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a đời vào mùa Xuân 2015, Đại Kỷ Nguyên Việt Nam
mang trong mình nguyện ước về một sự khởi đầu.
Hành trình 3 năm ấy, Ban Biên tập đã nhận được
rất nhiều đồng cảm, tri âm, rất nhiều khích lệ, tin tưởng, yêu
mến của quý độc giả. Chính những người bạn đồng hành chân
thành và nồng ấm khiến chúng tôi tin tưởng vào con đường
mình đã chọn, trở thành tờ báo của những giá trị nhân văn
truyền thống, tìm lại huy hoàng của lịch sử, nơi những giá trị
đạo đức cao đẹp được trân quý và toả sáng trong một thế giới
biến động, bất ổn và khó lường...
Đại Kỷ Nguyên tin rằng không phải chính trị, tiền bạc,
quyền lực mà chính cội nguồn sâu thẳm tạo nên sinh mệnh
và vũ trụ ấy sẽ cứu rỗi thế giới này. Thiên tai, thảm hoạ, chiến
tranh… không thể khiến chúng tôi thôi hy vọng gieo những
hạt mầm của niềm tin không bao giờ mất, về một thế giới
trong lành, thuần khiết, thiện lương. Hy vọng hạt mầm của
những giá trị đạo đức đẹp đẽ ấy sẽ nở hoa trong tâm hồn độc
giả. Và vẻ đẹp của Chân lý, Chính nghĩa sẽ toả ánh sáng huy
hoàng vào thời khắc của Kỷ Nguyên Mới.
Chuyên san số Tết 2018 là món quà tri ân gửi đến quý độc
giả năm châu đã tin yêu và ủng hộ Đại Kỷ Nguyên suốt những
mùa xuân qua. Năm mới đã sang, Đại Kỷ Nguyên chúc quý
độc giả an lành, hạnh phúc! Hy vọng món quà bé nhỏ này sẽ
mang đến một mối thiện duyên, hay ít nhất cũng gợi mở ra
những suy nghĩ lớn lao trong quý độc giả trên hành trình đi
tìm giá trị cuộc sống.
Đại Kỷ Nguyên Việt Nam
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Trong tay nữ thần
Demeter luôn có một
cái liềm vàng tượng
trưng cho những
cánh đồng lúa mì
phì nhiêu.

Trong thần thoại Hy Lạp,
có một vị thần được kính
trọng và thờ phụng bởi
hầu như tất cả người dân
Hy Lạp cổ đại, bà là một
trong rất ít các vị Thần
chưa từng cố ý giáng họa
cho nhân gian. Câu chuyện
về tình yêu vô bờ của bà
với con gái cũng chính là
lời giải thích cho nguồn
gốc bốn mùa trên thế gian.

Nữ thần nông nghiệp
Demeter là nữ Thần Đất, cai quản
nông nghiệp trong Thần thoại Hy
Lạp, là một trong những nữ Thần
lớn tuổi nhất trong các vị thần
Hy Lạp cổ đại. Bà là con gái của
Cronus và Rhea, chị gái của Jupiter,
Neptune, Hades, Hera và Hestia.
Cái tên của vị Thần này nói lên tất
cả, Demeter là Mẹ Trái Đất, là nữ
Thần của sự màu mỡ, người bảo
vệ nông nghiệp và mùa màng nói
chung, là nữ Thần của thực vật.
Nữ Thần nông nghiệp khá
thông thái, am hiểu nhưng khiêm
nhường và rất kính trọng các vị
Thần khác, bà sớm nhận được sự
ủng hộ của các vị Thần Olympia.
Nữ Thần Demeter còn tượng
trưng cho tất cả phần nữ tính của
người phụ nữ – đó là những công
việc thuộc về nhà cửa, gia đình,
con cái.
Demeter xuống Trái Đất để dạy
6 • đại kỷ nguyên

cho loài người
cách cày cấy,
chăm bón cây trồng,
thu hoạch và chăm sóc những con
vật. Trong tay bà luôn có một cái
liềm vàng tượng trưng cho những
cánh đồng lúa mì phì nhiêu. Khi
Demeter băng qua những miền
đất khác nhau, Trái Đất màu mỡ
và đầy ắp trái cây, những đồng cỏ
xanh rờn và những con vật nuôi
béo tốt.
Demeter cũng là một người
mẹ tận tâm và vô cùng yêu
thương con cái. Bà có một cô con
gái duy nhất với Thần Zeus tên là
Persephone, người con gái đẹp
nhất trong số những người con
của các vị Thần đã khiến vị vua của
địa ngục – Hades say đắm.

Truyền thuyết về nguồn gốc
của 4 mùa
Một hôm Hades lên gặp Zeus

và xin được
cưới Persephone.
Trong khi Zeus còn
đang phân vân thì Hades đưa ra
đề nghị rằng mình sẽ tự tay bắt
cóc nàng để khỏi liên lụy tới Zeus.
Vị Thần tối cao đồng ý, và thế là
Hades liền bay xuống vùng đất
mà Persephone đang dạo chơi.
Vị Thần địa ngục tạo ra một
bông hoa thủy tiên thơm ngát.
Persephone thích thú chạm vào
bông hoa và ngay lập tức mặt đất
nứt ra, bàn tay của Hades đã kéo
cô xuống địa ngục.
Mẹ của Persephone thấy con
gái mất tích thì rất đau khổ, bà
đã không ăn không ngủ 9 đêm,
thậm chí cũng không tắm gội và
chải đầu khiến thân hình tiều tụy.
Demeter đi lang thang hết nơi này
đến nơi khác tìm con. Bà hỏi rừng
cây, rừng cây lắc đầu trả lời không
biết, bà hỏi núi cao, núi cao cũng

ngơ ngác không biết nói gì, bà hỏi
biển khơi, biển khơi đáp lại bằng
những tiếng thở dài thương cảm.
Còn đất đen thì im lặng thấm khô
những dòng nước mắt đau khổ,
xót xa của bà. Sang ngày thứ mười,
Thần Mặt Trời Helios đã động lòng
mà kể lại câu chuyện cho Demeter.
Sau khi biết được Persephone
bị Hades đưa xuống âm phủ, bà
Demeter đã chất vấn Zeus, vua
của các vị Thần trả lời rằng: “Là vợ
của Thần âm phủ Hades thì cũng
không có gì thiệt thòi”.
Nghe vậy, biết được Zeus
chấp thuận việc con gái bị bắt cóc,
Demeter đã rất tức giận, bà bỏ
công việc mùa màng, đi khắp nơi
này đến nơi khác tìm con gái mình
trong vô vọng và quyết sẽ không
quay về Olympia – ngọn núi nơi
các vị Thần sinh sống.
Demeter hóa thân thành một
người phụ nữ già nghèo khó đầy
nếp nhăn và bắt đầu xe chỉ khắp
các thành phố và làng mạc để quên
nỗi đau. Trong hành trình lang
thang đi tìm con, không ai nhận
ra bà. Đau buồn vô tận, Demeter
đã vô tình gửi những sự bất hạnh
xuống nhân gian.
Bà bỏ bê công việc để đi tìm
con, đất đai trở nên cằn cỗi, mùa
màng thất bát, cỏ xanh trên đồng
không còn mọc nữa, hạt giống
cũng không nảy mầm, mưa không
thuận, gió không hòa. Nạn đói
ập đến, con người đói kém nên
cũng chẳng ai nghĩ đến việc cúng
lễ, hiến tế các vị Thần. Tiếng khóc
than, oán trách thấu tận trời xanh,
Thần Zeus đã cố gắng thuyết phục
Demeter khôi phục lại sự màu mỡ
cho Trái Đất, nhưng Demeter từ
chối nếu con gái bà không quay lại
bên mình.

Ảnh: playbuzz.com

Persephone, người con gái đẹp nhất
trong số những người con của các vị
Thần đã khiến vị vua của địa ngục –
Hades say đắm.

Mẹ của Persephone
thấy con gái bị mất
tích thì rất đau khổ,
bà đã không ăn không
ngủ 9 đêm, thậm chí
cũng không tắm gội
và chải đầu khiến thân
hình tiều tụy.
Ảnh: Pinterest

Demeter đã chất vấn Zeus, vua của các vị
Thần trả lời rằng: “Là vợ của Thần âm phủ
Hades thì cũng không có gì thiệt thòi”.

Thần Zeus đã phái Hermes
đến gặp Hades để thuyết phục
ông ta trả tự do cho Persephone.
Hades tuân lệnh con trai Thần
Zeus và đồng ý thả Persephone,
nhưng không tiết lộ ý định thật sự
của mình. Tạm biệt Persephone,
Hades đưa cho cô ăn một ít hạt
lựu ngọt mà cô không hề biết nó
sẽ khiến cô không bao giờ có thể
quay trở về vĩnh viễn bên mẹ mình.
Persephone luôn từ chối mọi
đồ ăn thức uống từ khi xuống địa
ngục, nhưng do đã quá đói bụng,
nàng lấy 6 trong số 12 hạt có trong
quả lựu để ăn. Với người Hy Lạp,
lựu là biểu tượng của vợ chồng,
vì thế coi như Persephone có mối
quan hệ ràng buộc với Hades.
Sau khi từ biệt Hades, Hermes
chở cô gái xinh đẹp bằng chiếc xe
ngựa của ông để đưa Persephone
về với mẹ mình ở Eleusis. Demeter
được đoàn tụ với con gái và sung
sướng hơn bao giờ hết. Suốt ngày
hôm đó, hai mẹ con kể cho nhau
nghe biết bao nhiêu chuyện, khi
Persephone kể cho mẹ mình biết
đã được Hades mời ăn những hạt
lựu thì Demeter đã bật khóc và
đau đớn nhận ra tầm quan trọng
của sự việc.
Bà nói với con gái rằng từ giờ
mỗi năm, cứ 6 tháng cô sẽ phải
sống dưới địa ngục với chồng và
6 tháng trở về bên mẹ. Tuy không
thể đem con gái trở về hoàn toàn
với mình, Demeter vẫn khôi phục
lại sự màu mỡ cho Trái Đất sau khi
chứng kiến cảnh hoang tàn mà
mình không cố ý gây ra, và quay
về Olympia cùng Persephone.
Những cánh đồng đã xanh
tươi trở lại, vườn cây sai quả, hoa
lại nở rực rỡ khắp rừng núi đồng
quê, đất đai màu mỡ, vạn vật thay
www.dkn.tv • 7
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những đức tính từ tốt đẹp cho tới
phản diện để con người có được
những khái niệm cơ bản nhất.

đổi, muôn loài như bừng tỉnh khi
Demeter gặp lại người con gái yêu
dấu. Nhưng vì mỗi năm lại có một
nửa thời gian Persephone phải
từ giã người mẹ thân yêu, Thần
Demeter lại chìm vào nỗi thương
nhớ. Bà lại mặc bộ đồ đen và từ bỏ
công việc của mình ở đỉnh Olympia.
Thiên nhiên, cây cỏ, muôn loài lại
âu sầu, ủ rũ như nỗi lòng bà vậy.

Đó là lý do tại sao các vị Thần
tối cao, uy quyền trong thần
thoại Hy Lạp cũng ghen tuông,
tham lam và ích kỷ. Bởi nếu
không có những màn diễn
chân thực đó của các vị Thần,
con người sẽ không thể biết
tới vị tha, rộng lượng và từ bi.

Đặt định của Thần
Đó chính là nguồn gốc sinh ra
bốn mùa trên Trái Đất. Mùa xuân
ấm áp gắn bó thân thiết với mùa
màng như con với mẹ. Mùa hạ là
mùa của sự trưởng thành, gặt hái
những thành quả từ nỗ lực và sự
chờ đợi như cảm xúc yêu thương
dâng trào, lan tỏa khắp mặt đất của
người mẹ khi gặp lại được con gái
xa nhớ. Khi mẹ con phải xa nhau,
lòng mẹ thương nhớ con da diết
khắc khoải như thế nào thì thiên
nhiên, mùa màng và con người
cũng trông chờ, mong đợi thời tiết
ấm áp của mùa xuân da diết, khắc
khoải như thế.
Persephone được về với mẹ nhưng một năm phải quay trở về bên chồng 6 tháng.
Ảnh: Pinterest

Người Hy Lạp cổ đại suy tưởng
rằng, khi Persephone phải ở dưới
địa ngục 6 tháng là lúc mùa thu và
mùa đông trên hạ giới. Những hạt
giống bị chôn vùi dưới lòng đất lạnh
giá chẳng khác gì nàng Persephone
bị giam giữ dưới âm phủ. Nhưng
đến khi xuân sang, Persephone trở
lại với ánh mặt trời chói lọi, chan
hòa, chẳng khác gì hạt lúa từ lòng
đất vươn lên, phục sinh từ cõi chết
trong niềm hân hoan của vạn vật.
Vì vậy, Persephone còn được ví là
nữ Thần Mùa Xuân.
Đất đai, mùa màng chính là mẹ,
8 • đại kỷ nguyên

Persephone còn được ví là nữ Thần Mùa Xuân.

và mùa xuân chính là con. Đây là
một hình ảnh gần gũi, dễ hiểu để
lý giải những hiện tượng tự nhiên.
Trong xã hội Hy Lạp cổ đại,
thần thoại đã từng là trung tâm
của cuộc sống hàng ngày. Những
người Hy Lạp xem thần thoại là
một phần lịch sử của mình, đó là
thời mà người và Thần đồng thời
tồn tại trên Trái Đất. Sau khi tạo
ra thế giới từ hỗn mang, Thần phải
dạy cho con người những điều quá
đỗi mới mẻ và khó hiểu đối với họ.
Nên Thần đã sống gần con người,
triển hiện cho con người thấy

Cũng giống như không có đau
khổ, mất mát do các vị Thần giáng
xuống thì sẽ rất khó để hiểu được
thế nào là hạnh phúc, đủ đầy.
Không có đớn hèn, nhu nhược
thì sẽ không biết được thế nào là
anh dũng, quả cảm, can trường.
Mọi khái niệm đều tồn tại và định
nghĩa được bởi một khái niệm
trái ngược khác. Vậy nên vào cái
thời nhân Thần đồng tại đó, các vị
Thần phải đặt định cho con người
thế gian những hiểu biết đơn giản
bằng chính vai diễn của mình, trải
qua năm tháng dài đằng đẵng để
con người ngày càng hoàn thiện
hơn về tư duy.
Câu chuyện về bốn mùa cũng
cho thấy những thăng trầm trong
cuộc đời con người. Đời người
mấy ai chỉ trải qua suốt những
mùa xuân tươi đẹp? Để có được
hạnh phúc, chúng ta đều phải
kiên trì trải qua những mùa đông
giá lạnh, nỗ lực vun xới để có
được quả ngọt mang tên niềm vui
và hài lòng.

Và mọi biến động, xoay vần
của cuộc đời đều bắt nguồn
từ những ham muốn thậm
chí là từ chính tình yêu vô
bờ mà chúng ta nghĩ là thánh
thiện nhất.

Nếu không có lòng tham và ích
kỷ của Hades, không có sự vô
tâm của Zeus, câu chuyện bốn
mùa đã không thể bắt đầu. Nàng
Persephone nếu không đam mê
hương sắc quyến rũ thì đã không
rơi vào vòng tay Thần địa ngục. Và
tình yêu vô bờ bến, thuần khiết, vô
tư nhất trên đời này – tình mẫu tử
hóa ra cũng có lúc mang tới đau
thương, bất ổn cho thế gian lẫn
thiên giới.
Bởi con người sống là phải
có cái “tình”, dù đẹp hay xấu, ích
kỷ hay vô tư, cái tình này sẽ dẫn
khởi tới những biến động khó
lường trong cuộc sống. Mọi hỉ,
nộ, ái, ố đều từ cái tình mà tới.
Có yêu thương vô hạn thì sẽ có
mù quáng, ích kỷ, ghen tuông.

Có thích làm việc gì đó thì sẽ có
sự cuồng tín, bất chấp thủ đoạn
để thành công. Có ghét điều gì
đó thì sẽ có kỳ thị, ác độc. Có
đam mê thì sẽ có phóng túng
dục vọng…
Chúng ta khó có thể kiểm soát
và dự đoán được kết quả cuối
cùng của những vòng lan tình cảm,
ham muốn, chúng lan tỏa và chồng
chéo lên nhau như những sóng
nước. Điều chúng ta có thể làm là
cố gắng nghĩ tới người khác trước
khi nghĩ tới mình, xem xem liệu
điều mình muốn có thể sẽ phương
hại tới ai đó không.
Nếu làm được như vậy thì cái
tình kia sẽ trở thành cao thượng,
rộng lớn vô hạn, chở che và dung
chứa được vạn vật. □
Ảnh: Pinterest

Các vị thần Hy Lạp.
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Tích đức không cần
ai thấy, hành thiện
tự có trời biết
Châu Yến

Điều đáng sợ của hành động làm ác, không
phải là bị người khác phát hiện mà là chính
mình tự biết; điều đáng khen của hành
động lương thiện không nằm ở lời khen
của người khác mà là nằm ở sự an vui của
chính mình. Yêu không phải là tìm kiếm
một người hoàn hảo, mà là phải học cách
dùng đôi mắt hoàn hảo để ngắm nhìn một
người không hoàn hảo.
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T

ích đức không cần người khác
thấy, hành thiện tự có trời
biết.
Người làm việc thiện, phúc tuy
chưa đến, họa đã đi xa.
Người làm việc ác, họa tuy chưa
đến, phúc đã đi xa.
Người làm việc tốt giống như
cỏ trong vườn xuân, không thấy
trưởng thành, lâu ngày sinh sôi.

Người làm việc ác giống như
đá mài dao, không thấy hao tổn,
lâu ngày mới mòn.
Phúc họa vô môn luôn tại tâm
(ý nói phúc và họa không có cửa
để chúng ta đi vào nó, mà nó được
hình thành qua suy nghĩ tốt hoặc
xấu trong tâm của chúng ta).
Điều đáng sợ của hành động
làm ác không phải là bị người khác
phát hiện, mà là chính mình tự biết.
Điều đáng khen của hành động
lương thiện không nằm ở lời khen
của người khác, mà là nằm ở sự an
vui của chính mình.
Đời người, có bao nhiêu toan
tính thì có bấy nhiêu đau khổ.
Có bao nhiêu khoan dung thì
có bấy nhiêu niềm vui.
Đau khổ và niềm vui đều là sự
phóng chiếu của tâm linh, giống
như trong gương có cái gì là do sự
vật đứng trước gương quyết định.
Trong lòng không buông bỏ
được, tự nhiên sẽ thành gánh
nặng, gánh nặng càng nhiều, đời
người càng không vui.
Tâm toan tính giống như cái túi
quần, tâm khoan dung giống như
cái phễu.
Tâm phức tạp thích toan tính,
tâm đơn giản dễ vui vẻ.
Biết khoan dung, con đường
đời mới có thể càng đi càng rộng.
Oán hận là một ly rượu độc,
cái bị giết chết là niềm vui của
chính mình.
Dùng sai lầm của người khác
để trừng phạt bản thân là một
chuyện vô cùng ngu xuẩn.
Vậy chi bằng, tha thứ cho lỗi
lầm của người khác, vui vẻ với
cuộc đời của mình.
Không khoan thứ cho người
khác, thật ra là đang không bỏ qua
với chính mình.

Tấm lòng của một người có thể
dung chứa được bao nhiêu người,
thì có thể thắng được bấy nhiêu
lòng người.
Tấm lòng rộng mở, mới có thể
thành tựu sự nghiệp, mới có đời
người yên bình và vui tươi.
Tâm rộng lớn, thì tất cả mọi
chuyện đều nhỏ hết.
Chuyện lớn chuyện khó, xem
cách đảm đương.
Nghịch cảnh thuận cảnh, xem
tấm lòng.
Là vui hay giận, xem tu tính.
Có mất có được, xem trí tuệ.
Là thành là bại, xem kiên trì.
Mọi chuyện thuận theo tự nhiên.
Vạn sự xử trí an nhiên.
Lúc đắc ý điềm nhiên.
Lúc thất ý thản nhiên.
Gian nan trắc trở xem như là
tất nhiên.
Trải nghiệm hết vô thường mới
ngộ ra.
Uống loại trà thanh khiết,
ngậm cái miệng thị phi, kết giao
bạn ngộ đạo.

Tình yêu đích thực, là chấp
nhận, không phải chịu đựng; là
ủng hộ, không phải chi phối; là hỏi
thăm, không phải chất vấn.
Tình yêu đích thực, phải cảm
ơn, cũng phải xin lỗi; phải ân cần,
cũng phải thông cảm; phải nhận lỗi,
cũng phải sửa lỗi.
Tình yêu đích thực, không phải
nghi ngờ lẫn nhau, mà là cùng nhau
nhìn về một hướng.
Thật ra, yêu không phải là tìm
kiếm một người hoàn hảo. Mà là,
phải học cách dùng đôi mắt hoàn
hảo để ngắm nhìn một người
không hoàn hảo. □
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từ bát mì ấm áp đêm giao thừa
của ông chủ quán
Ảnh: flickr.com

Mai Trà – Hữu Bằng

Đây là câu chuyện có thật xảy ra vào ngày 31/12 cách
đây rất nhiều năm tại quán mì Bắc Hải Đình trên đường
phố Trát Hoảng, Nhật Bản. Đêm ấy cũng chính là đêm
giao thừa. Đêm giao thừa cùng gia đình ăn một tô mì là
phong tục truyền thống của người Nhật Bản. Vì vậy, đến
ngày này hầu như quán mì nào cũng rất đông khách, đắt
hàng. Bắc Hải Đình cũng không ngoại lệ.

N

gày hôm nay, Bắc Hải Đình
gần như cả ngày đều đông
khách, mãi đến hơn 10
giờ đêm khách mới thưa thớt dần.
Những ngày bình thường, giờ này
vẫn còn rất đông người qua lại trên
đường nhưng hôm nay ai ai cũng
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mau chóng trở về nhà sớm một
chút để kịp đón giờ phút giao thừa.
Vì vậy, trên đường phố phút chốc
trở nên vắng vẻ yên tĩnh.
Đêm giao thừa, khi người khách
cuối cùng rời khỏi quán, bà chủ đang
định kéo cánh cửa tiệm lại thì cánh

cửa lại một lần nữa được mở ra nhè
nhẹ. Một người phụ nữ trung niên
dẫn theo hai cậu con trai bước vào.
Đứa lớn ước chừng khoảng 10 tuổi
và đứa nhỏ 6 tuổi. Cả hai đều mặc
bộ quần áo thể thao giống nhau còn
người phụ nữ kia mặc một chiếc áo

Ảnh: flickr.com

Điều kỳ diệu

khoác cũ kỹ đã lỗi thời.
Bà chủ lên tiếng: “Xin mời ngồi!”
Người phụ nữ rụt rè nói: “Có
thể… cho chúng tôi… một bát mì
được không ạ?” Hai đứa bé đứng
yên lặng đằng sau mẹ và đưa mắt
nhìn chăm chú.
“Đương nhiên… đương nhiên là
có thể, mời ngồi qua bên này!”
Bà chủ quán dẫn họ tới bàn số
2 rồi hướng vào trong bếp hô to:
“Cho một bát mì!”
Ông chủ liếc mắt nhìn ba mẹ con
rồi lặng lẽ nấu một bát mì lớn đầy
tràn, cả bà chủ và khách đều không
biết. Ba mẹ con người phụ nữ ăn
chung một bát mì rất ngon lành.
Họ vừa ăn vừa khe khẽ nói chuyện.
“Ngon quá!” – đứa lớn nói.
“Mẹ! Mẹ cũng ăn thử đi!” – đứa
nhỏ vừa nói vừa gắp một miếng
đưa vào miệng mẹ.
Chỉ trong chốc lát họ đã ăn hết
bát mì, người mẹ thanh toán cho
chủ quán 150 đồng. Ba mẹ con họ
cùng đồng thanh khen: “Thật là
ngon! Cảm ơn ông bà!” rồi họ cúi
chào và bước ra khỏi quán. Ông chủ
và bà chủ cũng đồng thanh đáp trả:
“Cảm ơn quý khách! Chúc quý khách
năm mới vui vẻ!”.
Một năm trôi qua, ai cũng đều
bận rộn với công việc của mình và
chẳng mấy chốc đã đến giao thừa
năm sau. Bắc Hải Đình vẫn làm ăn
rất phát đạt. So với năm ngoái, đêm
giao thừa năm nay họ có vẻ còn bận
rộn hơn. Hơn 10 giờ, bà chủ đang
định đóng cửa thì cánh cửa lại bị
kéo ra nhè nhẹ. Bước vào tiệm mì
là một người phụ nữ trung niên và
hai đứa trẻ.
Bà chủ quán nhìn thấy cái áo
khoác kẻ carô cũ kỹ lỗi thời liền lập
tức nhớ lại vị khách hàng cuối cùng
đêm giao thừa năm ngoái.

“Có thể… nấu cho chúng tôi một
bát mì được không?”
“Đương nhiên! Đương nhiên!
Mời vào trong ngồi!”
Bà chủ quán vừa dẫn họ đến chỗ
ngồi bàn số 2 năm ngoái vừa cất
tiếng: “Cho một bát mì!”
Ông chủ quán một tay châm lửa
lên bếp vừa mới tắt và lên tiếng:
“Được! Được! Một bát mì!”
Bà chủ đi vào bếp nói nhỏ với
ông chủ: “Này ông! Nấu cho họ ba
bát mì có được không?”
“Không được đâu, nếu mình làm
như thế chắc họ sẽ thấy ngại đấy!”
Ông chủ trả lời như thế nhưng
lại lấy thêm mì đủ ba người ăn cho
vào nước, bà chủ đứng bên cạnh
mỉm cười và nói: “Nhìn ông có vẻ
khô khan nhưng xem ra tâm địa
không đến nỗi!” Ông chủ yên lặng
làm một bát mì lớn thơm ngào ngạt
rồi đưa cho bà chủ mang ra.
Ba mẹ con người phụ nữ lại
ngồi quanh bát mì, vừa ăn vừa nói
chuyện. Những câu chuyện của họ
cũng lọt vào tai hai vợ chồng ông
chủ quán.
“Thơm quá… thơm quá… ngon thật!”
“Năm nay chúng ta còn có thể

được ăn mì Bắc Hải Đình, quả là
may mắn!”
“Sang năm lại được đến đây ăn thì
tốt quá!”
Sau khi ăn xong, người mẹ lại
thanh toán 150 đồng và chào ra về.
“Cảm ơn quý khách! Chúc cả nhà
năm mới vui vẻ!” Nhìn bóng lưng ba
mẹ con người phụ nữ, hai vợ chồng
ông chủ đàm luận một hồi lâu.
Đêm giao thừa năm thứ ba, Bắc
Hải Đình vẫn rất đông khách, ông
bà chủ bận đến mức không có thời
gian để trò chuyện. Nhưng đã đến 9
rưỡi tối, hai vợ chồng họ bắt đầu có
chút bất an. Đến 10 giờ, nhân viên
trong quán đều đã nhận được bao
lì xì và ra về. Ông chủ vội vã tháo
các tấm bảng trên tường ghi giá
tiền của năm nay là “200đ/bát mì”
và thay vào đó giá của năm ngoái
“150đ/bát mì”. Trên bàn số 2 bà chủ
đã đặt lên đó bảng “Đã đặt chỗ” vào
30 phút trước.
Dường như ba mẹ con người
phụ nữ ấy đợi cho khách rời hết
mới bước vào. Đến 10h30 cả ba
mẹ con họ cuối cùng cũng đã xuất
hiện. Đứa lớn mặc bộ quần áo đồng
phục còn đứa em mặc bộ quần áo
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Đêm giao thừa năm thứ ba, Bắc Hải Đình vẫn rất đông khách, ông bà chủ bận đến
mức không có thời gian để trò chuyện.

khiến cho mẹ có thể an tâm công
tác. Công ty mẹ đã phát cho mẹ một
phần thưởng đặc biệt, vì vậy hôm
nay mẹ đã đem số tiền đó trả hết
phần nợ còn lại rồi!”
“Mẹ! Anh trai! Thật sự là quá tốt
rồi, nhưng mà sau này mẹ hãy cứ để
cho Tiểu Thuần nấu cơm nhé!”
“Con cũng muốn tiếp tục đi đưa
báo. Tiểu Thuần, cố gắng lên nhé!”
“Mẹ cảm ơn hai con, thật sự
cảm ơn!”
“Tiểu Thuần và con còn có một bí
mật mà chưa nói cho mẹ biết. Đó
là vào một ngày chủ nhật của tháng
11, trường của Tiểu Thuần gửi thư
mời phụ huynh đến tham dự một
tiết học. Thầy giáo của Tiểu Thuần
còn viết một bức thư đặc biệt nói
là bài văn của Tiểu Thuần đã được
chọn làm đại diện cho Bắc Hải đi dự
thi văn toàn quốc. Con nghe bạn
của Tiểu Thuần nói mới biết được,
vì vậy hôm đó con đã thay mặt mẹ
đến tham dự ạ!”
“Chuyện này là thật sao? Sau đó
thì thế nào?”
“Thầy giáo ra đề bài là: “Nguyện
vọng của em là gì?” Tiểu Thuần đã
viết về bát mì và đã được đọc trước
tập thể ạ! Tiểu Thuần viết là: “Cha
của em bị tai nạn xe mất đi để lại
nhiều nợ nần. Vì để trả nợ, mẹ em
đã làm việc quên mình từ sáng đến
đêm. Ngay cả việc con hàng ngày đi
đưa báo, em cũng viết ra hết. Em
còn viết cả: “Vào đêm 31/12, ba
mẹ con cùng ăn chung một bát mì
vô cùng ngon. Mặc dù ba người chỉ
ăn một bát mì, nhưng hai vợ chồng
bác chủ tiệm vẫn nói lời cảm ơn lại
còn chúc chúng tôi năm mới vui vẻ
nữa! Lời chúc đó đã giúp chúng tôi
có dũng khí để sống, nhanh chóng
trả hết phần nợ nần còn lại.”
“Vì vậy, Tiểu Thuần viết rằng sau

Ảnh: flickr.com
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của anh nên nhìn hơi rộng một chút.
Cả hai anh em đều đã lớn hơn rất
nhiều. Người mẹ vẫn mặc chiếc áo
khoác kẻ carô cũ kỹ và lỗi thời như
hai năm trước.
“Mời ngồi! Mời ngồi!” – Bà chủ
nhiệt tình mời họ vào tiệm ngồi.
Nhìn vẻ tươi cười của bà chủ, người
phụ nữ dè dặt nói: “Phiền bà… phiền
bà… nấu cho chúng tôi hai bát mì
được không?”
“Được! Tất nhiên là được! Mời
ngồi qua bên này!”, bà chủ dẫn họ
đến bàn số 2 rồi nhanh nhẹn giấu
tấm biển đặt chỗ trước đi, bà hướng
vào bếp gọi: “Cho hai bát mì!”
“Được! Hai bát mì! Xong ngay
đây!” Ông chủ vừa nói tay vừa cho
thêm ba nắm mì vào nồi nước nấu.
Ba mẹ con họ vừa ăn mì vừa nói
chuyện rất vui vẻ.
Hai vợ chồng ông bà chủ đứng
ở chỗ nấu ăn nhìn họ vui vẻ, trong
lòng cũng vui theo.
“Tiểu Thuần và con trai cả này!
Hôm nay mẹ muốn cảm ơn hai con!
Cảm ơn hai con rất nhiều!”
“Tại sao lại cảm ơn chúng con ạ?”
“Là như thế này, vụ tai nạn của
cha các con đã khiến cho tám người
bị thương. Công ty bảo hiểm chỉ bồi
thường một phần số tiền này, số
còn lại chúng ta phải trả. Mấy năm
qua, mỗi tháng chúng ta đều phải
nộp 50 ngàn”.
“À, chuyện này thì chúng con biết
rõ rồi mẹ ạ!” đứa lớn trả lời.
Bà chủ cũng không động đậy mà
lẳng lặng lắng nghe.
“Lẽ ra là phải trả đến tháng ba
sang năm mới trả hết, nhưng mà
năm nay mẹ đã nộp xong rồi!”
“Mẹ! Thật vậy sao?”
“Ừ! Mẹ nói thật! Bởi vì anh cả
rất chăm chỉ đi đưa báo còn Tiểu
Thuần thì giúp mẹ đi chợ nấu cơm,
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này lớn lên muốn mở một tiệm mì,
trở thành ông chủ tiệm mì lớn nhất
Nhật Bản và cũng sẽ nói với khách
hàng của mình những câu như: “Cố
gắng lên! Chúc quý khách hạnh
phúc! Cảm ơn quý khách!”
Đứng sau bếp, hai vợ chồng
ông chủ nghe những lời này liền
ngồi sụp xuống lấy khăn lau những
giọt nước mắt đang trào ra trên
khuôn mặt…
Ba mẹ con họ lặng lẽ nắm chặt
tay nhau, vỗ vai động viên nhau và
cùng ăn hết hai bát mì rồi trả 300
đồng, nói lời cảm, cúi chào ra về!
Nhìn bóng dáng của ba mẹ con họ,
ông chủ quán nói theo: “Cảm ơn
quý khách! Năm mới vui vẻ!”
Lại một năm nữa trôi qua, đêm
31/12, vào 9h30 bà chủ lại đặt biển
“đã đặt chỗ” lên bàn số 2 nhưng ba
mẹ con người phụ nữ kia đã không
đến. Năm thứ hai, thứ ba… ba mẹ
con họ vẫn không xuất hiện. Tiệm
mì Bắc Hải Đình làm ăn ngày một
phát đạt, toàn bộ đồ đạc và bàn ghế
đã được thay mới duy chỉ có bàn số
2 là vẫn được để nguyên như cũ.
Rất nhiều ngày 31/12 qua đi…

nhưng chiếc bàn hai vợ chồng chủ
quán dành tặng ba vị khách lạ năm
nào vẫn luôn còn trống…
Và vào một ngày 31/12 của rất
nhiều năm sau đó, khi khách khứa
tấp nập vào quán mì Bắc Hải Đình
vừa ăn vừa chờ tiếng chuông giao
thừa như thường lệ, thì có hai
thanh niên mặc veston, tay cầm
áo khoác ngoài đẩy cửa bước vào.
Bà chủ đang định nói “Thực xin
lỗi, quán đã hết chỗ rồi!” thì đúng
lúc đó một người phụ nữ ăn mặc
bộ ki-mô-nô đi đến, đứng giữa hai
người thanh niên trẻ, cất lời: “Phiền
bà… phiền bà… cho chúng tôi ba bát
mì được không? Bà chủ chợt biến
sắc. Đã mười mấy năm rồi, hình ảnh
người phụ nữ trẻ cùng hai đứa con
trai chợt hiện về khiến bà choáng
váng. Đứng sau bếp nấu, ông chủ
cũng choáng váng, đưa ngón tay chỉ
vào ba người khách rồi lắp lắp nói
không lên lời: “Các vị… các vị là…”
Một trong hai người thanh
niên nhìn bà chủ và đáp: “Vâng!
Vào một ngày cuối năm cách đây
14 năm, ba mẹ con cháu đã tới
đây gọi một bát mì, nhận được
www.dkn.tv • 15
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sự khích lệ của bát mì đó mà ba
mẹ con cháu có thêm nghị lực để
sống tiếp. Sau đó, ba mẹ con cháu
chuyển đến nhà bà ngoại cháu ở
huyện Tư Hạ sinh sống. Cháu đã
thi đỗ vào trường y, hiện đang
thực tập ở khoa nhi đồng của
bệnh viện Kinh Đô. Tháng Tư
sang năm cháu sẽ đến làm việc tại
bệnh viện tổng hợp Trát Hoảng
ạ! Hôm nay chúng cháu đến chào
hỏi bệnh viện, thuận tiện viếng
thăm mộ của cha cháu. Em cháu
không trở thành ông chủ tiệm mì
lớn nhất Nhật Bản như hồi nhỏ,
bây giờ đang làm việc ở ngân hàng
Kinh Đô. Ước nguyện bấy lâu nay
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của ba mẹ con cháu là được đến
hỏi thăm hai bác và ăn mì Bắc Hải
Đình ạ!
Hai vợ chồng ông chủ quán mì
vừa nghe vừa gật đầu mà nước mắt
chảy ra ướt cả khuôn mặt. Ông chủ
tiệm rau ngồi ngay gần cửa ra vào
đang ăn liền nuốt vội và nói: “Này
ông bà chủ! Hai người làm sao thế?
Chuẩn bị hơn 10 năm nay giờ mới
được gặp mặt, còn không mau tiếp
đãi khách rồi chiêu đãi họ đi à?
Nhanh lên đi!”
Bà chủ cuối cùng bừng tỉnh rồi vỗ
vào vai ông chủ hàng rau, cười nói:
“Phải rồi!… Xin mời! Xin mời! Mời
ngồi bàn số 2, cho ba bát mì nhé!”
Ảnh: flickr.com
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Ông chủ đang ngây người vội
vàng lau nước mắt trả lời: “Được,
được. Ba bát mì! Có ngay đây!”…
Đây có lẽ là đêm giao thừa đẹp nhất
trong cuộc đời ông…

Suy ngẫm
Đôi khi, chỉ một câu nói, một
hành động nhỏ cũng giúp thay
đổi số phận một con người mãi
mãi. Vợ chồng người chủ quán mì,
bằng nghĩa cử thầm lặng (bỏ thêm
mì vào bát), bằng sự quan tâm, sẻ
chia (gửi lời chúc năm mới) đã gieo
một hạt mầm của hy vọng vào cuộc
sống khốn khó của ba mẹ con. Họ
đã phải sống một cuộc đời chẳng
mấy dễ dàng. Ba người phải ăn một
bát mì chung, chỉ dám vào quán lúc
khuya khoắt, vắng vẻ. Nhưng họ
vẫn rất đàng hoàng, lịch sự, trả đủ
tiền (dù hoàn toàn không biết suất
của mình là suất đặc biệt). Ba mẹ
con không xin ăn và vợ chồng chủ
quán cũng không có ý định lấy bát
mì ra làm của bố thí. Cả hai bên đều
giữ được một phong thái rất cao
cho dù nỗi đời cơ cực ngoài kia vẫn
luôn vây bủa.
Cái kết của câu chuyện thật ấm
áp, ấm áp như những bát mì đong
đầy yêu thương của vợ chồng chủ
quán tốt bụng. Có lẽ hai vợ chồng
ông cũng không thể ngờ rằng một
câu nói của mình có thể tạo ra
động lực sống to lớn như vậy cho
3 mẹ con. Người Bungari có một
câu ngạn ngữ thế này: “Bàn tay
tặng hoa hồng bao giờ cũng phảng
phất hương thơm”. Khi bạn trao
gửi đi yêu thương, nó không tan
vào hư vô. Nó sẽ trở thành dòng
suối mát lành, ngọt ngào chảy
ngược lại xoa dịu chính tâm hồn
bạn. Chẳng phải thế sao? □
www.dkn.tv • 17
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Cơ trưởng người
Việt - 20 năm để
tìm thấy

chuyến đi lớn
nhất cuộc đời
Tuệ Chân

Anh là lứa phi công đầu tiên của Việt Nam được đào tạo lái máy bay thương
mại tại Australia và Pháp, kết quả học tập luôn đạt loại xuất sắc, nhận cúp
danh giá và lưu tên trên bảng vàng của Học viện Hàng không Australia. Tham
gia giảng dạy tại trường Đại học Oxford Anh Quốc, anh trở thành cơ trưởng
lái Airbus A320 khi tuổi đời còn trẻ. 14.500 giờ bay là con số không hề nhỏ đối
với một phi công.

L

ần đầu gặp người phi công
này, tôi thực sự ngỡ ngàng
khi biết được tuổi thật của
anh. Nhìn vẻ ngoài trẻ trung với
nước da láng mịn, sáng bóng, ánh
mắt tinh anh và trung trực, tôi
không nghĩ anh đã 44 tuổi. Với
chặng đường 44 năm ấy, anh đã
theo đuổi ước mơ bay trên không
trung 20 năm có lẻ.
Ngày 27/11/2016 vừa qua, anh
được mời đọc một bài viết tại hội
nghị lớn tổ chức ở Đài Loan trước
7.000 người đến từ khắp nơi trên
thế giới. Đại Kỷ Nguyên xin được
gửi tới độc giả Việt Nam cuộc
phỏng vấn với cơ trưởng Nguyễn
Tuấn Dũng, người con đất Việt đã
có vinh dự truyền tải một thông
điệp quý giá trong hội nghị đó tới
độc giả của Đại Kỷ Nguyên.

Phóng viên (PV): Anh có thể chia
sẻ với độc giả Đại Kỷ Nguyên
cơ duyên anh đến với nghề phi
công? Một nghề với đầu vào rất
18 • đại kỷ nguyên

ít và được tuyển dụng gắt gao?
Anh Nguyễn Tuấn Dũng (NTD):
Năm 1991–1992 tôi trúng tuyển
vào ngành hàng không từ khi còn là
sinh viên năm hai khoa võ vật của
trường Đại học Thể dục Thể thao.
Lúc đó tôi được tuyển vào làm cảnh
vệ trên không đoàn bay 919, khi thi
tuyển đầu vào rất nghiêm ngặt.
Khi tôi làm được gần hai năm thì
chính phủ Australia có giúp Việt Nam
một gói viện trợ đào tạo phi công
thương mại cơ bản hai năm. Tôi may
mắn trúng tuyển và là đoàn phi công
thương mại Việt Nam đầu tiên được
đào tạo ở phương Tây. Khó khăn về
ngôn ngữ là trở ngại lớn, tôi phải cố
gắng tự nâng cao để có thể theo kịp
và hoàn thành tốt khóa học.
Cuối năm 1995 tôi tốt nghiệp, vì
nỗ lực cùng với bản tính ham học từ
nhỏ, tôi được trao cúp do chính phủ
Australia dành cho những học viên
có thành tích cao trong học tập. Các
báo cũng đến phỏng vấn và đưa tin,
cho đến nay tên tuổi của tôi vẫn lưu

trên bảng vàng của Học viện Hàng
không Australia và được nhắc đến
như một tấm gương du học sinh
xuất sắc. Vì thành tích học tốt, tôi
được cử sang Pháp học tiếp khóa
đào tạo lái máy bay Airbus A320
trong vài tháng. Sau đó tôi về Việt
Nam công tác ở Đội 320, rồi trưởng
thành cùng sự lớn mạnh của ngành
hàng không dân dụng nước nhà.
Tôi làm trong ngành Hàng không
Việt Nam được 10 năm thì chuyển
công tác. Tôi thi tuyển vào một
hãng hàng không ở Trung Đông rồi
sang đó làm việc với một mức thu
nhập khổng lồ. Tuy nhiên sau đó hai
năm, cuối năm 2009 đầu năm 2010
tôi lại về nước tham gia việc giảng
dạy. Người lãnh đạo cũ của tôi lên
làm giám đốc trung tâm huấn luyện
của Việt Nam Airlines gọi điện nhờ
tôi về giúp đỡ.
Vì nghĩ đây cũng là cơ hội đóng
góp chút công sức nhỏ bé cho nước
nhà nên tôi từ bỏ công việc đang
làm với thu nhập lớn ở Trung Đông
www.dkn.tv • 19
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trở về nước. Giai đoạn đó Việt Nam
có nghiên cứu đề án đào tạo phi
công liên thông với Học viện Hàng
không Anh ở Oxford. Tôi phụ trách
mảng đó và tham gia giảng dạy tại
Oxford hơn một năm.
Là một phi công yêu nghề, nỗi
nhớ da diết bầu trời đêm khi ở độ
cao hơn 10.000m. Dù đã bay rất
nhiều lần nhưng tôi chưa bao giờ
giải mã được câu hỏi: “Vũ trụ chân
thực là gì, không thấy có thực sự
là không tồn tại không?”. Tôi quyết
định rời Oxford đầu quân về một
hãng hàng không 5 sao của Trung
Đông để tiếp tục được bay và đi tìm
lời giải đáp nhiều câu hỏi day dứt
trong tâm trí tôi.

PV: Được đi nhiều nơi, tiếp xúc
và trải nghiệm nhiều nền văn
hóa, anh có suy nghĩ gì về văn
hóa của Việt Nam?
NTD: Tôi là người rất ham thích
đọc sách, trước khi vào nghề bay tôi
đã tìm hiểu và đọc rất nhiều sách
cổ. Tôi muốn tìm hiểu và khám phá
nguồn gốc của sự sống? Sự xuất
hiện của con người? Mọi khổ đau
hạnh phúc trong cuộc đời là gì?…
Sau khi thông thạo tiếng Anh, tôi
học thêm tiếng Pháp, Nga, Trung.
Mỗi ngôn ngữ đều mang đến cho
tôi một góc nhìn cuộc sống thú vị
khác. Tôi đọc rất nhiều sách từ triết
học, tôn giáo, tâm lý học, y học, đến
kinh tế học… thậm chí cả sách viết
về vũ trụ, về vụ nổ lớn… bằng các
ngôn ngữ khác nhau và được mệnh
danh là “con mọt sách”.
Tôi cũng thường đọc sách về lịch
sử Việt Nam từ thời Thượng cổ đến
cha Lạc Hồng mẹ Âu Cơ sinh ra các
vua Hùng, với bề dày hơn 4.000
năm lịch sử ấy chính là cái gốc cần
giữ gìn. Tôi hiểu văn hóa truyền
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Là một phi công yêu
nghề, nỗi nhớ da diết
bầu trời đêm khi ở độ
cao hơn 10.000m. Dù
đã bay rất nhiều lần
nhưng tôi chưa bao giờ
giải mã được câu hỏi:
“Vũ trụ chân thực là
gì, không thấy có thực
sự là không tồn tại
không?”
Cơ trưởng Nguyễn Tuấn Dũng

thống chính là bảo tồn giá trị đạo
đức đang bị xói mòn ngày hôm nay.

PV: Anh đi biền biệt như vậy,
cha mẹ già ở nhà ai lo lắng chăm
sóc? Anh có tâm nguyện gì để
làm yên lòng cha mẹ?
NTD: Hầu như từ khi bước vào
nghề tôi vắng mặt liên miên. Mẹ tôi
trước là huấn luyện viên thể thao
nay tuổi cao nên bệnh nghề nghiệp
xương khớp trở nên đau đớn cộng
với nhiều thứ bệnh của tuổi già. Tôi
có điều kiện đi khắp nơi mang được
nhiều dược liệu quý hiếm về cho
cha mẹ, nhưng rồi đâu vẫn hoàn
đó, mẹ vẫn không hoàn toàn được
mạnh khỏe.
Một lần mẹ bị đột quỵ, tôi phải
thu xếp về chăm mẹ nằm điều trị
trong bệnh viện. Vào viện thấy
người bệnh chen chúc rồi nằm cả
dưới đất. Nhiều cảnh đời éo le rất
đáng thương, cả những em còn rất
nhỏ đã mang án tử từ những căn
bệnh ung thư ác tính.

Tôi chứng kiến từng giọt nước
mắt của người mẹ trẻ lăn dài trên
má sững sờ khi nhận kết quả xét
nghiệm của con. Ánh mắt ngây thơ
của đứa trẻ vẫn tràn đầy sự sống
đâu biết rằng ngày mai có thể sẽ
rời cõi nhân gian. Rồi cảnh người
cha đen đúa gầy guộc vì cái nắng
cái gió miền Trung hun đúc luôn đói
kém vì bão lũ liên miên, mua cho
con suất cơm 10.000 đồng chỉ có
rau và vài miếng đậu phụ…
Tôi lại thêm một câu hỏi lớn nữa
trong tâm: Vì sao người dân Việt
Nam khổ thế? Nhiều bệnh tật nan
y mỗi ngày một phát triển không từ
cả trẻ em? Rồi tôi lại có được một
phần câu trả lời: Ngoài kia chẳng
phải đạo đức đang tụt dốc? Người
ta sẵn sàng vì lợi nhuận mà cho
thêm chút “thuốc độc” vào đồ ăn.
Để có thể làm tăng thêm “tuổi thọ”
của món ăn nhưng lại khấu trừ đi
sự sống của người sẽ ăn nó.
Tôi lại ước có thể mang được
điều gì đó tốt đẹp từ những hành
trình quanh thế giới về giúp đồng
bào của tôi và cả người mẹ thân
yêu của tôi thoát khỏi sự dày vò
đau đớn của bệnh tật.
Sau nhiều đợt điều trị cũng
không thể khỏi, tôi đành động viên
mẹ đối diện và sống chung với nó.

PV: Vậy điều gì đã mang đến
cho anh vinh dự đọc bài chia sẻ
trong một hội nghị lớn trước
7.000 người đến từ khắp nơi
trên giới được tổ chức tại Đài
Loan? Điều ấy có giúp giải mã
cho anh nhiều câu hỏi và có
thể giúp những người thân yêu
của anh?
NTD: Tất nhiên rồi, điều kỳ diệu ấy
không những phá toàn bộ chấp mê
trong tôi, mà còn mang hạnh phúc

Cơ trưởng Nguyễn Tuấn Dũng chụp cùng Giám đốc Học Viện Hàng Không Oxford,
(Anh Quốc) ông Anthony Petteford.

Cơ trưởng
Nguyễn Tuấn
Dũng đang tham
gia giảng dạy tại
Học viện Hàng
không Oxford.

Tôi lại thêm một câu
hỏi lớn nữa trong tâm:
Vì sao người dân Việt
Nam khổ thế? Nhiều
bệnh tật nan y mỗi
ngày một phát triển
không từ cả trẻ em?
Cơ trưởng Nguyễn Tuấn Dũng

chân chính đích thực đến với tôi và
cả gia đình. Cảm tưởng như tôi vừa
được bước vào một vũ trụ mới, các
mã khóa được mở toang khiến tôi
hoàn toàn chấn động.
Một ngày, mẹ tôi rất phấn khích
gọi điện thông báo rằng đã tìm ra
được một môn khí công rất tốt trên
mạng. Lúc ấy tôi cũng nhiều việc
bận rộn nên đã bỏ qua. Bẵng đi
một thời gian tôi về thăm mẹ, nhìn
khí sắc của bà tốt lên nhiều tôi rất
vui, bà hồ hởi hướng dẫn cho tôi
năm bài công Pháp của Pháp Luân
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Công. Nể mẹ tôi cũng học, khi bay
về Trung Đông mẹ đưa tôi cuốn
Chuyển Pháp Luân – cuốn sách
chính của Pháp Luân Đại Pháp và
dặn rằng con nên đọc nó.
Ra sân bay, trong lúc chờ, tôi
mang cuốn sách ra đọc. Đọc được
hơn một tiếng, những gì trong sách
viết khiến tôi hoàn toàn chấn động.
Sự xúc động mạnh mẽ ấy làm tôi
ngay lập tức hiểu rằng đây chính là
những gì tôi đang tìm kiếm bấy lâu,
rằng đây chân chính là một Pháp
môn tu luyện cao tầng rất thâm
sâu. Tôi gọi ngay điện thoại về cho
mẹ nói rằng: “Cuốn sách ấy thật
tuyệt vời, con sẽ đọc nó”.
Về đến Trung Đông, tôi tập
trung đọc toàn bộ bộ sách này và
chăm chỉ luyện năm bài công pháp.
Trong mười ngày tôi đã đọc xong
hết gồm cả Kinh Văn, lúc ấy Kinh
Văn tiếng Việt còn chưa được dịch
hết. Tôi nhận ra bộ sách này quá ư
bác đại tinh thâm, tất cả những cái
huyền, những cái mê, những cái bí
ẩn từ trước đến nay được giải mã
bằng ngôn ngữ hết sức đơn giản.
Từng lời giảng như tiến nhập vào
tinh thần tôi vỡ òa những Pháp lý
mà bấy lâu tôi không thể tìm thấy ở
bất cứ cuốn kỳ thư kim cổ nào.
Vì thành thạo tiếng Anh nên tôi
tập trung vào đọc Pháp bằng tiếng
Anh. Bản dịch của mỗi ngôn ngữ lại
khai thông cho tôi những nội hàm
mới, tôi nghĩ nếu mà đọc được bằng
tiếng Trung thì sẽ thực sự kỳ diệu
nhất, vì Pháp gốc chính là từ tiếng
Trung mà dịch ra các phiên bản khác.
Tiếng Trung của tôi chưa được tốt,
tôi có nguyện ý chuyển đổi công tác
để sang Trung Quốc học tiếng Trung.
Vì quan hệ quốc gia, các hãng hàng
không của Trung Quốc không được
tuyển dụng quốc tịch Việt Nam nên
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tôi đã tới Đài Loan.
Tôi chấp nhận từ bỏ công việc
ở Trung Đông với thu nhập ngất
ngưởng để về làm cho hãng Hàng
không Đài Loan với mức lương chỉ
bằng một nửa. Tôi thấy vấn đề tài
chính ấy quá nhỏ bé so với những
gì mà tôi đã tìm được từ bộ Pháp
này. Dù bận rộn nhưng tôi bắt đầu
học tiếng Trung bằng cách đọc
Chuyển Pháp Luân và tra từ điển.
Sau mười tháng tôi có thể giao tiếp
và đọc Pháp bằng tiếng Trung cùng
mọi người một cách trôi chảy.
Đọc Chuyển Pháp Luân bản
tiếng Việt, tiếng Anh rồi tiếng
Trung tôi đã tìm ra câu trả lời về
nhân sinh, về vũ trụ, về nguồn gốc
bệnh tật khổ đau cũng như hạnh
phúc của con người từ đâu mà có,
về ý nghĩa và mục đích chân chính
của cuộc đời này.
Tôi đã thực sự thay đổi rất nhiều
và trở người tốt hơn nhờ Pháp Luân
Công. Đấy cũng là lý do tôi được
mời tham dự đọc bài viết của mình
trong một Pháp hội lớn như thế.

PV: Chuyển biến tinh thần và
hành vi của anh chiểu theo ba
chữ Chân Thiện Nhẫn của Pháp
Luân Công có cải thiện được
các mối quan hệ và giúp anh
thăng hoa về đạo đức?
NTD: Những lời nói sắc như dao
của tôi không còn nữa. Rồi tính
tự cao tự đại, khắt khe với đồng
nghiệp ngày trước làm tôi khó hòa
đồng với tập thể, giờ thì khác rồi,
chân thành và bao dung hơn. Tôi
cần phải nghĩ cho người khác chứ
không phải yêu cầu họ làm theo
mình như trước. Hoàn cảnh trong
nhà tôi cũng thay đổi nhiều vì cha
mẹ và tôi cùng tu Đại Pháp, sự hòa
ái và từ bi luôn hiện hữu.

Cơ trưởng Nguyễn Tuấn Dũng đang đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân tiếng Trung.

Đọc Chuyển Pháp Luân
bản tiếng Việt, tiếng
Anh rồi tiếng Trung tôi
đã tìm ra câu trả lời về
nhân sinh, về vũ trụ,
về nguồn gốc bệnh tật
khổ đau cũng như hạnh
phúc của con người từ
đâu mà có, về ý nghĩa
và mục đích chân chính
của cuộc đời này.
Cơ trưởng Nguyễn Tuấn Dũng

Tư tưởng của tôi trở nên thuần
tịnh và trong sáng, tôi ít bị ảnh
hưởng bởi những hoàn cảnh bên
ngoài, điều này rất quan trọng với
nghề của tôi là phải luôn bình tĩnh
và sáng suốt.

PV: Nghe nói Pháp Luân Công
có khả năng điều hòa thân thể,
giải trừ rất nhiều bệnh tật của
người ta? Gia đình anh có được
lợi ích gì từ điều tốt đẹp ấy?
NTD: Sức khỏe của mẹ tôi tăng
tiến từng ngày, bà và cha tôi chăm
chỉ học Pháp và luyện công hàng
ngày. Cá nhân tôi thì nhận được
sự cải biến thân thể rất mạnh mẽ.
Ngày trước, những chuyến bay
xuyên đêm thường làm tôi bị đau
khớp hông do di chứng của những
tập luyện quá độ khi còn trẻ. Rồi
khi mặt trời lên vì ở độ cao ấy, ánh
nắng như hun như đốt rất bỏng
rát. Sau khi về nhà có nằm ngủ cả
ngày thì khi tỉnh dậy khớp vẫn bị
đau nhức và rất mệt mỏi, phải mất
mấy ngày mới hồi lại được. Cơ thể
bị mất nước nên da bị khô, sạm,
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mặt quắt lại nhìn rất hốc hác. Dù
tôi có ngồi thiền thì cũng không giải
quyết được nhiều. Sau khi tu luyện
Đại Pháp, điều kỳ diệu đã xảy ra.
Những chuyến bay đêm không còn
trở nên quá khó chịu nữa vì sau khi
tôi luyện năm bài công pháp thì cơ
thể trở lại trạng thái bình thường,
ngủ ít cũng không bị mệt nữa.
Đặc biệt hơn ở tuổi từ 40 trở lên,
chúng tôi cứ 6 tháng phải kiểm tra
sức khỏe định kỳ bắt buộc. Kết quả
tôi nhận được sau đợt kiểm tra tại
Đài Loan và Nhật Bản còn tốt hơn
cả thời đầu khi tôi thi tuyển vào
Không quân. Các đợt kiểm tra sức
khỏe là rất nghiêm khắc và gắt gao,
tôi thấy mỗi ngày sức khỏe của tôi
lại tốt hơn, các chỉ số, hệ tim mạch
đều chuẩn như người trẻ. Năng lực
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tiếp thu so với hồi học ở Australia
cũng tốt hơn nhiều, điều ấy là một
minh chứng khẳng định sự kỳ diệu
của Pháp Luân Công.

PV: Hơn nửa đời người, anh đã
đi rất nhiều nơi trên thế giới,
nguyện ước mang được gì đó
tốt đẹp về cho những người dân
quê hương anh, làm vơi bớt nỗi
khổ đau của họ. Ước nguyện ấy
anh đã tìm được lời giải đáp?
NTD: Những câu hỏi tôi đặt tâm đi
tìm lời giải qua hàng ngàn cuốn sách
cũng như Kinh thư tôi đã đọc bằng
nhiều thứ tiếng đều không làm tôi
thỏa đáng. Khi tôi tìm ra được đáp
án tất cả những câu hỏi ấy từ duy
nhất cuốn Thiên thư Chuyển Pháp
Luân, tâm tôi reo lên rằng: “Đây

chính là điều tốt đẹp mà tôi đang
đi vòng quanh thế giới kiếm tìm,
chắc chắn có thể giúp người dân
quê hương tôi vơi đi nỗi thống khổ
bệnh tật và mất mát”. Tôi biết chắc
chắn nguyện ước của tôi đã thành
hiện thực, mọi bất hạnh và khổ đau
của nhân gian đều có thể tìm thấy
lối thoát từ chính phương pháp tu
luyện này.
Tôi đồng ý cuộc phỏng vấn này
để thông qua đó có thể gửi đến
những người dân quê hương tôi
một món quà quý giá, một phương
pháp tu luyện chân chính với vô
vàn lợi ích mà không mất một phí
tổn nào. Bởi vì Pháp Luân Công là
Phật Pháp đã xuất lai trong thời
kỳ mạt Pháp, là đến để cứu giúp
con người chân chính thoát khỏi

khổ đau. Mong rằng bệnh viện sẽ
không còn quá tải và thực phẩm
Việt Nam cũng không còn bị
nhiễm độc… Vì Pháp Luân Công
sẽ giúp con người nâng cao tiêu
chuẩn đạo đức và không dám
làm những việc bất lương. Pháp
Luân Công sẽ giúp cho thân người
luyện luôn mạnh khỏe trường thọ
với tâm thái hòa ái từ bi.
Tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ những
người dân Việt Nam muốn tìm hiểu
về môn khí công tính mệnh song
tu này. Số điện thoại của tôi là:
+8869.7855.4398. Vì tôi hay phải
bay, trên máy bay thì không được sử
dụng điện thoại, mọi người có thể
liên hệ với tôi qua trang Facebook
cá nhân https://www.facebook.
com/CaptNguyenTuanDung
hoặc
gửi email cho tôi qua hòm thư:
fxprophet99@gmail.com (Vì hệ
thống trả lời qua thư của gmail đôi
khi bị chạy vào mục “thư rác” nên
bạn vui lòng kiểm tra thư trả lời
của tôi có thể đã bị chuyển vào thư
mục này).
Cảm ơn Đại Kỷ Nguyên đã
giúp tôi thực hiện ước nguyện này.
Cảm ơn độc giả xa gần của Đại Kỷ
Nguyên ở Việt Nam cũng như trên
toàn thế giới đã kiên nhẫn đọc đến
dòng cuối cùng của bài viết. Chúc
độc giả của Đại Kỷ Nguyên luôn
hạnh phúc và có thể nhận ra sự tốt
đẹp của Pháp Luân Công.

PV: Cảm ơn cơ trưởng Nguyễn
Tuấn Dũng, chúc anh thực
hiện được nguyện ước của
mình và vững vàng trên con
đường phản bổn quy chân.
Cảm ơn anh!
(Toàn bộ ảnh trong bài do cơ trưởng
Nguyễn Tuấn Dũng cung cấp)

Cơ trưởng Nguyễn
Tuấn Dũng ngồi luyện
bài công Pháp số 5 của
Pháp Luân Đại Pháp
trước Quảng trường
Tự Do ở Đài Loan nơi
anh đang công tác.

Hành trình đi kiếm tìm hạnh phúc dài đằng đẵng mà tôi trăn
trở cùng mẹ 20 năm, bằng những bức thư bất tận giữa chặng dài
của những chuyến bay, những bức thư tôi đã viết bằng bao nhiêu
cuốn sách, với khao khát không bao giờ nản lòng là làm mẹ hạnh
phúc hơn… cuối cùng đã kết thúc, nhưng không phải bởi tôi, mà
chính là từ mẹ...
Rốt cuộc, mẹ vẫn luôn là người khơi dậy niềm tin, mở rộng
cánh cửa lớn cuộc đời, từ khi tôi còn là một cậu bé, cho đến lúc là
một chàng trai có thể làm chủ bầu trời, thì bầu trời cao rộng nhất
mà tôi từng biết vẫn được mở ra bởi mẹ.
Đấy là ngày tôi bắt gặp ba chữ: Chân - Thiện - Nhẫn.
Một bầu trời lồng lộng và ánh sáng chói lòa của Chân lý, Chính
nghĩa mở ra trước mắt tôi, choáng ngợp và huyền diệu hơn bất
cứ cảnh tượng hùng vĩ nào của vũ trụ mà tôi từng lướt qua trong
hàng triệu km đường bay.
Vũ trụ thẳm sâu, huyền ảo, vừa quen thuộc như hơi thở, vừa
xa lạ đầy mê hoặc từng khiến tôi run rẩy bởi sự bé nhỏ của sinh
mệnh giữa mêng mông vô tận, đã hiện hữu, sáng tỏ và đơn giản
vô cùng giữa những trang của cuốn sách Chuyển Pháp Luân cuốn sách mà từ đây, tôi đã biết là cuốn sách quý giá nhất trong
đời - với một người đã từng đọc cả ngàn cuốn sách như tôi, khiến
tôi thấm thía hơn bao giờ hết, rằng: Đại Đạo là chí giản chí dị…
Giờ đây, khi lướt vào màn đêm hay rực rỡ bình minh, trong
mưa gió vần vũ, tôi không còn cảm thấy nỗi cô đơn giữa sâu thẳm
không cùng. Tôi thấy mình thực sự làm chủ bầu trời, làm chủ sinh
mệnh, và vũ trụ trở nên gần gũi, thân thuộc như một mái nhà mà
tôi biết mình sẽ trở về, như tôi trở về với mẹ, và Hà Nội... sau
những dặm dài không nghỉ, nơi tôi đã hiểu đến tận cùng... thế nào
là Hạnh phúc... □
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Ảnh: pixabay

Thắp “Ba Nén
Hương” Và Vái
“Ba Vái” Khi Đi
Lễ Chùa Là Có
Ý Nghĩa Gì?
Mai Trà
Ảnh: shutterstock

Vào ngày lễ, tết rất
nhiều người thường
có tâm niệm muốn
đi lễ chùa bái Phật.
Họ thắp hương,
vái lạy trước tượng
Phật cầu xin được
khỏe mạnh, tiêu tai,
thăng quan phát tài,
tình duyên tốt đẹp
hay thi cử đỗ đạt…
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Đ

ối với nhiều người, việc đưa
tay lấy ba nén hương và vái
ba vái trước tượng Phật tựa
như hành động “tập mãi thành quen”
mà không hiểu ý nghĩa đằng sau của
hành động này.
Kỳ thực “ba nén hương” và “ba
vái” là có nội hàm ý nghĩa sâu xa ở
đằng sau. Nếu như có thể hiểu rõ
hàm ý này, rất có thể “trời xanh có
mắt” chứng kiến tấm lòng thành kính
của chúng ta mà có thể phù hộ!
Chúng ta thắp “ba nén hương”
trước tượng Phật là có ý nghĩa tương
ứng với “giới, định, huệ”. Nén hương
thứ nhất được gọi là “giới hương” tức
là trước mặt tượng Phật biểu đạt
lòng quyết tâm của mình, từ bỏ thói
quen xấu và ý nghĩ xằng bậy của mình.
Nén hương thứ hai được gọi là “định
hương” là có ý hy vọng
đối với bất kỳ sự việc nào
xảy ra thì bản thân cũng có
thể tĩnh được, bình tĩnh
mà xử sự. Nén hương
thứ ba được gọi là
“huệ hương” (hay “tuệ
hương”) là có ý khẩn
cầu bản thân có được
trí tuệ, khai ngộ mà gặp

được Phật tâm.
Theo kinh Phật giáo thì “giới, định,
huệ” là phương pháp “phá mê khai
ngộ” và cũng là một loại quan hệ
nhân quả.
Chỉ có từ bó thói quen xấu và ý
nghĩ xằng bậy của bản thân thì tâm
mới có thể định xuống được. Khi
tâm đã định được rồi mới sinh ra kết
quả “định sinh huệ”.
Vậy vì sao phải vái ba vái? Vái thứ
nhất là thể hiện cho tâm lễ kính Phật.
Vái thứ hai là thể hiện nguyện vọng
mong muốn được giác ngộ, nguyện
lòng hướng Phật. Vái thứ ba là trang
nghiêm sám hối lỗi lầm của mình
trước Phật.
Như vậy có thể thấy rằng, thắp
hương và bái Phật không phải chỉ
là hành động “theo thói quen” hay
hành động “bề ngoài” mà
chính là thể hiện cái tâm
của con người. Cho nên,
người xưa có câu “không
thắp hương không bái lạy mà
vẫn được phúc báo” chính
là có ý nói rằng cái tâm của
con người mới là yếu tố quan
trọng nhất và được Thần linh
nhìn thấy rõ. □

mọi việc trong
cuộc sống đều hết sức
đơn giản, chỉ cần…
Hóa ra

Vân Hà

Cuộc sống đôi khi thật đơn giản, không phải là điều gì đó quá cao
siêu. Bởi đơn giản chính là trí huệ, sống đơn giản sẽ mang đến niềm
vui, hạnh phúc mà người ta không ngờ tới. Để đạt được điều đó,
trước tiên chúng ta phải biết cách học làm người…
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Một người đi tìm việc làm, đứng
chờ đến lượt phỏng vấn bên ngoài
hành lang, thuận tay nhặt mấy tờ
giấy rác dưới đất và bỏ vào thùng.
Vị phụ trách phỏng vấn vô
tình nhìn thấy, bèn quyết định
nhận anh vào làm việc.
Ảnh: Dreamstime

Hai ngày sau người khách trở
lại, thấy chiếc xe đạp vừa tốt vừa
đẹp như mới mua, liền đưa cậu bé
về hãng của ông ấy để làm việc
với mức lương cao.
Hóa ra để thành đạt trong đời
thật đơn giản, chỉ cần được làm
điều mình thích, vất vả một chút
cũng chẳng sao.

Ảnh: cdn2.creativecirclemedia.com

Câu chuyện 1

Câu chuyện 3

Câu chuyện 5

Một em bé nói với mẹ: “Mẹ ơi,
hôm nay mẹ rất đẹp!”
Bà mẹ hỏi: “Ơ, sao con lại khen
mẹ như thế?”
Em bé trả lời: “Bởi vì hôm nay
mẹ… không nổi giận!”.

Một huấn luyện viên quần vợt nói
với học sinh: “Làm thế nào tìm
được quả bóng rơi vào đám cỏ?”.
Một người nói: “Bắt đầu tìm từ
giữa đám cỏ”.
Người khác nói: “Bắt đầu tìm
từ nơi chỗ trũng nhất”.
Một người khác lại nói: “Bắt
đầu tìm từ điểm cao nhất”.
Đáp án huấn luyện viên đưa
ra là: “Làm từng bước, từ đám cỏ
đầu này đến đầu kia”.

Ảnh: fotolia

Hóa ra để được tưởng thưởng
thật là đơn giản, chỉ cần tập rèn
luyện những thói quen tốt.

Cậu bé nọ học việc trong một
tiệm sửa xe đạp. Một ngày, có
người khách đem đến một chiếc
xe đạp bị hỏng. Cậu không những
sửa lại cho thật tốt, mà còn lau
chùi cho chiếc xe bóng sạch.
Những người học việc khác
cười nhạo cậu bé dại dột, đã
chẳng được thêm chút tiền công
nào lại còn tốn sức.
Ảnh: pixabay
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hoài đấy chứ, chẳng qua là chúng
tôi thay ngay khi nó bị hỏng thôi”.
Hóa ra để duy trì ánh sáng
thật đơn giản, chỉ cần dám thay
đổi là được.

Hóa ra muốn có một vẻ đẹp
khả ái cũng thật đơn giản, chỉ cần
không nổi giận là được.

Hóa ra phương pháp để tìm
thành công thật đơn giản, cứ tuần
tự, đừng nhảy vọt từ số 1 đến số 10.

Câu chuyện 6
Một cửa hàng mà bóng đèn luôn
sáng trưng, có người hỏi: “Tiệm
của anh dùng loại đèn nào vậy,
bóng đèn rất bền”.
Chủ cửa hàng nói: “Đèn bị hỏng

Có một con gà nhỏ đang tìm cách
phá vỏ trứng để chui ra, nó chần
chừ e ngại thò đầu ra ngoài ngó
nghiêng xem xét sự đời. Đúng
lúc đó, một con rùa đi ngang qua,
gánh trên mình chiếc mai nặng nề.
Thấy thế, con gà nhỏ quyết định
rời bỏ cái vỏ trứng ngay lập tức.
Hóa ra muốn thoát ly gánh
nặng cũng thật đơn giản, dẹp bỏ cố
chấp thành kiến là được.
Ảnh: 123anhdep.net

Con nhái ở bên ruộng nói với con
nhái ở bên vệ đường: “Anh ở đây
quá nguy hiểm, dọn qua chỗ tôi
mà ở”.
Ảnh: pixabay

Câu chuyện 9
Có mấy em bé rất muốn làm thiên
thần. Thượng Đế cho mỗi em một
chân đèn và dặn trong lúc chờ
Ngài trở lại, hãy giữ cho mấy cái
chân đèn luôn sáng bóng.
Một ngày, hai ngày, rồi 1 tuần
trôi qua, không thấy Thượng Đế
quay trở lại. Tất cả các bé đều
bỏ cuộc.

Câu chuyện 4
Có ông chủ bắt con trai làm việc
vất vả ngoài đồng.
Bạn bè nói với ông ta: “Ông
không cần phải bắt con trai khó
nhọc như thế, giống cây này tự
nhiên cũng phát triển”.
Ông chủ nói: “Tôi dạy dỗ con
cái chứ đâu phải tôi chăm cây
công nghiệp”.
Hóa ra răn dạy con cái rất đơn
giản, cứ để tụi nó chịu khổ chút xíu.

Câu chuyện 8

Câu chuyện 7

Ảnh: inspirepattaya.com

Câu chuyện 2

Ảnh: pixabay

Con nhái ở bên đường trả lời:
“Tôi quen rồi, dọn nhà làm chi cho
vất vả”.
Mấy ngày sau nhái ở bên
ruộng đi thăm nhái bên đường,
thì thấy nó đã bị xe cán chết, xác
nằm bẹp dí.
Hóa ra để được an toàn thật đơn
giản, chỉ cần tránh xa lười biếng.

Tuy nhiên, có một em bé vẫn
lau chùi chân đèn sáng bóng dù
cho Thượng Đế không đến. Mọi
người đều chê em ngốc nghếch.
Kết quả, chỉ có em được trở
thành thiên thần.
Hóa ra để làm thiên thần thật
đơn giản, chỉ cần có tấm lòng thật
thà tận tụy.

Câu chuyện 10
Chàng thanh niên đến xin làm
môn đệ một vị Thần.
Đúng lúc ấy, một con nghé
chui lên từ vũng lầy, toàn thân lấm
đầy bùn dơ bẩn.
Vị Thần nói với chàng thanh
niên: “Con tắm rửa cho nó giùm ta”.
Chàng kinh ngạc: “Con đi học
chứ đâu đi chăn trâu?”.
Vị Thần nói: “Con không chăm
chỉ vâng lời, thì làm môn đệ của ta
thế nào được”.
Hóa ra biến thành Thần thật đơn
giản, chỉ cần một lòng thành thật .
Ảnh: pixabay

Ảnh: i.pinimg.com

Cuối cùng, hóa ra cuộc sống
cũng rất đơn giản, chỉ cần có thể
hiểu được “trân quý, biết đủ, cảm
ơn” là chúng ta đã có đầy đủ màu
sắc của cuộc sống. □
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Chùm

thơ
xuân

viết từ Hà Nội
Xin giới thiệu cùng Quý độc giả ba bài thơ
của tác giả Nguyễn Khánh Hòa tại Hà Nội
như một món quà tao nhã đón xuân về.

Hoa mai
Chậu mai vàng em gửi
Từ phương Nam nắng vàng
Nơi đất trời ấm áp
Quanh năm không mùa đông.
Những cánh mai rực rỡ
Bừng sáng cả gian phòng
Giữa mùa đông phương Bắc
Như chút tình phương Nam.

Xuân về

Chia tay nhau dạo ấy
Em như cánh chim trời
Mang bầu trời ấm áp
Về bến bờ xa xôi.

Hà Nội mờ trong mưa bụi
Mùa xuân đã tới đây rồi
Chồi non cựa mình thức giấc
Lặng nghe từng hạt mưa rơi.

Để mùa đông lạnh giá
Kéo dài mãi trong tôi
Để mỗi khi nhìn lại
Thấy lòng mình lẻ loi.

Đất trời như tranh thủy mặc
Gần xa như thực như hư
Chỉ đợi tao nhân mặc khách
Phất tay đề một câu thơ.

Như hiện từ thương nhớ
Những cánh mai vàng tươi
Nhắc những điều có thực
Tuổi hoa niên xa vời.

Xuân Ất Dậu (02/2005)

3/2007 (Nguyên Tiêu Đinh Hợi)
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Ngày xuân lên chùa
Ngày xuân lên chùa lễ Phật
Mong tạm lánh cảnh bụi trần
Thói đời bon chen vị kỷ
Xô bồ, nghiệt ngã vây quanh.

Khoá sinh cầu xin đỗ đạt
Nam thanh nữ tú cầu duyên
Hiếm muộn cầu xin con cái
Chữ Tâm liệu có ai xin?

Thèm đắm mình trong tĩnh lặng
Được nghe ngọn gió đầu hồi
Khe khẽ vườn cây xao động
Thoảng hương hoa mộc đâu đây.

Nhà nhà cầu xin vinh hiển
Phúc tài lộc thọ an khang
Ai cầu gió hòa mưa thuận?
Ai cầu quốc thái dân an?

Nhưng khắp chùa đông như hội
Mâm to, mâm nhỏ dâng lên
Vàng mã, rượu bia, hoa quả
Mịt mù hương cháy khói bay.

Cửa Thiền giống như phiên chợ
Nhỏ to cầu khấn râm ran
Tâm can chất đầy ham hố
Bận lòng chi đến Tĩnh tâm!

Chen chúc trước ngôi Tam Bảo
Tiền lẻ giăng khắp mọi ban
Gài cả trong tay Đức Phật
Ồn ào khấn vái, cầu xin.

Ngày xuân lên chùa lễ Phật
Lòng thầm gọi Tĩnh tâm ơi!
Hà Nội, 20/02/2013

Đi buôn, cầu mua được rẻ
Cầu bán đắt như tôm tươi
Kẻ trót đam mê cờ bạc
Cầu sao trúng số đổi đời.
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N

gười xưa phân biệt “phú”
và “quý” rất rõ ràng. Nhà
giàu trong vùng, quá khứ
gọi là “thổ hào”, của cải đầy kho,
người hầu cả trăm. Nhưng có
nhiều “thổ hào” mãi chỉ là kẻ trọc
phú, giàu mà không sang, không
quý. Nhiều người giàu cố gắng học
lấy vẻ cao sang, quý phái nhưng
cũng chỉ có thể là “giả quý” (cao
quý giả tạo). Họ chính là “trưởng
giả học làm sang” mà học mãi
chẳng thành.
“Phú” là tính bằng con số, hiện
vật, bạc tiền nhưng “quý” thì lại
liên quan đến sự tôn nghiêm trong
cảnh giới tinh thần của người ta.
Khí chất cao quý ngấm sâu vào
hồn cốt của người ta dù có tiền
bạc trăm vạn lượng cũng không
sao mua được. Bởi nó liên quan
chặt chẽ với sự giáo dục, hun đúc
truyền thống của gia tộc và sự tu
dưỡng của cá nhân.
Người có khí chất cao quý, có
phúc khí đều có 6 đặc trưng lớn
dưới đây.

1. Đức dày

Người có khí chất cao quý
hay không, chỉ cần nhìn vào
6 điểm này là biết rõ
Phi Long

Ai cũng muốn được cao quý trong đời, được nể trọng. Nhưng ít người
biết rằng tiền bạc không làm nên người cao quý, danh vọng không làm
nên người đáng trọng. Rốt cuộc thì người cao quý, họ là ai?
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Người xưa nói: “Hậu đức tải vật”
(đức dày chở muôn vật), ý là người
ta chỉ cần có đức hạnh tốt thì
làm chuyện gì cũng thành. Trái lại,
người không có đức lớn thì chẳng
có cách nào thành công. Người xưa
cũng khuyên răn chúng ta cần phải
vui vẻ chịu thiệt, nghĩ cho người
khác mới có thể làm nên việc lớn.
Đồng thời, đức dày chính là
phúc. Làm người mà có đức dày thì
được mọi người tôn trọng. Người
có đức dày luôn có thể lấy tấm lòng
độ lượng mà bao dung người khác.
Người muốn gây dựng sự nghiệp
càng cần phải có phong thái khoáng
đạt, bao dung hết thảy người trong

Ảnh: fotolia

Lão Tử.

Bậc đại trượng phu
ở chỗ dày dặn mà
tránh chỗ mỏng
mảnh, ở chỗ thực
mà tránh chỗ hào
nhoáng.
Đạo Đức Kinh

thiên hạ. Khi ấy, họ mới mong được
người thiên hạ bao dung và thu
được nhân tâm.
Trong “Đạo Đức Kinh” có câu:
“Đại trượng phu xử kỳ hậu, bất cư
kỳ bạc; xử kỳ thực, bất cư kỳ hoa”
(Tạm hiểu: Bậc đại trượng phu ở
chỗ dày dặn mà tránh chỗ mỏng
mảnh, ở chỗ thực mà tránh chỗ
hào nhoáng).
Vậy cũng nói, người có đức dày
chính là “ở chỗ thực mà tránh chỗ
hào nhoáng” vậy. Lão Tử đã nhìn

ra rằng những thứ hoa lệ, phồn
hoa, danh lợi mà chúng ta vẫn
nói đến ngày nay, trên bản chất là
nông cạn, ngu muội, không thực
tại, càng không phải là vĩnh hằng.
Vậy điều gì mới mang giá trị vĩnh
cửu đây? Đáp án mà Lão Tử đưa
ra chính là “dày”, chính là đức dày.
Người có khí chất cao quý thật
sự không theo đuổi phồn hoa, hư
danh quá mức. Họ thường giữ vẹn
tinh anh, chất phác, trở về với chân
ngã của mình. Càng là người có học
thức, tu dưỡng cao thì càng hòa
ái, phúc đức. Họ xem nhẹ hết thảy
quyền lực, tiền tài. Khi đối diện với
những mảnh đời bất hạnh, họ nổi
lòng thương xót, dấy khởi tâm từ
bi, không còn coi “đẳng cấp” xã hội
là điều quan trọng nữa. Đây chính
là một loại khí chất cao quý nhất.
Nếu như không có đức dày
do tự mình tích lũy mà chỉ nhờ
vào phúc của công danh, lợi lộc
có được từ thủ đoạn phi pháp thì
cũng giống như bông hoa cắm
trong bình. Thiếu đất đai sinh
trưởng, chẳng mấy chốc chúng sẽ
tự khô héo lụi tàn mà thôi.

2. Thiện lương
Dẫu có ở trong gian nhà sang trọng
đến đâu, lái chiếc xe đắt tiền đến
mấy, thật ra người ta cũng chẳng có
gì xuất sắc cả. Lương thiện mới là
cái gốc làm người. Với một kẻ xa lạ,
có thể biểu lộ ra thiện ý to lớn bao
nhiêu, đó mới là thước đo thật sự
đánh giá sự cao quý của một người.
Điều đáng tiếc là rất nhiều người
không hề để tâm đến điều này.
Có những trọc phú mới nổi
đến nhà hàng dùng cơm, hơi
chút không vừa ý là liền lớn tiếng
quát mắng người phục vụ. Cũng
có những lãnh đạo suốt ngày chỉ
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chăm chăm tóm chặt một chút lỗi
nhỏ của cấp dưới mà không chịu
bỏ qua. Lại có những người miệng
nói lời đạo lý mà trong lòng đầy ác
tâm, giảng những câu thiện lương
mà không ghê tay làm việc xấu. Sự
tình như vậy trong cuộc sống ta vẫn
luôn có thể dễ dàng bắt gặp.
Để nhìn rõ bản chất một người,
hãy nhìn cách anh ta đối xử với
những người yếu thế hơn mình ra
sao. Đây chính là lý do khiến nhiều
kẻ giàu có, trên mình mặc toàn hàng
hiệu nhưng lại không khiến người
khác cảm thấy được một chút khí
chất cao sang nào.
Chỉ có người luôn ôm giữ tâm
thiện lương, đối đãi với người khác
tốt lành dù trong bất kể hoàn cảnh
nào mới xứng đáng được coi là
người cao quý giữa những kẻ tầm
thường. Phẩm chất ấy là thiên tính
cũng là do sự tu dưỡng của cá nhân
đó tạo thành. Người ta chỉ cần chân
thành, trung thực, từ bi cũng có thể
làm người khác cảm động rơi nước
mắt. Người mà lòng ôm giữ thiện
niệm, làm nhiều việc lành, há có thể
không cao quý ư?

3. Giữ chữ tín
Người không giữ chữ tín thì không
có chỗ đứng, quốc gia không giữ
chữ tín thì không sao hùng mạnh
được. Cổ nhân coi giữ chữ tín là một
trong những phẩm hạnh quan trọng
nhất để làm người. Tuân Tử nói:
“Thành tín là điều mà người quân tử
cần phải tuân giữ, cũng là nền tảng
của việc nước nhà“.
Nếu như không có thành tín, bất
kể việc gì cũng không thể làm được
tốt. Quan hệ qua lại giữa người với
người, then chốt nhất là phải thành
tín. Lời đã hứa thì nhất định phải
làm, việc đã làm thì nhất định phải
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Chỉ có người luôn ôm giữ tâm thiện lương, đối đãi với người khác tốt lành dù trong bất
kể hoàn cảnh nào mới xứng đáng được coi là người cao quý giữa những kẻ tầm thường.

kiên quyết, dứt khoát. Thành tín
thuộc về phạm trù đạo đức, không
có trọng lượng, cũng không có giá
cả nhưng có thể khiến một người
hoặc được tôn kính, hoặc thân bại
danh liệt.
Người không giữ lời hứa thì
mọi lời nói, hành động của anh ta
chẳng còn chút giá trị gì, thậm chí
khiến người khác ghét bỏ. Còn
người thành thực tuân giữ lời hứa,
có tâm hồn cao quý, thật khiến
người khác ngưỡng mộ. Bởi vì:
“Xe không bánh thì không đi được,
người không giữ chữ tín thì không
có chỗ đứng“.
Trong “Úc Ly Tử” có ghi lại một

câu chuyện về chữ tín rất hay.
Chuyện kể rằng ở Tế Dương có
một vị thương nhân giàu có, trong
lúc qua sông chẳng may thuyền bị
chìm. Ông nắm được một mảnh gỗ,
lớn tiếng hô cứu mạng.
Có một ngư dân nghe tiếng kêu
cứu liền vội vàng chèo thuyền đến.
Vị thương nhân vội kêu lớn lên:
“Tôi là phú ông giàu có nhất vùng
Tế Dương. Nếu ông có thể cứu
tôi, tôi sẽ cho ông 100 lạng vàng“.
Nhưng sau khi được cứu lên bờ, vị
thương nhân lại trở mặt, chỉ đưa
cho ngư dân 10 lạng vàng. Người
ngư dân trách ông ta không giữ lời
hứa, tráo trở lật lọng.
Ảnh: voyagerloin.com

Phú ông nói: “Anh chỉ là một dân
chài, cả đời cũng không kiếm được
mấy đồng bạc, nay lại đột nhiên
có được 10 lạng vàng như vậy còn
không thấy mãn nguyện ư?“. Ngư
dân nghe vậy bèn lặng lẽ bỏ đi.
Không ngờ về sau, vị phú ông đó
lại một lần nữa bị lật thuyền ở ngay
chỗ cũ. Phú ông lại lớn tiếng hô: “Ai
cứu tôi với! Ai có thể cứu tôi, tôi sẽ
cho người ấy 100 lạng vàng“.
Mọi người đều biết chuyện lật
lọng ngày trước của ông ta nên
không ai muốn đến cứu. Ngay lúc
vị phú ông sắp không gắng gượng
thêm được nữa, bỗng có một
người ngư dân chèo thuyền đến
cứu ông ta lên bờ.
Phú ông lần này lại lấy ra 10
lạng vàng định đưa cho người ngư
dân. Ngư dân đó nói: “Không cần
đâu! Tôi cứu ông là bởi lương tâm,
chứ không phải vì 10 lạng vàng
đó. Hẳn ông đã quên tôi rồi“. Phú
ông nhìn kỹ lại thì ra đó chính là
người đã cứu ông lần trước. Sau
đó, người ngư dân lên thuyền lấy
ra 10 lạng vàng ngày trước trả lại
cho phú ông, rồi quay lưng bỏ đi.
Người có khí chất cao quý, ắt
phải là người biết giữ chữ tín vậy.

4. Khiêm tốn
Có câu: “Khiêm thụ ích, mãn chiêu
tổn” (Tạm hiểu: Nhún nhường thì
luôn được lợi ích, cao ngạo, tự mãn
thì luôn chiêu mời tổn hại và tai
họa). Chỉ có bảo trì tâm thái khiêm
tốn, người ta mới có thể học hỏi
cái hay từ người khác và có được
cơ hội trưởng thành. Khoe khoang
quá lố chỉ có thể chứng minh cho
sự vô tri của mình. Chỉ mới đắc
được một chút thu hoạch đã kiêu
căng tự mãn, như vậy chẳng khác
nào khiến bản thân thụt lùi, mãi

Khiêm tốn là một loại trí huệ thật sự, cũng chính là sự thông minh được ẩn giấu đi mà
không để lộ ra ngoài.

không thể tiến bước.
Ernest Hemingway có một câu
nói rất hay: “Cao quý thật sự không
phải là cao hơn người khác một bậc,
mà là xuất sắc hơn bản thân trước
đây“. Càng là người có khí chất cao
quý, càng là người hiểu rõ đạo lý
“ngoài núi còn có núi cao hơn” thì
càng khiêm tốn trong cư xử, đối
đãi, có thể nhận thấy ưu điểm của
người khác mà dốc lòng học theo.
Phàm là những người tự phụ,
cho mình là nhất, nhìn đời bằng
nửa con mắt, khoe khoang khoác
lác, ngông cuồng tự đại, nhất định
là quá ít trải nghiệm và tôi luyện.
Một người ăn nói ngông cuồng
thực tế là đã bị che mất con mắt,
bịt mất hai tai của mình, không
cách nào tiếp nhận được ý kiến
của người khác, nhìn không thấy
được chân lý và sự thật.

Khiêm tốn là một loại trí huệ
thật sự, cũng chính là sự thông
minh được ẩn giấu đi mà không để
lộ ra ngoài. Người khiêm tốn đều
được mọi người yêu mến.

5. Chính trực
Bạn không nhất định trở thành một
vĩ nhân nhưng hoàn toàn có thể
làm một người chính trực. Vậy thế
nào là chính trực? “Chính” là công
chính, chính khí, là không nghiêng
không lệch, không giả tạo, là quang
minh lỗi lạc. “Trực” chính là rộng rãi,
thẳng thắn, chân thật, đi thẳng về
thẳng, không quanh co uốn lượn,
không trôi theo dòng đời.
Người có khí chất cao quý,
không kể là chuyện lớn chuyện nhỏ,
không kể là đối đãi với ai, đều hoàn
toàn chân thành. Đó không phải
là chuyện lấy lòng giản đơn, càng
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Không kể là đối đãi với ai, đều hoàn toàn chân thành.

không phải vì để giành được sự
cảm thông. Đơn giản là làm người
cần phải biết chính trực như vậy.
Tâm thuật không ngay chính,
có ý lừa bịp, miệng nói một đường
lòng nghĩ một nẻo, giở mánh khóe
thủ đoạn, trước mặt giảng lời quân
tử, sau lưng làm chuyện tiểu nhân
thì tuyệt đối không phải là chuẩn
tắc đối nhân xử thế.
Chính trực là rường cột tinh
thần của con người, cũng là thể
hiện phẩm cách cao quý của
một người.

6. Kiên trì
Ai rồi cũng sẽ phải đối mặt với lựa
chọn thế này: Kiên trì không ngừng
hay là từ bỏ buông xuôi. Nếu như
là người yếu đuối, không chỉ sẽ lựa
chọn từ bỏ và cam lòng nhận thua
mà còn tìm rất nhiều lý do để biện
minh cho bản thân. Nhưng người
mạnh mẽ sẽ luôn kiên trì không
ngừng, dù biết kết quả là thất bại
cũng phải thử một phen.
Có người từng nói: “Người
thành đại sự trên đời này đều là
người ngốc“. Kiểu người này một
khi nhận ra được mục tiêu thì chỉ
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chuyên tâm, kiên trì đi về phía
trước cho đến khi đạt được thành
công. Trái lại, có những người
được xem là thông minh nhưng
đầu óc xoay chuyển quá mau lẹ,
làm việc nhìn ngang nhìn dọc, nghĩ
đông nghĩ tây, kết quả chuyện gì
cũng không thành.
Tăng Quốc Phiên, vị đại thần
trung hưng nổi tiếng của triều
Mãn Thanh, vốn không phải là
thông minh trời sinh. Nhưng vì
sao một mình ông có thể trở thành
“lập đức lập công lập ngôn ba bất
hủ, làm thầy làm tướng làm quan
chỉ một người”?
Bên trong lá thư gửi cho em
trai mình, ông tự nhận mình “mỗi
ngày viết nhật ký bằng chữ Khải,
mỗi ngày đọc 10 trang sử, mỗi
ngày ghi lại một bản cuộc truyện
trò lúc dùng trà. Ba việc này chưa
từng gián đoạn một ngày nào”.
Đằng sau ba việc mà Tăng
Quốc Phiên làm mỗi ngày chỉ là 2
chữ: Kiên trì. Tinh thần kiên trì là
cột trụ của thành công, phản ánh
phẩm chất nội tại của một người
và là thể hiện của tầm nhìn xa
trông rộng.

Tăng Quốc Phiên cũng không
phải chỉ “một ngày làm tốt ba việc”
mà còn duy trì sự kiên trì ấy trong
nhiều lĩnh vực khác suốt cả đời. Ví
như, trong quân đội, ông luôn yêu
cầu bản thân dậy sớm bất kể tiết
trời nóng lạnh ra sao, bất kể hoàn
cảnh thế nào. Ông chỉ cần “nghe
tiếng gà gáy liền thức dậy“, huấn
luyện binh sĩ, giải quyết các loại
công việc.
Có thể kiên trì, giữ bền chí, nói
ra thì thấy rất dễ, thật sự làm được
mới khó. Trên đời, người làm việc
có thủy có chung, kiên định không
lay chuyển là không nhiều.
Kẻ thù khó chiến thắng nhất
của đời người chính là bản thân
mình. Dẫu bạn tự chủ có mạnh mẽ
hơn nữa thì cũng có những lúc bị
bản thân mình đánh bại. Nhưng
nếu muốn nổi bật, trở nên xuất
sắc thì cần phải duy trì thường
hằng, kiên trì làm ngay cả những
việc tưởng chừng đơn giản, bình
thường nhất trong đời. Chỉ có
người kiên trì mới đi đến tận cùng
vạch đích thành công. □
Ảnh: ablwang.com

Chân dung Tăng Quốc Phiên.
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Con người cả đời
thờ Thần khấn Phật
mà không biết rằng:
Chí nguyện không
thành, ấy là bởi
“vẫn còn thiếu một
nén nhang”…
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huyện kể rằng, xưa có một
cậu thiếu niên lên chùa
bái Phật. Cậu cắm ba nén
nhang vào trong lư hương, thành
kính khấn rằng: “Con cầu xin Phật
Tổ phù hộ độ trì, cho con thi đậu
bảng vàng, sớm ngày vinh quy bái
tổ”. Cầu nguyện xong cậu thiếu
niên lại vái lạy ba lần, xong xuôi
mới yên tâm đứng dậy ra về.
Lúc ấy đứng trực trong bảo điện
là một chú tiểu nhỏ tuổi. Chú tiểu
nhìn theo bóng người thiếu niên
đến khi khuất hẳn rồi mới quay
sang hỏi lão hòa thượng: “Thưa

Ảnh: shutterstock

trở về quê nhà là mong tìm được ý
trung nhân.
Chàng trai lên chùa thắp ba nén
nhang, quỳ lạy trước bảo điện mà
khấn rằng: “Cầu xin Phật Tổ phù hộ
cho hạ quan kết được mối duyên
lành, hạnh phúc viên mãn đến trọn
đời”. Nói xong chàng trai vái lạy ba
lần một cách cung kính.
Chú tiểu năm xưa lại quay sang
hỏi lão hòa thượng: “Sư phụ nói
xem, liệu lần này Phật Tổ có nhận
lời hay không?”. Và cũng giống như
ngày trước, lão hòa thượng mỉm
cười rồi nói: “Tiếc là… vẫn còn thiếu
một nén nhang”.
Thoáng một chốc lại 10 năm
nữa trôi qua. Chàng trai năm xưa
nay đã bước vào tuổi trung niên.
Trên gương mặt của ông hiện lên
những dấu vết thăng trầm trong
cuộc sống. Mặc dù có thê tử hiền
thục, vợ chồng thuận hòa, nhưng

Cả đời
bái Phật
nhưng vì sao
vẫn không
toại nguyện?
Là bởi thiếu
một nén
nhang…
Hồng Liên
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Con người cả đời đứng trước tượng Phật chỉ lo cầu
khẩn cho những lợi ích và danh vọng của bản thân
mình mà không biết rằng: Chí nguyện không thành,
ấy là bởi “vẫn còn thiếu một nén nhang”.
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sư phụ, vị thí chủ vừa rồi rất cung
kính lại thành tâm cầu nguyện, vậy
Phật Tổ có nhận lời hay không?”.
Lão hòa thượng chỉ lắc đầu rồi nói:
“Vẫn còn thiếu một nén nhang”.
Mười năm trôi qua trong nháy
mắt, cậu thiếu niên ngày nào nay
đã trở thành một trang nam tử
hảo hán. Dù không đỗ đạt khoa cử,
nhưng nhờ có khí chất hơn người
mà anh quyết chí tòng quân; lại sẵn
thông tuệ sách Thánh hiền nên anh
sớm trở thành một viên tướng văn
võ song toàn, đã lập được nhiều
chiến công hiển hách. Lần này anh
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vì liên lụy chuyện nhà ngoại mà ông
đã bị giáng chức. Từ một đại tướng
quân oai phong lẫm liệt nay ông chỉ
là viên quan quèn ở địa phương,
biết bao chí nguyện lớn lao đều
không thể thực hiện được nữa.
Bước từng bước chậm rãi lên
trước điện thờ, ông dâng hương
bái Phật, cầu nguyện cho con cái
đỗ đạt khoa cử, công danh hoạn lộ,
hoàn thành ước nguyện dang dở
của mình trước kia.
Lúc này chú tiểu lại quay sang
lão hòa thượng, chưa kịp hỏi thì đã
thấy sư phụ than rằng: “Rốt cuộc…
vẫn còn thiếu một nén nhang!”
Nhiều năm nữa lại qua đi, người
đàn ông trung niên năm xưa tóc
đã điểm hoa râm. Ông đã xin cáo
quan, trở về sống an cư nơi thôn
dã. Những gì là hoài bão hay chí
nguyện trước kia, nay cũng nhạt
nhòa như mây khói.
Lần này ông không còn truy cầu
những nguyện ước xa xôi, mà chỉ
thảnh thơi vào chùa thắp ba nén
nhang trước Phật Tổ.
“Thưa Phật Tổ, trước kia con
đã nhiều lần đến đây cầu nguyện,
nhưng dường như Ngài vẫn chưa
nghe thấy lời con. Hôm nay dẫu
Ngài không nhận lời, con vẫn xin
được bày tỏ tấm lòng thơm thảo
với mẹ già.
Cha con mất sớm, mẹ một mình
nuôi con khôn lớn. Thời trai trẻ,
con có thể tung hoành ngang dọc,
vùng vẫy núi sông, ấy là bởi có mẹ
hiền chăm lo từng miếng ăn giấc
ngủ. Giờ mẹ con tuổi đã gần đất
xa trời, con chỉ mong sao bà có thể
sống bình yên vô sự, an hưởng tuổi
già suốt quãng đời còn lại. Chỉ một
điều này thôi, con không cầu mong
gì hơn nữa”.
Chú tiểu ngày nào nay đã trở
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thành hòa thượng, còn sư phụ
của ông cũng già yếu lắm rồi. Lúc
này “chú tiểu” không còn thắc mắc
nhiều như trước nữa, ông chỉ nhìn
vị thí chủ lão niên mà bồi hồi xúc
động. Đứng bên cạnh ông, sư phụ
mỉm cười gật đầu, dường như đôi
mắt ông muốn nói rằng: “Phật Tổ
đã nghe thấy tâm nguyện của thí
chủ rồi đó”.
Người lão niên kính cẩn bước
ra khỏi chùa, khi ông chưa về đến

nhà thì tin mừng đã từ xa truyền
lại: Hai người con trai của ông
cùng đỗ thứ hạng nhất nhì trên
bảng vàng, hơn nữa triều đình còn
ban bố chiếu thư rửa sạch nỗi oan
cho ông, không những khôi phục
chức quan mà còn thăng ông lên
ba bậc nữa.
Nhưng cuối cùng người lão niên
đã không nhận lệnh. Ông một mực
khước từ để được sớm tối chăm lo
cho mẹ già suốt quãng đời còn lại.

lời bàn
Con người cả đời đứng trước
tượng Phật chỉ lo cầu khẩn cho
những lợi ích và danh vọng của bản
thân mình mà không biết rằng: Chí
nguyện không thành, ấy là bởi “vẫn
còn thiếu một nén nhang”.
Vậy “nén nhang” ấy là gì?
Người ta nói rằng “Phật từ bi độ
nhân”. Nhưng có phải vì mâm cao
cỗ đầy, vì chút hoa quả cúng dường,

hay vì vài ba nén nhang và dăm ba
lần quỳ lạy mà Phật phải thực hiện
những gì con người đang đeo đuổi?
Nếu ôm giữ cách nghĩ như vậy, rất
có thể chúng ta đang bất kính với
Thần Phật mà không hề hay biết.
Vậy người như thế nào mới
được Thần Phật phù hộ độ trì? Phật
gia có câu: “Phật tính nhất xuất,
chấn động thập phương thế giới”.
“Phật tính” – ấy là khi trong tâm thực
sự thuần thiện, thuần chính, không

màng tư lợi, hoàn toàn suy nghĩ cho
người khác, thì mới có thể động đến
tâm niệm của Phật Đà. Vậy cũng
nói, con người coi trọng danh lợi,
tiền tài, địa vị, nhưng Thần Phật thì
chỉ xét một chữ “Tâm” này mà thôi.
Bởi vậy mà, khi con người có thể
buông bỏ mọi dục vọng, buông bỏ
mọi truy cầu, chỉ chú trọng nâng cao
đạo đức và tâm tính của bản thân,
thì một cách tự nhiên sẽ không cầu
mà tự đắc… □
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Tuấn Dũng – Lam Thư

Nhân tướng học được thực hành ở phương Đông
từ rất xa xưa vào thời cổ đại. Dựa vào quan sát diện
mạo của một người mà đoán định tương lai, còn có
thể tiết lộ nhiều điều về tính cách của người đó.

Tam đình.
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X

em tướng được dùng như một
nghệ thuật lẫn khoa học trong
khám phá sinh mệnh. Người
xưa sử dụng thuật xem tướng từ
việc chọn vợ gả chồng đến tìm người
cho các chức vụ trong triều đình.
Xem tướng trở thành một phần của
xã hội cổ đại phương Đông, được ghi
chép trong các thư tịch cổ như “Trúc
thư kỷ niên” và ngày càng phổ biến
hơn ở phương Tây.
Có nhiều cách tiếp cận để phân
chia và luận giải khuôn mặt: Khái
quát đến từng nét; hoặc dùng lý âm
dương ngũ hành… Thường khuôn
mặt được chia làm ba phần (gọi là
tam đình).
Thượng đình: (Trán) từ sát mép
của chân tóc đến chỗ tiếp giáp Ấn
đường (khoảng giữa hai lông mày),
còn gọi là Thiên, phản ánh tuổi thơ,
thiếu thời, những yếu tố thiên bẩm
của đối tượng. Đắc cách là cao rộng
sáng sủa, thì não bộ phát triển đầy
đủ, biểu hiện sự thông minh sáng
suốt mà trí tuệ là tiền đề của sự
thành công. Biểu hiện sơ vận của
con người, từ 1-25 tuổi, nếu cao

Người xưa sử dụng thuật xem
tướng từ việc chọn vợ gả chồng
đến tìm người cho các chức vụ
trong triều đình.
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Nhìn Tướng
Biết Tâm,
Nhìn Tâm
Biết Mệnh

rộng: Được nuôi nấng trong một gia
đình đầy đủ sung sướng.
Nếu Thượng đình ngắn thì là con
người có đầu óc thực tế, nếu Thượng
đình tốt mà Hạ đình khuyết hãm cũng
là bất đắc chí.
Trung đình: Khoảng từ lông mày
xuống tới huyệt Nhân trung (giữa môi
trên và mũi), còn gọi là Nhân. Trung
đình quan trọng nhất là cái mũi (tốt là
mũi dài, rộng, tròn, khoan hòa). Đắc
cách là mũi cao và hai lưỡng quyền
(gò má) rộng, mũi phải dài thì mới cân
xứng. Mũi dài chủ thọ. Biểu hiện sức
khỏe, khí lực. Nếu Thượng đình phát
triển đầy đủ mà Trung đình khuyết
hãm thì chẳng làm nên gì, trí tuệ chỉ
dừng ở chỗ lý thuyết, làm việc gì cũng
nản, rất khó thành công lớn.
Hạ đình: Từ Nhân trung đến địa
các (cằm), còn gọi là Địa. Cần phải
phong mãn, nảy nở, đầy đặn, rộng.
Người cằm đầy (địa các nảy nở sáng
sủa, không có vết ám hãm (vết đen,
nốt ruồi) là đắc cách. Cằm phải phù
hợp với mặt (nếu mặt to nhưng cằm
nhỏ hoặc thót thì cũng không tốt).
Nguyên tắc của tướng số là tương
xứng, cân đối. Là lộc, là hoạt lực (tất
cả những khí chất của cuộc sống, kinh
nghiệm đường đời, sự va chạm, bươn
chải trong cuộc sống, mọi hoạt động
dành cho sự mưu sinh và tồn tại cuộc
sống). Địa các (cằm) nảy nở sáng sủa là
vãn niên (về già) sung sướng. Địa các
khuyết hãm: Vãn niên vất vả. Địa các
mỏng (cằm sắc lẹm): Là người bảo thủ,
cực đoan.
Dùng thuyết tam tài (Thiên – Địa –
Nhân) mà quan sát tam đình có thể có
được cái nhìn khái quát về đường đời
của đối tượng: Tam đình bình ổn, phú
qúy vinh hiển. Tam đình bất ổn, thế cô
bần tiện.
Lại có thể xem từng bộ phận: Ví
dụ như khoảng cách trung bình giữa
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hai mắt là bằng độ dài của một con
mắt. Diện tướng gợi ý rằng khoảng
cách giữa hai mắt có thể nói lên
cái chí của một người. Người mà
khoảng cách này rộng thì thường
là dễ dãi, vui đâu chầu đấy, còn
những người mà khoảng cách này
hẹp thì thường là kẻ có chí. Ví dụ
khác là môi miệng. Diện tướng gợi
ý độ dầy mỏng của môi nói lên cái
tính của người. Người môi mỏng
thường đa ngôn, lắm lời. Môi dầy
thường có tài ăn nói.
Hai môi cân xứng, lăng giác
(là đường nét môi) rõ ràng, hình
dáng thanh nhã, môi hồng, khóe
miệng hướng lên, răng đều và
trắng (răng là hình của miệng). Lời
nói là thần của miệng, miệng đẹp
nhưng hay nói xàm bậy là bị phá
(vì tâm không tĩnh, không thể đạt
tới cao sang). Nếu miệng môi đắc
cách hậu vận sung sướng, con cái
thành đạt, bạn bè tốt.

Nhìn tướng mạo biết
được vận mệnh
Câu chuyện Bùi Độ
Bấy giờ là thời triều đại nhà Đường,
Bùi Độ thuở nhỏ sống cảnh nghèo
khổ cơ cực. Một hôm, trên đường
gặp một vị tướng số. Vị này nhìn
tướng mạo Bùi Độ, thấy ánh mắt
láo liên, đường gân chạy vào chỗ
miệng; ấy là tướng ăn xin đầu phố,
đói khổ mà chết; bèn khuyên Bùi
Độ nên nỗ lực tu dưỡng, hành
thiện tích đức.
Mấy ngày sau, Bùi Độ nhặt
được trên núi Hương Sơn một
chiếc đai ngọc của nữ nhân và tìm
trả cho người ta, nhờ thế mà cứu
được tính mệnh cha mẹ cô gái ấy.
Hôm sau ông gặp lại vị tướng số
hôm nọ.
Vị này trông thấy Bùi Độ có ánh
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sẽ gặp họa, phải cẩn thận; rồi gạn
hỏi xem anh có làm gì thất đức
không. Bùi Chương suy xét rồi kể
rằng mấy năm ở Thái Nguyên chỉ
phạm mỗi việc thông dâm với dân
nữ là trái với luân lý mà thôi, chứ
không làm gì bất lương cả.
Đàm Chiếu Pháp Sư thở dài
thườn thượt nói: “Vốn dĩ cậu có
tương lai tốt đẹp, sao chẳng biết
trân quý? Tư thông với vợ người
ta, cậu đã huỷ hết phúc đức của
mình rồi. Thật quá là đáng tiếc!”
Dần dần về sau Bùi Chương
thật sự gặp đại hoạ. Một lần, khi
đang tắm thì bị hành thích, một
đao trúng bụng mà chết.

Tướng mạo của một
người sẽ thay đổi theo
tâm niệm thiện ác của
người đó
mắt trong sáng, thần thái đã khác
hẳn, liền nói sau này Bùi Độ sẽ làm
quan đại thần trong triều. Vị tướng
số bèn khuyến khích Bùi Độ hành
Thiện: “Tấm thân bảy thước chẳng
bằng khuôn mặt bảy tấc; khuôn
mặt bảy tấc chẳng bằng cái mũi ba
tấc; cái mũi ba tấc chẳng bằng một
khối tâm”.
Quả nhiên Bùi Độ sau làm
trọng thần của bốn đời vua
Đường Hiến Tông, Đường Mục
Tông, Đường Kính Tông, và
Đường Văn Tông, là danh tướng
toàn tài, đương thời đã thành
danh “huân cao trung nguyên,
vang danh biên ngoại”. Trong sử
sách nhìn nhận ông là “đức độ
thuỷ chung suốt bốn đời vua”,
uy danh đức độ của ông sánh
với Quách Phần Dương. Bùi Độ
có năm người con, đều có danh
tiếng rạng rỡ, bản lĩnh hơn người.

Chuyện Bùi Chương
Bùi Chương là người Giang
Đông tỉnh Sơn Tây. Cha mẹ của
Bùi Chương có quan hệ rất thân
với thần tăng Đàm Chiếu Pháp
Sư. Pháp Sư giỏi về thuật tướng
số, ông coi tướng Bùi Chương,
thấy thiên đình bạo mãn, địa các
phương viên (đỉnh trán và cằm đầy
đặn phúc hậu), là tướng tương lai
làm nên sự nghiệp danh giá, nhất
định thành tựu.
Khi hai mươi tuổi, Bùi Chương
cưới Lý Thị làm vợ. Một năm sau
đó anh đến Thái Nguyên làm quan,
vợ con phải để lại ở nhà. Mấy năm
sau Bùi Chương trở về gặp Đàm
Chiếu Pháp Sư, thì Pháp Sư rất
ngạc nhiên thấy tướng mạo của
anh đổi khác hẳn: Thiên đình lép
kẹp, cằm nhọn, lòng bàn tay có
hắc khí xoay chuyển.
Pháp Sư bèn bảo e rằng anh ta

“Tướng do tâm sinh” là quan niệm
trong văn hóa Thần truyền, cả
trong Phật giáo lẫn Đạo giáo.
“Tướng” là bề mặt, là biểu hiện
bên ngoài; “tâm” là hoạt động
bên trong; “tướng” là hư cấu bất
thực, ở trạng thái bị động, là phản
ánh ra ngoài của “tâm”; “tâm” thế
nào thì “tướng” thế nấy; “tướng”
là tuỳ theo “tâm” biến hoá mà
biến hoá theo, cũng gọi là “cảnh
tuỳ tâm chuyển”, “tướng tuỳ tâm
sinh”. Cũng có thể coi “tâm” là
nhân của “tướng”, “tướng” là quả
của “tâm”.
Về mặt khoa học, Trung y cổ
đại, sinh lý học hiện đại và tâm lý
học đã phân tích đạo lý “tướng do
tâm sinh” rất đơn giản. Tướng mạo
của một người là sự kết hợp giữa
“hình” và “thần”.
Hình là dung mạo có từ khi sinh
ra. Thần thái quyết định bởi quá
trình tu dưỡng. Từng ý từng niệm

thể hiện trong sinh hoạt thường
ngày của mỗi người, qua năm
tháng đều ngưng tụ trên gương
mặt của họ, gọi là “những gì bên
trong sẽ hiện ra bên ngoài” (hữu
chư nội tất hình chư ngoại).
Tâm niệm nảy sinh sẽ tác động
đến thân thể, nếu tâm bình hòa
yên tĩnh, lòng thanh thản bao
dung, quang minh chính đại, thì
khí huyết hài hòa, ngũ tạng yên
định, thân thể sẽ khỏe mạnh, nét
mặt nhờ đó bình ổn, thần sắc
sáng sủa, khiến người khác nhìn
vào cũng cảm thấy dễ chịu, thoải
mái, vì vậy mà việc giao tiếp thân
thiện, vui vẻ.

Người có thiện tâm,
thường từ trong
ra ngoài tản mát ra
một loại hào quang,
thần thái toát lên vẻ
an hòa, tự tại khiến
người gặp gỡ thấy
thoải mái ngay cả
khi chưa nói chuyện.
Tuân Tử cho rằng: “Tướng hình
không bằng tướng tâm, luận tâm
không bằng luận đức”. Trong cuốn
sách tướng thuật ảnh hưởng nhất
thời cổ đại “Thái thanh thần giám”
bàn về đức như sau: “Lấy đức làm
đầu, biểu hiện trong hành động”
(vi đức chi tiên, vi hành chi biểu),
“Đức có trước hình, hình có sau
đức” (đức tại hình tiên, hình cư đức
hậu), “Bỏ ác theo thiện, trừ nạn
tránh hung” (khứ ứa tùng Thiện,
tiêu tai tị hung).

Từ tướng biết tâm, từ
tâm biết mệnh
Khuôn mặt đẹp cũng là một loại
phúc báo. Dù là phúc báo gì đều
có căn nguyên của nó, giống như
tài phú đến từ bố thí, tôn quý đến
từ khiêm cung, khuôn mặt đẹp
đến từ dịu dàng lương thiện. Đến
trung niên, tướng mạo đã đi vào
ổn định, cũng là thể hiện của tính
cách một người.
Tướng mạo không phải sinh ra
là cố định, mà nó là phản chiếu
của quá trình tu tâm và hành
động lâu dài; cũng vì vậy, tướng
mạo sẽ biểu lộ ra vận mệnh
tương lai của một người. Nửa đời
trước là ảnh hưởng từ kiếp trước,
nửa đời sau, chính là tự mình.
Vậy mới nói, sau khi đến trung
niên, cần phải chịu trách nhiệm
với hành vi của chính mình.
Người có thiện tâm, thường
từ trong ra ngoài tản mát ra một
loại hào quang, thần thái toát lên
vẻ an hòa, tự tại khiến người gặp
gỡ thấy thoải mái ngay cả khi
chưa nói chuyện. Mà người ích
kỷ, giảo hoạt, so đo, tất khó nhìn,
thậm chí xấu xí; cho dù may mắn
có khuôn mặt đẹp đẽ, người ta
thường nói khuôn mặt không có
duyên, càng tiếp xúc càng thấy
khuôn mặt dẫu đẹp cũng không
có cảm tình.

Làm việc thiện hay ác
đều hiển hiện trên
tướng mạo
Xưa có hai anh xem sinh đôi là
Cao Hiếu Tiêu và Cao Hiếu Tích,
cử chỉ lời nói và tài trí thông minh
đều giống nhau như chỉ là một
người. Đạo sĩ Trần Hi Di sau khi
xem tướng mạo hai người, nói:
“Hai người các ngươi có lông mày
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xanh và đôi mắt đẹp đều là người
có trong danh sách đỗ đạt. Huống
hồ ánh mắt các ngươi bây giờ
màu sắc rực rỡ, tất sẽ đỗ đạt cao”.
Đến kì thi Hương, hai anh em
liền cùng nhau vào Kinh Thành,
sống nhờ tại nhà một người thân
thích. Hàng xóm có một quả phụ
trẻ tuổi xinh đẹp. Cao Hiếu Tiêu
một lòng cầu học tâm không
động. Cao Hiếu Tích không cầm
lòng được, nên tư thông cùng
thiếu phụ kia. Sau đó bị người
khác phát giác, quả phụ xấu hổ
quá nhảy sông tự vẫn.
Kỳ thi mùa thu kết thúc, Trần
Hi Di nhìn hai người họ, kinh ngạc
nói: “Tướng mạo hai anh em các
người thay đổi rất lớn. Lông mày
Hiếu Tiêu màu tím, ánh mắt sáng
ngời, nhất định là đỗ cao. Mà lông
mày Hiếu Tích có thay đổi, hai
con ngươi phù, sống mũi ngắn mà
đen, thần sắc chán nản tiều tụy,
khí lạnh mà tán, đây nhất định là
do làm tổn hại đạo đức mà khiến
tướng mạo thay đổi. Cuộc thi này
chẳng những không đậu, ngược
lại có dấu hiệu chết sớm”.
Sau khi yết bảng, Cao Hiếu
Tích thi rớt, hậm hực mà chết.
Cao Hiếu Tiêu trở thành quan lớn,
thanh danh hiển hách, con cháu
đông đúc.
Trần Hi Di bởi vậy cảm thán:
“Nhìn ra tướng mạo một người là
dễ dàng! Nhưng vận mệnh một
người lại không dễ mà đoán chuẩn
xác được, bởi vì mệnh là trời định,
tướng do hành vi của con người
tạo nên. Nếu có thể thuận theo
Thiên ý, hòa hợp sự việc với người,
ắt đời đời hưng vượng. Đây gọi
là phúc hoạ vô môn, duy nhân tự
triệu (phúc họa không có cửa, đều
do người triệu mời)”.
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Tướng do tâm sinh,
cảnh tuỳ tâm chuyển
Một buổi sáng tôi đi qua công
viên gần nhà và nhìn thấy những
người ngồi thiền định. Sớm đầu hạ
trong veo, mặt hồ ngát hương sen,
mùi hoa chớm nở và còn đẫm hơi
sương khiến không gian dịu ngọt,
thuần khiết. Tôi nhìn thấy một cô
gái thiền định, dáng vẻ cô có gì đó
tựa như loài hoa của mùa hè.
Tôi không biết bằng cách nào
và vì sao cô ấy có vẻ đẹp khiến tôi
xúc động như thế. Đó không phải
vẻ đẹp của dung nhan kiều diễm.
Cô ngồi thiền định mắt nhắm khẽ.
Nhưng gương mặt và cả thế ngồi
toả ra ánh sáng của nội tâm, khiến
cô như ngồi trong một đài sen, và
chính cô lại toả ra ánh sáng của
tinh thần, thứ ánh sáng mà tôi biết
là không thể dùng son phấn trang
điểm được.
Về sau tôi biết được rằng, lúc

đó cô đang tập một bài thiền của
Phật gia, và thứ ánh sáng lạ lùng
khiến tôi tĩnh lặng không thốt nên
lời khi gặp cô buổi ấy là bởi cô đã
không ngừng tu dưỡng bản thân
theo nguyên lý Chân – Thiện –
Nhẫn. Chân thành, thiện lương và
dung nhẫn trong mọi hoàn cảnh,
với bất kỳ ai cô gặp.
“Người ta là hoa đất” – người là
tinh hoa của trời đất, tự trong sinh
mệnh đã đồng hoá với đặc tính
Chân Thiện Nhẫn của vũ trụ, khi
sinh ra vốn đã bẩm thụ cái linh khí
thuần khiết của đất trời. Người xưa
dạy rằng, hành thiện có thể thay
đổi số mệnh, cũng có thế thay đổi
tướng mạo của mỗi người. Bất luận
phúc báo nào đều là có căn nguyên
tất nhiên của nó, giống như tài phú
sẽ đến từ việc năng làm từ thiện, sự
tôn quý đến từ sự khiêm nhường,
dung mạo xinh đẹp sẽ đến từ tính
ôn hòa thuần thiện. □

trấn quốc
huyền thoại
của Việt Nam
nghìn năm lưu
danh sử sách

Hồng Liên

Nếu mỗi nền văn hóa lâu đời đều gắn liền với những bảo vật linh thiêng, tựa
như Nhật Bản có “Tam Chủng Thần Khí”, Trung Hoa có “Trấn Quốc Chi Bảo”,
hay Triều Tiên có “Thiên Phù Tam Ấn”, thì Việt Nam cũng tự hào nhắc đến
bốn báu vật thần thánh – “An Nam Tứ Đại Khí”.

A

n Nam Tứ Đại Khí còn được
gọi là Nam Thiên Tứ Bảo
Khí, hay Nam Thiên Tứ
Đại Thần Khí, gồm có: Tượng Phật
chùa Quỳnh Lâm, tháp Báo Thiên,
chuông Ngân Thiên (có tài liệu nói là
chuông Quy Điền) và vạc Phổ Minh.
Đây được coi là 4 kỳ quan, 4 quốc
bảo, 4 công trình nghệ thuật dưới
thời Lý, Trần.
Vậy thì vì sao chúng được tôn
vinh là “đại khí”, “bảo khí”, hay “thần

khí” – nghĩa là những báu vật có thể
chấn hưng cả một quốc gia, quyết
định đến sự phồn vinh hay suy vong
của cả một dân tộc? Chắc hẳn câu
trả lời sẽ không chỉ giới hạn ở mức
độ bề thế của quy mô, mức độ tinh
xảo của nghệ thuật, hay mức độ vĩ
đại của tinh hoa và văn hoá. Mà sâu
xa hơn, nó còn ẩn chứa nhiều bí mật
của cả 4.000 năm lịch sử.
Và nếu nhìn lại những “bộ tứ”
của Đại Việt, ta có thể thấy tất cả

đều là những bậc thánh thần. Ví
như An Nam Tứ Bất Tử thờ 4 vị
thánh linh thiêng; Hoa Lư Tứ Trấn
thờ bốn vị thần trấn giữ các hướng
Đông, Tây, Nam, Bắc của vùng đất
cố đô; hay Thăng Long Tứ Trấn là 4
ngôi đền thiêng thờ các vị đại thần
bảo vệ cho kinh thành.
Phải chăng An Nam Tứ Đại Khí
cũng cần mang trong mình những
yếu tố linh thiêng và cao quý
nhường ấy, mới có thể được coi là
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thấy linh khí phương Nam cường
thịnh nên đã trấn yểm các thế đất,
thu tất cả tinh hoa linh khí của Đại
Việt vào bụng 36 con trâu vàng
rồi đem về giam dưới núi Thái Sơn
cùng với con trâu vàng của Hoa Hạ.
Đến đời vua Tống Thái Tông,
sau khi bại trận trước quân ta ở
Chi Lăng và Bạch Đằng, vua Tống
sai đào trâu mang về yểm ở hoàng
cung, trong đó có cả con trâu vàng
Trung Hoa và 36 con trâu vàng giữ
linh khí Đại Việt.
Sau đó, khi hai vị thánh tăng của
Đại Việt là Nguyễn Minh Không và
Từ Đạo Hạnh vân du đến Trung thổ,
các vị đã giúp nhà Tống trừ tà tại
hoàng cung nên được vua Tống ban
thưởng đồng đen. Hai vị thánh tăng
đã làm phép thu hết cả kho đồng
đen, đồng thời lấy lại 36 con trâu
vàng có chứa tinh anh của dân tộc
Việt. Từ đó, linh khí Đại Việt lại rực
sáng cả trời Nam.
Sau khi trở về, Nguyễn Minh
Không và Từ Đạo Hạnh đã dùng số
đồng đen thu được đúc thành bốn
bảo khí giữ nước, được gọi là Nam
Thiên Tứ Đại Thần Khí.
Bởi vì đồng đen là tinh hoa trên
núi Thái Sơn, mang trong mình linh

khí của trời đất, vậy nên tứ bảo khí
của Đại Việt, một cách tự nhiên, đã
mang trong mình một sức mạnh
thần kỳ.

đó, những vì tinh tú trên thiên hà
đều hướng về phương Nam, đêm
đêm toả hào quang chiếu sáng đất
Thăng Long.

Bảo khí thứ nhất: Đỉnh tháp Báo
Thiên

Bảo khí thứ hai: Tượng Phật
chùa Quỳnh Lâm

Chùa Báo Thiên được xây dựng từ
thời vua Lý Thánh Tông. Vào niên
hiệu Long Thuỵ Thái Bình (1056),
vua ngự thuyền ra hồ Tây thưởng
ngoạn. Bỗng đâu xuất hiện một
người lạ trách mắng vua rằng: “Nhà
ngươi làm chúa trời Nam, sao không
lo tu đức, sửa sang chính sự mà lại
rong chơi? Như vậy vua làm gương
cho kẻ xấu, cho bọn tham quan ô lại,
cường hào ác bá hà hiếp dân lành.
Ta là thần giữ việc mưa gió vùng này.
Nay thấy dân khổ nên báo cho vua
hay”, nói xong bèn biến mất.
Vua Lý Thánh Tông vội trở về
kinh, chấn chỉnh lại triều chính,
đồng thời sai người xây chùa để tạ
ơn Trời Phật, vì vậy chùa mới có tên
là “Báo Thiên”. Sang năm sau, nhà
vua lại cho dựng một toà tháp cao
20 trượng (40m) gồm 12 tầng.
Đến đây, hai vị thánh tăng lại
dùng đồng đen để đúc nên đỉnh
tháp (tầng thứ 13). Cũng kể từ

Bức tượng tại chùa Quỳnh Lâm
không chỉ được chế tạo từ đồng
đen, mà bên trong còn lưu giữ 18
viên xá lợi của các vị bồ tát Đại
Việt, lại thêm 360 viên đá linh khí
từ các đền thờ chư thánh và anh
hùng của Đại Việt. Bởi chứa tinh
anh của dân tộc, nên đây là bức
tượng linh thiêng vào bậc nhất
cõi trời Nam. Có câu nói rằng, chỉ
cần pho tượng vẫn còn thì Trung
Nguyên mãi mãi không thể xâm
phạm bờ cõi An Nam.

Bảo khí thứ ba: Vạc Phổ Minh

Vua Lý Thánh Tông vội trở về kinh, chấn chỉnh lại triều chính, đồng thời sai người
xây chùa để tạ ơn Trời Phật, vì vậy chùa mới có tên là “Báo Thiên”. (Ảnh minh họa)
Ảnh: linkedin.com

Ảnh: pinterest.com

vật báu chấn hưng dân tộc Việt?
Nhưng có lật giở cả "Đại Việt sử
ký toàn thư" cũng không tìm được
lời giải thích cho sự ra đời của tứ
đại khí này. Có chăng, thì những cái
tên như tháp Báo Thiên, vạc Phổ
Minh, hay chùa Quỳnh Lâm chỉ lác
đác xuất hiện đôi lần như một công
trình nghệ thuật hay một di tích
bị tàn phá bởi chiến tranh. Chính
sử dường như vẫn luôn tránh né
những câu chuyện mang yếu tố
thần thoại, trong khi huyền sử lại
chỉ được chắp nối qua những lưu
truyền và ghi chép dân gian.
Bởi vậy, để tìm lời giải thích cho
bốn báu vật nói trên, chúng ta hãy
lần theo những truyền thuyết xưa
còn để lại. Cho dù nó mang sắc màu
huyền thoại, cho dù nó có những
yếu tố tâm linh khó giải thích bằng
lời, thì dẫu sao đó vẫn là một phần
của lịch sử mà dân gian vẫn gìn giữ
cho chúng ta đến ngày hôm nay.
Câu chuyện bắt đầu từ thời
vua Thần Nông khoảng 5.000 năm
trước đây. Sau khi thống nhất sơn
hà, Thần Nông làm phép thu linh khí
Hoa Hạ xuống núi Thái Sơn, khiến
đồng đen trong lòng núi Thái Sơn
kết tinh thành trâu vàng của Trung
Hoa. Khi thiên hạ thanh bình hoặc
khi có chúa thánh ra đời, thì vào
những đêm trăng sáng, trâu vàng lại
ra khỏi núi, bay lơ lửng trên không
trung, toả sáng cả một vùng.
Núi Thái Sơn vốn là nơi có mỏ
đồng đen quý hiếm. Các thầy phong
thuỷ Trung Hoa cho rằng đồng đen
là mẹ của vàng, bởi vậy các đời vua
đều thu thập đồng đen ở Thái Sơn
đem cất vào kho, rồi làm phép cho
trâu vàng không được rời khỏi núi.
Thời nhà Đường, vua Đường Ý
Tông sai Cao Biền sang làm tiết độ
sứ tại nước ta. Cao Biền sớm nhận
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Núi Thái Sơn
nằm tại miền
Sơn Đông
Trung Quốc.

Có câu nói rằng, chỉ
cần pho tượng vẫn còn
thì Trung Nguyên mãi
mãi không thể xâm
phạm bờ cõi An Nam.
(Ảnh minh họa)

Vạc đặt trong chùa Phổ Minh ở
Nam Định. Theo mô tả, vạc nặng
ba vạn cân, bên ngoài có hình rồng
uốn lượn và hình chim âu đang bay,
trên thành có 100 lỗ hình quả trứng
tượng trưng cho con Rồng cháu
Tiên. Trong mỗi lỗ lại đặt một tượng
rồng vàng để tích tụ linh khí của
dòng dõi Bách Việt. Bệ vạc khắc tên
tất cả các vị vua của dân tộc, từ Kinh
Dương Vương, Lạc Long Quân, cho
đến vua Lý Thánh Tông.
Tục truyền rằng, ngay sau khi
vạc được an trí, trên không có tiếng
nhạc vang lừng, rồi hàng vạn con
hạc từ đâu về bay lượn. Hào quang
từ trong vạc phát ra sáng chói một
vùng. Ngài Minh Không thấy vậy
mới nói rằng: “Không ngờ linh khí tụ
nhanh đến vậy. Sau đây trên trăm
năm sẽ có giặc phương Bắc, thiên
hạ không ai địch nổi. Nhưng nơi đây
một vị đại thánh sẽ giáng trần phá
tan giặc đó”.
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Quả nhiên, mảnh đất ấy là nơi
phát tích ra nhà Trần sau này. Còn
người anh hùng đó chính là Hưng
Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, ba lần
chiến thắng quân Nguyên Mông.

Bảo khí thứ tư: Chuông Ngân
Thiên
Khi nhắc đến thần khí thứ tư, có ý
kiến cho rằng đó là chuông Quy Điền
ở chùa Một Cột. Nhưng chuông Quy
Điền không phải do hai vị thánh tăng
đúc nên, hơn nữa cũng không thể
hiện được ý nghĩa linh thiêng như ba
thần khí còn lại. Bởi vậy, giả thiết này
e rằng không hợp lý.
Nói về chuông Ngân Thiên, sở dĩ
có tên gọi như vậy là vì tiếng chuông
vang rền lên tận trời xanh.
Chuông Ngân Thiên gắn liền với
sự tích con trâu vàng dưới lòng Hồ
Tây. Chuyện kể rằng, sau khi đúc,
chuông được đưa lên đỉnh tháp Báo
Thiên. Lúc ấy thần linh đều tụ về nơi
này, hai vị thánh tăng mới bắt đầu
đánh chuông. Tiếng chuông vang
rền, ngân tới tận Trung Hoa. Vì đồng

Sở dĩ có tên gọi
“Ngân Thiên” là vì
tiếng chuông vang
rền lên tận trời xanh.
(Ảnh minh họa)
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Vạc Phổ Minh được đặt trong chùa Phổ
Minh ở Nam Định.

đen là mẹ của vàng, con trâu vàng
Hoa Hạ ngỡ là tiếng mẹ gọi bèn
vùng lên chạy về đất Thăng Long,
rồi sau được trấn yểm dưới lòng Hồ
Tây. Gần nơi trâu trầm xuống được
dựng đền thờ, gọi là đền Kim Ngưu,
nghĩa là đền Trâu Vàng. Người
dân Thăng Long vẫn đồn đại rằng,
những đêm trời đẹp trâu vàng lại

nổi lên mặt Tây Hồ, có lẽ là vì vậy.
Lại nói về quả chuông Ngân
Thiên, hai vị thánh tăng cho rằng
thần linh Đại Việt tuy nhiều nhưng
quỷ ma cũng không thiếu. Trải qua
các cuộc chiến tranh, rất nhiều
hồn phách của binh sĩ Trung Hoa
bỏ mình trên đất Việt vẫn thường
quấy nhiễu nhân gian. Bởi vậy, hai
vị đã chiêu hồn họ để làm chày giải
oan. Với những binh hồn không thể
siêu thoát, hai vị lại thu hồn phách
của họ vào chuông Ngân Thiên rồi
thả xuống sông Lục Đầu. Nơi quả
chuông rơi xuống còn được gọi là
“đoạ chung lại”, tức vũng chuông rơi.
***
Đến đây ta có thể thấy những
yếu tố linh thiêng làm nên Tứ Đại
Khí của mảnh đất An Nam. Nó thần
thánh, bởi nó được tạo nên từ hai
vị thánh tăng bất tử của Đại Việt –
Nguyễn Minh Không và Từ Đạo
Hạnh. Nó thần thánh, bởi nó hội tụ
tất cả linh khí và tinh hoa của 4.000
năm lịch sử dân tộc. Và nó thần
thánh, bởi đó là những pháp khí gắn
liền với Phật và Thần.
Trải qua bao phong ba tuế
nguyệt, An Nam Tứ Đại Khí đã
chứng kiến những trang sử hào
hùng của hai thời Lý, Trần. Người ta
nói, Lý-Trần là hai thời đại huy hoàng
của Đại Việt bởi đây là những triều
đại tôn vinh Phật Pháp, coi Phật
giáo là quốc pháp cai trị đất nước,
và ngay cả nhiều vị vua cũng xuất
gia tu hành. Đây cũng là thời kỳ mà
những bậc anh tài đã xuất hiện làm
rạng rỡ non sông, như Lý Thường
Kiệt, Hưng Đạo Vương Trần Quốc
Tuấn, v.v. Có lẽ cũng còn một lý do
để tin rằng, trang sử huy hoàng đó
có đóng góp không nhỏ của 4 bảo
khí đất An Nam… □
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N

Giả Nghèo

những chiếc thùng rác ở các siêu
thị, đến khu dân cư để thu lượm
thức ăn và phế liệu bị người ta vứt
đi. Họ còn nói cho James biết nơi
nào có nhiều đồ phế liệu, những
phế liệu nào đáng tiền và nên đi
lượm vào khung giờ nào v.v..
Trong một lần trông thấy James
bước đi khập khiễng một cách vất
vả để lật tìm phế liệu, một anh
chàng thanh niên da đen với hàm
răng trắng bóng đã bước đến, vỗ
nhẹ lên vai của James, đưa cho anh
túi phế liệu và nói: “Này người anh
em, anh hãy đi sang bên cạnh nghỉ
ngơi một chút, túi đồ phế liệu này
anh hãy cầm lấy đi!”
James nghe xong, đứng ngẩn
ra đó, như thể không tin vào tai
mình: “Vậy làm sao được? Những
thứ này cậu vất vả lắm mới lượm
được mà!”
Người lang thang đó nghe xong,
khẽ cười, nói một cách rất vui vẻ:
“Tôi dễ dàng hơn anh một chút”. Nói
xong, liền quay người bỏ đi.
Ảnh: epoch times

Sống Với Người
Vô Gia Cư hơn
Nửa Năm, Ký Giả
Nổi Tiếng Ra
Loạt Bài Chấn
Động Nước Mỹ

gay ngày đầu tiên, nhìn thấy
James tàn tật, ăn mặc rách
rưới và bẩn thỉu, từ trong
đáy mắt của những người vô gia
cư này đã lập tức biểu lộ ra một sự
quan tâm; một người đàn ông trong
nhóm đã bước đến, đưa cho James
một cây gậy gỗ và nói với anh rằng:
“Người anh em, hãy cầm lấy nó, như
thế sẽ thuận tiện hơn nhiều”.
James đưa tay đón lấy cây gậy,
dùng tay vuốt ve cây gậy này hết
lần này đến lần khác, trong lòng
không khỏi cảm kích. Đúng lúc đó,
một bóng dáng loang loáng phản
ánh trên mặt dường, dáng đi không
bình thường, ngẩng lên nhìn, trong
lòng James cảm thấy như bị cái gì
đó thiêu đốt: Người đàn ông đưa
gậy lúc nãy đang đi cà nhắc…
Chống cây gậy này, James
dường như cảm thấy có một loại
sức mạnh vô hình từ nó truyền
đến; rất mau, anh đã giành được tín
nhiệm của những người vô gia cư
này. Họ dẫn James đi đến nơi đặt

Thiện Sinh – Lam Thư

William James – ký giả của một tờ báo nổi tiếng đã cải trang thành một người
lang thang, nghèo khổ và khuyết tật một bên chân. Anh đã trà trộn và sống với
những người vô gia cư ở Miami, một thành phố ở tiểu bang Florida, Hoa Kỳ
khoảng nửa năm để tìm hiểu cuộc sống của họ.
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cầu. Nhìn thấy James ngủ ở nơi
ngoài rìa chân cầu, một ông lão đầu
tóc bạc trắng chầm chậm đi đến, vỗ
nhẹ vào vai anh rồi nói: “Này người
anh em, cậu hãy đến ngủ ở chỗ tôi,
ở đó thoải mái hơn một chút”.
James nghe xong, cảm thấy nghi
hoặc nói: “Nếu tôi ngủ chỗ ông, thế
thì ông ngủ chỗ nào?”
Ông lão đó nghe xong, nhoẻn
miệng cười, nói: “Tôi dễ dàng hơn
cậu một chút!”
Lại là “tôi dễ dàng hơn cậu một
chút!“, James nghĩ, những người vô
gia cư sống ở giai tầng thấp nhất
trong xã hội này, tuy cuộc sống vô
cùng gian khổ, thế nhưng khi họ
nhìn thấy người khác khó khăn, đều
luôn chìa tay giúp đỡ, họ luôn thấy
bản thân mình có một phương diện
mạnh hơn người khác.
James sống chung với những

người vô gia cư này hơn nửa năm,
trong khoảng thời gian hơn nửa
năm đó, sớm chiều ở chung đã
khiến anh sinh ra tình cảm thân
thiết sâu sắc.
Chàng trai vô gia cư người da
đen tên Ali luôn thích nói đùa kia,
một tay bị tàn tật, nhưng cậu vẫn
luôn thích giúp đỡ những người bị
tật cả hai tay. Khi người này bày tỏ
cảm kích, cậu luôn thích nói một
câu: “Tôi dễ dàng hơn cậu một chút”.
Anh chàng vô gia cư tên Bobby,
thính giác ở hai lỗ tai không được
tốt lắm, mỗi lần nhặt được thứ gì
tốt, luôn thích chia sẻ một chút cho
người bạn vô gia cư có tật ở mắt;
khi người này bày tỏ sự cảm kích,
anh luôn nói một câu, chính là: “Tôi
dễ dàng hơn cậu một chút”.
Anh chàng vô gia cư thân thể
ốm yếu tên Chater ấy, luôn thích

giúp đỡ người bạn vô gia cư thân
thể béo phì kia của mình; khi nhận
được sự cảm kích, câu mà Chater
thích nói nhất cũng chính là: “Tôi dễ
dàng hơn cậu một chút” ……..
Không lâu sau đó, James có một
loạt bài viết trên một trang báo nổi
tiếng với tiêu đề: “Tôi dễ dàng hơn
cậu một chút.” Loạt bài báo đã gây
sự chấn động lớn đối với trái tim và
tâm hồn hàng triệu độc giả thân thiết
của tờ báo. James ngập trong những
bình luận bất tận đầy xúc động của
độc giả gửi về. Một nhà bình luận nói,
đó thực sự là một loạt bài đánh thức
những trái tim đã ngủ quá lâu trong
sự thờ ơ, lạnh nhạt ở một đất nước
quá coi trọng sự riêng tư.
Bất kỳ ai đọc loạt bài đó đều
muốn ngả mũ chào những người
vô gia cư mà họ gặp với sự kính
trọng thực sự. Tuy họ sống ở giai
tầng thấp nhất trong xã hội, nhưng
họ luôn có thể nhìn thấy bản thân
mình có ưu thế hơn người khác, và
dùng ưu thế nhỏ nhoi ấy để giúp đỡ
những người yếu hơn, mang cho
người khác một loại cảm giác ấm áp
và dũng khí để tiếp tục sống.
Hàng triệu độc giả của tờ báo
danh tiếng hàng đầu thế giới bàng
hoàng nhận ra, sự rách rưới, bẩn
thỉu, tàn tật hay nghèo khó, không
ngăn cản con người trở nên tôn
quý và cao cả. Và không cần phải
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James xách túi phế liệu đó, nhớ
lại câu mà anh chàng da đen vừa
nói khi nãy, trong tâm cảm thấy vô
cùng ấm áp và cảm động.
Tới buổi trưa, trong lúc đang
cảm thấy đói đói, một người đàn
ông bị còng lưng trong nhóm đi đến
trước mặt James, đưa cho anh hai ổ
bánh mì và nói: “Này người anh em,
hãy ăn đi!“.
James nghe xong, cảm thấy có
chút ngại ngùng: “Nếu anh cho tôi,
thế thì anh ăn gì đây?”.
Người đàn ông nghe xong, khẽ
cười, nói: “Tôi dễ dàng hơn cậu một
chút!”. Nói xong, liền lảng sang bên
cạnh bỏ đi.
James cầm hai ổ bánh mì trong
tay, nước mắt lã chã rơi, phải rất lâu
sau đó mới bình tĩnh lại được.
Đến tối, James cùng vài người
vô gia cư rủ nhau co rúc dưới chân
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Hàng triệu độc giả của
tờ báo danh tiếng hàng
đầu thế giới bàng hoàng
nhận ra, sự rách rưới,
bẩn thỉu, tàn tật hay
nghèo khó, không ngăn
cản con người trở nên
tôn quý và cao cả.
giàu có bạn mới có thể trao đi tình
yêu thương, sự đồng cảm, thậm chí
cả một chút vật chất vốn không có
mảy may giá trị gì đối với hầu hết
mọi người… như là một cây gậy.
James đã viết trong loạt bài gây
chấn động của mình rằng: “Tôi dễ
dàng hơn cậu một chút”, là câu nói
kỳ lạ nhất lưu truyền trong những
người vô gia cư, câu nói kỳ lạ nhất
mà anh từng được nghe thấy trong
đời, bời vì mỗi khi nó được thốt ra
từ một người vô gia cư tàn tật, rách
rưới mà với anh là không thể nào

khốn khó hơn, nó bỗng biến thành
một sức mạnh cảm hoá mãnh liệt
khiến hết thảy những quan niệm
cố hữu về người khác, sự lạnh nhạt,
vô tình, sự hãnh tiến và ích kỷ của
một người ở tầng lớp trên như anh
tan biến. Nó cho anh một thứ niềm
tin về cuộc sống mà anh chưa bao
giờ cảm thấy khi đến những toà nhà
tráng lệ nhất New York, giữa những
chính khách, nhà tài phiệt, hay ngôi
sao đỉnh cao thế giới.
Và chúng ta, những con người
chắc chắn giàu có hơn rất nhiều
những người vô gia cư khốn khổ,
lại thường là những kẻ kêu ca than
phiền nhiều nhất về số phận. Thực
ra, cuộc đời sẽ đơn giản và hạnh
phúc hơn rất nhiều nếu chúng ta có
thể nói “Tôi dễ dàng hơn cậu một
chút” với bất kỳ ai đó mà bạn gặp
trên đường đời. Bời vì như những
người vô gia cư kia, bạn luôn có thể
nói câu nói đầy cảm hứng đó ngay
cả khi bạn không có gì cả, ngoài…
một trái tim. □
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Đi lễ chùa đầu năm
và những quan niệm
sai lầm

Hà Phương Linh

Người xưa đi lễ chùa đầu Xuân là để thể hiện lòng kính
ngưỡng đối với Phật, biết rằng điều Phật dạy con người
là tu nhân tích đức, điều Phật ban cho con người không
phải là tiền bạc, của cải hay sức khỏe mà là trí huệ và
giác ngộ tâm linh.

C

hùa vốn là chốn vô cùng linh
thiêng, thanh tịnh, tách biệt
với thế tục để những người
xuất gia tĩnh tâm tu hành theo
lời Phật dạy giúp giải thoát khỏi
bể khổ luân hồi. Đây cũng là nơi
những chúng sinh ngoài thế tục tới
để tỏ lòng kính ngưỡng Phật, gieo
mầm cơ duyên với Phật Pháp.
Theo kinh điển nhà Phật, Phật
không cần chút vật chất gì ở con
người, mà vì sự từ bi, chư Phật
muốn giang tay cứu độ con người
ra khỏi bể khổ của lục đạo luân
hồi. Sinh lão bệnh tử, mọi sự việc
ở cõi người vốn là chiểu theo luật
nhân quả, ai làm điều ác sẽ kết
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ác duyên, ai làm điều thiện sẽ kết
thiện duyên.
Phật chỉ có thể giúp những
người kính Phật hướng tâm tích
đức tu thiện, khuyên con người từ
bỏ ham muốn vật chất, từ bỏ “tham
sân si” để đạt được tâm thanh tịnh,
tiến đến cảnh giới giác ngộ, chứ
không thể ban phát tài lộc, công
danh, hay giúp con người tiêu tai
giải nạn.
Sau đây là những sai lầm lớn
khi đi lễ chùa mà nhiều người mắc
phải. Khi làm sai, có thể con người
không những không tạo được công
đức mà còn có thể mắc thêm đại tội
với Phật.
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1. Cúng dường tượng
Phật đồ mặn
Hiện nay vẫn có những người cúng
dường gà xôi, vốn là đồ mặn lên Tam
Bảo. Trong tâm họ thông thường
cảm thấy không yên tâm, nếu như
chỉ có trái cây và hương hoa. Thực
tế ai cũng biết câu “đi lễ Phật quan
trọng nhất ở tấm lòng thành”, “Phật
chỉ ăn hương ăn hoa” nhưng dường
như con người đã quen cách nghĩ
rằng dùng vật chất mà con người
vốn yêu thích để thể hiện ra “lòng
thành” của mình với Phật, cho rằng
lễ càng to càng đắt tiền mới thể
hiện ra “lòng thành”.
Đây thực tế là tư duy biếu xén
quà cáp vốn để đổi lấy những thứ
mà họ đang mong cầu đã ăn sâu vào
tâm khảm. Khi con người có thói
quen sùng bái vật chất kim tiền, các
vấn đề đạo đức lại dường như bị
xem nhẹ.
Theo kinh điển nhà Phật, vật
chất ở cõi người lại là điều Phật
xem nhẹ nhất, cái thiện đức của con
người mới là điều Phật nhìn, Phật
chỉ nhìn vào tâm thiện đức của con
người mà thôi.
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2. Cúng dường Phật tiền
lẻ, tiền địa phủ, hóa vàng
mã tại chùa
Cũng như trên, tiền lẻ và tiền vàng
mã vốn hoàn toàn không phải
những thứ vật chất mà con người
có thể dâng lên cõi Phật. Xả bỏ tâm
tham lam, mê đắm vật chất tiền
bạc vốn là điều đầu tiên Thần Phật
khuyên răn con người.

4. Cầu khấn tài lộc, sự vụ
làm ăn, buôn một bán
mười

Tiền lẻ còn là một thứ “bẩn” hết
mức đến con người cũng biết, vốn
đã có thể qua tay bác hàng thịt, cô
hàng cá, bác hàng rau, v.v… dính
đầy trên đó là vi khuẩn vi trùng, chứ
chưa nói đến sự thanh khiết. Mà
người ta luôn nói, cần phải dâng lên
Phật những gì tinh khiết nhất…
Tiền địa phủ (hay còn gọi là tiền
âm phủ) và vàng mã, vốn tự thân
nó đã nói rõ là tiền dành cho cõi
âm gian, địa phủ, người chết về cõi
âm gian, chúng sinh cô hồn vơ vất
không nơi trú ngụ. Còn Phật ở nơi
cảnh giới cao siêu, sao lại có thể
dùng tiền của cõi địa phủ?

3. Cúng dường Phật
rượu, thuốc lá
Con người dường như quên hẳn
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trong giới cấm của nhà Phật có
rượu và thuốc lá, vẫn hồn nhiên
cúng dường tượng Phật những
món đồ cấm kỵ này.

Trong văn hóa truyền thống, khi
một năm mới tới, người ta đi chùa
là để hướng lòng thành kính về đức
Phật hướng thiện, ghi nhớ đức từ
bi, trí tuệ của nhà Phật. Trong kinh
điển nhà Phật, luôn dạy rằng Phật
tại tâm, mang hàm ý mỗi chúng
sinh, mỗi con người đều vốn đã có
Phật tính.
Hướng tâm tu Phật là để gia
tăng Phật tính. Tu Phật không phải
hướng ngoại mà cầu, mà là hướng
vào tìm ở trong chính bản thân mình,
khơi dậy thiện niệm của chính mình
để Phật tính vốn sẵn có trong con
người được khởi phát. Cho nên, đi
lễ chùa vốn chỉ là để làm khởi phát
cái thiện tâm của mỗi người.

Vậy mà ngày nay, cái sự hướng
ngoại cầu đó đã trở nên quá mạnh
mẽ và phổ biến, người ta coi điều
sai thành đúng, và là đương nhiên.
Họ đã quên mất hẳn những điều
Phật dạy: Tránh xa lòng tham và
sự mê đắm vật chất, cần phải buôn
bán làm ăn chân chính ngay thẳng…
“Tham, sân, si” là điều Phật khuyên
con người từ bỏ, vậy mà tại chùa,
cái “tham, sân, si” lại thể hiện rất rõ
trong những ngày lễ đầu xuân.
Còn nghe thấy người khấn bên
cạnh tại chùa đang đọc rất to biển số
xe ô tô của mình, không hiểu họ xin
gì. Những sự vụ nhỏ nhặt nhất cũng
được nêu trong “bản báo cáo và cầu
xin với đức Phật”. Ngay cả những phi
vụ làm ăn không chân chính cũng
được người ta đường hoàng lấy ra
làm chủ đề cầu xin Phật.

5. Xoa đầu, xoa bụng
tượng, nhét tiền vào
tay, vào lòng tượng, xoa
tiền lẻ lên thân tượng,
rải tiền khắp nơi
Tại chùa ngày nay, người ta chen
nhau để nhét tiền vào tay tượng, xoa
bụng, xoa chân tay, xoa đầu tượng
rồi xoa lên mặt mũi mình để mong
cầu may mắn. Đó là những hành
động bất kính và sai trái nhất mà con
người vẫn hồn nhiên làm. Nó cho
thấy sự xuống dốc về đạo đức, sự
kém hiểu biết trầm trọng về văn hóa.
Con người ngày nay không còn
hiểu rõ Phật có thể ban gì cho con
người, cũng không hiểu Phật mong
muốn gì ở con người. Vào chùa lễ
Phật để đi tìm sự an lạc trong tâm
thái, để khởi phát thiện tâm, chứ
đâu phải để cầu xin đắc phúc, được
lợi lộc, vốn là những điều Phật luôn
khuyên con người không nên chấp
mê vào đó?

Vậy mà con người không lý trí
không hiểu Phật, cho phép biến
ngôi chùa thành giống như nghĩa
trang với đầy tro cốt.

7. Đi chùa cầu tình
6. Mang tro cốt người đã
mất lên chùa và cúng lễ
cho người mất tại chùa
Sự việc này ngày nay đã trở nên
phổ biến nhất và người ta cũng coi
là nghiễm nhiên nhất, không có gì
phải suy nghĩ. Nhưng thực ra đây là
một trong những sự bất kính rất lớn
đối với chư Phật. Chùa là nơi thờ tự
Phật, có thể nói là nơi mà pháp thân
của Phật ngự, một cách nói khác là
có Phật ở đó. Vậy mà hằng bao nhiêu
âm hồn người chết lại có thể ở cùng
một nơi, cùng một gian, ngang hàng
cách ban Phật có vài bước chân, và
chen chân rất đông đúc.
Con người vốn chỉ là chúng sinh
của Thần Phật, và Thần Phật ở nơi
cảnh giới rất cao siêu, tới thế gian
để giúp con người gìn giữ thiện tâm,
độ con người lên cảnh giới giác ngộ,
làm sao có thể ngự ở ngang hàng
với chúng sinh? Với lý do “nương
nhờ cửa Phật”, con người đã tự ý
sắp đặt để Phật phải “trông coi và
bảo hộ cho người chết”.

Hà Nội có một ngôi chùa khá nổi
tiếng, chùa H., nơi đó người ta luôn
đồn nhau là nơi để “cầu tình” rất
hiệu quả và những người tới đây
đa số là các bạn trẻ. “Trang phục
nghiêm túc, lễ lạt đầy mâm, đầy đủ
rượu thuốc lá, mặt buồn rười rượi’
là hình ảnh thường thấy của các
bạn trẻ tới đây. Đó là những trường
hợp “buồn vì tình”, cũng có nhiều
trường hợp trong trạng thái vật vã
đau khổ nước mắt đầy mặt, đó là
những trường hợp “thất tình”, gây
ra những tình huống dở khóc dở
cười tại chùa.

Người ta có thể không quá hiếm
khi bắt gặp cảnh này: Một cô gái,
mặt lấm lem vì nước mắt, đặt mâm
lễ lớn rồi lẩm bẩm khấn. Đột nhiên,
cô khóc oà lên: “Em đã dồn hết tiền
đi lễ, lễ này sẽ thật thiêng để anh
quay về… Chẳng ai yêu anh hơn em
yêu anh đâu, đừng phụ bạc tình em”.
Khi trong trạng thái tinh thần quá
đau khổ, các bạn trẻ dường như
không kìm giữ nổi nên cũng không
giữ thể diện được nữa với những
người xung quanh như thế. Đứng
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trước các Phật, nhưng người ta lại
dường như kêu gào với người yêu
cũ của mình.
Ta hãy cùng thử ngẫm nghĩ, điều
đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy bảo
con người là loại bỏ “tham, sân, si”.
Tình cảm con người ai cũng biết
là “duyên số”, “duyên phận”, không
cầu cũng đến, hết duyên là đi và giữ
cũng không được. Lụy vì tình cảm
nam nữ chính là cái “si” mê mờ nhất
Phật bảo chúng ta tránh. Các bạn
trẻ đã hiểu điều Phật dạy tới đâu mà
có thể đem lễ tới cửa Phật để thể
hiện những cái si như thế?

8. Bán khoán con vào
chùa
Hiện nay, có khá nhiều các bậc cha
mẹ, ông bà đem con “bán khoán” lên
chùa với mong muốn con ăn ngoan,
ngủ sâu, nhanh lớn, ít ốm đau, thông
minh và gặp nhiều may mắn.
Nhiều bà mẹ mang bầu cũng đã
lên chùa hỏi về thủ tục “bán khoán”,
như một thủ tục nhập học vậy.
Thông thường có 2 hình thức “bán
khoán” con lên chùa: “Bán” tới năm
13 tuổi hoặc “bán” vĩnh viễn.
Các bạn thử ngẫm nghĩ, chư
Phật lẽ nào có hình thức trao đổi
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mua bán với con người? Chùa liệu
có phải là nơi có thể diễn ra các hoạt
động mua bán?

9. Theo chùa “thiêng” bỏ
chùa làng
Thời xưa, chùa làng nào dân làng nấy
thờ (tức làng nào cũng có chùa). Đó
là xuất phát từ việc tín ngưỡng Phật
luôn ở bên cạnh, ở khắp nơi, trông
nom gìn giữ cho con người bảo trì
được thiện tâm, tin điều thiện tránh
điều dữ, tích phúc đức. Kính Phật lên
chùa là việc để thể hiện kính ngưỡng,
không với tâm cầu xin tài lộc.
Còn nay, nhiều người do tâm lý
đám đông, nghe nói chùa nào thiêng,
chùa nào nổi tiếng thì nô nức đến
dâng lễ cầu xin. Điều đó là bởi vì họ
tin rằng chùa thiêng thì xin gì được
nấy, xin được nhiều. Tâm cầu tài lộc
quá mạnh mẽ, giống như một cuộc
mua bán đổi chác mặc cả với Phật.
Người xưa không có cái tâm phân
biệt ấy, họ tin rằng ở đâu có người
thiện đức thì ở đó có Phật.
Chùa chỉ là hình thức do con
người dựng nên, nên nếu ngay cả
sư trong chùa có biểu hiện ham tiền
của vật chất, biểu hiện của ham tình
sắc, không tuân theo những lời dạy
của Phật thì ở đó chắc chắn không
có Phật ngự, cho dù chùa đó to lớn
thế nào, tượng Phật có lộng lẫy dát
vàng dát bạc ra sao.
Ngày nay, người ta thấy quá
nhiều các trường hợp mà sư tăng
cai quản những ngôi chùa thật to
lớn, lộng lẫy dát đầy vàng bạc, họ
đeo vàng nhẫn đầy thân, đi xe sang,
điện thoại đắt tiền, biểu hiện sự ham
muốn hưởng thụ tiện nghi vật chất
rất mạnh, nói năng hành xử không
khác người ngoài thế tục, vậy họ
còn xứng đáng là con của Phật, nơi
chùa họ trông nom liệu Phật còn

muốn ngự không?
Người tu hành xuất gia là phải
tu “xả bỏ” những ham muốn thế tục,
vậy họ có phải đang làm trái ngược
hẳn với điều Phật dạy. Những ai gặp
những ngôi chùa như vậy, chúng ta
nên suy ngẫm xem. Có rất nhiều
người khi tới chùa cũng thắc mắc
trong lòng khi nhìn thấy những sự
chướng tai gai mắt trong hành xử
của sư tăng trong chùa, nhưng vì
thói quen và thấy chùa to lớn đẹp
đẽ nên nghĩ rằng hẳn vẫn là tốt đẹp
khi cúng Phật ở đó. Song theo như
ý kiến của nhiều người tu hành chân
chính, những ngôi chùa chẳng hề
thanh tịnh sẽ không có Phật ngự
mà thay vào đó lại chính là quỷ ma
hoành hành.
Dù thế nào đi nữa, chúng ta
là “người trần mắt thịt”, không thể
tránh khỏi đâu đó mắc sai lầm…
Người đáng sợ nhất có lẽ không
phải người mắc sai lầm, bởi vì Phật
là từ bi, vốn không trách tội con
người. Mà kẻ đáng sợ nhất có lẽ là
kẻ vô Thần, không tin vào sự tồn tại
của Thần Phật nên khi không ai nhìn
thấy thì điều xấu ác nào cũng dám
làm. Họ đã không còn sự tôn kính
Thần Phật để tự gìn giữ câu thúc
đạo đức nữa…. □
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nghệ thuật

NGƯỜI VĨ ĐẠI:
NHẠC SĨ CỦA CÁC
NHẠC SĨ

Những đỉnh cao nghệ thuật thế giới đã được minh chứng qua dòng chảy thời gian, với các tác phẩm hội họa, âm nhạc, kiến trúc
kiệt xuất - những dấu ấn lịch sử đã đặt định nên chuẩn mực giá trị nghệ thuật và nhân sinh quý báu cho nhân loại.
Ảnh: news.wjct.org

Cuộc Đời Nhà Soạn Nhạc

VĨ ĐẠI NHẤT MỌI THỜI ĐẠI
người được vinh danh “nhạc sĩ của các nhạc sĩ” (phần I)
KIM CƯƠNG – HÀ PHƯƠNG LINH
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George Frideric Handel.

Trong giới soạn nhạc,
Handel là một tên
tuổi được trọng vọng
nhất. Khi Handel
chuyển đến Halle,
Bach đã tìm cách gặp
Handel nhưng không
thành công. Mozart
đã nhận xét: “Handel
hiểu biết cách khơi
mở cảm xúc tốt hơn
hết thảy chúng ta.
Một khi chọn đúng
thời điểm, tác động
của ông mạnh như
sấm sét”. Đối với
Beethoven, Handel là
“bậc thầy của tất cả
chúng ta… nhà soạn
nhạc vĩ đại nhất. Tôi
phải ngả mũ cúi chào
và cúi quỳ trước phần
mộ ông”. Beethoven
chỉ ra những tính cách
đã làm nên một nghệ
sĩ vĩ đại, “Hãy đến để
học nơi ông cách tạo
ra hiệu quả lớn lao
bằng những phương
tiện đơn giản”.

Nhà soạn nhạc vĩ đại nhất của
mọi thời đại: George Frideric
Handel
George Frideric Handel (tiếng
Đức: Georg Friedrich Händel;
(1685 –1759) là nhà soạn nhạc
người Anh gốc Đức thuộc thời kỳ
Baroque, nổi tiếng với những dòng
nhạc opera, oratorio, anthem, và
concerto organ.

Sinh ra trong một gia đình
không quan tâm đến âm nhạc,
nhưng thiên tài vẫn là thiên tài
Handel sinh ngày 23/2/1685,
trong một gia đình không quan
tâm đến âm nhạc tại Halle,
Brandenburg, Phổ (Đức). Tuy
vậy, với nguyện vọng quá lớn
của mình, ông vẫn được đào
tạo âm nhạc tại Halle, Hamburg,
và Ý trước khi đến định cư tại
Luân Đôn năm 1712, rồi nhập
quốc tịch Anh năm 1727. Lúc ấy,
ông chịu ảnh hưởng sâu đậm từ
những nhà soạn nhạc vĩ đại thời
kỳ Baroque Ý, và truyền thống
hợp xướng đối âm từ miền Trung
nước Đức.
Trong vòng 15 năm, Handel khởi

lập ba công ty opera thương mại
nhằm cung ứng âm nhạc opera Ý
cho giới quý tộc Anh, nhưng công
chúng tìm đến chỉ để thưởng thức
giọng hát của các ca sĩ thay vì quan
tâm đến âm nhạc.
Năm 1737, ông chuyển hướng
nhắm vào giới trung lưu. Trong
năm 1736, khi Alexander’s Feast
được đón nhận, Handel quyết định
sáng tác những bản hợp xướng
bằng tiếng Anh. Sau khi thành
công với Trường ca Messiah-Cứu
Thế Chủ (1742), ông ngưng trình
diễn nhạc opera Ý.

Buổi trình diễn Trường ca
Messiah: Đem tới lý tưởng cao
cả cho nhân loại
Dù những bản oratorio theo chủ
đề Kinh Thánh liên tục ra mắt công
chúng, tài năng âm nhạc của Handel
vẫn chưa được công nhận đầy đủ
cho đến buổi trình diễn Trường ca
Messiah gây quỹ cho Bệnh viện
Foundling (1750), và mọi chỉ trích
nhắm vào Handel đều im tiếng.
Cũng có nhận xét cho rằng:
Cảm hứng chủ đạo thể hiện
trong những bản oratorio của
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Handel thuộc phạm trù đạo đức,
được thăng hoa không chỉ bởi sự
uy nghiêm của nghi thức tôn giáo
mà còn bởi những lý tưởng cao cả
của nhân loại.
Sống ở Anh gần đủ 50 năm,
và hầu như khiếm thị khi cuối đời,
Handel từ trần năm 1759 trong
giàu có và danh vọng.

Nhà soạn nhạc vĩ đại nhất của
mọi thời đại
Handel được nhìn nhận như là một
trong những nhà soạn nhạc vĩ đại
nhất của mọi thời đại. Các sáng tác
của ông như Water Music, Music
for the Royal Fireworks và Trường
ca Messiah vẫn còn được yêu thích
cho đến ngày nay. Trong hơn 30
năm, ông viết hơn 40 vở opera.
Kể từ cuối thập niên 1960, khi
nền âm nhạc baroque và trào lưu
trình diễn âm nhạc theo phong
cách nguyên thủy được phục
sinh, những vở opera của Handel
ngày càng được ưa chuộng.
Chúng đầy tính nhân văn, thể
hiện được những đặc điểm nổi
trội của bản chất tốt đẹp thiện
lương nơi con người.

Ảnh: readtiger.com

Thiếu thời: Cậu bé sớm có thiên
hướng đặc biệt về âm nhạc đến
nỗi người cha phải cảnh giác
Halle nơi Handel sinh ra thuộc lãnh
địa Công tước Magdeburg, trong
một gia đình giàu có và mộ đạo,
ông là con của Georg Handel và
Dorothea Taust.
Handel chào đời khi cha đã 63
tuổi, ông là phẫu thuật viên thẩm
mỹ nổi tiếng đang phục vụ tại cung
điện Saxe-Weissenfels và lãnh địa
bá tước Brandenburg.
Theo John Mainwaring, người
đầu tiên viết tiểu sử Handel, cậu
bé “đã sớm có thiên hướng đặc biệt
về âm nhạc đến nỗi người cha, vốn
muốn con mình theo học Luật Dân
sự phải cảnh giác. Ông cấm con
trai sử dụng nhạc cụ nhưng Handel
tìm mọi cách để có được một chiếc
đàn clavecxanh nhỏ cho riêng mình
đặt trong căn phòng áp mái. Cậu
thường xuyên lẻn vào căn phòng
này khi cả nhà đang ngủ”.
Từ khi còn bé, Handel đã trình
diễn thành thạo đàn clavecxanh và
đàn ống.
Khi Handel và cha đến Weissenfels
thăm họ hàng đang phục vụ Công

Ảnh: readtiger.com
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Từ Halle đến Ý: Khởi sự học
luật theo sự sắp đặt của cha

Covent Garden Theatre ở London, nơi
Handel hợp tác với John Rich thành lập
công ty thứ 3 của ông.

Ảnh: readtiger.com

Cha cấm Handel sử dụng nhạc cụ nhưng Handel tìm mọi cách để có được một chiếc đàn
clavecxanh nhỏ cho riêng mình đặt trong căn phòng áp mái. Cậu thường xuyên lẻn vào
căn phòng này khi cả nhà đang ngủ. (Tranh của Margaret Isabel Dicksee 1893)

Nhà thờ Marktkirche ở Halle nơi Zachow và Handel trình diễn với vai trò
những người chơi đàn ống.

tước Johann Adolf, công tước
đã thuyết phục người cha cho
phép con trai theo học Friedrich
Wilhelm Zachow, nghệ sĩ organ
của Nhà thờ Mari ở Halle về kỹ
thuật keyboard và soạn nhạc.
Zachow viết nhạc cho các
buổi lễ thờ phượng tại nhà thờ
theo giáo nghi Lutheran, nhờ đó
Handel học hỏi nhiều về kỹ thuật
hòa âm và đối âm, sao chép và
phân tích những bản tổng phổ.
Năm 1689, Handel chơi đàn cho
Vua Frederick I và gặp gỡ Giovanni
Battista Bononcini tại Berlin.

Ngôi nhà nơi Handel sinh ra tại Halle,
Brandenburg, Phổ.

Đàn clavecxanh cổ là đàn phím, một
nhạc cụ bộ dây phím cổ, chơi bằng cách
nhấn các phím trên một bàn phím. Khi
một phím được nhấn, một cái búa nhỏ
sẽ đập vào dây tương ứng và phát ra
âm thanh.
Ảnh: audioasylum.com

Handel (trái) và Vua George I du thuyền
trên Sông Thame ngày 17/7/1717, vẽ
bởi Edouard Hamman.

Năm 1702, theo sắp đặt của cha,
Handel khởi sự học luật tại Đại
học Halle và chơi đàn organ trong
vòng một năm cho một nhà thờ
Tin Lành Cải cách.
Nhưng Handel vẫn chưa hài
lòng, năm 1703 cậu gia nhập
dàn nhạc giao hưởng Oper am
Gänsemarkt Hamburg, chuyên
chơi vĩ cầm và đàn clavecxanh.
Tại đây, cậu có cơ hội gặp gỡ
những nhà soạn nhạc như Johann
Mattheson, Christoph Graupner, và
Reinhard Keiser.

đời trong giai đoạn này.
Ông cũng viết những bản
cantata cho các buổi hòa nhạc tổ
chức trong những lâu đài của các
Hồng y Pietro Ottoboni, Benedetto
Pamphili, và Carlo Colonna. Hai
bản oratorio, La Reurrezione và Il
Trionto del Tempo được hình thành
trong khung cảnh riêng tư của nhà
quý tộc Ruspoli năm 1709, và Hồng
y Ottoboni năm 1710.

Chàng Saxon yêu quý!
Handel viết vở opera hoàn toàn Ý
đầu tiên của mình trong Nhà hát
Cocomero ở Florence năm 1707.
Vở Agrippina ra mắt công chúng
năm 1709 tại Teatro San Giovanni
Grisostomo, nhà hát đẹp nhất
Venice, chủ nhân của nó là dòng
họ Grimani.
Vở opera này do Hồng y
Vincenzo Grimani viết lời, đã
trình diễn thành công trong 27
đêm liên tiếp.
Khán giả kinh ngạc trước sự uy
nghi cao cả của phong cách Handel,
đã vỗ tay hoan hô Il caro Sassone
(“chàng Saxon yêu quý” – ngụ ý
nguồn gốc Đức của Handel). □
Ảnh: Pinterest
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Kỷ vật thời thơ ấu của Handel: Sổ đăng
ký rửa tội.

nghệ thuật
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Vở opera đầu tay năm 18 tuổi
Năm 18 tuổi, Handel sáng tác vở
opera đầu tay, Almira, ra mắt công
chúng năm 1705; năm 1708 thêm
hai vở opera Daphne và Florindo.
Cũng tại Ý, Handel gặp Antonio
Salvi chuyên viết lời cho nhạc kịch,
về sau hai người cộng tác với nhau.
Handel đến Rome, bởi vì lúc ấy
opera bị cấm trong các lãnh thổ
của Giáo hoàng nên ông soạn nhạc
tôn giáo cho giới chức sắc Rô-ma.
Dixit Dominus (1707) nổi tiếng ra

Cậu bé Handel. (Tranh của Margaret Isabel Dicksee 1893)
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Thông điệp của Joy to the World: Thế gian hãy nghênh đón Cứu Thế Chủ
Bởi vì Thánh Vịnh 98 trong Kinh Thánh là phần nói
về đấng Cứu Thế Chủ, xuất hiện vào thời kỳ “Phán
Xét cuối cùng”, chính là tương ứng với thời kỳ hiện
nay trong tiên tri Khải Huyền.

Thánh ca

“Joy to the World”
Vén Màn Bí Ẩn Lời Tiên Tri Cho Ngày Nay Về
Đấng Cứu Thế Vĩ Đại
Thiên Kim

“Joy To The World” (Phước cho nhân loại) là bài thánh ca được yêu thích nhất
mỗi dịp Giáng sinh, năm mới. Giai điệu hân hoan tươi vui, hùng tráng và thiêng
liêng của Joy To The World mỗi khi cất lên đều khiến trái tim hàng triệu triệu
khán giả rung động.

N

gày hôm nay chúng ta đứng
trên một phương diện sâu
sắc hơn để nhìn nhận về sứ
mệnh lịch sử thức tỉnh nhân loại của
bài Thánh ca này.
Bàn hát được “cha đẻ của các
bài thánh ca” Issac Watts viết lời
dựa trên phần 2 trong Thánh Vịnh
98 của Kinh Thánh. Phần nhạc của
bài Thánh ca này vẫn còn là điều
bí ẩn. Hiện nay người ta chưa xác
nhận được rằng bản nhạc do Lowell
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Mason hoàn toàn sáng tác hay ông
soạn lại từ bản Oratorio (một loại
nhạc kịch) của Handel có tên là
“Messiah – Chúa Cứu Thế”, vì trên
bản nhạc ông có ghi chú “arranged
from Handel – soạn lại từ Handel” và
có nhiều điểm tương đồng trong
một số đoạn nhạc của Joy To The
Wolrd và Messiah.
Vì vậy, nhiều người cho rằng
nó không phải là khúc thánh ca chỉ
được hát trong dịp lễ Giáng sinh

hay năm mới, vì Joy To The World
không phải là bài Thánh ca ca ngợi
chúa Jesus giáng sinh mà là ca ngợi
sự khải hoàn (sự chiến thắng trở
về) của Chúa Cứu Thế – là Đấng
Messiah khi ngài đã hoàn thành
xong sứ mệnh cứu độ chúng sinh
trong thời kỳ cuối cùng của nhân
loại, khi mà muôn loài hân hoan ca
ngợi ngài, ca ngợi ân đức của ngài
đã ban phước lành, đã cứu rỗi toàn
thể chúng sinh.

Từ đó mà nội dung bài hát được cảm nhận
dưới một làn gió khác, chính là lời nhắn nhủ với
con người hiện nay hãy nghênh đón vị Cứu Thế
Chủ của mình:

Phước cho nhân loại khi Chúa Cứu Thế đến nơi đây
Hãy để trần gian nghênh đón vị Vương chủ của mình,
Hãy để mọi trái tim mở ra đón nhận sự hiện diện của Người
Bầu trời và vạn vật cùng hòa ca
Bầu trời và vạn vật cùng hòa ca

Joy to the world, the Lord has come
Let earth receive her King;
Let every heart prepare him room,
And heaven and nature sing
And heaven and nature sing
And heaven and heaven and nature sing.

Phước cho trái đất khi Đấng Cứu Rỗi trị vì
Muôn người hát ca hân hoan
Khắp nơi nơi, từ đồng bằng đến biển cả và núi đồi
Đồng hòa vận điệu mừng vui
Hòa khúc thánh ca hoan hỉ đời đời

Joy to the earth, the Savior reigns
Let men their songs employ
While fields and floods, rocks, hills and plains,
Repeat the sounding joy
Repeat the sounding joy
Repeat, Repeat the sounding joy.

Người đến mang theo chân lý và phước lành
Làm cho muôn dân khai trí
Từ ánh hào quang của chính nghĩa
Và sức mạnh diệu kỳ của lòng từ bi của Người
Sức mạnh diệu kỳ của lòng từ bi của Người

He rules the world with truth and grace
And makes the nations prove
The glories of His righteousness,
And wonders of His love
And wonders of His love
And wonders, wonders of His love.

Sức mạnh diệu kỳ, thật diệu kỳ của lòng từ bi của Người…
Không còn những tội lỗi và đau khổ
Không còn những ai oán chốn trần gian
Người đến với phước lành tỏa rộng khắp nhân gian
Chạm đến và đánh tan đi bóng tối…

No more let sins and sorrows grow,
Nor thorns infest the ground;
He comes to make His blessings flow
Far as the curse is found
Far as the curse is found
Far as, far as the curse is found.

w ik
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Isaac Watts
(1674-1748) –
người viết lời cho
bài Thánh ca bất hủ
Joy to the World.

imedia .org

Lowell Mason
(1792 – 1872) người viết nhạc
cho Thánh ca
bất hủ Joy to
the World.
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Chúa Jesus đã tới thế gian
theo lời Chúa Cha để dạy
cho con người biết cách làm
thế nào để được cứu rỗi khi
“ngày Phán Xét tới”.

Làm thế nào để giúp con người
nhận ra vị Chúa Cứu Thế trong
thời nay?
Ca khúc lấy ca từ và nội dung của
Thánh Vịnh trong kinh Cựu Ước,
một bộ kinh thánh quan trọng
nhưng không phải dễ hiểu. Nó được
cho rằng khi còn sống chúa Jesus đã
luôn cầu nguyện bằng Thánh Vịnh,
ông luôn có sự kết nối tâm linh với
Chúa Cha, vị thần mà Ông phụng sự.
Ông với vai trò là vì “Sao Mai Sáng
Láng” - (sách Khải Huyền) đã tới thế
gian theo lời Chúa Cha với mục đích
dạy cho con người biết cách làm thế
nào để được cứu rỗi khi “ngày Phán
Xét tới”. Đồng thời, ông cũng đã lưu
lại trong lịch sử một con đường để
tham chiếu cho hậu nhân nhận ra
Chúa Cứu Thế (Messiah) khi ngài hạ
thế cứu độ chúng sinh.
Trong Kinh Thánh, vị Chúa Cứu
Thế được miêu tả có quyền năng vô
hạn, là vua của các vua trong vũ trụ,
là vị vua chiến thắng, vì việc cứu độ
của ngài là tất thành. Nếu như Thánh
Kinh Khải Huyền tiên tri toàn diện
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về lịch sử nhân loại, khải thị thế nhân
trong sự ô nhiễm cuồn cuộn của cõi
hồng trần, giúp người đời minh bạch
sự thật để được cứu độ khi Chúa Cứu
Thế tới, thì Thánh Vịnh đã khải thị về
con đường mà một người chân chính
phải đi theo để cuối cùng được Chúa
Cứu Thế cứu độ. Thánh Vịnh cũng
khải thị phương thức mà Chúa Cứu
Thế cứu độ chúng sinh.
Nếu khi nhắc đến sự cứu độ
chúng sinh của Chúa Cứu Thế, chúng
ta thường hay tưởng tượng rằng
ông sẽ xuất hiện từ không trung,
làm đủ thứ phép màu và cứu những
con người nào còn tốt đang chạy
loạn khi đất nứt trời sập. Có lẽ chính
sự tưởng tượng ngây ngô này nên
chúng ta không tin vào những câu
chuyện về Chúa Cứu Thế. Không tin
vào khải thị của Thần trong các kinh
sách cổ của người xưa. Nhưng sự
hiện diện của Chúa Cứu Thế ở cõi
người không phải như vậy.
Ngay trong Thánh Vịnh 1 đã
nhắc rằng, người được Chúa Cứu
Thế cứu chính là người sống mà

tuân theo Luật của ngài, và vào ngày
Phán Xét Ngài cũng dùng chính
tiêu chuẩn của Luật ấy mà phán xét
chúng sinh.

Thánh Vịnh.

“Phúc thay người chẳng nghe
theo lời bọn ác nhân, chẳng bước
vào đường của kẻ tội lỗi hay không
cùng nhập với phường những kẻ nhạo
báng. Nhưng sự khai sáng của họ là từ
trong Pháp của Chúa và luôn ở trong
Pháp của người cả ngày đêm. Người
ấy giống như cây trồng bên dòng suối
nước, cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh
và cành lá chẳng tàn tạ – bất kể việc
gì họ làm đều sẽ là điều thịnh vượng.
Kẻ ác đâu như vậy! Chúng chẳng
khác nào vỏ trấu gió thổi là bay. Vậy

nên vào ngày Phán Xét, ác nhân làm
sao đứng vững, làm sao cùng đứng
trong hàng những người chân chính.
Vì Chúa hằng che chở cho con đường
của người chân chính, nhưng đường
của ác nhân sẽ dẫn tới diệt vong”.
“Blessed is the one who does not
walk in step with the wickedor stand in
the way that sinners take or sit in the
company of mockers, 2 but whose delight is in the Law of the Lord, and who
meditates on his Law day and night.
That person is like a tree planted by
streams of water, which yields its fruit
in season and whose leaf does not wither— whatever they do prospers. Not so
the wicked! They are like chaff that the
wind blows away. 5 Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor
sinners in the assembly of the righteous.
For the Lord watches over the way of
the righteous, but the way of the wicked leads to destruction”.
Trong Thánh Vịnh 19 nói về Luật
(Pháp) của Chúa:
“Pháp của Chúa là hoàn hảo, quy
chính linh hồn; bằng chứng mà Chúa
đưa ra là vững chắc, khiến những điều
cao siêu thành giản đơn. Lời giảng
của Chúa hoàn toàn ngay chính, khiến tâm hồn bình an; lời răn của người
hoàn toàn minh bạch, làm cho đôi mắt
rạng ngời”.
“The law of the LORD is perfect,
converting the soul: The testimony
of the LORD is sure, making wise the
simple. The precepts of the Lord are
right, rejoicing the heart; the commandment of the Lord is pure, wenlightening the eyes”.

Hiểu thế nào về vị Chúa Cứu
Thế đến từ phương Đông theo
lời tiên tri của Khải Huyền?
Trong văn hóa phương Đông gọi Luật
mà vị Phật hay Giác Giả truyền giảng

Ảnh: falunart.org

Theo tiên tri trong Khải Huyền, Chúa Cứu Thế hạ thế độ nhân, cũng đi con đường mà
các Đại Giác Giả đã khai sáng để nhân loại tham chiếu, ông sẽ chuyển sinh thành người ở
vùng đất phương Đông, ông sẽ đích thân truyền ra quy Luật của Vũ trụ (Pháp) để chúng
sinh có cơ hội cải biến tư tưởng, đạo đức xã hội từ đó thăng hoa trở lại.
www.dkn.tv • 69

nghệ thuật

(Pháp) để chúng sinh có cơ hội cải
biến tư tưởng, đạo đức xã hội từ đó
thăng hoa trở lại.
Nhưng cũng như lịch sử để lại
tham chiếu cho người đời sau, việc

Ảnh: shen yun.com
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Đã có rất nhiều tiên tri
cả Đông Phương và Tây
Phương dự ngôn về sự
xuất hiện của một vị
Giác Giả, văn hóa Tây
Phương gọi là Chúa Cứu
Thế, phương Đông gọi
là Phật Di Lặc, thánh
nhân…. Pháp mà Ông
truyền đi không hạn chế
trong phạm vi tôn giáo,
không chỉ ở một vùng
đất của một dân tộc nào
mà cứu độ thế nhân nên
Pháp mà Ông truyền sẽ
lưu truyền khắp toàn
cầu và mọi người sẽ
đều có cơ hội để biết tới
Pháp này, từ đó có cơ
hội được cứu.

truyền pháp độ nhân cứu độ đạo
đức con người chưa bao giờ là dễ
dàng và không phải ai ai cũng được
đắc cứu. Con đường Jesus đã đi qua
phải trải bằng máu của những tông
đồ trong suốt 300 năm bởi chính
quyền La Mã và chính ngài phải bị
đóng đinh trên thập giá. Đệ tử Mục
Kiền Liên (Địa Tạng Vương Bồ Tát)
của Phật Thích Ca người bị ném đá
tới chết, 500 đệ tử khác bị chém
đầu, bị quẳng vào hỏa lò… vì sự bài
xích của các tà giáo. Tất cả đã để
lại tham chiếu cho nhân loại về con
đường khốc liệt mà Chúa Cứu Thế
cũng sẽ phải đi.
Đã có rất nhiều tiên tri cả Đông
Phương và Tây Phương dự ngôn về
sự xuất hiện của một vị Giác Giả, văn
hóa Tây Phương gọi là Chúa Cứu
Thế, phương Đông gọi là Phật Di
Lặc, Thánh nhân…. Dù ông xuất hiện
trong văn hóa dưới bất kể tên nào,
thì đều có một điểm chung là vào
chính thời kỳ chúng ta đang sống
đây, vị Giác Giả ấy sẽ hạ thế độ nhân.
Ông sẽ đích thân truyền ra Pháp để
cứu độ con người, bằng việc cải biến
tư tưởng đạo đức của con người từ
đó cải biến thế giới, mọi người đều
có cơ hội được đắc cứu. Pháp mà
Ông truyền đi không hạn chế trong

Chúa Cứu Thế tới trong sự hân hoan của tầng tầng chúng sinh các giới.

Ảnh: đại kỷ nguyên

là Pháp. Thời Chúa Cứu Thế tới, nhân
loại đã bại hoại, đạo đức trượt dốc,
chúng sinh bên bờ vực nguy hiểm của
sự hủy diệt, thời mà nhân loại không
còn Pháp trong tâm để gìn giữ đạo
đức, không còn hiểu tiêu chuẩn thế
nào là thực sự tốt, thực sự xấu. Con
người không còn đức tin mạnh mẽ
vào các vị Thần, vào những lời Thần
đã dạy, chạy theo hiện thực dục vọng
mà hủy hại tinh thần từ đó hủy hoại
thế giới của con người. Sự tham lam
vô độ, cuồng vọng, tranh đấu, giả dối
sẽ dẫn đến sự suy đồi của lối sống,
suy đồi trong chuẩn mực đạo đức xã
hội. Lúc này Chúa Cứu Thế sẽ tới để
truyền Pháp độ nhân, quy chính lại
hết thảy những gì đã bại hoại, tái tạo
lại sự tốt đẹp trong tâm hồn, thăng
hoa tư tưởng, nhiều người sẽ được
cứu rỗi vì sự cải biến của đạo đức
trong tâm.
Từ xưa tới nay, Chúa Jesus, Phật
Thích Ca, hay các đấng tiên tri của
các tôn giáo lớn chưa bao giờ tự
mình lưu lại Pháp, họ chỉ khẩu truyền
và tâm truyền cho các đệ tử của
mình, rồi sau hàng mấy trăm năm khi
đã được lưu truyền qua các thế hệ
đệ tử, mới được biên soạn lại. Chắc
chắn đã có rất nhiều sai lệch, thiếu
sót trong quá trình biên soạn và dịch
thuật. Vì vậy nên dù xã hội đang lưu
truyền hàng vạn cuốn kinh sách, thì
cũng không có một cuốn sách nào
của chính các vị Giác Giả ấy lưu lại.
Tất cả có lẽ đều có căn nguyên. Luật
của Chúa Cứu Thế chưa bao giờ
được chúng sinh biết tới.
Theo tiên tri trong Khải Huyền,
Chúa Cứu Thế hạ thế độ nhân, cũng
đi con đường mà các Đại Giác Giả đã
khai sáng để nhân loại tham chiếu,
ông sẽ chuyển sinh thành người ở
vùng đất phương Đông, ông sẽ đích
thân truyền ra quy Luật của Vũ trụ
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phạm vi tôn giáo, không chỉ ở một
vùng đất của một dân tộc nào mà
cứu độ thế nhân nên Pháp mà Ông
truyền sẽ lưu truyền khắp toàn cầu
và mọi người sẽ đều có cơ hội để
biết tới Pháp này, từ đó có cơ hội
được cứu.
Mặc dù Thánh Vịnh là lời của
Thần nhưng thông qua văn hóa của
người Do Thái để truyền tải, vì vậy
nên nó sẽ mang màu sắc và giới hạn
trong văn hóa của người Do Thái, tuy
vậy những điều chân chính không vì
thế mà bị hạn chế. Trong Thánh Vịnh
19 đã nói tới việc truyền Pháp của
Ông như sau:
“Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe
thấy âm thanh, mà tiếng vang đã dội
khắp hoàn cầu, và thông điệp loan đi
tới chân trời góc biển. Chúa căng lều
cho thái dương tại đó. Thái dương xuất
hiện như tân lang rời khỏi loan phòng,
và vui sướng lên đường như tráng sĩ. Từ
chân trời này, thái dương xuất hiện, rồi
chuyển vần mãi đến chân trời kia, chẳng
có chi tránh khỏi ánh dương nồng. Luật

của Chúa là hoàn hảo, cải biến linh hồn;
bằng chứng mà Chúa đưa ra là vững
chắc, khiến những điều cao siêu thành
giản đơn” – trích Thánh Vịnh 19.
“There is no speech, nor are there
words, whose voice is not heard.
Their voice goes out through all the
earth,and their words to the end of
the world. In them he has set a tent for
the sun, which comes out like a bridegroom leaving his chamber, and, like a
strong man, runs its course with joy. Its
rising is from the end of the heavens,
and its circuit to the end of them,and
there is nothing hidden from its heat.
The law of the Lord is perfect, reviving
the soul; the estimony of the Lord is
sure, making wise the simple”.
Nhưng lịch sử đã tham chiếu con
đường để được cứu độ cũng không
hề dễ dàng gì, trong cõi hồng trần
cuồn cuộn, trong chốn mê giữa thật
giả lẫn lộn thì liệu người ta có nhận
ra Người hay không. Một ngày kia
bạn thấy một người nào đó mang
cho bạn tin lành loan tin về Pháp của

Chúa. Nhưng người loan tin đó có lẽ
sẽ không phải là các thiên thần với
đôi cánh và tỏa ánh hào quang, họ
có thể cũng giống như bạn, họ có
thể ở khắp nơi trên trái đất mang tới
cho bạn một thông điệp bằng cách
này hay cách khác. Để bạn được cứu
độ, rất nhiều người trong số họ phải
chịu sự phỉ báng, đàn áp, đánh đập,
còn mất đi sinh mệnh. Nhưng không
một lời oán trách, với lòng từ bi vô
hạn, điều họ mong mỏi là bạn được
đắc độ. Hãy lắng nghe bằng lương
tâm của mình, tiếng chúng thần gọi
đang ở ngay bên cạnh bạn.
Sau ngày Đại Thẩm Phán, những
thứ tốt sẽ được lưu lại, những thứ
xấu xa vốn đã rời xa đặc tính thiện
lương của vũ trụ sẽ bị loại bỏ, thế
giới bước sang một kỷ nguyên của
một thời toàn thịnh. Ở đó chúng
sinh sẽ được sống trong sự hạnh
phúc, niềm vui. Chúa Cứu Thế
chiến thắng trở về trong khúc ca
khải hoàn và Người đã hoàn tất
công việc của mình. □
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Adam và Eve nơi vườn địa đàng…

TUYỆT TÁC
TRÊN VÒM NHÀ
NGUYỆN TẠI
THÁNH ĐƯỜNG
VATICAN
Phải chăng Michelangelo đã nhìn thấy
thiên đường?

Hà Phương Linh

Các họa phẩm vĩ đại của Michelangelo trên mái vòm
trần nhà nguyện Sistine tại thánh đường Vatican,
Rome, miêu tả câu chuyện về các vị Thần, đã truyền
cảm hứng và làm mê hoặc hàng triệu người. Nhưng
ít ai biết đến những điều tình cờ ngẫu nhiên, như có
bàn tay sắp đặt của Đức Chúa Trời đã giúp ông để lại
tuyệt phẩm này cho nhân loại hôm nay….
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Những điều tình cờ ngẫu nhiên
nhưng làm nên trang sử nhân
loại: Lòng đố kỵ của các đồng
nghiệp là con đường để thiên tài
tỏa sáng…
Thiên Chúa giáo là một chủ đề
lớn được các nghệ sĩ thời văn hóa
Phục Hưng khám phá và sáng tạo.
Đã có rất nhiều kiệt tác thi ca,
âm nhạc, điêu khắc, hội họa… về
chủ đề này. Leonardo Da Vinci có
“Đức mẹ trong hang đá” và “Bữa
tiệc cuối cùng”; Raphaello có “Đức
mẹ Sistine“; Pontormo có bức họa
“Đem Chúa từ thánh giá xuống”…
Nhưng khi Michelangelo ký vào
bản hợp đồng nhận trang trí nhà
nguyện trong tòa thánh Vatican
cách đây 5 thế kỷ, ông không hề

biết tới lý do khiến ông được ủy nhiệm
để thực hiện một trong những công
trình vĩ đại nhất thế giới.
Đó lại là chính là âm mưu của Donato
Bramante, kiến trúc sư của nhà thờ
Saint Peter, và họa sĩ Raphaello, người
đã thuyết phục Giáo hoàng Julius II ép
buộc Michelangelo nhận công trình
này. Họ tin rằng Michelangelo, lúc đó
đã là một kiến trúc sư nổi danh, nếu
nhận công trình mang quy mô lớn như
vậy thì chắc chắn ông sẽ thất bại và bị
bẽ mặt bởi nhà điêu khắc này có rất ít
trải nghiệm về vẽ.
Theo nhà viết tiểu sử, cũng là đồng
nghiệp của Michelangelo – Giorgio
Vasari – thì Michelangelo đã cố gắng
từ chối nhận công trình này và thậm
chí còn tiến cử Raphaello. Nhưng cuối
cùng, dưới sự ép buộc của Giáo hoàng
ông buộc phải đồng ý.
Các nhà sử gia mỹ thuật nói rằng
khi vẽ trần Nhà nguyện Sistine, ban
đầu Michelangelo đã bực bội với công
việc, cho rằng nó chỉ giúp Giáo hoàng
thể hiện quyền lực, và cũng không
hề biết đến toan tính của các đồng
nghiệp. Về sau, khi thấy những đồng
nghiệp đố kỵ loan tin rằng ông không
thể nào hoàn thành nổi bức họa, ông
đã một mình, trong thời gian 4 năm
3 tháng, hoàn thành bức họa để đời,

Công trình của
ông có một
sức chấn động
mạnh mẽ tới
nỗi tạo nên ảnh
hưởng sâu sắc
tới những đồng
nghiệp vốn ganh
ghét mình.

Ảnh: i.pinimg.com

Một trong các bức họa trên
vòm nhà nguyện Thánh đường
Vatican.

xuất chúng kể cả về quy mô, độ gian
khó để thực hiện, trình độ mỹ thuật,
những rung cảm nghệ thuật tới mức
chấn động…
Khi hoàn thành phần trần Nhà
nguyện Sistine, đặc biệt sau khi hoàn
tất bức tranh Sự phán quyết cuối cùng,
thì tuyệt tác của Michelangelo được
đánh giá là một trong những thành tựu
nghệ thuật lớn nhất của châu Âu…
Công trình của ông có một sức
chấn động mạnh mẽ tới nỗi tạo nên
ảnh hưởng sâu sắc tới những đồng
nghiệp vốn ganh ghét mình. Vasari,
người viết tiểu sử Michelangelo
ngay khi ông còn sống, đã viết rằng
Bramante, nguời nắm giữ các khâu chủ
chốt trong nhà nguyện, đã để cho họa
sĩ Raphaello thẩm định các họa phẩm
của Michelangelo khi công trình hoàn
tất. Nhưng khi nhìn thấy những tuyệt
phẩm này, Raphaello đã lặng lẽ về phá
bỏ hết các bích họa của mình trong
một nhà thờ khác mà ông ta đang thực
hiện trang trí.
Chính vì vậy, mà Michelangelo
Buonarotti (1475-1564) được gọi là
“người siêu phàm” của thời kỳ Phục
Hưng. Ông cũng là nghệ sĩ duy nhất
được ghi chép đầy đủ nhất về tiểu sử
cuộc đời trong thế kỷ 16, ngay khi ông
còn đang sống.
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Ai có thể tưởng tượng rằng
chỉ một mình Michelangelo,
người chưa bao giờ vẽ một
bức họa, lại làm nên kiệt tác
kỳ vĩ khổng lồ này?
Nhà nguyện Sistine được xây
dựng cuối thế kỷ XV. Trước đó,
các danh họa thời văn hóa Phục
Hưng như Botticelli, Perugino đã
từng vẽ một số bích họa lên tường
của nhà thờ. Còn vị trí khó nhất
là khu vực trên trần của mái vòm,
các vị tiền bối đành phải “để lại”
cho hậu thế.
Việc đầu tiên là Michenlangelo
cho dỡ bỏ giàn giáo của người
tổng kiến trúc sư đã dựng sẵn, tự
tay dựng nên một giàn giáo mới.
Ông cũng không chấp nhận những
người thợ thủ công được cử đến,
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Ông phải trèo lên
một giàn giáo rất
cao, ngửa cổ, cong
lưng vẽ lên trần
trong một tư thế rất
khó khăn, liên tục
trong 4 năm 3 tháng
trời ròng rã…
vì cho rằng họ không đáp ứng
được tiêu chuẩn ông nêu ra. Là
người chưa bao giờ sử dụng các
loại bột màu, chưa bao giờ vẽ một
bức họa, Michenlangelo bằng lòng
nhốt mình trong không gian của
nhà nguyện Sistine, vừa nghiên
cứu vừa làm việc.

Ông phải trèo lên một giàn
giáo rất cao, ngửa cổ, cong lưng vẽ
lên trần trong một tư thế rất khó
khăn, liên tục trong 4 năm 3 tháng
trời ròng rã… Ngày 01/11/1512,
bức tranh trên vòm nhà nguyện
Sistine đã được khánh thành.
Vòm mái của nhà thờ Sistine có
diện tích 540 mét vuông. Chủ đề
của bức họa là câu chuyện “Sáng
thế” trong kinh Cựu Ước, được
tạo thành từ 9 bức tranh liên kết
lại. Bố cục có hơn 300 nhân vật và
9 tình tiết trung tâm từ sách Khải
Huyền, được chia thành ba nhóm:
Nhóm thứ nhất là Sự sáng tạo Thế
giới Thiên Đàng và Trái Đất của
Chúa; nhóm thứ hai là Chúa tạo
ra người đàn ông và đàn bà đầu
tiên Adam và Eve, sự quyến rũ và
Ảnh: pbs.twimg.com

Bức bích họa “Ngày Phán Xét cuối cùng”.
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Những tác phẩm đồ sộ chi tiết
trên mái vòm cao chót vót được
người họa sỹ ngửa mặt treo
mình trong 4 năm 3 tháng để
hoàn thành.

www.dkn.tv • 75

nghệ thuật

nghệ thuật
Ảnh: pixabay

Bức họa "Chúa truyền sự sống cho Adam".

sa ngã của Adam và Eve, cuối cùng
là trận Đại Hồng Thủy, với sự cầu
khẩn Chúa của loài người và đặc
biệt là của gia đình Noah.
Mỗi nét vẽ đều trong sáng,
thánh thiện, mang theo sự tôn
kính vô hạn và sự trông ngóng đối
với Thiên Đường…
Mỗi nét vẽ của ông không chỉ
mang theo sự tôn kính và trông
ngóng đối với Thiên Đường mà còn
làm nổi bật một tâm hồn thần thánh
thuần khiết, một sự đoạn tuyệt
với những ưu phiền nơi trần gian.
Những nhân vật trong bức họa gần
như khỏa thân nhưng những hình
ảnh này không gây ra bất cứ ý nghĩ
bất thuần nào. Nó trong sáng và vô
cùng thánh thiện. Có học giả cho
rằng chính với tâm thành kính và
tín Thần như thế, nên trong thời
gian 4 năm 3 tháng đó, ông đã
được Thần triển hiện nhiều lần cho
ông thấy những quang cảnh mỹ lệ
trên thiên đường giúp ông để lại
tuyệt phẩm của mình cho hậu thế
lưu giữ mãi mãi.
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Nếu ai đã từng may mắn được
một lần ngửa cổ ngắm nhìn mái
vòm của nhà thờ Sistine, chắc
chắn sẽ không khỏi kinh ngạc
trước sự kỳ vĩ của bức họa khổng
lổ trên vòm mái. Và chắc chắn
cũng không ít người lầm tưởng
rằng, phải cần đến một tập thể
những họa sĩ tài ba mới có thể làm
nên kiệt tác này. Song trên thực
tế, bức họa khổng lồ đó là của một
mình Michenlangelo – nhà điêu
khắc, họa sĩ, nhà thơ, gương mặt
sáng giá nhất của nước Ý thời kỳ
Phục Hưng.

Bức họa “Chúa truyền sự sống
cho Adam”
Bích họa kinh điển “Chúa truyền
sự sống cho Adam” được coi là
trung tâm và điểm hội tụ của bức
tranh lớn. Michenlangelo đã vẽ
Adam nằm trên mặt đất với tất cả
sức mạnh và vẻ đẹp xứng đáng với
con người đầu tiên; Chúa Cha đang
tiến lại từ một phía khác, được
đỡ nâng bởi các Thiên Thần của

Người, quấn một tấm áo choàng
rộng và oai nghi bung ra như một
cánh buồm căng gió, gợi lên sự
thoải mái và tốc độ khi Người lướt
đi trong khoảng không. Lúc Người
đưa bàn tay ra, dù không chạm
vào ngón tay của Adam, ta như
thấy con người đầu tiên trỗi dậy,
như từ trong một giấc ngủ miệt
mài, và nhìn vào khuôn mặt chan
chứa tình phụ tử của Đấng Tạo
Dựng mình.
Đôi mắt quyền uy của Chúa
bắt gặp ánh mắt trông ngóng của
Adam. Từ ngón tay phải, một ý
niệm thần thánh di chuyển tới
Adam và cho con người đầu tiên,
được làm từ đất, sự sống.
Trải qua hơn 500 năm, mỗi
năm nhà nguyện Sistine đón hàng
triệu lượt du khách từ khắp nơi
trên thế giới tìm đến, để tận mắt
chiêm ngưỡng những tuyệt tác
của nghệ thuật đương đại; cũng
như lắng mình trong không gian
đầy tôn kính với Thần và chốn
thiên đường uy nghiêm.

Một trong các bức họa trên
vòm nhà nguyện Thánh
đường Vatican. (Ảnh:
Commons.wikimedia)
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Tài năng thiên bẩm và những
tuyệt phẩm điêu khắc để lại
cho nhân loại
Michelangelo sinh ngày 6/3/1475
tại ngôi làng nhỏ Caprese. Ông
lớn lên dưới sự chăm sóc của một
người thợ đá, bởi mẹ đẻ qua đời
khi ông mới lên 7 tuổi. Trái với

sự tưởng tượng của nhiều người
sau khi chiêm ngưỡng tác phẩm
của Michelangelo, ông không phải
một anh chàng đẹp trai. Khi còn
trẻ, ông từng bị một họa sĩ đồng
nghiệp đánh vào mặt, khiến gương
mặt mang sẹo từ đó.
Ngay từ thời kỳ đầu sự nghiệp,
Michelangelo đã thể hiện tình yêu
và tài năng dành cho điêu khắc.
“Các bức tượng của Michelangelo
trông đẹp hơn hẳn nhiều bức
tượng cổ” – Giorgio Vasari đã
nhận định.
Hai trong số các tác phẩm
điêu khắc nổi tiếng nhất của
Michelangelo là Đức mẹ sầu bi
(Pieta) và Vua David được thực
hiện trước khi ông sang tuổi 30.
Ông tạo tác các nhân vật này từ
những khối đá cẩm thạch lớn. Dù
còn rất trẻ, mới chỉ trong độ tuổi
20, Michelangelo đã nổi tiếng với
khả năng điêu khắc hơn người.

Cận cảnh khuôn mặt với nét nhíu
mày của Vua David.

Tượng Vua
David khổng lồ
nặng 9 tấn bằng
đá cẩm thạch
nguyên khối.
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Ông có thể tạo nên những nếp
nhăn mềm mại hay các ngón tay
tuyệt đẹp từ những khối đá rắn
chắc, qua đó mang hơi thở cuộc
sống vào nhiều tác phẩm điêu
khắc theo cách không giống ai.
Bức tượng bằng đá cẩm thạch
Vua David khổng lồ, nặng tới 9
tấn, biểu tượng của tự do ở
kinh đô văn hóa nước cộng hòa
Florence.
Michelangelo bắt tay vào
làm việc từ năm 1501 tới 1504,
trong vòng 3 năm ròng rã thì
hoàn thành. Tư thế của David
do Michelangelo tạo ra không hề
giống các tác phẩm mô tả David
ra đời trong thời Phục Hưng. Ví
dụ các bức tượng đồng David
do Donatello và Verrocchio tạo
ra đều cho thấy anh hùng này
đứng với tư thế chiến thắng trên
đầu người khổng lồ Goliath. Hay
như họa sĩ Andrea del Castagno
lại vẽ David đang vung gươm, dù
đầu Goliath đã nằm giữa hai chân
người anh hùng.
Về phía mình, Michelangelo
dường như mô tả David lúc
chuẩn bị chiến đấu với Goliath.
Đôi lông mày chau lại, phần cổ
căng lên và các mạch máu dồn
lên ở tay phải khiến David trông
căng thẳng, nhưng đã sẵn sàng
cho chiến trận.
Tháng 9/1504, bức tượng
đá cẩm thạch nặng 9 tấn này đã
được trưng bày khắp Florence
và sau đó được đặt tại Piazza
della Signoria. Tượng Vua David
về sau trở thành một trong
những tác phẩm điêu khắc thời
Phục Hưng nổi tiếng nhất, trở
thành biểu tượng của cả sức
mạnh lẫn vẻ đẹp thanh xuân của
con người. □

Những câu chuyện nhân văn, những giá trị sống đẹp còn lại và đang hiện hữu, những trải nghiệm trên con đường vươn tới
thành công… Mỗi câu chuyện mỗi mảnh đời sẽ là một hạt giống lành gieo mầm Thiện trong tâm hồn chúng ta.
Ảnh: thedailybanter.com

Dựa trên đức tin vào Thần,
Michelangelo đã vẽ nên sự thần
thánh và trang nghiêm trên
Thiên quốc.
Nhờ đức tin vào Chúa, các tác
phẩm của ông đã vén mở điều
thần diệu trên từng chi tiết. Đức
tin ấy đã đưa nghệ thuật của ông
lên đến đỉnh cao của hình thức
nghệ thuật, và nhận được sự kính
trọng từ các thế hệ họa sĩ trong
giới nghệ thuật.
Từ Sáng Thế cho tới Phán xét
cuối cùng, tâm hồn người xem đều
bị cảm động sâu sắc.

Câu chuyện thành công của Donald Trump:

Chuyến Phiêu Lưu Của Những
Phẩm Chất Khác Thường
Thiên Thủy

Câu chuyện của Donald Trump, Tổng thống Hoa Kỳ, ông trùm bất động sản
nước Mỹ, là câu chuyện của những chuyến phiêu lưu, những lần chinh phục
các đỉnh cao mà ở đó có cả thành công và thất bại, ngọt ngào và cay đắng.
Nhưng sau tất cả, người ta vẫn không ngừng dõi theo câu chuyện của ông,
tìm hiểu Donald Trump từ mọi khía cạnh, với hy vọng sẽ tìm ra bí quyết thành
công của ông.
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Ông Donald Trump (ngoài cùng bên phải) cùng cha mẹ,
chụp tại Học viện Quân sự New York.

N

hiều người cho rằng ông
Trump giàu có nhờ bất
động sản vì được thừa kế
tài sản và các mối quan hệ từ gia
đình. Tuy nhiên, điều đó cũng chỉ
được tính là khởi đầu thuận lợi hơn
những người khác. Để đạt được
thành công như hiện tại, trở thành
một con người với những tính cách
đáng khâm phục và ngưỡng mộ,
con đường của doanh nhân Donald
Trump không hề bằng phẳng. Ông
đã phá sản nhiều lần, đã gặp phải
sự chỉ trích này khác, nhưng sau
mỗi thất bại, ông luôn tìm cách
đứng lên và bền bỉ nỗ lực.

Khả năng kinh doanh bẩm sinh
Ông Donald Trump trong cuốn
“The Art of the deal” (Nghệ thuật
đàm phán) đã nói rằng “kinh doanh
là một khả năng bẩm sinh”, “nó là
di truyền”.
Thực tế, từ khi Donald Trump
chưa chào đời, cha của ông, ông
Fred Christ Trump đã là một doanh
nhân bản lĩnh và thành đạt trên
thương trường. Nói về cha con ông,
người ta vẫn dùng cụm từ “Cha nào
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Ảnh: fullredneck.com

Ông Trump thừa hưởng từ cha không chỉ khối tài sản lớn mà còn cả
khả năng kinh doanh, sự nhạy bén và bản lĩnh thương trường.

con nấy”. Cha mất sớm, ở tuổi 21,
ông Fred Trump đã cùng mẹ của
mình thành lập công ty xây dựng
Elizabeth Trump & Son, dù lúc đó
ông vẫn chưa đủ tuổi ký séc. Sau
đó ông tiếp tục xây nhà ở Queens,
New York và Brooklyn. Không ai có
thể phủ nhận được tài năng kinh
doanh của ông.
Donald Trump từng nói, ông đã
học được rất nhiều giá trị từ cha.
Chính ông Fred Trump đã dạy cho
con trai cách tiếp thị bản thân “kiểu
Mỹ”. Hàng thập kỷ trước khi Donald
Trump gắn mác tên của gia đình lên
tòa tháp đầu tiên, cha ông đã đặt
tên cửa hàng tạp hóa của mình là
“Trump Market” và khu nhà ở tại đảo
Coney là “Trump Village”.
Đặc biệt, trực giác nhạy bén của
ông Donald Trump trên thương
trường được rèn luyện qua việc
theo cha đến công trường và nhìn
ông tận dụng từng đồng đôla: “Cha
tôi sẽ nhặt nhạnh mùn cưa, đinh,
phế liệu, ông ấy sẽ sử dụng tất cả
những thứ có thể dùng được, tái
chế chúng bằng cách nào đó và
đem bán”. Ông cũng chứng kiến

phong cách đàm phán cứng rắn của
cha mình, ngay cả khi ở nhà.
Thực tế, ông Trump thừa hưởng
từ cha không chỉ khối tài sản lớn mà
còn cả khả năng kinh doanh, sự nhạy
bén và bản lĩnh thương trường. Máu
kinh doanh chảy trong con người
ông Donald Trump ngay từ khi chào
đời. Và cũng giống như cha mình,
ông tham gia vào kinh doanh bất
động sản khi mới 22 tuổi.
Ông viết trong cuốn “Nghệ
thuật đàm phán”: “Người kinh
doanh chỉ cần một chút thông
minh, còn lại phần lớn là do bản
năng của họ. Một đứa trẻ thông
minh nhất của trường Wharton,
đạt toàn điểm A và có chỉ số thông
minh (IQ) đến 170, nhưng nếu
không có bản năng kinh doanh thì
nó không bao giờ trở thành một
doanh nhân thành công được”.
Đối với Donald Trump, không ai
hiểu bản thân ông bằng chính ông.
Chủ động nhận biết và ý thức về
khả năng kinh doanh của mình,
ông Trump đã can đảm và tìm
kiếm mọi cơ hội để khám phá tất
cả tiềm năng bản thân.

Thành công nhờ thất bại cùng ý
chí “Quyết không lùi bước”
Bên cạnh kinh doanh bất động
sản với những tòa tháp mạ vàng ở
Manhattan, những khách sạn và
khu nghỉ dưỡng trải khắp nước Mỹ,
ông Trump còn dấn thân vào nhiều
lĩnh vực khác. Tuy nhiên, không phải
thương vụ nào của ông cũng thành
công như mong đợi.
Trump Airlines, dịch vụ hàng
không cung cấp chuyến bay mỗi
giờ giữa Boston, New York và
Washington trong 27 năm, được
ông Trump mua lại từ Eastern Air
Shuttle năm 1988 đã phải ngừng
hoạt động vào năm 1992. Lý do là
hãng không kiếm được lợi nhuận
trong khi nợ ngày càng cao.
Các thương vụ khác như Trump
Vodka, Sòng bạc Trump, Trump
game, Tạp chí Trump, Thịt nướng
Trump, GoTrump.com, Đại học
Trump, Trump Mortgage mà ông
Donald Trump đầu tư và kỳ vọng
thành công đều không mang lại kết
quả như mong đợi. Tuy nhiên, sau
mỗi lần thất bại, ý chí “Quyết không
lùi bước” của người đàn ông bản lĩnh,
tự tin ấy càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Theo ông Trump, bí quyết thành
công không bao giờ là may mắn. Nó
luôn nằm ở sự bền bỉ nhẫn nại và
kiên trì với mục tiêu của chính mình.
Như câu nói của thủ tướng người
Anh Winston Churchill: “Thành
công là khả năng đi từ thất bại này
sang thất bại khác mà không mất
đi sự nhiệt huyết của bản thân”,
ông Donald Trump đã thể hiện đầy
thuyết phục triết lý đó.
Ông cho rằng sự kiên trì chính là
khác biệt lớn nhất giữa thành công
và thất bại: “Tôi mất 15 phút để mua
một căn nhà. Và từng chờ đợi 15 năm
để mua căn nhà khác. Đừng bỏ cuộc,

Ảnh: fullredneck.com

Giống như cha, chỉ mới 22 tuổi, Donald
Trump đã bước chân vào kinh doanh lĩnh
vực bất động sản.

hãy bền bỉ, hãy lì đòn”. Ông cũng nói,
trong kinh doanh, đừng mong chờ
vào thành công chỉ sau một đêm,
đặc biệt là kinh doanh bất động sản.
Với Donald Trump, thành công của
những lần chinh phục các đỉnh cao
đến từ sự bền bỉ, kiên trì suốt thời
gian dài và trong cả cuộc đời.
Vào đầu thập kỷ 1990, Donald
Trump gặp khó khăn lớn về tài chính
và đã phải gánh khoản nợ lên đến
hàng tỷ đôla. Lúc này, hầu như mọi
người đều nghĩ rằng ông sẽ gục ngã.

Thế nhưng, bằng bản lĩnh và sự kiên
cường, Donald Trump vẫn vượt qua
được những ngày tăm tối đó.
Donald Trump là mẫu người
không biết bỏ cuộc là gì, như ông
đã từng nói: “Đôi khi, việc thất bại
trong một trận đấu nhỏ sẽ giúp bạn
tìm ra cách để thắng cả một trận
chiến lớn”. Đối với những người như
Donald Trump, thất bại là quá trình
tự nhiên và sự hoàn hảo đòi hỏi cần
có thời gian. Một khi thất bại, đó
đơn giản giống như bạn vừa khám
phá một con đường khác mà không
dẫn đến thành công. Nó cũng không
có nghĩa bạn lại thất bại, nó chỉ có
nghĩa bạn sẽ có thể chọn được con
đường đúng đắn trong lần tiếp theo.
Trong những lần phát biểu của
mình, tổng thống Donald Trump
đã không ngừng gửi đi thông điệp:
“Never ever give up” (Đừng bao giờ,
đừng bao giờ bỏ cuộc).
“Trong cuộc sống, bạn sẽ thấy
rằng mọi thứ không phải lúc nào
cũng công bằng, bạn sẽ thấy những
điều xảy đến với bạn mà bạn không
đáng phải chịu, và không phải lúc
nào bạn cũng được bảo đảm nhưng
Ảnh: newsweek.com

Đôi khi, việc thất
bại trong một trận
đấu nhỏ sẽ giúp
bạn tìm ra cách
để thắng cả một
trận chiến lớn.
Donald Trump
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bạn phải đứng lên để chiến đấu,
chiến đấu, chiến đấu.
Đừng bao giờ, đừng bao giờ bỏ
cuộc. Đừng từ bỏ, đừng lùi bước và
đừng bao giờ dừng làm những điều
mà bạn biết nó là đúng.
Không bao giờ có điều gì đáng làm
mà lại đến một cách dễ dàng cả. Bạn
chiến đấu càng ngay chính, bạn sẽ
càng phải đối mặt với nhiều trở ngại.
Sẽ có những thời điểm trong
cuộc đời bạn muốn bỏ cuộc, nhưng
đừng bao giờ bỏ cuộc, đừng bao giờ
dừng chiến đấu cho những gì bạn
tin tưởng và cho những người quan
tâm tới bạn.
Hãy bước đi với nhân phẩm và
niềm tự hào, đặt yêu cầu cao nhất
cho bản thân mình. Càng có nhiều
người nói với bạn rằng điều đó là
không thể, rằng điều đó không làm
nổi thì bạn càng nên phải quyết tâm
để chứng minh rằng họ sai. Hãy coi
từ “không thể” chẳng là gì ngoài
động lực cho bạn. Hãy luôn can đảm
là chính mình”.

Ảnh: fullredneck.com

vị và giúp bạn duy trì được sự trẻ
trung”. Tuy nhiên, ông Trump nhấn
mạnh: “Nhưng kiểu gì cũng phải có
được niềm đam mê nếu không thì sẽ
không thể tiến xa được. Đam mê là
chìa khóa thành công”.

Đơn giản và thẳng thắn

Đừng cố cân bằng
giữa công việc và vui
chơi. Thay vào đó, hãy
biến công việc thành
niềm vui của bạn.
Donald Trump

Đam mê là cốt lõi
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Ảnh: theguardian.com

Theo Donald Trump, sự đam mê là
yếu tố cốt lõi dẫn đến thành công.
Yêu những gì mình làm vô cùng quan
trọng. Một cách logic, một người sẽ
luôn tự thúc đẩy bản thân và làm
việc chăm chỉ khi được làm những gì
họ yêu thích. Chia sẻ về cha mình, cô
con gái Ivanka Trump nói: “Bố luôn
nói với chúng tôi rằng: Con sẽ không
bao giờ có thể cạnh tranh và làm
tốt nhất nếu con không thực sự yêu
những gì con đang làm”.
Ông Trump là kiểu người không
ngừng học hỏi, thậm chí ông cảm
thấy hào hứng và phấn khích khi
biết mình có nhiều thứ phải học:
“Tôi học những điều mới mẻ mỗi
ngày, điều đó giúp mọi thứ luôn thú

Trong “The Art of the Deal” (Nghệ thuật
đàm phán) ông Trump nói: “Phong
cách làm ăn của tôi hoàn toàn đơn
giản và thẳng thắn. Tôi đề ra mục tiêu
rất cao, rồi cứ tiến tới, tiến tới để đạt
được cái mình đang theo đuổi. Đôi
khi kết quả không được như ý, nhưng
trong hầu hết các trường hợp, tôi vẫn
đạt đến đích”.
Luôn tập trung vào mục tiêu của
mình, dồn toàn bộ sức lực và trí tuệ
cho những điều mình theo đuổi, đó
là phong cách làm việc của Donald
Trump. Con trai Donald Jr. của ông
từng chia sẻ: “Cha tôi là một người rất
chăm chỉ và luôn tập trung vào mục
tiêu sống của ông. Tôi đã học mọi thứ
mà một cậu bé cần biết từ cha”.
Thế nhưng ông Trump cũng cho
rằng “Bạn không thể làm việc gì một
mình”. Vì thế, ông Trump đã xây dựng
đội ngũ làm việc có đẳng cấp, sau đó
chọn ra đội ngũ làm việc tốt nhất rồi
để cho họ hoạt động tự do. Nhưng
tất cả họ đều biết rằng, họ chịu trách
nhiệm giúp thực hiện các ý tưởng của
ông. Xây dựng một đội ngũ làm việc
có đẳng cấp là cách duy nhất gặt hái
được những thành công lớn lao.
Thật không quá khi nói Donald
Trump là một người đàn ông gai góc,
một “chiến binh” cừ khôi trong bất kỳ
một trận chiến nào. Chiến thắng với
ông không phải là tất cả, nhưng sự
khát khao chiến thắng là yếu tố quyết
định thành bại. Trong cuốn “Think like
a Champion” (Nghĩ như nhà vô địch),
ông viết: “Lý do mọi người ghét tôi là

Hãy nghĩ thế này:
Chính những khó
khăn mà bạn đang
phải đối mặt làm
cho các đối thủ của
bạn không chú ý
đến cơ hội này.
Donald Trump

vì tôi thẳng thắn. Nhưng lý do khiến
tôi thành công là vì tôi có thể cắt bỏ
những việc làm vô nghĩa để đi thẳng
đến cốt lõi vấn đề”.

Tự tin
Donald Trump là một ví dụ sinh động
về người đàn ông đầy tự tin. Theo
ông Trump, nếu chúng ta không tin
vào chính mình thì sẽ không ai khác
tin tưởng chúng ta. Sự tự tin của
tổng thống đương nhiệm Hoa Kỳ
gần như không thể phá vỡ được.
Ông làm bất cứ điều gì ông muốn,
tất nhiên không phải lúc nào cũng
thành công. Tuy nhiên, sự tự tin của
ông hoàn toàn không phải là sự tự
huyễn hoặc vào bản thân hay thái
quá đến mức tự cao, tự đại.
Theo định nghĩa của Donald
Trump, tự tin là sẵn sàng chấp nhận
thất bại và coi mọi khó khăn là cơ
hội. Ông đưa ra lời khuyên rằng:
“Hãy nghĩ thế này: Chính những
khó khăn mà bạn đang phải đối mặt

làm cho các đối thủ của bạn không
chú ý đến cơ hội này”.
Donald Trump tự tin nhưng
không tự mãn và càng không ngừng
học hỏi. Ông chia sẻ: “Nếu tôi nghĩ
rằng tôi đã làm chuyện gì sai, thì tôi
sẽ cố gắng sửa chữa nó” và “Luôn
bộc lộ sự tự tin, ham muốn học hỏi
và nổi trội. Chẳng ai bước vào lĩnh
vực kinh doanh mà biết hết được
mọi thứ, do vậy điều quan trọng là
luôn sẵn sàng học tập”. Là con người
của hành động, ông đã thể hiện sự
tự tin của mình bằng mọi cách, từ
phong thái, lời nói đến những hành
động quyết đoán.

Thói quen sinh hoạt
Thành công của những lần chinh
phục các đỉnh cao của Donald
Trump được vun đắp từ những điều
giản dị nhất trong cuộc sống. Thói
quen sinh hoạt, cách tiêu tiền cho
đến triết lý sống… tất cả tạo nên một
Donald Trump khác biệt.

Trong một cuốn sách của mình,
Donald Trump bật mí rằng, để đạt
được lợi thế cạnh tranh trong công
việc, ông chỉ ngủ 4 tiếng một ngày
vì quan niệm dù bản thân có xuất
sắc tới đâu, 24 giờ mỗi ngày vẫn là
không đủ. Tờ Entrepreneur cho biết
mỗi ngày Trump thức dậy lúc 4 giờ
sáng bởi ông thích bắt đầu ngày
mới càng sớm càng tốt. Ông nói:
“Đừng ngủ nhiều hơn những gì bản
thân có, dù xuất sắc cỡ nào đi chăng
nữa, thời gian trong một ngày cũng
không đủ cho bạn”.
Là người giàu có, tiêu tiền nhiều
nhưng Donald Trump không bao giờ
“vung tay quá trán” và rất biết cách
quản lý việc chi tiêu. Ông quan niệm,
một vài sai lầm nhỏ trong chi tiêu
cá nhân cũng có thể ảnh hưởng xấu
đến toàn bộ số tiền mà bạn có. Ông
khuyên mọi người nên thường xuyên
rà soát chi tiêu để xác định xem bạn
đang chi tiêu không hợp lý ở đâu.
“Tôi biết có những người xem nhẹ
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Ông Lão Châu Á

Ảnh: fullredneck.com

Đức tin sâu sắc
Hầu hết các doanh nhân thành
đạt đều tổng kết con đường thành
công của họ thông qua những kinh
nghiệm, bí quyết, thời cơ và cách
thức nắm bắt cơ hội. Trong những
cuốn sách của mình như “The Art
of the Deal” (Nghệ thuật đàm phán),
“How to Get Rich” (Tôi đã làm giàu
như thế), “Think like a Champion”
(Nghĩ như nhà vô địch), “Never Give
Up” (Không bao giờ bỏ cuộc), Donald
Trump cũng chia sẻ bí quyết thành
công, kinh nghiệm kinh doanh và cả
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Hãy cầu Chúa và tuân
theo những lời dạy
của ngài…
Chỉ cần bạn có sự tự
hào về tín ngưỡng
của mình, sự can đảm
trong niềm tin của
mình và tín tâm với
Thượng đế, thì bạn sẽ
không thất bại.
Donald Trump

Trách Con Trai Bất Hiếu,

Ông Lão Châu Âu
Nói Mấy Câu Khiến
Mọi Người Đều
Im Lặng

Ảnh: shutterstock

các khoản chi như giải trí hay rượu
bia, trong khi khoản này cũng cần
phải tính đếm. Bất kỳ một chỗ rò rỉ
nhỏ nào cũng có thể làm chìm một
con tàu. Đối với tài chính cũng vậy”,
ông Trump nói.
Trong cuộc sống hàng ngày, ông
tuyệt đối không sử dụng chất kích
thích như rượu, bia, thuốc lá. Lối sống
quy tắc, nghiêm khắc với chính mình
đã góp phần không nhỏ giúp ông tạo
dựng nên thành công bền vững.

những bài học mà ông rút ra được
sau những thất bại.
Tuy nhiên, những điều làm nên
thành công của ông không chỉ có
vậy. Phát biểu dưới cương vị tổng
thống Hoa Kỳ, ông Trump nói:
“Chúng ta sẽ xây dựng một tương
lai nơi mà chúng ta có đủ can đảm
để theo đuổi giấc mơ của mình bất
kể những kẻ nhạo báng và những
người nghi hoặc có nói gì đi nữa.
Bạn sẽ có đủ tự tin để nói lên những
hy vọng trong trái tim mình và thể
hiện tình yêu trong tâm hồn mình”.
Điều tạo nên một Donald Trump
khác biệt chính là niềm tin mạnh mẽ
của ông vào sự tồn tại của những
Đấng tối cao, ông cho rằng họ đang
thực sự quan sát con người. Là tổng
thống thứ 45, ông tin tưởng: “Chỉ cần
Hoa Kỳ kiên định với những giá trị
của mình, trung thành với công dân
của mình và hoàn toàn tin vào Sáng
Thế Chủ, thì những ngày tốt đẹp nhất
của chúng ta vẫn còn chưa đến đâu!”
Đức tin sâu sắc và mạnh mẽ có
lẽ là bí quyết giúp Donald Trump làm
được những điều người khác không
thể làm, cân bằng được những điều
tưởng như không thể cân bằng được.
Thật ít ai ngờ rằng, đằng sau vẻ ngoài
cứng rắn ấy lại ẩn chứa sự kiên định
của một “tín đồ chân chính”.
Câu chuyện của Donald Trump
là câu chuyện của những chuyến
phiêu lưu mà bắt đầu bằng niềm
tin sâu sắc, những giấc mơ lớn và
những khởi đầu khiêm tốn. Nhưng
có một điều chắc chắn rằng, đó
không chỉ là những câu chuyện về
tầm nhìn, chiến lược, đàm phán, hợp
đồng. Đó còn là câu chuyện về một
Donald Trump với những điều khác
biệt, với đức tin kiên định và với cả
những nhân cách khiến người đời
ngỡ ngàng rồi khâm phục. □

bình nhi

Trong một lần tình cờ,
một ông lão châu Á và
ông lão châu Âu cùng
ngồi xuống hàn huyên,
tâm sự. Và bởi văn
hoá khác biệt, quan
điểm mỗi người cũng
không giống nhau,
cuộc đối thoại của họ
thật khiến người ta
phải suy ngẫm…

Viện dưỡng lão và người già
Ông lão châu Á: Đứa con tôi thật
là bất hiếu!
Ông lão châu Âu: Chuyện gì
xảy ra vậy?
Ông lão châu Á: Nó dám hỏi tôi
rằng: “Ba có muốn vào viện dưỡng
lão không?”
Ông lão châu Âu: Viện dưỡng
lão rất tốt mà, tôi cũng đang sống
tại đó đây này.
Ông lão châu Á: Ông không đùa
đấy chứ? Những nơi như thế ông
cũng sống được sao?
Ông lão châu Âu: Tại sao lại không?
Ông lão châu Á: Nơi ấy chỉ dành

cho những người già neo đơn không
nơi nương tựa mà thôi. Tôi có con
có cháu đàng hoàng, vậy mà lại phải
đến đó ở, thể nào cũng làm trò cười
cho thiên hạ, rồi tôi sẽ khổ não mà
tổn thọ mất.
Ông lão châu Âu: Không phải thế
chứ? Đến một độ tuổi nhất định,
sống ở viện dưỡng lão rất thuận
tiện, sao có thể bị mọi người chê
cười được?
Ông lão châu Á: Tôi thì cho rằng
khi đến tuổi, chúng ta nên sống
cùng con cháu để được chúng
phụng dưỡng chăm lo. Sống ở viện
dưỡng lão rất cô đơn và hiu quạnh,
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chẳng phải là đáng thương lắm sao?

đời sống
Ảnh: fotolia

Ảnh: shutterstock

Ai cũng có cuộc sống của
riêng mình
Ông lão châu Âu: Ông muốn sống
cùng con cái sao? Tôi sống cùng với
con trai mới có 2 tuần mà đã không
thể chịu được rồi.
Ông lão châu Á: Sống với con
cháu vui vẻ lắm mà, sao lại có thể
khó chịu được chứ?
Ông lão châu Âu: Con trai tôi đến
18 tuổi là đã phải ra ngoài sống tự
lập rồi. Nó về chơi vài ngày thì tôi rất
hoan nghênh, nhưng nếu nó ở đây
thời gian dài, lại còn mang theo cả
vợ con về thì cuộc sống của tôi sẽ
đảo lộn hết cả.
Ông lão châu Á: Tôi thật sự không
thể hiểu nổi người phương Tây các
ông, vì sao lại vô tình đến như vậy?
Con trai vẫn còn trẻ mà ông đã cho
ra ngoài tự lập, lại còn để nó đi vay
tiền để chi trả học phí nữa. Chẳng
trách vì sao đến cuối đời các ông lại
phải sống trong viện dưỡng lão!
Ông lão châu Âu: Nó đủ 18 tuổi là
đã trưởng thành và cần phải tự lập rồi.
Còn việc vay tiền trả học phí là quyết
định của cá nhân nó, chúng ta hãy
để lũ trẻ học cách làm chủ cuộc đời
mình. Hơn nữa, chúng cũng cần phải
có sự riêng tư, ông nên cho chúng
một không gian riêng của mình.
Ông lão châu Á: Người Tây
phương các ông thật kỳ lạ, thế này
không được, thế kia cũng không
được. Chẳng nhẽ cứ phải cho con ra
ở riêng, rồi mình thì sống trong viện
dưỡng lão mới là “được” hay sao?
Ông lão châu Âu: Tôi có cuộc
sống của tôi, con tôi có cuộc sống
riêng của nó. Tôi sống ở viện dưỡng
lão cũng có rất nhiều bạn bè, khi
gặp rắc rối thì có chuyên gia giúp
đỡ. Chúng tôi cần một cuộc sống
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thoải mái và tự do.

Thế nào là báo đáp công ơn
sinh thành?
Ông lão châu Á: Lời ông nói nghe
thật phóng khoáng. Cho dù ông chỉ
nuôi con đến 18 tuổi, nhưng dẫu
sao nó cũng đã kết hôn, đã trưởng
thành, cũng tới lúc phải báo đáp
công ơn cha mẹ chứ?
Ông lão châu Âu: Báo đáp? Báo
đáp gì cơ?
Ông lão châu Á: Đương nhiên là
đón ông về ở cùng, để ông an hưởng
những ngày tháng cuối đời. Nhưng
tiếc là ông lại vào viện dưỡng lão rồi…
Có vẻ như con trai và con dâu ông
quá thoải mái, chẳng phải gánh trách
nhiệm gì với cha mẹ.
Ông lão châu Âu: Trách nhiệm
nào cơ? Con tôi không cần có trách
nhiệm gì cả.
Ông lão châu Á: Không có trách
nhiệm sao? Nếu ông bị bệnh, chẳng
lẽ con ông không cần đưa ông tới
bệnh viện?
Ông lão châu Âu: Nếu tôi bị bệnh,
viện dưỡng lão sẽ đưa tôi đi viện.

Ông lão châu Á: Nếu ông phải vào
viện và cần người chăm sóc, chẳng lẽ
người đó không phải là con ông?
Ông lão châu Âu: Người Âu châu
chúng tôi không có khái niệm con
cái phải chăm sóc ở viện. Con tôi chỉ
cần tới thăm là tôi vui rồi.
Ông lão châu Á: Nếu ông không
trả được viện phí, chẳng lẽ không
cần con cái lo?
Ông lão châu Âu: Chúng tôi nằm
viện miễn phí, không mất tiền.
Ông lão châu Á: Chà, xem ra
các con ông không cần đưa ông đi
viện, cũng không cần phải chăm sóc
thuốc men. Thế chúng có biếu ông
tiền không?
Ông lão châu Âu: Tiền gì? Tại sao
phải biếu tiền?
Ông lão châu Á: Đó là cách chúng
bày tỏ tấm lòng hiếu thảo với ông.
Ông lão châu Âu: Không, không,
không… Tôi không cần con cái phải
cho tiền. Tiền của chúng là để nuôi
con cái, là để trả các khoản tiền vay,
còn nếu có nhiều hơn thì chúng có
thể đi du lịch. Chúng tự lo được cho
bản thân là tôi hạnh phúc rồi, chứ tôi

không cần đến tiền của chúng.

Chăm sóc cháu có phải là trách
nhiệm của người già?
Ông lão châu Âu: Nuôi con, dưỡng
già có nghĩa là gì? Tôi sinh con là vì tôi
yêu trẻ nhỏ, tôi chưa bao giờ hy vọng
nó sẽ chăm sóc cho tôi lúc cuối đời.
Bây giờ con trai và con dâu tôi đang
ở giai đoạn gây dựng sự nghiệp, cần
cố gắng làm việc, cần tự lập để có thể
tận hưởng cuộc sống.
Ông lão châu Á: Tôi cũng rất yêu
con, tôi cũng hiểu khi nó gây dựng
sự nghiệp thì rất vất vả. Bởi vậy tôi
mới trông con cái cho chúng. Tôi đã
hy sinh bao nhiêu cho chúng như
vậy, cuối cùng chúng lại muốn tôi
vào viện dưỡng lão.
Ông lão châu Âu: Ông còn
trông con cho chúng? Thật không
thể tin được.
Ông lão châu Á: Sao lại không
thể tin?
Ông lão châu Âu: Trông con là
việc của cha mẹ chúng, có liên quan
gì đến người già chúng ta?
Ông lão châu Á: Các con tôi phải

đi làm kiếm tiền, dù gì tôi cũng đã nghỉ
hưu thì nên giúp đỡ chúng một chút.
Ông lão châu Âu: Chúng ta cả
đời bôn ba, đến tuổi già mới là
lúc nghỉ ngơi. Sao ông không tận
hưởng thời gian này mà đi nghỉ mát,
uống cafe, chơi bóng, đọc sách, làm
những việc mà ông thích?
Ông lão châu Á: Nếu tôi không
giúp chúng chăm sóc con cái, thì
chúng xoay sở thế nào được?
Ông lão châu Âu: Chúng ta cần
có cuộc sống riêng của mình. Chúng
ta đã nuôi con khôn lớn, trông trẻ
không phải là trách nhiệm của
chúng ta. Ông vì con vì cháu mà làm
bao nhiêu việc như vậy, dường như
không có cuộc sống riêng của bản
thân, chẳng lẽ tất cả chỉ là để lúc về
già có người nuôi dưỡng thôi sao?
***
Có lẽ sau khi xem xong cuộc đối
thoại giữa ông lão châu Âu và châu
Á ở trên, ít nhiều sẽ khiến chúng
ta phải suy ngẫm. Quả đúng là, hai
nền văn hóa khác nhau đã dưỡng
nên trong họ hai quan điểm hoàn

toàn khác nhau.
Tuy nhiên, dù phương Tây hay
phương Đông, dù có khác biệt đến
đâu, thì vẫn có những điểm tương
đồng mà phận làm con chúng ta
cần phải nhớ.
Người già cũng muốn cuộc sống
của mình được trân trọng. Cho dù
có sống cùng con cùng cháu hay
không thì cha mẹ vẫn cần có những
khoảng không riêng: Được ra ngoài
tản bộ một chút, hít thở bầu không
khí trong lành, hay đôi lúc là gặp
gỡ những người bạn già để cùng
hàn huyên tâm sự… Là con cái, bạn
hãy thấu hiểu và trân trọng những
khoảnh khắc quý báu này.
Con cái cần phải báo đáp công ơn
sinh thành, đó là giá trị đạo đức, cũng
là một nét văn hoá đẹp của người
phương Đông. Nhưng “tiền bạc” có
phải là thước đo của lòng hiếu thảo
hay không? Trong các kinh điển Nho
giáo, chữ Hiếu được tóm lược ở ba
điều: “Đại hiếu là tôn kính cha mẹ,
thứ đến là không làm gì gây tai tiếng
cho cha mẹ, sau cùng là nuôi dưỡng
cha mẹ” (“Lý Hoặc Luận” – Mâu Tử).
Bởi vậy, không cần biếu tiền biếu
bạc, mà luôn tôn kính và phụng
dưỡng cha mẹ bằng tấm lòng thành
kính, đó đã là người con có hiếu rồi.
Vì con cái, cha mẹ đã hy sinh cả
cuộc đời mình, những mong tháng
năm cuối cùng ấy có con cháu sum
vầy làm hạnh phúc. Thế nhưng, có
khi nào bạn chợt nhận ra rằng: Ta
đang biến “niềm vui” ấy thành “trách
nhiệm” của người già? Có khi nào ta
mải mê với công danh và sự nghiệp,
để rồi phó thác tất cả việc nhà cho
mẹ cha gánh vác?
Ai ai cũng có cuộc sống của riêng
mình, hãy để những ngày tháng tuổi
già của cha mẹ là ngày tháng đẹp
nhất và ấm áp tình thương yêu…□
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Bức thư
TỔNG THỐNG
LINCOLN
Gửi Giáo
Viên Của
Con Trai,
BẬC CHA MẸ
NÊN ĐỌC
MỘT LẦN

Tổng thống Lincoln là người khiêm nhường, kiên nhẫn.
Hữu bằng

Trong sự nghiệp chính trị
chói sáng của mình, Tổng
thống Abraham Lincoln
đã để lại rất nhiều di sản
quý báu cho nước Mỹ.
Ở cương vị là một người
cha, ông cũng mang lại
cho các bậc phụ huynh
lời khuyên có giá trị đến
trăm năm.
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L

incoln lớn lên trong một gia đình nông dân ở Kentucky. Cha mẹ ông
đều là những người mù chữ. Dù nghèo khó và thất học nhưng gia đình
Lincoln luôn dạy dỗ con cái sống đạo đức và tránh xa thói hư, tật xấu.
Sau khi kết thúc cuộc nội chiến (1861 – 1865), Lincoln trở thành anh
hùng của hàng triệu người Mỹ. Bằng sự điềm tĩnh, khoan dung, kiên nhẫn,
Lincoln đã theo đuổi đến cùng chính sách giải phóng nô lệ của mình, tạo nên
một trong những bước ngoặt lịch sử lớn nhất của nước Mỹ.
Người ta nói rằng, ông cũng là người cực kỳ quan tâm đến chính sách
giáo dục, bồi dưỡng lớp người tương lai. Bức thư gửi giáo viên của con trai
dưới đây cho thấy, Lincoln có một tư tưởng tiến bộ, tầm nhìn rộng rãi về vấn
đề này. Các bậc cha mẹ thời hiện đại cũng có thể tìm ra cho mình một ý nghĩa
nào đó khi đọc lên những dòng này.

“Thằng bé sẽ phải học được điều này, rằng không
phải tất cả mọi người đều công bằng hay chân thật.
Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi kẻ vô
lại ta gặp thì ở đâu đó sẽ có một vị anh hùng.
Cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ, ta sẽ gặp một nhà
lãnh đạo tận tâm.
Cứ mỗi một kẻ thù thì ở đâu đó sẽ có một
người bạn.
Và nếu có thể, xin hãy dạy cho thằng bé tránh xa
bản tính ganh ghét, đố kỵ.
Xin hãy dạy cho cháu biết được bí quyết của niềm
vui chiến thắng thầm lặng. Dạy cho cháu biết được
rằng những kẻ hay bắt nạt người khác lại chính là
những người dễ đánh bại nhất.
Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới tuyệt vời của
những cuốn sách. Nhưng xin cũng cho cháu có đủ
thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của
cuộc sống: Như đàn chim tung cánh trên bầu trời,
đàn ong bay lượn trong ánh nắng và những bông hoa
nở bên ngọn đồi xanh ngát.
Ở trường, xin thầy hãy dạy cho cháu biết cách
chấp nhận thi trượt còn hơn gian lận.
Xin hãy giúp cháu có niềm tin vào chủ kiến riêng
của bản thân, mặc cho tất cả mọi người đều cho rằng
ý kiến đó hoàn toàn sai lầm.
Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử tốt đối với
những người hòa nhã và cứng rắn đối với những kẻ
thô bạo.
Xin hãy tạo cho cháu sức mạnh để không chạy
theo đám đông khi tất cả mọi người đều chỉ biết chạy
theo một hướng.
Xin dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi
người nhưng cần phải sàng lọc nó qua một tấm lưới
chân lý để rồi chỉ đón nhận những gì tốt đẹp.
Và nếu có thể, xin hãy dạy cho cháu biết cách
mỉm cười khi buồn bã. Xin hãy dạy cho cháu biết
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Lincoln có cách giáo dục con trai rất lý trí và khôn ngoan.

rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt.
Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yếm thế
và cẩn thận trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy.
Xin hãy dạy cho cháu biết rằng có thể bán cơ bắp
và trí tuệ cho người ra giá cao nhất nhưng không bao
giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và linh hồn mình.
Xin hãy dạy cho cháu ngoảnh lại làm ngơ trước
một đám đông gào thét và đứng thẳng người bảo vệ
những gì cháu cho là đúng. Xin hãy đối xử dịu dàng
với cháu nhưng đừng vuốt ve nuông chiều bởi vì
chỉ có thử thách của lửa mới tôi luyện được những
thanh sắt cứng rắn.
Xin hãy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có
niềm tin tuyệt đối vào bản thân bởi vì khi đó cháu sẽ
có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại.
Tôi cho rằng đây quả là một yêu cầu quá lớn,
nhưng xin thầy hãy cố gắng hết mình. Nếu được như
vậy thật là điều tuyệt vời đối với con trai tôi”.

lời bàn
Giáo dục con cái luôn là một nhiệm vụ gian nan với các bậc phụ huynh. Dạy dỗ bằng đòn roi thì dễ,
giáo dưỡng bằng đạo lý để cải biến con cái từ bên trong mới khó. Khi giáo dục con trẻ, nhất thiết cha mẹ
không được nóng giận, không được chỉ vì một phút không kiềm chế nổi mà đi chệch đường.
Mỗi khi cảm thấy thực sự khó làm nổi, chúng ta hãy thử đọc lại lá thư của Lincoln ở trên một lần. Chỉ có
sự nhẫn nại, kiên trì, chỉ có đối đãi bằng lòng bao dung với con trẻ, người làm cha mẹ mới thật sự hoàn thành
trách nhiệm của mình. □
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đổ chai sữa,
bà mẹ đã dạy con một bài học
tuyệt vời
Trẻ làm
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đời sống

Những “sai phạm” trẻ tạo ra không phải là vấn đề lớn, quan trọng là cha mẹ đối đãi với vấn đề đó ra sao, vận dụng phương pháp xử
lý nào, đây mới là mấu chốt.

Mai Trà
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mẹ lúc còn nhỏ, cho nên muốn chia
sẻ cùng mọi người. Cả đời này nhất
định phải tiếp nhận những sai phạm
của con cái, đồng thời cũng cần
phải hiểu được phương pháp và kỹ
năng giáo dục, dẫn dắt con cái đi tới
tương lai.

Đánh đổ chai sữa bò cũng tràn
đầy kiến thức?

Đứa trẻ làm đổ chai sữa
bò, bà mẹ lại có thể đối
xử với cậu như thế…
Đây mới là giáo dục, rất
đáng để cho tất cả mọi
người học tập!
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M

ột sự việc nhỏ không ngờ
ảnh hưởng lại có thể lớn
đến thế!
Tình cờ đọc được câu chuyện thế
này, đây là một người mẹ vô cùng
thông minh và chan chứa tình yêu
thương. Tôi thực sự rất cảm động,
hơn nữa còn gợi lại những chuyện
đã xảy ra giữa bản thân mình và cha

Đây là một nhà khoa học đã từng có
những phát hiện quan trọng trong
lĩnh vực y học, ông Stephen Gray.
Phóng viên đã phỏng vấn ông, hỏi
ông: “Tại sao ông lại có sức sáng tạo
hơn người bình thường? Rốt cuộc thì
phương pháp nào có thể khiến ông
có sức sáng tạo siêu phàm như vậy?”
Ông nói, sở dĩ bản thân ông có được
những thành tích trong y học như
vậy cũng là nhờ vào phương pháp
giáo dục đặc biệt của mẹ ông.
Câu trả lời của ông khiến cho
mọi người rất bất ngờ. Ông kể: “Đây
là chuyện có liên quan đến phương
pháp xử lý của mẹ tôi đối với tôi khi
tôi hai tuổi, có một lần tôi muốn tự
mình lấy một chai sữa bò trong tủ
lạnh, nhưng mà cái chai quá trơn,
tôi cầm không chặt làm cái chai rơi
xuống đất, sữa bò bắn tung tóe trên
mặt đất, quả thực giống như một
“đại dương” sữa vậy! Mẹ của tôi nhìn
thấy, nhưng bà không la hét tôi mà
cũng không hề trừng phạt tôi. Bà chỉ

nói rằng: “Wow, Robert, phiền toái
mà con tạo ra thật đúng là cực kỳ
giỏi, mẹ chưa từng nhìn thấy một
vũng sữa bò nào to như thế này!
Phải rồi, dù sao thì chai sữa cũng đã
đổ rồi, trước khi dọn sạch nó, con
có nghĩ rằng chúng ta nên chơi một
chút với vũng sữa bò này không?”
Tôi nghe thấy mẹ nói như vậy
quả thực vô cùng ưng ý, lập tức
bắt đầu chơi đùa trong vũng sữa
bò, mấy phút sau, mẹ nói với tôi:
“Robert, bây giờ con hãy lau dọn
sạch sẽ nó, đồng thời hãy mang
những đồ chơi cất đúng vào vị trí
ban đầu, vậy con định thu dọn như
thế nào nhỉ? Chúng ta có thể dùng
bọt biển, khăn hoặc là cây lau nhà
để thu dọn, con muốn dùng dụng cụ
nào đây?” Tôi trả lời mẹ rằng: “Con
lựa chọn bọt biển”. Sau đó, tôi và
mẹ cùng lau dọn sạch sẽ chỗ sữa đã
bị đổ văng trên mặt đất.
Nhà khoa học nói đến đây, ngay
cả phóng viên cũng phải ngưỡng mộ
ông có một người mẹ thông minh,
độ lượng và đáng yêu như thế. Nhà
khoa học nói tiếp: “Chuyện này vẫn
chưa hết đâu, chờ đến khi chúng
tôi dọn dẹp xong, mẹ tôi lại bảo:
“Robert, vừa nãy con làm thí nghiệm
dùng hai bàn tay nhỏ bé để cầm
chai sữa to đã bị thất bại rồi, bây giờ
chúng ta đi ra sân sau, đổ đầy nước
vào cái chai, xem xem con có cách
nào để cầm nó lên mà không để

nó bị rơi xuống không nhé?” Tôi đã
nhanh chóng phát hiện ra rằng, chỉ
cần dùng hai tay cầm lấy cổ chai, chỗ
gần miệng chai thì cái chai sẽ không
bị rơi xuống đất (điều học được
từ trong sai lầm và thất bại)”. “Đây
thật là một tiết học quá tuyệt vời!”,
phóng viên thốt lên. “Đúng vậy, từ
đó trở đi, tôi hiểu rõ rằng tôi không
nhất định phải sợ hãi bất kỳ sai lầm
nào, bởi vì sai lầm thông thường là
một cơ hội để học hỏi những kiến
thức mới. Thí nghiệm khoa học cũng
là như thế, cho dù thí nghiệm thất
bại thì bạn vẫn học được rất nhiều
điều trong đó”.

1. Cha mẹ nên nghĩ lại – Hãy tạo
cho con cái những cơ hội thực tế
Trẻ con không cẩn thận làm đổ chai
sữa, làm đổ bát đũa, làm loạn lung
tung nhà cửa là những chuyện
thường hay xảy ra. Đứa trẻ cũng
chính tại sự việc ấy mà khám phá thế
giới mới, phát hiện những sự tình mà
trước đây chúng chưa từng gặp qua,
hiểu được rằng đồ vật nào là có thể
động chạm vào, đồ vật nào là không
thể động chạm vào, từ đó mà tự lập
ra cho mình những quy tắc.
Tuy nhiên, có một số cha mẹ khi
xử lý vấn đề tương tự, lại phần lớn
là vì để mình đỡ phải lo, đỡ phải làm
việc. Khi đứa trẻ làm đổ chai sữa,
cha mẹ không hỏi rõ phải trái đúng
sai mà trách mắng đứa trẻ vụng về,

không nghe lời, không cho phép làm
xáo trộn, thậm chí bắt đứng yên.
Mặc dù đây cũng là cách làm xuất
phát từ việc bảo vệ con cái, sợ con
cái vì cử động mà bị thương cơ thể.
Nhưng vô tình làm cho khả năng của
trẻ bị thui chột, khiến con cái mất đi
cơ hội rèn luyện, những tiềm năng
của bản thân con cái không có cách
nào để bộc lộ ra.

2. Cha mẹ sáng suốt – Hãy cho
con cái cơ hội phạm sai lầm
Trước việc đứa trẻ làm vỡ đồ, cha
mẹ phải duy trì thái độ bình thản,
cần phải nhận thức được đứa trẻ
còn nhỏ tuổi, năng lực tự nhiên có
giới hạn, đánh vỡ đồ đạc cũng là
hiện tượng bình thường. Cha mẹ
sáng suốt sẽ ở trong phạm vi năng
lực của trẻ mà chỉ dẫn cho trẻ nắm
bắt một số kỹ năng, rèn luyện kỹ
năng dùng tay, tạo cho trẻ những
cơ hội thực tế. Cũng chỉ có bằng
cách đó mới khiến chúng có thể tự
mình nắm bắt những khả năng để
không gây ra những “phiền toái”.
Nếu như cha mẹ xử lý thỏa đáng
thì sai lầm mới có thể chuyển hóa
thành điều kiện phát triển có ích
cho con cái. Cho nên, những “sai
phạm” trẻ tạo ra không phải là vấn
đề lớn, quan trọng là cha mẹ đối
đãi với vấn đề đó ra sao, vận dụng
phương pháp xử lý nào, đây mới là
mấu chốt. □
www.dkn.tv • 91

đời sống

Ảnh: peopletalk.ru

Giao mùa
Chỉ còn khoảnh khắc nữa
Có một mùa qua đây
Chỉ còn khoảnh khắc nữa
Năm tận và tháng bay.
Ừ nhỉ, lá đã thay
Hoa đã màu hoa khác,
Gió chợt xanh hơn trước
Mây cũng màu mây vui.
Thơ đành ngắn lại thôi
Vì nói làm sao hết
Cái được và cái mất
Giao mùa là giao ban.
Mừng tuổi mình cái hơn
Là đừng hơn ai nữa
Những mưu toan nhỏ bé
Những nụ cười chóng phai.

Bí mật sức mạnh Mỹ:

Tổng Thống Phải Chịu Trách Nhiệm
Trước Ai?

Dặn mình, nốt hôm nay
Ta khác ta một chút
Những oán hờn than trách
Không mang vào Mùa Xuân.

thu hiền

Hồng Oanh
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Tổng thống Donald Trump trong lễ
tuyên thệ nhậm chức.

Có một sự thật thú vị là đa phần người Việt Nam đều yêu mến văn hóa và đất
nước Mỹ mặc dù hai quốc gia đã từng ở hai đầu chiến tuyến. Theo điều tra xã hội
của Trung tâm Nghiên cứu Pew (Pew Research Center – PRC) công bố vào tháng
6 năm 2017, 84% số người Việt Nam được hỏi có thiện cảm với nước Mỹ, tăng 6
điểm phần trăm so với năm 2015.
Ảnh: đại kỷ nguyên
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hán, chính quyền kêu gọi người dân tiết

với dân bản địa. Nhưng ở Mỹ, chính cộng

như Philippines, Hàn Quốc hay

kiệm nước sinh hoạt, mỗi ngày chỉ được

đồng những người sinh sống lâu năm sẽ

cả Nhật Bản cũng đều rất cao,

tưới cây vào khoảng thời gian từ 5 giờ

nhắc nhở và chỉ cho những người mới

chiều đến 8 giờ sáng.

đến rằng, họ phải tuân thủ luật pháp và

nhưng Việt Nam thể hiện mức độ thiện

cảm cao nhất lại là một điều khá bất ngờ.

điều đầu tiên khi trở thành công dân Mỹ

Ông chủ thì nói cứ tưới đi, ai biết đâu,

Tôi quen biết nhiều người đang sinh

trong khi vị quản lý nhất quyết là không

sống và học tập ở Mỹ, tôi đã từng không

cho vi phạm luật. Nhưng nếu đợi sau 5

Theo anh Doan, nước Mỹ không

thể hiểu nổi vì sao họ cứ sang Mỹ là lại

giờ chiều mới tưới thì quá giờ làm việc và

phải xứ sở thần tiên nhiệm màu,

muốn ở lại hoặc tìm kiếm công việc để

anh Doan không thể ở lại làm thêm giờ

nhưng hầu như ai qua Mỹ cũng được

có thêm nhiều thời gian trải nghiệm cuộc

chỉ để tưới cây. Cuối cùng công ty đã tìm

thay đổi theo chiều hướng hoàn thiện

sống nơi đây hơn là trở về nước ngay

ra một sự thỏa hiệp bằng cách cho anh

hơn. Và một trong những điểm tích

sau khi kết thúc việc học. Cho đến khi

Doan đi làm trễ 1 tiếng, về trễ 1 tiếng để

cực đó là tính tự giác và tôn trọng luật

kịp tưới cây cho đúng Luật. Như vậy, họ

pháp. Do luật pháp Mỹ rất khắt khe và

đã không vi phạm Luật Lao động cũng

công bằng nên bạn sẽ có ý thức phải

Nation, Under God” (tạm dịch: Một

không tôn kính chính phủ, chúng ta tôn

như Luật tiết kiệm nước của tiểu bang.

tuân thủ, dần dà hình thành thói quen.

quốc gia dưới Chúa). Năm 1956, “In

kính Chúa”.

Những tình huống quá mới mẻ với

Và khi đã trở thành thói quen tốt, một

God, We Trust” (tạm dịch: Chúng ta tin

Vì chính phủ cũng là bên dưới Chúa

người Việt lần đầu sang Mỹ như vậy

phản xạ vô điều kiện thì hành vi của

vào Chúa) trở thành tiêu ngữ quốc gia

nên họ chẳng có quyền lợi gì cao cả hơn

không phải là hiếm. Các tay lái người

bạn một cách vô thức cũng sẽ trở nên

của Mỹ mà bạn sẽ dễ dàng đọc thấy

nhân dân. Thậm chí với trí tuệ và khả

Việt vượt đèn đỏ, rẽ không bật đèn xi

có lợi cho cộng đồng hơn.

trên mỗi tờ tiền đô-la.

năng vượt trội hơn mọi người, lãnh đạo

được nghe nhiều chuyện về nước Mỹ từ
những người em đang sinh sống ở đó và
đích thân trải nghiệm trong một chuyến
đi không quá dài, tôi mới dần cảm nhận
được tinh thần Mỹ và giấc mơ Mỹ đã hấp
dẫn bao người.

Benjamin Franklin (17/01/1706 – 17/04
/1790) là một trong những người thành
lập đất nước nổi tiếng nhất của Hoa Kỳ.
Ông là một chính trị gia, một nhà khoa
học, một tác giả, một thợ in, một triết gia,
một nhà phát minh, nhà hoạt động xã hội,
một nhà ngoại giao hàng đầu.

là phải tuân thủ luật pháp.

Năm 1956, “In God, We Trust” (tạm dịch: Chúng ta tin vào Chúa) trở thành tiêu ngữ quốc
gia của Mỹ mà bạn sẽ dễ dàng đọc thấy trên mỗi tờ tiền đô-la.

Chấp hành luật pháp là một
phản xạ vô điều kiện

một người Việt ‘khùng điên’ ở Mỹ”, anh

nhan thường sẽ được gắn mác “chắc là

“Bản thân tôi bây giờ không thể vứt

Chẳng có một chính phủ nào trên

và nhà nước phải có trách nhiệm cao

Misha Doan đã kể về câu chuyện tưới

mới sang” ngay trong cộng đồng những

rác bừa bãi, không phải vì sợ bị phạt

thế giới lại có “Bữa sáng cầu nguyện

hơn trước Chúa, đó là trách nhiệm bảo

Người duy nhất không phải là tổng

cây đầy “gian truân” của mình. Chả là

người Việt ở đây. Tôi đã từng sống trong

hay bị chỉ trích, mà bởi thành một thói

toàn quốc”, một sự kiện thường niên

hộ và làm quốc gia thịnh vượng, vững

thống được in hình trên đồng đô-la khi

chủ công ty của ông là Việt Kiều đã lớn

cộng đồng người Việt ở các nước châu

quen không thể thay đổi”, anh Doan

được tổ chức vào ngày thứ Năm đầu

mạnh hơn.

được hỏi: “Ngài đã để lại cho chúng tôi

tuổi, sống ở Mỹ 10 năm thi thoảng nhắc

Âu, họ dù sang đó sinh sống đã hai chục

chia sẻ. Chính tôi khi quay trở về Việt

tiên của tháng Hai tại Washington, D.C.

Và triết lý này còn thể hiện ở ngay cả

những gì?”, Benjamin Franklin – một

anh tưới cho các cây xanh trong khuôn

năm, đã có quốc tịch nước sở tại nhưng

Nam cũng khiến nhiều người thân đi

Hàng năm, có khoảng 3.500 khách mời

trong những bộ phim anh hùng bom tấn

trong bảy “người cha lập quốc” đã trả

viên văn phòng. Nhưng vị quản lý trẻ

tính cách “đại khái”, coi thường luật pháp

cùng mình cảm thấy khó chịu khi tôi

từ hơn 100 quốc gia tới tham gia sự kiện.

của Hollywood. Anh hùng khi có được

lời: “Một nền Cộng hòa, thưa bà, nếu bà

tuổi gốc Việt sinh ra ở Mỹ lại không

còn khá nhiều, biểu hiện qua cách buôn

cứ nhất quyết phải qua đường ở vạch

Các vị khách mời bao gồm giới chính

sức mạnh và năng lực siêu nhiên, thì

và con cháu bà có thể bảo vệ được nó”.

đồng ý vì California đang vào mùa hạn

bán lách luật và lối sống “khác biệt” so

sang đường. Mặc dù ở Việt Nam tỷ lệ

khách, giới doanh nhân, và những người

họ phải có trách nhiệm với năng lực đã

bạn bị phạt khi sang đường không đúng

có tầm ảnh hưởng rộng lớn trong xã hội.

được ban cho đó. “A great power comes

nơi quy định là rất thấp, vì thế tôi không

Kể từ thời Tổng thống Eisenhower tới

with great responsibilities” (tạm dịch:

phải là sợ bị phạt, mà đơn giản vì nó đã

nay, tất cả các tổng thống Mỹ đều tham

Năng lực vĩ đại đi kèm với trách nhiệm vĩ

trở thành thói quen.

dự sự kiện thường niên này.

đại) là câu nói được lấy làm tư tưởng chủ

Ảnh tinnuocmy.com

Cộng hòa tiếng Latinh là Respulica bao
gồm Res (điều, thứ) và Pulica (của chung,
công cộng). Hai từ gộp lại có nghĩa là
điều của chung, trong nền Cộng hòa,
điều của chung này chính là luật pháp.
Những nhà lập quốc của nước Mỹ có
một cơ hội kiến tạo hình thức chính phủ
tùy ý, nhưng những bài học từ lịch sử

Trong mắt người Mỹ, họ là con dân

“Chúa phù hộ nước Mỹ!” và
“Năng lực vĩ đại đi kèm với trách
nhiệm vĩ đại”
Người Mỹ có một niềm tin mãnh liệt vào

đã khiến họ lựa chọn cho người dân Mỹ

đạo của bộ phim Người Nhện. Ở Mỹ,

của Chúa. Nước Mỹ được thành lập

trẻ em được dạy ngay từ khi còn nhỏ

dựa trên cơ sở: “Tất cả mọi người đều

rằng, Chúa ban cho ai đó sức mạnh thì

sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho

đó không chỉ đơn giản là một món quà

họ những quyền không ai có thể xâm

miễn phí mà đi kèm theo là sứ mạng cải
tạo và giúp đỡ xã hội, cộng đồng.

một quốc gia cai trị bằng pháp luật trong

Chúa và nó mãnh liệt hơn bất kỳ quốc

phạm được; trong những quyền ấy, có

một nền Cộng hòa, chứ không phải cai

gia phương Tây nào khác. Bạn sẽ hiếm

quyền được sống, quyền tự do và quyền

Một trong những gia tộc Mỹ giàu có

trị bằng số đông trong một nền Dân chủ.

khi nghe các lãnh đạo ở các quốc gia có

mưu cầu hạnh phúc”. Nhân dân không

nhất trong hơn một thế kỷ – Rockefeller

Chính vì thế khi tới Mỹ, dù không

tỷ lệ dân theo đạo Thiên Chúa cao nào

thuộc về chính phủ mà thuộc về Chúa.

đã trải qua hơn ba đời giàu có, hưng

cần quá lâu, bạn sẽ bị ấn tượng rằng

nói “Chúa phù hộ bạn”, nhưng đó là một

Chính phủ không phải là khái niệm cao

thịnh. Họ nổi tiếng bởi sự hào phóng và

người dân ở đây có tinh thần tuân thủ

câu nói được nghe thường xuyên ở Mỹ

cả và quyền lực nhất, Chúa mới là người

có trách nhiệm với xã hội cũng bởi một

pháp luật rất cao, thậm chí theo nhiều

từ người dân cho tới lãnh đạo.

quyền lực nhất. Tổng thống Donald

tâm niệm rằng: Người giàu chỉ là người

Năm 1954, bản tuyên thệ dưới

Trump trong bài phát biểu nhân ngày

được Chúa ủy thác quản lý tài sản mà

cờ được bổ sung thêm cụm từ “One

Độc lập đã nhấn mạnh: “Ở Mỹ, chúng ta

thôi, họ được trao cho món quà là để

người Việt thì còn là hơi máy móc và “kỳ
quặc”. Trong tự sự về “Trải nghiệm của
94 • đại kỷ nguyên

Dù bạn ở bất cứ quốc gia nào nếu muốn nhập cư ở Mỹ thì điều đầu tiên khi trở thành
công dân Mỹ là phải tuân thủ luật pháp.
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quay lại giúp đỡ xã hội.

đúng theo luật pháp, bạn không cần phải

Triết lý năng lực đi kèm với trách
nhiệm này không những chi phối nhân
sinh quan của người Mỹ mà thể hiện
rõ ràng trong chính sách đối ngoại của
quốc gia này. Người Mỹ tin rằng đất
nước họ được trao cho vị thế là cường
quốc trên thế giới là vinh diệu mà Chúa
ban cho họ, vì thế người Mỹ phải hành
động để cải tạo thế giới.
Nhiều người không hiểu vì sao nước
Mỹ cứ đem quân can thiệp khắp nơi,
đánh giá nhân quyền các nước và “nhúng
tay” vào mọi vấn đề của thế giới. Tại sao

Nước Mỹ không
phải là thiên đường,
cũng không phải là
địa ngục. Nước Mỹ
là một nơi dành cho
những trái tim can
đảm.
(Phim ‘Người Bắc Kinh ở
New York’)

Mỹ luôn đứng đầu danh sách cứu trợ

Ảnh: i.pinimg.com

với trách nhiệm lớn. Từ

vắng vẻ, mồ hôi nhễ nhại

chạy chọt, đi cửa sau cho bất kỳ quan

nhỏ, trẻ em Mỹ đã được

mà không hề nề hà. Lúc sửa

chức nào nếu muốn làm kinh doanh

dạy về tầm quan trọng của

lốp xong bà nói “Lời cảm ơn

chính đáng. Chỉ cần một bản kế hoạch

công việc tình nguyện và

của tôi có lẽ không đủ để

đủ thuyết phục và đến ngân hàng trình

thiện nguyện. Rất nhiều

đáp lại lòng tốt của ông. Tôi

bày, bạn có thể được đầu tư để khởi

người Mỹ lựa chọn tham

biết làm gì cho xứng đây?”.

nghiệp dù là dự án nhỏ hay to.

gia công tác từ thiện, dạy

Người đàn ông Mỹ cười và

Người Mỹ không quan tâm tôn giáo

học, y tá, cứu viện khẩn

nói: “Chị hãy giúp đỡ những

của bạn là gì hay bạn đến từ đâu. Nếu

cấp và công tác xã hội

người khác như tôi đã giúp

bạn có khả năng, họ sẽ rót vốn đầu tư

trong các tổ chức phi chính

chị hôm nay. Đó là cách cảm

cho bạn. Nếu bạn có ý tưởng để thay đổi

phủ trên toàn cầu. Cũng có

ơn tôi tốt nhất”. Những lời

xã hội, họ sẽ góp tiền cho bạn. Bạn có

rất nhiều gia đình Mỹ nhận

nói của người đàn ông này

công trình nghiên cứu hàn lâm khả thi,

nuôi những đứa trẻ bất

dù thời gian có lâu, họ cũng sẽ cấp tiền

hạnh từ các quốc gia khác.

cho bạn. Chính vì tinh thần trọng dụng

“Ở nơi công cộng nếu

Một đất nước văn minh luôn có những con người có trái tim
chân thành.

in đậm trong tâm trí của bà
và đã thôi thúc bà không
ngừng làm việc thiện.

người nghèo châu Phi và những nơi có

được những người khác công nhận vì

này nên Mỹ trở thành một cục nam

gặp được một vị tỷ phú nào đó, bạn

phố đã cứu họ khỏi chết cóng. Một câu

Sau khi ở Mỹ một thời gian, một ni

thảm họa, thiên tai. Tại sao Mỹ phải viện

những gì của chính họ, không phân biệt

châm thu hút nhân tài. Hàng năm, dòng

thậm chí có thể trực tiếp đến bắt

chuyện mang đậm tính cách hóm hỉnh

sư người Việt ở California chứng kiến

trợ lương thực cho dân Bắc Triều Tiên,

môi trường hoàn cảnh sinh ra hay địa vị

nhân lực chất lượng cao vẫn ùn ùn đổ về

chuyện, nói với họ rằng mình đang gặp

mà hiện thực kiểu Mỹ, những tưởng chỉ

quá nhiều việc tốt khiến bà suy nghĩ. Bà

nơi mà lãnh đạo của họ luôn đe dọa bắn

ngẫu nhiên của họ”.

Mỹ và rất nhiều những thương hiệu lớn

phải khó khăn về học phí, rất mong nhận

có thể thấy trên phim Hollywood.

chia sẻ với một Việt kiều khác rằng: “Hóa

trên thế giới đều được khai sinh từ đây.

được sự giúp đỡ”, cô Pauline Kelly – nữ

Nói tới phim ảnh, ấn tượng đầu tiên

ra ở đây có rất nhiều người tâm Phật con

tên lửa vào Nhà Trắng… Bởi Mỹ luôn cố

Arnold Schwarzenegger từ một

gắng để xứng đáng với vai trò số một thế

người nhập cư vô danh nói tiếng Anh

Người Mỹ rất cởi mở với những ý

nhà văn, giáo sư ngôn ngữ học cho biết.

của tôi khi tới đất Mỹ là người dân ở đây

à, mặc dù phần lớn họ không theo đạo

giới, vị thế đã được Thượng Đế ban cho.

không sõi đã trở thành diễn viên phim

tưởng và họ sẵn sàng chia sẻ. Khi họ thất

“Thông thường, họ sẽ không từ chối yêu

có cách nói chuyện, phản ứng hệt như

Phật”. Và có vẻ đúng như anh Misha

Vì thế, không phải chỉ là một lời nói

hành động nổi tiếng và thống đốc bang

bại, họ cũng sẽ chia sẻ điều đó mà không

cầu của bạn. Họ sẽ chỉ cho bạn cách liên

trên các bộ phim Hollywood mà tôi vẫn

Doan chia sẻ, ai ở Mỹ về cũng đều hoàn

theo thói quen, những câu cuối cùng

California. Ông nội của Tổng thống

ngại ngần, giữ thể diện. Vì tinh thần chấp

lạc với trợ lý hoặc quỹ từ thiện, mong

thường xem. Động tác hình thể, ánh

thiện hơn theo hướng tích cực. Khổng

trong bài diễn văn nhậm chức của Tổng

Trump từ Đức tới Mỹ với một chiếc vali

nhận sự thất bại đó nên các doanh nhân

bạn hãy tiếp tục giữ liên lạc với họ”. Đây

mắt, phản ứng trên khuôn mặt, cách

Tử đã từng nói rằng: “Ở chung với người

thống Donald Trump là: “Chúa phù hộ

duy nhất năm 16 tuổi, không một xu

Mỹ không hề cảm thấy nhục nhã khi

là lối hành xử khiến nhiều người nước

nói tiếng Mỹ đầy màu sắc, và đặc biệt

thiện như vào nhà có cỏ chi lan, lâu mà

các bạn! Và Chúa phù hộ nước Mỹ!”.

dính túi và phải bắt đầu bằng công việc

thất bại. Và chính bởi không ngại nên họ

ngoài đến Mỹ cảm thấy không thể giải

là nụ cười Mỹ. Anh chàng lái xe đón tôi

chẳng thấy mùi thơm, tức là mình cũng

thợ cắt tóc. 14 năm sau, ông trở thành

sẽ làm lại cho tới khi thành công. Người

thích nổi.

từ sân bay là người Mỹ đen, trông như

đã hóa ra thơm vậy”.

ông trùm bất động sản và từ đó là lịch

Mỹ rất ngưỡng mộ những người thành

Tại các thành phố Mỹ cũng có

Nền văn hóa có sức dung nạp cao

dân Hip hop. Suốt cả chặng đường anh

Người Mỹ hay bị mang tiếng là thực

Hầu như mọi người dân nhập cư khi

sử xán lạn của gia đình Trump. Chỉ có

công, họ coi những tỷ phú là những cảm

những người dân lang thang ăn xin,

ta nói chuyện và chỉ cho tôi những điều

dụng, nhưng sống với họ bạn sẽ phải

đến Mỹ đều vì một “Giấc mơ Mỹ”. Một

ở trên đất Mỹ, những người không có

hứng để họ nỗ lực chứ không so bì, ghen

không phải là không có trại xã hội cho

đặc biệt ở New York, anh cười rất nhiều

học cách sống “thực dụng” của họ, hoặc

khái niệm nổi tiếng của riêng nước Mỹ,

bằng cấp, tiểu sử ấn tượng mới có thể

tức với người giàu và nổi tiếng. Thành

họ sống mà là họ thích sống ngoài

và muốn tôi có ấn tượng tốt trong lần

là bạn sẽ phải thay đổi khái niệm này, từ

đó là niềm tin về một miền đất tự do,

thành công một cách không tưởng.

công là một thứ được khuyến khích và

đường. Có một Việt kiều kể rằng, cách

đầu tiên đặt chân lên đất Mỹ mặc dù

thực dụng sang thực tế.

nơi ai cũng có thể theo đuổi những

Một anh chàng bán băng đĩa vì có đam

chấp nhận, cốt là bạn làm ngay chính.

đây hơn 10 năm có một trận tuyết rơi

bản thân đang bị ốm. Có thể nói, anh

Như một người dùng Facebook có

mục tiêu của mình bằng sự nỗ lực và

mê và am hiểu phim võ thuật nảy ra ý

rất dày ở New York và nhiệt độ hạ thấp

ấy đã thành công, bởi cho tới bây giờ

tên Vien Huynh đã chia sẻ về sự thực tế

lựa chọn tùy ý.

tưởng về một bộ phim pha trộn tất cả

vào đêm Giáng sinh. Thị trưởng thành

tôi vẫn nhớ nụ cười ấy, rất tươi sáng và

của người Mỹ: “Sống thực tế là hiểu rõ

phố ra lệnh mở tòa thị chính và tất cả

chân thành.

thực trạng cuộc sống, không mơ mộng

Mỹ không phải là một xã hội
kim tiền

Nhà văn kiêm sử gia James Truslow

các thể loại võ thuật và viết kịch bản.

Adams đã lần đầu tiên mô tả “Giấc mơ

Anh ta đi bán ý tưởng và bộ phim dựa

Là một đất nước khuyến khích công

bệnh viện đón người lang thang vào trú

Những chuyện người Mỹ giúp đỡ

hão huyền hay tìm cách trốn tránh thực

Mỹ” trong cuốn Epic of America (tạm

trên kịch bản đó – Kill Bill đã trở nên

dân làm giàu, phát triển sự nghiệp cá

rét. Các bác sĩ cũng được điều động tới

bạn dù không hề quen biết thì không

tại. Sống thực tế là hiểu rõ năng lực và

dịch: Thiên Anh Hùng Ca Hoa Kỳ): “…

nổi tiếng không ngờ. Ở một nơi khác

nhân nhưng nước Mỹ không phải là

khám cho dân lang thang và thậm chí

có gì mới mẻ. Xách hộ đồ nặng lên tầng

giá trị thực của bản thân để có thể phát

Nó không phải là một giấc mơ về chiếc

ngoài nước Mỹ, có lẽ anh ta sẽ vẫn mãi

một xã hội kim tiền. Phần lớn người Mỹ

sau đó còn bưng cà phê nóng tới cho

nhà không có thang máy, cho bạn đi nhờ

huy tốt nhất khả năng của mình.

xe hơi hay đơn thuần là tiền lương cao,

là một người bán băng đĩa.

cho rằng, những người giàu có nghĩa vụ

họ. Qua mùa rét năm đó, những người

xe một đoạn dài mà thậm chí họ không

Còn sống thực dụng là bất chấp thực

mà là một giấc mơ về trật tự xã hội

Xã hội Mỹ rộng mở và công bằng,

giúp đỡ xã hội, bởi vì họ sở hữu và nắm

dân vô gia cư ở New York tụ tập tổ

thuận đường… Tôi còn nhớ câu chuyện

tế, bất chấp năng lực thực sự của mình

trong đó mọi người đàn ông và đàn bà

ai cũng có thể tìm được chỗ đứng cho

giữ lượng lớn tài sản của quốc gia. Bởi

chức một buổi mít-ting lớn. Họ cử đại

đọc đâu đó về hai vợ chồng già người

ra sao mà chỉ chăm chăm giành được cái

đều có thể đạt được tầm vóc đầy đủ tùy

mình, thoải mái theo đuổi đam mê mà

sự giàu có, thành đạt đều là do Chúa

diện ăn mặc lịch sự ra phát biểu trước

Việt được một người Mỹ sửa chiếc lốp

lợi nhỏ trước mắt, ngoài ra mặc kệ hậu

theo khả năng bẩm sinh của mình, và

không có bất cứ ai cản trở. Chỉ cần làm

ban cho, nên năng lực lớn luôn đi kèm

công chúng cảm ơn chính quyền thành

xe giữa trời nắng nóng, trên cung đường

quả sau này nghiêm trọng thế nào”. □
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ISRAEL:

QUÂN ĐỘI CÓ ĐẠO ĐỨC NHẤT THẾ GIỚI
Tự Ngọc

Quân đội Israel có phải là một ví dụ mẫu mực về đạo đức thời chiến hay không?
Hay họ chỉ là một lực lượng áp bức nhắm vào những thường dân Palestine vô tội
và gây ra tội ác chiến tranh do tuân theo chính sách của nhà nước Do Thái?
Dưới đây là lời nhận định của Đại tá
Richard Kemp, người từng là Tư lệnh
Quân đội Anh tại Afghanistan. Ông đã
có mặt ở Israel trong cuộc chiến chống
Hamas vào năm 2014. Những phân
tích của Đại tá sẽ cho chúng ta thấy,
Quân đội của Israel là có đạo đức, là
độc ác hay là cả hai?
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C

ó hai quan điểm về Quân
đội Israel – một là những
gì bạn nghe thấy trong hầu
hết các phương tiện truyền thông,
hai là sự thật. Tôi sẽ kể cho bạn
biết sự thật.
Tôi từng là Tư lệnh Quân đội
Anh tại Afghanistan. Tôi đã tham gia
chiến đấu trong các vùng chiến sự
trên toàn thế giới bao gồm cả Bắc
Ireland, Bosnia, Macedonia và Iraq.
Tôi cũng từng có mặt trong suốt
cuộc xung đột ở Gaza vào năm 2014.

Dựa trên kinh nghiệm bản thân
và trên những quan sát của tôi
thì Quân đội Israel, hay IDF hành
động để bảo vệ tính mạng người
dân nước khác trong vùng chiến sự
nhiều hơn so với bất kỳ quân đội
nào khác trong lịch sử chiến tranh.

Tại sao lại như vậy?
Thứ nhất, Israel là một đất nước
phù hợp với giá trị phương Tây,
vận hành trên các nguyên tắc dân
chủ. Cũng như Bỉ, Israel không mấy

quan tâm đến chiến tranh. Trong
thực tế, Israel chưa bao giờ khởi
xướng một cuộc chiến nào. Lý do
duy nhất nước này phải tham chiến
là để bảo vệ chính mình. Và họ phải
tự bảo vệ bởi vì, khác với Bỉ, Israel
bị bao quanh bởi các nước thù địch
và các nhóm vũ trang luôn muốn
tiêu diệt họ.
Thứ hai, Do Thái giáo với các
tiêu chuẩn đạo đức vượt trội có
ảnh hưởng lớn đến công dân Israel.
Tôi nói điều này với tư cách của một
người không phải là dân Do Thái.
Thứ ba, phần lớn Quân đội Israel
là thường dân.
Israel là một quốc gia nhỏ bé với
một đội quân thường trực quy mô
nhỏ. Để chống lại một cuộc chiến
tranh, quốc gia này phải phụ thuộc
vào những công dân thực hiện
nghĩa vụ quân sự và quân dự bị của
mình. Họ là những người dân bình
thường, từ các giáo sư đến thợ ống
nước đã đáp lại lời kêu gọi bảo vệ
quê hương. Họ không muốn phải
chiến đấu và họ không muốn làm
hại người khác.
Không ở đâu mà yếu tố đạo
đức và sự đứng đắn, nghiêm túc
của Quân đội Israel được thể hiện
rõ ràng hơn như trong cuộc chiến
tranh Gaza năm 2014. Nếu từng có
một cuộc chiến tự vệ chính đáng thì
đây chính là một ví dụ.
Cuộc chiến này do Hamas khởi
xướng, một tổ chức khủng bố theo
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đang điều
hành dải Gaza. Trong 6 tháng đầu
năm 2014, Hamas đã phóng hàng
trăm tên lửa vào thường dân Israel.
Sau những lần cảnh báo lặp đi
lặp lại từ phía Israel rằng Hamas
hãy dừng lại, cuối cùng không quân
Israel đã phản công chính xác để
chặn đứng việc này. Sau đó, quân

Israel đã tiến vào Gaza để tiêu diệt
một mạng lưới các đường hầm
khủng bố mà Hamas đã xây dựng
để tấn công cộng đồng Israel gần
biên giới Gaza.
Quân đội Israel đã dùng các biện
pháp đặc biệt để thông báo cho
những người dân Gaza sống trong
khu vực bị tấn công. Họ đã gửi
xuống hàng triệu tờ rơi, phát sóng
các thông điệp qua radio, gửi tin
nhắn và thực hiện hàng chục ngàn
cuộc gọi điện thoại.
Để tôi nhắc lại:

Quân đội Do Thái đã
gọi điện cho thường
dân ở Gaza và bảo họ
rời khỏi nơi cư trú, di
chuyển đến vùng an
toàn. Chưa bao giờ
trong lịch sử xung đột
chiến tranh lại có một
quân đội gọi điện cho
kẻ thù của mình và
báo cho họ biết chỗ
nào sắp bị thả bom.
Nhiều nhiệm vụ mà Quân đội
Israel nếu thực hiện thì hẳn có thể
đã xóa sổ năng lực quân sự của
Hamas nhưng đã bị hủy bỏ vì họ
muốn ngăn chặn thương vong cho
thường dân của Gaza. Vì vậy làm
gia tăng rủi ro đối với chính người
dân và binh lính Israel.
Dĩ nhiên, mặc dù đã thực hiện
tất cả những điều trên, thì thường
dân vô tội vẫn bị thiệt mạng. Chiến
tranh đều luôn hỗn loạn và những
nhầm lẫn thường xuyên xảy ra.
Nhưng nhầm lẫn không phải là tội
ác chiến tranh.

Trái lại, Hamas đã phạm tội ác
chiến tranh vì chính sách của họ
là vậy.
Hamas đã cố tình đóng quân
và đặt khí tài quân sự trong khu
vực thường dân, cất giấu vũ khí
trong trường học và bệnh viện, đặt
bệ phóng tên lửa kế bên các tòa
nhà chung cư, sau đó ép buộc dân
thường phải ở lại khu vực mà chúng
biết rằng sẽ bị tấn công.
Hamas cũng chỉ thị cho người
dân của mình phải báo cáo gian dối,
rằng những người bị thiệt mạng đều
là thường dân cho dù những người
đó thực sự là lính chiến đấu.
Và nếu không có dân thường
nào thiệt mạng do Quân đội
Israel thì sao? Hamas sẽ bịa đặt
số liệu về chuyện đó! Nhiều trang
mạng Internet đã cho thấy, người
Palestine cố tình dàn dựng một
cách tinh vi các nạn nhân của lính
bắn tỉa hay xe cứu thương hỏng
cùng nhiều giả mạo khác. Điều này
quá phổ biến đến mức có một thuật
ngữ dành cho nó – Pallywood, tức
là Hollywood của Palestine.
Trớ trêu thay, bản thân chính
những thủ lĩnh của Hamas là
những người hiểu rõ nhất về
những biện pháp khác thường mà
Quân đội Israel thực hiện để bảo
vệ dân thường vô tội. Và vì thế
chúng đã lợi dụng sự đứng đắn và
sự tuân thủ luật chiến tranh của
Quân đội Israel.
Không có quân đội nào trên thế
giới tự nhận lấy nguy cơ về phần
mình chỉ để bảo vệ thường dân của
đối phương như Quân đội Israel.
Tôi nói điều này với tư cách là một
người lính chuyên nghiệp. Tôi nói
vâỵ bởi vì đó là sự thật, và những
người quan tâm đến sự thật nên
biết về điều này. □
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Đ

ức tin vào Thần, Phật, Đạo
trở thành cội rễ trong
đời sống văn hóa tinh
thần của con người. Người xưa tin
rẳng: “Trên đầu ba thước có Thần
linh”. Sự kính trọng Thần Phật gần
như trở thành một bản năng của
con người. Người xưa có câu: “Thà
rằng khuấy động nghìn sông, còn
hơn quấy nhiễu tâm người tu đạo”,
hay “Đả tăng mạ đạo, tất có ác báo”.
Thế nhưng, trong suốt lịch sử của
mình, Đảng Cộng sản Trung Quốc
(ĐCSTQ) đã không ngừng gây
ra biết bao tội ác với tôn giáo, tín
ngưỡng, bàn tay đã vấy đầy máu
của những người vô tội.

HỌC VIỆN PHẬT GIÁO

LARUNG GAR

“Đả tăng mạ đạo” (giết sư,
chửi đạo)

Câu Chuyện Được Kể Tiếp Về Lịch Sử Đàn Áp
Tín Ngưỡng Kinh Hoàng Tại Trung Quốc
Hữu Bằng

Sự kiện Trung Quốc phá hủy Thánh
địa Phật giáo lớn nhất thế giới (Larung
Gar) vừa qua chỉ là câu chuyện được
kể tiếp về lịch sử đàn áp tôn giáo, tín
ngưỡng kinh hoàng ở quốc gia này.
Niềm tin vào Thần Phật vốn là bản
tính nguyên sơ của người Phương
Đông đã bị chính quyền thẳng tay trừ
diệt để xưng tụng chủ nghĩa vô thần
bất chấp Thiên lý lẫn đạo lý.
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Học viện Phật giáo ở Tây Tạng đã bị san bằng.

Ngay sau khi lên nắm quyền ở Trung
Quốc, ĐCSTQ đã lập tức chĩa mũi
súng vào các tôn giáo, tín ngưỡng
đã tồn tại suốt hàng nghìn năm qua.
Năm 1951, chính quyền ra quy định
đe dọa bỏ tù những người hoạt
động tín ngưỡng không chính thức.
“Không chính thức” tức là không
được sự thông qua của ĐCSTQ.
Trong những năm 1950, ĐCSTQ đã
bắt bớ, đàn áp và khủng bố ít nhất
3 triệu tín đồ tôn giáo, thành viên
các hội kín
Giáo hội Phật giáo (1952) và
Giáo hội Đạo giáo (1957) là những
tổ chức mang tính trần tục mà
ĐCSTQ lập ra để điều khiển tôn
giáo, tín ngưỡng. Trong bản tuyên
bố thành lập của hai giáo hội này
đều khẳng định sẽ “nghe theo sự
lãnh đạo của chính quyền nhân
dân”. Cái gọi là “chính quyền nhân
dân” chính là ĐCSTQ.
Thời “Cách mạng văn hóa” (1966
– 1976), ngọn lửa hận thù điên cuồng
của cái gọi là “Phá Tứ cựu” đã thiêu

Hồng vệ binh xông vào đốt phá chùa chiền,
miếu mạo thời “Cách mạng văn hóa”.

Đốt tượng Phật, một cảnh tượng thường
thấy thời “Cách mạng văn hóa”.

Tháng 11/1966, hơn 200 Hồng vệ binh
từ Bắc Kinh đã xông vào khu tổ hợp thờ
Khổng Tử ở tình Sơn Đông phá hủy di tích
và hơn 100 nghìn cuốn sách.

ĐCSTQ cho xe tăng nghiền nát hàng chục
ngàn sinh viên, trí thức tại Thiên An Môn
năm 1989.

hủy gần như đến tận gốc rễ nền
văn hóa thần truyền 5.000 năm của
Trung Hoa. Các đền chùa Phật giáo,
Đạo giáo, nhà thờ, tu viện Hồi giáo,
tượng Phật, những bức thư pháp,
đồ cổ, hội họa… đã bị phá nát trong
tay Hồng vệ binh, thực chất là tay
sai của ĐCSTQ.
Tất cả những gì liên quan tới
tôn giáo, tín ngưỡng, đức tin đều
bị Hồng vệ binh thẳng tay tàn phá.
Trong Di Hòa Viên (Bắc Kinh) có
1.000 pho tượng Phật chạm ngọc
lưu ly tinh xảo, công phu. Sau phong
trào “Phá Tứ cựu”, tất cả đều không
còn nguyên vẹn, các bức tượng đều
bị phá hại hết ngũ quan.
Chùa Lạng Thiên (Thiểm Tây),
tương truyền là nơi Lão Tử đã giảng
Đạo và viết sách “Đạo Đức Kinh” nổi
tiếng hơn 2.500 năm trước cũng bị
đập phá, hủy hoại. Các đạo sĩ bị buộc
phải rời khỏi tu viện, bị cưỡng ép cắt
tóc, cạo râu, từ bỏ thân phận đạo sĩ
để làm việc trong các công xã nông
thôn. Tháng 11/1966, ngay cả miếu
thờ Khổng Tử đầy tôn kính ở Sơn
Đông cũng bị Hồng vệ binh xâm hại
nghiêm trọng. Hơn 100.000 cuốn
sách cổ đã bị đốt trụi.
ĐCSTQ bắt những người
Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi ở Tân
Cương phải ăn thịt lợn, cắt râu, bỏ
trang phục Hồi giáo. Ở Tây Tạng,
từ những năm 1950, người dân đã
phải chịu sự bức hại vô cùng khủng
khiếp từ nhà cầm quyền Trung
Quốc. Chùa chiền, tu viện Phật giáo
bị đập phá, ném bom tiêu hủy. Các
nhà sư và ni cô bị cưỡng ép phải kết
hôn, đi ngược lại với đức tin và giới
luật của mình. Hơn nửa thế kỷ qua,
đã có hơn 1 triệu người Tây Tạng
thiệt mạng vì những cuộc đàn áp
của ĐCSTQ.
Chính quyền còn nhúng tay vào
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Các Phật tử Phật giáo Tây Tạng bị đàn áp.
Ảnh: rfa.org

Ảnh: minghui.org

hữu thần. Còn ĐCSTQ thì không.
Với thuyết vô thần, ĐCSTQ đã tự
cho mình cái quyền được diễn giải
đạo đức, tốt xấu, tự đặt mình ngang
hàng với Thần Phật, trời đất. Mao
Trạch Đông sinh thời nói một câu
đã trở thành kinh điển cho những
người cộng sản Trung Quốc hồi ấy:
“Đấu với trời, đấu với đất, đấu với
người thật sướng vô cùng”. Thách
thức đất trời, Thần Phật, tàn sát
nhân dân, đối với ĐCSTQ mà nói là
một sở thích có tính di truyền qua
nhiều đời lãnh đạo.
Mao Trạch Đông với “Đại nhảy
vọt”, “Cách mạng văn hóa”, trực
tiếp gây ra cái chết của gần 80
triệu người Trung Quốc. Năm 1989,
Đặng Tiểu Bình được cho là người
ra lệnh cho bộ binh và xe tăng tiến
vào quảng trường Thiên An Môn để
đàn áp phong trào biểu tình đòi dân
chủ của học sinh, sinh viên khiến
hàng chục nghìn người thiệt mạng.

Giết người tu luyện kiếm
tiền, không việc ác nào
không dám làm
Học viện Phật giáo ở Tây Tạng bị phá hủy.
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hành phá dỡ Học viện Phật giáo
Larung Gar, nơi được coi như thánh
địa Phật giáo của Tây Tạng. Chính
quyền dùng máy kéo, máy xúc đập
phá toàn bộ những kiến trúc truyền
thống mang đậm bản sắc văn hóa
Tây Tạng, đẩy hơn 40.000 tăng ni
đang cư trú tại đây rơi vào cảnh
màn trời chiếu đất, buộc phải rời
khỏi tu viện truyền thống của mình.

Đặt mình ngang với Thần Phật,
‘đấu với Trời, đấu với Đất”
Tôn giáo, tín ngưỡng tin vào thuyết

Cảnh học viên Pháp Luân Công luyện công tại Trường Xuân trước khi bị bức hại.

sách mổ cướp nội tạng học viên
Pháp Luân Công ngay khi họ đang
còn sống. Ngày 20/6/2015, Tổ chức
Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp
Luân Công (WOIPFG) công bố kết
luận điều tra cho thấy: Có ít nhất
hơn 2 triệu học viên Pháp Luân
Công đã bị giết để lấy nội tạng trái
phép tại Trung Quốc.

Tạm kết
Những chiếc máy kéo, máy ủi đang
giật đổ từng dãy nhà ở Học viện
Phật giáo Tây Tạng Larung Gar có
thể là một cảnh tượng chưa từng
thấy ở các quốc gia khác. Nhưng với
ĐCSTQ, những tội ác tương tự như
thế với tín ngưỡng, Thần Phật vẫn

luôn được bao che, những chuyện
bất lương, đi ngược lại với Thiên lý,
Đạo lý lại thường được dung túng.
Không ở đâu trên thế giới này,
chính quyền sẵn sàng chĩa mũi dao,
nòng đạn về phía người dân chỉ vì
họ muốn làm một công dân tốt, chỉ
vì đức tin vào Thần Phật, niềm tin
vào một xã hội có đạo đức hơn. Một
chính quyền ra tay tàn ác với chính
nhân dân của mình là dấu hiệu cho
thấy nó đang cảm thấy sợ hãi, cảm
thấy bị đe dọa. Một thể chế không
từ thủ đoạn, lạm sát thường dân,
điên cuồng lấy bạo lực để duy trì
trật tự cũng cho thấy dấu hiệu của
sự diệt vong đang đến gần hơn bao
giờ hết. □
Ảnh: minghui.org

một trong những công việc thiêng
liêng nhất của người Tây Tạng
là chọn ra “Lạt Ma tái sinh”. Cuối
năm 2015, ĐCSTQ đã giành lấy
quyền quyết định Lạt Ma về tay
mình với tuyên bố Lạt Ma chuyển
kiếp phải được sự chấp thuận của
Trung ương! Ngoài ra, ĐCSTQ còn
làm nhiều chuyện khôi hài khó tin
khác như phát thẻ chứng nhận cho
các “Phật sống” Tây Tạng do chính
quyền chỉ định.
Mới đây nhất, chính quyền
Trung Quốc đã đưa người vào tiến

Tội ác kinh hoàng nhất trong lịch sử
đàn áp người tu luyện phải kể đến
cuộc thảm sát man rợ mà ĐCSTQ
thực thi với môn tu luyện Pháp Luân
Công, được khởi xướng bởi Giang
Trạch Dân, cựu Tổng bí thư ĐCSTQ.
Môn tu dưỡng tinh thần này lấy
“Chân – Thiện – Nhẫn” làm nền tảng,
mang lại một trạng thái thăng hoa cả
về sức khỏe và tinh thần cho người
tập luyện trở thành mục tiêu đàn áp
và thanh trừ của chính quyền Trung
Quốc từ năm 1999.
Niềm tin vào Thần Phật của các
học viên Pháp Luân Công hoàn toàn
trái nghịch với quan niệm vô thần mà
ĐCSTQ luôn gieo rắc suốt nửa thế
kỷ trước đó. Giang Trạch Dân hơn

bao giờ hết cảm thấy lo sợ vị trí độc
tôn của mình khi số người dân theo
tập môn tu luyện tinh thần này lên
đến hơn 100 triệu người, hơn nhiều
so với số đảng viên ĐCSTQ lúc đó.
Giang Trạch Dân lập ra Phòng
610, một tổ chức hoạt động ngoài
vòng pháp luật, không khác gì xã
hội đen để làm công cụ đàn áp Pháp
Luân Công. Giang và thuộc hạ đã
giở đủ mọi thủ đoạn tàn nhẫn nhất
từ tra tấn, hủy hoại thể xác, khủng
bố tinh thần đến làm kiệt quệ thanh
danh, vắt kiệt tài chính… hòng làm
nhụt ý chí của các học viên Pháp
Luân Công, buộc họ phản bội lại
đức tin của mình.
Trong một nỗ lực điên cuồng,
Giang Trạch Dân đã huy động tối đa
ngân sách quốc gia dành cho việc duy
trì bộ máy đàn áp Pháp Luân Công.
Theo ước tính, chi phí trả lương cho
khoảng vài triệu người trong lực
lượng an ninh tham gia đàn áp lên
tới 100 tỷ NDT mỗi năm ở thời điểm
nóng bỏng nhất. Năm 2001, riêng ở
quảng trường Thiên An Môn, mỗi
ngày, chính quyền Trung Quốc tiêu
tốn khoảng 2,5 triệu NDT cho các vụ
bắt bớ, đánh đập, giam cầm học viên
Pháp Luân Công.
Đỉnh cao của cuộc đàn áp man
rợ, không còn tính người này là
Giang Trạch Dân thi hành chính

Các phương pháp tra tấn học viên Pháp Luân Công được tái hiện
lại trong một buổi biểu diễn.

Cảnh mổ cắp nội tạng của học viên Pháp Luân Công được biểu
diễn lại.
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Sông Hangang – Hán Giang, biểu tượng của thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

S

Từ Quốc Gia Nghèo
Nhất Châu Á Trở Thành
Cường Quốc Kinh Tế

BÍ QUYẾT

‘SỨC MẠNH MỀM’
CỦA HÀN QUỐC
thu hiền

: shutterstock
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Ảnh

Thập kỷ 50 và đầu 60 của thế kỷ trước,
Hàn Quốc là một trong những quốc gia
nghèo nhất châu Á sau các cuộc chiến liên
miên. 60 năm sau, quốc gia này đã trở thành
cường quốc kinh tế đứng thứ 12 trên thế giới
và thứ 4 châu Á cùng với sự thành công được
cả thế giới ghi nhận trong việc phổ biến văn
hóa Hàn Quốc như một sức mạnh “mềm”.

au khi thoát khỏi sự thống trị
của đế quốc Nhật Bản trong
suốt 36 năm, người dân Triều
Tiên lúc bấy giờ hân hoan trong
niềm vui và hy vọng xây dựng một
quốc gia độc lập tự chủ. Nhưng lại
một lần nữa, cuộc chiến nổ ra và lần
này là cảnh “nồi da xáo thịt”, “huynh
đệ tương tàn” giữa hai miền Nam
– Bắc của xứ sở kim chi này. Hiệp
định đình chiến 1953 kết thúc cuộc
nội chiến nhưng vẫn không thể xóa
bỏ được vết thương chiến tranh trải
dài trên toàn lãnh thổ và hai miền
đất nước đã bị chia cắt không cách
nào hàn gắn được cho tới tận bây
giờ. Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc đi
theo hai con đường khác nhau, và
hiện tại con đường nào tươi sáng
hơn đã được khẳng định.
Trong nhiều năm liền, người
dân Hàn Quốc phải lo chạy ăn từng
bữa, đến nỗi năm 1969, chính phủ
đã chỉ định ngày thứ Tư và thứ Bảy
hàng tuần là “Ngày không gạo”,
thay vào đó người dân chỉ ăn các
loại lương thực từ bột mì. Nhưng
bằng nỗ lực và sức mạnh nội tại
đáng kinh ngạc của toàn dân, hiện

nay thu nhập bình quân đầu người
của Hàn Quốc đã vươn lên đứng
thứ 29 trên thế giới.
Các chuyên gia kinh tế trên thế
giới đã phân tích thành công của
Hàn Quốc vốn được biết tới với
cái tên “Kỳ tích sông Hán” (sông
Hangang – Hán Giang hay bị dịch
nhầm thành sông Hàn) đã rút ra
được những yếu tố làm nên một kỳ
tích châu Á thời hiện đại. Tuy nhiên,
trong khuôn khổ bài viết này, chúng
tôi mạn phép chỉ đề cập tới những
yếu tố văn hóa rất đặc trưng đã
góp phần trong cú chuyển mình ấn
tượng của Đại Hàn Dân Quốc.

Một dân tộc cầu thị
Năm 1968, người Hàn mang nguyên
bộ sách giáo khoa của người Nhật
về dịch sang tiếng Hàn và giảng dạy,
ngoại trừ các môn xã hội như địa
lý, lịch sử và văn học. Lúc đó, cũng
có nhiều người chỉ trích, vì tính sĩ
diện của người Hàn Quốc rất cao,
nhưng họ vẫn quyết tâm thực hiện,
vì để có chương trình giáo dục đó,
người Nhật đã mất cả trăm năm cải
biên từ cách đào tạo của giáo dục

phương Tây phù hợp với đặc trưng
châu Á.
Trong 20 năm phát triển thần tốc
với tăng trưởng GDP luôn ở mức hai
con số, cả dân tộc Hàn Quốc quyết
tâm thoát nghèo bằng sự hiếu học
và cầu thị của mình. Trên tivi chỉ có
2 chương trình là “dạy làm người”
và “dạy làm ăn”, đất nước với 70%
dân số làm nông nghiệp lúc đó bắt
đầu học từ cách chào hỏi, mỉm cười
của người làm dịch vụ cho tới cách
quản lý nhà hàng hay thậm chí điều
hành cả một nhà máy.
Năm 1988, sau khi thế giới
chứng kiến kỳ tích bên sông Hán
qua Thế vận hội Olympic được tổ
chức tại Hàn Quốc, quốc gia mới
bước chân vào nhóm 24 cường
quốc thế giới quyết định đẩy mạnh
ngành công nghiệp giải trí. Tổng
thống đương nhiệm lúc đó, đồng
thời cũng là người đoạt giải Nobel
Hòa bình năm 2000, ông Kim Dae
Jung đã quyết định sẽ kiến tạo
ngành công nghiệp giải trí Hàn
Quốc, sau khi thấy nền công nghiệp
điện ảnh Mỹ hay nhạc kịch Anh thu
được những khoản tiền khổng lồ.
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Tinh thần kỷ luật, có trách nhiệm
và coi trọng hình ảnh “sạch sẽ”
không vết nhơ trong nhân cách
Có thể dễ dàng nhận thấy tinh thần
kỷ luật và trách nhiệm với công
việc của người Hàn Quốc qua các
bộ phim truyền hình. Họ luôn ưu
tiên công việc lên hàng đầu. Khi
màn đêm buông xuống, những ánh
đèn của các toà nhà công sở vẫn
sáng rực cho đến đêm khuya. Theo
số liệu năm 2012 của Bộ Chiến
lược và Tài chính Hàn Quốc, trung
bình một người dân của họ làm
việc 44,6 tiếng/tuần so với 32,8
giờ của người dân các nước thuộc
khối OECD.
Văn hóa doanh nghiệp rất chặt
chẽ và kỷ luật, luôn tuân thủ thời
gian một cách chính xác. Người Hàn
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Bộ phim “Mối tình đầu” của Hàn Quốc làm mưa làm gió trên thị trường phim truyền
hình các nước châu Á một thời.

Quốc thường nhìn nhau để làm việc
chăm chỉ nên đã tạo ra một tính
cách siêng năng, trung thực trong
toàn xã hội.
Không phải tự nhiên mà người
Hàn sinh ra đã có kỷ luật thép. Ngoài
việc thi hành chế tài mạnh mẽ đối
với những hành vi phạm pháp ra thì
việc được rèn luyện từ nhỏ đã có
ảnh hưởng rất lớn đến ý thức của
người dân. Nếu phát hiện ăn cắp
ăn trộm, hoặc lấy đồng tiền không
xứng đáng với công sức của mình,
không thuộc về mình thì sẽ có thể
bị phạt đánh từ khi còn là học sinh,
bị cả nhà trường kỷ luật và bị chính

cộng đồng xung quanh mình ghẻ
lạnh, xa lánh. Với những năm tháng
khắc nghiệt như vậy, trong xã hội
Hàn không phổ biến hiện tượng vi
phạm đạo đức và quan niệm truyền
thống dân tộc.
Xã hội Hàn Quốc lưu giữ nhiều
nét truyền thống và đặt nặng lề thói,
coi trọng giáo huấn của Khổng Tử.
Việc làm một người đúng đắn, chính
trực có ý nghĩa đối với họ nhiều hơn
là lợi ích nhất thời rất nhiều. Vậy
nên người Hàn rất trọng việc có
một hình ảnh sạch sẽ. Họ hiểu rằng
một chút lợi ích bây giờ sẽ không
mua được cái thể diện về lâu về

Ảnh: koreadispatch.com

Ca sĩ Top nhóm nhạc
Bigbang cúi đầu xin
lối khán giả vì vụ bê
bối sử dụng cần sa.

dài, cho nên dù thế nào cũng không
được phạm pháp.
Đằng sau những hào nhoáng
của những nghệ sĩ nổi tiếng trong
làn sóng Hàn Quốc (Hallyu hay Hàn
lưu), người dân thế giới đã biết hơn
về một dân tộc coi trọng danh dự
thông qua nền công nghiệp giải trí
phát triển của đất nước này. Thỉnh
thoảng lại có một nghệ sĩ nào đó
rất được yêu mến ở nước ngoài lại
bị chính những người đồng hương
quay lưng lại bởi một lỗi lầm nhỏ
khiến đánh mất niềm tin của xã hội.
Đối với họ, đã là người của quần
chúng, ngoài những ánh hào quang
và lợi lộc thì người nổi tiếng phải
có trách nhiệm làm tấm gương tốt,
thực hành lối sống lành mạnh, xứng
đáng là người có tầm ảnh hưởng
theo hướng tích cực tới toàn xã hội.
Đã có rất nhiều nghệ sĩ trẻ chỉ vì
một lần lái xe trong tình trạng có hơi
men, hút thuốc khi chưa đủ tuổi, có
những phát ngôn thiếu suy nghĩ có
thể gây tổn thương cho một cộng
đồng nào đó… là phải tổ chức họp
báo xin lỗi ngay lập tức với cái gập
người hơn 90 độ để cầu mong sự
tha thứ từ những người đã bị tổn
thương và những người thật sự
hâm mộ, yêu mến mình. Sự khắt
khe của người hâm mộ Hàn Quốc
giúp người nghệ sĩ phải luôn hiểu
trách nhiệm của mình và đem tài
năng cũng như phẩm hạnh để làm
đẹp cho đời.
Ngay cả nhân vật có quyền lực
lớn như cựu tổng thống Park Geun
Hye, khi vướng phải vụ bê bối chính
trị cũng phải năm lần bảy lượt xin
lỗi công chúng. Đảng Hàn Quốc Tự
do (LKP) của bà cũng phải cay đắng
nói rằng: “Chúng tôi đã không hoàn
thành nghĩa vụ là một đảng cầm
quyền, không bảo vệ được vị thế và

Ảnh: Reuters.com

Người Hàn tuyển chọn ngay
2.000 sinh viên ưu tú nhất, cử
sang Hollywood học các ngành
từ đạo diễn, diễn viên, phục trang
đạo cụ… 4 năm sau tốt nghiệp, năm
1992, những bộ phim Hàn Quốc
đầu tiên ra đời như Cảm xúc, Mối
tình đầu, Hoa cúc… đã khiến cả châu
Á phải trầm trồ thưởng thức.
Cũng có ngần ấy học sinh được
khuyến khích đi Milan và Paris để
học về thời trang, mỹ phẩm. Những
sinh viên giỏi toán nhất được hướng
theo ngành tài chính ở các đại học
lớn trên thế giới, với tham vọng biến
Seoul thành trung tâm tài chính như
London, New York.
Ngày nay, người Hàn Quốc
được đánh giá là học tập rất chăm
chỉ và có trình độ học vấn cao nhất
trong các quốc gia thuộc Tổ chức
Hợp tác và Phát triển Kinh tế
(OECD), với 98% dân số hoàn
thành bậc trung học và 63% hoành
thành bậc cao đẳng.
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Con gái chủ tịch Korean Air từ chức và xin lỗi vì vụ bê bối bắt nhân viên quỳ gối.

niềm kiêu hãnh của Hàn Quốc do
người dân tạo nên” đồng thời gửi
lời xin lỗi chân thành tới toàn dân.
Văn hóa xin lỗi của người Hàn
Quốc có thể hơi quá nặng nề đối
với nhiều quốc gia khác trên thế
giới, nhưng ở Hàn Quốc đó là một
điều bình thường và là điều tối thiểu
để thể hiện sự tôn trọng người khác,
cầu thị, khiêm nhường, và đặt lợi ích
của cộng đồng lên trên cá nhân.

Giữ gìn văn hóa truyền thống
với Khổng giáo làm rường cột
Tinh thần cầu thị của người Hàn như
ở trên thực ra chính là có nguồn gốc
từ truyền thống Nho giáo hiếu học.
Chính sự hiếu học của người dân
cùng với ý thức đầu tư phát triển
giáo dục của chính phủ Hàn Quốc
trong nhiều năm đã tạo ra lực lượng
lao động chất lượng, góp phần tạo
nên kỳ tích sông Hán.
Trong thời kỳ bùng nổ phát triển
kinh tế dưới sự cầm quyền của
Tổng thống Park Chung Hee, sau
khi thực hành nhiều cải tiến mạnh
tay để hiện đại hóa, ông không tìm

Ảnh: bigbangupdates.com

Trưởng nhóm GD của Bigbang – ca sĩ
thuộc tốp đầu trên thị trường âm nhạc
K-Pop với sức ảnh hưởng lớn trong khu
vực, cúi đầu chào các tiền bối khi lên
nhận giải thưởng âm nhạc.

ra được một học thuyết chính trị
nào phù hợp mà nhận ra rằng không
thể không sử dụng những yếu tố
tích cực của Nho giáo, trong đó,
Trung (trung thành) và Hiếu (hiếu
thảo) là giá trị quan xuyên suốt
nhiều thế kỷ ở Hàn Quốc. Giống
với những nhà lập quốc của một
số cường quốc châu Á khác như
Tưởng Giới Thạch của Đài Loan, Lý
Quang Diệu của Singapore – Park
Chung Hee cũng nhận ra có những
giá trị của Nho giáo là rất đúng đắn
và thích hợp trong khi chèo lái đất
nước qua khó khăn trên con đường
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tạo lập xã hội hiện đại.
Khác với tư tưởng phương Tây
tôn trọng tự do cá nhân, tư tưởng
Nho giáo luôn xem xét cá nhân con
người trong tổng hòa của các mối
quan hệ giữa cá nhân với nhau, giữa
cá nhân với gia đình và xã hội.
Con cái phải hiếu thuận với
cha mẹ, với tổ tiên và vì thế đối
với người Hàn Quốc, gia đình có
ý nghĩa đặc biệt và là giá trị không
thể thay thế trong tâm thức của
họ. Mô hình đại gia đình là rất phổ
biến, thậm chí dù ở xa nhưng con
cái vẫn luôn hướng về gia đình. Các
gia đình vẫn họp mặt thường xuyên,
đặc biệt là trong những dịp lễ hội
lớn hàng năm như Chusok (lễ Trung
Thu), hay trong những sự kiện gia
đình như lễ cưới và lễ thôi nôi. Đặc
biệt, ở Hàn Quốc các giá trị gia đình
còn giúp hình thành nền tảng của
những công ty thành công và đóng
góp quan trọng vào sự phát triển
của đất nước – các Chaebol.
Chữ Hiếu sẽ không trọn vẹn
nếu không có Trung, dốc lòng
trung quân ái quốc, nên người Hàn
Quốc có tinh thần dân tộc rất cao.
Đó chính là tiền đề để tập hợp sức
mạnh tổng thể của cả dân tộc trong
cuộc chiến thoát nghèo của họ.
Chính điều này đã góp phần tăng
cường tính kỷ luật của dân tộc Hàn
Quốc, và sự phân biệt cấp bậc nghe
có vẻ phiền hà này đã cho thấy nó
không hề ngăn cản được đất nước
Kim chi trở thành nền kinh tế năng
động của thế giới.
Nhìn rộng ra, chính là vì luôn
nhận thức được ai có vị trí của
người đó và tuân thủ đúng chức
phận của mình, mà tại xã hội Hàn
Quốc, mỗi người đều được cố gắng
làm tốt nhất vai trò của mình. Học
sinh thì phải học hành thật chăm chỉ,
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Trong suốt thời gian thực hiện kế hoạch
5 năm phục hưng văn hóa nghệ thuật
lần thứ nhất, chính phủ đã đầu tư hơn
70% ngân sách vào bảo tồn di sản văn
hóa, khôi phục nghệ thuật truyền thống
và thúc đẩy ngành đất nước học.

người sản xuất thì phải sản xuất cho
tốt, người nông dân thì phải làm ra
nông phẩm sạch, và người tiêu dùng
thì phải mua đồ nội địa.

Từ phục hưng văn hóa cho tới
xuất khẩu văn hóa
Ngay trong giai đoạn lấy đà cho kỳ
tích của mình, chính phủ Hàn Quốc
đã có các kế hoạch 5 năm một để
phục hưng văn hóa nghệ thuật nhằm
gắn kết tinh thần dân tộc đã bị gián
đoạn do ách thống trị của đế quốc
Nhật trong hơn 30 năm và cuộc nội
chiến trên bán đảo Triều Tiên.
Kế hoạch phục hưng văn hóa
nghệ thuật được triển khai trên 11
lĩnh vực, bao gồm Hàn Quốc học,
mỹ thuật, âm nhạc, văn học, phim
ảnh, múa…. Điều này thể hiện ý chí
và khát khao khơi dậy văn hóa dân
tộc của chính phủ Hàn Quốc. Các
viện nghiên cứu Hàn Quốc học được
thành lập và những thư tịch cổ bị bỏ
quên trong các kho lưu trữ được biên
dịch sang tiếng Hàn ngày nay. Trong
suốt thời gian thực hiện kế hoạch 5
năm phục hưng văn hóa nghệ thuật
lần thứ nhất, chính phủ đã đầu tư
hơn 70% ngân sách vào bảo tồn di
sản văn hóa, khôi phục nghệ thuật
truyền thống và thúc đẩy ngành đất
nước học.
Sức mạnh của sự đồng lòng, tinh
thần đoàn kết đã góp phần tạo nên
kỳ tích tăng trưởng kinh tế của Hàn
Quốc. Và sức mạnh đó được chủ
đích tập hợp lại, đẩy lên thành tinh
thần dân tộc mới bằng việc kế thừa,
phát huy di sản truyền thống.
Sau đó, bước sang thế kỷ 21, từ
bệ phóng kinh tế, văn hóa Hàn Quốc
nhanh chóng được quảng bá ra thế
giới và thâm nhập vào nhiều nước
một cách mạnh mẽ. Hiện nay, Hàn
Quốc là một trong top 10 nước xuất

Sức mạnh của sự đồng lòng, tinh thần đoàn kết đã góp phần tạo nên kỳ tích tăng trưởng
kinh tế của Hàn Quốc.

khẩu văn hóa hàng đầu thế giới với
làn sóng Hàn Lưu (Hallyu) thông qua
K-pop và các bộ phim truyền hình
đã lan rộng và được đón nhận ở rất
nhiều quốc gia.
Theo thống kê của Cục nội dung
sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA), ngành
công nghiệp K-pop đã thu về 3,4 tỷ
USD trong năm 2011. Doanh thu tại
nước ngoài cũng lên 180 triệu USD,
tăng 112% so với năm 2010. Số liệu
này đã tăng liên tục với tốc độ gần
80% hàng năm kể từ 2007. Theo
nghiên cứu, cứ mỗi 100 USD nhạc
Hàn được tiêu thụ ở nước ngoài, thì
lại có thêm 395 USD hàng điện tử
như điện thoại di động hay tivi được
xuất khẩu.
Với cái đà quá lớn từ văn hóa
K-pop hay K-Drama, Hàn Quốc bắt
đầu từng bước xuất khẩu những
giá trị văn hóa truyền thống và hàn
lâm, sâu sắc hơn. Bởi vì họ biết văn
hóa truyền thống hay hiện đại, nếu
phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức và
nhân văn, mới là những giá trị vĩnh
cửu và nhận được sự ủng hộ của mọi
dân tộc trên thế giới. Người dân Hàn

Quốc với mong muốn đất nước được
vĩnh hằng cùng vũ trụ và hướng tới
sự hòa bình cho nhân loại thể hiện
ngay trên lá quốc kỳ của mình, từ lâu
đã luôn trân trọng và biết khai thác
sức mạnh của văn hóa.
Kỳ tích Hàn Quốc đã khiến nhiều
nước trong khu vực phải nhìn lại và
nghiên cứu học hỏi. Nhiều quốc gia
cũng đã học theo cách hiện đại hóa
nông thôn, phát triển công nghiệp,
đầu tư cơ sở hạ tầng như Hàn Quốc,
nhưng đều bỏ qua hoặc không triệt
để áp dụng việc thúc đẩy tinh thần
người dân và nuôi dưỡng sức mạnh
dân tộc thông qua lưu giữ, bảo tồn
những nét văn hóa truyền thống tốt
đẹp của cổ nhân.
Khi một dân tộc có bề dày văn
hóa truyền thống nhân văn được
hun đúc thành bản lĩnh văn hóa
không bị mai một, biến tấu trước
những biến dị của thời cuộc, thì dân
tộc đó sẽ hùng mạnh. Thậm chí, nếu
đất nước bị tàn phá, nhưng rồi từ sức
mạnh tiềm ẩn đó của văn hóa, dân
tộc vẫn có thể vươn lên, hồi sinh và
phát triển. □
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Châu Âu
tiêu hủy
hàng nhái
từ Trung
Quốc.

Nguyên nhân khiến Trung Quốc trở thành

Minh tuệ

Cơ quan Cảnh sát châu
Âu (Europol) mới đây công
bố một báo cáo cho biết,
Trung Quốc ngày càng
nổi lên là một trung tâm
sản xuất hàng nhái, hàng
giả lớn nhất để bán ra
toàn thế giới, làm phức
tạp thêm cho cuộc chiến
chống lại những kẻ làm
hàng giả ngày càng tinh vi.
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Quá nhiều hàng nhái, hàng giả
Trung Quốc
Báo cáo dày 74 trang được Europol
công bố ngày ngày 22/6/2017 đưa
ra một con số giật mình: Trung Quốc
đại lục và Hồng Kông tạo ra tới 86%
lượng hàng giả trên thế giới, kiếm về
gần 400 tỷ USD trong năm 2015,
chính xác hơn là 396,5 tỷ USD.
Thêm một con số cho thấy Trung
Quốc gần như đang độc chiếm thị
trường hàng giả toàn cầu: Quốc gia
xếp kế sau Trung Quốc là Ukraine
chỉ chiếm 0,43% thị phần, với tổng
giá trị khoảng 2 tỷ USD.
Theo Europol, đánh cắp tài sản

trí tuệ là “một trong những tội phạm
béo bở nhất”.
Tất cả mọi thứ đều được Trung
Quốc làm nhái, làm giả, từ dầu gội
đầu đến pin, từ đồng hồ đến thiết bị
điện tử, từ quần áo hàng hiệu đến
đồ chơi, từ thuốc men đến thực
phẩm, thuốc lá.
Công nghệ làm giả tinh vi đến
mức khách hàng thường không nghi
ngờ gì. Ngoài ra, ngày càng có nhiều
nhãn mác nhái đối với sản phẩm của
các tập đoàn nổi tiếng thế giới, khiến
khó nhận diện thương hiệu.
“Tội phạm về sở hữu trí tuệ đang
lan rộng ở EU và mang lại rất nhiều

Vì đâu nên nỗi?
Châu Âu hay các quốc gia khác,
trong đó có Việt Nam, đã và đang trở
thành thị trường béo bở cho Trung
Quốc sau sự bùng nổ của hàng nhái,
hàng giả ở quốc gia đông dân nhất
thế giới này.
Tâm lý ham giá rẻ, thói ganh đua
cho “bằng bạn bằng bè”, và kiểu làm
ăn bất chấp đạo đức, chỉ vì lợi nhuận
của một bộ phận người dân Trung
Quốc mà gốc gác là sự buông lỏng
của chính quyền đang được coi là
những nguyên nhân sâu xa.
Một doanh nhân người Việt có
kinh nghiệm làm ăn với Trung Quốc
chia sẻ với Đại Kỷ Nguyên rằng, có
một lần anh sang Quảng Châu dự
hội chợ Canton Fair, thấy trưng bày
một chiếc điện thoại trông rất giống
cái iPhone thật của hãng Apple. Anh
gặp một nhà sản xuất và hỏi sản
phẩm như thế có vi phạm quyền sở
hữu trí tuệ không, và Trung Quốc có
luật bản quyền không. Anh được cho

biết rằng, ở Trung Quốc, một công ty
chỉ cần chứng minh được sản phẩm
của mình có 1 chi tiết không giống
các chi tiết của sản phẩm gốc thì
không bị coi là vi phạm bản quyền.
Đó là lý do giải thích vì sao trên
đường phố Trung Quốc, có rất nhiều
chiếc xe hơi có mẫu mã y hệt như
xe của Toyota hay BMW, nhưng chỉ
là về hình dáng, còn thương hiệu lại
thuộc về một cái tên Trung Quốc.
“Ví dụ, xe Toyota thì mẫu y
chang Camry, nhưng nó mang biểu
tượng khác chứ không phải Toyota.
Bên ngoài thoáng nhìn bảo xe này
là Camry, nhưng chữ không phải
Camry, mà là một chữ Trung Quốc”,
vị doanh nhân chia sẻ.
Trong các cửa hàng tại Trung
Quốc, những sản phẩm nhái của
Trung Quốc cũng bày la liệt, như
quần áo của các hãng thời trang nổi
tiếng châu Âu, đồng hồ hay những
chiếc túi xách xinh đẹp.
Câu hỏi đặt ra là nếu không có sự
Ảnh: asiawebdirect.com

cường quốc về hàng giả,
hàng nhái

tác động tiêu cực”, giám đốc Europol
Rob Wainwright cảnh báo. “Nó làm
hại nền kinh tế của chúng ta, tạo
ra những khoản lợi nhuận bất hợp
pháp khổng lồ cho các nhóm tội
phạm có tổ chức và thường gây ra
thiệt hại trực tiếp cho người dân về
phương diện an toàn và sức khỏe”.
Báo cáo cho biết, việc quần áo
và giày dép giả tiêu thụ ở châu Âu
khiến các nhà sản xuất tại khu vực
này thiệt hại tới 26,3 tỷ Euro trong
năm 2015, tương đương gần 10%
tổng doanh thu, và khiến 363.000
lao động ngành này bị mất việc làm.
Là một thị trường khó tính và
đề cao sở hữu trí tuệ, châu Âu đang
đứng trước thách thức về nạn hàng
giả, hàng nhái từ Trung Quốc, nhất
là khi nhiều mặt hàng giờ đây được
bán trực tiếp qua mạng cho khách
hàng, giúp những kẻ làm hàng giả
gửi sản phẩm trong các gói đồ nhỏ
mà dễ dàng vượt qua sự kiểm soát
ở biên giới.

Châu Âu hay các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam, đã và đang trở thành thị trường béo bở cho Trung Quốc sau sự bùng nổ của
hàng nhái, hàng giả ở quốc gia đông dân nhất thế giới này.
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Trung Quốc có thể làm nhái mọi thứ hàng hóa.

chấp thuận của chính phủ, làm sao
các doanh nghiệp Trung Quốc có thể
sản xuất như vậy.
Theo doanh nhân trên, chính phủ
Trung Quốc muốn phát triển kinh tế,
nhưng họ lại không muốn kinh doanh
công bằng. Trên thế giới, mỗi doanh
nghiệp để phát triển sản phẩm, họ lập
ra bộ phận R&D, bỏ rất nhiều tiền để
nghiên cứu và phát triển sản phẩm
mới. Nhưng các doanh nghiệp Trung
Quốc lại không cần bỏ tiền vào R&D,
mà chỉ mua những sản phẩm đang
thịnh hành, những mẫu hàng mới,
lấy về mổ xẻ ra để nghiên cứu rồi bắt
chước sản xuất. Do tiết kiệm được
khoản chi phí khá lớn, nên giá bán
của sản phẩm Trung Quốc rất rẻ, vì
trong giá thành không có chi phí cho
nghiên cứu đó.
Trung Quốc có thị trường rộng
lớn, nên những nhà sản xuất này dễ
dàng chiếm lĩnh được thị trường,
vì không phải ai cũng cần mua sản
phẩm xịn, có thương hiệu. Thứ mà
người tiêu dùng quan tâm nhiều
hơn là sản phẩm đó phải tốt, phải
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Thực tế, người Trung
Quốc rất giỏi, rất thông
minh, trong quá khứ
từng sáng tạo ra nhiều
sản phẩm khiến thế
giới nể phục. Họ đã có
hẳn một “con đường tơ
lụa” để đưa sản phẩm
ra thế giới mà vẫn nổi
tiếng đến ngày nay.
đẹp, nhưng giá rẻ.
Khi các doanh nghiệp mạnh lên,
chính phủ Trung Quốc thu được
nhiều thuế, họ lại tính chuyện phát
triển một mạng lưới gián điệp kinh
tế xâm nhập vào Mỹ và các nước
khác dưới hình thức là các nhà
nghiên cứu, thực tập sinh, sang xâm
nhập vào môi trường của các doanh
nghiệp phương Tây để đánh cắp
thông tin về công nghệ, thương mại,
phục vụ cho sản xuất trong nước.

Điều đó trái với đạo đức con
người, nhưng nhiều người dân và
doanh nghiệp Trung Quốc dường
như đã quen với chuyện đó.
Thực tế, người Trung Quốc rất
giỏi, rất thông minh, trong quá khứ
từng sáng tạo ra nhiều sản phẩm
khiến thế giới nể phục. Họ đã có hẳn
một “con đường tơ lụa” để đưa sản
phẩm ra thế giới mà vẫn nổi tiếng
đến ngày nay. Tuy nhiên, nhiều nhà
sản xuất Trung Quốc ngày nay, do
sự tạo điều kiện từ chính quyền, nên
không chịu sáng tạo mà chỉ nhăm
nhăm đi đánh cắp bản quyền từ các
nước tiên tiến.
Điều này trái ngược với phương
Tây, nơi các doanh nghiệp có sự câu
thúc về đạo đức hơn, nên thường
coi trọng vấn đề sở hữu trí tuệ.

Trung Quốc lẽ ra đã khác
Người Trung Hoa cổ xưa đề cao
những giá trị Nhân – Lễ – Nghĩa –
Trí – Tín trong cuộc sống và giao
thương. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản
Trung Quốc đã phá hủy những điều
này bằng các cuộc vận động chính
trị liên tiếp, đặc biệt trong thời Đại
cách mạng văn hóa. Niềm tin về
nhân nghĩa, thiện ác hữu báo bị xóa
nhòa và thay thế bằng những quan
niệm Giả – Ác – Đấu, không sợ trời
đất, không sợ báo ứng.
Những năm 90, các giá trị truyền
thống có cơ hội hồi sinh trở lại trong
xã hội Trung Hoa thông qua môn khí
công thuộc trường phái Phật gia:
Pháp Luân Đại Pháp hay còn gọi là
Pháp Luân Công.
Với các nguyên tắc sống theo
Chân – Thiện – Nhẫn, Pháp Luân
Công nhanh chóng được người
Trung Quốc đón nhận. Ước tính có
70-100 triệu người luyện tập vào
năm 1999, chỉ sau 7 năm từ khi được

giới thiệu ra công chúng.
Nhiều người dân Trung Quốc
đã có được sự cải biến to lớn về
sức khỏe và tinh thần, nền tảng
đạo đức đang trượt dốc có cơ hội
thăng hoa trở lại.
Tuy nhiên, khi sức khỏe và chuẩn
mực đạo đức của hàng triệu người
đang thăng hoa trở lại, nhà lãnh đạo
Giang Trạch Dân đã phát động một
chiến dịch nhằm “nhổ tận gốc” môn
tu luyện này từ tháng 7 năm 1999.
Các phân tích sau đó cho thấy,
niềm tin vào Thần Phật của các học
viên Pháp Luân Công đối lập với hệ tư
tưởng vô thần và triết học đấu tranh
của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bên
cạnh đó, sự phát triển quá nhanh của
Pháp Luân Công sau khi xuất hiện đã
động chạm đến lòng đố kỵ của Giang
Trạch Dân, khiến nhà lãnh đạo này
sinh tâm lo sợ rằng quyền lực của
mình có thể bị ảnh hưởng.
Trước khi tiến hành cuộc đàn
áp được cho là mù quáng vào năm
1999, Pháp Luân Công đã bị Đảng
Cộng sản Trung Quốc vu khống là
“làm chính trị”, “câu kết với các thế
lực chống người Hoa”, “Pháp Luân
Công không yêu nước”.

Người Trung Hoa cổ xưa đề cao những giá trị Nhân – Lễ – Nghĩa – Trí – Tín trong cuộc
sống và giao thương.

Ảnh: minghui.orrg

Ước tính có 70-100 triệu người luyện tập vào năm 1999, chỉ
sau 7 năm từ khi được giới thiệu ra công chúng.

Tuy nhiên, những lời tuyên truyền này thực chất chính
là công cụ để bức hại Pháp Luân Công, theo nhận định của
các chuyên gia quốc tế.
Thông qua cuộc đàn áp Pháp Luân Công, những giá trị
về trung thực và thiện lương một lần nữa bị giày xéo trên
mảnh đất Trung Hoa, dù Chân – Thiện – Nhẫn được đón
nhận rộng rãi tại hơn 100 quốc gia trên thế giới.
Khi những giá trị Chân – Thiện bị đàn áp và bức hại huỷ
diệt, thì cái Giả – Ác được thừa nhận, thay thế một cách
tinh vi và rộng rãi. Trung Quốc, với tiềm lực dân số và công
nghệ phát triển như vũ bão, đã tự đánh mất cơ hội trở
thành một cường quốc kinh tế làm ăn chân chính. Nhưng
người thiệt hại cuối cùng là thế giới phải đối mặt với sản
phẩm giả tràn lan như một phần tất yếu của cuộc sống. □
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Các phương pháp trị liệu tự nhiên, Trung y cổ đại, khí công, thiền định, chữa bệnh cần chữa từ gốc, dưỡng tâm chính là
cội nguồn của dưỡng sinh.

Mạnh Lạc

Kỳ 2: 6 nguyên tắc
vàng trong bữa ăn
hàng ngày
Các chuyên gia sức khỏe
ước tính có đến hơn 200
loại ung thư khác nhau và
chúng có thể xuất hiện ở
bất cứ lứa tuổi nào.
Có một thực tế là số
bệnh nhân ung thư ngày
một nhiều và các phương
pháp trị liệu thì tốn kém
mà vẫn không thể đảm
bảo xử lý được tận gốc
rễ vấn đề. Do đó các thầy
thuốc khuyên rằng, nếu
bạn quan tâm đến sức
khỏe thì: "Hãy chặn đứng
căn bệnh ung thư trước
khi nó bắt đầu!"

Ảnh: shutterstock

Hãy Chặn Đứng Ung Thư
Trước Khi Nó Bắt Đầu!

Trái cây và rau xanh, tím và màu đỏ đậm có nhiều các anthocyanins
và proanthocyanins, chất chống oxy hóa có liên quan đến việc giữ
cho trái tim khỏe mạnh và bộ não hoạt động một cách tối ưu.

Phần 2: Chỉ nhập thực phẩm tốt và
siêu thực phẩm

T

rong xã hội tiêu dùng như
hiện nay, các nhà sản xuất và
kinh doanh cố gắng sử dụng
truyền thông để định hướng người
tiêu dùng theo những gì họ có và
muốn bán ra thị trường. Nước nào
có nhiều đậu nành thì cổ vũ tiêu
thụ đậu nành, nước nào có nền
công nghiệp sữa phát triển thì tìm
cách đẩy mạnh tiêu dùng sữa, cũng
tương tự như thế cho hàng loạt các
sản phẩm khác. Tuy nhiên, để có
một cơ thể khỏe mạnh thì những gì
bạn cần sẽ đơn giản hơn nhiều. Hãy
nắm lấy một số nguyên tắc sau:

1. Bữa ăn màu cầu vồng
Màu sắc bữa ăn của bạn càng giống
cầu vồng bao nhiêu thì các chất dinh
dưỡng cấp cho cơ thể càng phong
phú bấy nhiêu. Mỗi một màu sắc đại
diện cho một nhóm hoạt chất.
Màu xanh, tím và đỏ đậm
Trái cây và rau xanh, tím và màu đỏ
đậm có nhiều các anthocyanins và
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Gia vị không chỉ mang lại hương vị cho món ăn, kích thích
tiêu hóa… mà còn hoạt động như các thực phẩm chức năng
tự nhiên đích thực.

proanthocyanins, chất chống oxy
hóa có liên quan đến việc giữ cho
trái tim khỏe mạnh và bộ não hoạt
động một cách tối ưu.
Màu vàng và màu xanh lá cây
Rau họ cải, chẳng hạn như bông
cải xanh, cải xoăn cung cấp các
hợp chất được gọi là indoles và
isothiocyanates, có thể giúp ngăn
ngừa ung thư bằng cách tăng
cường sản xuất những enzyme giúp
giải độc cho cơ thể.
Nhiều loại rau màu vàng
và màu xanh lá cây là nguồn
cung cấp lutein và zeaxanthin,
phytochemicals có lợi cho mắt và
giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm
vàng liên quan đến tuổi, một
nguyên nhân hàng đầu của bệnh
mù lòa ở người lớn tuổi. Rau lá
xanh cũng rất giàu beta carotene.
Một số thực phẩm có khả năng
kìm hãm tế bào ung thư phát triển là:
Mướp đắng, bông cải xanh (brocoli),
cà tím, rong biển, bí ngô, khoai lang,

súp lơ, trà xanh, măng tây…
Màu cam
Alpha và beta carotene làm cho các
loại thực phẩm như cà rốt và khoai
tây ngọt nên rực rỡ màu cam. Cơ thể
chuyển hóa các hợp chất này thành
dạng hoạt động của vitamin A, giúp
giữ cho mắt, xương và hệ thống
miễn dịch khỏe mạnh. Những hoạt
chất thực vật này có chức năng như
chất chống oxy hóa, quét sạch các
gốc tự do vốn gây ra nhiều loại bệnh.
Màu đỏ
Thực phẩm màu đỏ như cà chua
và dưa hấu có chứa lycopene, một
phytochemical có thể giúp bảo vệ
chống lại ung thư tuyến tiền liệt.

2. Đầy đủ cả cây, rễ, lá, hoa, quả…
Xét theo Đông y, cây hay rễ, lá… có
vị trí khác nhau khi sinh trưởng, do
vậy mà sẽ có tính âm dương nóng
lạnh khác nhau. Bạn không phải là
chuyên gia về Đông y, nhưng có thể
www.dkn.tv • 115
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Ngũ cốc thô (gạo,
kê, lúa mì, đậu,
cao lương) không
những có thể làm
cho chúng ta no
bụng mà còn là
thực phẩm dưỡng
sinh cho ngũ tạng
nếu ăn đúng cách.
Ảnh: goldsport.vn

thấy rằng sự kết hợp phong phú các
loại thực phẩm khác nhau sẽ cho ra
các bữa ăn đa dạng và hấp dẫn hơn.
Từ góc độ dinh dưỡng, như vậy cũng
tốt hơn, cung cấp đủ loại dưỡng
chất cần thiết cho cơ thể.

3. Thêm nhiều loại gia vị
Gia vị không chỉ mang lại hương vị
cho món ăn, kích thích tiêu hóa…
mà còn hoạt động như các thực
phẩm chức năng tự nhiên đích thực.
Các loại gia vị chủ yếu cung cấp cho
cơ thể các hoạt chất sinh học, đặc
biệt là các loại tinh dầu, giúp tăng
cường các chức năng sinh lý, tăng
cường sức đề kháng đối với bệnh
tật, diệt trừ các loại vi khuẩn hay
ký sinh trùng độc hại. Chúng cũng
có thể giúp cơ thể giải độc từ thực
phẩm ăn vào hoặc từ các quá trình
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chuyển hóa. Theo y học dân gian,
mỗi loại gia vị là một loại thuốc, xưa
kia khi chưa có thuốc tây thì chúng
vẫn được dùng để phòng và trị các
loại bệnh.
Ví dụ: Kinh giới chữa bệnh trĩ,
thổ huyết, rôm sảy; rau ngổ giúp lợi
tiểu, giải độc; ớt giúp tiêu hóa, hoạt
huyết, tốt cho tim; tỏi chữa bệnh
hô hấp và tim mạch…
Mỗi loại gia vị không chỉ mang
đến cho cơ thể một hoặc hai chất,
mà thường là các nhóm nhiều chất
cùng với nhau, mỗi nhóm chất một
công năng khác nhau, do đó tác
dụng vô cùng tốt.
Các gia vị có thể là thân, rễ, lá…
chúng có mặt thường xuyên trong
bữa ăn sẽ giúp bạn đề kháng được
rất nhiều bệnh chứ không chỉ là một
loại ung thư nào đấy.

4. Một số thực phẩm và siêu
thực phẩm không nên vắng mặt
Vì đa phần mọi người không còn
chịu cảnh đói như năm xưa, mà chỉ
thiếu các chất dinh dưỡng vi lượng,
vậy nên phần nhiều các lời khuyên
đều chú trọng để bổ sung sự thiếu
hụt này.
Rau mầm: Trong các loại rau, thì
rau mầm được đánh giá cao nhất,
đặc biệt là khi bạn có chế biến món
salad để ăn sống (với điều kiện
rau sạch). Trong quá trình hạt nảy
mầm, có một lượng lớn các enzyme
được sinh ra, chúng sẽ giúp cơ thể
sử dụng các dưỡng chất (vitamin,
khoáng, axit amin, axit béo…) tốt
hơn rất nhiều. Hơn nữa, protein
trong hạt trở nên dễ tiêu hơn, các
chất xơ được cải thiện thành xơ tốt.
Lượng các vitamin có thể tăng lên từ

vài chục đến cả trăm lần so với bình
thường vì hạt nảy mầm, còn các chất
khoáng thì trở nên dễ hấp thụ hơn.
Món mầm tỏi được cho là đặc
sản trong số các loại rau mầm.
Một số thực phẩm không nên
thiếu trong bếp là dầu dừa, dầu ô
liu loại ép lạnh (extra virgin), mận
khô, nghệ.
Siêu thực phẩm: Khái niệm “siêu
thực phẩm” (super food) được sử
dụng để chỉ các loại thực phẩm giàu
các chất có hoạt tính sinh học có lợi
cho sức khỏe, đặc biệt là hàm lượng
các chất chống oxi hóa để giúp cơ
thể chống lại các gốc tự do.
Một ví dụ về siêu thực phẩm là tỏi
đen, loại tỏi thu được nhờ quá trình
lên men khoảng 45 ngày ở nhiệt độ
cao. Khi đó, lượng chất chống oxi
hóa được tăng lên gấp 2 lần so với
tỏi thường. Tỏi đen rất giàu các hoạt
chất chứa lưu huỳnh, trong đó có
S-Allyl Cysteine (SAC), là một hoạt
chất đặc biệt quý giá mang lại nhiều
công dụng cho sức khỏe như chống
lão hóa, hỗ trợ tiêu hóa, kìm hãm
sự phát triển của khối u, điều chỉnh
huyết áp…
Điều thú vị là bạn có thể ăn loại
tỏi này như ăn kẹo mà không sợ bị
mùi như với tỏi thông thường.

5. Bổ sung men vi sinh đường
ruột để tăng cường miễn dịch
Bạn không thể sống nếu không có vi
khuẩn. Sức khỏe cơ bắp và tâm trạng
vui buồn của bạn phụ thuộc vào số
lượng và loại vi khuẩn có trong hệ
tiêu hóa. Theo nhiều nghiên cứu
mới đây, việc lạm dụng kháng sinh
và các hóa chất tẩy rửa khiến cân
bằng vi sinh trong đường ruột bị
xáo trộn, dẫn đến nguyên nhân của
nhiều loại bệnh khác nhau, có thể là
béo phì, tự kỷ, tiểu đường, ung thư…

Ảnh: blackgarlicna.com

Tỏi đen là sản phẩm được tạo ra sau
quá trình lên men có các tác dụng
sinh học hơn hẳn so với tỏi thông
thường. Chúng vừa khắc phục được
mùi khó chịu của tỏi thông thường
vừa làm tăng tác dụng chống oxy hóa
của tỏi lên gấp nhiều lần.

Các chuyên gia cho rằng, muốn
sống khỏe mạnh, hãy yêu quý các vi
sinh vật trong người bạn.
Cách đơn giản nhất bạn có thể
làm là thường xuyên dùng sữa chua
và các loại rau muối, đặc biệt là rau
cải muối. Và tốt nhất là bạn phải
biết về chất lượng của chúng, đảm
bảo rằng sữa chua không có nhiều
đường và chất phụ gia khác, còn
dưa muối thì là muối tự nhiên chứ
không phải ngâm dấm hay sản xuất
trong điều kiện vệ sinh tệ hại.

6. Thực phẩm thô tốt hơn thực
phẩm tinh
Điều này đang là khuyến cáo cho
tất cả các nước, đặc biệt là tại các
nước phát triển. Các chuyên gia kêu
gọi người dân hãy ăn rau quả sống
ví dụ salad, ăn rau mầm sống, ăn
ngũ cốc thô (ví dụ gạo lứt, các loại
hạt còn nguyên vỏ cám). Với gạo và

lúa mì, vấn đề hiện tại là chúng bị
xát quá trắng, làm mất đi các loại
chất dinh dưỡng quý giá nằm ở các
lớp vỏ bên ngoài.
Gạo xát trắng bị mất đi các
loại axit béo quý giá, mất các chất
khoáng quan trọng như sắt, kẽm,
canxi và nhiều vitamin nhóm B.
Như vậy món cơm trắng quá sẽ
vừa thiếu chất, vừa có nguy cơ gây
tiểu đường.
Những chuyên gia thuộc trường
phái thực dưỡng cho rằng, gạo lứt
là gạo dưỡng sinh, có thể dùng để
phòng và trị bệnh. Khi ăn gạo lứt,
cơ thể sẽ trở thành hơi kiềm một
chút, vì thế ngăn ngừa được các
tế bào ung thư vốn ưa môi trường
axit. Tất nhiên, gạo lứt thì hơi khó
ăn nhưng bạn có thể dùng xen một
hai bữa mỗi tuần, hoặc làm món trà
gạo lứt, món gạo lứt rong biển… □
(còn tiếp)
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Những món ăn vặt

giảm béo ngày Tết,
ăn ngon không lo tăng cân

Sô-cô-la đen

Chỉ cần một miếng socola sẽ giúp bạn giảm bớt cảm giác
thèm ăn, không cần ăn nhiều nên bạn sẽ không bị dư thừa
quá nhiều năng lượng.

Thanh Long

Ngày Tết nhiều bạn lo lắng sẽ tăng cân,
mất dáng do tham dự tiệc tùng hay chỉ
đi chơi và ít vận động. Tuy nhiên nếu
bạn lưu ý những món ăn vặt sau có thể
giúp bạn lấp đầy bao tử mà vẫn đảm
bảo thưởng thức được hương vị Tết,
không lo tăng cân mất kiểm soát.

Củ quả sấy

hạt dẻ

Thay vì những món bánh ngọt rất dễ khiến cơ thể béo phì, bạn
có thể chống lại cơn đói với những loại trái cây sấy khô thơm
ngon. Lạc, nho khô, hay khoai lang đều giúp bạn có thể ăn
một cách thoải mái mà vẫn không lo tăng cân. Ngoài ra, những
thực phẩm này còn rất giàu chất oxy hóa, giúp làm đẹp da.
Thay vì phải lo lắng chế biến đủ các món để ăn kiêng ngon mà
không sợ ngán, bạn hãy trữ sẵn một túi trái cây sấy trong nhà
để có thể nhâm nhi khi quá đói và giảm cân nhé.

Hạt dẻ là món ăn vặt được nhiều bạn trẻ
yêu thích bởi hương vị thơm ngon, bùi
ngậy của nó. Hạt dẻ có rất nhiều chất dinh
dưỡng như protein, chất béo, canxi, phốt
pho, sắt và rất nhiều các nguyên tố vi lượng
khác có tác dụng bổ thận, tăng cường lưu
thông khí huyết, tốt cho sức khỏe nhưng lại
không gây béo.

bưởi hoặc cam

hạnh nhân

Hạnh nhân có tác dụng rất tốt đối với cơ thể nhờ vào hàm
lượng lớn chất xơ, protein và các chất béo chưa bão hòa. Thực
phẩm này có thể giúp làm giảm cơn thèm ăn nhanh chóng.
Hạnh nhân không những không gây tăng cân mà còn có khả
năng giảm mỡ bụng hiệu quả nhờ vào hàm lượng axit alpha-linolenic, có khả năng kích thích quá trình chuyển hóa mỡ thừa.
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Ảnh: shutterstock

Nho khô

Nho khô được nghiên cứu có rất nhiều công
dụng, đó là một loại quả ngọt, thơm ngon. Quả
nho giúp kiềm được những cơn đói cồn cào,
làm giảm sự thèm ăn, không chỉ giúp đẹp da,
chống lão hóa, nho còn là một trong những
thần dược giúp giảm cân hiệu quả. Ngoài ra,
nghiên cứu còn cho thấy những người ăn
khoảng 60 quả nho khô mỗi ngày có thể kiểm
soát tốt chỉ số huyết áp của mình là bởi vì nho
khô chứa nhiều kali, dưỡng chất quan trọng
giúp hạ huyết áp.

Hãy tạo thành thói quen ăn ít nhất 1 trái cam
hoặc 3 múi bưởi mỗi ngày. Ăn cam, bưởi hoặc
chanh hàng ngày sẽ giúp thúc đẩy chuyển hóa
và đốt cháy calo một cách hiệu quả nhất. Bên
cạnh việc ăn bưởi, cam tươi giàu vitamin C,
bạn có thể làm món salad cam kết hợp với sữa
chua ít béo.
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4.

100

Con người vốn hội tụ hết
thảy trí huệ, tuyệt đối không phải
là học từ trong sách vở, mà là từ
tâm chân thành, tâm thanh tịnh
của bản thân, từ trong [thiền] định
mà sinh ra.

LỜI KHUYÊN

5. Trong

giới sinh vật con
người là linh thể có cấu tạo hoàn
mỹ nhất, khi con người được sinh
ra là đã có một cơ thể khỏe mạnh;
sự điều chỉnh trạng thái khỏe mạnh
của con người là dựa vào chính hệ
thống điều tiết phục hồi của bản
thân để hoàn thành, chứ không
phải dựa vào nhân tố bên ngoài,
các nhân tố bên ngoài chỉ có tác
dụng phụ trợ.

LÚC LÂM CHUNG
CỦA VỊ THẦY
THUỐC TRUNG Y
112 TUỔI (phần 1)
Món quà để lại lúc lâm chung của một vị Thầy thuốc Trung y cao tuổi, thật quá tuyệt
vời! Tổng cộng có 100 điều, mỗi điều đều rất cao thâm, nên cần phải đọc đi đọc lại
nhiều lần, nó sẽ giúp bạn đề cao nhận thức đối với sức khỏe!

1. Hãy nhớ kỹ: Ngủ là yếu tố

Tâm tịnh thân sẽ tịnh. Vì thế khi bị
bệnh rồi, không được hướng ngoại
cầu, phải dựa vào hệ thống phục
hồi của bản thân để chữa trị bệnh
của chính mình. Kỳ thực con người
và động vật là giống nhau, bệnh của
động vật đều là tự dựa vào bản thân
mà tự hồi phục, và con người cũng
có khả năng đó.

quan trọng nhất của dưỡng sinh. Thời
gian ngủ nên từ 21h đến 3h sáng. Vì
thời gian này là mùa đông trong ngày,
mùa đông chủ yếu là ẩn náu, mùa đông
mà không ẩn náu thì mùa xuân, hạ sẽ
không thể sinh trưởng, sang ngày hôm
sau sẽ không có tinh thần.

2. Hết thảy các vị thuốc dùng để
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9. Kinh mạch thông suốt cần

Giảm thiểu chất cặn bã trong cơ thể.

3.

Ngủ là yếu tố quan trọng
nhất của dưỡng sinh.

Quan niệm đúng đắn có
tác dụng giúp người bệnh tiêu trừ
bệnh tật tốt hơn nhiều so với sử
dụng biệt dược đắt đỏ và phẫu
thuật. Có được quan niệm đúng
đắn, bạn sẽ có quyết định đúng
đắn, bạn sẽ có hành vi đúng đắn,
và bạn sẽ có thể phòng ngừa rất
nhiều bệnh tật phát sinh.

tật của con người là hiện tượng
biểu hiện khi cơ thể đang điều tiết,
thanh lọc những thứ không tốt
trong thân thể, là trạng thái biểu
hiện ra khi cơ thể tự động điều tiết
trở lại trạng thái cân bằng, vì thế
chúng ta nên coi đó là hiện tượng
sinh lý bình thường, chứ không
nên coi đó là căn bệnh để tiêu diệt.
Vì vậy khi con người bị bệnh, nhất
định không nên có tâm thái oán
trách và giận dữ, tâm lý phải ổn
định, tâm định thì khí sẽ thuận, khí
thuận thì máu sẽ thông, khí thuận
huyết thông thì trăm bệnh đều sẽ
tiêu tán.

10.

11. Ăn uống quá độ không

Nguồn gốc căn bản của sức khỏe là tại
tâm. Hết thảy từ tâm sinh ra. Tâm tịnh
thân sẽ tịnh.

8. Khí huyết đầy đủ dựa vào

đầy đủ về thức ăn + dịch mật + bắt

những không thể gia tăng khí huyết,
mà còn trở thành những thứ cặn bã
mang gánh nặng cho cơ thể, hơn nữa
còn bị tiêu hao khí huyết để thanh
lọc chúng đi. Lục phủ ngũ tạng là một
xưởng gia công khí huyết, thức ăn là
nguyên vật liệu, năng lực gia công là
hữu hạn, còn thức ăn là vô hạn, cho
nên số lượng thức ăn nhất thiết phải
được khống chế.

12. Vận động thích hợp có thể

giúp cho khí huyết lưu thông, nhưng
đồng thời cũng tiêu hao đi khí huyết.
Sự tuần hoàn của cơ thể tại vi mô chủ
yếu dựa vào trạng thái lỏng và tĩnh
mà đạt được, đây cũng là điều không
thể thiếu cho một cơ thể khỏe mạnh.

7.

Sức khỏe của con người
không thể xa rời hai nhân tố: 1)
Khí huyết đầy đủ; 2) Kinh mạch
thông suốt (bao gồm huyết quản
và đường thông bài tiết những thứ
cặn bã).

tâm thanh tịnh. Hết thảy thất tình lục
dục đều có thể phá hoại tâm thanh
tịnh, từ đó phá hoại sự lưu thông
bình thường của kinh mạch.
Duy trì một cơ thể khỏe
mạnh không chỉ cần “tăng thu” (gia
tăng khí huyết), mà còn cần “tiết chi”
(giảm thiểu sự hao tổn khí huyết).

6. Đại đa số hiện tượng bệnh

Tuệ minh

trị bệnh cho dù là Trung y hay là Tây
y đều chỉ là trị phần ngọn, không trị
tận gốc. Tại vì hết thảy bệnh tật đều
bắt nguồn từ những nguyên nhân sai
lầm mà sản sinh ra hậu quả sai lầm.
Nguyên nhân sai lầm mà không trừ
dứt, thì hậu quả sẽ không thể bỏ tận
gốc. Nguồn gốc căn bản của sức khỏe
là tại tâm. Hết thảy từ tâm sinh ra.

buộc trong khoảng thời gian (sau khi
trời tối đến 1h40 sáng) có thể ngủ
ngon giấc (thời gian này đại não hoàn
toàn không làm việc, đều do thần
kinh thực vật làm chủ đạo) + có thói
quen sinh hoạt lành mạnh.

13. Chất cặn bã trong cơ thể

Ngũ cốc thô (gạo, kê, lúa mì, đậu,
cao lương) không những có thể làm
cho chúng ta no bụng mà còn là thực
phẩm dưỡng sinh cho ngũ tạng nếu
ăn đúng cách.

càng nhiều sẽ cần càng nhiều khí
huyết để thanh lọc chúng, nhưng khi
chất cặn bã nhiều lên và làm tắc huyết
mạch sẽ làm giảm thiểu khí huyết, cái
đó sẽ dẫn đến sự tuần hoàn ác tính,
cũng chính là cơ lý khiến con người
già yếu đi. Vì vậy nếu con người muốn
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18.

khỏe mạnh không già yếu thì phải: 1)
Giảm thiểu chất cặn bã trong cơ thể;
2) Tăng cường sự thông suốt của các
đường kinh mạch; 3) Tăng cường khí
huyết trong cơ thể.
Tin tưởng vào thuốc, tin
tưởng vào số liệu kiểm tra, không bằng
tin tưởng vào cảm giác của bản thân,
tin tưởng rằng chính mình có đầy đủ
năng lực để điều tiết. Nhưng trước hết
bạn cần phải là người đắc đạo (trí huệ
đã khai mở) mới có thể phân biệt được
hết thảy những điều này.

Vận động thích hợp có thể giúp cho
khí huyết lưu thông, nhưng đồng thời
cũng tiêu hao đi khí huyết.

19.

Con người muốn khỏe
mạnh, thì nhất thiết phải làm cho
bên trong cơ thể có đầy đủ “khí” để
“khí hóa” những thức ăn đi vào. Chỉ
có như thế, thì bên trong thân thể
bạn mới không tích tụ chất cặn bã,
sẽ không có thức ăn thừa bị phóng
thích và phân tán “hư hỏa” gây tổn
hại các cơ quan nội tạng trong cơ
thể bạn. Cái “hư hỏa” còn làm tổn
hại “khí” của bạn. Vì thế, từ trên ý
nghĩa đó có thể thấy, con người hiện
đại bị bệnh, đại đa số là do ăn uống
không điều độ mà thành.

15. Sự khỏe mạnh khởi đầu từ

việc điều hòa tâm tính. Vì sức khỏe
của bạn, bạn hãy tu Phật. Tu Phật đạt
được sự vui vẻ, đó là sự hưởng thụ
tối cao của đời người.

16.

Đối với người có bệnh cũ
mà nói, chỉ khi có khí huyết đầy đủ
(một là thông qua phương pháp bổ
sung khí huyết như đã giới thiệu ở
đây, hai là thông qua việc đi tản bộ
để đánh thông khí cơ), bệnh tình mới
có thể hiển hiện ra. Vì thế, người
luyện công sau khi công phu đã đạt
đến một trình độ nhất định đều xuất
hiện một vài hiện tượng “bệnh”. Đến
lúc đó phải vững vàng kiên định, tâm
thần phải tĩnh lại và luyện nhiều tĩnh
công hơn để gia tăng khí huyết của
bản thân, để mau chóng vượt qua
giai đoạn này.

Kinh mạch thông suốt cần:
Tâm thanh tịnh.

17.

Con người làm trái với quy
luật dưỡng sinh, mặc dù không nhất
định sẽ bị bệnh ngay lập tức, nhưng
một khi đã hình thành thói quen, liền
gia tăng nguy cơ mắc bệnh. Điều này
giống với luật lệ giao thông, bạn vi
phạm luật lệ giao thông, không nhất
định sẽ xảy ra sự cố, nhưng tình trạng
nguy hiểm là có thể thấy rất rõ ràng.
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Tăng cường sự thông suốt của các
đường kinh mạch.

Khai mở tri thức về vũ trụ, không gian thời gian và thân thể người. Công bố những phát hiện, khám phá có giá trị vượt xa thế
giới vật chất hiện hữu, mở ra một kỷ nguyên mới với sự phát triển bền vững, tốt đẹp và hòa hợp với tự nhiên.

Vén Màn Lịch Sử:

CON TÀU NÔ-Ê HUYỀN THOẠI
LÀ CÓ THẬT VÀ NHỮNG PHÁT HIỆN CHẤN ĐỘNG
VỀ ĐẠI HỒNG THỦY TẠI BIỂN ĐEN
Hà Phương Linh

20.

“Nằm lâu hại khí”, “Ngồi
lâu hại thịt”, “Nhàn hạ ắt khí ứ đọng”,
lại dưỡng tĩnh quá độ, sẽ khiến công
năng tiêu hóa của tỳ vị bị hạ thấp,
chức năng của tạng phủ ì trệ, khí
huyết lưu chuyển ứ tắc không thông
thuận, lực đề kháng giảm, khả năng
miễn dịch bị tổn hại, lượng đường,
mỡ, axit uric, huyết áp tăng cao,
dần dần lâu ngày, con người sẽ sinh
bệnh, hơn nữa đa phần đều là thân
thể yếu nhiều bệnh, ví dụ như cảm
mạo thường xuyên, không muốn
ăn, thần trí mỏi mệt, sốt ruột căng
thẳng v.v… □

Một sự kiện lịch sử, qua nhiều đời kể đi kể lại, sẽ biến thành truyền thuyết. Nhưng nó
lại là có thật trong quá khứ. Ngày hôm nay, như một sự lội ngược dòng, Đại Kỷ Nguyên
cung cấp tới độc giả những phát hiện mới được khám phá liên quan đến các truyền
thuyết qua những kết quả khảo cổ mới. Một thế giới chân thực, sống động cổ xưa sẽ
được mở ra qua Vén Màn Lịch Sử.

(còn tiếp)
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Ảnh: verdadyfe.com

14.

Tại sao con người nhất
thiết phải duy trì trạng thái đói khát
nhất định thì mới có lợi cho dưỡng
sinh? Kỳ thực đây chính là sự vận
dụng tuyệt diệu của chữ “Hư”. Đạo
gia giảng, hư thì linh. Chính cái đó
cùng với sự khiêm tốn khiến cho
con người tiến bộ, giống như tự mãn
khiến con người lạc hậu, vì thế con
người nhất thiết phải thường xuyên
duy trì trạng thái “hư linh”, mới có
thể luôn luôn duy trì sự thanh tỉnh,
duy trì sự khỏe mạnh.

KHOA HỌC

KHOA HỌC
Ảnh: wyattmuseum.com

Báu vật quốc gia của Thổ Nhĩ
Kỳ: Tàu Nô-ê được tìm thấy gần
ngôi làng Thổ Nhĩ Kỳ Üzengili ở
thôn Doğubeyazıt
Theo truyền thống Kitô giáo, chiếc
thuyền Nô-ê đã bị mắc kẹt trên núi
Ararat. Đây là ngọn núi cao nhất
trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ, mà đỉnh
cao là tại 5137 mét độ cao so với
mực nước biển.
Vào ngày 20/6/1987, Thống đốc
tỉnh Agri của Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố
với thế giới rằng: Bộ Ngoại giao, Bộ
Nội vụ, các nhà nghiên cứu thuộc
trường Đại học Ataturk, cơ quan
khảo cổ Thổ Nhĩ Kỳ… đã công nhận
khám phá của nhóm thám hiểm Ron
Wyatt. Đây là kết quả của nhiều
chục năm nghiên cứu.
Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã công
nhận vật thể hình chiếc tàu trên
ngọn núi Ararat tại độ cao 2.000m
so với mực nước biển ấy là con tàu
của Nô-ê. Khu vực này trở thành
công viên quốc gia, báu vật quốc gia
của họ. Đây là một trong những phát
hiện lịch sử học và khảo cổ học vĩ
đại nhất, cho thấy Đại Hồng Thủy và
con tàu Nô-ê là sự thật.

Đây chính là kết quả của nhiều chục năm nghiên cứu, con thuyền Noah chính xác như
mô tả trong Kinh Thánh đã được tìm thấy.

Báo Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin: Chính phủ khẳng định: “Đây là con thuyền Nô-ê”.

Tọa độ con tàu: 39 26’ 26.09″ Bắc, 44 14’
04.29″ Đông. Hình ảnh vệ tinh.
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Con tàu nằm
giữa một
dòng bùn cổ.
(Ảnh chụp
năm 1959)

Phần đầu tiên của cuộc nghiên
cứu là kiểm tra vật thể và đo lường
kích thước của nó. Vật thể trông giống
phần thân của một con tàu lớn. Một
đầu nhọn là mũi tàu, còn đầu kia bo lại
là đuôi tàu. Khoảng cách từ mũi đến
đuôi là gần 160m.
Trên mạn phải của con tàu, gần
đuôi (điểm B) có 4 thanh lồi ra khỏi
phần đất bùn, cách đều nhau, được
xác định là các sườn khung của thân
tàu. Đối diện với chúng, ở bên mạn
trái, có một thanh sườn cũng lồi ra
khỏi đất bùn (điểm A).
Chúng ta có thể dễ dàng quan sát
thấy hình dáng uốn cong của nó. Xung
quanh đó là rất nhiều sườn khung
khác, phần lớn bị chôn vùi trong đất,
nhưng kiểm tra kỹ đều có thể thấy
được: Gỗ của con tàu đã bị hóa thạch.
Các chất hữu cơ đều đã bị thay thế
bằng khoáng chất, chỉ còn lại hình thù
và dấu vết của các thanh sườn tàu.
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KHOA HỌC
Mắt người chỉ nhìn được vật thể
nhờ ánh sáng phản chiếu từ nó. Để
nhận ra những vật thể nằm bên dưới
mặt đất, các nhà khoa học sử dụng
sóng siêu âm xuyên qua mặt đất. Kỹ
thuật này thường được dùng để xác
định vị trí dầu mỏ và các khoáng chất
khác. Thiết bị để làm việc này được
gọi là Radar xuyên đất (máy GPR).
Kết quả radar scan: Radar ngầm
đã giúp xác định rõ các cấu trúc
bên dưới mặt đất. Chúng hoàn
toàn đối xứng và có bố cục rất hợp
lý. Đây là những kích thước chính
xác như được mô tả của con tàu
trong Kinh Thánh.
“Dữ liệu này không tương ứng
với kiến tạo địa chất tự nhiên. Chúng
là những cấu trúc nhân tạo…” Ron
Wyatt cho biết.

Những mẩu gỗ dán đã hóa thạch cực kỳ cổ xưa.

Bên trong mẫu gỗ dán cực kỳ cổ
xưa đã hóa thạch này, người ta tìm
thấy dấu vết của những cây đinh sắt.
Kiểm tra cho thấy phần keo dán rỉ ra
từ các lớp gỗ dán. Bề ngoài của mẫu
vật từng được phủ một lớp nhựa
đường, cũng đã hóa thạch.
Những cây đinh sắt bên trong
mẫu gỗ dán cực kỳ cổ xưa đã hóa
thạch. Cây đinh tán cắm ngập vào
phần thân gỗ hóa thạch. Kết quả
phân tích cho thấy nó được làm bằng
một loại hợp kim, trong thành phần
có chứa cả nhôm. Chứng tỏ thời đó
nhân loại có công nghệ rất cao.
Cách con tàu vài cây số, người ta
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Radar ngầm đã giúp xác định rõ các cấu trúc bên dưới mặt đất.
Chúng hoàn toàn đối xứng và có bố cục rất hợp lý.

Những chiếc đinh sắt tìm thấy bên trong những mẩu gỗ.

Những tảng đá mỏ neo được phát hiện.

tìm thấy nhiều khối đá rất lớn, một số dựng đứng trong khi số khác nằm
dài trên mặt đất. Những khối đá này có khối lượng lên đến cả tấn, và có
lỗ xuyên qua thân mình. Các nhà nghiên cứu đã công nhận rằng chúng
là những cái neo, còn những cái lỗ là để buộc dây thừng. Nói cách khác,
đây chính là những tảng đá mỏ neo.

Đại Hồng Thủy và con tàu
Nô-ê: Một câu chuyện đẫm
nước mắt của lịch sử, không
phải của truyền thuyết?
Đại Hồng Thủy là đại thảm họa khủng
khiếp đã từng tới với loài người, được
nhắc đến trong truyền thuyết của
nhiều tôn giáo và nhiều dân tộc trên
thế giới. Nó được miêu tả là một trận
lụt cực lớn và là sự trừng phạt của
Thiên Chúa do sự suy đồi đạo đức,
thoái hóa biến chất của loài người.
Duy nhất Nô-ê nghe theo lời chỉ dạy
của Thần làm chiếc tàu và sống sót.
Toàn bộ Trái đất khi ấy đã được
che phủ bằng nước vài km chiều cao.
Nước dâng lên cao hơn cả những
đỉnh núi cao nhất, vào ngày 17 tháng
2, mưa 40 ngày đêm và nước dâng
lên liên tục trong 157 ngày.
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Trước đó, vì muốn lưu lại con
người và giống vật để phát triển một
nhân loại mới sau thảm họa, Thần đã
phán truyền cho ông Nô-ê:
“Ngươi sẽ làm tàu thế này: Chiều
dài một trăm năm mươi thước, chiều
rộng hai mươi lăm thước, chiều cao
mười lăm thước. Ngươi sẽ làm một cái
mui che tàu, và đặt mui cách phía trên
tàu nửa thước. Cửa tàu, ngươi sẽ đặt ở
bên hông; ngươi sẽ làm tầng dưới, tầng
giữa rồi tầng trên”. (Sáng Thế 6:15-16).
Ngoài ra, Thần cũng hướng dẫn
ông Nô-ê cách thức để sinh tồn và
bảo tồn giống động thực vật trong
tàu: “Trong mọi sinh vật, mọi xác
phàm, ngươi sẽ đưa vào tàu mỗi loại
một đôi, để giữ cho chúng sống với
ngươi; phải có một con đực và một con
cái. Trong mỗi loại chim, mỗi loại gia
súc, mỗi loại vật bò dưới đất, mỗi loại
một đôi sẽ đến với ngươi, để ngươi giữ
cho chúng sống. Phần ngươi, hãy lấy
mọi thứ ăn được và tích trữ cho mình;
đó sẽ là lương thực của ngươi và của
chúng”. (Sáng thế 6:19-21).
Và đây là mẫu vật hóa thạch mà
các nhà khoa học thu được tại hiện
trường, có niên đại đúng thời điểm kể
trong Kinh Thánh:

Mẫu phân động vật hóa thạch.

Trái: Gạc hươu hóa thạch. Phải: Một chùm
lông mèo.
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Thần cũng hướng dẫn ông Nô-ê cách thức để sinh tồn và bảo tồn giống động thực vật
trong tàu.

Sau trận lụt kinh hoàng, nước rút
dần khỏi mặt đất thì ông Nô-ê thả
một con quạ bay ra khỏi tàu xem
tình hình bên ngoài. Lần thứ nhất,
con quạ không tìm được chỗ đậu
chân vì nước chưa rút, nên nó bay
về lại tàu. Bảy ngày sau, con bồ câu
được thả ra lần nữa, và lần này nó
bay trở về, trên mỏ ngậm cành lá ô
liu tươi. Ông Nô-ê biết là nước đã
giảm xuống, mặt đất đã trở lại.

Những nghiên cứu mới đây tiếp
tục khẳng định Đại Hồng Thủy
và con tàu Nô-ê
Tiếp sau những nghiên cứu vào
những thập niên 70, 80, vào tháng
Chín năm 2004, những nhà khoa
học từ một số tổ chức, trong đó
có Robert Ballard của National
Geographic Society, người đã nổi
tiếng với việc phát hiện ra xác tàu
của “Titanic”, đã tiến hành một cuộc
thám hiểm tại Biển Đen (khu vực
Thổ Nhĩ Kỳ). Họ phát hiện ra rằng
biển nội địa này không phải luôn
luôn như chúng ta thấy ngày nay.
Biển Đen - nó có thể đã hình
thành từ một hồ nước khổng lồ của

nước đen mà những con sóng đã đột
nhiên tăng lên rất nhanh chóng, tại
một thời điểm cụ thể trong lịch sử.
Tất cả mọi thứ đã biến mất đột ngột
đến mức những người dân sống trên
bờ đã bị buộc phải rời khỏi ngay lập
tức tới các vùng an toàn hơn, buộc
họ phải bỏ lại đằng sau ngôi nhà của
mình, công cụ của mình, v.v..
Phát hiện này đã minh chứng
rằng vùng dọc bờ Biển Đen là từng
là nơi sinh sống sầm uất trước cơn
Đại Hồng Thủy – Fredrik Hiebert.
Đầu năm 2006, giáo sư Porcher
Taylor cũng đã thông báo rằng, sau
khi nghiên cứu sâu rộng trong nhiều
năm nhờ sự giúp đỡ của các hình
ảnh vệ tinh, các kích thước của vật
thể con tàu tại hiện trường cũng như
mọi đặc điểm của nó tương ứng một
cách hoàn hảo với con thuyền được
mô tả trong Kinh Thánh.

Sự trùng hợp kỳ lạ: Vì sao những
câu chuyện lịch sử của nhiều
dân tộc, nhiều quốc gia trên thế
giới đều kể lại câu chuyện về Đại
Hồng Thủy và con tàu Nô- ê?
Các “huyền thoại” Kinh Thánh của

Các “huyền thoại” Kinh Thánh của Đại Hồng Thủy đã đồng thời được đề cập trong các tài liệu lưu trữ của các dân tộc khác nhau.

Đại Hồng Thủy đã đồng thời được
đề cập trong các tài liệu lưu trữ của
các dân tộc khác nhau, bao gồm cả
người Hindu, người Sumer, người
Hy Lạp, các Acadians, người Trung
Quốc, các Mapuches, các Mayas,
người Aztec và người dân trên đảo
Phục Sinh.
Trong tất cả những câu chuyện
này, các chi tiết giống nhau một cách
đáng ngạc nhiên. Đều là đã có cảnh
báo từ các Thần về việc phải xây
dựng một chiếc tàu, để có thể sống
sót qua cơn Đại Hồng Thủy và để
phục hồi sau đó sự sống trên hành
tinh. Nhưng loài người đa phần cười
không tin. Duy nhất chỉ có Nô-ê tin
nghe và làm theo lời dặn của Thần.

Sự chuẩn xác tuyệt đối giữa các
dữ liệu lịch sử và phát hiện của
các nhà khảo cổ
Sử thi Gilgamesh (niên đại ít nhất

2.660 năm trước) có ghi rằng đỉnh núi
Nisir là nơi an nghỉ của con tàu huyền
thoại: Tên gọi hiện nay là núi Nasar.
Cổ thư Houd Sura 11:44 (thuộc
bộ sách Koran) ghi: “Con tàu đến
an nghỉ trên ngọn Al-Judi, và nghe
thấy một giọng nói: “Những kẻ xấu
ác đều đã chết”. Thực tế hoàn toàn
chính xác. Ngọn Al-Judi chính là
nơi ban đầu con tàu nằm, trước
khi bị dòng bùn cổ cuốn trôi xuống
vị trí hiện nay.
Cổ thư Genesis 8:4-5 (thuộc
Kinh Thánh) ghi: “Và con tàu yên
nghỉ vào tháng thứ 7, ngày 17 tháng
ấy, trên dãy núi Ararat. Và nước rút
liên tục cho đến tháng thứ 10: Vào
tháng thứ 10, ngày đầu tiên tháng ấy,
[con tàu] được trông thấy trên đỉnh
của các ngọn núi ấy”, dữ liệu hoàn
toàn chính xác.
Biên niên sử Ashurnasurpal II
của Assyria (833-859 trước Công

Nguyên) nói con tàu nằm lại ở phía
Nam của dòng sông Zab: Hoàn toàn
chính xác.
Cuốn Theophilus của Antioch
(115-185) nói rằng vào thời của ông
người ta có thể trông thấy được con
tàu trong những ngọn núi của người
Arab: Hoàn toàn chính xác.
Vậy là, liên tục có những khám
phá mới về điều kỳ diệu tưởng
chừng như không có. Những khám
phá mới của con người dường như
liên tục mở ra những chân trời quá
khứ mà trước đây người ta vốn
không nghĩ tới, không tin. Dành
một chút suy ngẫm để tự thấy mình
nhỏ bé thế nào trước vũ trụ mênh
mông và bao la, năng lực của con
người vẫn qúa ư nhỏ bé. Hãy tôn
trọng thiên nhiên đất trời. Chúng ta
vốn là ai và có thể thực sự làm được
điều gì, trên thực tế vẫn mãi là một
ẩn số lớn của nhân loại. □
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Cuối Cùng Khoa Học
Cũng Phải Thừa Nhận:

NHÂN QUẢ BÁO ỨNG
LÀ HOÀN TOÀN CÓ THẬT
Nhã Văn

Chuyện nhân quả, luân hồi báo ứng trong con mắt nhiều người hiện đại dường
như là chuyện viển vông, vô căn cứ. Nhưng những nghiên cứu khoa học mới nhất
lại đang hé lộ một điều hoàn toàn khác.

N

ói về quan hệ nguyên nhân
– hệ quả, nhiều người đều
sẽ gật đầu tán đồng bởi
vì thế giới vật chất là có quy luật.
Ví dụ, nếu cứ mãi đổ những chất
thải thì sẽ làm ô nhiễm nguồn nước,
chặt phá cây cối bừa bãi sẽ khiến
đất cát bị rửa trôi…
Nhưng quy luật nhân quả tuần
hoàn mà mắt người bình thường
không thể quan sát trực tiếp thì lại
khiến một số người bán tín bán nghi.
Đại học Gaddaf (Anh) và trường
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Đại học Texas (Mỹ) đã cùng thực
hiện một nghiên cứu và chứng minh
được rằng “ác hữu ác báo” là hoàn
toàn có căn cứ khoa học.
Theo thống kê cho thấy, những
tội phạm tuổi thiếu niên thường có
cơ thể khỏe mạnh hơn những thiếu
niên biết tuân thủ pháp luật ở cùng
độ tuổi. Nhưng sau khi họ bước vào
tuổi trung niên thì tình hình sức
khỏe lại xuống dốc nhanh chóng,
nguy cơ nằm viện và bị tàn tật cao
hơn nhiều lần so với người bình

thường. Điều này khá dễ hiểu, rất có
thể là có quan hệ tới thói quen sinh
hoạt không tốt và trạng thái tâm lý
tạo thành.
Nghiên cứu của các nhà khoa
học còn phát hiện một hiện tượng
kỳ lạ khác. Khi trong tâm hồn người
ta tồn giữ thiện niệm và suy nghĩ
tích cực thì cơ thể sẽ tiết ra một chất
truyền dẫn giúp tế bào được khỏe
mạnh. Tế bào miễn dịch cũng trở
nên hoạt bát hơn, bởi vậy người ta
sẽ không dễ ốm đau, bệnh tật.

Nếu thường giữ trong mình
những suy nghĩ chân chính thì hệ
thống miễn dịch của con người
sẽ rất mạnh mẽ, không cần bất kỳ
sự hỗ trợ nào của thuốc men. Khi
trong tâm lưu giữ ác niệm, ý định
xấu thì hệ thống thần kinh cũng sẽ
chịu ảnh hưởng ngược lại. Tức là
những nhân tố tiêu cực bị kích hoạt
và khởi động, còn các yếu tố tích
cực lại bị ức chế, cơ chế lành mạnh
của cơ thể bị phá hoại.
Vậy nên những người lương
thiện quả thực thường sống khỏe
mạnh và trường thọ. Còn những kẻ
hành ác lại phải chịu những dày vò
về thể xác khi chỉ mới bước qua tuổi
trung niên.

Ảnh: fotolia

Tư tưởng tiêu cực khiến cơ thể
phát sinh độc tố
Trên một tạp chí của Mỹ từng đăng
tải một báo cáo nghiên cứu với chủ
đề: “Tâm trạng xấu sinh ra chất độc”.
Trong bản báo cáo nói rằng:
“Theo thí nghiệm trong phòng thực
nghiệm tâm lý, thì ác niệm của con
người chúng ta có thể dẫn tới những
thay đổi về chất hóa học trong sinh lý,
sẽ sinh ra một loại độc tố trong huyết
dịch. Khi con người ở trạng thái bình
thường, hà hơi vào trong một cốc đá
lạnh thì sẽ đọng lại một thứ vật chất
trong suốt không màu. Còn khi con
người ở trong trạng thái oán hận,
giận dữ, khiếp sợ, đố kỵ thì thứ vật
thể đọng lại sẽ lần lượt cho ra những
màu sắc khác nhau. Thông qua phân
tích hóa học cho thấy, tư tưởng tiêu
cực của con người sẽ khiến bên trong
cơ thể người ấy sinh ra độc tố”.
Gần đây, trường Đại học Yale và
Đại học California đã tiến hành một
nghiên cứu với chủ đề “Mối quan hệ
xã hội ảnh hưởng như thế nào tới tỷ
lệ tử vong”.

Tư tưởng tiêu cực khiến cơ thể phát sinh độc tố.

Các chuyên gia đã chọn ra ngẫu
nhiên 7.000 người và tiến hành
theo sát điều tra trong vòng 9 năm.
Thống kê cho thấy, những người
vui vẻ giúp đỡ người khác và sống
hòa hợp có trạng thái sức khỏe và
tuổi thọ dự đoán tốt hơn nhiều so
với những người luôn có ý nghĩ xấu,
lòng dạ hẹp hòi, và gây tổn hại tới lợi
ích của người khác.
Tỷ lệ tử vong của những người
mang ác tâm cao hơn người bình
thường từ 1,5 – 2 lần. Kết quả
nghiên cứu này cũng đúng với người
ở các dân tộc, giai tầng khác nhau
có các thói quen rèn luyện sức khỏe

khác nhau. Cuối cùng, các nhà khoa
học kết luận: “Hành thiện có thể kéo
dài tuổi thọ của con người”.
Nhiều thực nghiệm khác cũng
rút ra kết luận tương đồng. Tức là
trạng thái tư tưởng thuần tịnh, từ
bi, tích cực có thể khiến sinh mệnh
khỏe mạnh, hạnh phúc. Còn những
người có ác niệm sẽ khiến kết cấu cơ
thể mất cân bằng và kèm theo diễn
biến bệnh lý. Đây được coi là phát
hiện trong lĩnh vực sinh lý y học.
Những điều này sớm đã được
tường thuật một cách có hệ thống
trong những cuốn sách cổ của Á
Đông vài nghìn năm trước. Nếu
www.dkn.tv • 131

KHOA HỌC
Khổng Tử từng nói “Nhân giả Thọ”
(Người có lòng nhân thường sống
thọ), thì trong những sách y học cổ
cũng từng giảng: “Chính khí tồn nội,
tà bất khả can” (Trong lòng tồn giữ
chính khí thì tà không thể can nhiễu).
Những người vô thần cũng
thường nói, đây chỉ là tác dụng ám
thị về ý thức tâm lý. Họ cho rằng,
đạo đức là do con người đặt ra,
không hề có một tiêu chuẩn cố định
nào. Thiện ác cũng không có tiêu
chuẩn cố định, người tốt hay người
xấu cũng do con người tự mình
định nghĩa mà thôi.
Nhưng thực tế lại hoàn toàn
ngược lại. Nghiên cứu mới nhất của
các nhà khoa học phát hiện rằng
thiện và ác có những tần số năng
lượng khác nhau, những đặc tính
vật chất khác nhau. Những đứa trẻ
vừa chào đời không lâu, chưa từng
trải qua sự giáo dục nhưng đều đã

KHOA HỌC
có bản tính lương thiện của mình.
Khi muốn nói dối, bắt nạt người
khác, dẫu vẻ mặt người ta ổn định
thế nào, không để lộ cảm xúc ra
sao nhưng trạng thái tâm lý đều sẽ
biến đổi một cách không thể tự chủ.
Nghĩa là trạng thái tâm lý này vận
hành một cách khách quan, không
tùy thuộc vào việc người ta nghĩ gì,
điều khiển ý thức ra sao. Nguyên lý
ấy đã được người ta đưa vào ứng
dụng cho các máy dò nói dối, máy
trắc nghiệm tâm lý.

Bí ẩn của nước cho thấy vạn
vật đều có linh
Đầu thế kỷ 21, nghiên cứu về trạng
thái kết tinh của nước đã gây chấn
động toàn thế giới cho thấy khái
niệm thiện ác trong tự nhiên hầu
như đã có tiêu chuẩn khách quan,
không phải điều hư cấu mà bản
thân con người tạo ra.

Khi nước được tiếp xúc với
những tín hiệu tốt như sự từ bi, bác
ái, hạnh phúc, khích lệ hoặc khi ở
trong một trường năng lượng âm
nhạc mỹ diệu, kết tinh của nước sẽ
thể hiện ra những hình dạng lung
linh, kỳ diệu và chắc chắn. Còn nếu
khi nước tiếp xúc với những thông
tin tiêu cực, thì cấu tạo của kết tinh
nước lại biến dị, cong vẹo, thậm chí
là phân tán không thể thành hình.
Nước là cội nguồn của sinh
mệnh, trong cơ thể người có hơn
70% vật chất đều là nước. Khi con
người ở những trạng thái khác
nhau, tích cực hay tiêu cực, thì cơ
thể của họ có thể cũng đang xảy ra
sự biến đổi y như tinh thể nước vậy.
Những nghiên cứu khác về “Trải
nghiệm cận tử” và “Thôi miên quay
trở về kiếp trước” vào cuối thế kỷ
20 đã cho thấy rằng: Sinh mệnh luân
hồi, không gian khác, nhân duyên

quả báo, thậm chí là thiên đường
và địa ngục hóa ra đều tồn tại. Con
người khi làm việc xấu, không đối
xử tốt với ai, nếu đời này chưa thể
chịu báo ứng ngay lập tức thì rất có
thể sẽ tiếp tục phải bồi hoàn ở đời
sau, cho tới khi bồi hoàn hết thảy
mọi nghiệp lực.
Thậm chí những vai diễn người
ấy đóng khi đầu thai chuyển sinh
cũng có quan hệ trực tiếp tới sự tích
lũy nghiệp lực của đời trước. Điều
này cũng giống như một câu nói
cổ của người Á Đông: “Thiện giả
thiện báo, ác giả ác báo, không phải
không báo, là chưa đến lúc. Khi nào
đến lúc, thứ gì cũng báo”.
Đây không phải chỉ là thuyết
giáo hoang tưởng. Trong lịch sử,
trong những câu chuyện có thật
xảy ra nhiều vô kể. Chúng soi chiếu
lẫn nhau, cùng với khoa học chứng
thực ngày nay đang từng bước

chứng minh rằng quy luật nhân quả
là hoàn toàn có thực.

Phía sau thế giới vật chất đều
tồn tại đặc tính vận hành của
vũ trụ
Vì sao sau khi con người làm việc
xấu lại gặp phải báo ứng? Phía sau
những hiện tượng bề mặt của thế
giới vật chất này, phải chăng có bàn
tay của tạo hóa mà chúng ta không
nhìn thấy đang an bài tất cả những
điều này?
Cổ nhân có câu rằng: “Lưới trời
lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt”,
“Thiện ác nếu không báo, càn khôn
ắt vị tư”. Phép vận hành của vũ trụ
là công bằng, đó là một sự đảm bảo
khiến vòng chu chuyển được ổn
định, có thể cân bằng hết thảy mọi
loại vật chất, khiến cho người lương
thiện nhận được phúc báo, kẻ xấu
phải chịu ác báo.

Nhưng vì sao những người làm
việc xấu lại phải gánh chịu tai nạn,
ma nạn và quả báo? Vì sao lại để
người tốt được điều tốt, mà không
phải là để người xấu được điều tốt?
Điều này phải chăng đã tiết lộ
một sự thực lớn hơn rằng: Phía sau
thế giới vật chất chắc chắn có tồn
tại quy luật hoặc thứ gọi là đặc tính
vận hành. “Thiện” chính là phù hợp
với đặc tính này nên mới được dài
lâu. “Ác” vì đi ngược đặc tính của
vũ trụ và đạo pháp căn bản nên dễ
chuốc lấy bại vong. Điều ấy cũng
giống như Lão Tử nói: “Thiên đạo
không có người thân, thường ở
với người hiền” (Thiên đạo vô thân,
thường dữ thiện nhân).
Dẫu hàng trăm hàng nghìn năm
trôi qua, thiện ác hữu báo vẫn luôn
được truyền miệng, được lưu truyền
rộng rãi trong dân gian. Rất nhiều
cuốn sách cổ cũng đều ghi chép lại

Phía sau thế giới vật chất chắc
chắn có tồn tại quy luật hoặc thứ
gọi là đặc tính vận hành.

Khi con người ở những trạng thái khác
nhau, tích cực hay tiêu cực, thì cơ thể
của họ có thể cũng đang xảy ra sự biến
đổi y như tinh thể nước vậy.
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KHOA HỌC
một lượng lớn những ví dụ có thực
vô cùng sinh động, có thể chứng
minh tính chân thực của thiện ác
hữu báo. Nhưng quá trình người
thiện nhận báo đáp, người ác nhận
báo ứng thì lại không mấy rõ ràng.
Rốt cuộc thì không ai nhìn thấy mối
quan hệ chuyển hóa trong quá trình
này, mà chỉ đơn thuần nhìn thấy kết
quả báo ứng mà thôi.

Giữa sự cho đi và báo đáp có
quá trình chuyển đổi bí mật với
một nguồn năng lượng thần kỳ
Giáo sư ngành “Sinh mệnh luân
lý học” của trường Đại học Case
West store và tiểu thuyết gia Jill
Naimak xuất phát từ góc độ khoa
học và y học đã tiến hành nghiên
cứu sâu hơn về mối quan hệ giữa
việc hành thiện, “cho đi”, “báo đáp”
có mối quan hệ gì.

KHOA HỌC
Nhân viên nghiên cứu đã chế
định một bảng trắc nghiệm chi tiết
và giám sát trường kỳ những người
thích cho đi và những cách “báo đáp”
khác nhau cho từng kiểu “cho đi” đó.
Những người có trái tim nhân hậu,
thích hành thiện, bố thí quả thực có
năng lực xã hội, phán đoán và cảm
xúc đều thăng hoa toàn diện. Dẫu
chỉ là những hành động đơn giản
như mỉm cười từ đáy lòng với người
khác hay một nét mặt hài hước,
thân thiện cũng đều khiến nồng
độ protein của tế bào miễn dịch có
trong nước bọt tăng lên.
Sau khi tổng kết số liệu của
các báo cáo công phu trong suốt
một thời gian dài, họ đã có được
thông tin khiến người ta kinh ngạc.
Những hành động lương thiện của
con người, ví như khen ngợi, khoan
dung, dũng cảm, hài hước, tôn

trọng, đồng cảm, trung thành… cho
thấy: Giữa sự cho đi và báo đáp có
quá trình chuyển đổi bí mật với một
nguồn năng lượng thần kỳ.
Tức là khi một người cho đi thì
năng lượng báo đáp đồng thời sẽ
quay trở về người này theo các hình
thức khác nhau. Điều này là hoàn
toàn khoa học, hết sức thực tại, chỉ
là trong đa số tình huống như vậy,
bản thân người “cho đi” không hề
biết gì, không có cảm nhận gì.

Khi tĩnh tại, quá trình lão hóa
đại não có thể bị “đảo ngược”
Trên thực tế, trong cuốn “Hoàng Đế
nội kinh”, tác phẩm y học nổi tiếng
của Trung Quốc cổ đại đã nói: “Tĩnh
thì tàng thần, nóng thì tiêu vong”.
Tinh thần con người ở trong trạng
thái nhẹ nhàng, trầm tĩnh thì có thể
tồn giữ chân khí trong tâm, được

Tinh thần con người ở trong trạng thái
nhẹ nhàng, trầm tĩnh thì có thể tồn giữ
chân khí trong tâm, được bình an.

Ảnh: Shutterstock

Những hành động
lương thiện của con
người, ví như khen
ngợi, khoan dung,
dũng cảm, hài hước,
tôn trọng, đồng cảm,
trung thành… cho
thấy: Giữa sự cho đi
và báo đáp có quá
trình chuyển đổi bí
mật với một nguồn
năng lượng thần kỳ.

bình an. Kỳ thực, ý nghĩa của tĩnh
rất rộng lớn, không chỉ đơn giản là
sự thuần tĩnh tại bất động.
Tĩnh chính là trong ma sát với
những nhân tố bên ngoài, người ta
có thể dùng trái tim khoáng đạt mà
bao dung, thứ tha cho người khác.
Đó hoàn toàn là một trạng thái
vượt xa với cách người ta tranh đấu
kịch liệt hay xổ ra một tràng những
lời miệng lưỡi sắc nhọn như đao
kiếm khiến người khác tổn thương.
Nghiên cứu khoa học hiện đại
chứng minh rằng sau khi con người
nhập tĩnh, đại não có thể quay trở
lại trạng thái sóng điện của thời ấu
thơ, khiến quá trình lão hóa tạm
thời bị “đảo ngược”.

Thiện ác hữu báo là nền tảng
sinh tồn của nhân loại
Khoa học chứng thực hiện đại rất
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Các nhà khoa học
cũng chứng minh rằng
niềm tin vào thiện ác
hữu báo của cổ nhân
hoàn toàn không phải
là những mê muội,
phong bế trong tư
tưởng. Trái lại, đó là
cái nhìn vô cùng khoa
học, nhắm thẳng vào
bản chất của sinh
mệnh và vũ trụ.

chú trọng tới căn cứ. Chỉ khi có một
lượng lớn những căn cứ khoa học,
con người mới thừa nhận và nhận
thức một loại sự vật nào đó. Điều
đó đã khiến rất nhiều truyền thống
lưu lại từ những niên đại xa xưa, vì
sự hạn cuộc của biện pháp tìm kiếm
khoa học, mà luôn bị nhân loại bài
xích và dị nghị. Thiện ác hữu báo
cũng là một trong số những ví dụ đó.
Tuy vậy, từ những nghiên cứu
khoa học này có thể thấy được rằng,
thiện ác hữu báo đã trở thành quy
luật nền tảng vận hành cho toàn
bộ xã hội nhân loại. Các nhà khoa
học cũng chứng minh rằng niềm tin
vào thiện ác hữu báo của cổ nhân
hoàn toàn không phải là những mê
muội, phong bế trong tư tưởng. Trái
lại, đó là cái nhìn vô cùng khoa học,
nhắm thẳng vào bản chất của sinh
mệnh và vũ trụ. □
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