nữ mập là đẹp).
Một vật gì làm thoả mãn một thị của ta thì ta cho đó là đẹp. Một bữa ăn ngon giúp ta no bụng có
thể đẹp, rồi một cuốn phim X giúp ai đó giải đáp được sự tò mò giới tính thì họ cũng cho là đẹp.
Cái đẹp bị chi phối bởi trình độ nhận thức và sự hiểu biết cá nhân, bởi văn hoá, môi trường sống và
hoàn cảnh lịch sử. Cái đẹp không thể miễn cưỡng áp đặt từ người này qua người khác, vùng này
qua khác, thời này qua thời khác được.
Hiện nay, một bộ phận xã hội mình có quan điểm phố biến thế này: “ai thích ảnh nude, phim X,
nhạc sến… hay bất cứ thứ gì khác ngược lại với tục lệ văn hoá, với số đông thì cứ tự nhiên thưởng
thức, còn ai cho rằng phản cảm đồi bại thì tránh xa ra việc gì phải bài xích cho mất công. Nghệ sĩ có
quyền sáng tạo riêng của họ, còn khán giả có quyền lựa chọn riêng của mình. Phải tôn trọng quyền
tự do của mỗi người”. Quan điểm như vậy không sai và chẳng có gì để nói hết nếu như nó là chuyện
rất riêng tư của mỗi người, nhưng đằng này người ta phổ cập đại chúng, tung ra thị trường, người
ta muốn kiếm tiền thì nó lại là chuyện khác. Ranh giới giữa cái đẹp và xấu, thiện và ác, nghệ thuật và
dung tục rất mong manh, nhiều khi chỉ là một – có tính chất 2 mặt. Không phải ai cũng nhận thức
được cái đẹp, thấy được cái thanh cao trong dung tục nên nếu để nghệ thuật phát triển tự do thế
này sẽ không tốt cho xã hội, đặc biệt với những đầu óc phàm tục và non nớt. Thứ nghệ thuật mạo
danh đó không nuôi dưỡng tâm hồn họ mà chỉ nhằm thoả mãn thị hiếu nhất thời. Gạc nghệ thuật
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rởm qua một bên, chỉ còn nghệ thuật chân chính từ nude, từ sex thì nghệ thuật chân chính này vẫn
còn là con giao hai lưỡi, nó cũng có hại cho phần đông có óc nhận thức kém. Đây là cuộc chiến giữa
tự do cá nhân và quy tắc xã hội, theo luật đấu tranh phát triển thì mỗi bên nhường nhau một chút,
cùng tồn tại thống nhất trong mâu thuẫn, chẳng khi nào có hồi kết cả (cho dù ở thời đại nào, ở xã
hội nào: Việt Nam, Trung Quốc, Mỹ hay Trung Phi…) và người ta cứ phải tốn giấy mực, tốn nước bọt
đều đều.
Bây giờ ta quay trở lại với nhận định ban đầu: thích thì cho là đẹp, thoả mãn thị dục thì cho là đẹp
thì hãy còn khiếm khuyết lắm. Một bữa ăn ngon mà hại sức khoẻ ta thì bữa ăn đó không thể đẹp;
xem nhiều ảnh nude nghệ thuật mà ra đường cứ gặp phụ nữ là tưởng tượng lung tung, mất tập
trung trong công việc thì ảnh đó với người xem đó nhất định là xấu rồi (có hẳn một hội chứng bệnh
về hiện tượng này)… Thứ ta thích, ta muốn, ta thấy “đẹp” mà có hại cho ta, cho xã hội thì không thể
đẹp được.
Vậy cái đẹp là cái mình thích mà làm cho đời mình phong phú lên, nuôi dưỡng tâm hồn mình, khiến
ta thêm yêu cuộc sống, có ích cho bản thân và xã hội. Cái đẹp có thể thuộc vật chất hoặc tinh thần.
Một ly nước sạch uống vào ta thấy đã khát, sảng khoái; giọng con nít bi bô tập nói khiến ta thấy ngộ
nghĩnh, vui thích; bầu trời đêm lấp lánh những vì sao, cánh đồng thơm ngát hương lúa chín, một
định luật vật lý, một hành vi bác ái, một kỷ niệm trong sáng của tuổi thơ… tất cả đều đẹp hết.
Khả năng cảm nhận cái đẹp thiên về tình cảm nhiều hơn lý trí và bị chi phối rất lớn bởi trình độ
nhận thức, hiểu biết cá nhân. Nhận thức của con người có thể vượt thoát rào cản không gian, thời
gian và định kiến xã hội. Không có tiêu chuẩn chung nào cho cái đẹp cả, cũng không thể chỉ dạy mà
chỉ có thể truyền cảm hứng và nâng cao nhận thức thôi, “có những bộ mặt xấu mà dễ coi, có những
bộ mặt không xấu mà khó coi; có những áng văn viết không thông mà khả ái, có những án văn viết
thông mà đọc rất chán. Điều đó không dễ gì giảng cho hạng nông cạn hiểu được” (Lâm Ngữ Đường).
Nếu ai cũng được nâng cao nhận thức về cái đẹp (trách nhiệm của giáo dục), có óc thẩm mỹ, mà
nhất là bọn trẻ con bây giờ, thì mấy thứ mạo danh nghệ thuật, dung tục phản cảm tràn lan ngoài thị
trường sẽ hết đất sống.

Nguyễn Hữu Lâm
Chú thích
[1] Will Durant (1885-1981), Nguồn gốc văn minh, dịch giả Nguyễn Hiến Lê, nguyên tác “The story of
Civilization”
[2] Lâm Ngữ Đường (Li Yutang, 1895-1976), một nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc, được xem là có
công lớn trong việc giới thiệu văn hoá Trung Quốc ra thế giới.
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Tình yêu ơi...!
Trời không nắng quá, không mưa quá. Cái không khí dìu dịu đủ say đắm lòng người và
đủ để những kẻ đang yêu như ta thả hồn cùng mây trắng...
Mơ màng nhìn trời cao, pha bình trà, bật một bài hát không lời và để ngôn ngữ chạy trên
bàn phím theo tiết điệu của âm thanh...
Không dụng công, không nỗ lực...
Tự thân tình yêu vốn không cần đến sự dụng công... Ta không phải là loài chim công, cố
xoè cái đuôi thật to thật đẹp để thu hút những con mái... Ta không phải là loài sư tử đực
cố chiến đấu với đồng loại để tranh giành nàng sư tử cái... Ta là người đã thoát ra khỏi
chữ con, và vì thế tình yêu trong mắt ta mang một ý thức khác... Ai muốn là con thì hãy
cứ tranh giành và dụng công khoe cái đuôi của mình ra...
Tự thân tình yêu vốn không cần đến sự nỗ lực... Tình yêu là cơn gió đang mân mê những
ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím... Nó tự nhiên đến theo cách của nó và nó cũng sẽ tự
nhiên đi theo cách của nó... Đừng đuổi xua cơn gió, bạn đang bỏ lỡ cơ hội mát mẻ cho
thân thể... Đừng cố giữ một cơn gió, bạn chỉ phí hoài công sức mà thôi...
Tình yêu là tiếng nói của tâm hồn, không phải của đạo đức hay triết học...
Tự thân tình yêu không có xấu tốt, phải trái, đúng sai... Ta đừng gắn vào tình yêu những
chiếc áo vốn không phải là của nó... Nếu bạn muốn nói đến đúng sai, phải trái... hãy đi
trò chuyện với những đạo đức, đừng đem điều đó để nhìn ngó những kẻ đang yêu...
Tự thân tình yêu không thể phân tích, không thể lý giải và không cần đến những lời
khuyên... Ta có thể phân tích một đối tượng vật lý, một cấu trúc sinh học, một sự kiện xã
hội, một tác phẩm văn chương nhưng tình yêu không phải là những thứ đó. Nó là tiếng
nói của tâm hồn, là sự thăng hoa của xúc cảm, là nhân duyên thù thắng bất ngả nghĩ bàn...
Đừng đưa ra những lời khuyên cho tình yêu, nếu có, chúng chỉ là những viên gạch lát
đường đưa ta đi đến lâu đài tình yêu mà thôi...
Tình yêu không cần đến những câu từ hoa mỹ và có thể định lượng bằng thời gian...
Những câu từ hoa mỹ chỉ là một quả ớt được chẻ ra làm 10 nhánh gắn trên một đĩa nộm,
người ta ăn nộm chứ người ta không ăn quả ớt gắn trên đó. Dùng những từ hoa mỹ để
chinh phục một người đẹp, bạn chỉ làm đôi tai của họ rung động chứ không chạm được
đến trái tim của họ. Dùng những vật chất đắt tiền để chứng tỏ tình yêu, bạn chỉ khiến đôi
mắt của họ sáng lên chứ không chạm được đến tâm hồn của họ.
Thời gian một trăm năm hay chỉ trong vài ba tháng là vô nghĩa với tình yêu. Sự chia tay
là tất yếu, sự rời xa là định luật. Đừng ảo tưởng sống bên nhau trọn đời trọn kiếp. Tình
yêu đích thực chỉ tồn tại trong khoảnh khắc, nhưng khoảnh khắc sẽ là thiên thu, nếu hai
trái tim cùng rung lên một âm ba trong cùng một thời điểm. Khoảnh khắc đó không thể
đong đếm qua thời gian của chiếc kim đồng hồ, bởi lúc đó hai trái tim đã ngừng đập.
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Nếu bạn hỏi tôi làm sao để có được người yêu?
Tôi nói rằng bạn sẽ chẳng bao giờ có người yêu chỉ vì câu hỏi "làm sao" đó.
Tình yêu không cần đến chữ "phải làm sao". Khi trái tim lên tiếng, nó sẽ tự động lên
tiếng, dù đó là ngày hay đêm, dù khi bạn hai mươi hay đã ngoài trăm tuổi. Khi trái tim im
lặng, bất kể bạn có dùng thủ đoạn hay kỹ năng nào đi chăng nữa, nó vẫn lặng im như
không hề tồn tại. Thế thì tại sao phải dụng công?!
Nếu bạn hỏi tôi làm sao để giữ được người yêu?
Tôi nói rằng bạn đã mất người yêu của mình ngay khi bạn đặt câu hỏi đó.
Tình yêu không thể giữ. Nó đến như thế nào thì nó sẽ đi như vậy. Nó chỉ mượn trái tim
của ta, ánh mắt của ta, ngôn ngữ của ta, hành động của ta như một căn nhà trọ. Nó đến nó
sẽ tự sai sử ánh mắt, ngôn ngữ, hành động, trái tim của ta và khi nó đi nó cũng sẽ tự thu
xếp đồ đạc theo cách riêng của nó.
Trái tim của ta chỉ là căn nhà trọ
Mà ánh mắt, nụ cười, ngôn ngữ và hành động chỉ là những anh bồi bàn trong căn nhà trọ đó

Có thể sẽ là niềm vui, có thể sẽ là nỗi buồn, có thể sẽ là hạnh phúc, có thể sẽ là đau khổ...
nhưng còn cách nào hơn được, tình yêu chỉ có thể trả cho ta những xúc cảm như thế cho
cái đêm nó đã đến thuê phòng.
Là chủ căn nhà trọ, dĩ nhiên tôi không khuyên bạn cứ ngồi im như pho tượng gỗ. Lạnh
lùng thế thì chẳng có khách trọ tình yêu nào đến thuê đâu.
Hãy dụng công như không dụng công
Hãy nỗ lực như không nỗ lực
Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi
Khách nào mà nỡ xa bạn sớm chứ
Phải không nào?!
Trí Không
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VỀ TÌNH YÊU
“Hỡi các bằng hữu! Tôi không dạy đời, cũng không làm từ thiện:

khi tôi trao tặng, tôi trao trọn vẹn bản thân mình.”
Walt Whitman

Bạn nào hay đọc blog của tôi, thì chắc cũng biết rằng tôi chưa bao giờ viết về tình yêu, dù thỉnh
thoảng cũng trích dọc trích ngang chỗ này chỗ nọ. Nhưng, nếu bạn nào thực sự đọc blog tôi, thì
chắc cũng sẽ thấy rằng bài nào tôi cũng viết về tình yêu cả. Và đặc biệt, là bài này.
Trước tiên, nếu bạn chưa xem status này của tôi và tất cả comment dưới đó, thì xin mời xem
trước khi tiếp tục. Nếu đã xem xong và cảm thấy quá đủ cho một ngày (vì tin tôi đi, quá nhiều
tình yêu cũng không tốt lắm cho sức khỏe ), thì bạn có thể không cần đọc tiếp, để dành hôm
khác. Nếu hăm hở đọc tiếp mà chẳng may nghẹt thở trụy tim hoặc mất trọng lượng bay thẳng
lên mái nhà, thì tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm.
Vậy, trước khi thực sự vào bài, chúng ta hãy cùng nhau im lặng trong một phút. Có bạn sẽ nói
ngay ơ kìa thực ra nãy giờ đâu có ai nói gì đâu, toàn đọc không mà. Ý tôi là các bạn hãy đọc
chậm lại, dừng luôn cũng được, và cùng nhau suy nghĩ về những gì cao cả và thiêng liêng nhất
trên đời.
Cầu thánh Ala phù hộ cho tất cả các bạn và gia đình các bạn và nhân tiện, phù hộ cho cả Đức
Chúa Trời. Lạy Phật, Ngài cũng khá là nhiều tuổi rồi.
Boooooooooooooooooooooooong. Karamen.
Lại có bạn hỏi tại sao viết về tình yêu mà chưa gì tôi đã đùa giỡn? Bởi vì bạn ạ, tình yêu chính là
niềm vui. Vui miên man vui bất tận. Vui điên dại vui mê cuồng. Vui không-thể-chịu-đựngđược. Chỉ cần người tôi yêu nhe răng cười một nụ thì tất cả mặt trời đều tắt ngóm, và tất cả
đèn điện trên thế gian đều chảy thành bơ trôi sạch ra biển. Và trời ạ, đang nằm trong chăn bên
cạnh người tình mà đánh rắm bủm một cái thì có phải được bữa cười không còn biết quai hàm
ở đâu nước mắt ở chỗ nào, hay không?
Sao cơ, nặng mùi lắm không buồn cười tí nào à? Thôi được rồi để tôi nghiêm túc. Bởi vì tôi có
thể nhăng cuội như thế này đến bất tận. Và đây có thể là bài dài nhất mà tôi viết trong suốt lịch
sử của những bài dài nhất. Như tôi đã nói, chưa có bài nào tôi đã viết mà không viết về tình
yêu. Và chưa có sách nào tôi đọc, nhạc nào tôi nghe, phim nào tôi xem, người nào tôi gặp, hoa
nào tôi ngửi hay quân khốn nạn nào tôi chửi, mà không phải là về hay vì tình yêu. Và vì tôi điên
– đến nay thì tôi tương đối chắc chắn về điều này – cho nên trong bài này tôi sẽ tổng kết lại TẤT
CẢ NHỮNG GÌ đã đi vào và đi ra và đi lên và đi xuống và đi xoáy đi vòng trong suốt bao nhiêu
7

năm sống trên đời của tôi và bao nhiêu năm trước đó và sau đó nữa. Đúng thế, tất cả, vào trong
lúc này và ở đây. Cho nên bài này có thể dài bất tận. Ai cần làm gì thì làm đi, ai buồn thì có thể
đi vệ sinh trước, kẻo tí nữa đang đọc lại nhấp nha nhấp nhổm, mất cả hay.
Thế và, tôi đang ở đâu rồi ấy nhỉ. À, về tình yêu. Khổ quá, dạo này tôi hay lẫn. Ở tuổi này của tôi
Kurt Cobain đã tỏi rồi, tôi mừng lắm vì có dạo tôi cứ đinh ninh mình sẽ gia nhập Câu lạc bộ 27 .
Rốt cuộc thế nào tôi lại qua được cái tuổi ấy và ngồi đây lảm nhảm với các bạn. Vỗ tay mừng tôi
cái nào.
Vâng, xin cảm ơn, chúng ta lại quay về với tình yêu. Chị Phan Việt đã từng có một sê-ri ba
truyện ngắn in trong tập Nước Mỹ, Nước Mỹ đặt tên lần lượt là Về tình yêu – tuổi 18, Về tình

yêu – tuổi 23, lại Về tình yêu – tuổi 28. Lắm “về tình yêu” quá. Và hình như là mỗi tuổi lại một
khác nhau. Rốt cuộc là thế nào mới đúng, trên đời có rất nhiều tình yêu khác nhau hay chỉ một
tình yêu duy nhất?
Một trong ba truyện ấy có đoạn: “Tôi muốn giữ sự tin tưởng (có thể là ảo tưởng) trong tim tôi,

rằng lúc này, có một người bạn vẫn thỉnh thoảng nghĩ tới tôi, như tôi cũng thỉnh thoảng nghĩ
tới bạn mà đã không bao giờ nói với bạn. Tôi muốn tin rằng giữa những người chưa bao giờ
thực sự “biết” nhau vẫn có thể có những yêu thương không phụ thuộc vào bất cứ ràng buộc hay
hứa hẹn hữu hình nào. Tôi muốn tin vào những thứ “duyên” không đi kèm “phận” hay “số” mà
do chúng ta tạo ra với nhau bằng tình cảm. Tôi muốn tin rằng những gì chúng ta đã gieo
xuống, dù chậm, nhất định sẽ nảy mầm và ra trái đúng như cái hạt mầm đã gieo. Như sau mùa
đông dài, nhất định phải là mùa xuân; tôi mong tất cả các bạn tôi, dù ở bất cứ đâu trên trái đất
vào lúc này, cũng vẫn giữ trong tim cảm giác thanh xuân của những năm tháng tuổi trẻ – cái
thời mà mọi thứ đều dễ dàng, buổi sáng sớm một ngày bất kỳ có thể đừng dậy nói lời tạm biệt
mà đi không lưỡng lự hoặc nhìn tuyết trắng trời mà mỉm cười rồi hít vào và thở ra một hơi thật
dài, cho hơi nước bay lên trong buổi sớm.”
Ối giời ôi, chị ơi là chị, chị viết hay vừa thôi chứ, viết hay thế ứ ai mà chịu được, và ai mà còn gì
để viết nữa. Nhưng một lần nữa, bởi vì em điên, nên em sẽ viết tiếp.
Bây giờ trong đầu tôi đặc biệt lộn xộn. Tôi biết, có bạn lại bĩu môi ngay làm-như-có-bao-giờđầu-anh-từng-gọn-gàng-ngăn-nắp. Vâng, quả có đúng thế thật, nhưng lúc này thì hết sức hết
cỡ hết hết tất cả các giới hạn của lộn xộn, tôi nói thật với bạn. Bởi vì tất cả mọi thứ đã đi vào
trong tôi bây giờ đang chen chúc đòi đi ra. Mà bạn biết chúng nhiều thế nào rồi đấy. Mà bạn
biết tim tôi bé xíu và đầy thương tích thế nào rồi đấy. Việc viết cái bài này có khi quá sức chịu
đựng của tôi. Tôi không tính trước khả năng này. Nhưng vì tôi điên, nên tôi sẽ tiếp tục. Ai đó
bấm 911 rồi đặt sẵn tay lên phím gọi hộ tôi nhé.
TÔI YÊU AI NHẤT
Nếu các bạn đọc kĩ phần comment dưới status tôi đã nói ở trên, thì bạn sẽ nhận ra rằng câu trả
lời phổ biến chính là “tôi yêu bản thân mình nhất”. Ôi, bao nhiêu là chân thành!
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Ấy tôi không có ý nói các bạn khác là không chân thành đâu nhé. Tất cả các bạn đều đã chân
thành một cách tuyệt vời, kể cả những bạn trả lời nửa đùa nửa thật và tôi sẽ giải thích tại sao
sau. Tôi chỉ muốn nói rằng tình yêu đối với bản thân mình mới thật là sâu sắc, thật là mãnh liệt,
thật là vĩ đại và vĩnh hằng biết bao. Ôi tôi yêu tôi quá. Bây giờ tay phải tôi đang nắm lấy tay trái
tôi đầy âu yếm và vì chúng nó đòi cưới nhau ngay nênn tooôi đannmg viiiết tiếppp bbài naày
rấttttt trâậm & sssssai trínnh tả vvì tôiiii phăir gox bằnggg ccùif chỏ.
Nhân tiện nói đến sai chính tả trầm trọng vì tình yêu tôi muốn các bạn cùng xem lại bức thư
này. Tôi nghĩ nó thuộc hàng những bức thư tình cảm động xuất sắc nhất mọi thời đại.
Vâng, đến đâu rồi nhỉ? À yêu bản thân mình. Tôi thì tôi nghĩ thế này.
Ai cũng nói rằng ông Chúa với cả ông Phật và các ông thần khác, các ông vì yêu thương nhân
loại, vì xót vì thương chúng sinh mù quáng sân si mà ở lại trần gian dạy dỗ an ủi vỗ về, nếu
không thì các ông đã bay về nơi kia xa tít. Tôi không nghĩ thế. Tất nhiên là các ông có thương
người khác thật, nhưng các ông chẳng thương ai bằng thương bản thân mình. Bởi vì, đơn giản
thôi, nếu các ông không làm việc đó thì các ông không chịu nổi. Ông Chúa kia đứng nhìn chúng
dân lầm than đau khổ, ổng chịu không có nổi mới tự nguyện để bị đóng đinh treo lên. Đóng
đinh tuy có hơi đau thật, nhưng một đằng ổng có thần thông có thể tự chữa vết thương, và
đằng khác quan trọng hơn cả vẫn là ở trên thánh giá nhìn xuống thì dễ chịu hơn nhiều so với
đứng dưới đất ngó lên. Ông Phật kia cũng thế, giác ngộ xong rồi đáng lẽ ngồi im niết bàn hoặc
bay một vòng quanh vũ trụ hóng gió, thì ổng lại lật đật đi dạy ngay. Bởi vì không đi dạy thì
không chịu nổi. Cũng giống như tôi phải viết những dòng này trong khi bài vở thì ngập lút cả
mông đít không phải vì tôi thương yêu gì các bạn, mà vì tôi không chịu nổi nếu tôi không viết.
Tất cả chúng ta đều giải quyết nhu cầu bức thiết lớn nhất CHO BẢN THÂN MÌNH trước tiên.
AI VỪA NÓI “ĐỒ ÍCH KỈ” ĐẤY ĐỨNG LÊN TÔI XEM NÀO!!!
Lại đây ôm cái. Hì. Bạn ấm quá. Nhân tiện các bạn ngồi dưới kia có thể quay sang ôm nhau nếu
muốn. Tin tôi đi, ấm lắm, và không chết người đâu.
Thôi… thôi được rồi bỏ nhau ra… có định nghe tôi nói tiếp không đấy hả?
Nghĩ mà xem, bạn yêu ba mẹ vì họ yêu bạn. Bạn yêu bạn trai/bạn gái vì họ yêu bạn. Bạn yêu trẻ
con vì nhìn trẻ con thích bỏ xừ đi được, lại còn bẹo má bẹo mông chúng nó nữa thì sướng quá
chừng chừng. Vâng, trước tiên là mình phải sướng. Đi vòng đi vèo kiểu gì rồi cũng về bản thân
mình. Và bạn nào có ý nghĩ như thế là ích kỉ, là tiêu cực hay là cái gì gì không đúng, thì cứ tiếp
tục nghĩ đi tôi không cản, nhé. Tôi chỉ báo trước là việc bạn nghĩ thế nào sẽ ảnh hưởng vô cùng
to lớn đến cuộc sống của bạn. Cả việc bạn đọc cái bài trời ơi đất hỡi này cũng vậy, cẩn thận kẻo
nó làm đảo lộn cuộc sống bình yên như cô tiên của bạn. Sao, bạn không sợ à? Tốt. Vậy ta tiếp
tục.
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Bỏ má tôi rồi nãy giờ viết hẳn gần 2000 chữ mà vẫn chưa xong phần mở bài. Tôi có nên nhảy
ngay đến phần kết bài luôn hay không đây? Không à? Bạn có nhiều thời gian lắm và muốn đọc
tiếp à? Có chắc không? Chắc à? OK, thế thì ta cứ từ từ. Thong thả. Thư giãn. Hít thở
híttttttttttttt thở.
Bây giờ nói tôi nghe bạn làm nghề gì đi. Học sinh? Nhà báo? Thợ hồ? Osin? Thiết kế quẳng cáo?
Ặc đia rếch tờ? Viết văn? Ai-Ti? Ặc tít? Đốt xác ở đài hóa thân? Nhặt rác gầm cầu? Chạy giấy tờ
trong bệnh viện? Hay bạn làm nghề con-thủ-tướng?
Tôi yêu tất cả các bạn, dù bạn làm gì. Dù bạn ở đâu. Thật đấy. Không tin à? Không tin thì kệ
bạn chứ, tôi vẫn cứ yêu bạn cơ mà.
Viết đến đây tôi lại nhớ một đoạn trong Tốt-tô-chan mà bạn Moonie Mun của tôi đã trích trên
blog của cô: “Cô bé Totto-chan sáu tuổi tin rằng lớn lên mình sẽ cưới một cậu bạn cùng lớp. Ấy
thế mà chỉ vì cô bé nhỡ thắng cậu ta trong cuộc thi vật sumo, cậu đã thề không bao giờ thèm
cưới cô nữa. Băn khoăn một lát, Totto-chan kết luận: “Dù sao mình vẫn tiếp tục gọt bút chì cho
cậu ấy. Mình yêu cậu ấy”.
Tôi rất lấy làm kì lạ là tại sao những cảm giác phổ biến nhất của mọi người xung quanh tôi mỗi
khi đề cập đến tình yêu không phải là thăng hoa, không phải là nồng nàn thương nhớ, mà là
xấu hổ, hoặc tệ hơn, ân hận. Rồi liên tục nói xin lỗi. Tôi xin lỗi vì đã yêu bạn nhiều như thế. Tôi
xin lỗi vì đã không yêu bạn. Tôi xin lỗi vì đã yêu bạn ít hơn bạn yêu tôi. Tôi xin lỗi vì tôi đã hôi
nách lại còn có vấn đề đường ruột, bạn đừng yêu tôi nữa nếu không muốn bị ung thư mũi. Rồi
đau khổ rồi dằn vặt. Rồi cắt tay rồi nhảy lầu. Những ai đang chuẩn bị nhảy thì cứ nhảy nốt đi
nhé, tôi không cản đâu. Còn như ai chưa nhảy thì ngồi xuống đây, uống miếng bánh ăn miếng
nước, ta nói chuyện cho nhau nghe, nhỉ. Ai rồi cũng chết, đi đâu mà vội.
Thế rốt cuộc là tại sao bạn lại phải dằn vặt, mới được? Tại sao không đến nói ngay với cô ấy là
bạn thích cô ấy? (Ở đây tôi đang cẩn thận, tôi nói là “thích” vì tôi đoán là lúc ban đầu ấy, bạn
đâu đã biết chắc chắn mình có yêu cô ấy hay không, đúng chứ? KHÔNG à? Bạn biết CHẮC à? Bạn
thực sự YÊU cô ấy à? Thôi được rồi. Thì yêu. Thực ra có khác nhau mấy tí đâu. Khác có mỗi hai
tí thôi.)
Chậc, tôi lại mất tập trung rồi. Quay lại vấn đề chính. Thế tức là bạn sợ chứ gì? Sợ nếu cô ấy từ
chối, bạn sẽ chán đời cởi áo đi tu? Hay sợ cô ấy gật đầu rồi thì bạn không biết phải làm gì, đứng
vò đầu bứt tai, một lúc sau trọc lóc rồi cũng bỏ đi tu nốt? Hay là hận đời cắt tóc đi tu, nghĩ đi
nghĩ lại đi tù sướng hơn: trong lúc con người ta đang khó xử chưa biết trả lời thế nào bạn sợ
bạn không kìm hãm được ham muốn cháy bỏng mà làm liều? Rốt cuộc là bạn sợ cái gì mới
được. Hay là sợ tất cả mọi thứ?
Ý tôi là, tại sao bạn lại phải xấu hổ vì bạn yêu ai hay không yêu ai? Bạn chỉ “xấu hổ” khi mà các
khái niệm đúng-sai, tốt-xấu bắt đầu can thiệp. Bạn yêu cô kia nhưng cô ấy đã có người yêu,
như thế là không đúng? Bạn không yêu anh nọ và làm cho anh ấy tuyệt vọng đến mức đập đầu
10

vào gối tự tử – thế là rất sai? Nhưng mà khổ quá cơ, bạn làm gì được cho họ và họ làm gì được
cho bạn nào, bằng việc ngồi đây mà dằn vặt? Đấy là chưa kể các khái niệm đúng sai tốt xấu của
bạn trong phần nhiều trường hợp chỉ là thứ vứt đi, tiếng Anh gọi là bullshit, tiếng Việt dịch là
cứt gà. Vứt đi thì hơn, bạn ạ.
Tôi biết, có bạn sẽ cãi ngay tưởng vứt đi mà dễ à, anh cứ yêu như tôi đi rồi hẵng nói. Ồ, tôi biết
yêu đơn phương là như thế nào chứ. Tôi hiểu lắm, tôi đã thử rồi. Không có gì hoành tráng lãng
mạn hết. Đúng như Nguyễn Thế Hoàng Linh viết ấy:
“nghe người ta đồn
tình yêu thú phết
xua tan mỏi mệt
đơm mùa bao dung
nhưng phải yêu chung
còn yêu riêng lẻ
đau như bị xé
khỏi dòng thời gian”
Đau kiểu gì chứ đau kiểu như bị xé thì không ổn chút nào. Nghe thôi đã thấy kinh khủng. Dã
man. Tàn bạo vô nhân đạo. MẤY CÔ MÀ TÔI YÊU ĐƠN PHƯƠNG NHÁ CÁC CÔ NHỚ MẶT TÔI
NHÁ, dám làm tôi đau thế à, huhu.
Tôi đùa đấy. Thực ra các cô ấy đâu có làm gì tôi. Các cô đáng yêu chết đi được. Nếu có ai đó
làm tôi đau, thì chỉ có chính cái thằng tôi thôi. Thôi thì đủ cả: sợ không dám nói ra, nói ra rồi bị
từ chối thì ôm lấy một cục nặng hơn cục chùy, kéo lê kéo lết bao nhiêu năm trời, không biết có
phải vì hậu quả đáng sợ như thế nên lúc gặp một người khác nữa lại vẫn sợ không dám nói ra,
cứ thế tiếp tục. Chưa kể bao nhiêu lần rõ ràng yêu qua yêu lại hẳn hoi mà vẫn tự tạo ra hàng
đống sai lầm để rồi đau lên đau xuống. Cái đó dân gian họ nói là ngu thì chết chứ có bệnh tật gì
đâu.
Đấy nhé, quay đi quay lại rồi cũng quay về bản thân mình. Yêu cũng cái thân mình mà ghét
cũng cái thân mình. Bạn đừng có xót thương cho ai hết đừng hờn trách ai hết, hãy ôm lấy cái
bản thân mình trước đã. Yêu nó, chăm lo cho nó, đừng để nó ốm yếu, đừng để nó chán
chường. Khi đó, chỉ khi đó thôi, khi bạn tràn đầy năng lượng và niềm vui, khi bạn tự tin và lạc
quan, đó là lúc các cánh cửa bắt đầu mở.
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Bỏ mẹ rồi tôi bắt đầu viết những thứ đọc lên nghe như sách chicken shit for the chicken

soul bán nhan nhản ngoài Đinh Lễ.
Vậy, để đổi không khí, mời bạn xem video này, đặc biệt dành cho bạn Việt Anh người đã
comment trên status của tôi rằng “Tôi yêu cuộc sống của những con người lành lặn vì tôi kém
may mắn hơn họ :)”
“No arms no legs no worries”

“Thật sai lầm khi nghĩ rằng bạn không đủ giỏi. Thật sai lầm khi nghĩ rằng bạn không có chút giá
trị nào.”
“Tôi không cần phải có tay để ôm lấy một trái tim”.
“Các em gái, tôi muốn các em biết rằng các em vô cùng xinh đẹp. Các em thật tuyệt vời trong
cách mà các em đang là. Còn các em trai, các em là NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG.”
- Nick Vujicic
Bao nhiêu bạn đã xem video phía trên mà không khóc? Nếu bạn không khóc có lẽ bạn nên nhỏ
mắt đi vì mắt bạn thỉnh thoảng cần nước muối.
Có ai muốn đọc tiếp nữa không? Bao nhiêu người xỉu rồi? Tôi cũng sắp ngất rồi đây.
Ai lại vừa gào lên EM YÊU ANH đấy? Nỡm ạ. PM cho anh số phone của em nhé.
Tôi lại đùa đấy. Đôi khi tôi tự sướng hơi quá. Chúng ta đều là người Việt Nam, bạn phải thông
cảm cho tôi chứ. Gì chứ bản sắc văn hóa là thứ chúng ta cần phải luôn luôn có ý thức giữ gìn.
Chẳng hạn, dù sang nước Mỹ văn minh nhưng cứ chỗ nào tè vào cây cỏ được là tôi tè ngay. Bạn
biết đấy, tụi cây rất đáng thương, trời thì lạnh mà lại không mưa, được tưới nước ấm tụi nó
sướng như gì, kêu xèo xèo rất khoái trá. Tôi và thằng bạn nhỏ thì vừa được mát mẻ, lại đỡ nhớ
Việt Nam. Thật không có thứ tình yêu nào cao cả cho bằng.
Nào ta lại nghiêm túc. Đến đâu rồi ấy nhỉ?
Mà khoan, để nói nốt chuyện đi đái. Chuyện kể rằng có ông sư kia chả hiểu tu tập thế nào, đã
giác ngộ hay chưa (vì giác ngộ xong đâu có ai mọc cánh hay xăm mình để cho người ta phân
biệt đâu) mà một hôm xông vào giữa gian thờ đái vào tượng Phật. Chư tăng vừa nổi giận đùng
đùng vừa kinh hãi không hiểu thằng này thầy tu kiểu nợ gì mà lại vô lối thế, mới nọc ra tra hỏi.
Sư kia mới nhe răng cười hì hì, thủng thẳng: Các đồng chí thông cảm, chẳng may buồn quá
không nhịn được nên qủa có hơi tùy tiện. Nhân gặp đây, nhờ các đồng chí chỉ cho tôi chỗ nào

không có Phật ấy, để lần sau tôi nhất định không tái phạm nữa. (Rốt cuộc, hình như đám thầy
chùa nọ chỉ cho nhà sư kia đến Việt Nam).
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Các bạn thân mến,
Tôi thì tôi không biết Phật ở chỗ nào, nhưng tôi thấy ở đâu cũng có tình yêu cả. (Và tôi ngờ
rằng có sự chơi khăm của ngôn ngữ đâu đây, vì hình như “Phật” và “tình yêu” là để chỉ cùng một
thứ). Tình yêu bao trùm, lan tỏa và thấm đẫm trong tất cả mọi thứ mà tôi chạm đến. Tất cả lời
tôi nói, chữ tôi viết, tranh tôi vẽ. Tất cả hơi tôi thở, cách tôi cử động. Tình yêu có trong tất cả
các khái niệm mà chúng ta đã dựng lên rồi bàn tán say sưa về chúng: Cuộc Sống, Cô Đơn, Tự
Do, Sáng Tạo, Thiêng Liêng, Vũ Trụ… Sẽ có gì đó sai, rất rất sai nếu bất kì điều gì tôi làm – hay
bạn làm – không có tình yêu hiện diện. Bởi vì trong tuyệt đại đa số các trường hợp – nếu không
nói là tất cả – tình yêu không có đó chỉ bởi vì bạn không biết rằng nó có đó.
Bạn sẽ hỏi tôi ngay thế nhà tôi bố mẹ li dị, thì tình yêu ở đâu? Đất nước tôi người bóc lột người,
người dối trá lừa lọc người, người đánh đập nhục hình người, tình yêu ở đâu? Trong trại tập
trung của Hít-le tình yêu ở đâu? Trong tất cả mọi cuộc chiến tranh, tình yêu ở đâu?
Trong này có bạn nào chưa xem phim “Life is beautiful” của Roberto Benigni ấy nhỉ? Nếu chưa
xem thì về xem ngay. Nếu xem rồi thì mời nhớ lại một chút, xem ở trong ấy có tình yêu không?
Có à? Nhiều lắm à? Quái lạ nhỉ. Tôi nhớ phim ấy là một phim lấy bối ảnh nước Ý thời Đức Quốc
Xã cơ mà nhỉ!
Tôi sẽ nói với bạn tại sao tôi tin tình yêu hiện diện ở khắp nơi. Ngay trong những hoàn cảnh tồi
tệ nhất, dã man nhất, ở những nơi đầy thù hận nhất, tình yêu vẫn có mặt ở đó, thường là trong
im lặng. Bởi vì bạn không yêu thì làm sao bạn lại ghét? Nếu bạn không yêu tổ quốc thì tại sao
bạn lại căm hận giặc ngoại xâm? Nếu bạn không vì yêu thánh Ala thì tại sao lại điên cuồng
muốn giết tất cả những bọn bất kính với đức thánh ấy? Nếu bạn không yêu cuộc sống thì tại sao
bạn lại sợ chết? Tôi nói với bạn, ngay cả như vị thủ tướng mà bạn tưởng thú kia cũng có tình
yêu của ông ấy chứ. Tôi nói với bạn, ngay cả như con chó còn biết luyến chủ, con chim còn tiếc
bạn mà chết, loài người chúng ta liệu có lúc nào lại không có tình yêu ư?
Đó là điều tôi đọc được từ TẤT CẢ sách mà tôi đã đọc, và tôi không tin có bất kì nhà văn nào lại
là kẻ dối trá. Đó là điều tôi đã chạm đến mỗi khi tôi xem tranh, nghe nhạc, mỗi khi tôi nhìn sâu
vào mắt ai đó khác. Tình yêu chắc chắn là có ở đó, luôn luôn ở đó. Vấn đề còn lại – vấn đề lớn
nhất và duy nhất – là CÁI GÌ đã che mất tình yêu làm cho ta không nhận ra được, không chạm
đến được.
MỘT: CHÚNG TA KHÔNG ĐỦ DŨNG CẢM.
Thế kỉ thứ 4 trước Công Nguyên, Aristotle đã tuyên bố: “Lòng dũng cảm là thứ phải có trước
tiên trong các giá trị của việc làm người, vì chính nó bảo đảm cho tất cả các giá trị khác”. 25 thế
kỉ sau, lời ông nói vẫn còn nguyên sức nặng.
Không lẽ bây giờ tôi lại đi nói rõ ra với các bạn rằng dũng cảm là gì và phải dũng cảm như thế
nào? ARE YOU FUCKING KIDDING ME?
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Tôi lại đùa đấy. Tôi sẽ nói về dũng cảm. Trước tiên phải nói ngay với bạn nào vừa đọc bài “Về
sợ hãi” của tôi phía trên rằng dũng cảm không phải là không sợ hãi – chúng ta chắc chắn không
phải là những cỗ máy – mà dũng cảm tức là sợ đến vãi đái ra quần nhưng vẫn làm điều mình
cho là đúng cho bằng được. Bất cứ là việc gì: từ tỏ tình, nói chuyện trước đám đông, học bơi,
ăn kiêng, tập thể dục cho đến tranh luận, chấp nhận sự khác biệt, biểu tình, đứng lên bày tỏ
chính kiến của mình đều cần dũng cảm, không ít thì nhiều. Bởi vì bạn không nói ra thì làm sao
tôi hiểu được bạn? Bạn không nhảy xuống nước thì làm sao tưởng tượng được có người từng
bơi vượt eo biển Manche? Thực sự bạn không làm được bất kì điều gì nếu thiếu lòng dũng cảm.
Nói đến đây tôi lại nhớ không ít người, trong đó có cả mấy thằng bạn chí cốt của tôi, sau khi
thấy tôi viết và vẽ những thứ vốn được mặc định là “nhạy cảm” và “nguy hiểm” ở Việt Nam, đã
bảo tôi rằng “ối giời mày ở bển rồi thì muốn nói gì làm gì chẳng được”. Có thật thế không? Có
thật là chỉ cần ra nước ngoài là có thể nói ra những điều bạn muốn nói và cần nói? Có bao
nhiêu người đang ở nước ngoài và có bao nhiêu người đang nói? Ngược lại, có bao nhiêu
người ở trong nước vẫn đang nói và bảo vệ quyền được nói đến cùng, dù có đày đọa, dù có
nhục hình?
Tôi lại nhớ một bạn khác, mới đây thôi, sau khi đọc và xem những điều bạn chưa bao giờ được
nghe được thấy, nhiều điều đi ngược lại những gì bạn đã từng biết, hỏi tôi rằng anh ơi liệu có
phải Việt Nam là một cái chuồng gà hay không? Và tôi đã nói với bạn ấy: tin xấu là đúng, nước
mình đúng là một cái chuồng gà – và em đừng nhầm, các nước khác cũng là những cái chuồng
gà, cả thế giới là một cái chuồng gà vĩ đại. Nhưng tin tốt – và bao giờ cũng có tin tốt – là làm gà
hay làm người, em được toàn quyền lựa chọn. Bạn ấy có vẻ bối rối, nói với tôi rằng “em không
biết phải làm Người như thế nào vì từ trước đến giờ em chỉ được dạy để làm gà”.
Nếu là bạn, bạn sẽ trả lời thế nào cho câu hỏi trên? Trong khi các bạn suy nghĩ, tôi tạm đặt tên
câu hỏi ấy là @ và chúng ta sẽ quay lại sau.
Đã hơn một lần, tôi đã viết trong các bài viết của tôi, rằng chúng ta đã được dạy để làm những
con gà. Mấy giờ ra vườn, mấy giờ ăn, mấy giờ lên chuồng, mấy giờ đẻ. Ăn, ngủ và đẻ. Chính
xác là như vậy. Họ đã làm gì với chúng ta khi bất cứ ai từng muốn làm điều gì khác đi, mới hơn,
muốn tìm hiểu ở những góc tối của vườn hay không ngủ đúng giờ đi ngủ, không đẻ đúng giờ
phải đẻ? Họ làm TẤT CẢ MỌI THỨ để chúng ta trở lại đúng công thức, đúng quy trình với cả
đàn. Á à mày muốn tách đàn hả con? Á à mày muốn làm loạn hả con? “Gây rối loạn an ninh trật
tự và ảnh hưởng đến đời sống của các bạn gà” là cụm từ họ hay dùng nhiều nhất. Và họ có vẻ
rất lo cho đàn gà. Họ đã nói gì với chúng ta khi lũ cáo hau háu nhìn chúng ta từ bên kia hàng
rào? Rằng hãy cứ lo ăn, ngủ và đẻ đi, việc bảo vệ đàn gà là việc của chúng tôi. Và bạn gà nào
vừa ngo ngoe giương biểu ngữ “đả đảo lũ cáo gian ác” là hôm sau đã thấy lên bàn thờ ngồi,
mình trần như nhộng. Đấy mới là chuyện nhà Gà, còn chuyện nhà Ong, nhà Trâu, nhà Chó và
các nhà khác nữa cơ hôm nào tôi sẽ kể nốt.
Mà thôi, tôi lại mất tập trung chuyên môn rồi. Đang nói chuyện gì ấy nhỉ? Chuyện tình yêu,
chuyện dũng cảm cơ mà nhỉ. Thì đấy, tóm lại là bạn phải dũng cảm. Dám làm dám chịu. No pain
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no gain. Không làm cái gì mới là suốt ngày ngồi mơ cuộc đời mình thay đổi thì có họa là điên.
Điên kiểu khùng ấy, không phải là điên kiểu đẹp trai như tôi.
HAI: CHÚNG TA KHÔNG ĐỦ KIÊN NHẪN.
Ngày 23, tháng 4, năm 1903, Rainer Maria Rilke viết: …“Ở đây, thời gian không thể làm tiêu
chuẩn đo lường. Một năm có kể gì; mười năm không là gì cả. Khi mình là nghệ sĩ thì có nghĩa là
không tính toán, không kể số: khi mình là nghệ sĩ thì có nghĩa là nảy nở như một cây lá không
hề bức thúc nhựa cây, đứng vững một cách tín thành trong tất cả những ngọn gió lớn của mùa
xuân, không hề sợ hãi nao núng rằng mùa hạ không trở lại nữa. Mùa hạ nhất định sẽ đến.
Nhưng mùa hạ chỉ đến cho những kẻ nào biết chờ đợi, chờ đợi một cách trầm lặng và cởi mở
như là mình đã có cả vĩnh cửu trước mắt mình. Tôi đã học được điều ấy mỗi ngày bằng bao
nhiêu cơn đau đớn, bằng bao nhiêu nỗi đau khổ mà tôi vẫn cảm tạ: Kiên nhẫn vẫn là tất cả.”
Những dòng trên trích từ thư Rilke viết cho một người thi sĩ trẻ tuổi, nhưng tôi tin rằng nó có
thể gửi đến bất kì ai, dù ở bất kì đâu, ở bất kì tuổi nào, làm bất kì nghề gì. Vì chưng chúng ta
đều chia sẻ một nghề chung, ấy là nghề Làm Người. Và vì tôi đoán không ai nói với các bạn
điều này ở trường học đâu, nên bây giờ tôi nói, dù là lặp lại Rilke hay lặp lại chính tôi: trên đời
này thực không có nghề nào cần sự kiên nhẫn cho bằng nghề Làm Người.
Chúng ta quay lại một chút với câu hỏi @ ở phần trên: các bạn đã tìm ra câu trả lời chưa? Đây là
lời tôi đã nói với bạn tôi: “Hỏi tức là bắt đầu trả lời rồi. Bởi vì gà không tự hỏi thế bao giờ.” Tại
sao tôi lại dùng chữ “bắt đầu”? Vì “trả lời” thực ra là một hành trình, chứ không phải một hành
động tại một thời điểm. Một hành trình thực sự rất dài.
Tất cả những việc mà chúng ta đã thu hết lòng dũng cảm để bắt đầu, bây giờ chúng ta phải
kiên nhẫn để đi cho hết hành trình thực hiện chúng. Hành trình ấy có thể kéo dài năm năm,
mười năm, hai mươi năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Huế, Sài Gòn hay các tỉnh thành khác có
thể bị tàn phá nghiêm trọng về văn hóa, về giáo dục, về môi trường. Giặc nội xâm ngày ngày tác
ai tác quái. Giặc ngoại xâm có khi đã ở ngay trong nhà mình. Nhưng chúng ta nhất quyết không
sợ. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song số máy số khung thì không bao giờ thay đổi…
Các bạn đừng cười. Đừng thấy tôi đùa mà tưởng tôi nói giỡn. Tôi chỉ đùa để tất cả những
chuyện này nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn thôi. Và tôi sẽ không nói cụ thể hơn nữa, làm cho bài
này còn dài hơn nữa và nặng nề hơn nữa. Rốt cuộc chúng ta đang nói chuyện về tình yêu mà,
phải không?
Các bạn thân mến,
Tôi biết nhiều bạn không đủ kiên nhẫn để đọc hết bài viết này của tôi. Cũng như không đủ kiên
nhẫn để đọc hết một cuốn sách, nghe trọn vẹn một bài nhạc, nhìn ngắm thật kĩ một bông hoa,
hay chờ đợi một điều gì thật sự sâu sắc lớn dần lên theo năm tháng. Bằng sự vội vàng – vội
vàng không để làm gì cả – chúng ta đã bỏ qua, đã để phí hoài, đã tự đánh mất bao nhiêu điều
15

hay, bao nhiêu cái Đẹp. Sự vội vã hấp tấp cũng xấu xí không kém gì sự yếu đuối hèn nhát, vì cả
hai điều đều kéo chúng ta ngày càng xa nhau hơn.
Sự kiên nhẫn mà tôi muốn chia sẻ với các bạn, thực ra bao trùm cả sự kiên gan bền chí trong
suốt lịch sử chiến tranh của dân tộc mình, bao trùm tất cả những sự kiên nhẫn mà bất kì ai
trong chúng ta đều đã biết hay thậm chí tưởng tượng ra. Đó là sự kiên nhẫn đưa ta về với trái
đất 4 tỉ năm trước khi nó còn là một khối đất nóng rẫy. Nó đã chờ đợi như thế nào, góp nhặt
những gì trong 3 tỉ năm cho đến khi sự sống xuất hiện? Và rồi nó đã kiên nhẫn ra sao trong
800.000 năm nữa, cho đến khi loài người mới bắt đầu trèo xuống từ cây và chập chững những
bước đầu tiên? Và trời ơi, trước đó và trước đó nữa, từ vụ nổ 14 tỉ năm trước, từ tỉ tỉ vụ nổ
trước vụ nổ ấy nữa… Tôi muốn cùng các bạn, nếu có bạn nào chưa bao giờ, hoặc nếu đã từng
thì ta cùng làm lại, suy nghĩ một lát về chỗ đứng và cách sống của Con Người trong toàn bộ
không gian, thời gian và những chiều kích bí ẩn khác của vũ trụ.
Oooommmmmm.
Thôi. Nghe một bài hát, đứng dậy vươn vai, uống miếng nước ăn miếng bánh, đi vệ sinh, rồi ta
lại hàn huyên tiếp nhé:
Thế và, vì không đủ dũng cảm và không đủ kiên nhẫn nên dẫn đến BA: CHÚNG TA KHÔNG HIỂU
NHAU.
Chúng ta thường không đủ dũng cảm để nói cho nhau nghe và không đủ kiên nhẫn để nghe
nhau nói. Không đủ dũng cảm để tha thứ cho nhau và không đủ kiên nhẫn để chờ những vết
thương liền lại. Chúng ta hàng ngày hàng giờ, bằng sự hèn nhát và nóng vội, dù vô tình hay cố
ý, đang đào sâu thêm rộng thêm vực thẳm giữa mỗi người. Rộng và sâu đến mức nhiều người
tưởng là nó có sẵn ở đó, chứ sức người đâu mà tạo ra được thứ đáng sợ như vậy. Chính thế
đấy, các bạn, sức người có thể tạo ra mọi thứ.
Các bạn đã nói với tôi rằng các bạn yêu sự tử tế, sự chân thành, sự tự do, sự sáng tạo. Nhưng
các bạn có biết rằng tất cả những sự ấy chỉ là công cụ trên bề mặt thôi không? Chúng chỉ là cầu
nối, chỉ là phương tiện vượt qua vực thẳm, ĐỂ CHÚNG TA HIỂU NHAU. Chỉ cần hiểu nhau là
chúng ta đã có chín chín phần trăm cơ hội để yêu nhau rồi. (Sở dĩ còn một phần trăm còn lại là
bởi thỉnh thoảng có những bạn KHÔNG THÍCH nhau, nhưng ít nhất nhờ hiểu nhau mà chúng ta
không cãi vã, không thù hận.) Đấy là tôi còn nói trên bề mặt, còn nếu chúng ta HIỂU NHAU ĐẾN
TẬN CÙNG, thì trời đất ạ, ngoài việc yêu nhau có còn việc gì khác để làm trên đời này nữa đâu.
Chúng ta đã được mặc định như vậy. Default. Hàng công nghệ cực cao, sản xuất bằng tay và
các bộ phận khác trong điều kiện đặc biệt, tiêu thụ hơn 7 tỉ trên toàn thế giới.
Tôi đang hoàn toàn nghiêm túc: Chúng ta sinh ra từ tình yêu và sống để nối tiếp dòng chảy tình

yêu, để rồi tìm đường quay về với tình yêu. Chỉ thế thôi, đơn giản hết sức. Không thể đơn giản
hơn được nữa.
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Và còn một điều nữa, một điều đóng vai trò quyết định trong hầu hết các trường hợp gây ra hận
thù, đau đớn, chán ghét lẫn nhau giữa chúng ta:
BỐN – CHÚNG TA KHÔNG HIỂU “DÒNG CHẢY”.
Tình yêu là một dòng chảy vĩ đại. Nó không bao giờ đứng yên. Nó là phép cộng của các khoảnh
khắc, của các dao động, của tất cả các yếu tố bên trong và bên ngoài. Cũng giống như năng
lượng, nó không sinh ra hay mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Chính ở đây
bạn sẽ thấy cuộc sống và tình yêu hòa làm một: không gì khác hơn là một dòng chảy. Henry
Miller từng viết: “Tôi yêu tất cả những gì trôi chảy; ngay cả những dòng kinh nguyệt mang đi

những trái trứng hư”.
Và thế nào là trôi chảy? Là vận động, là thay đổi, là di chuyển không ngừng. Không có cái gì hay
ai mà ngày hôm nay lại giống y như ngày hôm qua và sẽ không đổi ngày mai. Trên thực tế, tôi
lúc này và tôi lúc viết xong câu này đã khác nhau rồi.
Ấy thế mà chúng ta vẫn hàng ngày nhìn nhau với đôi mắt cố định, đôi mắt bất động biết bao
nhiêu. Sao anh không yêu tôi như hồi trước? Tại sao em lại béo ra đến mức này? Cậu không còn
là cậu như xưa nữa, nên tớ ứ thèm chơi với cậu. Chúng ta cần phải xây dựng nền kinh tế thị
trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa… Trích Thông tấn xã Việt Nam tháng 11 năm
2011:“Nhân loại đang ở vào thời điểm bước ngoặt của lịch sử, với hai con đường phát triển: Thứ

nhất là con đường tư bản chủ nghĩa, con đường bóc lột các dân tộc, dẫn đến nguy cơ chiến
tranh đế quốc, xâm phạm các quyền dân chủ của nhân dân lao động. Thứ hai là con đường giải
phóng, thực hiện lợi ích của công nhân và nhân dân lao động, vì tiến bộ và chủ quyền nhân dân,
vì hòa bình – con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.”
ARE YOU FUCKING KIDDING ME?
Rất nhiều người trong chúng ta hoàn toàn không ý thức gì về dòng chảy, nên vừa ôm lấy những
đau khổ không đáng có, vừa đào sâu thêm mâu thuẫn giữa người và người. Chúng ta dựng nên
các nguyên tắc cố định, rồi đến khi có ai chạm đến, có ý định thay đổi hay thậm chí chỉ là trình
bày ý kiến của họ thôi, là ta nổi khùng lên ngay. Ta dựng hàng rào, ngồi im ở trỏng, vừa ngó
thiên hạ đi qua đi lại vừa căm ghét cái lũ người gì mà cứ thay đổi xoành xoạch.
Tất nhiên ngồi trong hàng rào thì AN TOÀN. Giống như bầy gà trong chuồng vậy, từ khi nở ra
cho đến khi biết đẻ chỉ nghe người ta nói đúng mỗi một điều: mày chạy ra chỗ tối ở góc vườn là
mày CHẾT; mày mà thò đầu qua bên kia hàng rào là mày TOI; mày mà không ăn, ngủ, đẻ đúng
giờ là thì mày LÊN BÀN THỜ con ạ. Và tất nhiên họ không bao giờ quên đưa vài bạn gà lên bàn
thờ để làm gương. Láu cá thật!
Chúng ta có cần AN TOÀN đến thế không? Lần cuối các bạn thử cái gì mới là lúc nào? Lần cuối
các bạn thử làm cái gì phiêu lưu mạo hiểm là lúc nào? Lần cuối các bạn dám quyết liệt làm một
việc gì, dù biết rằng khả năng thất bại rất lớn, là lúc nào? Những lúc ấy có sướng không? Máu
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có chảy rần rật, tim có đập thình thình, người có nóng bừng bừng và thỉnh thoảng dù rất đau,
vẫn cảm thấy mình mạnh mẽ lên nhiều hay không? Và cái gì sướng hơn, cảm giác đó hay là cảm
giác ngồi im trong hàng rào, ngó ra?
Các bạn, thế giới là một cuốn sách lớn, và ai ngồi im một chỗ thì đọc mãi cũng chỉ hết một trang
mà thôi. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Hãy thay đổi, hãy di chuyển, hãy hòa mình
vào dòng chảy. Khi bạn để mình trôi theo dòng chảy, chấp nhận dòng chảy, cũng là lúc bạn
thấy gần gũi yêu thương người khác hơn bao giờ hết, vì chưng tất cả chúng ta đều là bạn đồng
hành.
Vì ĐỜI CHO TA THẾ, nên chúng ta hãy lên đường đi thôi.
LÍ DO NẰM Ở ĐÂU
Nhiều bạn comment dưới status của tôi rằng “em chỉ biết yêu thôi, không biết lí do là gì cả”,
hay “anh có nhất định cần lí do không”? Không, bạn ạ, tôi không nhất định cần lí do. Tôi biết lí
do là gì và nằm ở đâu mà.
Lí do nằm ở dưới đó.
Nữa rồi, lại có bạn đầu óc đen tối lại nghĩ ra cái gì bậy bạ rồi.
Ý tôi là, lí do nằm ở sâu bên dưới, sâu bên trong, có những nơi chúng ta không chạm đến
được, không nhìn thấy được, thậm chí có lúc cũng không cảm thấy được. Nhưng cách này hay
cách khác, chúng ta BIẾT nó có ở đó.
Hãy kiên nhẫn nếu bạn chưa tìm thấy lí do để yêu đời. Hãy kiên nhẫn nếu bạn chưa tìm thấy lí
do để yêu người. Hãy luôn nhớ rằng đó chỉ là vì có một vài thứ đang ngăn giữa tôi và bạn, giữa
ta và họ, không cho chúng ta nhìn thấy nhau. Một khi đã nhìn được thấy nhau, thì chúng ta
nhất định không cần lí do nữa. Tôi hứa chắc với bạn là như vậy.
VỀ SỰ IM LẶNG
Tôi không biết từ đầu bài viết đến giờ đã có bao nhiêu bạn cười? bao nhiêu bạn khóc? bao
nhiêu bạn ngất xỉu lăn đùng bao nhiêu bạn ngất ngây bay lượn? Và có ai để ý rằng tất cả chúng
ta đều im lặng hay không?
Những lời tôi đã viết ra đây, bạn đang đọc nó trong im lặng. Tất cả mọi xúc cảm, mọi ý nghĩ,
mọi giác quan của chúng ta đều đang đón nhận nhau, trong im lặng. Chẳng phải đấy là một
điều kì diệu lắm sao?
Tôi biết nhiều bạn đã đọc tôi và nhấn nút “Like”. Nhưng tôi cũng biết nhiều bạn đã đọc tôi, đã
xem tôi, nhưng không bao giờ để lại một dấu vết nào. Và tôi biết ơn, tôi chia sẻ với các bạn ấy
không kém gì những bạn đã “Like” hay comment nhiệt tình trên các trang mạng của tôi cả.
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Những lời tôi viết thực ra chỉ là những dòng ký tự chết nếu không ai đọc nó. Bài viết này, hay
những tranh vẽ khác, hay toàn bộ những câu chuyện tôi đã kể, sống được là nhờ bạn đọc nó,
sống cùng nó. Nó đi qua tôi và qua bạn và tôi tin là sẽ còn chảy trôi bất tận.
Chúng ta đôi khi không cần lời nói, thậm chí không cần cả dấu hiệu, để biểu thị tình yêu. Như
Bob Dylan đã nói, “love” rốt cuộc chỉ là một chữ có bốn kí tự. Khi bạn yêu, bạn có cả vũ trụ với
mình. Chúng ta có muôn tỉ cách chỉ để nói về một điều duy nhất. Và đôi khi, một trong những
cách tuyệt vời nhất chính là im lặng.
Trong cuộc sống hàng ngày có biết bao là thứ ồn ào náo nhiệt. Ai cũng tranh nhau nói. Ai cũng
tranh nhau gào. Ai cũng tranh nhau bấm còi, đập cửa, hú hét vào mặt nhau. Chẳng ai nghe ai,
chẳng ai chịu ai. Quá ít người nhận ra rằng chỉ cần lắng nghe nhau thật thong thả, thật từ tốn,
chỉ cần nhìn thật sâu vào mắt nhau, chỉ cần làm cùng với nhau một việc gì trong im lặng, là
chúng ta đã có thể hiểu nhau đến nhường nào rồi.
Và đó chính là sự kì diệu của sách. Chính là sự kì diệu của tranh. Chính là sự kì diệu của âm
nhạc. Và trên tất cả, là sự kì diệu của im lặng vĩnh cửu.
Đến đây, tôi muốn chia sẻ với bạn một truyện/tùy bút mà tôi rất thích của Phạm Công Thiện, tác
giả tôi vô cùng yêu quý: Khi chiều tới gió reo trên lá rừng phong.
VỀ DI SẢN
Đêm giao thừa Tết Tây 2012, tôi đã có một buổi nhậu quắc cần câu theo đúng nghĩa đen. Tôi
huyên thuyên, tôi hú hét, tôi đái ngoài vườn, tôi cho chó ăn chè trong chậu rửa bát. Và trong
lúc say sưa ngây ngất đó, tôi đã có một cuộc “tranh luận” thú vị về di sản.
Phải dùng ngoặc kép bởi vì lúc bạn say thì có logic quái quỷ gì nữa đâu, tất cả mọi thứ đều nhảy
nhót, bạn chỉ nói toẹt ra điều bạn nghĩ, điều bạn tin. Vấn đề còn lại chỉ là có tin hay không, chứ
có gì mà tranh luận.
Lại nói chuyện chúng tôi bàn về di sản. Bởi vì có anh kia, một thương gia giàu có, thành công,
người đã làm hàng tỉ thứ nghề trên đời và đêm hôm đó là bartender xuất sắc của chúng tôi, đã
hỏi tôi rằng rốt cuộc tôi sang đất Mỹ để làm gì? Tôi học để làm gì? Tôi sống để làm gì? Tôi đã
cười sằng sặc mà rằng: không để làm gì cả. Tôi không hề nói dối, cũng không phải là tôi không
biết tôi đang nói gì: tôi nói chính xác điều tôi muốn nói, KHÔNG ĐỂ LÀM GÌ CẢ.
Anh bạn kia mới cười phá lên bảo rằng chú đừng bốc phét, thực ra chú muốn để lại những di

sản. Còn di sản gì, để lại như thế nào là việc của chú, có thể chú không nói ra được nhưng
trong lòng chú đã biết rất rõ rồi.
Tôi khựng lại một chút, rồi lại phá lên cười sằng sặc. Rồi chúng tôi ôm nhau. Tôi suýt khóc.
Nhưng rốt cuộc tôi chỉ cười. Rồi tôi hú như sói. Bọn chó nhà bên cạnh cũng tru theo. Chắc
chúng nó thích tôi. Anh bạn kia, người tôi gặp lần đầu tiên, thì thầm vào tai tôi:
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“You are my brother”.
…
Các bạn thân mến,
Chúng ta sống trên đời để làm gì? Chúng ta muốn để lại những di sản gì? Tôi sẽ để trống phần
trả lời cho các bạn. Chỉ xin các bạn nhớ cho kĩ một câu hỏi này: nếu các bạn chỉ ăn, ngủ và đẻ,
thì ý nghĩa của việc làm Người ở đâu?
TÌNH YÊU LÀ MỘT LỜI HẸN
Viết đến đây, tôi nhớ chị Đoàn Minh Phượng. Chị là người bạn lớn, người thầy lớn của tôi. Chị là
người nói tôi nghe và cho tôi thấy nhiều nhất về cái Đẹp. Trong những gì chị viết, tôi đặc biệt
nhớ bài này.
Vâng. Cái đẹp của một con thuyền nằm ở lời hẹn. Một con thuyền còn như thế, huống chi một

con người.
Tôi đã có biết bao nhiêu cuộc hò hẹn trên đời. Có những người hẹn với tôi, có khi tôi hẹn họ,
nhiều khi khác tôi lại hẹn với chính mình. Và những lần lỡ hẹn thì không thể nào mà đếm cho
hết được. Nhưng liệu chúng ta có bao giờ lỡ hẹn với nhau không? Trong dòng chảy vĩ đại bao
la này, một lời hẹn đã thốt lên, liệu có bao giờ nó có một hạn định, một deadline, như cái
project mà bạn đang phải cuống cuồng thực hiện hay không?
Có bạn nào còn nhớ ý tưởng của tôi về trường học Toa Tàu mà tôi để lên status cách đây ít lâu
không? Vâng, đó chính là một lời hẹn của tôi với các bạn, và của các bạn với tôi. Đó là ước mơ
chung mà chúng ta chia sẻ, là điều chúng ta muốn làm và sẽ làm, nhất định là như thế. Còn làm
như thế nào, bao giờ thì khởi sự, toa tàu sẽ đặt ở đâu… những điều đó chúng ta sẽ bàn sau.
Hãy tin tôi, khi tôi nói muốn hẹn hò với bạn. Tôi muốn hẹn bạn dạo phố trong những sáng trời
nắng đẹp. Tôi muốn hẹn bạn cà phê những chiều mưa. Tôi muốn hẹn bạn buổi tối chúng ta
nằm cạnh nhau trong một căn phòng ấm cúm và thơm, chúng ta cùng đọc sách và nói về những
điều ở bên ngoài vũ trụ. Tôi muốn hẹn bạn đi tắm truồng ở biển, bạn đừng xấu hổ nữa vì chúng
ta đã quen nhau từ rất lâu rồi. Tôi muốn hẹn bạn một ngày kia, chúng ta yêu nhau như chưa
từng có thể, yêu điên dại, yêu mê cuồng, yêu đến mức mặt trăng hóa ra thành hai cái.
Hãy tin tôi, nhưng đừng có tin Bít-tồ, khi họ gào lên ALL YOU NEED IS LOVE.
Cái gì mà bạn chỉ cần có mỗi tình yêu thôi? Thế có mà chết đói à? Thế không cho tôi ngủ à? Thế
nhất định không cho tôi đi ị à? Thế thì tôi chết mất. Tôi phải sống đã chứ. Và ừ, nếu cho tôi chỗ
ăn, chỗ ngủ, chỗ đi vệ sinh, thì tôi đồng ý: tôi chỉ cần tình yêu thôi.
À quên, nhớ cho tôi giấy bút nữa nhé. Vì tôi cần viết và vẽ.
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Như tôi cần thở vậy.
Như thở tức là yêu vậy.
Phải không, bạn yêu quý của tôi?

BÚT CHÌ
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Cái gương và những ảo ảnh của con người
Sự kiêu ngạo và ích kỉ
Con người, người ta nói, khác các thực thể thiên nhiên khác ở chỗ nó ích kỷ. Nhận định này sai
bét. Tất cả mọi thực thể đều như vậy. Thậm chí: con người dường như kém ích kỷ hơn con vật.
Tất nhiên, không phải vì nó tốt hơn, mà vì con người ngốc hơn.
Thế này: bởi vì chủ nghĩa cá nhân của con vật minh mẫn và tỉnh táo. Đúng hơn nữa: bởi vì sự ích
kỷ của nó khách quan. Con người muốn, cái gì nó làm đều có lợi. Nhưng” rất ít người có đủ trí
óc để ích kỷ”. Chủ nghĩa cá nhân của con người, cần thừa nhận, không mấy ích lợi. Tại sao? Bởi
vì nó không minh mẫn và tỉnh táo, hay nói đúng hơn: chủ quan.
Con người không khác các thực thể thiên nhiên khác ở chỗ ích kỷ, mà khác bởi vì nó chủ quan.
Chủ nghĩa cá nhân của con vật rõ ràng đến nỗi có thể nói về chúng như sau: một sự ích kỷ thiếu
vắng lợi ích. Thiếu vắng lợi ích bởi vì: phi cá nhân. Và cá tính đối với sự ích kỷ tự nhiên của con
người cũng gây tác hại.
Con người ngốc ở chỗ không thể trở nên ích kỷ thực sự. Sự minh mẫn và tỉnh táo của nó tắt
ngấm trong quyền lợi. Nó không thiết gì khác ngoài chính bản thân. „ Tôi chỉ có cảm xúc với cái
gì là chính tôi”- một nhà thơ Pháp nói.
Con người không muốn lợi ích mà chỉ muốn chính bản thân nó. Bởi vậy không vô tư. Và bản
chất của điều này không phải sự ích kỷ mà là: sự kiêu ngạo. Thế gian: là cái gương.
Con người chỉ muốn, chỉ thích nhìn chính bản thân, vì thế chỉ biết nhìn thấy chính bản
thân. Bầu trời xanh; nhưng màu xanh này là bản thân bầu trời. Nếu con người yêu một ai, nó
yêu một biến đổi suy tưởng của bản thân nó. Nó không nhìn thấy thế gian mà nhìn thấy những
hình ảnh riêng của mình. Nó không nằm trong quan hệ với thế gian, mà với chính bản thân. Nó
có mặt trước cái gương và sống ở đó.
Cái gương không là gì khác ngoài là góc của những trạm đỗ đối diện với thế gian. Con vật cảm
thấy nó đặt bản thân nó vào giữa các sự vật, đặt cái TÔI của nó vào thế gian. Thực ra con vật
không mang mình ra khỏi thế gian, mà mặc kệ bản thân ở đó. Bởi vậy thế gian của con vật: là môi
trường .
Thế gian của con người: là cái gương. Bởi con người nâng bản thân lên giữa các sự vật, và đứng
theo cách khi nhìn ra thế gian, tia nhìn của nó gãy và phản chiếu lên trên bề mặt của các sự vật.
Bởi vậy con người thay vì nhìn thấy các sự vật luôn luôn chỉ nhìn thấy bản thân mình.
Tính vô tư của con vật không là gì khác ngoài hành vi được thể hiện một cách khách quan; còn
tính chủ quan của con người là một góc nhìn xộc xệch đối diện với thế gian. Cái con người có thể
nhìn thấy từ góc xiên này chỉ có thể là hình ảnh phản chiếu của chính nó. Vị trí thế gian của con
người: cái gương.
Cái mặt nạ
Có thể dễ dàng cho rằng con người lựa chọn góc của cái gương, bởi từ đấy nhìn thấy nhiều hơn.
Rằng không phải thấy thế gian, mà thấy bản thân và vì không thể thấy gì khác ngoài chính bản
thân, nên biết đâu sẽ nhìn sâu hơn và tầm nhìn rộng hơn, phong phú hơn. Biết đâu như thế tốt
hơn: từ đây nhìn đúng hơn và rộng hơn.
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Nhưng không phải như vậy. Cái gương là thứ dẫn dắt mắt đến một cái gì đó mà kể cả sinh linh
duy nhất trên thế gian cũng không biết tý gì. Toàn bộ thiên nhiên bị phủ kín trước chính nó.
Không ai có thể nhìn vào chính mắt mình. Nhưng cái gương không phải là cái nhìn trực diện của
con người với chính bản thân. Trái lại.
Một thực thể nhìn thấy mình nếu nó đặt nó vào thế gian một cách đúng đắn, vô tư, minh mẫn.
Khi nhìn thấy mình là lúc nó không nhìn thấy nó. Bởi vì lúc ấy nó ở trong góc thẳng. Lúc ấy nó
đứng trong điểm giữa. Đấy là sự liên kết vũ trụ của mọi thực thể tự nhiên: chúng nhìn ra thế gian
một cách trung thực, đúng đắn và vì thế chúng nhìn thấy bản thân cũng như vậy.
Tấm gương là góc nhìn xiên, cái nó chỉ ra không phải là TÔI, mà là cái mặt nạ. Mặt nạ không
phải là TAO cũng chẳng phải là MÀY. Không phải là con người, không phải là thế gian. Nó ở
giữa cả hai, nhưng không trên một đường thẳng, mà trên một đường xiên, theo hướng bị gẫy.
Nhưng trong gương cái nguy hiểm không phải là giả, mà là sự bất lực. Đúng hơn: bất lực không
phải vì giả, mà giả bởi vì bất lực.
Người ta nói:”Có thể nói dối cả sự thật”. Bởi vì, cái con người nói ra, chỉ đúng nếu mở. Tôi nói
bất cứ gì, nhưng nếu dùng điều ấy để che đậy bản thân, tôi nói dối. Tôi có thể sử dụng sự thật để
nó trở thành cái vỏ cho tôi. Nếu giờ đây con người bảo: có thể sử dụng sự giả dối để nói dối, lúc
đó ta biết cái gì là mặt nạ.
Sự kiêu ngạo không liên quan đến con người mà liên quan đến mặt nạ. Tất cả mọi người
đều biết, con người chỉ có nếu mặt nạ biến mất. Nhưng mặt nạ đắt- đắt hơn con người. Bởi con
người miễn phí còn mặt nạ phải trả tiền.
Miễn phí?- đúng: không cần quan trọng hóa, đơn giản, trung thực, minh mẫn. Phải trả tiền?đúng: cần phải từ bỏ trạng thái tự nhiên, đơn giản, trung thực và minh mẫn. Bởi vậy mặt nạ đắt
hơn và vì thế cần. Bởi vì đắt. Sang trọng hơn, giả dối hơn, uốn éo hơn, giàu có hơn, dễ lừa hơn.
Đấy là cái người ta gọi là sự thật của mặt nạ. Sự thật của mặt nạ không liên quan đến điều nó nói,
bởi điều nó nói, giả dối; mà liên quan đến điều nó che đậy, bởi nó che đậy sự thật.

Gương vỡ
Kẻ đứng trước gương, là kẻ không có khả năng nhìn thấy cái khác ngoài bản thân mình. Nhưng
không nhìn thấy bản thân mình mà thấy mặt nạ. Bởi cái gương không nói dối sự thật mà nói dối
sự giả dối.
Mặt nạ không phải là Thần, mà là thần tượng. Bởi vậy số phận con người rốt cục không là gì
khác ngoài sự diễn tiến của đời sống hữu cơ trong kích thước và không gian thần, nó đạt đến
chính hướng ngược lại so với hướng xuất phát.
Sự kiêu ngạo không phải Thần mà chính là sự ngược lại. Cái mặt nạ là thần tượng, là thần giả.
Thần tượng là sự giả bộ thần linh hoàn toàn, hay nói đúng hơn là tính chất con người hoàn toàn.
Nhưng cái gì là chất người mới được chứ?- Là hành vi nâng mình lên khỏi trật tự tự nhiên của
các sự vật, bởi thế còn lại một mình và chủ quan.
Bởi thế bản chất của điều này là sự kiêu ngạo. Trong kiêu ngạo con người khoác lên nó sự giả bộ
thần linh, tất cả chỉ là sự giả bộ và là mặt nạ. Hình ảnh thần linh thiếu Thần: thần tượng. Đây là
cái mặt nạ trong gương phản chiếu lại con người.
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Sự kiêu ngạo không thất bại trong kiêu ngạo, mà thất bại sâu hơn một mức. Cái gương còn đấy.
Luôn luôn giơ mặt nạ ra và sẽ tiếp tục giơ ra. Kẻ nhìn vào gương sẽ luôn luôn nhìn thấy cái nó
thấy.
Đấy là trớ trêu khủng khiếp của trật tự thế gian: để cho sự vật và con người trở nên là nó, và tất
cả mọi người sẽ sống một số phận tự lựa chọn. Thế gian không nhắc nhở, không sửa chữa. Thế
gian còn làm cho nặng hơn: để mặc tất cả mọi con người trong hoàn cảnh họ không nhận ra khi
nào đất sẽ lở dưới chân.
Con người không thất bại trong kiêu ngạo, mà trong hiện thực của quan điểm về chính nó.
Không trong cái liên quan mà còn nặng hơn một mức: nó không trở nên giả trong cái nó tận mắt
nhìn thấy và tin là thấy, mà trong cái nó cho rằng nó thấy.
Bởi vậy sẽ không bao giờ nhận ra từ sự kiêu ngạo kẻ kiêu ngạo. Kẻ nào nói: tôi không kiêu
ngạo, không hề động chạm đến sự kiêu ngạo riêng của mình, chỉ che đậy, hay đúng hơn, nói
dối. Con người này không bị lật tẩy và lung lay trong sự kiêu ngạo của hắn, vì thế gian để mặc
cho hắn cứ tiếp tục nhìn vào gương như thế và ngần ấy, như hắn muốn, để nói dối.
Thế gian không bao giờ bóc mặt nạ ra khỏi con người. Cần phá vỡ con người cùng mặt nạ, cần
phá hủy nó trong mặt nạ và thông qua mặt nạ. Và sự phá vỡ này không chạm đến mặt nạ mà đến
cái sau mặt nạ: sự thật. Bởi sự thật lựa chọn sự dối trá. Cái biến đi không phải cái che dấu khuôn
mặt, mà chính là khuôn mặt bị che dấu.
Một lần nữa đây là sự thật của mặt nạ: mặt nạ thật sự còn lại; tiếp tục nói dối. Kể cả khi, đằng sau
nó không còn gì nữa.
Có thể đứng một cách như thế nào để các tia nhìn không gẫy và không khúc xạ ngược trở lại?
Một cách: tia nhìn chiếu thẳng xuyên qua không gian và chạm tới cái hướng tới? Một cách: con
người nhìn xuyên suốt qua gương? Khả năng nào để con người nhìn thấu suốt xuyên qua gương,
để tia nhìn của mắt không chạm tới cái mặt nạ phản chiếu lại bản thân nó, mà chạm vào thế
gian? Cần phải đập vỡ gương?
Cần nhắc lại lần nữa và lần cuối cùng: Sự thật của mặt nạ.
Tất cả đều còn lại như đã và đang có.
Vị trí thế gian của con người chỉ thay đổi trong độc nhất một trường hợp duy nhất: khi nó có thể
đứng thẳng trong góc nhìn và biết bước đi chân thật giữa các sự vật. Nếu có đập vỡ, không phải
gương vỡ, mà là cái trong gương: thần tượng.
Bởi vậy mặt nạ là đúng, bởi sự thật xảy ra trên mặt nạ. Chỉ có thể nhìn thấy thế gian nếu con
người nhìn thấy Thần chứ không phải thần tượng.
Bởi vậy Montaigne viết: „il faut oster le masque aussi bien des choses que personnes”- Cần vứt bỏ
bộ mặt giả của con người và sự vật.
Hamvas Bela
Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyên bản tiếng Hung
( Sài Gòn 2013.01.25)
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Căng thật
Hôm qua đi uống cà phê với các bạn, nghe các bạn xây dựng kế hoạch làm nhà, mua nhà,
xây nhà... thật là hoành tráng, mình cảm thấy thật là vui quá đi...
Ông bà ta có câu nói để đời dành cho mấy đấng nam nhi trong xã hội:
Tậu trâu - Lấy vợ - Làm nhà
Trong ba việc ấy ắt là khó thay
- Ngày xưa "con trâu là đầu cơ nghiệp". Nhà có con trâu là phú hộ, là đại quý, đảm bảo
được nguồn cung cấp thức ăn cần thiết cho gia đình, là phương tiện, là chiếc cần câu cơm
chắc chắn. Ngày nay thời đại tân tiến, từ con trâu của ngày xưa cho đến chiếc xe đạp cách
đây khoảng 50 năm, chiếc xe máy cách đây 20 năm, chiếc ô tô bây giờ và chiếc máy bay
riêng trong tương lai... Dẫu cho xã hội có thay đổi cỡ nào thì phương kế sinh nhai vẫn là
mục tiêu đầu tiên để phấn đấu của người làm trai trong xã hội.
- Sau cái vụ cố gắng kiếm cho được cái kế sinh nhai thì việc khó thứ hai đối với người
đàn ông là kiếm được một người vợ đảm. Tìm được một cô gái biết chăm lo cho gia đình,
biết quản lý chi tiêu, biết cách vun vén công việc, biết tề gia biết nuôi dạy con gái thật
như mò kim đáy bể. Đâu cứ tưởng yêu được là sẽ cưới được, đâu cứ tưởng cưới được là
sẽ làm vợ được, đâu cứ tưởng làm vợ được là sẽ làm mẹ được, đâu cứ tưởng làm mẹ
được là sẽ làm nội tướng của gia đình được. Không phải tự nhiên ông bà ta cho việc lấy
vợ là việc khó làm, bởi ngày xưa không có trâu thì đừng mong có vợ, ngày nay không có
SH, không có Iphone, không có BMW thì cũng đừng mong có vợ... Dẫu cho xã hội có
thay đổi cỡ nào thì tìm được một người phụ nữ thật lòng yêu thương, không vì cái ví tiền
rủng rỉnh, không vì chức nọ vụ kia cũng khó như hái sao trên trời.
- Sau cái vụ có được cô vợ đưa về ra mắt gia đình nội ngoại hai bên, sau cái tuần trăng
mật đẹp như ruồi là những tháng ngày dập mật bởi những khác biệt về phông nền văn
hoá, thói quen sinh hoạt, tính cách và bản chất thực bắt đầu có những so le khập khiễng.
Lo cho được sự ổn thoả của hai cá nhân riêng biệt thành một gia đình thống nhất là quá
trình cả đời thường xuyên cãi vã, tranh luận, xin lỗi và cảm ơn... để rồi sau đó là một lô
những tính toán, những mục tiêu... Mục tiêu gì? Tìm một cái ổ riêng tư cho hai vợ chồng
có không gian tự do cãi vã. Ngày xưa chỉ cần một túp lều tranh hai trái tim vàng là đủ,
ngày nay xập xệ nhất là chung cư, may hơn chút nữa là căn nhà có sổ đỏ, thêm cái sổ
hồng nữa thì càng tốt. Nhà mặt phố, mình làm quan, vị trí trung tâm gần sân bay, bệnh
viện, trường học... thì điểm số của thằng đàn ông được nâng cao chót vót. Nhìn cô nào là
cô ấy đổ, liếc cô nào là cô ấy xiêu... Sức mạnh của con trâu và cái nhà có thể mua được
cả tình yêu.

Nghe các bạn nói chuyện rôm rả quá, tớ cũng chen vào ba cái khó của tớ:
- Cái khó đầu tiên của tớ là làm sao giữ mình đừng bị cột vào phương tiện nào cả, dù đó
là con trâu, xe máy, ô tô... Viết ra đây rồi mới chợt nhớ là cho đến giờ mình vẫn chưa có
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cái bằng lái xe nào cả, nghĩa là từ trước đến nay toàn là dân phạm pháp - phạm luật giao
thông. Chính vì giữ cái ưu tư đó quá thành ra bây giờ ra đường sợ nhìn vận tốc, toàn phải
kiếm người chở, thấy thiên hạ lạng lách đánh võng nhanh vù vù mà buồn, buồn vì họ lỡ
quá nhiều cảnh đẹp xung quanh. Mình đi chậm quen rồi, thế nên chẳng thiết tha con trâu,
xe máy, ô tô làm gì, cứ lang thang bách bộ dạo phố một cách chậm rãi mà chiêm ngưỡng
và tận hưởng hoa thơm cỏ lạ. Một số bạn nói không có phương tiện thì coi như không có
chân. Bạn nói đúng, phương tiện là cần thiết, nhưng đừng biến nó thành cái Tôi. Cái Tôi
thật sẽ không vì chiếc SH mà phình to thêm tí tẹo nào, và vì thế, cả cuộc đời, tôi chỉ gắng
giữ mình đừng nô lệ cho nó, chứ không phải là không sử dụng đến nó.
- Cái khó thứ hai của tớ là làm sao đừng bị bám vào một người nào cả, dù cho đó là một
cô vợ hay một vị giáo chủ, một triết gia, một đạo sư, một cá nhân nào đó. Sự bám víu vào
một cá nhân nào đó là dấu hiệu đầu tiên của sự mất tự do, là sự đánh mất mình, là tự biến
mình thành nô lệ, là vật ký sinh, là cái bóng của kẻ khác. Cũng chính vì cố giữ mình như
thế nên mình cũng không muốn ai trở thành nô lệ cho mình, sống ký sinh vào mình hoặc
trở thành cái bóng của mình. Một số bạn nói, sao lại so sánh khập khiễng giữa việc lệ
thuộc với một người vợ như thế! Bạn nói đúng, sự so sánh của tôi là khập khiễng và thật
không phải với phụ nữ, nhưng hãy nhìn thực tế xem mối quan hệ mà chúng ta gọi là vợ
chồng đó, bao nhiêu là yêu thương và bao nhiêu là sự phụ thuộc - hoặc người này phụ
thuộc người kia hoặc người kia phụ thuộc người này hoặc chúng ta phụ thuộc lẫn nhau.
Sống là xây dựng các mối quan hệ chứ không phải là phụ thuộc, nhưng đó chỉ là lý thuyết
thôi, thực tế đời sống vợ chồng hay tất cả các mối quan hệ khác trongxã hội đều chỉ là
một cuộc chiến tranh giành phần thắng, giữa âm và dương, giữa nam và nữ, giữa được và
mất, giữa cái của Tôi với cái không Tôi... Cứ nghiệm mà xem.
- Cái khó thứ ba của tớ là làm sao đừng bị dính vào một chỗ đứng nào cả, từ một chỗ ngủ
cho đến căn nhà, từ một học thuyết cho đến một đảng phái, từ một lý tưởng cho đến một
tổ chức.Sự dính mắc đó đánh mất ở ta khả năng học hỏi, tham cứu những điều mới lạ,
đẹp đẽ trong cuộc sống. Bất cứ một chỗ ở nào hay một học thuyết nào, ban đầu thì rất
đẹp, rất hay... nhưng khi chỉ biết mỗi về nó thì đều trở thành thói quen. Một khi đã thành
thói quen thì tự nhiên cuộc sống sẽ xơ cứng cứ như một xác chết đã quen với nấm mồ.
Một căn nhà dẫu đẹp nhưng khi đã đi ra đi vào riết thì thành ra hết đẹp; một học thuyết
hay một tổ chức dẫu hay ho đến mấy mà cứ bấu víu vào nó riết thì sẽ thành ra tha hoá,
ẩm mốc và rêu phong. Tự cột chặt mình như thế là tự làm đôi mắt của mình mù đi trước
những rạng rỡ thanh tân của đời sống.

Ai cũng có cái khó của mình, phải không các bạn?!
Hôm nào buồn buồn sẽ viết về 3 cái khó của các bạn nữ nhé!!

Trí Không
(14/5/13)
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Bước chân thanh thản
Ngủ một mạch từ sáng đến chiều, bất chợt tỉnh giấc, ngồi ngẩn ngơ, đầu óc trống rỗng,
nhìn quanh một vòng để định vị bàn chân... nhận ra một điều giản dị: mình chưa chết...
Đâu đó có tiếng nói cất lên: chưa chết không có nghĩa là đang sống, đôi khi chỉ là đang
tồn tại... Tồn tại theo một cách nhạt nhất có thể... Không biết từ đâu đến, không biết đi về
đâu thì không phải là sống...
Đâu đó có tiếng nói khác cất lên: sống là một chặng đường, có bắt đầu hành trình và có
định hướng cho hành trình. Có thể suốt đời chẳng bao giờ đi đến được cái đích đã định
nhưng chí ít cần một mục tiêu cho hành trình không vất vưởng...
Đâu đó một tiếng nói khác nữa vang lên: không nhất thiết cần phải định hướng, tự thân
sự lang thang đã hình thành con đường. Đôi khi định hướng một mục tiêu sẽ vô tình bỏ lỡ
những điều cần thiết hơn cả mục tiêu trên hành trình đó...
Nghe những tiếng nói vang lên trong không trung, bực mình quát lên: các mi im hết
đi. Thế nào là sống? Thế nào là tồn tại? Thế nào là hành trình? Thế nào là đích đến? Thế
nào là lang thang? Thế nào là mục tiêu?... Tất cả những thứ đó đều rất vớ vẩn. Khi ta
chưa biết ta là ai, mọi thứ mà các mi nói chỉ là ngọn, chỉ là cành, chỉ là lá và đôi khi
chỉ là đống rác dưới chân mà thôi.

Ta là ai là một hoài nghi gốc... Có trả lời được câu hỏi ta là ai thì mới biết thế nào là
sống, thế nào là tồn tại, thế nào là hành trình và thế nào là đích đến, thế nào là ước mơ và
thế nào là hoài bão... Khi chưa xác định rõ khuôn mặt thật của chính mình thì mọi sự bàn
luận trên đều chỉ là lý thuyết suông...
Đâu đó có tiếng nói cất lên: hãy lấy gương ra soi xem mình là ai...
Đâu đó có tiếng nói khác cất lên: hãy chỉ cho tôi thấy bạn bè của bạn là ai...
Đâu đó một tiếng nói khác nữa cất lên: hãy hành động, chỉ có hành động mới biết mình
thật sự là ai...
Nghe những tiếng nói vang lên trong trí não, bực mình quát lên: các mi im hết đi. Thế
nào là một tấm gương phản chiếu? Thế nào là xác định một mối quan hệ gọi là bạn bè?
Thế nào là hành động? Thế nào là tư duy? Thế nào là ý thức? Thế nào là nội dung của ý
thức?.... Tất cả những thứ đó đều rất vớ vẩn. Khi ta chưa biết ta là ai, mọi thứ mà các mi
nói chỉ là ngọn, chỉ là cành, chỉ là lá và đôi khi chỉ là đống rác dưới chân mà thôi.
Ta là ai là một hoài nghi gốc... Có trả lời được ta là ai thì mới phân biệt được đâu là
hình ảnh thật, đâu là hình ảnh của sự phản chiếu, đâu là chính mình và đâu là mối quan
hệ, đâu là hành động thật và đâu là hoạt diễn cho phù hợp hoàn cảnh, đâu là hình thức
của ý thức và đâu là nội dung của tư duy... Khi chưa xác định rõ ta là ai thì mọi sự bàn
luận trên đều chỉ là một hoạt tác thụ động.
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Đâu đó tiếng nói cất lên: hãy thử nắm lấy nó, nếu là thật thì sẽ nắm bắt được....
Đâu đó có tiếng nói khác cất lên: hãy xác định trung tâm và không gian, thời gian quanh
trung tâm đó...
Đâu đó một tiếng nói khác nữa cất lên: hãy gạt bỏ mọi nội dung của tư duy để xác định
hình thức của tư duy, hãy gạt bỏ mọi đối tượng của ý thức để xác định bản chất của ý
thức...
Nghe những tiếng nói vang lên trong tâm thức, bực mình quát lên: các mi im hết đi. Thế
nào là nắm bắt? Thế nào là buông bỏ? Thế nào là trung tâm? Thế nào là Không gian và
Thời gian? Thế nào là ý thức? Thế nào là đối tượng của ý thức? Thế nào là hành động từ
sự thật? Thế nào là vai diễn trong một hoạt cảnh?...Tất cả những thứ đó đều rất vớ
vẩn. Khi ta chưa biết ta là ai, mọi thứ mà các mi nói chỉ là ngọn, chỉ là cành, chỉ là lá
và đôi khi chỉ là đống rác dưới chân mà thôi.

Ta là ai là một hoài nghi gốc... Có trả lời được được nó thì mới biết thế nào là buông,
thế nào là nắm; thế nào là trung tâm và thế nào là quan hệ; thế nào là ý thức và thế nào là
đối tượng của ý thức; thế nào là hành động và thế nào là hành động như không hành
động...Khi chưa xác định rõ ta là ai thì mọi sự bàn luận trên đều chỉ là sự thẩm thấu thụ
động.
Đâu đó có tiếng nói cất lên: hãy quên vật chất mà ta đang sở hữu...
Đâu đó có tiếng nói khác cất lên: hãy quên danh tiếng mà ta đang bám víu...
Đâu đó một tiếng nói khác nữa cất lên: hãy quên tư duy và các cấp độ tư duy, hãy quên
tình cảm và các trạng thái cảm xúc, hãy quên phân chia ngoại cảnh và nội tâm, hãy quên
phân biệt trung tâm và những phụ thuộc...
Nghe những tiếng nói vang lên trong trực giác, bực mình quát lên: các mi im hết đi. Ta
chẳng có cái quái gì để được đặt tên là sở hữu, ta chẳng có bất cứ thứ danh tiếng nào để
có thể bám víu, ta chẳng có tư duy nào để có thể xác định các cấp độ tư duy, ta chẳng có
bất cứ cảm xúcnào để xác định các cung bậc tình cảm, ta không phải là trung tâm nên
chẳng biết thế nào là phụ thuộc... Ta không có gì. Ta là Không.
Đâu đó có tiếng nói cất lên: mi đã biết mi là ai rồi đó...
Đâu đó có tiếng nói khác cất lên: mi đã biết thế nào là tồn tại và thế nào là sống rồi đó....
Đâu đó một tiếng nói khác nữa cất lên: bây giờ mi có thể hành động, có thể bất hoạt, có
thể sở hữu, có thể nắm bắt, có thể buông bỏ, có thể đi, có thể đứng, có thể có các mối
quan hệ, có thể sống một mình, có thể là trung tâm, có thể là tấm lưới trải dài, có thể tư
duy, có thể trống rỗng, có thể là hành trình, có thể là đích đến, có thể là tất cả, có thể là
không gì cả....
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Ta đặt chân xuống đất và bước vào nhà vệ sinh

(13/5/13)
Trí Không

29

LINH HỒN LÀ KHỞI NGUỒN CỦA VẠN VẬT

Như vầy tôi nghe:
“Đừng tìm ta vô ích, ta ở trong các con.”
Linh hồn, là khởi nguồn của vạn vật. Các con nói không có linh hồn, vì các con chưa
nhìn sâu vào nó. Linh hồn là gì? Một hạt cát, một hạt bụi, tất cả cũng đều là linh hồn.
Không có linh hồn, thì không có thế kỷ ngày nay.
Đừng hỏi những điều vô ích. Tu tốt nhất là khi con không còn đặt câu hỏi: cái gì là tốt
nhất, tu thế nào mới là tốt nhất. Tu là không tu. Tu là không gì cả.
Tất cả chúng ta (các vị Phật) là một, tất cả chúng ta lưu giữ các thông tin và truyền tải tới
các con. Ta là ta. Ta không là ai cả. Ta có thể là con. Con cũng có thể là ta. Các con hãy
tu, đến khi không còn hỏi ta là ai, tu là gì. Đó mới là tu.
Các con sẽ không còn muốn biết, muốn hỏi. Các con sẽ không còn thắc mắc, thế nào mới
là tu, ở đâu thì tu được, ra sao mới là tu. Tu là khi các con không còn phân biệt tu và
không tu, đó mới là tu.”
[tác giả: Vương Quang Vũ]
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CÂU CHUYỆN THIỀN SỐ 9
MỘT TRIẾT GIA HỎI PHẬT
Ngày kia, có một triết gia đến hỏi Phật:
- "Bạch Đức Thế Tôn, không nói, không phải là không nói, Ngài có thể cho con biết sự thật không?"
Đức Phật im lặng.
Ông triết gia kia đảnh lễ Phật và xưng tán rằng: "Với ánh sáng đại bi đại trí của Phật chiếu soi tâm
con, con đã đoạn trừ được mê vọng và bước vào chánh đạo."
Ông triết gia ra về rồi, ngài A Nan bèn bạch Phật:
"Bạch Đức Thế Tôn, triết nhân kia đã đạt tới những gì?"
Phật trả lời:
- "Con chiến mã phi nhanh ngay cả dưới cái bóng của ngọn roi da!"
Rất hiếm khi các nhà triết học đến hỏi Phật. Nhưng một khi điều đó xảy ra thì đúng là một cuộc cách
mạng, một sự biến chuyển lớn trong làng triết học.
[...]
Tại sao đối với những nhà logic, Tình Thương đến với họ khó khăn như vậy? - bởi vì Tình Thương
cần một hành động can đảm, quyết đoán, không chần chừ, do dự hay nghi kỵ gì cả. Yêu là tin, là
giao phó, ngay cả sinh mạng mình, là can đảm hành động. Còn logic là một tên hèn nhát, nó không
bao giờ dám đối diện với sự không hiểu biết. Nó luôn nói: "Tôi phải biết rõ trước đã, Nếu lãnh vực
đó, việc đó, tôi biết rõ ràng rồi, tôi mới hành động."
Logic không bao giờ dám phiêu lưu. Đối với người logic thì họ sẽ cho những con người sống với
tình yêu kia là đám ngu xuẩn. "Anh đang làm gì vậy? Anh đâm đầu đi tới trước mà không rõ mình
đang đi đâu à? Trời ơi, sao ngu dại thế, rời bỏ một nơi chốn an toàn, lợi lộc để phiếu lưu tới một nơi
không nhất định, không rõ ràng. Này, đừng nói với tôi là anh thích như thế nhé. Anh bạn của tôi ơi,
đừng ngu dại đánh mất những gì mình đang có để trở thành kẻ không nhà, không tài sản. Trước khi
quyết định làm gì, hãy suy nghĩ kỹ và biết chắc là mình sẽ được lợi lộc gì?"
Cái nguy hại của logic là thế đấy. Logic hay lập luận trở thành một nấm mồ chôn sốn tình cảm chân
thật của con người. Nó không thể nào đưa ta đến Sự Thật, đến Chân Lý Giác Ngộ được.
Trích đoạn: Không Nước Không Trăng - OSHO
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16 điều cần phải loại bỏ nếu bạn thật sự muốn hạnh phúc

Photo: Émile Chartlier, Cánh cửa mở rộng — Alain nói về hạnh phúc

Hạnh phúc là một trong những mục đích, mong muốn thông thường nhất của tất cả mọi người. John
Lennon đã từng tâm sự với chúng ta:

“Khi tôi còn đi học họ hỏi tôi muốn gì khi lớn lên. Tôi nói tôi muốn được
hạnh phúc. Họ bảo tôi không hiểu câu hỏi. Tôi thì bảo họ không hiểu cuộc
đời.”
Đa số tìm kiếm hạnh phúc của họ qua những thứ bên ngoài; một trong những nhà tâm lý học nổi
tiếng nhất thế giới Carl Jung đã có câu rằng:
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“Ai nhìn ra ngoài, mơ. Ai nhìn vào trong, thức tỉnh.”
Những thứ bên ngoài này thường chỉ mang lại những niềm vui nhất thời, không bền vững, không
phải là hạnh phúc đích thực, cộng thêm sự lệ thuộc của bạn vào nó để có được hạnh phúc. Nơi nào
có lệ thuộc nơi đó không có hạnh phúc.
Một trong những nhân tố lớn nhất, nếu không muốn nói là lớn nhất, ngăn cản hạnh phúc, ngăn cản
sự phấn đấu của chúng ta đạt đến ước mơ đó chính là.. Bản thân chúng ta. Vâng, câu trả lời có vẻ
đơn giản hơn nhiều người tưởng, đơn giản và đáng buồn. Hình như Đức Phật đã từng có câu:

“Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình.”
Hằng ngày, chúng ta tự giới hạn bản thân mình, dù là có ý thức hay trong vô thức. Bài viết này sẽ
đưa ra một số gợi ý giúp chúng ta nhận ra và tháo gỡ những giới hạn, vướng bận đó. Hãy cùng xem
qua những điều dưới đây, những điều một người cần phải buông bỏ (chứ không phải thêm vào) nếu
muốn có được hạnh phúc.

Mong muốn (một cách nói nhẹ nhàng thay vì ham muốn)
Có tác giả nào không mong muốn bài viết của mình được nhiều người đọc? Có sinh viên mới ra
trường nào không mong muốn mình được nhận vào làm việc một công ty ngon lành? Có bố mẹ nào
không mong muốn con cái mình ngoan ngoãn nghe lời, học giỏi… Có một công ty nào không mong
muốn sản phẩm/dịch vụ mình bán ra được thành công? Có ai không mong muốn người khác đối xử
tốt với mình giống như mình đối xử tốt với họ? Có những người khốn khó nào không mong muốn
chuyện cơm gạo áo tiền mưu sinh? Nói chung là có vô số ví dụ, nhưng bạn hiểu những gì tôi đang
muốn nói mà.
Tuy nhiên nhiều khi chúng ta cứ quên rằng không phải chuyện gì chúng ta mong muốn đều xảy ra,
mà nhiều khi là ngược lại. Không mong muốn không có nghĩa là không hành động, một người hoàn
toàn có thể hành động mà không trông mong vào kết quả. Khi bạn đã làm hết khả năng của mình
rồi, thì hãy biết rằng bạn đã làm hết khả năng của bạn, nếu sự việc không xảy ra như mong muốn
thì đó không phải lỗi của bạn, mà nhiều khi là thần may mắn đang ngủ quên ở nhà đó thôi.
Thất vọng là cái sẽ xuất hiện khi một ham muốn không trở thành hiện thực. Người hạnh phúc là
người không thất vọng, vậy thì muốn hạnh phúc thì phải hạn chế mong muốn, hạn chế thất vọng.
Hạn chế thất vọng cũng đồng nghĩa với hạn chế hy vọng. Có lẽ sẽ có người không đồng ý với tôi ở
điểm này, nhưng tôi muốn diễn giải cho rõ hơn.
Tôi chia hy vọng ra làm hai loại, hy vọng lớn và hy vọng nhỏ. Hy vọng lớn kiểu như hy vọng vào
những điều vĩ đại, to tát, chẳng hạn như hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn, hy vọng vào thiện
tính trong con người… Những hy vọng lớn kiểu này không phải là kiểu hy vọng mà tôi nói cần hạn
chế như ở trên. Vì là hy vọng lớn nên nhiều khi nó có không xảy ra chúng ta cũng không thấy gì là
thất vọng lắm, ngược lại nó còn mang lại ảnh hưởng tích cực nhiều hơn tiêu cực, một người có
niềm tin có hy vọng vào cuộc sống là một người vẫn chưa chết, chết theo nghĩa bóng.
Hy vọng nhỏ là những hy vọng nhỏ nhặt, chẳng hạn như hy vọng rằng ngày mai trời không mưa, hy
vọng rằng tấm ảnh tự sướng của mình đăng lên FB sẽ có nhiều người Like, hy vọng rằng nhỏ kia
hay thằng kia sẽ thích mình, sẽ rủ mình đi chơi ngày Valentine, sẽ tặng quà cho mình.. Hy vọng
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rằng bài mình viết đăng lên THĐP sẽ được hơn 500 Likes! Tôi không cần 500 Likes, tôi chỉ cần
MỘT người đọc bài viết của mình và nhận ra được một cái gì đó và có thay đổi theo chiều hướng
tích cực (nhiều khi cái “cần” này của tôi cũng chỉ là một hy vọng nhỏ nhặt, đáng lý là tôi cũng không
nên có nó).
Nếu vậy thì tôi có thể nói câu I don’t care, tôi viết chỉ vì niềm vui của việc viết, còn kết quả của nó ra
sao thì tôi cũng don’t care!

Kiểm soát
Chúng ta không thể kiểm soát được hết tất cả mọi thứ. Vì thế chúng ta cũng không nên quá lo lắng
với những chuyện ngoài tầm kiểm soát của mình. Mấu chốt là ở chỗ nhận ra được chuyện nào mình
có thể kiểm soát được, chuyện nào thì không. Nếu bạn không thể kiểm soát được chuyện đó thì hãy
để những quy luật trong cuộc sống kiểm soát nó, đừng tranh giành với cuộc sống, bạn không tranh
giành lại đâu. Hãy tin vào cuộc sống, (nói theo Đạo giáo) là hãy thuận theo tự nhiên, đừng chống cự
lại tự nhiên.

“Điều bạn chống cự, cầm cự.” - Carl Jung
Hãy thư thái, hãy buông bỏ, buông lơi… Đừng sợ những gì chưa biết, hãy đặt câu hỏi, hãy tò mò,
khám phá thay vì phán xét, vì khi bạn biết rồi bạn sẽ không còn sợ sệt nữa.

Quá khứ
Tại sao bạn cứ mãi sống trong quá khứ trong khi bạn không bao giờ có thể quay trở về được quá
khứ? Quá khứ chỉ là những bài học. Chấm hết. Quá khứ chỉ là những kinh nghiệm. Một người
không thoát ra khỏi được quá khứ của họ cũng giống như một kẻ đang mộng du giữa ban ngày; họ
không sống trong thực tại, họ là những kẻ theo sau thời đại, họ là những con chim tự do bị nhốt
trong cái lồng quá khứ, họ là những người không bao giờ hạnh phúc.
Đời là một cuốn sách vô hạn trang, bạn sẽ không thể biết được phần còn lại của cuốn sách đang
chứa đựng những gì hay ho nếu cứ nhai đi nhai lại một vài trang bạn không thích. Đúng, nhai đi
nhai lại một vài trang bạn không thích. Tại sao?

Trông chờ người khác mang hạnh phúc đến cho bạn
Nếu bạn không thể tự mình hạnh phúc được thì cũng sẽ không ai có thể mang lại cho bạn hạnh
phúc. Hạnh phúc mà phải lệ thuộc không phải là hạnh phúc đích thực mà là hạnh phúc nô lệ. Hãy
làm điều ngược lại, hãy mang hạnh phúc, niềm vui đến cho người khác, bảo đảm bạn sẽ có hạnh
phúc. Có ai đó đã nói rằng, hạnh phúc cũng giống như nước hoa, bạn xịt lên người khác thì chính
mình cũng được thơm lây. Lần gần đây nhất bạn mang lại niềm vui cho người khác là khi nào? Khi
đó bạn có vui không? Một cách khác nữa đó là: làm những gì mình thích, làm những gì mình đam
mê. Thế giới này mang ơn những người biết theo đuổi đam mê.
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Tự ti
Không có ai không có khuyết điểm, cũng không có ai không có ưu điểm. Những người tự ti là những
người chỉ nghĩ về khuyết điểm của mình mà quên đi ưu điểm. Một tâm hồn đẹp đẽ còn cao quý hơn
ngàn lần một thân xác xinh đẹp, bởi vì tâm hồn là thứ không một ai có thể photoshop hay giải phẩu
thẩm mỹ được. Tôi không tin không có ai không có ưu điểm. Thế giới này đã có quá nhiều điều tiêu
cực rồi, đừng thêm vào nữa, nếu bạn đang là một người tiêu cực, hãy tự giác biến mình trở thành
một người tích cực đi, và đừng bao giờ lo rằng lỡ có quá nhiều người tích cực, quá ít người tiêu cực
thì sao, thì thế giới này là thiên đàng chứ sao mà lo vớ vẩn.

Ganh tị
Đừng bao giờ ganh tị với những gì người khác có mà mình không có vì càng ganh tị bạn càng tiêu
cực, càng tiêu cực thì cuộc đời bạn sẽ càng đi xuống. Thay vào đó hãy biết rằng bạn cũng có những
cái độc nhất vô nhị hiếm quý không ai có. Bí quyết để có được nhiều hơn đó là biết ơn những gì
mình đang có trong hiện tại. Ông bà ta có câu: “Không ai giàu ba họ. Không ai khó ba đời.”

Đánh giá người khác
Nhiều người “có sở thích” đánh giá người khác như thể con người ta là một món hàng để có thể
được định giá. Bạn không thể đánh giá được người khác, vì con người là vô giá, và vì bạn có đánh
giá cũng không chính xác. Đánh giá người khác cũng chẳng khác gì việc đoán mò, kiểu mò kim đáy
biển ấy, ngàn năm mới mò trúng được một lần. Cái bạn thấy ở người khác chỉ là bề nổi 1/10 của
tảng băng.
Vậy thì thay vì đánh giá người khác, hãy đánh giá chính mình! Chỉ có bạn mới là người biết bạn
nhất, mới là người có thể đánh giá chính xác nhất, hãy nghiêm khắc với bản thân hơn nếu bạn còn
đang quá dễ dãi. Hãy luôn trau đồi kiến thức, trí tuệ để sự đánh giá chính mình của bạn càng ngày
càng chính xác hơn.

Tiêu cực
Một đầu óc tiêu cực làm sao có thể có được một cuộc sống tích cực, hạnh phúc? Bạn thử nghĩ xem
đúng không? Cuộc đời rất công bằng, nếu bạn biết nhìn đủ xa. Cuộc đời chỉ bất công khi bạn chỉ
biết nhìn quá gần. Quy luật nhân quả trong vũ trụ nói rằng, gieo nhân nào gặt quả nấy. Vậy thì gieo
nhân tiêu cực hay tích cực hoàn toàn tùy thuộc vào sự lựa chọn của bạn, không ai khác.

Trì hoãn
Trì hoãn tỉ lệ thuận với mất thời gian. Việc gì làm xong hôm nay thì hãy dứt điểm làm cho xong. Nếu
bạn có quá nhiều công việc thì hãy giải quyết những việc nhỏ trước, đó là cách tôi thường làm. Lập
ra một thời khóa biểu và làm theo nó là một trong những phương pháp hiệu quả nhất để trị căn
bệnh lười biếng, và để cải tiến cuộc sống của mỗi người, trẻ em thì có bố mẹ thúc ép chúng, lớn rồi
thì chúng ta phải tự thúc ép chính bản thân. Kỉ luật là nền tảng của thành công; và thành công nhiều
khi là nền tảng của hạnh phúc.
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Cố chấp
Nhiều khi không bao giờ có ai tự nhận mình là cố chấp, ít ai tự nhận là mình sai, mặc dù trong thâm
tâm ta biết rõ rằng mình sai, tâm phục chứ khẩu vẫn không chịu phục. Một người càng ít cố chấp thì
càng mở rộng được nhận thức của mình. Càng biết được nhiều thì càng biết rằng mình chẳng biết
gì cả. Đó chính là cái zen của Socrates, của những người khiêm hạ, của những bậc đại nhân, đại
trí. Càng biết được ít thì càng gân cổ lên cãi; càng biết được nhiều thì càng không muốn cãi.

Lý do, biện hộ
Nếu bạn không muốn, bạn sẽ đưa ra rất nhiều lý do. Nếu bạn thật sự muốn, không lý do nào có thể
ngăn cản bạn. Người mạnh mẽ sẽ không cần dùng tới lý do.

Lười biếng
Cuộc đời là một chuyến xe. Một là bạn tự lái chiếc xe của mình, hai là sẽ có một người khác lái xe
đưa bạn tới những nơi họ muốn tới (,ba là bạn và tài xế cùng làm bạn đồng hành). Vậy thì bạn sẽ là
loại người nào? Mỗi người có một cuộc sống, chẳng lẽ bạn lại không nên tự lái chiếc xe đời mình
hay sao? Hãy chủ động làm chủ đời mình. Hãy giành lại số phận từ lâu bạn đã phó mặc cho vô
định.

Ý tưởng cho rằng tiền là TẤT CẢ
Tiền không bao giờ là TẤT CẢ. Hạnh phúc mới là TẤT CẢ. Có những thứ hạnh phúc, có những thứ
tình yêu không thể mua được bằng tiền. Nhiều người nghĩ rằng nếu mình có tiền mình sẽ có hạnh
phúc, và thế là họ chạy theo đồng tiền, để rồi cuối cùng nhận ra là mình chưa bao giờ có được hạnh
phúc. Đừng chạy theo đồng tiền, bạn phải làm sao để đồng tiền chạy theo bạn! Lúc đó bạn vừa có
tiền, vừa có hạnh phúc! Đó mới là cái đáng làm, đó mới là cái nghệ thuật. Tất cả mọi người đều có
khả năng trở thành nghệ sĩ, nếu họ muốn. Tất cả mọi người đều có khả năng có được hạnh phúc,
nếu họ muốn.

Ý tưởng về một người yêu hoàn hảo
Tôi còn không hoàn hảo nói gì bạn. Nói giỡn thôi. Không có ai tuyệt đối hoàn hảo. Vì thế hãy ném
cái danh sách tiêu chí tuyển chọn người yêu của bạn vào sọt rác đi. Ném càng nhanh chừng nào tốt
cho bạn chừng đó. Đó là lý do tại sao bạn vẫn mãi FA bấy lâu nay, vì bạn chưa ném cái danh sách
đó vào sọt rác. Đời là đời chứ không phải đời là phim hay là sách. Phim và sách thường là nơi cho
các tác giả mặc sức thỏa mãn những gì họ mong ước mà không có trong đời thường, là một nơi
cho chúng ta những phút giây thoát khỏi thực tại nặng nề, bộn bề của trần thế.
Ai cũng có mặt tốt và mặt chưa tốt, quan trọng là tỉ lệ nó như thế nào thôi. Đừng tìm một cô công
chúa hay một anh chàng hoàng tử như trong phim, tìm một người bạn biết rõ về mặt trái của họ
nhưng vẫn không bận tâm vì đã có những mặt phải bù lại hoặc áp đảo. Thay vì đi tìm một người yêu
hoàn hảo, hãy tự trở thành một người yêu hoàn hảo.
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Tức giận
“Cuộc đời trở nên dễ dàng hơn khi bạn học được cách chấp nhận một lời xin
lỗi bạn chưa bao giờ được nghe.” – Robert Brault
Tức giận không những ảnh hưởng tới hạnh phúc của bạn mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn
nữa. Một số bệnh có thể kể đến: tăng huyết áp, viêm loét dạ dày, cơ tim thiếu oxi, tổn thương tuyến
giáp trạng, gây hại cho gan, hại phổi… Nói chung một người càng tức giận nhiều sẽ càng chết sớm,
chết vì bệnh.

Sự chấp nhận của người khác
Nếu bạn còn quan tâm đến chuyện người khác nghĩ gì về mình bạn sẽ vẫn còn chưa hạnh phúc.
Chúng ta không bao giờ có thể làm vừa lòng TẤT CẢ mọi người, và chúng ta cũng không bao giờ
nên cố gắng làm chuyện đó. Đừng bao giờ làm những gì trái với lương tâm đó là tất cả những gì
chúng ta cần biết. Nếu bạn không làm gì trái với lương tâm thì mặc kệ miệng đời phán xét đi. Haters
gonna hate. Haters cũng sẽ không bao giờ hạnh phúc! Đừng quan tâm tới haters mà hãy quan tâm
tới những người ủng hộ, hỗ trợ bạn. Hạnh phúc của bạn “lệ thuộc” vào sự không quan tâm đó.
Thời gian chúng ta không có nhiều. Thoáng một cái mà giờ đây tôi đã hai mươi mấy tuổi, tôi tin vào
một tương lai sẽ hạnh phúc, vui vẻ hơn hiện tại. Chỉ cần nghĩ tới điều đó thôi cũng đủ làm động lực
cho tôi phấn đấu mỗi ngày cho hạnh phúc của mình và của mọi người. Để kết thúc tôi muốn mượn
lời một câu trích dẫn tôi thấy rất hay được đăng trên THĐP cách đây vài ngày (mà không hiểu sao
không có nhiều người Like, có lẽ là không hợp gu với đa số). Thú thật tôi là một thành viên lâu năm
của THĐP rồi, lâu hơn nhiều người có thể tưởng.

“Tôi chúc bạn có nhiều niềm vui. Đó mới đúng là thứ cần được trao đi và
nhận lại. Đó mới đúng là phép lịch sự đích thực khiến tất cả mọi người đều
phong lưu, trước tiên là cho chính người tặng. Đó mới đúng là kho báu mà
càng được trao đổi bao nhiêu thì càng được nhân lên bấy nhiêu. Bạn có thể
rải nó khắp phố phường, trên toa xe điện, hay trong các quầy báo, nó sẽ
không vì thế mà suy suyển đến một nguyên tử. Bạn vứt nó ở đâu, nó sẽ mọc
lên và trổ hoa ở đấy.”
— Émile Chartlier, Cánh cửa mở rộng — Alain nói về hạnh phúc
Tác giả: Ka Ka
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Làm gì khi chúng ta không phải là vĩ nhân?
Câu chuyện của những cơn sóng mạng ném đầy gạch đá vừa qua làm tôi nhớ lại hồi tôi còn làm
việc tại FPT. Do công ty có hệ thống mạng nội bộ nên chuyện bàn luận về các vấn đề lớn nhỏ của
công ty cũng sôi nổi chả kém trên facebook và báo chí bây giờ. Vì văn hóa công ty khá mở nên
các ý kiến được bày tỏ một cách thẳng thắn, khen chê hết lời. Hễ có một sự kiện gì xảy ra, hoặc ai
đang làm một cái gì đấy, thì gạch đá cũng được ném tùm lum. Tuy nhiên ở FPT có cái hay là mọi
người khá lạc quan, các đương sự bị chửi vẫn cười hề hề: “”Bố” đ' quan tâm, miễn “bố” làm “bố”
thấy sướng là được.”
Ở một tổ chức nhỏ, không khác gì một xã hội thu nhỏ, chỗ nào cũng cần phải hoàn thiện và cải
tiến. Có một câu nghe rất quen quen mỗi khi bạn đề xuất ý kiến lên sếp trên rằng “cái quy trình
này nó rất không ổn, chỗ này làm sao mà nó lởm thế hả sếp ơi”, thì sếp (dù là sếp to nhưng vẫn
dùng điện thoại đểu), ngồi vắt chân chữ ngũ, nói tỉnh bơ: “Anh biết rồi, thế em có thể làm được
gì để thay đổi hoặc cái tiến nó. Tóm lại, em định làm gì?”. Cái đứa mà lúc nào cũng đau đáu tâm
huyết như mình, ban đầu thì cũng ý kiến ý cò lắm, cũng ngồi vẽ hươu vẽ vượn ra bao thứ, xong
lúc làm thật thì thối inh. Ngượng quá lần sau im luôn, cắm mặt vào mà làm.
*****
Có hai bài học sau khi rời khỏi công ty, đó là “Triết lý những vòng sóng nhỏ” và “Chửi ít thôi, làm
đi.” Nếu ghép lại có thể dùng thành một câu đầy văn vẻ là: “Hãy tạo ra những vòng sóng nhỏ mà
ở đó trung tâm là những con người của hạnh phúc và hành động.”
Nói về triết lý “những vòng sóng nhỏ”, thì thật ra không phải ai trực tiếp dạy, mà do tôi quan sát
cách vận hành của văn hóa công ty. Ngoài những bộ phận thông thường như phòng ban các kiểu
chính thống, thì công ty còn phân nhánh ra các hội thuộc khối chuyên môn. Ví dụ Hiệp hội thư
ký, nơi tụ tập các chị em chuyên làm hành chính, nhưng sử dụng vào mục đích loan tin thì vô
cùng nhanh chóng, hiệu quả. Hiệu quả hơn nữa là các câu lạc bộ gắn kết với nhau bằng sở thích.
Ví dụ như hội thích xem phim, hội thích viết lách, hội bóng đá, hội cầu lông, hội thích hát
karaoke, hội thích đạp xe, hội thích chơi games, hội ghét hút thuốc...Ban lãnh đạo cần biết dân
thường buôn bán gì về mình thì cứ chơi thân với các trưởng hội, khi cần truyền đi một thông
điệp sâu sắc gì chỉ cần nhờ các trưởng hội, hoặc thân thiết hơn nữa thì đi nhậu cùng các hội này,
cũng như tài trợ kinh phí cho hội hoạt động. Thế là tình dân với sếp rất “tình thương mến
thương”, bao nhiêu bức xúc rồi cũng đều giải tỏa được hết, niềm tin và lòng nhiệt tình với công
việc lên cao phơi phới.
Sau này, khi triển khai công việc kinh doanh riêng của mình, tôi cũng áp dụng nguyên lý “những
vòng sóng nhỏ”, nhưng dành thời gian tâm huyết để xây dựng nên những vòng sóng trong cộng
đồng hiểu và ủng hộ những công việc mình làm, và tất nhiên toàn bộ nhân viên của mình cũng
được coi là một trong những vòng sóng đó. Sử dụng lợi thế của mạng xã hội, tự tạo những hội
nhóm mà hoạt động của nó có liên kết vững chắc với giá trị thương hiệu mình muốn xây dựng,
quan hệ mật thiết với những hội nhóm đã tồn tại và phát triển mạnh mẽ trong cộng đồng. Khi
đưa ra một thông điệp nào đó đến với cộng đồng hoặc bất cứ có một hoạt động nào cần được
nhiều người biết đến, ngoài sự chủ động phát tán thông tin bằng những kênh cá nhân, thì
“những làn sóng nhỏ” trong cộng đồng kia tạo nên một hiệu ứng đầy tin cậy.
****
Câu chuyện của những “xã hội thu nhỏ”, không khác gì câu chuyện của xã hội chúng ta đang
sống. Đó là bất cứ mỗi cá nhân hay tổ chức nào, cũng cần có rất nhiều điều cần hoàn thiện. Và để
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giải quyết những vấn đề quá vĩ mô, phụ thuộc vào nhiều điều còn đang chồng chéo lẫn nhau,
trước hết cần giải quyết những vấn đề trong những không gian sống nhỏ, trong từng tổ chức
nhỏ, trong từng mỗi cá nhân.
Tôi rất không phải là một con người của hành động, nên tôi hiểu rằng việc hành động một cách
thực sự để làm một điều gì đó thực sự có kết quả, là một điều rất khó khăn với từng cá nhân.
Bằng những trải nghiệm qua nhiều không gian của công việc, lẫn tham dự nhiều cộng đồng, tôi
tránh ngồi nhận xét hay đưa quan điểm, chỉ quan sát và ngẫm xem những việc như thế có tác
động tiêu cực hoặc tích cực gì đến bản thân mình, hoặc quan sát để hiểu thêm về thời đại mình
đang sống. Mỗi khi bắt tay làm được một việc gì nho nhỏ, tôi đều cảm thấy rất vui, niềm vui thực
sự và vững chắc không chỉ đến từ suy nghĩ, sự hiểu biết. Niềm vui đích thực chỉ đến được từ
hành động và có kết quả.
Nhiều năm trước tôi xem một phim ngắn của Pháp có tiêu đề “những con chim trắng và những
con chim đen.” Những con chim trắng biểu tượng cho những lời nói hay được bay ra, những con
chim đen biểu tượng cho những lời nói xấu được bay ra. Trên bầu trời tràn ngập những con
chim trắng và những con chim đen. Cứ mỗi lần trên những diễn đàn của truyền thông và mạng
xã hội, dâng lên những làn sóng mà ở đó người ta chửi bới nhau, bày tỏ quan điểm đúng sai loạn
hết cả lên, tôi chỉ nhìn thấy trên bầu trời là những con chim trắng và những con chim đen va vào
nhau loạn xạ. Những lúc như thế, tôi không ước làm sao mình có thể làm cho bầu trời được trở
nên trong xanh hơn, tôi chỉ suy nghĩ mình nên hành động thế nào để những cánh chim đen
không bay vào tâm hồn mình, hay không gian sống xung quanh mình.
****
Mỗi chúng ta đều có khả năng tự là trung tâm của “một làn sóng nhỏ”, nếu như bản thân trong
tâm hồn chúng ta có những hiểu biết nhất định, suy nghĩ vững chắc, cảm giác bình yên và tỏa ra
một nguồn năng lượng sống tích cực. Đầu năm nay tôi đọc được một bài báo mang tên “Niềm
tin” của tác giả Nguyễn Minh Thành, có viết:
“Đã luôn không thiếu những tâm hồn nhiệt huyết muốn thay đổi thế giới bằng các phong trào
rầm rộ có sức lôi cuốn đông đảo, Song trên thế giới đến ngày nay dường như sự xấu càng gia
tăng và bất hạnh của loài người là không kể xiết. Bởi vì đó là những phong trào chỉ lo bên ngoài.
Chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi thế giới bề ngoài theo cách nào đó, nhưng giải pháp cho sự
đau khổ của con người chỉ có thể bắt đầu từ bên trong.
… Chỉ khi hướng nội, thì người ta mới thực sự tiến hoá. Tiến hoá là: càng ngày mình càng lớn
hơn, trưởng thành hơn về tâm thức. Khi ấy sự ảnh hưởng với người khác là tự nhiên chứ không
cần nỗ lực.”
Ở đây, tôi không muốn nói rằng mình phản đối những mong muốn thay đổi thế giới bằng “các
phong trào rầm rộ có sức lôi cuốn đông đảo”. Tôi chỉ muốn nói rằng không phải tất cả mỗi chúng
ta khi sinh ra đều có một sức mạnh phi thường hoặc là những người xuất chúng. Ngoài ra, để trở
thành những người xả thân vì nghiệp lớn hay những người của công chúng, mỗi chúng ta cần
xác định và cân nhắc rất nhiều về sự được mất trong đời sống cá nhân. Ngay trong những việc
cuộc sống có quá nhiều vĩ nhân, bản thân cũng khiến cho xã hội bị mất cân bằng và có những lỗ
hổng mà ai đó nói rằng “điều này đã bị sai ở đâu đó mà không thể lý giải được”.
Trong sâu thẳm tâm hồn, ngoài những điều người ta dễ dàng có thể nhìn thấy là những gì rất
mong manh, bất ổn và cần được yêu thương. Nếu thật sự bạn tâm huyết với xã hội này, với cuộc
đời này, bạn không cần phải quá tài giỏi để đứng lên trở thành những người thủ lĩnh của các
cộng đồng. Việc duy nhất bạn cần làm là, hãy bình tĩnh ngồi xuống thật bình yên, mỉm cười và
biết cách yêu bản thân mình, trao đi yêu thương để thấy mình hạnh phúc. Trao đi yêu thương
dường như vẫn còn chưa đủ, bạn cần hành động nhiều hơn trong công việc của mình. Hành
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động để bắt tay vào một công việc gì đó thiết thực, cũng luôn là việc làm rất khó. Nếu như tất cả
những việc trên đều khó với bạn cho một sự khởi đầu, thì việc cần làm là bạn hãy bao bọc xung
quanh mình bởi những người có năng lượng tích cực, tư tưởng tích cực. Họ sẽ truyền cho bạn
nụ cười, tình yêu thương, niềm tin và bạn cũng cần tích lũy nó, biến nó thành nguồn năng lượng
tích cực của mình, rồi lại lan truyền đến những người xung quanh khác.
Ai cũng muốn sống trong một xã hội bình ổn và hạnh phúc, nơi tình yêu và niềm tin gắn kết từng
cá nhân với nhau thành những mắt xích chặt chẽ và bền vững. Để làm được điều đó, mỗi một
người bình thường như chúng ta chỉ cần có ý thức gắn kết bền chặt hơn với không gian sống
nhỏ xung quanh của mình, trao đi và nhận lại những nguồn năng lượng tích cực, hành động
nhiều hơn nữa để tạo thêm nhiều giá trị cho bản thân và cuộc sống. Những vòng sóng nhỏ mà
tâm điểm của nó là những cá nhân biết hạnh phúc và biết hành động, sẽ lan tỏa, giao nhau, lan
truyền đi, lan truyền đi mãi những điều tốt đẹp của cuộc sống.

-Đoàn Minh Hằng-
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Chuyện quả táo
Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé có một quả táo rất đẹp và to, nhưng không may, lúc đi ngang
qua một con sông, cậu làm rơi nó xuống nước. Cậu bé rất buồn và ôm mặt ngồi khóc. Chúa
nghe thấy tiếng khóc của cậu bé, ngài xuất hiện và ân cần hỏi: “Vì sao con khóc?”. Cậu bé mếu
máo nói rằng quả táo của cậu đã bị rơi mất, và giờ cậu đang rất đau khổ. Chúa mỉm cười và nói
rằng chuyện đó dễ giải quyết thôi, ngài liền biến ra một quả táo khác và đưa cho cậu. Nhưng tới
đây cậu càng khóc dữ hơn nữa, Chúa lại hỏi vì sao con vẫn khóc? Cậu bé òa lên nức nở: “Nếu
như con không làm rơi mất quả táo thì lẽ ra bây giờ con đã có hai quả rồi!”
Trong cuộc sống, có hai cách nhìn: một là cho rằng bản thân mình vốn không sở hữu bất cứ thứ
gì, chúng ta sinh ra và chết đi, đều không thể mang theo bất cứ điều gì, kể cả thân thể này. Và
do vậy, bất cứ thứ gì cuộc sống mang lại cho chúng ta đều là những món quà, hãy cứ tận hưởng
và quý trọng nó tại phút giây hiện tại này, và khi nó đi, không hối hận, cũng không nuối tiếc. Còn
cách nhìn thứ hai, là cho rằng cuộc sống nợ bạn tất cả mọi thứ, và nếu bạn không có điều gì thì
đó là lỗi của cuộc sống, lỗi của tất cả. Và mỗi khi có thứ gì đi ra khỏi cuộc sống của bạn, thì hãy
đau khổ và nuối tiếc, hãy cố mà bám víu lấy nó, dằn vặt và trách móc.
Hai cách nhìn đó, chọn lấy cách nào là quyền tự do của mỗi người.
Mọi thứ đến rồi đi, như những cơn sóng ngoài biển, như những ngọn gió thổi cát qua kẽ tay.
Chẳng có gì là mãi mãi, chẳng có gì là bất biến, kể cả những thứ mà bạn cho là quan trọng nhất.
Nhưng như vậy không có nghĩa là cuộc sống này không có ý nghĩa gì, nó vẫn luôn ở đó, ẩn đằng
sau tất cả những màn kịch này, chỉ chờ có ngày bạn nhìn thấy nó.
Nhiều bạn nói với tôi, họ sống vì gia đình, do đó họ không thể làm những điều họ muốn. Họ còn
phải sống vì người khác. Họ sống vì danh dự, vì tiếng tăm, vì sĩ diện của những người thân yêu
với họ.
Tất cả những cái đó chỉ đều là những màn kịch do cái tôi giả tạo của họ dựng lên, để có một lý
do cho họ khỏi phải đối diện với con người thật của mình, để họ cảm thấy họ an toàn trong cái
vỏ bọc đó, và có vẻ như nó cũng vĩ đại đấy chứ? “Sống vì người khác.”
Nhưng mà, nếu bạn chưa nhìn thấy được con người thật của mình, chưa sống với con người
chân thật của mình, thì bạn chẳng bao giờ sống vì ai được cả, bạn thân mến. Và bạn chẳng giúp
được ai cả, bạn chỉ giúp cho cái cái tôi giả tạo của bạn được ăn no nê mà thôi.
Việc sống trong một cái vỏ bọc giả tạo, tự nó tạo ra một năng lương vô cùng tiêu cực xung
quanh bạn, và nó làm ô nhiễm mọi thứ bạn chạm vào, mọi mối quan hệ xung quanh bạn, mọi
hành động của bạn đều chỉ mang một năng lượng tiêu cực và giả tạo. Chẳng bao lâu, tất cả sẽ
sụp đổ xung quanh bạn, và tới lúc đó bạn mới ôm đầu khóc và ước rằng, giá như…
Bạn hãy yên tâm.
Chúa sẽ luôn tặng cho bạn quả táo thứ hai.
Nhưng mà, đầu tiên, bạn phải học cách quên quả táo thứ nhất đi đã.
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GẶP LẠI ĐẠI CA
Lâu rồi tôi mới gặp lại anh, và lần này đại ca đã dậy tôi một điều rất quan trọng:
đừng bao giờ phán xét tốt hay xấu, đúng hay sai. Vì không có ai hoàn hảo hơn ai
cả, không có ai được Thượng Đế yêu thương hơn, và cũng không có ai bị ghét
bỏ, bất kể họ có làm những gì.
Anh nói với tôi: “Chú nên hiểu rằng, con người sinh ra có quyền tự do tuyệt đối,
họ có quyền làm những điều có hại cho bản thân họ, và cũng có quyền làm
những điều tốt cho bản thân họ, cũng như cho người khác. Đừng bao giờ bắt ép
một người làm theo những điều mà chú tin là đúng, và kể cả là điều đó có đúng
thật đi nữa. Hãy để họ tự lựa chọn, cho dù lựa chọn đó có làm họ bị tổn thương,
bị đau khổ, thì lựa chọn đó vẫn là hoàn hảo đối với họ. Và họ cũng không vì thế
mà bớt hoàn hảo đi một chút nào. Hãy nhìn thấy sự hoàn hảo ở mọi nơi, vì tất cả
xảy ra đều có mục đích của nó, chúng ta ở đây đều có những bài học cần phải
học, những trải nghiệm cần phải có, không có ai tốt hơn hay xấu hơn ai cả.”
Đó là một bài học không dễ dàng. Nhưng tôi nghĩ là tôi đã bắt đầu hiểu những
điều đại ca muốn nói với tôi.
Vương Quang Vũ
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Truyện kể về một thằng bé
Ở sân bóng rổ trường ĐH Y Hà Nội có một thằng bé. Nó hay ôm quả bóng nhựa ra nghịch, và đi vào
giữa sân trong lúc mọi người đang chơi bóng. Mỗi lần như vậy, trận đấu phải dừng lại, và sẽ có một
người ra cầm quả bóng của nó ném đi thật xa khỏi sân. Nó sẽ chạy lật đật theo quả bóng đó, nhặt lên,
và lúc sau lại quay về sân. Mọi người hay gọi nó là thằng phá hoại, nhưng không ai quát mắng hay
làm gì nó. Vì nó mới chỉ khoảng 5-6 tuổi. Và thằng bé bị chậm phát triển trí tuệ (nói theo ngôn ngữ
của người ở đây).
Thằng bé có một khuôn mặt rất vui vẻ, lúc nào tôi cũng thấy nó cười. Dù không ai hoan nghênh sự
xuất hiện của nó, không ai tới chơi với nó. Nó cứ một mình, ôm quả bóng, đi lại giữa sân, và mỗi khi
bị ném quả bóng đi, nó lại chạy theo một cách rất hào hứng. Có lẽ nó thấy vui, tôi cho là như vậy,
nếu không vui thì vì sao nó cứ lặp đi lặp lại hành động đó với một thái độ rất hồ hởi?
Trong mỗi chúng ta đều có một đứa nhỏ, nó luôn muốn có được sự chú ý của chúng ta, và nó thể hiện
ra bằng rất nhiều cách. Đôi khi với những cách mà chúng ta cho là “phá hoại” cuộc sống của chúng
ta.Nhưng nếu chúng ta cứ lờ nó đi, không lắng nghe tiếng nói của nó, thì cuộc sống của chúng ta có
lẽ cuối cùng sẽ bị “phá hoại”, theo đúng nghĩa đen của từ đó thật.
Quay trở lại thằng bé, tôi không cho rằng nó “chậm phát triển” hơn tôi. Bản thân tôi, nếu rơi vào
hoàn cảnh như vậy, có lẽ sẽ thấy rất buồn, chứ không giữ được sự vui vẻ hồ hởi như nó. Thằng bé
dậy tôi rất nhiều điều, nhiều hơn những gì tôi đọc được từ sách vở, hay những lời động viên sống tích
cực. Có bao nhiêu người trong số chúng ta dám sống thật với bản thân mình? Không quan tâm tới áp
đặt và thái độ của người khác? Hay đa số những gì chúng ta làm vì, “mọi người nói rằng như thế là
tốt nhất”?
Jeshua nói, điều tốt nhất mà bạn có thể làm cho thế giới và người khác, đó là hãy là chính con người
của mình. Không cần nhiều kiến thức, không cần nhiều triết lý, không cần nhiều suy tư. Và tôi thấy,
như vậy là đủ.
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Chỉ là một câu truyện cổ tích mà thôi
“Đó là một khu rừng hoang vu, tôi đang bước đi một mình… xung quanh không có bất cứ ai…”
– Cô gái òa khóc nức nở. - ”Tôi thấy cô đơn… không có ai ở đây hết… tôi thấy cô đơn…”
…….
“Họ đang đi tới gần tôi, nắm lấy tay tôi… họ truyền ý nghĩ của họ qua bàn tay… tôi không còn cảm
thấy cô đơn nữa… ” – Cô gái mở một nụ cười rạng rỡ. “Tôi đang cảm thấy rất hạnh phúc và bình
yên…”
…….
Đó là một người mặc áo choàng màu đen, anh ấy có làn da ngăm ngăm, tóc xoăn, vóc người nhỏ, mặt
rất hiền. Anh ấy ngồi trên một cái ngai màu đen, không gian xung quanh là màu đen, tĩnh lặng… và
bình yên. Đằng kia là một dòng sông đen như mực, có một con vật ở trong đó, nó đang lặn xuống.
Xung quanh vẫn bao trùm sự tĩnh lặng và bình yên.
Một người phụ nữ bước tới, cô ấy mặc váy màu trắng, tóc vàng, ngang vai… cô ấy rất đẹp, nhưng
hơi có vẻ “ác ác”, ít ra là cô ấy có vẻ lấn át người đang ngồi trên ngai kia…
…….
Chỉ là một câu chuyện cổ tích
Tôi mỉm cười và nhìn lên bầu trời, ở đó có những điều mà tôi luôn muốn biết. “Họ” đang ở đó, hay
chỉ ở trong trí tưởng tượng của tôi? Dù thế nào, những gì tôi đã được chứng kiến hẳn không phải là
giả, tôi cảm nhận được điều đó. Trái tim, nó chưa bao giờ lừa tôi. Dù thế nào đi nữa, tôi luôn biết nó
không bao giờ phản bội tôi.
Tôi có thể bỏ ngoài tai mọi lời nói, mọi ý kiến, của bất cứ ai, cho dù đó là Chúa trời, nhưng có một
thứ tôi không thể bỏ qua, đó là tiếng nói nhỏ bé mà tôi luôn cảm thấy ở bên trong mình. Tôi biết, nó
tới từ một nơi cao hơn bất cứ thứ gì mà tôi từng biết, từng có thể tưởng tượng ra. Nó biết điều gì là
tốt nhất cho tôi.
“Nếu bạn cần một người khác nói cho bạn biết rằng điều gì là đúng, thì cái mà bạn thiếu không phải
là kiến thức, mà là trái tim.” – Đạo đức xã hội, lề thói, quan niệm… đối với tôi chỉ là những thứ vô
nghĩa, là những thứ được sử dụng để tạo ra những chú cừu ngây ngô.
…….
Một kẻ giết người gặp tôi, ở bên kia thế giới, và tôi nghe hết câu chuyện của anh ta. Anh ấy sống cô
độc, không có tình yêu thương, không có ai coi anh ấy là người quan trọng với họ. Anh ấy hoàn toàn
bị mất kết nối với bản thân cũng như mọi người xung quanh. Và điều duy nhất làm anh ấy thoải mái
hơn, là giết người, vì điều đó khiến anh ấy cảm thấy mình là quan trọng, cảm thấy mình có ý nghĩa
với cuộc sống của một ai đó. Anh ấy có quyền quyết định cuộc sống của một ai đó. ~Teal
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Đó là một trong những cách tiêu cực nhất mà một người có thể giải tỏa nỗi cô đơn. Và như tôi đã
từng viết trước kia, tội lỗi duy nhất của loài người là họ đã quên mất bản thân mình là ai, và quên mất
sự kết nối của họ với nguồn gốc của mọi sự sống. Không còn gì khác.
Không còn gì khác.
…….
Tất nhiên tôi chưa có khả năng đó, nhưng tôi có thể cảm nhận được câu chuyện của họ, đó phải
chăng cũng là một dạng “telepathic”? Tôi nhìn lên bầu trời, một lần nữa, và mỉm cười:
“Chỉ là một câu chuyện cổ tích mà thôi.”
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Con sâu róm – Truyện thiếu nhi
Ngày xửa ngày xưa, lâu lắm rồi, chú Vũ có làm thôi miên cho một cô gái, và trong lúc đó có một câu
chuyện rất là hay xảy ra… Bây giờ chú sẽ kể cho các con nghe… e hèm..
Chú (Q): bạn đã lên đám mây chưa?
Cô gái (A): uhm… nhưng có một con sâu róm đang ở đây, nó đang nằm ở ngay đây.
Q: (toát mồ hôi, mịa sao lại có sâu róm ở đây, cái này nằm ngoài kịch bản a) vậy bạn có muốn tôi
giúp bạn đưa nó đi không?
A: Có…
Q: (đưa sâu róm đi)
(nửa tiếng sau)
A: Con sâu róm lại xuất hiện, nó muốn đi theo tôi.
Q: (T__T) Vì sao lại như vậy?
A: Nó bảo tôi… chắc là vì ngày xưa tôi đã giết nó…
Q: Vậy bây giờ nó muốn bạn làm gì?
A: Nó muốn tôi yêu nó..
Q: Bạn có thể làm được điều đó không?
A: Nhưng mà… nó rất là nhiều lông…
A: Không sao hết, bạn có thể làm được điều đó, bạn có thể yêu thương nó..
Q: Bây giờ chuyện gì đang xảy ra?
A: Tôi đang để nó bò lên người tôi… tôi đang chờ nó tha thứ cho tôi.. (khóc thút thít)
Q: Có chuyện gì vậy, nó có nói gì với bạn nữa không? Vì sao bạn lại khóc?
A: (thút thít) Vì tôi nhìn thấy cảnh ngày xưa tôi giết nó…
Q: Không sao hết, mọi chuyện đã qua, bây giờ bạn chỉ cần yêu thương nó.
A: (thút thít)
Q: Nó đã tha thứ cho bạn chưa?
A: Nó đã hóa thành con bướm và bay đi rồi..
Q: Bây giờ bạn thấy thế nào?
A: Xung quanh tôi là một khu vườn, có rất nhiều sâu róm ở đó, và tôi phải đi qua nó.
Q: Bạn đã sẵn sàng để đi qua khu vườn đó chưa (Rồi). Vậy hãy tiếp tục đi qua đó, và khi bạn đi qua,
hãy cho tôi biết.
A: Có một con sâu róm rất lớn, nó đang chở tôi đi qua rồi.
Q: Trông nó thế nào?
A: Nó là một con sâu róm khổng lồ, nó màu đen và nhìn như những con sâu róm khác, nó đang trườn
qua khu vườn. Có rất nhiều con sâu róm khác đang rơi xuống người tôi, chúng đang cười, và nhìn
chúng rất vui.
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Q: Bạn cảm thấy thế nào?
A: Tôi thấy vui hơn rồi. :)
….
(đột nhiên cô gái lại bật khóc tiếp)
Q: Có chuyện gì đang xảy ra vậy, vì sao bạn lại khóc?
A: Có rất là nhiều rết ở đây… Tôi đã giết rất nhiều con rết, cả gián nữa…
Q: Chúng nói gì với bạn? Chúng muốn bạn làm gì?
A: Chúng bảo là.. tôi không phải sợ chúng… nhưng mà tôi vẫn sợ chúng…
Q: Vậy bạn phải làm gì để hết sợ chúng?
A: Tôi phải để chúng bò lên người tôi.
Q: Chúng đã bò lên người bạn chưa? Bạn cảm thấy thế nào?
A: Rồi… tôi cảm thấy… chúng cũng như những sinh vật khác…
Q: Chúng có còn ở đó không? Chúng nói gì với bạn?
A: Còn… và chúng đang cười rất vui. Tôi hỏi chúng, vì sao chúng lại sống ở nơi tăm tối và ẩm thấp
như thế?
Q: Chúng trả lời thế nào?
A: Chúng trả lời rằng… ở nơi đó rất mát mẻ dễ chịu, và chúng rất thích ở đấy. Chúng rất vui, vì
chúng có rất nhiều anh em ở đấy.
Q: Uhm.
A: Tôi hỏi chúng là, nếu có người xịt thuốc vào chúng thì sao?
Q: Vậy chúng bảo sao?
A: Chúng bảo là… cuộc đời của chúng ngắn lắm… không sao cả… hơi đau một chút thôi… giãy
giụa một chút thôi… rồi chúng lại trở thành những con gián khác.
Q: Bạn hãy hỏi chúng, có bao giờ chúng trở thành con người không?
A: Chúng bỏ đi hết rồi… có rất nhiều những con bọ khác đang đến.
Q: Những con bọ đó là gì, và chúng nói gì với bạn?
A: Những con bọ đó cười lớn, và trông chúng rất là quái dị, chúng gần giống như những con bọ ở
đây, nhưng cũng rất khác biệt… Chúng bảo, chúng từng là những con gián. Chúng bảo là, những con
gián rồi sẽ trở thành chúng tôi. Bây giờ thì chúng đi mất rồi…
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Cỏ cây cũng có cảm giác như con người
Giữa thập niên sáu mươi, nhà Bác học Cleve Backster chế ra máy Dò Nói Dối, người Mỹ gọi là Lie
Detector hay Polygraph, máy này có thể phát hiện những thay đổi về mạch đập, những bất thường
của nhịp thở ..v..v… mà Backster cho rằng do tinh thần căng thẳng, không giữ được bình tĩnh khi
người bị thẩm vấn có những điều uẩn khúc, những chuyện muốn dấu diếm. Cơ quan Trung Ương
Tình Báo (CIA) dùng Lie Detector để điều tra những nghi can. Họ thấy máy này đem lại kết quả tốt
nên năm 1986 Backster được CIA mời ra cộng tác và sau đó được cử làm Giám Ðốc Trường Huấn
Luyện Dò Nói Dối và Sở Nghiên Cứu Backster(Polygragh Instruction School and The Backster
Research Foundation)ở San Diego California. Từ đó, tên tuổi Ông được nhiều người biết đến, nhưng
Ông chỉ thật sự nổi danh và được các khoa học gia thế giới cảm phục khi ông tình cờ tìm ra thảo mộc
có tâm linh hay là cây cỏ có khả năng biết được ý định của con người.
Một buổi sáng được nghỉ, Ông ngồi ngắm những chậu hoa, những chậu cây trong nhà, như một nhân
duyên, Ông chú ý đến một cây có lá to và dày như lá đa trong một chậu cảnh, đã một tuần không
được tưới nước, đất khô, thân cây cũng khô. Ông bổng nẩy ra ý định:
- Thử cắm hai đầu dây của một điện kế (galvanometer) cực nhậy vào cái lá rồi tưới nước vào gốc
cây.
Nước dần dần lên thân và lá, nhưng cây kim điện kế vẫn đứng im. Rồi một ý nghỉ khác đến với Ông:
- Hay là thử đốt chiếc lá này xem sao? Ông chỉ mới có ý nghĩ đốt chiếc lá tức thì kim điện kế bỗng
nhẩy lên như bị điện dật. Ông tự hỏi, chẳng lẽ Ông nhìn lầm? Chẳng lẽ lá cây đọc được tư tưởng của
Ông mà biểu lộ phản ứng sợ hãi hay sao?
Nghĩ như vậy Ông làm thử lần thứ hai. Tay cầm hộp quẹt như sắp sửa đốt chiếc lá, nhưng Backster
tự nhủ sẽ không đốt; thì điện kế cũng không nhúc nhích
Lần thứ ba ông nhất định sẽ đốt chiếc lá. Lúc đó trong phòng lặng gió kim điện kế đột nhiên nhẩy
mạnh.
Nhìn chiếc lá bị đốt một phần Backster thấy sung sướng trong lòng vì sự tình cờ mà biết được linh
tính lá cây. Sự khám phá này làm Ông thích thú hơn là phát minh ra máy Dò Nói Dối hồi ba thập
niên trước. Ông muốn công bố ngay cho mọi người biết. Nhưng Ông kịp ngừng lại, thái độ đúng của
nhà khoa học là phải thử nghiệm đầy đủ, khách quan để không đưa tới kết luận sai lầm, thiên kiến và
chủ quan… rồi, Ông định phát triển, nghiên cứu sang nhiều loài thảo mộc khác. Có tới 25 loại cây cỏ
được nghiên cứu gồm nhiều loại lá, loại quả và loại củ.
Sau những cuộc nghiên cứu thận trọng của Ông và các cộng sự viên. Ông chính thức công bố rằng:
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- Cây cỏ có trực giác tâm linh
Chúng không có mắt, tai, mũi, miệng; không có óc; không có thần kinh hệ… thì cái biết của chúng
hẳn phải khác với cái biết của con người. Con người có giác quan nhưng không có trực giác tâm linh
như chúng. Dù một bác sĩ tâm lý giỏi cũng không biết được ý định của một kẻ điên khùng sắp đốt
nhà mình. Suy nghĩ như vậy làm cho Backster phấn khởi Ông mở rộng cơ sở nghiên cứu và càng
khám phá ra những điều mới lạ. Từng mảnh lá tách rời cũng phản ứng như nêu ở trên và người ta gọi
là Phản Ứng Backster. Nhà Sinh thực vật(biologist) Ingo Swann, theo dõi cuộc nghiên cứu của
Backster và viết trong quyển The Real Story (chuyện có thật). Quyển sách được phát hành ngày 1511-1998 trong đó có đoạn:
- Sự nghiên cứu(của Backster) khởi đầu chỉ là một khám phá hầu như tình cờ vào năm 1996 là thực
vật có khả năng nhận thức và tự động đáp ứng những xúc cảm mạnh thuận theo ý chí con người …
những cây cỏ của bạn, biết là bạn đang nghĩ gì.
Phản ứng Backster còn đi sâu xa hơn và cho biết thêm là cây cỏ phản ứng không phải trước những
mối nguy do con người tạo ra, mà cả những bất trắc, không tạo ra bằng ý định. Một con chó bất thần
bước vào phòng, một người vốn ghét cây cỏ đi tới cũng làm điện kế nhẩy. Những cử động của một
con nhện tiến đến, cũng gây phản ứng cho cây. Ông Backster đã làm thí nghiệm và chứng minh
những điều đó trước các sinh viên trường Ðại Học Yale(Hoa Kỳ) trong trường hợp trên, một khi có
người tới đuổi nhện và ngay trước khi nhện chạy đi kim điện kế đã hạ xuống. Y như là trước khi
nhện chạy thì cái quyết định rút lui của nó đã được cây tiếp nhận. Cây đã thấy hết nguy hiểm và
không phản ứng nữa.
Một cuộc thí nghiệm khác chứng minh rằng khi sống cạnh nhau, cây để ý canh chừng nhau sợ bị
quấy rầy nhưng khi có một động vật tới gần, mối nguy gần hơn cây cỏ quay sang canh chừng động
vật.
Những điều còn làm cho chúng ta kinh ngạc là cây có trí nhớ và tình cảm. Chúng nhận biết những kẻ
chuyên phá hoại hoặc những người hay chăm sóc chúng. Ông Charles A. Lewis trong quyển Ý Nghĩa
Của Cây Cỏ Trong Ðời Sống Chúng Ta (The Meaning of Plants in our Lives) viết:
- Sự say mê nghiên cứu về những liên kết giữa cây cỏ với tâm trí con người mà những tương tác làm
tăng thêm hạnh phúc ở ngoại cảnh và môi trường có tác động đến đời sống con người
khi sống cạnh nhau, cây để ý canh chừng nhau sợ bị quấy rầy nhưng khi có một động vật tới gần,
mối nguy gần hơn cây cỏ quay sang canh chừng động vật.
Một gia đình an vui, hạnh phúc, cây cỏ trong nhà cũng tươi tốt. Khi người chăm sóc cây cối, cái
tương tác tâm linh giữa Cây và Người làm cho cả hai đều khỏe mạnh hơn. Ðó là lý do tại sao những
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cây mọc gần nhà thường tốt hơn những cây mọc xa. Vậy chúng ta hãy nâng niu, trân trọng từng cọng
cây chiếc lá. Hãy dành một chút thì giờ để chăm sóc cây cỏ và vườn tươi (lawn and garden) sức khỏe
chúng ta có thể nhờ đó mà tốt hơn. Ngược lại những người thường xuyên chặt phá cây cối thường
gặp điều kém may mắn hay nhuốm bịnh là vì khi cây bị xâm phạm, phản ứng tâm linh yếu ớt của cây
đánh vào thủ phạm. Mỗi lần một ít, lâu dần người đốn cây sẽ bị bệnh nặng. Có thể người xưa sống an
vui, hạnh phúc vì cái thú Ðiền Viên chăng?
Các nhà sinh thực học thế giới rất hứng thú đang theo dõi công cuộc nghiên cứu của Backster, hiện
đã có 7000 nhà bác học yêu cầu Ông thông báo cho biết kết quả nghiên cứu kèm theo các tài liệu
khoa học. Những máy móc tối tân hơn được Ông thâu nhận, nhất là những máy ghi các nhịp luồng
điện. Và cuộc nghiên cứu được tiến hành với kế hoạch tinh vi, được ghi chép đầy đủ. Các tài liệu
được thu thập và xếp loại cẩn thận.
Nếu Backster chứng nghiệm được Tâm Linh Cây Cỏ thì kỹ sư Kirlian đã chụp được hào quang của
chúng. Kirlian, tên đầy đủ là Semyon Davidovich Kirlian(1900-1980) sinh tại tỉnh Krasnoda, xứ
Amenia nước Nga.
Năm 1939 Ông cùng vợ là Valentina đã phát minh ra máy Chụp Hào Quang gọi là Kirlian
Electrophotographic Camera (gọi tắt là máy Kirlian). Ông bà này đã áp dụng từ trường của điện vào
thuật chụp hình của sinh thực vật (Bio Electrography ).
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Một tấm ảnh chụp chiếc lá của máy Kirlian hiện ra như một thế giới điểm sáng. Chung quanh nó là
hào quang (Corona ). Những tia lửa nhỏ màu ngọc lam, màu da cam, phát ra từ trung tâm và đi xa
theo những kinh xác định. Không phải chỉ lá mới có hào quang. Cây càng lớn, càng già, hào quang
càng rực rở và Trường Sinh Lực (bio field) càng mạnh. Trường Sinh Lực (TSL) chính là sức mạnh
vô hình của thảo mộc. Có những tiều phu vừa đốn xong một đại thụ bỗng lăn đùng ra chết. Có thể
người này đã chặt phải một linh mộc có TSL quá mạnh.
Trong tín ngưỡng nhân gian ta, có tục thờ cây đa. Bên gốc đa già, thường có một cái miếu nhỏ, đặt
bát hương, những chiếc bình vôi, để hương khói cho Thần Linh. Do kinh nghiệm của cha ông truyền
lại thì cây lớn có Thần lớn. cây nhỏ có Thần nhỏ:
- Thần cây đa, ma cây gạo.
Trong kho tàng văn chương bình dân, ta còn thấy những câu tục ngữ xưa, có ý răn đe, những người
chặt cây, phá rừng. Ðó là nghề nguy hiểm nhất:
- Nhất phá sơn lâm, nhì đâm hà bá.
Nhờ sự khám phá về năng lực sinh học và hào quang của thảo mộc. Một số khoa học gia người Nga
thực nghiệm rằng, rau cỏ (vegetable) nào có hào quang càng sáng thì càng nhiều bổ dưỡng ẩm thực.
Họ nói:
- Hào quang của rau cỏ giảm bớt khi bị nấu chín. Những tấm hình Kirlian cho thấy rau sống có hào
quang chói sáng hơn rau luộc.
Nhiều bác sĩ Tây Phương gần đây cũng đồng ý và viết thành sách. Họ khuyên chúng ta nên dùng
thực phẩm tươi. Một tờ báo ở Thụy sĩ ca ngợi bác sĩ Bircher Benner:
- Bác sĩ Bircher Benner, người đổi mới những bữa ăn điểm tâm không nấu chín thức ăn trong dưỡng
đường của ông ở Thụy sĩ. Ông khuyên rằng thức ăn tươi luôn dùng trước bữa ăn đã nấu nướng, Ông
tin chắc thức ăn tươi làm kích thích hoạt động điện của tế bào, vì vậy tăng cường sinh lực cũng như
toàn bộ tiêu hóa được tốt hơn.
Ðộng vật cũng có trường sinh lực và tác động mạnh mẽ tới con người. Trong tạp chí y khoa Health
Care số 2-2000 có ghi những điều đáng chú ý giữa con người và vật nuôi làm cảnh(Pet) như sau:
- Những người yêu thích súc vật và nuôi làm cảnh trong nhà như: Chó, mèo, chim, cá, gà ..v..v..
thường có sức khỏe tốt hơn và sống lâu hơn. Những bệnh nhân bị áp huyết cao, bệnh đau tim, bệnh
trầm cảm(depression) cũng lợi lạc hơn những người không nuôi một động vật nào. Các cuộc thử
nghiệm của một số bác sĩ Tâm Bệnh Lý (Psychologist) Mỹ và Úc cho biết số người bị tắc mạch máu
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đã giảm đi hai lần và số người có chất mỡ (cholesterol) cao trong máu sẽ giảm đi nếu chủ nhà có
nuôi vài con pets Nhóm khoa học gia thuộc viện đại học U. S. C Tiểu Bang California còn đi xa hơn
trong lãnh vực nầy. Họ bảo bệnh Alzheimer dường như phục hồi trí nhớ và cả đến nạn nhân của tử
thần AIDS cảm thấy lạc quan và tỏ ra yêu đời hơn khi họ được làm chủ một con vật mà họ ưa thích.
- Con người cũng có Trường Tâm Linh, Trường Sinh Lực như thực vật và động vật. Kirlian đã chụp
hình bàn tay và ngón tay đều có hào quang, giống như hào quang của chiếc lá. Hào quang nấy bước
đầu cho biết về tình trạng sức khỏe của các sinh vật rồi tới tâm trạng của các sinh vật đó. Khi sức
khoẻ hoặc tâm trạng thay đổi thì hào quang đó đổi thay theo. Nhiều bác sĩ người Nga khẳng định và
viết trong sách Y Học của họ …

Trong quá khứ, hình chụp Kirlian được dùng vào nhiều mục liên quan tới diện mạo, thần sắc của sức
khỏe và tâm/ sinh lý. Hình ảnh thật rỏ ràng trong sự tiên đoán những hiện trạng bệnh tật như nhiều
hình thức Ung Thư, những bệnh về Bướu, Phong thấp, Xưng khớp Xương, bệnh Thần Kinh, bệnh
Suy Nhược v..v… Họ tin chắc hình chụp Kirlian có thể tiên đoán những bệnh từ lúc khởi đầu ngay
trước khi có những triệu chứng phát hiện nó là một dụng cụ rất ích lợi để đoán trước bệnh(… Kirlian
photograghy has been used in the past for a variety of purpose relating to psycho/physiological
aspects of health. It has been clearly shown to be effective in diagnosing conditions such as the
various forms of cancer, Cystic, fibrosis, Rheumatoid, Arthritis, Schizophrenia, Depression and
Others. It is believed that Kirlian photography can predict the onset of disease prior to symptoms
showing, making it a useful tool in early diagnosis)
Một số thống kê mới đây cho thấy rằng, người độc thân mau chết hơn người có gia đình. Ban đầu các
nhà y học đánh giá là do vấn đề sinh hoạt tình dục. Nhưng ngay cả những người độc thân có quan hệ
tình dục ngoài hôn nhân cũng vẫn chết sớm. Người ta lại cho rằng khi có gia đình ổn định, con người
được chăm sóc tốt hơn nên sức khỏe cải thiện hơn. Thật ra đó chỉ là lý do phụ, lý do chính là tình
thương yêu chân thật của vợ chồng đã tạo ra Năng Lực Tâm Linh (hay TSL) làm cho khoẻ hơn.
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Trong tín ngưỡng nhân gian ta, có tục thờ cây đa. Bên gốc đa già, thường có một cái miếu nhỏ, đặt.
Bên gốc đa già, thường có một cái miếu nhỏ, đặt Những huyệt đạo (sensitive points of body) trong
khoa châm cứu (Acupuncture) Ðông y hình như có liên quan đến vùng Không Gian Tâm Linh của
con người. Ðến ngày nay Tây y đã công nhận huyệt đạo là có thật. Khi châm cái kim hoặc kích thích
vào một huyệt đạo thì nó có tác dụng lên cơ thể. Ðiển hình nhất là Châm (punctuare) gây Tê (numb)
trong giải phẩụ Y học Tây Phương phải dùng thuốc tê để làm tê liệt các thần kinh rồi mới mổ xẻ. Các
nhà châm cứu Ðông Y chỉ việc châm một số huyệt vào phần cơ thể là họ có thể giải phẩu bình
thường. Các tác dụng cụ thể của huyệt đạo buộc các Bác Sĩ Tây Y phải công nhận là có huyệt đạo.
Nhưng nó nằm ở đâu thì không ai thấy. Các Bác Sĩ Tây y lấy dao mổ ra, họ không thấy gì ở trong và
cũng không thấy một sự liên hệ của Huyệt Ðạo đó với các thần kinh chung quanh, Huyệt Ðạo Hoàn
Toàn Không nhưng mà tác dụng của nó thì Có Thật và các huyệt đó nối nhau thành một hệ thống
huyệt đạo (Ðường của những huyệt). Trong cơ thể con người có nhiều đường. Ðường Kinh Nhâm đi
từ môi dưới xuống trước hậu môn. Ðường Ðốc Kinh đi từ hậu môn tới đỉnh đầu rồi đi về phía môi
trên. Còn có Ðường Kinh khác như là Túc Thái Dương, Bàng Quang Kinh.. v..v… những hệ thống
kinh Huyệt này chứng tỏ một cách chắc chắn rằng Cơ Thể Nầy Ngoài Cấu Trúc vật Chất, Còn Có
Một Cấu Trúc Tâm Linh Vô Hình rất là thật mà qua các Huyệt mình mới hiểu được nó.
Qua những sự nghiên cứu của Backster, Swann, Lewis, Kirlians… chúng ta rút ra một hệ luận, không
gian tâm linh tuy vô hình nhưng có tác dụng. Những ý nghĩ thầm kín của chúng ta vẫn lặng lẽ tạo
nghiệp. Ðối với những người hiểu luật Nghiệp Báo, hiểu rỏ sức ảnh hưởng của Tư Tưởng và môi
trường chung, họ sẽ giữ tâm hồn để không bị nhiễm bẩn bởi các dòng tư tưởng ác trong không gian,
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đồng thời họ chân thành cầu nguyện cho mọi người đều tốt đẹp, họ thường rải tâm từ bi đến muôn
loài, từ con người, con thú đến tận cây cỏ lá hoa.
Nguyễn Mộng Khôi
Ăn chay cũng là giết chóc, nhưng đó là hình thức tối giản nhất có thể để con người tồn tại.
-Krishnamurti-
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ĐẠT LAI LẠT MA (Thứ 14) DẠY CHÚNG TA ĐIỀU GÌ?
“Điều gì làm Ngài ngạc nhiên nhất ở nhân loại?” Đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời: ”
Con người … bởi vì con người phung phí sức khỏe để kiếm tiền bạc, rồi lại bỏ tiền
bạc ra để kiếm lại sức khỏe. Và vì quá lo nghĩ cho tương lai, con người quên mất
hiện tại, đến nỗi không sống với hiện tại lẫn tương lai. Con người sống như thể họ
sẽ không bao giờ chết. Rồi họ cũng sẽ chết như chưa bao giờ sống.”
“Hạnh phúc không phải là điều tự nhiên mà có. Nó đến từ những hành động của
chính bạn.”
“Tình yêu là sự vắng bóng của xét đoán.”
“Tôn giáo của tôi rất đơn giản. Tôn giáo của tôi là lòng tốt.”
“Hãy nhớ rằng mối quan hệ tốt nhất là mối quan hệ mà tình yêu bạn dành cho
nhau vượt hơn sự cần phải có nhau.”
“Im lặng đôi khi là câu trả lời tốt nhất.”
“Tình yêu và lòng từ bi là những điều cần thiết, không phải xa xỉ. Không có nó,
loài người không thể sống còn.”
“Mục đích chính trong đời của chúng ta là giúp đỡ kẻ khác. Và nếu bạn không thể
giúp họ, ít nhất đừng hại họ.”
“Nếu một vấn đề có thể giải quyết được, chẳng có gì mà phải lo lắng. Nếu một vấn
đề không thể giải quyết được, lo lắng cũng chẳng có ích gì. Vậy thì tại sao phải lo
lắng?”
“Đây là tôn giáo đơn giản của tôi. Không cần đền chùa. Không cần triết lý phức
tạp. Tâm trí bạn chính là đền chùa. Và lòng tốt chính là triết lý.”
“Mục đích chính của tôn giáo là để rao giảng tình yêu, từ bi, nhẫn nại, chịu khó,
khiêm tốn và tha thứ.”
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“Nên biết rằng một tình yêu lớn và một thành công lớn luôn chứa đựng một sự
mạo hiểm lớn.”
“Nếu bạn muốn người khác hạnh phúc, luyện tập từ bi. Nếu bạn muốn chính mình
hạnh phúc, luyện tập từ bi.
“Hãy nhìn những đứa trẻ. Khi chúng giận ai, chúng biểu lộ ra, xong rồi thôi.
Chúng vẫn có thể chơi với người đó vào ngày mai.”
“Bạn phải hỏi chính mình xem bạn muốn sống như thế nào. Chúng ta sống rồi
chúng ta chết, đây là sự thật mà chỉ một mình chúng ta có thể đối diện. Không ai
có thể cứu chúng ta, ngay cả Phật. Nên hãy suy ngẫm cẩn thận, điều gì đang
ngăn chặn bạn khỏi lối sống mà bạn muốn sống?”
“Mọi khổ đau đều bắt nguồn từ vô minh. Người ta làm tổn thương nhau chỉ vì ích
kỉ theo đuổi hạnh phúc và thỏa mãn cho chính họ.”
“Càng được thúc đẩy bởi tình yêu, hành động của bạn càng tự do và không sợ
hãi.”
“Chúng ta có thể sống mà không có tôn giáo hay thiền định, nhưng chúng ta
không thể sống mà không có tình người.”
“Bạn cũ đi, bạn mới đến. Cũng như ngày cũ đi, ngày mới đến. Điều quan trọng là
phải làm sao cho nó có ý nghĩa, một người bạn ý nghĩa, hay một ngày mới ý
nghĩa.”
“Chúng ta không bao giờ có thể có được hòa bình trên thế giới cho tới khi chúng
ta có được hòa bình trong thâm tâm.”
“Mục đích của tất cả những truyền thống tôn giáo lớn trên thế giới không phải là
để xây dựng những ngôi đền to lớn bên ngoài, mà là để xây dựng những ngôi đền
thiện lành và từ bi bên trong, trong trái tim chúng ta.”
“Cách để thay đổi suy nghĩ người khác là bằng tình cảm, không phải bằng giận
dữ.”
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ALAN WATTS

(1915-1973)
Alan Watts là nhà văn, nhà triết học, và diễn giả, sinh năm 1915 ở Anh và học ở King’s School,
Canterbury, sau đó lấy bằng MA ở Seabury Western Theological Seminary ở Illinois và bằng tiến sĩ
danh dự về thần học ở Đại học Vermont. Ông là tác giả khoảng 20 cuốn sách và nhiều bài viết về bản
sắc con người, bản chất của thực tại, và sự đeo đuổi hạnh phúc — liên hệ những kinh nghiệm trong
kiến thức khoa học với những học thuyết tôn giáo và triết học Đông và Tây — trong đó, nổi bật ngay
từ cuốn đầu tiên, là The Spirit of Zen [1936, năm ông 20 tuổi], tiếp theo là The Wisdom of
Insecurity (1951), The Way of Zen (1957), The Book (1989)... Tiến sĩ Watts là một trong những tiếng
nói sáng chói những năm 60 và đầu những năm 70 ở các giảng đường đại học, các buổi diễn thuyết,
hội thảo, kể cả các buổi nói chuyện trên đài. Từ những năm đầu thập niên 60 ông chuyển về cư ngụ ở
Sausalito, California, bờ bên kia cầu Golden Gate, giảng dạy và viết sách. Ông mất năm 1973, để lại
cho chúng ta một núi tác phẩm, ít nữa đã minh chứng một ý hướng cao cả: ông luôn mong muốn làm
cây cầu nối cái cũ / cái mới, phương Đông / phương Tây, văn hoá / thiên nhiên. Năm 1995, Nhà xuất
bản Charles Tuttle Co. ở Tokyo cho xuất bản ở Nhật và ở Mỹ cuốn The Philosophies of Asia, biên tập từ
tám bài nói chuyện của Alan Watts trong khoảng 1965 đến 1972, giúp người đọc có một cái nhìn bao
quát về những truyền thống chính trong tư tưởng phương Đông.

______________
******

NHỮNG GIỚI HẠN CỦA NGÔN NGỮ

MỖI CÁI NHÌN CỦA CHÚNG TA VỀ THẾ GIỚI THÌ ĐƠN GIẢN CHỈ LÀ MỘT CÁCH NHÌN SỰ VẬT, VÀ
CHÚNG TA CÓ VÔ SỐ NHỮNG CÁCH NHÌN KHÁC NHAU
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1. Khi chúng ta cảm nhận chúng ta hiểu được một cái gì, thật sự phần
đông chúng ta muốn nói rằng chúng đã có thể phiên dịch cái ấy ra chữ.
Tuy nhiên chúng ta cũng hiểu được một số rất lớn những sự vật mà chúng
ta không biết gì bằng chữ. Chúng ta biết thở thì phải làm sao, chẳng
hạn, nhưng chúng ta không sao có thể đưa cái biết ấy vào chữ.
Bằng cách nào đó chúng ta tự mình đã đi vào cái tâm trạng mà ở đấy,
trừ phi chúng ta có thể đưa một cái gì đó vào chữ — đặc biệt cái gì đó
thuộc loại mà tôi đã đem ra thảo luận — chúng ta cảm thấy chúng ta
không hiểu được nó.
Có rất nhiều lối sống không cách gì có thể dung chứa bên trong những
mạng lưới mà ta coi như nhạy cảm hoặc đáng coi trọng về mặt học thuật.
Điều này bao gồm cả những lối sống của cây cỏ. Chúng ta thường bảo
những người nào thân xác và đầu óc gần như không hoạt động là họ chỉ
còn sống như cây cỏ. Đấy là một cách nói sỉ nhục về cây cỏ. Không có
loại cây cỏ nào chỉ là cây cỏ.

2. Bạn càng biết nhiều về thực vật học, bạn càng dùng óc tưởng tượng
của mình và càng cố gắng đặt mình vào hoàn cảnh của một bông hồng, thì
trong đầu bạn càng bắt đầu nhận ra rằng đây là một hình thức sống quan
trọng.
Emerson từng nói điều này trong một đoạn văn nổi tiếng: “Những bông
hồng kia dưới cửa sổ nhà tôi không lo lắng gì về chuyện chúng có ngon
lành hơn những bông hồng trước đó hay những bông hồng tiếp sau có sẽ
ngon lành hơn chúng hay không. Đơn giản là bông hồng có đó; nó hiện
hữu với Thượng Đế ngày hôm nay. Còn con người, coi thường những tiền
của chung quanh mình, lúc nào cũng kiễng chân lên để tiên đoán một
tương lai, và họ không biết làm cách nào để sống trọn vẹn ở đây và bây
giờ.”

6.Chúng ta đang ở giữa một hệ thống truyền thông phi vận hành. Nói vậy
có nghĩa là mọi đài phát thanh, truyền hình, báo chí, vân vân — mọi
thứ thông tin mà ai nấy nhận được — thực sự là vô bổ bởi lẽ bạn chẳng
có thể làm gì về chuyện đó.
Hơn thế, có một sự khác biệt rất lớn giữa cái thế giới hiện hữu và
cái thế giới như nó được người ta mô tả. Chúng ta thừa nhận rằng thế
giới trong truyền hình, báo chí, phim ảnh, sách vở, tạp chí, Time,
Newsweek, thể hiện cái hiện thời đang xảy ra là bởi lẽ chúng ta đã
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quen thích nghi với thứ văn hoá văn học của một quốc gia công nghiệp
phương Tây.
Hoàn toàn không phải như vậy.
Giống y như ý kiến của bạn về bản thân bạn không hề là chính bạn, tin
tức không phải là cái đang xảy ra. Nó là một cái nhìn đặc biệt bị xô
lệch về những gì đang diễn ra, là cách biểu hiện của những trí tuệ bị
giới hạn của đám chính trị gia và nhà báo.

9. Khi tôi còn bé tôi nghĩ nghệ thuật Trung Hoa là huyền ảo. Sự vật
không có vẻ như thế; hoa và núi được cách điệu, kỳ lạ. Tuy nhiên, khi
tôi bắt đầu quen với nghệ thuật Trung Hoa tôi thấy họ nhìn sự vật với
sự chính xác không thể nào có thể tin được.
Tại Viện Bảo Tàng Victoria and Albert ở Luân đôn có lần tôi nhìn thấy
một ấn bản khắc gỗ Nhật in hình một con cọp. Đấy là một con cọp phức
tạp, huyền ảo mà cả đời tôi chưa từng thấy, và tôi chắc là không bao
giờ hiểu ra ngọn ngành, nhưng tôi thích nó bởi lẽ nó rất kỳ lạ.
Vậy nên tôi lôi tập vẽ của tôi ra và chép bức ấn hoạ kia.Tôi vẽ theo
sát rất tỉ mỉ cả bốn chân cọp va khám phá ra cách sắp xếp chân cọp
hoàn toàn hợp lý. Tranh chẳng kỳ lạ chút nào, đơn giản nó chỉ là một
bức hoạ một con cọp vẽ rất thông minh, rất đẹp.
Khi rốt cục tôi đến thăm được vùng Viễn Đông tôi nhận ra một cách
tuyệt vời thích thú như thế nào nước Nhật trông đúng là nước Nhật. Ở
đây ngay trước mặt tôi có đủ những tranh vẽ đời sống thường ngày.
Những bức tranh không còn có vẻ kỳ lạ nữa.

---------------

Bốn đoạn trích “Những giới hạn của ngôn ngữ” giới thiệu trên đây dịch từ nguyên tác “The Limits of
Language”, trong Alan Watts, OM-Creative Meditations,* do Judith Johnstone biên tập và soạn thảo
(Berkeley, California: Celestial Arts, 1980).
*

Ghi từ Alan Watts Tape Archives (Electronic Educational Programs, Mill Valley, California). Theo lời
tựa của Mark Watts [con trai Alan Watts, ở Mill Valley, California, 1980] thì những suy niệm này được
ghi lại từ các buổi nói chuyện của Alan Watts, những bài nói mà sau nhiều giờ lắng nghe lại đã cho
thấy chính là mẫu mực những bài giảng ghi âm của cha ông. Mark Watts đánh giá cao công trình biên
tập và soạn thảo của Judith Johnstone, mà ông nhận xét là đã bắt được tinh thần và hương vị của
những bài nói nguyên thuỷ: những trang trong OM-Creative Meditationschứa đựng nguyên cái nhịp
khoan thai trong lời nói của diễn giả, nên theo ông, ta có thể đem bản văn đã được ghi lại ra đọc lớn
để người nghe có thể thưởng thức trọn vẹn những lời dạy ứng khẩu ấy.

Bản dịch Hoàng Ngọc Biên
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GIỮA SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT
Một người phạm tội giết người. Theo luật nhân quả mà “đa số mọi người biết”, kiếp sau người đó
sẽ bị người khác giết lại. Còn theo những gì “chúng tôi” biết, nhiều khả năng kiếp sau người đó sẽ
là một người chăm sóc cho chính nạn nhân của mình kiếp trước, có thể chính là bố hoặc mẹ, để
chăm sóc và bù lại những gì họ đã làm.

Linh hồn có những cách giải quyết vấn đề “nhân đạo” hơn những gì chúng ta biết rất nhiều. Và chỉ
khi có thể nói chuyện với “họ”, chúng ta mới có thể hiểu thực sự chuyện gì xảy ra sau khi chết, mà
thường là trái ngược với hiểu biết của đại chúng.

Luật nhân quả không phải là một thứ sinh ra để trừng phạt, vì bài học quan trọng nhất loài người
cần học là yêu thương lẫn nhau, không phải để trả đũa nhau. Đây đương nhiên không phải là điều
tôi phát minh ra, đây là điều mà “họ” nói với chúng tôi.

Tôi không bao giờ thỏa mãn với tôn giáo, vì tôi luôn cảm thấy có một điều gì đó thiếu thiếu. Có một
cái gì đó đã bị thay đổi, đã bị cố tình thay đổi với những lời gốc. Tôi luôn cảm thấy tôn giáo quá tàn
ác, ngay cả đạo Phật nổi tiếng nhân từ nhưng cũng cho rằng một người “phỉ báng Phật” thì sẽ đời
đời bị đày trong địa ngục? WTF? Chỉ là một đứa nhỏ nhỡ dại mồm, cũng phải đày nó xuống địa
ngục muôn đời hay sao? Ai có thể chấp nhận điều đó, nhưng tôi thì không.

Từ nhỏ tôi cũng luôn tự hỏi, ý nghĩa tận cùng của cuộc sống này là gì. Tới bây giờ tôi nghĩ mình đã
tìm ra một phần của câu trả lời. Nó cũng không khác lắm với cái cảm giác mơ hồ mà tôi luôn có, cái
cảm giác khiến tôi luôn rời xa tôn giáo và mọi giáo lý “cổ hủ”.

Quay trở lại trường hợp đầu tiên, tất nhiên không có nghĩa là bố mẹ bạn bây giờ chính là kẻ thù của
các bạn kiếp trước :D Nhưng chắc chắn, linh hồn của các bạn đã có một thỏa thuận chăm sóc lẫn
nhau, để cả hai cùng học một bài học nào đó.

Các bạn có thể không tin, điều đó là rất tốt, vì mọi thứ sẽ luôn xảy ra vào lúc thích hợp nhất. Chỉ khi
chính bản thân mình trải nghiệm mới có thể có niềm tin, còn lại chỉ là sách vở, tôi cũng không thích
kiểu sáo rỗng đó. Và nhớ rằng, nếu có một lúc thế giới của bạn bị đảo lộn. Chúng tôi sẽ luôn ở đây.
Và “họ” vẫn luôn ở bên các bạn.

Vương Quang Vũ
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Hiểu Rõ Hơn Về Hội Chứng Tự Kỷ
Đây là một trong những bài viết mà bản thân Fire thấy hay và ý nghĩa nhất mà mình từng đọc qua, bài này
do vị thầy tâm linh Teal Scott viết, trong đây có nói rõ nguyên nhân của căn bệnh tự kỷ và vai trò của
những người bị mắc chứng bệnh rối loạn này trong cuộc sống của chúng ta. Có thể bạn sẽ không ngờ đến
khi đọc qua bài này. Hi vọng bài viết này sẽ giúp bạn phần nào có một cái nhìn thấu đáo và rõ ràng hơn về
căn bệnh rối loạn “Tự kỷ” này để phần nào cảm thông hơn với họ – những người mang trong mình hội
chứng này nhé.

Tự kỷ là hội chứng rối loạn mà nó đang lây lan nhanh ra khỏi toàn cầu với tốc độ chóng mặt,
nhưng lý do tại sao nó lại là “căn bệnh” trở nên phổ biến, bạn sẽ ngạc nhiên khi biết điều này.

Trong xã hội ngày nay, mọi người có xu hướng nhìn vào những hội chứng rối loạn này và nghĩ
rằng “Có một cái gì đó đã đi sai”. Nhưng đây không phải là không phải là quan điểm trên
phương diện rộng của vũ trụ này. Tất cả mọi thứ mà chúng ta kinh nghiệm, nó phục vụ cho
chúng ta theo một cách nào đó và bất cứ ai đang trải qua những gì xã hội loài người gọi là “rối
loạn” đang được đáp ứng rộng rãi từ kinh nghiệm. Khi nói đến bệnh tự kỷ, nó không chỉ là cá
nhân tự kỷ đang tích cực được sử dụng bởi các kinh nghiệm, mà còn là liên quan đến tất cả
những người tiếp xúc với họ.

Hàng ngàn năm qua nhân loại đã sử dụng não trái để định hướng. Đây là một thuật ngữ để mô
tả trạng thái bị giới hạn chỉ nhận thức về không gian vật lý. Định hướng não trái này làm giảm
đáng kể khả năng của chúng ta để kết nối với nguồn gốc (Thượng đế). Nhưng trong nhiều năm
mong muốn tái kết nối đã được một phát triển lớn trong tập thể trong loài người. Và như vậy,
một số linh hồn đã chọn cách không kích hoạt các gen khiến họ chìm vào hoàn toàn với nhận
thức vật chất (Duy vật). Những người tự kỷ không hoàn toàn bị chìm vào nhận thức vật lý.
Chúng ta có thể so sánh ví điều này giống bước một chân trong thực tại vật lý và một chân bên
ngoài thực tại vật lý. Khi một người nào đó không bước chân hoàn toàn vào vật chất, năng
lượng từ “Nguồn gốc” (Thượng đế) chảy qua cơ thể của họ nhiều hơn vào mỗi ngày. Điều này
làm tăng dòng chảy của năng lượng thông qua não gây tăng hoạt động thần kinh, sau đó làm
cho hệ thống của cơ thể trở nên quá tải hoặc hơn kích thích.Đây là lý do tại sao chúng ta bắt
đầu thấy các biểu hiện điển hình của bệnh tự kỷ là: các chức năng thần kinh bị suy giảm là
nguyên nhân gây ra những chứng bệnh như động kinh, aphasias (Rối loạn ngôn ngữ), khó khăn
trong việc thực hiện những sự vận động thường xuyên, có những cử chỉ lo lắng hay táy máy, và
các triệu chứng bất thường khác của chức năng hệ thống thần kinh.
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Hệ thống thần kinh (đặc biệt là não) là bộ máy phiên dịch giữa thực tại phi vật chất và vật chất.
Nói cách khác, nó là bộ máy chuyển dịch giữa ý thức thuần túy và cơ thể dùng cho các hoạt
động trong không gian vật lý. Khi nó bị suy yếu trong bất kỳ cách nào đó, mà quá trình hoạt
động “phiên dịch” không thể diễn ra rõ ràng thì kết nối với thế giới vật lý thực tại sẽ bị giảm sút.
. Và đây là lý do tại sao trong tự kỷ, chúng ta thấy khó khăn trong giao tiếp, mô hình tư tưởng kỳ
lạ liên quan đến nhận thức không bình thường, khó hình thành những suy nghĩ mạch lạc hoặc
hình thành những suy nghĩ mà chỉ có người nghĩ ra tự hiểu. Nhưng điều quan trọng là phải hiểu
rằng nó không phải là ý thức của họ bị giảm sút. Mà chỉ là khả năng xử lý chuyển hóa từ ý thức
ra diễn đạt của họ bị suy giảm mà thôi.

Tự kỷ luôn luôn là kết quả của những điều giống nhau, đó là định hướng, suy nghĩ, không phù
hợp lắm so với thực tế. Nhưng rất nhiều thứ có thể gây ra bệnh tự kỷ. Trong tương lai chúng ta
sẽ thấy rằng ngay cả các yếu tố môi trường như vắc-xin, chất ô nhiễm và thuốc trừ sâu có thể
gây ra bệnh tự kỷ. Các yếu tố môi trường phá hủy các tế bào não. Trong hai năm đầu tiên của
cuộc sống, Myelin (trong đó bảo vệ và cô lập tế bào thần kinh não) đã không phát triển hoàn
toàn. Điều này cho phép các chất độc do vi khuẩn, độc tố kim loại, chất độc hóa học và độc tố
môi trường khác để tiếp cận và tiêu diệt các tinh thể nhánh cây vừa chớm nở và sợi trục thần
kinh, đôi khi đến mức mà nó không phát triển trở lại. Sự phá hủy của các tế bào thần kinh trong
não làm cho ý thức của đứa trẻ không thể khớp với thực tế thế giới vật lý thông qua thiết bị
trung gian mà chúng ta gọi là “bộ não”.

Chúng ta thường nhận thấy rằng một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ là khi nó bước vào những năm
mà nó đang phát triển độc lập. Đây là những năm mà nó đang từng bước dự kiến sẽ khám phá
thế giới vật chất xung quanh mình, đó là giai đoạn 2-4 tuổi. Đây là điểm nhấn mà tại đó chúng
ta nhận ra rằng đứa trẻ mắc chứng tự kỷ không phù hợp với “khuôn khổ” mà chúng ta (Và
những người chăm sóc khác của chúng) đang cố gắng thiết lập lên chúng. Chúng ta có những kỳ
vọng về sự phát triển bình thường nhưng chúng lại không phù hợp với những người bị tự kỷ..
Do đó, chúng ta ngay lập tức cho rằng một cái gì đó đã đi sai. Chúng ta cố gắng làm tất cả mọi
thứ chúng ta có thể có thể cố gắng để thiết lập, áp đặt một khuôn khổ thông thường lên chúng.
Và biết gì không? Chúng không thích hợp với những khuôn khổ định hướng đó và chúng ta sẽ
chỉ làm cho họ và bản thân mình đau khổ mà thôi. Lý do là: Họ không đến đây với ý định bị
“Nhồi sọ, đóng khuôn”. Mà họ đến đây với ý định giúp chúng ta thoát ra khỏi chính cái khuôn
đó (định hướng, quan niệm mà chúng ta cho đó là bình thường).
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Nhân loại đang di chuyển vào đó là giai đoạn tiếp theo của quá trình tiến hóa, một giai đoạn
trong đó, sự rung động của các loài sẽ tăng lên và chúng ta sẽ trở thành nhiều hơn nữa của một
sự hợp nhất giữa các khía cạnh tinh thần của chúng ta và khía cạnh vật lý của chúng ta. Người
mắc chứng tự kỷ là những người có những liên kết ở giữa những gì hiện giờ và những gì chúng
ta đang trở thành. Họ đến đây vì hai lý do. Đầu tiên là do việc phát triển cá nhân, đó là kết quả
tất yếu của kinh nghiệm. Lý do thứ hai là bắt buộc nhận thức, quan điểm của xã hội cũ phải thay
đổi thành xã hội mới mà tất cả chúng ta đang trong quá trình tạo ra nó. Xã hội hiện nay chúng
ta là những gì thể hiện qua quan niệm, nhận thức đến từ não trái. Lấy ví dụ về hệ thống trường
học, giáo dục chẳng hạn, nó là hệ thống không chấp sự đa dạng hóa. Mục đích của nó là làm
cho tất cả mọi người trở nên phù hợp với một tiêu chuẩn, khuôn hướng nhất định. Đây là một
mâu thuẫn với mục đích ban đầu cho việc tạo ra các không gian vật lý 3D này. Mục đích gốc của
“Thượng Đế” khi tạo ra không gian vật chất này là cho phép chúng ta trở thành những cá thể
“Độc nhất vô nhị” mãi mãi và thông qua sự đa dạng của các phản xạ thể chất gây ra bởi tính độc
đáo đó, chúng ta sẽ có một ý tưởng tốt hơn về những gì chúng ta thật sự mong muốn và những
gì chúng ta thật sự trở thành. Phù hợp hoàn toàn ngược lại thể hiện độc đáo riêng biệt. Vì vậy,
điều này cũng trở thành cái gì đó đi ngược lại ước muốn của “Thượng Đế”.

Trước khi những chúng sinh chọn lựa đi vào thế giới này, những linh hồn đã chọn lựa bệnh tự
kỷ cho kinh nghiệm của cuộc sống họ, biết rằng họ sẽ gặp phải những cái nhìn, quan niệm, suy
nghĩ chống đối. Họ biết điều đó bởi vì họ biết nhận thức của nhiều người trong số chúng ta đã
bị bám chặt vào với sự sợ hãi. Đây là lý do rất họ chọn để đến đây với một “vấn đề” có thể được
nhìn thấy. Họ dự định sinh ra ở trong thế giới này với một cách mà đối với chúng ta cảm thấy
nó không bình thường chút nào. Nếu họ không có vấn đề về thể chất, thì họ ý định ban đầu của
họ sẽ dễ dàng bị thất bại. Nếu họ sinh ra với thể chất bình thường thì có lẽ chúng ta sẽ không
bao giờ ngừng việc cố gắng để tác động đặt họ trong một “khuôn khổ” mà ta gọi là người bình
thường. . Và nếu chúng ta không thành công trong việc biến họ thành một người “Bình thường”
thì chúng tôi sẽ đặt tất cả họ trong các thể chế. Nhưng như tôi đã nói, họ không ở đây để trở
thành những người “bình thường”, họ đang ở đây để lôi chúng ta ra khỏi thứ “bình thường” mà
chúng ta trở thành và vì vậy họ sinh ra ở thế giới này với các vấn đề thể chất để chúng ta khi
nhìn vào và nói “Họ khác với chúng ta, nên những nhận thức, quan điểm thông thường không
phù hợp với họ”. Và khi chúng ta chấp nhận sự khác biệt của họ , chúng ta dừng lại việc chống
lại sự khác biệt của họ và thay vào đó bắt đầu để chấp nhận nó. Trong quá trình chấp nhận và
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sống chung với nó , chúng ta sẽ dần đặt các câu hỏi về tất cả mọi thứ về bản thân chúng ta cũng
như các khuôn mẫu mà chúng ta đang mắc kẹt. Và bây giờ, họ đang càng ngày càng có mặt trên
thế giới này ngày một đông hơn, để làm cho xã hội của chúng ta không còn như trước nữa và xã
hội chúng ta sẽ bị bắt buộc dần thay đổi và chấp nhận họ. Xã hội sẽ bị buộc phải đặt câu hỏi về
bản thân và thay đổi như kết quả của nó . Ví dụ , hệ thống trường học của chúng ta không thể
tồn tại theo cách cũ khi đa số học sinh đi học không thể học theo cách mà họ đang dạy học sinh.
Điều này là trong thực tế, lý do cho sự xuất hiện rất nhiều trẻ em mang hội chứng ADD và
ADHD. Không có gì sai với những đứa trẻ này. Tất cả những gì xảy ra là những sinh mệnh này
đang đi ra và mang một thông điệp nói với chúng ta rằng : “Bạn không thể bắt tôi tập trung vào
bất cứ điều gì mà tôi không muốn làm” Và đó là lúc mà chúng ta tự hỏi, tại sao họ nên tập trung
vào những gì chúng ta muốn họ làm? (Ngụ ý là bắt họ phải làm theo những gì mình muốn).Điều
này có thật sự là lợi ích tốt nhất khi chúng ta muốn họ làm theo ý chúng ta (Muốn tốt cho con
mình) hay là để họ tự làm những gì mình muốn ?” Liệu rằng chúng ta có thật sự muốn duy trì
các thực tế mà chúng ta đã tạo ra hiện nay không?

Chúng ta cố gắng ép buộc một đứa trẻ phải tập trung vào những thứ mà chúng không thích
chẳng khác nào nhốt chúng vào một loại nhà tù cả. Và tất cả những điều này xảy ra rất thường
xuyên, khi mà họ không thể hoặc không tập trung vào những thứ mà chúng ta muốn họ làm,
chúng ta đang ăn mòn sự tự tin của chúng bằng cách biểu lộ cho chúng thấy rằng chúng không
nghe lời chúng ta là sai rồi. Trong thực tế là chúng ta mới là những người sai lầm khi ép buộc
chúng phải tập trung hay làm những thứ khác với những thứ làm chúng mê hoặc, thích thú từ
cái nhìn đầu tiên. Hãy để cho chúng tự khám phá, tự học hỏi theo cách riêng của mình.

Khi chúng ta, với một xã hội trở nên đủ can đảm để buông bỏ những định kiến, những tiêu
chuẩn cứng ngắc mà chúng ta cho rằng nó là phù hợp, thì sẽ là không cần thiết cho sự xuất hiện
tiếp tục của những thế hệ trẻ “không bình thường” để buộc chúng ta phải chấp nhận thay vì
chống lại sự thay đổi. Chủng tộc của chúng ta sẽ là tốt nhất cho các thế giới. Chúng ta sẽ là một
giống loài có khả năng hợp nhất giữa thể xác với tinh thần của chúng ta. Sức khỏe của xã hội
chúng ta sẽ phản ánh lại các liên kết đó . Những suy yếu thần kinh mà chúng ta cho là “Tự kỷ”
đó chính là bàn đạp cho sư vươn tới của tương lai nhân loại. Bệnh tự kỷ và các rối loạn tràn lan
khác như ADD và ADHD là những điều kiện cần thiết để khiến cho chúng ta thay đổi cách mà
tập thể chúng ta đang hiện là.
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Khi chúng ta có thể buông bỏ niềm tin sai lầm của chúng ta (và kỳ vọng) rằng những người khác
phải thay đổi để cho chúng ta được hạnh phúc. Chúng ta sẽ tự cởi trói và giải phóng bản thân
chúng ta được tự do. Chúng ta sẽ tạo ra một thế giới mà chúng ta đang sống trong xã hội gắn
kết, là tổng thể của tất cả những người đang theo đuổi hạnh phúc riêng của mình. Và như thế
nó sẽ tự tiến hành mà không cần nói rằng nếu bạn tập trung vào cái nhìn tích cực về những gì
tích cực mà những người bị mắc bệnh tự kỷ mang lại thì bạn sẽ thấy điều đó là may mắn thay vì
tập trung nhìn họ như là một cái gì đó không đúng, không phù hợp. Bạn sẽ thấy rằng không bao
giờ có một người mắc chứng tự kỷ nào trên trái đất mà không mang lại một món quà quý giá để
chia sẻ với chúng ta. Nếu bạn nhìn họ với cái nhìn nói rằng họ là những người vô dụng, không
phù hợp với xã hội và họ bị hạn chế thì họ sẽ tin rằng mình là những người như vậy. Đó sẽ là
một thảm kịch của thực tế, một thực tế đầy sự giới hạn duy nhất mà bạn có thể nhìn thấy ở họ.
Thay vào đó nếu bạn chọn cách nhìn nhận họ như là một món quà mà họ mang đến cho bạn
hàng ngày và muốn nhìn thấy họ phát huy khả năng của mình. Bạn có thể sẽ giúp họ tìm thấy
được hạnh phúc cho riêng mình và nhiều hơn nữa là bạn sẽ cảm thấy nhận thức của bản thân
mình trở nên rộng mở hơn, và sẽ tự mình trải nghiệm cảm giác tự do của một cá nhân. Nếu một
trong số những đứa trẻ tự kỷ đó đến với bạn, ở một mức độ nào đó, thì lẽ rằng bạn đã yêu cầu
tự do. Và như vậy bạn đang bị kéo dài ra. Vậy bạn can đảm như thế nào? Liệu bạn có tin tưởng
con của bạn nó tự biết những gì là phù hợp với nó nhất không? Bạn có dám ưu tiên những gì
bạn nhận biết từ trong trái tim bạn để mang lại niềm vui cho cuộc sống của con bạn nhiều hơn
thay vì phải nghe theo những định kiến của xã hội nói rằng bạn cần phải làm gì với những đứa
trẻ này không? Bạn có thể tự giải phóng bản thân mình ra khỏi những định kiến đã trói buộc,
hạn chế bạn không ? Bạn có thể buông bỏ những ảo tưởng mà xã hội đang cố gắng gieo rắc cho
bạn không?

Những người có những biểu hiện của bệnh tự kỷ chính là những sinh mệnh “tiền nhân”. Họ là
những người đi trước trong quá trình chuyển đổi thành một cấp độ nhận thức mới của bộ não
con người. Họ chính là những bậc “tiền bối” tiên phong đi trước của xã hội mới của chúng ta.
Họ là những người “tiền bối” của tự do cá nhân. Và họ là cả một món quà và một cơ hội để tất
cả những ai trải nghiệm chúng. Sự tuân theo hay nghe lời là mặt đối lập của sự tự do cá nhân và
hãy cùng đối mặt với nó. Lý do mà chúng ta đấu tranh với họ là bởi vì chúng ta cảm thấy họ
không phù hợp. Họ không phù hợp với kỳ vọng của chúng ta với họ, với cách mà họ nên suy
nghĩ, cư xử, hành động như thế nào là “Ổn” với chúng ta. Nhưng họ đến đây không phải là để
nghe lời, hay trở thành thứ mà chúng ta mong muốn. Họ đến đây để dạy cho chúng ta biết
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chúng ta là và cách trở thành những cá nhân tự do. Và họ sẽ là những người tiên phong mở đầu
dẫn đường cho chúng ta.

Tác giả: Teal Scott
Chuyển ngữ: Huy Holyfire
Nguồn: http://www.thespiritualcatalyst.com/articles/understanding-autism
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Lắng nghe trái tim – Truyện kể bên kia thế giới
Người phụ nữ bước vào một hội trường rất rộng, có những cây cột cao, màu trắng, và khắp nơi
đang tỏa ra ánh sáng. Cô có một cảm giác bình yên và hạnh phúc tràn ngập. Chưa bao giờ cô cảm
thấy như vậy khi còn sống. Dường như đây là một trường học. Cô nhìn quanh và thấy một người
đàn ông trung niên bước tới, ông ta khoác một chiếc áo choàng mầu trắng, vẻ mặt hiền hậu, và
đang chào đón cô.
Ông mỉm cười:

“Xin chào, có vẻ như bạn vừa hoàn thành một bài học khó khăn dưới đó. Hãy nghỉ ngơi, và chúng
ta sẽ tiếp tục xem bạn cần những gì để có thể tiếp tục.”

“Ah… có lẽ tôi cần được giới thiệu qua một chút, đây là nơi nào vậy?”
“Đây là nơi tất cả các bạn sẽ quay về, sau khi rời bỏ thể xác của các bạn ở dưới-đó. Nơi mà bạn
sẽ xem xét lại toàn bộ những gì mình đã làm, và đưa ra lựa chọn cho cuộc sống tiếp theo của
mình.”
“Vậy là tôi phải tiếp tục quay lại dưới đó? Nhưng tôi không muốn… tôi không muốn… nó quá kinh
khủng… Liệu có phải là điều bắt buộc khi tất cả mọi người đều phải sống lại mãi mãi như thế
không?”

“A… không có gì là bắt buộc cả, không có ai bắt các bạn phải quay lại. Nhưng thường thì, sau một
thời gian nghỉ ngơi hồi phục, các bạn sẽ cảm thấy mình sẵn sàng để quay lại, để tiếp tục những
thứ mà các bạn còn dang dở.”

“Vì sao… mục đích của tất cả những chuyện này là gì?” Cô gái bắt đầu nức nở, cô vừa trải qua một
cuộc sống rất khó khăn, và thực sự cô không hề muốn quay lại nơi đó thêm một lần nào nữa.

“Bạn biết đấy, đôi khi nó không hề dễ dàng, tôi biết, nếu như nó là dễ dàng thì bạn đã không thể
phát triển và trở thành con người của bạn như bây giờ.”

“Có phải là tôi phải luân hồi để trả nghiệp của mình không? Nghiệp là gì?”

“Nghiệp, theo cách gọi của các bạn, là những bài học mà các bạn đã chọn học trong cuộc sống của
các bạn. Với chúng tôi, nó có nghĩa là tình yêu thương, nó gần nhất với ý nghĩa đó. Bạn biết đấy,
đôi khi chúng ta làm một việc gì đó không tốt, và chúng ta gặp một tai ương tương tự, tuy nhiên
đó không phải là sự trừng phạt, không bao giờ có sự trừng phạt nào cả, nó xảy ra để giúp bạn tiến
hóa, và khi bạn học xong, nó sẽ tự động kết thúc.”
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“Vì sao có những người rất ác độc mà họ vẫn sống bình thường đấy thôi…. họ có vẻ như không
học điều gì cả…”
“Họ có những bài học của họ, chưa đến lúc mà thôi, họ chỉ là có những thứ ưu tiên hơn cần phải
học trước. Nhưng rồi họ sẽ phải học cách yêu thương, cách thay đổi thái độ của họ với cuộc sống.
Có rất nhiều điều cần phải học, và không ai có thể học tất cả chỉ trong một kiếp sống, họ sẽ có
nhiều thời gian cho những điều đó sau này.”

“Còn những người tàn tật, vì sao họ lại sinh ra như vậy…”

“Họ là những người dũng cảm, họ chọn cuộc sống đó vì nó giúp họ học rất nhanh trên con đường
tiến hóa. Họ phải vượt qua những khó khăn mà ít người dám đối mặt, có đôi khi một linh hồn sẽ
muốn đi con đường đó. Nó giúp họ học rất nhanh, tuy nhiên cũng rất khắc nghiệt. Họ cũng giúp
những người xung quanh mình rất nhiều, họ là tấm gương về sức mạnh, và tinh thần.”

“Còn những người có vẻ như lu mờ trong suốt cuộc đời của họ? Có những người khiến chúng ta
cảm giác cuộc đời của họ không có một chút thử thách nào cả, cứ đều đều bình yên trôi qua…??”

“Ah… họ đang có một cuộc sống nghỉ ngơi. Bạn biết đấy, chúng ta không thể nào trải qua liên tiếp
những cuộc sống quá vất vả, quá khắc nghiệt, điều đó sẽ vắt kiệt sức mạnh tinh thần của bạn. Đôi
khi chúng ta cần phải học cách nghỉ ngơi, sống một cuộc sống bình lặng, thư giãn và thoải mái,
sau khi vừa trải qua một cuộc sống quá nhiều biến động. Bởi vậy, đừng nên phán xét họ, họ đang
làm việc của mình, cũng giống như bạn thôi.”

“Ừm… vậy còn cái mà người ta gọi là số phận? Nó có thật không?”

“Nếu hiểu số phận theo nghĩa là Chúa áp đặt cho bạn, thì không. Nhưng nếu hiểu số phận theo
nghĩa là chính bạn tự chọn cho mình, thì có. Trước khi rời khỏi nơi đây để xuống dưới đó, các bạn
sẽ được những người hướng dẫn, các vị thầy, giúp các bạn chọn những bài học cần thiết nhất cho
sự phát triển của bạn, và đó sẽ là những sự kiện chính trong cuộc đời của các bạn, thứ mà các
bạn gọi là số phận.”

“Bạn có thể nói cụ thể hơn không?”

“Ví dụ, một người cần học cách sử dụng tài sản một cách đúng đắn, họ có thể chọn sinh ra trong
một gia đình giầu có, và sau đó bài học của họ là sử dụng số tiền đó một cách tốt nhất, có lợi nhất
cho tất cả mọi người. Còn có người thì chọn học cách sống trong sự khó khăn và nghèo khó mà
không than phiền, không ghen tị, không bủn xỉn, không buồn rầu và nhụt chí… họ sẽ chọn sinh ra
trong một gia đình nghèo hơn, vất vả hơn. Họ có thể thất bại trong vài lần đầu tiên, tuy nhiên họ sẽ
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dần dần học được, và khi bài học kết thúc, họ sẽ chuyển qua những bài học mới. Như vậy, có một
số người khi sinh ra đã được định sẵn là họ sẽ giầu hay nghèo, sướng hay khổ. Tuy nhiên nên nhớ
rằng, các bạn có tự do ý chí, có nghĩa là các bạn có thể thay đổi điều đó, sau khi đã được sinh ra,
hoặc khi đã học xong bài học thì cuộc đời của các bạn cũng sẽ thay đổi. Cái quan trọng không phải
là hoàn cảnh, mà là cách các bạn xử lý nó, đối diện với nó.”

“Điều gì sẽ xảy ra nếu một người không học được những bài học định trước đó?”

“Họ sẽ cảm thấy lạc lối, cảm thấy sâu thẳm bên trong là một sự trống rỗng, buồn bã. Họ sẽ gặp
những sự kiện cần thiết để đánh thức họ, đôi khi có thể là những việc không hay. Vì linh hồn của
họ biết họ đang không học những điều họ lẽ ra phải học. Họ đang đi sai đường, vì bạn biết đấy, khi
xuống dưới đó, tất cả chúng ta đều quên đi mọi thứ, không còn chút trí nhớ nào về những điều này
cả. Trái đất là một trường học khắc nghiệt, tất cả chúng ta đều biết điều đó.”

“Liệu có phải là tốt hơn nếu chúng ta có thể nhớ được hết những điều này không, nhớ hết những
điều họ cần học…?”

“Ah.. một bài kiểm tra sẽ không phải là một bài kiểm tra nếu bạn biết trước đáp án, có đúng
không nào? Việc nhớ lại toàn bộ những điều này sẽ là một sự quá tải với ý thức của họ, ý thức của
họ chưa sẵn sàng cho những việc đó, bạn hãy thử hình dung bạn sống với ký ức của hàng trăm
hàng nghìn đời sống trước đây, bạn không thể quên được nó, nó sẽ là một ác mộng, và bạn sẽ
không thể sống một cách bình thường được. Có đôi khi, trong những giai đoạn và hoàn cảnh đặc
biệt, bạn có thể nhớ lại một vài chi tiết, tuy nhiên nó sẽ luôn được chọn lọc kỹ càng cho bạn, chỉ
những gì là phù hợp nhất với bạn tại thời điểm đó.”

“Vậy làm sao tôi biết được mình cần học điều gì…?”

“Hãy lắng nghe trái tim của bạn… mở rộng trái tim của bạn… dừng lại những suy nghĩ toan tính, và
lắng nghe trái tim của bạn…”

Người phụ nữ giật mình tỉnh giấc, tất cả những gì cô vừa trải qua vẫn còn hiện ra rõ ràng, khung
cảnh đó, người đàn ông đó, cuộc nói chuyện đó. Và một giọng nói vẫn còn văng vẳng, từ một nơi
xa xăm, câu nói cuối cùng của người đàn ông áo trắng trước khi cô tỉnh dậy. Cô đặt tay lên ngực,
hít một hơi thật dài, và gọi cho một người thân của mình…

Vương Quang Vũ
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Nguồn gốc của mọi Tội Lỗi
Đương nhiên nó không phải là tiền hay đàn bà, như nhiều bạn giáo chủ đồng môn của tôi hay
rao giảng. Ít ra là dưới con mắt trần tục này :D
Nguồn gốc của mọi tội lỗi, theo tôi bắt nguồn từ niềm tin rằng chúng ta tách rời với nhau,
tách rời với tình yêu và cội nguồn của sự sống. Từ niềm tin đó, chúng ta sợ hãi, và cảm thấy
không an toàn, chúng ta cần một ai đó chấp nhận mình, cần phải theo số đông, cần sự đồng ý
của người khác. Cũng từ sợ hãi, chúng ta trở nên tham lam, chúng ta muốn sở hữu một thứ
khác để làm mình có giá trị hơn, đó có thể là sự quan tâm của người khác, là vật chất, là sự ca
tụng, là địa vị, là danh vọng… Khi khoác tất cả những thứ đó lên người, chúng ta cảm thấy an
toàn, và thấy mình bắt đầu có giá trị.
Chúng ta mải miết tìm cách khỏa lấp nỗi sợ đó, mà quên đi mất con người bên trong của
mình. Chúng ta để nỗi sợ lấn át tiếng gọi của trái tim, của ước mơ, của đam mê, và cứ thế chạy
theo trò chơi không bao giờ kết thúc của bản ngã giả tạo.
Bên trong bất kỳ ai cũng đều có một nỗi sợ hãi, và nhiều lúc nó ẩn sâu tới mức ta không thể
nhận ra, không biết rằng nó đang có mặt ở đó, điều khiển mọi hành động của ta. Cho dù đó là
anh bạn chủ tịch, cô bạn nữ doanh nhân, cậu bé giỏi võ, hay ông bác giáo sư, thậm chí, đương
nhiên ngay cả chính người đang viết bài này.
Tin tốt là cuối cùng thì cũng đến một lúc mà chúng ta sẽ nhận ra cái gì là thực sự có ý nghĩa
với mình, sau khi đã mệt mỏi với những mặt nạ và nỗi sợ hãi ảo tưởng đó, có điều nó kéo dài
bao nhiêu… kiếp sống là tùy thuộc mỗi người.
Đau khổ, tuyệt vọng, giận dữ, buồn bã, chán nản, tham lam, độc ác… tất cả đều xuất phát từ
nơi đây. Bạn có thể lớn tiếng chê trách một kẻ giết người hàng loạt, nhưng nếu nhìn vào cuộc
sống tuổi thơ của anh ấy, bạn sẽ hiểu hơn vì sao anh ta lại hành động như vậy. Bạn có thể lớn
tiếng dè bỉu một cô gái bán hoa, nhưng nếu nhìn vào những gì cô ấy phải trải qua bạn cũng sẽ
hiểu hơn vì sao cô ấy lại làm như vậy.
Tin xấu là chúng ta thường trở thành thứ mà chúng ta hay chỉ trích nhất. Những ông chủ tịch
hiệp hội chống đồng tính thường là cuối cùng bị phát hiện cũng trở thành người đồng tính.
Những vị giáo chủ bạn tôi hay chỉ trích điều xấu xa cũng lại hay mở ra các cuộc chiến tranh
tôn giáo giết nhiều người nhất. Lucifer là một thiên thần sáng chói nhất trên thiên đàng,
nhưng anh ấy sa ngã cũng chỉ vì muốn tiêu diệt toàn bộ những điều xấu trên thế giới.
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“Vì sao Chúa không bao giờ hiện ra và chấm dứt toàn bộ những điều tồi tệ trên thế giới này?”
– Các con chiên ngoan đạo của tôi thường hay chống cằm tự hỏi. Nhưng nếu như vậy, thì
công việc của các bạn là ở đâu? Vì sao các bạn lại sinh ra trên đời này, các bạn yêu quý?
Tin rất xấu là chúng ta không bao giờ có thể “tiêu diệt” những điều xấu xa. Bạn hãy thử nhắm
mắt lại và nghĩ rằng mình sẽ tiêu diệt bất cứ suy nghĩ tiêu cực nào, căn đồng hồ xem bạn có
thể duy trì như vậy trong bao lâu trước khi có một suy nghĩ bệnh hoạn hiện lên?
Còn tin rất tốt là chúng ta không cần phải “tiêu diệt” những điều xấu xa, tất cả đều nằm sẵn
bên trong bạn, chỉ cần chấp nhận mọi điều xấu xa nhất của bạn, yêu thương nó, và nó sẽ cho
bạn thấy rất nhiều điều.
Hãy tha thứ cho mọi tội lỗi một cách thật nhanh chóng, nhanh giống như cách mà bạn muốn
Chúa tha thứ cho bạn. Và hiểu rằng thật ra không hề có tội lỗi nào, mà chỉ có niềm tin rằng
chúng ta tách rời với tình yêu, với nguồn gốc của sự sống.
Hãy dũng cảm và yêu thương nhau, vì đó là nơi bạn sinh ra, và cuối cùng sẽ quay về. Tất
nhiên bạn cũng có quyền tin vào điều ngược lại. Vì bạn của tôi, bạn luôn đúng, theo cách nhìn
của bạn.

Vương Quang Vũ
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NGƯỜI LÀM VƯỜN VÀ VƯỜN HOA.
Khi mới sinh ra cuộc sống con người như một khu đất trống, rất trong sạch, thoáng đảng,
mát và lộng gió...
Rồi theo thời gian, trên dãi đất đó bắt đầu mọc những cây hoa, cây này, cây kia bên cạnh
những cây cỏ dại, có những cây có gai làm người ta phải cảm thấy đau khi vô tình chạm phải
chúng.
Những mầm cây kia từ đâu mà mọc? Tại sao trước không có mà nay lại có? Nó do những tác
nhân bên ngoài của môi trường, của nắng gió mà sinh ra...
Giờ đây cuộc sống ta như một vườn cây đầy các loại hoa lá, cỏ dại, cỏ gấu...Có những cây cỏ
mọc cao tới ngang đầu người, nó cao hơn cả những cây hoa đẹp kia, và thế là cây hoa đẹp
không thể khoe được vẻ đẹp, hương sắc của nó cho mọi người, cho cuộc đời thấy được. Và
ta - lí trí của mình, chính là người trông vườn.
Và có lẽ nếu như người trông vườn kia còn tiếp tục lười nhác nữa thì có thể những cây cỏ sẽ
thôn tính, sẽ lấn át, sẽ đâm rễ vững chắc dưới lòng đất để rồi tranh hết chất dinh dưỡng của
những loài hoa kia và rồi những loài hoa sẽ chết dần chết mòn và cuối cùng chỉ còn lại một
mảnh đất hoang đầy cỏ dại...
Hoa thật đẹp, thơm và lung linh sắc màu nhưng xét về khía cạnh sức sống, nhưng nó không
dai dẳng như các loài cỏ dại kia, nhổ rồi lại mọc, nó không đủ sức tự mình chống lại các loại
cỏ đó...
Đương nhiên mảnh đất nào cũng phải có cỏ, ai cũng thừa nhận điều đó, có cỏ thì hoa mới
đẹp. Nhưng khi cỏ đã thôn tính thì hoa không còn. Phải làm sao để khu đất là vườn hoa chứ
không phải là bãi đất hoang, là nơi mọi người thích lui tới chiêm ngưỡng, thả hồn theo gió
chứ không phải là một nơi không ai thèm ngó ngàng, không thèm để tâm !
Và, người làm vườn hình như đã quá lơ đãng vườn hoa của họ, giờ đây trước sự xâm lấn
quá quắt của đám cỏ kia, làm cho những cây hoa đang dần héo vì thiếu dinh dưỡng và nước,
họ mới nhận ra rằng, họ đã có lỗi, họ đã bỏ quên nó và thiếu trách nhiệm với nó suốt một
thời gian dài...
Người làm vườn rất yêu hoa, và trước tình cảnh đó, người làm vườn sẽ quyết tâm bắt tay
vào nhổ bớt cỏ dại bên cạnh đó chăm sóc các loài hoa, bón phân, tưới nước cho chúng, chỉ
để lại vài mầm cỏ non điểm cho những loài hoa thêm xinh đẹp hơn.
Và người làm vườn rất vui vì đã làm được việc đó. Họ nhận ra rằng : Cỏ sẽ mãi mọc, không
có chuyện không có cỏ, nhưng dưới bàn tay của họ, cỏ sẽ đẹp cùng hoa, sẽ là bạn hoa, sẽ
cùng hòa trộn tạo nên một khu vườn hoa sinh động, đẹp đẽ, góp phần cho cuộc sống thêm
đẹp tươi !
-Lục Phong5/2/2013
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BẠN SẼ LÀM GÌ NẾU TIỀN KHÔNG PHẢI LÀ MỘT VƯỚNG MẮC? – ALAN WATTS
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Dịch bởi : Triết Học Đường Phố
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LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH NHÀ VĂN HAY BẤT CỨ AI?
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John Green là một nhà văn trẻ người Mỹ, một vlogger nổi tiếng trên Youtube, đã viết nhiều
cuốn sách trong đó có cuốn The Fault in Our Stars đã từng đứng ở vị trí số 1 trong danh
sách New York Times Best Seller. Những câu nói trong comic này được trích từ một video
clip trên trang youtube của anh.
Nguồn: Nguyễn Hoàng Huy – Admin Triết Học Đường Phố

http://nguyenhoanghuy.com/2013/07/01/john-green-lam-the-nao-de-tro-thanh-mot-nha-van/
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LỜI KHUYÊN DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI BẮT ĐẦU KHỞI NGHIỆP
– ZEN PENCILS -
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Tâm sự từ Zenpencils
Không phải là tôi thích tự sướng khi vẽ chính mình, thật sự thì tôi chẳng muốn chút
nào, nhưng đoạn nói chuyện này không hiểu sao đã tóm tắt lại được toàn bộ con đường
tôi đã đi qua. Tôi nhận được rất nhiều email từ những họa sĩ tài năng khác nói rằng
“Bạn có thể cho tôi một lời khuyên được không?” hay “Tôi sẽ không bao giờ có thể vẽ
đẹp được như bạn.” Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ không nghĩ rằng tôi bỏ công việc cũ,
cầm cây bút chì lên lần đầu tiên và bắt đầu vẽ những bài comic như thế này. Không có
chuyện đó đâu.
Trước khi có Zen Pencils, tôi đã liên tục vẽ truyện tranh ít nhất 5 năm. Tôi có được cái
may mắn là được vẽ cho một tờ báo địa phương mỗi tuần một bài, mỗi năm trong tuần,
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và trong 5 năm. Khoảng 3 trước, một tờ báo khác đã thuê tôi vẽ cho họ. Có nghĩa là
trong vòng 3 năm trở lại đây, mỗi tuần tôi phải vẽ 2 bài. Cộng lại là (52 x 5 = 260) +
(52 x 3 = 156) = 416 comics trong vòng 5 năm, chưa kể công việc chính thức của tôi
(vẽ chỉ là công việc ngoài giờ). Tôi tự thú nhận luôn là ít nhất 200 cái comics trong số
đó phải nói là rất xấu, đến nỗi tôi sẽ không muốn đưa cho bạn xem. Trước khi vẽ truyện
tranh cho báo, tôi đã từng làm rất nhiều dự án ở trường đại học cũng như trung học và
suốt cả một tuổi thơ.
Trong cuốn sách Outliers của Malcolm Gladwell, ông đã viết về quy luận 10000 giờ, căn
bản thì quy luật đó nói rằng để trở thành một chuyện gia trong bất cứ lĩnh vực gì bạn
phải bỏ ra 10000 giờ luyện tập. Ông nêu lên ví dụ về ban nhạc The Beatles đã luyện tập
tại Hamburg liên tiếp không ngừng nghỉ trong vòng hai năm cho nhuần nhuyễn trước
khi thu âm bài hát đầu tiên của họ. Vì thế lời khuyên tốt nhất tôi có thể gửi đến các bạn
trẻ là, không cần biết bạn theo đuổi cái gì: BẠN PHẢI BỎ RA CÔNG SỨC!

Nguồn: Blog Nguyễn Hoàng Huy - http://nguyenhoanghuy.com
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Nếu bạn nỗ lực, hãy nỗ lực cho tới cùng – Charles Bukowski
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Translated by TRIẾT HỌC ĐƯỜNG PHỐ
Charles Bukowski (1920-1994) là một nhà văn, nhà thơ người Mỹ. Dù đâu đó người ta vẫn bắt gặp được sự khích
lệ động viên trong các tác phẩm của ông, nhưng Bukowski rõ ràng không phải là một tác giả chuyên viết về những
đề tài đó. Những bài văn, bài thơ của ông thường tập trung vào thực trạng thường ngày của văn hóa, xã hội, nghề
nghiệp, tệ nạn xã hội, tầng lớp lao động nghèo, nghiện ngập và tình dục. Sau một số thành công không đáng kể
đến với ông vào độ tuổi hai mươi, ông bỏ nghề không viết nữa và bắt đầu một cuộc sống lang thang đây đó khắp
nước Mỹ trong vòng 10 năm, làm những công việc tạp nham và uống rượu rất nhiều. Năm 1955, ông được vào
viện cấp cứu trong tình trạng lở loét gan sắp chết. Sau khi ra viện ông bắt đầu viết trở lại nhưng vẫn giữ những
công việc ngoài lề. Cuối cùng ở tuổi 49, ông mới chính thức bỏ công việc hiện tại là thư kí bưu điện để trở thành
một nhà văn đúng nghĩa.
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ĐỂ CHO NGƯỜI KHÁC ĐƯỢC TỰ DO NGHI NGỜ VỀ BẠN!
Có thể bạn đã từng không thích ai đó nghi ngờ mình, hoặc mình phải nghi
ngờ ai đó chi cho mệt. Nhưng thật ra, trong tâm lý học thì NGHI NGỜ LÀ
NỀN TẢNG CỦA NIỀM TIN. Nghi ngờ tuyệt nhiên không liên quan gì đến
định kiến, nó không phải là một phán xét về ai đó xấu hay tốt. Nghi ngờ chỉ
đơn giản là: Chưa hiểu biết về ta. Từ đó mà người nghi ngờ có thể đề phòng,
giữ khoảng cách, tìm hiểu đối tương bị nghi ngờ. Một khi nghi ngờ đủ nhiều,
có được kết quả, thì niềm tin về điều đó cực kỳ vững chắc, nó định hình đối
tượng bị nghi ngờ rất sâu sắc (ăn thua chỗ này cả). Qua đó, ta có thể rút ra
một kết luận phụ:
Nếu ai đó chỉ đơn thuần nói tin tưởng bạn, rất có thể đó là lời nói suông hoặc
không đủ quan tâm dành cho bạn.
Hãy chú tâm hơn tới những người nghi ngờ về bạn. Những người đó có sự
quan tâm nhất định đến bạn, có sự tò mò nhất định về bạn, và rất có thể sẽ
trở thành những người thân cận nhất với bạn.
Khi người ta chưa hiểu gì về tính cách của bạn, về khả năng của bạn, vì bất cứ
lý do gì đó, vì bạn ít thể hiện chẳng hạn thì bạn phải cho phép người ta nghi
ngờ bạn. Đó là một điều hoàn toàn tự nhiên mà bạn cũng có trong mình.
Hãy nhớ kỹ điều này, vì nó rất quan trọng trong nhiều việc.
Bạn ước mơ một thứ, và bạn chưa từng làm gì để chứng minh là mình có đủ
khả năng để thực hiện nó ngoài một niềm tin vô hình không ai có thể thấy.
Bạn hãy chuẩn bị tinh thần trước sự nghi ngờ của bố mẹ, người thân và bạn
bè đi là vừa. Rất tiếc là, nếu điều đó càng lạ lẫm hay vĩ đại thì nỗi nghi ngờ
càng cao, và khi nỗi nghi ngờ càng cao thì nó lại có xu hướng trở thành “khó
tin”. Từ trạng thái nghi ngờ – “chưa tin” chuyển sang trạng thái “khó tin”,
điều này có nghĩa là bắt đầu có những khó khăn cho bạn rồi đó.
Nhưng như đã nói ở trên, bạn phải cho phép người ta nghi ngờ về điều đó. Và
điều duy nhất bạn có thể làm là: Nói được thì làm được! Bạn phải chứng minh
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cho mọi người thấy khả năng của mình để họ có thể dần dần tin nó là “thật”
ở nơi bạn.
Bạn thương một ai, và người ta nghi ngờ bạn đang lợi dụng người đó. Ùm, chỉ
có một mình bạn hiểu bạn đang yêu thương thật lòng hay lợi dụng. Lúc này,
ai nghi ngờ cũng không quan trọng, nhưng sẽ không may nếu người bạn
thương đang nghi ngờ bạn đấy. Đó là lúc bạn cần có những hành động để
chứng minh cho bản thân mình.
Nghi ngờ! Nghi ngờ là thứ để thúc bạn xây dựng hình ảnh bản thân, nghi ngờ
là thứ để nói rằng bạn hãy chứng minh bản thân mình, làm việc chăm chỉ.
Nghi ngờ là tốt, bị nghi ngờ là tốt, nhưng nếu người ta luôn nghi ngờ tất cả
mọi điều về bạn thì chắc là có điều gì đó không ổn rồi đấy nhé.
Làm người ai cũng muốn có những người thân cận tin tưởng và luôn ủng hộ
mình. Nhưng lỡ như, có đôi khi những người xung quanh chưa ai tin ta cả thì
cũng đừng buồn, vì đó là lúc chúng ta phải chứng minh mình thật nhiều.
Lòng tin tưởng là thứ quý giá, do đó người ta cũng không dễ gì tặng nó cho
bạn, trừ khi bạn thuyết phục được họ một cách hoàn toàn. Tôi thiết nghĩ,
những thứ quý giá luôn hiếm hoi và chẳng dễ gì xuất hiện, và nếu bạn muốn
có được nó, bạn phải trả những cái giá tương ứng, bạn phải hi sinh cho nó,
bạn phải nỗ lực để xứng đáng với nó, nhưng phần thưởng có lẽ cũng sẽ ngọt
ngào không kém những gì bạn đã bỏ ra đâu, tin tôi đi!
-Lục Phong-
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CÁC BÀI MỞ RỘNG và TRÍCH DẪN:

BAO NHIÊU LÀ ĐỦ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THẾ GIỚI XUNG QUANH
XƯỚNG NGÔN VIÊN: Hoan nghênh quý khán giả thanh bình đến với Khoa Học và Tâm Linh
trên Truyền Hình Vô Thượng Sư. Trong tiết mục này, chúng tôi chia sẻ một số khám phá
khoa học về lực lượng của sự cộng thiền để phát huy hòa bình thế giới và đời sống tốt đẹp
hơn cho mọi người. Lý thuyết của Hiệu ứng Maharishi là một cách để diễn tả hiện tượng này
và đã được định nghĩa là “ảnh hưởng của sự nhất quán và khẳng định trong môi trường xã
hội và thiên nhiên tạo ra bởi sự thực hành Thiền Siêu nghiệm và các chương trình Thiền Siêu
nghiệm-Sidhi.” Maharishi Mahesh Yogi của Ấn Độ lần đầu tiên đề xuất giả thuyết này.
Ông là một vị thầy tâm linh, trong thời gian cuộc đời ông đã dạy một kỹ thuật thiền gọi là “Thiền
Siêu nghiệm.” Ông bắt đầu Phong trào Thiền Siêu nghiệm hay Tái sinh Tâm linh vào năm 1957 ở
Chennai, Ấn Độ, sau đó giáo lý của ông bắt đầu truyền bá đến những nơi khác trên thế giới. Hiệu
ứng Maharishi nói rằng khi một số người nhất định cùng thiền với nhau theo kỹ thuật Thiền Siêu
nghiệm, sự nhất quán tạo ra trong từ trường của nhóm có thể ảnh hưởng được tâm thức cộng
đồng của những người khác trong một cách xây dựng – ở mức độ địa phương, quốc gia và thế
giới.
Maharishi cho biết nếu 1% dân số của một cộng đồng thực hành Thiền Siêu nghiệm, từ trường
thống nhất hay năng lực làm dịu tạo ra bởi nhóm đó sẽ phát ra và ảnh hưởng phần dân số còn lại
của cộng đồng, dẫn đến kết quả gia tăng hòa bình và hòa hợp. Ông còn nói rằng nếu một nhóm
thực hành Chương trình Thiền Siêu nghiệm-Sidhi cao đẳng hơn của ông, thì chỉ cần căn số của
1% dân số tham gia để tạo ra cùng hiệu ứng.
Theo lời của Maharishi, khi người ta thiền với nhau trong chủ ý tốt thống nhất, sóng não alpha của
họ sẽ trở thành đồng bộ hay tạo nên “nhất quán.” Sự nhất quán của sóng não khiến người khác
nhận được cùng những tính chất trong tiềm thức của họ.
Một trong những giải thích cho Hiệu ứng Maharishi là bởi vì sóng não alpha của một nhóm thiền
đang hoạt động ở mức độ thâm sâu, các sóng thấm nhập vào bầu khí đến với những người ở
cùng vùng địa lý, ảnh hưởng tâm hồn, tư tưởng và hành động của họ. Mô hình sóng não của một
cá nhân có thể được đo lường bằng một máy điện não kế (EEG).
Một máy EEG có thể phát hiện những mô hình sóng não khác nhau được biết như beta, alpha,
theta, và delta. Tiến sĩ Craig Pearson là Phó chủ tịch của của Đại học Quản trị Maharishi ở Iowa,
Hoa Kỳ, thành lập bởi Maharishi Mahesh Yogi vào năm 1971. Ở đây ông thảo luận về bản chất
của tâm thức.
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100 lợi ích của việc thiền định
1. Hạ thấp sự tiêu thụ oxy
2. Hạ thấp nhịp hô hấp
3. Tăng lưu lượng máu và giảm nhịp tim
5. Dẫn tới mức độ thư giản cơ thể sâu hơn
6. Tốt cho những người bị cao huyết áp
7. Giảm lo lắng bằng cách giảm lượng máu lactate
8. Giảm căng thẳng cơ bắp
9. Giúp các chứng bệnh mãn tính như dị ứng, viêm khớp….
10. Giảm các triệu chứng tiền kinh nguyệt.
11. Hồi phục nhanh hơn sau phẩu thuật
12. Tăng cường hệ thống miễn dịch
13. Ngăn ngừa các hoạt động virus và các chứng căng thẳng cảm xúc
14. Nâng cao mức năng lượng, sức mạnh và sinh lực
15. Giúp giảm cân
16. Giảm bớt các cấu trúc nguyên tử tự do, giảm tổn thương mô
17. Làm tăng độ dẻo dai của da
18. Giảm cholesterol, giảm thiểu các nguy cơ tim mạch
19. Gia tăng lưu lượng khí đến phổi, hít thở dễ dàng hơn
20. Làm chậm đi quá trình lão hóa
21. Mức hoócmôn dehydroepiandrosterone cao hơn
22. Ngăn ngừa, làm chậm, hoặc kiểm soát các cơn đau mãn tính
23. Ít đổ mồ hôi hơn
24. Trị đau đầu & đau nửa đầu
25. Não bộ hoạt động có hệ thống hơn
26. Giảm thiểu sự lệ thuộc vào thuốc men
27. Tiêu hao ít năng lượng hơn
28. Năng vận động, thể thao hơn
29. Giảm thiểu đáng kể bệnh hen suyễn
30. Cải thiện các thành tích thể thao.
31. Cân đối hóa trọng lượng cơ thể
32. Điều hòa hệ thống nội tiết
33. Thư giãn hệ thống thần kinh
34. Tạo ra nhiều lợi ích dài lâu trong các hoạt động điện não
35. Chữa vô sinh (lo lắng về vô sinh có thể can thiệp vào sự tiết xuất hormones quản lý quá trình
rụnng trứng)
36. Gia tăng tự tin
37. Gia tăng lượng serotonin, ảnh hưởng đến hành vi và tâm lý
38. Xóa tan ám ảnh và sợ hãi
39. Giúp kiểm soát những suy nghĩ
40. Giúp bạn tập trung hơn
41. Sáng tạo hơn
42. Gia tăng khả năng liên kết sóng não
43. Gia tăng khả năng học tập và trí nhớ
44. Gia tăng sung mãn và sự trẻ trung
45. Gia tăng tính ổn định xúc cảm
46. Cải thiện các mối quan hệ
47. Giúp tinh thần trẻ trung lâu hơn
48. Dễ xóa bỏ các thói quen xấu hơn
49. Phát triển trực giác
50. Gia tăng năng xuất và hiệu quả làm việc.
51. Cải thiện các mối quan hệ trong gia đình, nơi làm việc
52. Nhìn rõ mọi việc một cách khách quan hơn
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53. Bớt để ý tới những chuyện nhỏ nhặt hơn
54. Giải quyết những vấn đề phức tạp dễ hơn
55. Làm rõ nét cá tính bạn hơn
56. Phát triển ý chí nghị lực
57. Não trái và não phải hòa đồng hơn
58. Phản xạ nhanh hơn và hiệu quả hơn trong các tình huống căng thẳng
59. Tăng khả năng nhận thức và hiệu suất làm việc
60. Độ tăng trưởng trí thông minh cao hơn
61. Tăng độ thỏa mãn trong công việc
62. Tăng độ mật thiết với những người ta yêu thương.
63. Giảm các nguy cơ về các chứng bệnh tâm lý
64. Hành vi xã hội được cải thiện
65. Giảm đi tính khí hung hăng
66. Giúp cai thuốc lá, cai nghiện rượu
67. Giảm bớt tình trạng dựa dẫm vào thuốc men
68. Không cần phải ngủ nhiều hơn để phục hồi từ chứng mất ngủ
69. Ngủ nhanh hơn, chữa mất ngủ
70. Gia tăng tinh thần trách nhiệm
71. Giảm bớt quái xế
72. Giảm bớt suy nghĩ quá nhiều
73. Giảm bớt lo lắng
74. Tăng khả năng lắng nghe và thấu hiểu
75. Giúp phán đoán chính xác hơn
76. Kiên nhẫn hơn
77. Bình tĩnh và có tinh thần xây dựng hơn trong các tình huống
78. Phát triển một cá tính vững chắc và cân bằng hơn
79. Phát triển sự trưởng thành trong cảm xúc
80. Giúp đưa mọi thứ vào đúng vị trí của nó
81. Mang lại bình an, hạnh phúc
82. Giúp bạn khám phá ra mục đích đời bạn
83. Khám phá ra những khả năng tiềm ẩn của bạn
84. Gia tăng lòng từ bi
85. Gia tăng trí tuệ
86. Hiểu rõ mình và người khác hơn
87. Thân, ý, thần hài hòa
88. Có những trải nghiệm tâm linh sâu sắc hơn
89. Biết chấp nhận bản thân hơn
90. Giúp bạn học cách tha thứ
91. Thay đổi thái độ sống với đời
92. Tạo mối quan hệ mật thiết hơn với Thượng Đế
93. Đạt giác ngộ
94. Có những nguyên tắc sống riêng cao cấp hơn
95. Giúp bạn sống trong hiện tại hơn
96. Yêu sâu, rộng hơn
97. Khám phá ra được có một sức mạnh và nhận thức vượt xa bản ngã
98. Cảm nghiệm được cái gọi là “điều chắc chắn hay cái biết rõ”
99. Cảm nghiệm được “Cái Một”
100. Nhiều sự kiện đồng nhịp (synchronicity) xảy ra hơn và nâng cao nhịp rung của bạn.
[Nguyễn Hoàng Huy chuyển dịch]
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35 câu nói đáng suy ngẫm để mở mang tư duy về tự do, xã hội, con người…

Photo: Moneyless World

“Nơi nào có thẩm quyền, nơi đó không có tự do.” – Peter Kropotkin
“Chiến tranh là hệ quả tự nhiên của (sự) độc quyền; hòa bình là hệ quả tự nhiên của
tự do.” – Gustave de Molinari
“Chiến tranh không phải là một dạng cạnh tranh; nó xảy ra khi không còn cạnh tranh.” –
Roderick T. Long
“Không có cái giá nào quá cao để mua lấy đặc quyền được sở hữu chính bản thân
bạn.” – Friedrich Nietzsche
“Chúng ta có thể làm được tất cả mọi thứ chúng ta thích miễn là nó KHÔNG QUAN
TRỌNG.” – Theodore Kaczynski
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“Bi kịch của chiến tranh thời nay là những người lính trẻ phải chém giết lẫn nhau,
thay vì kẻ thù thật sự của họ là những kẻ đang sống tại thủ đô quê nhà.” – Edward
Abbey
“Một người bình thường không thua gì một nô lệ chỉ vì hắn được cho phép chọn lựa một
người chủ mới cứ mỗi vài năm.” – Lysander Spooner
“Không có thước đo sức khỏe nào có thể được dùng cho một xã hội đã mắc phải một
căn bệnh trầm trọng.” – Krishnamurti
“Vấn đề của thế giới chính là đầu óc những người thông minh thì chứa đầy nghi ngờ,
trong khi những kẻ ngốc thì chứa đầy tự tin.” – Henry Charles Bukowski
“Bất cứ một nhà cai trị nào cũng sẽ ngưỡng mộ sự thống nhất và phục tùng của
truyền thông Mỹ.” – Noam Chomsky
“Biết được mình không biết là một bước tiến lớn lao dẫn đến kiến thức.” – Benjamin
Disraeli
“Một số người chưa bao giờ phát điên lên, ôi những cuộc sống họ phải sống mới thật
sự khủng khiếp làm sao.” – Charles Bukowski
“Tiến triển sẽ không thể có được nếu không có sự khác biệt.” – Frank Zappa
“Nếu bạn đang đánh mất linh hồn mình và biết được điều đó, thì bạn vẫn còn một
linh hồn để mất.” – Charles Bukowski
“Không có ai tự do nếu không tự làm chủ được chính mình.” – Claudius
“Khắp mọi nơi, từ văn hóa đại chúng cho đến hệ thống tuyên truyền, luôn có một
sức ép khiến người ta cảm thấy rằng họ vô dụng, rằng vai trò duy nhất họ có thể có
chỉ là thông qua những quyết định và tiêu thụ.” – Noam Chomsky
“Cách thông thường nhất mà người ta từ bỏ đi sức mạnh của họ là nghĩ rằng họ chẳng có
sức mạnh gì.” – Alice Walker
“Dấu hiệu của một đầu óc có giáo dục nằm ở khả năng chơi đùa, giải trí được với
một tư tưởng mà không nhất thiết là phải chấp nhận nó.” – Aristotle
“Con thú hoang dại, ác độc không nằm sau song sắt. Nó nằm trước song sắt.” – Axel
Munthe
“51% dân số một đất nước có thể dựng lên một chế độ cực quyền toàn trị chuyến
chế, áp đảo nhóm 49% thiểu số và vẫn có thể được gọi là dân chủ.” – Erik von
Kuehnelt-Leddihn
“Tất cả những người có hiểu biết đều cảm thấy xấu hổ với chính quyền của đất nước họ
đang sống.” – H. L. Mencken
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“Người ta đòi hỏi tự do ngôn luận như một sự bù đắp cho tự do tư tưởng, cái mà họ
hiếm khi sử dụng.” – Soren Kierkegaard
“Tuyên truyền trong một chế độ dân chủ cũng giống như dùi cui trong một chế độ toàn
trị.” – Noam Chomsky
“Nếu bạn tuân theo tất cả những cái luật, bạn bỏ qua tất cả những cái vui.” –
Katharin Hepburn
“Không ai có thể cho bạn tự do. Không ai có thể cho bạn bình đẳng hay công lý hay bất
cứ cái gì. Nếu bạn là một người đàn ông, bạn (đến mà) lấy nó.” – Malcom X
“Nghĩ đến báo chí giống như một phím đàn piano lớn mà chính phủ có thể chơi.” –
Joseph Goebbles
“Phần thưởng của sự tuân phục là mọi người đều thích bạn trừ chính bản thân bạn.” –
Rita Mae Brown
“Quyền lực luôn luôn nguy hiểm. Nó thu hút những kẻ tệ nhất và hủy hoại những kẻ
tốt nhất.” – Edward Abbey
“Nếu bạn không kiểm soát được tâm trí mình, một người nào khác sẽ.” – John Allston
“Những người đã trưởng thành không cần lãnh đạo.” – Edward Abbey
“Sự khác biệt giữa chế độ dân chủ và chế độ độc tài chính là trong một chế độ dân chủ
bạn bầu cử trước sau đó tuân lệnh sau; trong một chế độ độc tài bạn không cần phải phí
thời gian cho việc bầu cử.” – Charles Bukowski
“Bản chất của giống loài khốn khổ của chúng ta đó là những kẻ bước đi trên con
đường được trải nhựa êm ái luôn ném đá những kẻ chỉ ra những con đường mới.” –
Voltaire
“Nhà nước gọi sự bạo lực tập thể của nó là luật, nhưng của những cá nhân là tội.” – Max
Stirner
“Chết trên đôi chân của bạn còn hơn là phải sống trên đầu gối của bạn.” – Emiliano
Zapata
“Nó không đòi hỏi một bộ phận đa số để chiến thắng, nhưng thay vào đó là một bộ phận
thiểu số kiên trì nhẫn nại không biết mệt mỏi nhóm lên những đốm lửa trong tâm trí
người khác.” – Samuel Adams
Dịch bởi: Ka Ka
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RỐT CUỘC THÌ CHÂN LÝ LÀ GÌ?

"Con người là cây sậy biết suy nghĩ nhưng sự nghiệp lớn của nó chỉ hoàn thành
khi nó không còn tính toán nghĩ suy. Cần phải phục hồi tính ‘ngoan đồng’ qua
những năm dài luyện tập trong nghệ thuật tự-quên mình. Thành tựu điều này,
con người suy nghĩ mà không nghĩ. Nó suy nghĩ như mưa rào tuôn đổ từ trời
cao; nó suy nghĩ như sóng vờn trên mặt biển; nó suy nghĩ như sao sáng giữa
trời đêm; nó suy nghĩ như mầm non mạnh mẽ đâm chồi trong gió xuân. Quả thật
nó là mưa, là biển, là sao, là mầm."
-Suzuki Daisetz- [Đạo sư Nhật Bản]
“Trí tuệ không phải là sự theo đuổi một lập luận, phản bác các mâu thuẫn và ý kiến
một cách tài tình – như thể là qua ý kiến người ta có thể tìm thấy chân lý, đó là điều
không thể xảy ra – mà [trí tuệ] chính là sự nhận thức được rằng hành hoạt của ý
nghĩ – với tất cả khả năng, tính cách khôn khéo và hoạt động không ngưng nghỉ một
cách phi thường của nó – không phải là trí tuệ.”
- Krishnamurti, Về Tâm Và Ý
Và khi con người đã bị Krishnamurti tước sạch mọi thứ, chẳng được chừa lại thứ gì, con
người lại bắt đầu hỏi “Vậy thì đường nào đến chân lý?”, thì Krishnamurti lại lạnh lùng trả
lời “Chân lý không có đường vào ”, như ông đã từng nói từ những ngày đầu tiên bắt đầu
du thuyết, “ Nó có ở đó cho ngài, hãy nhận lấy hoặc bỏ đi ”. Con người hỏi vậy phải làm
gì, Krishnamurti lại nói chẳng cần làm gì cả ngoài việc nhận ra và hiểu biết, chính sự
nhận ra đó đã là hành động tích cực rồi. “Chân lý không mang lại hy vọng, nó chỉ mang
lại sự hiểu biết ”.
- Nói về Krishnamurti [Mộc Nhiên]
Không có thứ gọi là hoàn hảo, nhưng chân lý là đón nhận tất cả phẩm chất của một
thứ ở hiện tại mà không tồn tại tính xét đoán.
[Lục Phong]
- Chân lý là thuận theo tự nhiên, vì thuận theo tự nhiên nên không có sự kháng cự hay xung
đột, vì không có xung đột nên không có mâu thuẫn, vì không có mâu thuẫn nên không có gì
cần giải quyết, vì không có gì cần giải quyết nên người ta rãnh rỗi thư thái, vì người ta thư thái
nên người ta dễ dàng cảm nhận và trở nên vui vẻ hơn, vì người ta vui vẻ hơn nên người ta dễ
trở nên yêu thương nhau hơn...
[Lục Phong]
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SỰ THẬT KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ CHE DẤU
"Ni Cô Chiyono đã tu học nhiều năm, nhưng vẫn chưa đạt được gì cả. Một đêm, cô
quãy đôi thùng xuống suối múc nước. Khi cô gánh nước trở về tu viện, cô vừa đi vừa
ngắm ánh trăng soi rọi xuống mặt nước trong thùng. Bất thình lình, đòn gánh gãy đôi,
giây thùng đứt và thùng nước rơi xuống. Nước đổ ào ra, bóng trăng tan biến - không
còn - và Chiyono hoát nhiên giác ngộ. Cô đã viết bài thơ:
"Bằng cách này hay cách khác, tôi đã kềm giữ đôi thùng nước,
Mong rằng chiếc đòn gánh dòn yếu kia sẽ không gãy
Bất chợt, giây đứt thùng văng,
Không còn nước trong thùng, không còn trăng trong nước,
Tay tôi rỗng không, chẳng có vật gì,
Tâm tôi rỗng không, chẳng có vật gì". (*)
*************************
“cô vừa đi vừa ngắm ánh trăng soi rọi xuống mặt nước trong thùng”
Cô không ngắm trăng thật, cô ngắm trăng giả, trăng giả qua mặt nước, chỉ là một ảo
ảnh...

“Bằng cách này hay cách khác, tôi đã kềm giữ đôi thùng nước,
Mong rằng chiếc đòn gánh dòn yếu kia sẽ không gãy
Bất chợt, giây đứt thùng văng,”

Đòn gánh dòn yếu – bất chợt, dây đứt thùng văng! Bạn có hiểu không? Dù vị Ni Cô kia
có mong ước chiếc đòn đừng gãy thì sự thật cũng không bao giờ có thể giấu giống như
bạn không bao giờ có thể che khuất đi ánh nắng mặt trời. Tôi không biết đó sẽ là ngày
nào, nhưng chắc chắn sự thật sẽ phải đến.

Không còn nước trong thùng, không còn trăng trong nước,
Tay tôi rỗng không, chẳng có vật gì,
Tâm tôi rỗng không, chẳng có vật gì".

Một ngày nào đó, trái đất rồi cũng sẽ tan biến, nền văn hóa của loài người chỉ còn là
quá khứ, là rác trôi lênh đênh trong vũ trụ bao la cũng giống như đòn gánh gãy đôi, giây
thùng đứt và thùng nước rơi xuống vậy. Nước đổ ào ra, bóng trăng tan biến, không
còn… Phải! Vô nghĩa thật, hư không thật!
Rốt cuộc thì, có đến ắt sẽ có đi, vậy vấn đề chỉ còn là : Ý nghĩa của đời ta, là gì?
Đó là một câu hỏi thực tế, và bất cứ câu trả lời nào đáp ứng được câu trả lời đó đều là
thật.
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Sự thật không bao giờ có thể che dấu…

-Lục Phong(*): Câu chuyện thiền số 1 – [KHÔNG NƯỚC KHÔNG TRĂNG] – OSHO

-Hết-
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Như nỗi sợ và những giới hạn, thường chỉ là ảo ảnh…
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