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Hôm nay cuối tuần, sau bữa cơm chiều mấy nhỏ bạn 
của em chúng nó rủ nhau đi chơi đêm ngoài phố, em ở 
lại cư xá một mình nhìn sân trường vắng hoe, gió thu về 
lành lạnh thoảng qua song, có tiếng lá vàng khô xào 
xạc! Khiến em nhớ nhà quay quắt chị ạ! 

Chẳng biết giờ này ở nhà ba mẹ và chị đang làm gì? 
Nhớ lại những ngày em chưa lên tỉnh học, cứ mỗi độ thu 
sang mẹ thường mặc thêm áo để tránh cái lạnh của cơn 
gió heo may từ phương bắc lùa về. Còn chị, chị đan  cho 
em cái áo len màu hạt rẻ dài tay để mặc ngoài mỗi khi đi 
học… Bây giờ, em như con chim non đang tập bay 
truyền để sắp xa lìa tổ ấm mà bay về một phương trờ vô 
định. Nghĩ đến đây, em thấy như lòng mình chùng hẳn 
xuống với nỗi buồn thấm thía chị ơi !… 

Chiều nay lộng gió sân trường 

Chạnh lòng em nhớ, em thương cả nhà 

Mai đây em lớn, chị già! 

Tương lai mờ mịt biết là về đâu? 

Em không muốn kéo dài thêm tâm trạng này, nên lấy bồ 
đoàn ra ngồi thiền quán để sua đi niềm thương nỗi nhớ 
và những suy nghĩ vẩn vơ.  Nhưng chị ạ!  Tâm càng 
muốn tĩnh lặng thì nó lại càng động loạn thêm! Cho nên 
em phải trụ tâm vào công án mà thiền sư đưa ra: “Trước 
khi tu, thấy núi sông là núi sông. Sau khi tu, thấy núi 
sông không phải là núi sông. Khi đạt đạo rồi, thấy núi 
sông là núi sông”.  Em quán chiếu ba thời; trước khi tu, 

sau khi tu và khi đạt đạo là ba trạng thái biến chuyển của 
tâm thức phải trải qua ba giai đoạn quán sát, soi rọi, suy 
luận cả chiều sâu lẫn chiều rộng. Thì em nghiệm thấy 
rằng:  

-  Trước khi tu, em đối diện với cảnh vật, nhìn núi sông 
mây nước thì thấy những gì, em biết y như vậy; thấy núi 
là núi, thấy sông là sông, tức:  “núi sông, là núi sông”. 

- Nhưng sau khi tu học, em được thày giảng dậy về định 
luật: vô ngã, vô thường và duyên sinh… Thì em nhận 
thấy núi sông chỉ là giả tướng, do nhân duyên tạo thành, 
tạm có hình có tướng, có núi có sông (Phàm sở hữu 
tướng, giai thị hư vọng). Rồi ngày tháng dần qua, do luật 
vô thường chi phối. Có thể ngày mai, hay một ngàn năm 
sau, hoặc mười triệu năm sau nữa. Do sự vận hành của 
vũ trụ khiến vỏ địa cầu phải nứt ra, làm các lục địa trôi 
dạt và va chạm vào nhau (hiện tượng động đất, núi lửa, 
sóng thần). Cho nên núi đồi bị tan vào lòng biển cả, 
sông ngòi và biển cả nổng lên thành núi rừng, đồng 
ruộng… Do đó em thấy:  “núi sông không phải là núi 
sông”  nữa rồi (1). 

-  Và có thể, ba mươi năm sau, nếu em chịu tinh tấn 
hành trì tu học. Thì em sẽ được giác ngộ và chứng được 
trạng thái tĩnh lặng; “tâm như như”. Trạng thái đó được 
vua Trần Nhân Tông nói trong Cư Trần Lạc Đạo rằng: 
“Đối cảnh vô tâm, mạc vấn thiền”. Đối cảnh vô tâm 
không có nghĩa là không có tâm, kiểu như đất, gỗ, sỏi 
đá. Không tâm, tức không còn tâm phân biệt đối đãi nhị 
nguyên, so sánh, suy tính, đối chiếu… nữa. Mà chứng 
được vạn sự, vạn vật, vạn pháp đều là bất nhị (không 
hai). Vì không còn phân biệt, suy tính nữa, cho nên em 
thấy: “núi là núi, sông là sông” chị Hai ạ!. 

Thế là sau buổi thiền định, tư tưởng của em sua đi 
những vọng tưởng, lăng xăng. Tâm được hàng phục và 
an ổn. Xong lấy giấy bút ra viết thư này gửi về cho chị, 
để cùng chia sẻ với chị về sự suy luận của em về phạm 
trù triết lý ở trên và có thể chị quán chiếu tiếp nối vào 
dòng tư tưởng chị nhé! 

Viết tới đây thì mấy đứa bạn em chúng nó đi chơi đêm 
về. Chúng nó trò chuyện râm ran làm em phải ngừng 
viết. Nhỏ Hòa đến bên em đưa cho cái kẹp tóc bằng 
inox trắng tinh, rồi kéo ghế ngồi sát gần em. Nó bảo: 

-  Này Tảo, tối nay tụi tao đi chơi phố vui vẻ, cảnh ồn ào 
náo nhiệt của thị thành. Nhưng sao tao cứ nghĩ về mày 
mà thương quá đi! Chúng mình học cùng trường, cùng 
lớp, ở cùng phòng mà sao không cùng hoàn cảnh để 
cùng nhau chia sẻ mọi điều nhỉ! Mỗi lần đi chơi để giải 
tỏa những căng thẳng bù đầu vì những bài học khó vô, 
những định lý khó thuộc, và những sinh hoạt phức tạp 
của nhà trường, thì tao lại nghĩ đến mày đang phải đến 

 
 
 
 
Chị Hai thương mến ! 
(Nỗi Buồn Cư Xá) 
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nhà người ta dạy kèm mấy đứa bé để có được ít tiền cỏn 
con… mà thấy lòng mình như nặng chĩu hẳn xuống Tảo 
ạ!. Chị Hai này, con nhỏ Hòa em đặt tên cho nó là đứa: 
“Nghịch thiên” nhất lớp; ăn nói ngổ ngáo, quậy phá 
chẳng chừa ai. Ấy vậy mà tình cảm của nó thường sâu 
sắc và tràn đầy hơn những đứa bạn khác. Nghe nó nói, 
làm em cảm động về tấm lòng của nó đã nghĩ về em chị 
ạ! Rồi em trả lời nó: 

-  Tớ thật tình xúc động bởi cái nhìn của cậu về tớ. 
Nhưng Hòa này, đằng ấy hãy quán chiếu hiện tượng thế 
gian mà xem, dung mạo có ai giống ai đâu, thì hoàn 
cảnh mỗi chúng ta cũng không thể nào giống nhau 
được. Chẳng hạn các cậu sinh ra trong một gia đình 
thuận cảnh, mọi điều kiện được đầy đủ… Còn tớ, thì 
xuất thân từ một gia đình nghèo khó, tại thôn làng hẻo 
lánh, xa xôi; thiếu mọi tiện nghi vật chất với sự nghịch 
cảnh của cuộc đời, thì phải thích nghi với những gì mình 
có. Nhưng éo le thay, ba mẹ và chị gái của mình có lẽ vì 
thương yêu tớ nên muốn mình phải trở nên một con 
người hiểu biết, hiểu biết theo nghĩa rộng chứ không thu 
hẹp ở sự giầu sang quyền quý mà thế gian thường nhắm 
đến đâu. Thế nên, dù gia đình không đủ điều kiện những 
cứ quyết định cho tớ phải lên tỉnh tiếp tục sự học.  Ngày 
khăn gói lên tỉnh, chị Hai dắt tớ ra bến xe đò đầu làng, 
mọi chắt chiu cả nhà dồn hết cho tớ mang theo, có 238 
đồng. Chỉ bằng số tiền lẻ của các cậu mà thôi. Tớ chỉ lấy 
200 đồng, để lại nhà 38 đồng phòng khi bất trắc. Nhưng 
chị Hai không nghe; hai chị em cứ đưa qua đẩy lại mãi 
chỉ có 38 đồng.  Hè vừa rồi về thăm cha mẹ và chị Hai, 
nhìn cảnh gia đình túng thiếu; cái áo mẹ mặc đã sờn vai, 
rách tà. Chị Hai với đôi vai gầy hằn vết đòn gánh, mái 
đầu đã điểm đôi sợi tóc trắng… Ông cha quần quật 
ngoài đồng một nắng hai sương. Cả nhà vất vả, tần tiện 
để có tiền cho tớ lên đây học hành đó. Đằng ấy có thấu 
cho lòng tớ không? Từ nãy đến giờ nhỏ Hòa ngồi im 
lặng, thì ra nó khóc! Em ngả đầu vào vai nó để ngoảnh 
đi nơi khác, khỏi phải nhìn vào cửa sổ tâm hồn của 
nhau. Bỗng dưng, anh chàng Khánh đi từ phía sau đến, 
Khanh học trên chúng em hai năm. Thấy hai đứa vẻ 
không vui, anh ta lên tiếng hỏi: 

-  Hai cô có gì, coi vẻ không bình thường vậy? Nhỏ Hòa 
nói: 

-  Chuyện của gia đình thôi.  Em cắt ngang lời hòa và 
lảng sang chuyện khác, để Khánh khỏi hỏi lôi thôi: 

-  Anh Khánh vừa nói đến định luật không bình thường; 
tức Vô Thường phải không? Tụi này có hiện tượng vô 
thường chính là nằm trong định luật bình thường đấy. 
Khánh ngơ ngác chẳng hiểu gì chị ạ! Kỳ thật cốt để dần 
dắt Khánh sang một đề tài khác mà thôi. Nên Khánh 

nói: 

-  Tảo, cô nói rõ hơn chứ Khánh không hiểu ý của Tảo 
định nói gì cả. Em liền trả lời: 

-  Tảo muốn nhắc anh Khánh về muôn sự vạn vật trên 
thế gian này đều do luật vô thường tạo ra và rồi hủy hoại 
đi. Thế nên, hai đứa Hòa và Tảo có điều vô thường thì 
cũng là thường thôi.  Khánh cười, rồi nói: 

-  Khánh vẫn chưa hiểu, Tảo thử ví dụ coi.  Cho nên em 
nói cho Khánh nghe một ví dụ chị ạ!: 

-  Này nhé! Nếu anh Khánh sinh ra mà cứ nằm trong nôi 
thường thường như thế mãi mãi, thì làm sao lớn lên 
được?  Phải nhờ vào luật vô thường để lớn dần và 
trưởng thành, rồi già cả, xong chết đi để nhường chỗ cho 
anh Khánh, Khãnh, Khạnh khác ra đời nữa chứ. Và 
muôn sự cũng đều chuyển hóa đổi liên tục như vậy 
không bao giờ ngừng, nên gọi là vô thường anh hiểu 
hay chăng? 

Đấy, cuộc sống ở đây và bè bạn của em như thế đó. Vậy 
tin để chị và ba, mẹ ở nhà biết chừng. Và cầu mòng ba 
mẹ cùng chị luôn khỏe mạnh. 

Em của chị. 

Tảo Giang 

 

 
 

 


