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Nhớ lại một mùa Đông cách đây mấy năm, cũng như 
thường lệ, chúng tôi khăn gói lên đường đi trốn lạnh.... 
Nhưng lần đó chúng tôi may mắn đến đúng vào dịp 
khai mạc hội chợ triển lãm về các loại đá quý...  
Cái gì chớ.... các loại đá quý, ngọc thạch thì.... phái nữ, 
người nào lại không thích (!) không thích mua thì cũng 
thích ngắm... Nhứt là khi đọc được tờ quảng cáo và 
thấy trong hội chợ đó có chưng bày và bán các thứ 
như xa cừ, mã não, san hô, hổ phách...v...v...  là những 
thứ mà ai đã từng đi chùa tụng kinh Pháp Hoa và kinh 
A Di Đà đều có nghe thấy nhắc lại nhiều lần và được 
gọi chung là "thất bảo" tức là bảy thứ trân bảo hiếm có 
mà chúng ta cũng hiếm thấy... 
Khuôn viên hội chợ rộng mênh mông, chúng tôi nghĩ, đi 
một ngày chưa chắc đã xem hết một vòng hội chợ và 
điều chúng tôi lấy làm lạ là... Tuy hội chợ triển lãm, 
hàng bán ra chỉ bán sỉ chớ không bán lẻ, vé vào cửa 
hơi cao và phải "book" trước qua "Internet", thế mà 
người ta tham dự phải nói là rất đông...  
Không biết có phải là do lối chưng bày chuyên nghiệp 
hay là tại vì tất cả các thứ đều lạ mắt mà chúng tôi thấy 
thứ nào cũng đẹp, cũng muốn mua, từ những khối pha 
lê trong suốt bên trong có khắc chạm hình các con thú 
như rồng, cọp, thỏ... tượng trưng cho mười hai năm 
tuổi của một giáp cho đến những mặt dây chuyền và 
các thứ vòng đeo tay hay đeo cổ bằng san hô, xa cừ 
hay mã não... thứ nào cũng đẹp rực rỡ và bắt mắt!  
Nhưng chúng tôi nghĩ, vì vé vào cửa có hiệu lực ba 
ngày nên hôm đầu tiên chúng tôi chỉ đi xem một vòng 
và lấy về những giấy quảng cáo của các gian hàng, 
trong đó họ có nói về đặc tính của các thứ đá quý để 
xem cho biết rồi mới tính sau...     
Về nhà, tối đó chúng tôi say mê xem hình mẫu các loại 
trang sức làm bằng những thứ đá quý đó. Chúng tôi 
chú ý đến "thất bảo" nhiều nhứt vì tò mò muốn biết bảy 
thứ, ngoài vàng và bạc còn các thứ như: Xa cừ, Mã 
não, San hô, Hổ phách và Mai khôi là những thứ gì và 
đặc tính mỗi thứ như thế nào.... 
Thì ra là mỗi thứ đá quý đều có những đặc tính khác 
nhau và người đeo sẽ có những lợi ích mà dân sưu 

tầm trên thế giới đều tin, có điều không ai biết được là 
họ tin như vậy là vì thực tế chứng minh cho thấy những 
lợi ích đó hay là họ chỉ nói để quyến rũ khách hàng? 
Suy bụng ta ra bụng người... Chúng tôi lại nghĩ đến các 
bạn Phật tử ở chùa, có lẽ họ cũng tò mò muốn biết 
những điều tôi vừa khám phá ra về "thất bảo"? Nhớ lại 
trước đây đã lâu, Phật tử chúng tôi có dịp viếng một 
chùa của người Hoa, họ có bày bán những vật kỷ niệm 
cũng là những đá quý này và khi hỏi đến giá cả thì 
chúng tôi chỉ có... lè lưỡi lắc đầu, không dám đụng tới! 
Còn ở đây có lẽ vì chuyên bán sỉ, nên giá cả đối với 
chúng tôi không đến nổi ngoài tầm tay với! Nhưng dễ gì 
ai cũng có dịp dạo qua chợ bán ngọc ngà châu báu 
này?  
Cuối cùng chúng tôi có một quyết định làm mấy người 
quen rất ngạc nhiên là muốn mua một ít đem về 
nhượng lại cho các bạn Phật tử để cùng chia xẻ những 
điều mới khám phá... Chúng tôi điện thoại về chùa để 
trình bày với Thầy những điều chúng tôi vừa được biết 
và cũng thưa với Thầy về ý định của chúng tôi là muốn 
mua một ít món vật kỷ niệm để bán lại cho các Phật tử, 
giống như chùa người Hoa nói trên và tiền huê hồng có 
được sẽ được sung vào quỹ của chùa...  
Ngày hôm sau, trở lại khu hội chợ chúng tôi tới các gian 
hàng có bán các loại đá quý có tên trong "thất bảo" và 
trình bày với họ là chúng tôi có ý định mua hàng về 
chùa để bán gây quỹ để xem họ còn có thể hạ giá 
xuống được chút nào hay không. May làm sao, gian 
hàng chúng tôi chú ý nhứt là gian hàng "Hổ phách" lại 
nhiệt tình tạo điều kiện cho chúng tôi bằng cách họ sẽ 
bớt thêm một số phần trăm của giá sỉ mà họ đang bán 
với điều kiện là phải có giấy tờ chứng minh là chúng tôi 
bán gây quỹ cho chùa và phải bán theo giá của họ, 
không được sai biệt nhiều, tức là không mắc quá cũng 
không rẻ quá. Họ còn cho biết hàng của họ bán cho 
chúng tôi luôn có kèm theo giấy bảo đảm là hàng thật 
100% không phải là hàng nhân tạo. Vì trên thị trường 
có rất nhiều hàng nhân tạo, giá rẻ, khó mà nhận ra thật 
hay giả...! May mắn hơn nữa là các gian hàng khác mà 
chúng tôi tới điều đình đều đồng ý và họ cũng có một 
số điều kiện mà chúng tôi có thể đáp ứng được... 
Chính vì cơ duyên đó mà trong văn phòng chùa của 
chúng ta có vài cái tủ xinh xinh bày bán các vòng đeo 
tay, đeo cổ và xâu chuỗi niệm Phật bằng San hô, Hổ 
phách hay Mã não... xen lẫn với các Phật cụ như 
chuông, mõ, áo tràng.v.v… 

(Trích từ  bài sưu tầm nói về "Hổ phách" trong báo 
"HƯƠNG ĐẠO" số Vu Lan 2007) 

 


