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 CÀNH MAI SÂN TRƯỚC 

 Theo  tôi,  Cành  Mai  Sân  Trước  là  một  tuyển  tập  “hoành  tráng”  và  “bề 
 thế”  của  bác  sĩ  Đỗ  Hồng  Ngọc.  Gọi  vậy  vì  cuốn  sách  bìa  cứng,  giấy  trắng  loại 
 tốt,  được  trình  bày  khá  đẹp  với  rất  nhiều  hình  minh  họa  của  chính  tác  giả  và 
 thân  hữu,  gần  650  trang  khổ  14,5  x  20,5cm.  Sau  Lời  Ngỏ  ,  tác  giả  chia  thành 
 các  tập:  Tập  1:  Gió  Heo  May  Đã  Về  ,  Tập  2:  Già  Ơi…  Chào  Bạn  !  ,  Tập  3: 
 Nghĩ  Từ  Trái  Tim  ,  Tập  4:  Những  Người  Trẻ  Lạ  Lùng,  Tập  5:  Thầy  Thuốc 
 Và Bệnh Nhân  ; Tập 6:  Như Ngàn Thang Thuốc Bổ  (Chuyện  cười sưu tập). 

 Tôi  rất  thích  tuyển  tập  này,  nên  cách  đây  hơn  7  năm,  sau  khi  chọn  lọc 
 được  nhiều  bài  từ  các  cuốn  sách/bài  của  ông  như:  Cành  Mai  Sân  Trước,  Gió 
 Heo  May  Đã  Về,  Gì  Ơi…  Chào  Bạn!,  Những  Người  Trẻ  Lạ  Lùng,  Thư  Gửi 
 Người  Bận  Rộn,  Nghĩ  Từ  Trài  Tim,  Gươm  Báu  Trao  Tay,  Ghi  Chép  Lang 
 Thang,  Nhớ  Đến  Một  Người,  Như  Thị,  Ăn  Vóc  Học  Hay,  Thư  Cho  Bé  Sơ  Sinh 
 Và  Những  Bài  Thơ  Khác  …  tôi  sắp  xế  theo  ý  thích  của  mình  để  hình  thành 
 tuyển tập  Cành Mai Sân Trước  này. 

 Tuyển tập có 2 phần chính: 

 Phần I: NHỮNG BÀI CỦA BÁC SĨ ĐỖ HỒNG NGỌC 
 +  Tôi  đưa  vào  tuyển  tập  những  bài  đã  in  trong  sách  của  BS  Đỗ  Hồng 

 Ngọc,  đó  là  13  bài  trong  Gió  Heo  May  Đã  Về  ,  10  bài  trong  Già  Ơi…  Chào 
 Bạn!  6  bài  trong  cuốn  Nghĩ  Từ  Trái  Tim  và  nhiều  bài  trong  Nhớ  Đến  Một 
 Người,  Ghi  Chép  Lang  Thang  và  Thư  Cho  Bé  Sơ  Sinh  Và  Những  Bài  Thơ 
 Khác. 

 +  Chỉ  đưa  Lời  Ngỏ  Những  Người  Trẻ  Lạ  Lùng  vì  những  bài  trong  cuốn 
 này tôi đã đưa rải rác ở các Tuyển tập Đỗ Hồng Ngọc 

 +  Tôi  không  đưa  một  số  bài  trong  Thầy  Thuốc  Và  Bệnh  Nhân  vì  đã  có  ở 
 Tuyển  tập  Câu  Chuyện  Sức  Khỏe  .  Tôi  cũng  không  đua  những  chuyện  cười 
 trong  Như Ngàn Thang Thuốc Bổ  vì tôi đã có trong các  tuyển tập trước. 
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 Ngoài  ra,  tôi  cũng  đưa  thêm  bài  liên  quan  đến  nội  dung  cuốn  sách  và 
 những cảm nhận ngắn của một số tác giả về BS Đỗ Hồng Ngọc. 

 Phần II. NHỮNG BÀI LIÊN QUAN CỦA NHIỀU TÁC GIẢ 

 Theo  bác  sĩ  Đỗ  Hồng  Ngọc  Cành  Mai  Sân  Trước  là  một  tuyển  tập  dành 
 cho người có tuổi. 

 Vì  vậy,  ở  phần  này  tôi  đưa  nhiều  bài  viết,  bài  dịch  mà  tôi  đã  cố  gắng 
 chọn  lọc.  Những  bài  viết  này  của  những  danh  sĩ,  học  giả,  những  văn  nghệ  sĩ 
 nổi  tiếng  như  Dale  Carnegie,  Dorothy  Carnegie,  André  Maurois,  Lâm  Ngữ 
 Đường,  David  Niven,  học  giả  Nguyễn  Hiến  Lê,  bác  sĩ  Nguyễn  Ý  Đức,  nhạc  sĩ 
 Trịnh  Công  Sơn  và  các  nhà  thơ  Bùi  Giáng,  Tôn  Nữ  Hỷ  Khương,  Đỗ  Trung 
 Quân.  Riêng  Thầy  Nguyễn  Hiến  Lê  tôi  chọn  đến  11  bài  mà  vẫn  còn  muốn 
 thêm. 

 Kết  hợp  với  những  bài  viết  dung  dị  mà  sâu  sắc,  nhỏ  nhẹ  mà  tâm  tình,  dí 
 dỏm  mà  từ  bi  của  bác  sĩ  Đỗ  Hồng  Ngọc  với  những  bài  viết  ở  phần  II  Tuyển 
 tập  này  mong  là  sẽ  mang  đến  cho  những  người  có  tuổi  nhiều  niềm  vui  mới, 
 nhiều bông hoa đẹp và những nụ cười tươi. 

 Tôi  xin  mượn  lời  của  bác  sĩ  Đỗ  Hồng  Ngọc  và  mấy  câu  thơ  của  Bùi 
 Giáng, Tôn Nữ Hỷ Khương để cung kính chúc những người gọi là có tuổi: 

 -  “Thật  vậy.  Vẫn  còn  đó,  nơi  sân  trước  kia,  đêm  qua,  một  cành  mai 
 vàng  rực  rỡ  đã  nở,  báo  hiệu  một  sức  sống  mãnh  liệt  vẫn  dâng  trào…  Vậy 
 đó,  mùa  xuân  dù  đã  phai,  cành  mai  sân  trước  vẫn  nở  tươi  thắm.  Nụ  cười 
 vẫn  lạc  quan,  cuộc  sống  vẫn  tích  cực,  chủ  động,  và  sáng  tạo  không  ngừng 
 nếu  những  người  có  tuổi  được  chuẩn  bị  trước  để  hiểu  rõ  sự  đổi  thay,  để 
 chấp  nhận,  để  điều  chỉnh,  tưới  tẩm  những  niềm  vui  cho  chính  bản  thân 
 mình,  cùng  với  sự  ý  thức  giúp  đỡ  của  gia  đình  và  xã  hội  thì  sẽ  giúp  họ  có 
 một cuộc sống đầy chất lượng, nhiều hạnh phúc” 

 (Đỗ Hồng Ngọc). 

 Xuân đáo bách hoa khai 
 Sự trục nhãn tiền quá 
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 Lão tùng đầu thượng lai 
 Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận 
 Đình tiền tạc dạ nhất chi mai… 

 (Mãn Giác, 1052-1096) 

 Xuân ruỗi trăm hoa rụng 
 Xuân tới trăm hoa cười 
 Trước mắt việc đi mãi 
 Trên đầu già tới rồi 
 Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết 
 Đêm qua sân trước một cành mai… 

 (Ngô Tất Tố dịch) 

 Mong  rằng,  nếu  tôi  lạc  đường,  thì  cung  kính  mong  BS  Đỗ  Hồng  Ngọc 
 “cười trừ” với tấm lòng rộng mở: “Tứ Vô Lượng Tâm” vậy. 

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

 Ghi chú  : 

 Tập  này  tôi  đọc,  gõ  và  dàn  trang  đã  lâu  lắm  rồi.  Nay  đọc  lại  thấy  cần  phải  chỉnh  sửa  nhiều; 
 nhưng thôi hãy cứ giữ nguyên như vậy; xem như kỷ niệm của “Hồi Đó”. 

 Kính mong Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc cười vui và lượng thứ cho những sai sót. 

 Santa Ana, California 

 4 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán, Nhâm Dần rồi. 

 Kính trình, 
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 Nguyễn Hiền-Đức 

 MỤC LỤC 
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 15.  Lời Ngỏ  GIÓ HEO MAY ĐÃ VỀ 

 17  .  GIÓ HEO MAY ĐÃ VỀ 

 19.  CON SÔNG ĐÂU CÓ NGỜ 
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 44.  VÀ NHƯ THẾ TÔI ĐẾN TRONG CUỘC ĐỜI… 

 47.  TRỊNH CÔNG SƠN: ÁO XƯA DÙ NHÀU 

 48.  ĐỖ TRUNG QUÂN: NHƯ SÔNG VÀO BIỂN 

 GIÀ ƠI… CHÀO BẠN! …  50 

 50.  Lời Ngỏ  GIÀ ƠI… CHÀO BẠN! 

 51.  GIÀ LÀ GÌ? 

 54.  KHI NÀO THÌ NGƯỜI TA GIÀ 

 56.  MỖI NGƯỜI GIÀ MỘT KIỂU 

 59.  ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH 
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 63.  BIẾT ƠN MÌNH 
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 88.  VIẾT CHO BẢN DỊCH SANG TIẾNG NHẬT, CUỐN  GIÀ ƠI…  CHÀO BẠN! 

 NHỮNG NGƯỜI TRẺ LẠ LÙNG…  90 

 90  .  Lời Ngỏ  NHỮNG NGƯỜI TRẺ LẠ LÙNG 

 NGHĨ TỪ TRÁI TIM…  93 

 93  .  Lời Ngỏ  NGHĨ TỪ TRÁI TIM 

 95.  TẠM KẾT -  NGHĨ TỪ TRÁI TIM 

 99.  THIỀN VÀ SỨC KHỎE 

 104.  THAM VẤN SỨC KHỎE 

 108.  TẠP CHÍ VĂN HÓA PHẬT GIÁO: VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA  TÂM VÀ THÂN 

 114.  “VẬN DỤNG” KIM CANG 

 NHỚ ĐẾN MỘT NGƯỜI…  117 

 117.  CẬU TÔI, ÔNG NGU Í, NGUIỄN HỮU NGƯ 

 125.  CÒN MỘT CHÚT GÌ 

 131.  NHỚ ĐẾN MỘT NGƯỜI 

 134.  NGUYỄN HIẾN LÊ, MỘT TẤM GƯƠNG KIÊN NHẪN 

 137  ÔNG NGUYỄN HIẾN LÊ VÀ TÔI 

 142  .  “VỚI TÔI SÁCH LÀ THUỐC” 

 145.  “KẺ LỮ HÀNH KHÔNG MỆT MỎI CỦA ĐƯỜNG DÀI” 

 147.  MỪNG ĐẠI THỌ BÁC SĨ - HỌA SĨ DƯƠNG CẨM CHƯƠNG 

 149.  TRĂNG SOI BÓNG NƯỚC 

 151.  CON MẮT CÓ ĐUÔI 

 154.  GIÁO SƯ NGÔ GIA HY: “TRƯỚC HẾT LÀ NHỮNG BỆNH  NHÂN” 

 157.  MỘT VÀI KỶ NIỆM VỀ BÁC SĨ NGUYỄN KHẮC VIỆN 

 160.  VÕ HỒNG VÀO TUỔI 80 

 162.  CÁI ĐẸP 
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 164  ĐI CŨNG LÀ VỀ 

 167  TRƯƠNG THÌN, MỘT VÀI KỶ NIỆM 

 169.  ĐỜI THƯỜNG GIÁO SƯ TRẦN VĂN KHÊ 

 173.  NGHE GS TRẦN VĂN KHÊ KỂ CHUYỆN… TÌNH 

 175.  SINH NHẬT TRẦN VĂN KHÊ 

 177.  MỘT LẦN GHÉ QUÁN BÊN ĐƯỜNG 

 183.  BỮA CƠM THÂN MẬT VỚI ANH EM BÁC SĨ LƯƠNG PHÁN 

 186  .  NHỮNG LÁ THƯ TÌNH NHÂN ĐỌC 

 THẾ GIỚI QUANH TA  CỦA CAO HUY THUẦN 

 188.  MỘT CỐT CÁCH Ở ĐỜI 

 191.  TRIẾT HỌC GIỮA CHỢ ĐỜI 

 193.  NHỚ NHỚ QUÊN QUÊN 

 195.  MÀU HOA THẮM 

 197.  “CÒN GẶP NHAU” 

 199.  “NHỮNG NGƯỜI MUÔN NĂM CŨ” 

 202  LẼO ĐẼO PHƯƠNG QUỲ 

 204.  NGƯỜI NHÓM LỬA 

 207.  CHỊ NGUYỄN THỊ OANH 

 209.  TIM HỌC VÀO THƠ 

 211.  TỪ ĐÁ VẮT RA 

 213.  VỀ HUẾ 

 216.  GIANG HỒ… VẶT 

 219.  GHI VỘI 

 224.  TẾT ƠI LÀ TẾT 

 226.  NHỮNG NGƯỜI TRẺ LẠ LÙNG 

 229.  CÓ MỘT “NGHỆ THUẬT”… NGỦ! 

 231.  KẺ RONG CHƠI  (Thơ) 

 233.  THƯ CHO BÉ SƠ SINH  (Thơ) 

 235.  XIN CÁM ƠN, CÁM ƠN  (Thơ) 

 ĐỖ HỒNG NGỌC & NHIỀU TÁC GIẢ: TUYỂN TẬP CÀNH MAI SÂN  TRƯỚC * *  8 



 II. 
 NHỮNG BÀI LIÊN QUAN CỦA NHIỀU TÁC GIẢ 

 239  . HERMANN HESSE.  TÁN DƯƠNG TUỔI GIÀ 

 245.  NGUYỄN HIẾN LÊ.  PHÉP DƯỠNG SINH 

 259.  DOROTHY CARNEGIE - NGUYỄN HIẾN LÊ.  BẠN BAO NHIÊU  TUỔI? 

 269.  NGUYỄN HIẾN LÊ.  SỨC KHỎE TRÊN HẾT VÀ TRƯỚC HẾT 

 277  .  NGUYỄN HIẾN LÊ.  TỰA SỐNG ĐẸP 

 282.  NGUYỄN HIẾN LÊ.  Tựa QUẲNG GÁNH LO ĐI VÀ VUI SỐNG 

 287  .  NGUYỄN HIẾN LÊ.  TỰ XÉT MÌNH HỒI 60 TUỔI 

 290.  NGUYỄN HIẾN LÊ.  Tựa SỐNG 365 NGÀY MỘT NĂM 

 293.  NGUYỄN HIẾN LÊ.  Tựa  SỐNG THEO SỞ THÍCH THÌ SẼ  SỐNG LÂU 

 296.  DALE CARNEGIE - NGUYỄN HIẾN LÊ.  “TỐP” LO LẠI! 

 299  .  NGUYỄN HIẾN LÊ.  BỆNH MẤT NGỦ 

 307.  NGUYỄN HIẾN LÊ.  DỰ BỊ CHO TUỔI GIÀ 

 315.  ANDRÉ MAUROIS - HOÀNG THU ĐÔNG.  NGHỆ THUẬT NGHỈ  NGƠI 

 318  .  LÂM NGỮ ĐƯỜNG.  ĐỜI SỐNG LÀ MỘT BÀI THƠ 

 320.  FIRST NEWS.  SỐNG LÀ MỘT CUỘC DIỄU HÀNH 

 322  .  DAVID NIVEN.  BÍ QUYẾT ĐỂ CÓ MỘT CUỘC SỐNG KHỎE  MẠNH 

 331.  BS NGUYỄN Ý ĐỨC.  DINH DƯỠNG Ở TUỔI GIÀ 

 335  .  TRỊNH CÔNG SƠN.  GIẤC MƠ HẠ TRẮNG 

 336.  BÙI GIÁNG.  TẠI SAO TIÊU PHONG CHẾT? 

 339.  BÙI GIÁNG.  TẠI SAO ĐOÀN DỰ SỐNG? 

 341  .  ĐỖ TRUNG QUÂN.  GIÀ CŨNG KHÁC XƯA 

 344.  NGUYỄN HIỀN-ĐỨC.  CHÚC MỪNG ANH CHỊ NGUYỄN NGỌC  HY 

 NHÂN KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY CƯỚI 

 347.  NGUYỄN HIỀN-ĐỨC. 

 CHÚC MỪNG NHÀ VĂN NGUYỄN QUANG SÁNG VÀO TUỔI 80 

 355.  TRỊNH CÔNG SƠN.  Ở TRỌ  (  Ca Từ  ) 

 357.  BÙI GIÁNG.  PHỤNG HIẾN  (Thơ) 
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 373  .  NGUYỄN HIỀN-ĐỨC.  CHỈ CÓ CÂY ĐỜI LÀ MÃI MÃI XANH  TƯƠI 

 385.  PHỤ LỤC  . 

 AN HƯỞNG TUỔI GIÀ XANH./. 

 Lời Ngỏ 

	CÀNH	MAI	SÂN	TRƯỚC	

 ĐO�  HO� NG NGỌC 

 C  ó  người  hỏi  vì  sao  tôi  không  phải  là  bác  sĩ  lão  khoa  mà  lại  dám  viết  về… 
 người  già?  Đúng  vậy,  tôi  chỉ  là  một  bác  sĩ  nhi  khoa,  bác  sĩ  của  trẻ  con,  nhưng  sở  dĩ 
 viết  về  người  già  bởi  vì  trước  sau  gì  mấy  nhóc  nhỏ  mà  tôi  đã  và  đang  khám  chữa 
 bệnh  từ  trước  đến  nay  cũng  sẽ  trở  thành  một  người  già,  một  ngày  đẹp  trời  nào  đó! 
 Còn  nhớ  gần  bốn  mươi  năm  trước  khi  tôi  thực  tập  ở  Bệnh  viện  Từ  Dũ,  đã  có  dịp  đỡ 
 đẻ  cho  một  số  trẻ  em  sơ  sinh,  bây  giờ  các  nhóc  đó  tuổi  cũng  đã  gần  40  rồi  còn  gì, 
 sắp  gió  heo  may  rồi  còn  gì!  Còn  mấy  nhóc  bị  sốt  xuất  huyết,  ngộ  độc,  viêm  phổi, 
 ban  sởi…  tôi  có  dịp  chữa  trị  ở  khoa  Cấp  cứu  Bệnh  viện  Nhi  Đồng  và  tại  phòng 
 mạch  hằng  ngày  mấy  chục  năm  qua  thì  bây  giờ  cũng  đã  mang  lại  con,  mang  cháu 
 đến  khám  chữa  bệnh.  Người  nào  tóc  cũng  đã  muối  tiêu,  có  người  muối  nhiều  hơn 
 tiêu,  nhắc  lại  chuyện  ngày  xưa  đôi  lúc  cũng  ngậm  ngùi.  Ra  vậy!  Cho  nên  làm  gì  có 
 chuyện  cách  ngăn  tuổi  này  tuổi  nọ  tuổi  kia.  Cuộc  sống  như  một  dòng  sông  trôi  mãi 
 miết!  Lão  khoa,  nhi  khoa…  chẳng  qua  là  một  cách  nói.  Có  người  chưa  hai  mươi  mà 
 đã  già…  khú  đế,  có  người  tám  mươi  còn  phơi  phới  tuổi  xuân.  Một  bậc  đàn  anh  của 
 tôi,  bác  sĩ  giáo  sư  Từ  Giấy,  nguyên  Viện  trưởng  Viện  Dinh  dưỡng  nay  đã  ngoài  80, 
 thường  nói:  “Hãy  chăm  sóc  các  cụ  từ  trong  bụng  mẹ”!  Đúng  vậy,  đợi  các  cụ  ngáp 
 ngáp  rồi  mới  “tận  tình  chăm  sóc  “  thì  e  rằng  quá  trễ,  chẳng  giúp  ích  được  gì  cho 
 cuộc  sống  của  họ,  chẳng  giúp  các  cụ  thêm  vui,  thêm  khỏe,  thêm  hạnh  phúc…  Tổ 
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 chức  Sức  khỏe  Thế  giới  (WHO)  khi  đưa  ra  những  hướng  dẫn  cụ  thể  cho  Năm  quốc 
 tế  người  cao  tuổi,  1999  vừa  qua  cũng  đã  khuyến  cáo  muốn  cho  các  cụ  được  khỏe 
 mạnh  thì  phải  giúp  cho  bà  mẹ…  các  cụ  được  dinh  dưỡng  tốt  trong  lúc  mang  thai, 
 trong  lúc  cho  các  cụ…  bú  mớm,  phải  chích  ngừa  đầy  đủ  các  bệnh  nguy  hiểm  ngay 
 từ  nhỏ  để  các  cụ  không  phải  chịu  cảnh  tật  nguyền  bệnh  hoạn  sau  này,  phải  dạy  dỗ 
 các  cụ  từ  tuổi  thiếu  niên  là  không  nên  uống  nhiều  rượu,  hút  thuốc  lá…  để  các  cụ 
 sau  này  khỏi  bị  ung  thư  phổi,  viêm  phổi  tắc  nghẽn  mạn  tính,  xơ  gan  cổ  trướng,  phải 
 giúp  các  cụ  có  thói  quen  tập  thể  dục,  chơi  thể  thao,  ăn  uống  đúng  cách  để  sau  này 
 khỏi  bị  xơ  vữa  động  mạch,  cao  huyết  áp,  tiểu  đường  v.v…  Rồi  khi  lớn  lên  thì  biết 
 tránh  các  nguy  cơ  bệnh  lây  truyền  qua  đường  tình  dục,  tránh  béo  phì,  loãng  xương, 
 thấp  khớp…  Và  dĩ  nhiên  đảm  bảo  cho  các  cụ  có  một  thu  nhập  hợp  lý  để  không  bị  lệ 
 thuộc  sau  này,  để  sống  có  phẩm  giá,  tiếp  tục  hoạt  động  theo  năng  lực,  đóng  góp 
 kinh  nghiệm  của  mình  cho  con  cháu,  được  sự  tôn  trọng  của  xã  hội,  được  thấy  con 
 thuận  cháu  hòa,  gia  đình  hạnh  phúc.  Dĩ  nhiên  là  bản  thân  các  cụ  phải  hiểu  rõ 
 những  chuyển  biến  tâm  sinh  lý  của  mình  qua  từng  lứa  tuổi,  nhờ  đó  mà  thích  nghi, 
 mà  điều  chỉnh  thái  độ  và  hành  vi  của  mình  sao  cho  phù  hợp  với  hoàn  cảnh  mới,  với 
 môi  trường  mới.  Tóm  lại,  chăm  sóc  các  cụ,  nói  cách  nào  đó,  thực  chất  là  công  tác 
 của…  nhi  khoa,  hoặc  cũng  có  thể  nói  nhi  khoa  chính  là  lão  khoa,  và  lão  khoa  cũng 
 chính  là  nhi  khoa  đó  vậy!  Lão  Tử  đã  chẳng  bảo  người  “đạt  đạo”  là  người  có  được 
 cái  “xích  tử  chi  tâm”,  tức  là  có  cái  tâm  của  một  đứa  bé  còn  đỏ  hỏn,  một  cái  tâm 
 hồn  nhiên,  trong  sáng  của  tuổi  thơ  đó  sao?  Ngành  lão  khoa  ngày  càng  phát  triển  vì 
 tuổi  thọ  con  người  ngày  càng  được  nâng  cao,  không  chỉ  ở  các  nước  giàu  có,  mà  ở 
 các  nước  đang  phát  triển,  cũng  vậy  là  nhờ  tiến  bộ  của  khoa  học,  của  y  học,  của  kiến 
 thức  vệ  sinh  phòng  bệnh,  chăm  sóc  sức  khỏe  cũng  như  hiệu  quả  của  việc  cải  thiện 
 môi  trường  sống,  của  chế  độ  dinh  dưỡng  hợp  lý…  Thế  nhưng,  khi  nói  đến  lão  khoa, 
 hình  như  người  ta  quá  nặng  về  bệnh  hoạn,  tật  nguyền  hơn  là  đến  sự  sảng  khoái 
 toàn  diện  về  thể  chất,  tâm  thần  và  xã  hội  phù  hợp  với  tình  trạng  tuổi  tác,  giới  tính 
 của  mỗi  con  người.  Đó  mới  chính  là  mục  tiêu  mà  Tổ  chức  Sức  khỏe  Thế  giới  đề  ra 
 khi  nói  đến  sức  khỏe,  đến  chất  lượng  cuộc  sống.  Các  thầy  thuốc  lão  khoa  cũng 
 thường  lại  là  những  người  còn  trẻ,  họ  tuy  có  chuyên  môn  sâu  trong  chữa  bệnh  tật 
 cho  người  cao  tuổi  nhưng  họ  chưa  từng  được  trải  nghiệm  tuổi  già,  chưa  được 
 thưởng  thức…  cái  già,  chưa  được  hưởng  thụ…  cảnh  già!  Khi  tôi  viết  cuốn  Gió  heo 
 may  đã  về  thì  đó  là  lúc  tôi  đang  thực  sự  nghe  tiếng  gió  heo  may,  tôi  đang  sống  với 
 nó,  sửng  sốt  và  sảng  khoái  vì  nó,  âu  lo  và  hồi  hộp  vì  nó.  Tôi  hiểu  được  nỗi  khắc 
 khoải  “tôi  ơi  đừng  tuyệt  vọng”,  nỗi  bâng  khuâng  “tôi  đang  lắng  nghe,  tôi  đang 
 lắng  nghe  im  lặng  đời  mình…”  của  nhạc  sĩ  Trịnh  Công  Sơn,  và  những  bạn  bè  trang 
 lứa.  Và  phải  đợi  đến  tuổi  60,  tôi  mới  dám  viết  Già  ơi…  Chào  bạn!  -  “Bonjour 
 Vieillesse!”  -  như  một  tiếng  reo  vui,  welcome  nó,  chào  mừng  nó,  cái  sự  già  đó!  Đâu 
 dễ  mà  già  phải  không?  “Ai  bảo  già  là  khổ?  Không,  già  sướng  lắm  chứ…!”.  Thế  rồi 

 ĐỖ HỒNG NGỌC & NHIỀU TÁC GIẢ: TUYỂN TẬP CÀNH MAI SÂN  TRƯỚC * *  11 



 khi  già  thêm  chút  nữa  tôi  mới  viết  Nghĩ  từ  trái  tim  ,  mới  biết  trái  tim  có  những  nghĩ 
 suy  riêng  mà  đôi  khi  khối  óc  không  làm  sao  hiểu  nổi…  Tôi  viết  từ  những  kinh 
 nghiệm  cá  nhân,  những  chiêm  nghiệm  của  riêng  mình,  viết  cho  chính  mình,  và  sau 
 đó  mới  dám  nghĩ  tới  sẻ  chia  cùng  bè  bạn,  những  người  “đồng  bệnh  tương  lân”, 
 bệnh  thân  và  cả  bệnh  tâm.  Rồi  không  hiểu  sao  các  bạn  trẻ  cũng  tìm  đọc  những  sách 
 đó.  Có  người  mua  tặng  ông  bà,  cha  mẹ,  thầy  cô.  Một  em  viết  thư  nói  cha  mẹ  em 
 không  hiểu  sao  bây  giờ  thường  cắn  đắn  nhau,  không  như  ngày  xưa  nữa,  gia  đình 
 sắp  đổ  vỡ  thì  may  quá…  em  tìm  thấy  cuốn  Gió  heo  may  đã  về,  mang  về  tặng  cha 
 mẹ,  thế  rồi  nhờ  đó  mà  cha  mẹ  đã  làm  lành  lại  được  với  nhau.  Có  người  hãy  còn  rất 
 trẻ  tìm  cuốn  Già  Ơi…  Chào  Bạn!  ,  cuốn  Những  Người  Trẻ  Lạ  Lùng  để  dành,  có 
 người  tìm  đọc  cả  Nghĩ  Từ  Trái  Tim.  Cũng  lạ!  Thì  ra  không  có  vấn  đề  tuổi  tác  ở  đây. 
 Nhiều  người  muốn  có  được  “trọn  bộ”,  đã  gợi  ý  với  tác  giả  sao  không  in  thành  một 
 tuyển  tập?  Do  vậy  mà  ta  có  quyển  tuyển  tập  Cành  Mai  Sân  Trước  này.  Dĩ  nhiên  là 
 vẫn  còn  đó  những  cuốn  sách  rời,  những  Gió  Heo  May  Đã  Về,  Già  Ơi…  Chào  Bạn!, 
 Nghĩ  Từ  Trái  Tim,  Những  Người  Trẻ  Lạ  Lùng,  Thầy  Thuốc  Và  Bệnh  Nhân,  Như 
 Ngàn  Thang  Thuốc  Bổ…  riêng  lẻ,  để  phù  hợp  với  từng  đối  tượng,  từng  lứa  tuổi… 
 Cành  mai  sân  trước  là  một  cái  tên  chung  mà  tôi  đã  chọn  để  gọi  tuyển  tập  này,  tuyển 
 tập  dành  cho  người  có  tuổi.  Tại  sao  ư?  Tại  vì  mãi  đến  cuối  thế  kỷ  20,  năm  1999, 
 Liên  Hiệp  Quốc  mới  có  một  năm  dành  cho  người  cao  tuổi,  cho  người  già  trên  toàn 
 thế  giới,  gọi  là  “Năm  quốc  tế  người  cao  tuổi”  với  khẩu  hiệu  là  “Hãy  sống  một  tuổi 
 già  tích  cực”,  bởi  vì  trước  đó  người  ta  chỉ  nghĩ  về  tuổi  già  như  là  tuổi  của  tàn  phai, 
 héo  úa,  ăn  hại,  là  gánh  nặng  xã  hội…  cho  nên  khi  giật  mình  thấy  không  phải  thế! 
 Con  người  ở  tuổi  nào  cũng  sẽ  là  gánh  nặng  cho  xã  hội,  cũng  ăn  hại,  cũng  tàn 
 phai…  nếu  sống  mà  không  ra  sống,  sống  mà  như  đã  chết,  sống  mà  không  hạnh 
 phúc,  không  có  chất  lượng  cuộc  sống,  sống  mà  lệ  thuộc,  mà  khổ  đau  triền  miên… 
 Thế  mà  gần  một  ngàn  năm  trước,  vào  thời  nhà  Lý  ở  nước  ta,  Mãn  Giác  thiền  sư  đã 
 có  những  câu  thơ  rất  độc  đáo  còn  lưu  truyền  mãi  đến  nay  với  một  cái  nhìn  tích  cực 
 về tuổi già: 

 Xuân khứ bách hoa lạc 
 Xuân đáo bách hoa khai 
 Sự trục nhãn tiền quá 
 Lão tùng đầu thượng lai 
 Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận 
 Đình tiền tạc dạ nhất chi mai… 
 (Mãn Giác, 1052-1096) 
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 mà Ngô Tất Tố đã dịch: 
 Xuân ruổi trăm hoa rụng 
 Xuân tới trăm hoa cười 
 Trước mắt việc đi mãi 
 Trên đầu già tới rồi 
 Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết 
 Đêm qua sân trước một cành mai… 

 Đừng  tưởng  xuân  tàn  hoa  rụng  hết!  Đêm  qua  sân  trước  một  cành  mai!  Thật 
 vậy.  Vẫn  còn  đó,  nơi  sân  trước  kia,  đêm  qua,  một  cành  mai  vàng  rực  rỡ  đã  nở,  báo 
 hiệu  một  sức  sống  mãnh  liệt  vẫn  dâng  trào…  Vậy  đó,  mùa  xuân  dù  đã  phai,  cành 
 mai  sân  trước  vẫn  nở  tươi  thắm.  Nụ  cười  vẫn  lạc  quan,  cuộc  sống  vẫn  tích  cực,  chủ 
 động,  và  sáng  tạo  không  ngừng  nếu  những  người  có  tuổi  được  chuẩn  bị  trước  để 
 hiểu  rõ  sự  đổi  thay,  để  chấp  nhận,  để  điều  chỉnh,  tưới  tẩm  những  niềm  vui  cho 
 chính  bản  thân  mình,  cùng  với  sự  ý  thức  giúp  đỡ  của  gia  đình  và  xã  hội  thì  sẽ  giúp 
 họ  có  một  cuộc  sống  đầy  chất  lượng,  nhiều  hạnh  phúc.  Tôi  may  mắn  được  quen 
 biết,  gần  gũi  những  tấm  gương  sáng,  những  tấm  gương  cao  cả  của  những  bậc  thầy 
 như  Giáo  sư  Bác  sĩ  Ngô  Gia  Hy,  gần  90  tuổi  vẫn  viết  báo,  làm  thơ,  dạy  học,  ngày 
 ngày  vẫn  tập  khí  công  đều  đặn,  Bác  sĩ  Dương  Cẩm  Chương  94  tuổi  vẫn  còn  vẽ 
 tranh  triển  lãm,  đi  du  lịch  nhiều  nơi  trên  thế  giới,  GS.  TS  Trần  Văn  Khê  đã  83,  vẫn 
 dạy  học,  thuyết  trình  về  âm  nhạc  dân  tộc,  vẫn  bay  đi  từ  nước  này  sang  nước  khác, 
 vẫn  làm  thơ,  đánh  đàn,  Họa  sĩ  Hoàng  Lập  Ngôn,  ngoài  90  vẫn  còn  vẽ  và  còn…  yêu. 
 Bác  sĩ  Nguyễn  Khắc  Viện  tưởng  đã  chết  từ  hồi  ngoài  30  tuổi  thế  mà  sống  thêm  nửa 
 thế  kỷ  nữa,  lại  hoạt  động  tích  cực  trên  nhiều  lãnh  vực  văn  hóa,  thể  thao…  và  mới 
 mất  vào  tuổi  85.  Khi  người  ta  chúc  ông  sống  lâu,  ông  nói  không,  chỉ  cần  sống  đủ. 
 Nhưng  một  người  già  gần  gũi  nhất  với  tôi  chính  là  mẹ  tôi,  bà  nay  đã  87  tuổi,  vẫn 
 hoạt  động  lanh  lợi,  khỏe  mạnh,  năng  động  và  nhiều  ý  tưởng  không  thua  một  người 
 ở  tuổi  trung  niên.  Nhiều  người  tưởng  bà  là  mẹ  của  bác  sĩ  hẳn  đã  phải  uống  được 
 linh  đơn  diệu  dược  gì  đó,  nhưng  không,  bà  chỉ  tập  dưỡng  sinh,  đi  bộ,  sống  tự  chủ 
 với  cái  mảnh  vườn  nhỏ  mà  bà  luôn  tay  trồng  trọt,  chăm  bón,  hết  cây  cà  tới  cây  ớt, 
 không  chịu  lệ  thuộc  con  cháu,  ăn  uống  thì  đạm  bạc…  lại  ham  đọc  sách  báo  dù  chỉ 
 biết  đọc  biết  viết,  và  luôn  sẵn  sàng  chỉ  vẽ  cho  nhiều  người  khác  cùng  tập  dưỡng 
 sinh, cùng ăn nha đam, uống trà sim… như mình! 

 Cành  mai  sân  trước  như  một  biểu  hiện  của  sự  sống  tích  cực,  của  sự  sống  vui, 
 sống  khỏe,  sống  hạnh  phúc  dành  cho  người  cao  tuổi,  mà  nói  cho  cùng  thì  chẳng  có 
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 ai  là  người  cao  tuổi  cả,  bởi  ai  cũng  có  một  người  nào  đó  cao  tuổi  hơn  mình  ở  một 
 nơi  nào  đó.  “Đừng  tưởng  xuân  tàn  hoa  rụng  hết.  Đêm  qua  sân  trước  một  cành 
 mai!”.  Đừng quên vậy! 

 Saigon 11. 2003 
 Đỗ Hồng Ngọc  . 

 Cành Mai Sân Trước  (in lần 2) 
 NXB Văn hóa - Văn nghệ TPHCM, quý IV. 2011, tr. 7-12 

 *  Tác  giả  là  một  bác  sĩ,  lại  là  bác  sĩ  nhi  khoa  nhưng  gần 
 mười  năm  nay  ông  được  nhiều  người  đọc  biết  đến  với 
 những tùy bút viết về tuổi già. 
 Ông  bảo,  ai  rồi  cũng  sẽ  trở  thành  người  già  già,  một 
 ngày  đẹp  trời  nào  đó!  Và  ông  viết,  bắt  đầu  từ  chính 
 mình,  cho  chính  mình,  viết  bằng  sự  từng  trải,  già  dặn 
 nhưng  tươi  trẻ,  rất  khoa  học  nhưng  cũng  rất  nhân  văn 
 nên  không  chỉ  có  những  người  già  tìm  đọc…  Gió  Heo 
 May  Đã  Về,  Già  Ơi…  Chào  Bạn!,  Nghĩ  Từ  Trái  Tim,  Những 
 Người  Trẻ  Lạ  Lùng,  Thầy  Thuốc  Và  Bệnh  Nhân,  Như 
 Ngàn  Thang  Thuốc  Bổ  -  những  cuốn  sách  ngày  nào  giờ 
 cũng  có  mặt  trong  một  tuyển  tập,  cùng  chung  một  niềm 
 lạc quan chưa hề xưa cũ: 
 Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết 
 Đên qua sân trước một nhành mai. 

 TN  (Báo  Tuổi Trẻ  ). 

 *  “Trời  ạ!  Cuộc  cãi  nhau  này  làm  sao  cho  cùng!  Nhạc  sĩ 
 nói  không,  bác  sĩ  nói  có,  nói  chớm..  Ở  phương  diện  y 
 học  tôi  đương  nhiên  tin  bác  sĩ,  nhưng  Đỗ  Hồng  Ngọc  đâu 
 chỉ  là  bác  sĩ,  anh  còn  làm  thơ  và  có  tác  phẩm  xuất  bản 
 hồi  còn  là  sinh  viên  với  tên  Đỗ  Nghê,  rồi  Đỗ  Hồng  Ngọc 
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 tên  thật  trên  những  trang  thơ  gần  đây  với  những  bài 
 “hài  cú”  rất  hay…  Tôi  đâm  hoài  nghi,  tìm  hỏi  anh  về  cái 
 “hoàn  cảnh”  nào  đã  giúp  anh  viết  một  cuốn  sách  y  học 
 lại  bằng  văn  phong  của  văn  học,  nhẹ  nhàng,  trầm  tư  và 
 tất  cả  đều  lấy  tựa  làm  tiêu  đề  bằng  lời  ca  khúc  Trịnh 
 Công Sơn… 
 Viết  về  tâm  sinh  lý,  chuyên  môn  y  học  bằng  giọng  văn 
 tâm tình, “ướt át” như thế quả là hiếm gặp…” 

 Đỗ Trung Quân 
 (do Nguyễn Hiền-Đức thêm vào) 

 GIÓ HEO MAY ĐÃ VỀ 
 ----------------------- 

	Lời	Ngỏ	

	GIÓ	HEO	MAY	ĐÃ	VỀ	

 ĐO�  HO� NG NGỌC 

 N  hưng  thực  ra  già  là  gì,  lúc  nào  thì  già,  lúc  nào  thì  chớm  già,  sắp  già,  mới 
 già,  đã  già.  Có  tuổi  nào  là  tuổi  “hườm  hườm”  chăng?  Một  người  bạn  ở  tuổi  hườm 
 hườm  hỏi,  sao,  ông  bác  sĩ,  ông  đã  viết  nào  cho  các  bà  mẹ  sinh  con  đầu  lòng,  nào 
 cho  tuổi  mới  lớn,  sao  không  viết  một  chút  gì  đó  cho  tuổi  sắp  già,  tuổi  hườm  hườm, 
 tuổi  xế  bóng,  tuổi  gió  heo  may  đã  về  xem  sao.  Tôi  lần  lữa  hẹn.  Phải  già  một  chút 
 nữa cho biết đã rồi mới dám viết chớ phải không? 

 Không  như  nhà  thơ  nọ  đo  tuổi  mình  qua  ánh  mắt  cố  nhân,  tôi  đo  tuổi  mình 
 qua  cách  xưng  hô  của  các  bà  mẹ  bế  con  đến  khám  bệnh.  Trước  đây  họ  gọi  tôi  bằng 
 anh,  sau  họ  gọi  bằng  chú,  rồi  bằng  bác,  và  rồi  mới  đây  thôi,  một  chị  hãy  còn  rất  trẻ 
 đưa  bé  đến  khám  bệnh,  lúc  bé  la  khóc,  chị  dỗ  nín  đi,  nín  đi  cho  ông  ngoại  khám 
 con,  thì  tôi  mới  biết  mình  đã  lên  đến  ông  ngoại  rồi  mà  không  hay.  Tôi  hỏi  theo  thói 
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 quen  chị  là  gì  của  cháu,  chị  trả  lời  ngon  ơ,  dạ,  bà  ngoại.  Nhìn  ngắm  mình,  nhìn 
 ngắm  bạn  bè  mình  mới  bật  cười  cái  “Ôi  cát  bụi  tuyệt  vời”  mà  thầm  cảm  ơn  anh  bạn 
 nhạc  sĩ  họ  Trịnh  đã  nói  giùm  mình  nhiều  quá.  Một  người  bạn,  bảo  mày  đừng  có  hù 
 dọa  người  ta  đó  nghe,  đừng  làm  cho  người  ta  sợ  hãi,  làm  cho  người  ta  thấy  ra 
 những  sự  thật  phũ  phàng  đó  nghe…  Còn  một  người  bạn  khác  thì  khuyên  cứ  nói  rõ 
 ra,  thà  biết  trước  còn  hơn,  biết  trước  để  chuẩn  bị  tâm  lý  và  để  thích  nghi,  để  điều 
 chỉnh.  Phải,  chấp  nhận,  thích  nghi,  điều  chỉnh  như  dòng  sông  kia  vẫn  đứng  im  mà 
 chảy  mãi,  biết  thích  nghi,  tự  điều  chỉnh  mình  qua  bao  thác  gềnh  để  nhập  vào  biển 
 khơi.  Khả  năng  thích  nghi,  điều  chỉnh  ấy  là  khả  năng  của  một  sức  khỏe  lành  mạnh, 
 xứng  đáng  cho  một  tuổi  già  lành  mạnh,  cho  nên,  không  phải  cứ  chờ  thật  già  mới 
 viết  cho  tuổi  chớm  già,  mà  ngay  giờ  đây  vừa  gậm  nhấm  nó,  vừa  rình  rập  nó,  quan 
 sát  nó  và  ghi  lại,  không  phải  nó  chỉ  là  mình  mà  là  của  tất  cả  bạn  bè  chung  quanh 
 rồi  sắp  xếp  lại,  biết  đâu  mua  vui  cũng  được  một  vài  trống  canh  như  người  xưa  đã 
 nói. 

 Vậy,  hỡi  những  người  bạn  yêu  quý  của  tôi,  xin  hãy  vui  với  những  dòng  chữ 
 chân  tình  này,  và  nếu  có  bực  mình  thì  cứ  tự  nhủ  làm  gì  có,  hù  dọa  đó  thôi…  Còn 
 nếu  có  bắt  gặp  hình  ảnh  chính  mình  trong  những  dòng  chữ  này  thì  cũng  hãy  mỉm 
 cười mà thứ lỗi… 

 Vì  sáng  hôm  nay,  một  chút  gió  heo  may  đã  về,  những  chiếc  lá  vàng  đã  rơi  lác 
 đác  trên  những  con  đường  thành  phố,  một  mùi  gió  bấc  quen  thuộc  đã  len  vào  giữa 
 những hàng cây… 

 Sài Gòn lập đông, 1996 
 Đỗ Hồng Ngọc 

 *  “Tuổi  chớm  già,  ấy  là  cái  tuổi  của  chuyển  tiếp,  của  lúng 
 túng,  hoang  mang,  của  những  stress,  của  những  mối 
 hiểm  nguy  rình  rập  về  sức  khỏe,  về  quan  hệ  gia  đình,  xã 
 hội… cần được hiểu biết để tự điều chỉnh và thích nghi…”. 

 Đỗ Hồng Ngọc 

 *  “Trời  đất  có  bốn  mùa.  Con  người  cũng  có  những  mùa 
 riêng  của  nó.  Hết  mùa  đông,  thiên  nhiên  trở  lại  mùa 
 Xuân.  Tôi  cũng  nghĩ  như  thế,  con  người  có  trái  tim  biết 
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 chìu  chuộng  và  yêu  thương  cuộc  đời  cũng  sẽ  có  lại  những 
 mùa  Xuân.  Mùa  Xuân  là  bất  tận  đối  với  thiên  nhiên  và 
 của  cả  nhân  loại.  Đừng  bao  giờ  ngại  ngùng  nói  với  đời 
 riêng  chung  là  tôi  còn  rất  trẻ.  Sống  trong  cùng  một  thời 
 đại,  có  cùng  một  ngôn  ngữ,  một  phong  tục  tập  quán, 
 theo  tôi,  nói  với  một  người  trẻ,  tôi  già  rồi  em  ạ  là  một 
 điều vô lễ”. 

 Trịnh Công Sơn 

 GIO�  HEO MAY ĐA�  VE� ... 

 ĐO�  HO� NG NGỌC 

 không hẹn mà đến 
 không chờ mà đi 
 bốn mùa thay lá thay hoa 
 thay mãi đời ta... 
 (TCS) 

 M  ột  sớm  mai  thức  dậy,  người  uể  oải,  nặng  nhọc,  bước  vào  phòng  tắm,  nhìn 
 vào  gương  soi,  ngỡ  ngàng  như  vừa  gặp  một  người  quen  mà  không  nhớ  là  ai,  nhìn 
 tới  nhìn  lui  một  lúc  mới  nhận  ra  chính  là  ta  đó.  Ta  mà  như  không  ta.  Ta  bỡ  ngỡ  như 
 ở  cái  tuổi  mới  lớn  năm  nào,  chợt  cao  lên,  chợt  lớn  lên  và  lạ  lẫm  với  chính  mình, 
 chân  tay  lọng  cọng  như  thừa  như  thiếu,  mà  mày  thanh  mắt  sáng,  mà  muốn  làm 
 nghiêm  cũng  thấy  như  tủm  tỉm  cười;  còn  giờ  đây,  cũng  bỡ  ngỡ  lạ  lẫm  với  chính 
 mình  mà  thử  nhích  khóe  môi  tìm  lại  nụ  cười  chợt  thấy  khó  khăn.  Niềm  vui  thì  vẫn 
 vậy  sao  mắt  môi  như  trĩu  nặng.  Một  nếp  xếp  đã  đậm  theo  vòng  cung  khóe  miệng, 
 những  dấu  chân  chim  đã  hằn  trên  khóe  mắt.  Và  kia,  một  vài  nhánh  tóc  đã  nhạt  phai, 
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 khô  quắt,  mỏng  tanh.  Bỗng  dưng  thèm  vẽ  lại  tức  khắc  khuôn  mặt  xa  lạ  mà  thân 
 quen  kia  trước  khi  tắm  táp,  để  rồi  mày  râu  nhẵn  nhụi  lao  vào  công  sở  hay  đến  giảng 
 đường,  xí  nghiệp,  công  ty...  Rồi  ngắm  nghía  mình,  nghĩ  ngợi  mình,  rình  rập  mình, 
 mới  hay,  đã  khá  lâu  rồi  không  còn  dõi  theo  ta  nữa,  đã  lâu  rồi  phải  lao  vào  bao  nỗi  lo 
 toan,  đã  lãng  quên  cả  chính  mình.  Đã  lâu  rồi  như  không  thấy  có  thời  gian,  không 
 chờ  lễ  hội,  dửng  dưng  với  những  tờ  lịch  rụng  rơi,  nặng  trĩu  những  kế  hoạch,  những 
 lịch  công  tác,  vùi  đầu  vào  những  lôi  kéo  bộn  bề.  Chợt  nhớ  ra  đã  có  lúc  nào  kia,  phải 
 chú  ý  lắng  tai  hơn  nữa  để  nghe  người  nói,  có  khi  phải  hử  hả  đôi  lần.  Có  cái  gì  ở  tai 
 ta  vậy?  Rồi  một  lần  kia,  cầm  tờ  báo  thân  quen  lên  đọc  bỗng  cứ  thấy  phải  đẩy  dần  tờ 
 báo  ra  xa,  xa  chút  nữa,  rồi  chỉ  đọc  được  những  cái  tựa,  những  dòng  to.  Thôi  thì 
 đành  phải  mua  cái  kính  lão.  Có  kính  lão  rồi  cũng  nhất  định  chưa  lão,  bất  đắc  dĩ  lắm 
 mới  phải  đeo  lên,  cho  đến  một  hôm  rồi  đành  mua  thêm  sợi  dây  toòng  teng  vì  kiếm 
 kính  hoài  thật  vất  vả.  Rồi  có  lúc  chợt  quên  mất  tên  một  người  quen,  quá  quen.  Quên 
 cái  tên  thôi  còn  thì  nhớ  tất  cả.  Khi  cần  nhớ  thì  quên  mà  khi  cần  quên  thì  nhớ.  Nhớ 
 rất  kỹ  những  chuyện  xưa  cũ.  Lạ  lùng  chưa!  Có  lúc  nhấc  điện  thoại  lên,  gọi  cho  ai 
 đó,  định  nói  điều  gì  đó  thì  quên  tuốt,  đành  xin  lỗi,  nhầm  số.  Không  lẽ  hỏi  người  đầu 
 dây  bên  kia,  xin  vui  lòng  cho  biết  tôi  đang  định  nói  gì  với  bạn  đó  vậy?  Tính  tình 
 cũng  đâm  ra  cáu  gắt.  Chuyện  không  đáng  gì  sao  cũng  quạu.  Lại  trách  cứ.  Lại  giận 
 hờn.  Lại  ngờ  vực.  Lúc  nào  cũng  nói  tôi  già  rồi  tôi  già  rồi  như  để  được  nghe  mọi 
 người nói không chưa già, vẫn trẻ. 

 Rồi  những  ông  bà  già  ngày  nào  thấy  sao  mà  họ  già  khụ,  già  quá  cỡ  kia  bỗng 
 dưng  như  trẻ  lại,  ấy  là  lúc  ta  đã  già  kịp  với  họ,  đã  vào  cái  lứa  của  họ  mà  lâu  nay  vẫn 
 cứ  ráng  như  còn  ở  lứa  tuổi  nhỏ  hơn.  Có  lúc  đã  giấu  bớt  tuổi  đi,  thì  bây  giờ  lại  muốn 
 nâng  lên.  Ở  phụ  nữ  thì  không  muốn  ai  hỏi  tuổi  nữa.  Phụ  nữ  dĩ  nhiên  có  vẻ  như  chậm 
 già  hơn  khi  trang  điểm  tí  chút,  vẫn  giấu  được  những  nếp  nhăn  chìm  khuất.  Nhưng 
 khi  một  mình  thức  dậy,  đứng  trước  gương  soi,  cũng  sẽ  nhận  ra  chút  ngỡ  ngàng  xa  lạ 
 thân  quen.  Tất  cả  những  “triệu  chứng”  kỳ  cục  đó  là  đặc  trưng  của  tuổi  chớm  già, 
 đang  già,  mới  già.  Và  ơi  cái  tiếng  Việt  phong  phú  của  mình  còn  đẻ  ra  nhiều  thứ  già 
 khác như già nua, già cả, già xụ, già háp, già khú đế, già... dịch. 

 Che  giấu  nó,  trốn  chạy  nó,  dối  gạt  chính  mình  hay  chấp  nhận  nó,  mỉm  cười 
 với  nó,  điều  chỉnh  mình...  là  tùy  mỗi  chúng  ta,  tùy  mỗi  cá  tính  và  tùy  mỗi  nền  văn 
 hóa.  Nơi  người  ta  tôn  trọng  người  già,  người  ta  hãnh  diện  vì  già,  muốn  mau  già.  Nơi 
 người  ta  tôn  trọng  tuổi  trẻ,  hất  hủi  người  già  thì  người  ta  có  khuynh  hướng  trốn 
 chạy  xua  đuổi  tuổi  già.  Nhưng  dù  muốn  hay  không  muốn,  tuổi  già  cũng  cứ  đến,  lù 
 lù đến, xồng xộc đến. 

 Trước  đây  không  lâu,  dưới  thời  Pháp  thuộc  thôi,  tuổi  thọ  bình  quân  của  người 
 Việt  Nam  không  quá  bốn  mươi,  và  do  đó,  vấn  đề  tuổi  già,  tuổi  sắp  già  đã  không  cần 
 đặt  ra.  Vả  lại  ở  một  nền  văn  hóa  phong  kiến,  lúa  nước,  vị  trí  của  các  lứa  tuổi  đã 
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 được  định  sẵn,  không  có  xáo  trộn  gì  nhiều,  nên  an  phận  thủ  thường  thật  dễ  dàng  cho 
 tất cả mọi người. 

 Ngày  nay  tuổi  thọ  của  người  Việt  Nam  đã  tăng  đáng  kể,  nam  sáu  mươi  tám, 
 nữ  bảy  mươi  ba  và  còn  có  thể  tăng  nhanh  trong  thời  gian  tới,  kèm  với  kế  hoạch  dân 
 số,  sinh  suất  sẽ  giảm,  tháp  tuổi  sẽ  ngày  một  phình  to  phía  trên,  và  người  già  sẽ  ngày 
 càng  đông  trong  xã  hội,  đặt  ra  những  vấn  đề  mới.  Hiện  nay,  tỷ  lệ  người  già  trên  sáu 
 mươi  ở  nước  ta  đã  vào  khoảng  gần  mười  phần  trăm  dân  số  và  những  người  sống 
 ngoài  tám  chín  mươi  không  còn  là  hiếm.  Bùng  nổ  thông  tin,  đô  thị  hóa,  di  dân,  và 
 những  tiến  bộ  y  khoa  cũng  đã  góp  phần  đáng  kể  vào  những  đổi  thay  này.  Người  ta 
 đã  có  thể  thỉnh  thoảng  vào  ra  mỹ  viện,  chẻ  cái  cằm,  độn  cái  ngực,  lóc  cục  mỡ  bụng, 
 bơm  xóa  nếp  nhăn,  tiêm  kích  thích  tố,  rồi  mỹ  phẩm,  rồi  trang  sức,  rồi  quần  áo  muôn 
 màu  muôn  vẻ,  người  ta  đã  có  thể  dễ  dàng  đánh  lừa  mình,  đã  có  thể  chọn  lựa  già  hay 
 không già,  to be or not to be  vậy. 

 CON SO� NG ĐA� U CO�  NGƠ� ... 

 ĐO�  HO� NG NGỌC 

 em đi qua chuyến đò 
 ối a con trăng còn trẻ 
 con sông đâu có ngờ 
 ngày kia trăng sẽ già 
 (TCS) 

 T  ôi  nhớ  một  câu  chuyện  của  Tagore.  Chuyện  kể  rằng  xưa  có  người  lái  buôn 
 thường  đi  buôn  những  chuyến  xa  nhà.  Anh  bỏ  người  vợ  trẻ  ở  nhà  mòn  mỏi  đợi 
 trông.  Như  để  chuộc  lại  những  hờ  hững  của  mình,  lần  này  anh  hỏi  nàng  muốn  anh 
 mua  món  quà  gì  cho  nàng  lúc  anh  trở  về.  Nàng  lẳng  lặng  chỉ  vầng  trăng  non  cong 
 vút  đang  vắt  trên  bầu  trời  trong  xanh  vời  vợi  kia.  Anh  ghi  nhớ  và  hứa  chắc  sẽ  mua 
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 cho  nàng  món  quà  đó  dù  giá  có  đắt  đến  bao  nhiêu.  Thế  rồi  ngày  tháng  trôi  qua,  một 
 hôm,  trước  ngày  trở  về,  anh  sực  nhớ  lời  hứa  với  vợ,  đã  nhìn  lên  bầu  trời  trong  xanh 
 kia,  vầng  trăng  kia,  và  thế  là  anh  mua  ngay  cho  nàng  một  chiếc  gương  tròn,  nạm 
 những  hạt  kim  cương  lộng  lẫy.  Hí  hửng,  tưởng  nàng  sẽ  sướng  vui,  nhưng  thật  là  bất 
 ngờ,  nàng  nhìn  chiếc  gương  tròn  đắt  giá  kia  mà  cứ  khóc  mãi.  Thì  ra,  nàng  đâu  có 
 cần  gương,  nàng  cần  lược,  một  cái  lược  cài  đầu  cong  vút  như  mảnh  trăng  non 
 thượng tuần xinh xắn nọ. Trăng đã già lúc nào đó vậy? 

 Một  người  già  bao  giờ  cũng  có  một  người  già  hơn.  Cho  nên  lúc  nào  già  thì 
 thật  là  khó  biết.  Thế  nhưng  chớm  già  thì  có  thể  biết  được.  Những  thay  đổi  về  sinh  lý 
 có  thể  giúp  ta  nhận  ra,  dù  sớm  hay  muộn,  dù  có  quyết  liệt  hay  khéo  léo  chối  từ  thì 
 nó cũng cứ hiện ra trước mắt. 

 Tây  chắc  sướng  hơn  ta.  Cái  ngôn  ngữ  của  Tây  ngôi  thứ  hai  có  một,  còn  ta  thì 
 dễ  nhận  ra  khi  người  ta  đang  gọi  mình  bằng  anh  thân  mật,  rồi  chuyển  sang  bằng  chú 
 lạnh  nhạt,  bằng  bác  kính  mến,  rồi  bằng  cụ...  thương  hại,  lúc  đó  có  trốn  cũng  không 
 thoát!  Dĩ  nhiên  có  trường  hợp  đáng  là  chú  rồi  mà  vẫn  được  gọi  bằng  anh  nguy 
 hiểm,  đến  nỗi  ca  dao  thời  đại  có  câu:  “Xin  đừng  gọi  chú  bằng  anh,  để  cho  chú  phải 
 hy sanh cuộc đời!”. 

 Như  đã  nói,  trước  đây  tuổi  thọ  người  Việt  rất  thấp  nên  ít  có  người  nhận  ra 
 tuổi  chớm  già  của  mình.  Một  Nguyễn  Khuyến  cảm  khái  “Hàm  răng  chiếc  rụng 
 chiếc  lung  lay”  là  khi  mới  gần  năm  mươi.  Một  Hồ  Xuân  Hương  thảng  thốt  “Cái  già 
 xồng  xộc  nó  thì  theo  sau...”  lúc  bà  hẳn  chưa  tới  bốn  mươi.  Ngày  nay,  tuổi  thọ  trung 
 bình  của  chúng  ta  đã  tăng  rõ  rệt  và  còn  gia  tăng  trong  thời  gian  tới.  Các  nhà  chuyên 
 môn  cho  rằng  tuổi  chớm  già,  ấy  là  lứa  tuổi  từ  bốn  mươi  đến  sáu  mươi,  sau  sáu  mươi 
 thì...  già  thiệt  rồi,  hết  chối  cãi  rồi!  Giai  đoạn  chớm  già  thực  sự  là  ở  lứa  tuổi  từ  bốn 
 mươi  đến  năm  mươi,  còn  từ  năm  mươi  đến  sáu  mươi  phải  gọi  là  tuổi  đã...  quá  chớm 
 già! 

 Do  tuổi  thọ  gia  tăng  như  vậy,  con  người  phải  sống  với  lứa  tuổi  chớm  già  này 
 một  thời  gian  cũng  hơi  dài,  ít  ra  cũng  chừng  hai  mươi  năm,  với  rất  nhiều  thay  đổi  về 
 tâm  sinh  lý,  quan  hệ  xã  hội  và  không  ít  những  vấn  đề  bệnh  lý,  mà  nhiều  khi  thiếu 
 chuẩn  bị  hoặc  né  tránh,  ta  có  thể  gặp  những  tình  huống  không  hay.  Nền  văn  minh 
 nông  nghiệp  an  lành  bên  lũy  tre  xanh  ngày  nào  nay  còn  bị  hất  tung  lên  với  tiếng 
 nhạc  xập  xình  của  karaoke,  với  các  loại  phim  ảnh...  xô  con  người  vào  những  nếp 
 sống xa lạ. 

 Người  phụ  nữ  ngày  càng  tham  gia  vào  xã  hội,  ngày  càng  nhiều  người  chọn 
 nếp  sống  độc  thân,  lo  cho  công  danh  sự  nghiệp  hơn  là  an  phận  với  cuộc  sống  gia 
 đình  như  ngày  xưa,  trong  một  môi  trường  đầy  cám  dỗ  và  cạnh  tranh  cũng  gặp  phải 
 những  hoàn  cảnh  như  người  phụ  nữ  phương  Tây  hiện  nay  ở  tuổi  chớm  già,  vừa  có 

 ĐỖ HỒNG NGỌC & NHIỀU TÁC GIẢ: TUYỂN TẬP CÀNH MAI SÂN  TRƯỚC * *  20 



 những  khó  khăn  về  tâm  sinh  lý  vừa  có  những  khó  khăn  về  xã  hội  phải  tự  điều  chỉnh 
 và thích nghi. 

 Tuổi  chớm  già,  ấy  là  tuổi  của  chuyển  tiếp,  của  lúng  túng,  hoang  mang,  tuổi 
 của  những  stress,  của  những  lo  âu  và  phiền  muộn,  của  những  mối  hiểm  nguy  rình 
 rập  về  sức  khỏe,  về  quan  hệ  gia  đình,  xã  hội...  đồng  thời  tuổi  chớm  già  cũng  là  tuổi 
 của thành tựu, của thành đạt, của cương vị và uy tín trong xã hội. 

 Cái  người  ta  dễ  thấy  nhất  là  những  thay  đổi  sinh  lý:  hết  khả  năng  sinh  sản, 
 giảm  đời  sống  tính  dục.  Rồi  luyến  tiếc  dĩ  vãng,  nhớ  cái  thuở  trẻ  trung,  cái  thời  nhan 
 sắc.  Một  nỗi  buồn  man  mác  chợt  đến  dù  không  nói  ra,  dù  gắng  gượng  quên  đi... 
 những khi  “Chiều hôm thức dậy, ngồi ôm tóc dài, chập  chờn lau trắng trong tay...” 

 NGƯƠ� I VE�  SOI BO� NG MI�NH 

 ĐO�  HO� NG NGỌC 

 khi về trong mùa đông 
 tay rong rêu muộn màng 
 như đồng lúa gặt xong...  (TCS) 

 T  uổi  chớm  già  có  lẽ  phải  làm  quen  trước  hết  với  những  thay  đổi  về  dáng  vẻ 
 của  mình  và  cái  nhìn  từ  người  khác.  Nói  chung  thì  đàn  ông  già  sớm  hơn  phụ  nữ. 
 Hay  nói  cách  khác  phụ  nữ  sớm  ý  thức  về  những  thay  đổi  này  hơn  nam  giới  và  đã 
 khéo  léo  che  giấu  nó  đi  để  làm  chậm  bước  tiến  của  thời  gian.  Những  người  lao  động 
 chân  tay  vất  vả  trông  cũng  sớm  già  hơn.  Rèn  luyện  thể  chất,  ăn  uống  kiêng  cữ,  dùng 
 mỹ  phẩm  đúng  cách,  trang  phục  khéo  léo  sẽ  giúp  che  giấu  phần  nào  những  thay  đổi 
 về  dáng  vóc  của  mỗi  người.  Phần  nào  thôi  vì  tuổi  chớm  già  dễ  mập  ra,  dễ  lên  cân. 
 Các  lớp  mỡ  tích  lũy  ở  vùng  bụng,  và  đùi  làm  cho  bụng  to  ra,  đùi  to  ra,  người  tròn 
 trĩnh  lại,  lùn  xuống.  Ta  thấy  các  bà  đầm  “sồn  sồn”  thỉnh  thoảng  hay  ra  vào  các  mỹ 
 viện  là  để  lóc  đi  vài  ký  mỡ  ra,  ráng  giữ  cho  cái  vòng  số  hai  “tương  đối”  một  chút, 
 còn  các  ông  thì  nếu  nhìn  nghiêng  dễ  thấy  cái  bụng  trễ  xuống,  nhất  là  bụng  bia.  Tóc 
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 đã  phai  màu,  muối  tiêu  rồi  dần  dần  muối  nhiều  hơn  tiêu.  Tóc  mỏng,  thưa  và  dễ 
 rụng.  Ở  đàn  ông,  chứng  hói  đầu  xuất  hiện.  Râu,  lông  mày  cũng  thưa  hơn.  Ở  phụ  nữ, 
 đôi  khi  còn  thấy  như  có  râu  mép  xuất  hiện,  do  kích  thích  tố  nữ  cạn  dần.  Da  đã  bắt 
 đầu  nhăn  nheo,  vài  nếp  gấp  ở  mặt,  ở  cổ,  cánh  tay,  và  bàn  tay  dần  dần  thấy  rõ  những 
 nếp  nhăn.  Vai  tròn  lại,  dáng  đã  hơi  còng.  Bắp  cơ  mềm  nhão  hơn,  đặc  biệt  ở  cằm,  ở 
 cánh  tay  trên,  ở  bụng.  Bắp  cơ  bụng  không  cứng  cáp  như  xưa  nên  người  có  tuổi  dễ 
 thấy  bụng  xệ,  nhất  là  sau  khi  ăn  no.  Các  khớp  xương  cũng  bắt  đầu  sinh  chuyện,  dễ 
 đau  nơi  này  nơi  khác.  Có  trường  hợp  viêm  đa  khớp,  đặc  biệt  ở  các  khớp  ngón  tay. 
 Và  răng  đã  chiếc  rụng  chiếc  lung  lay.  Có  khi  thêm  một  hàm  răng  giả,  gỡ  ra  gắn  vào 
 như  là  món  phụ  tùng  quen  thuộc.  Xương  cũng  loãng  và  giòn  hơn.  Đặc  biệt  ở  phụ  nữ 
 khi  các  kích  thích  tố  giảm  dần,  xương  giòn  dễ  gãy  hơn  đàn  ông  từ  hai  đến  ba  lần. 
 Mắt  xệ  xuống,  có  quầng  thâm,  nét  nhìn  bớt  long  lanh,  bớt  tinh  anh  và  thỉnh  thoảng 
 thấy  ghèn  xuất  hiện  ở  khóe  mắt.  Nhìn  gần  không  rõ  nữa,  phải  mang  kính  hội  tụ  để 
 điều  tiết.  Các  bệnh  về  mắt  như  cườm  già,  cườm  nước,  dễ  xuất  hiện  ở  tuổi  này.  Nguy 
 hiểm  nhất  là  cườm  nước.  Không  biết  để  mổ  ngay  sẽ  đưa  đến  mù  lòa  đáng  tiếc.  Tai 
 nghe  đã  kém  tinh.  Nhiều  lúc  phải  lắng  nghe.  Và  cũng  do  tai  nghe  bớt  thính,  người 
 chớm  già  bắt  đầu  nói  to  tiếng,  cộc  lốc,  đều  đều.  Mũi  ngửi  cũng  tệ  đi.  Nếm  cũng  dở 
 đi,  nhất  là  ở  đàn  ông.  Do  vậy  mà  ăn  mất  ngon.  Cảm  giác  xúc  giác  cũng  bớt  nhạy,  đã 
 bớt  nhột  như  ngày  xưa  còn  bé.  Nhiều  khi  bị  thọc  lét  chẳng  buồn  cười.  Mạch  máu 
 như  các  ống  nước  xài  lâu  năm  đã  bị  sét  hoặc  bị  cứng  lại,  không  co  giãn  dễ  dàng  nữa 
 cũng  sinh  nhiều  thứ  chuyện.  Dễ  bị  cao  huyết  áp,  dễ  bị  nhồi  máu  cơ  tim,  nghẽn  mạch 
 não,  đặc  biệt  ở  người  béo  phệ,  ăn  quá  nhiều  chất  béo,  làm  cho  xơ  vữa  đóng  trong 
 lòng  động  mạch.  Các  tuyến  mồ  hôi  làm  việc  kém  hơn,  dẫn  tới  tình  trạng  không  thải 
 kịp  chất  bẩn,  dễ  làm  cơ  thể...  bốc  mùi.  Cũng  vậy,  các  tuyến  tiêu  hóa,  gan  mật,  dịch 
 vị  cũng  hoạt  động  tệ  hơn  nên  dễ  bị  bón,  khó  tiêu,  trĩ.  Dễ  mệt,  leo  cầu  thang  đã  thở 
 dốc.  Đi  bộ  không  khỏe  như  xưa,  dễ  cảm  thấy  “Mệt  quá  đôi  chân  này  tìm  đến  chiếc 
 ghế  nghỉ  ngơi”  .  Hay  chóng  mặt,  đôi  khi  lùng  bùng  lỗ  tai.  Dễ  đau  nhức  chỗ  này  chỗ 
 khác.  Đã  phải  đấm  lưng,  xoa  dầu  nóng  thường  hơn,  thỉnh  thoảng  còn  bị  mất  ngủ 
 trong  đêm,  nhưng  lại  thức  dậy  rất  sớm.  Ngày  như  dài  ra,  năm  như  ngắn  lại.  Khác 
 với lúc trẻ, ngày thì ngắn mà năm thì dài. 

 Dĩ  nhiên  tất  cả  những  điều  mô  tả  trên  không  xảy  ra  cùng  lúc  và  không  phải  ai 
 cũng  thế.  Có  người  thế  này,  người  thế  khác.  Có  người  chưa  bốn  mươi  mà  tóc  đã  bạc 
 nhiều,  đã  phải  mang  kính  lão.  Người  lao  động  tay  chân  trông  sớm  già  với  những  vết 
 nhăn  trên  mặt,  trên  tay,  nhưng  lại  ít  thấy  nhức  mỏi,  đau  lưng,  ít  thấy  bụng  xệ,  ít  bị 
 bệnh  tim  mạch;  trái  với  người  làm  việc  tĩnh  tại,  ít  hoạt  động,  lại  tiệc  tùng  nhậu  nhẹt 
 liên  miên  thì  bụng  dễ  to,  cơ  bắp  dễ  nhão  và  cũng  dễ  đau  lưng  nhức  mỏi,  dễ  mắc 
 bệnh tim mạch hơn. 
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 Rèn  luyện  thể  chất  là  biện  pháp  tốt  nhất  để  giữ  gìn  sức  khỏe  và  làm  chậm 
 bước  tuổi  già.  Tập  dưỡng  sinh  phù  hợp  với  tuổi  tác  có  kết  quả  rất  rõ  ràng  tránh  béo 
 mập,  tránh  đau  khớp.  Chăm  sóc  tốt  bộ  răng.  Năng  tắm  rửa,  tránh  mồ  hôi  đóng  bám. 
 Phụ  nữ  có  thể  dùng  thêm  Calcium,  vitamin  D  theo  hướng  dẫn  của  thầy  thuốc,  thận 
 trọng  tránh  những  va  chạm  dễ  dẫn  tới  gãy  xương.  Dinh  dưỡng  có  một  vai  trò  rất 
 quan  trọng.  Ăn  nhiều  chất  xơ  thì  tránh  được  táo  bón,  trĩ,  giảm  được  bệnh  ung  thư 
 đường ruột. 

 Nên  cân  thường  xuyên  để  tránh  lên  cân.  Bớt  ngọt,  bớt  béo,  bớt  mặn  là  những 
 nguyên  tắc  nên  theo.  Nên  ăn  nhiều  cá  hơn  thịt  và  tránh  những  loại  da  gà  vịt  vì  cho 
 quá  nhiều  cholesterol.  Dĩ  nhiên  rau  trái  là  những  thức  ăn  lý  tưởng.  Thức  ăn  càng 
 tươi  càng  tốt,  mùa  nào  thức  đó,  tránh  những  thứ  đồ  hộp  không  sao  đảm  bảo  chất 
 lượng.  Giảm  rượu,  tuyệt  đối  tránh  thuốc  lá  nếu  được.  Theo  dõi  sức  khỏe  định  kỳ  thì 
 tốt hơn che giấu bệnh, để bệnh bộc phát đột ngột. 

 Đặc  biệt  chú  ý  đến  mắt.  Mắt  mờ  thấy  có  ruồi  bay,  nhức  mắt,  đỏ  mắt,  cần  phải 
 khám  ngay  để  tránh  những  bệnh  đáng  tiếc  như  đã  nói.  Người  căng  thẳng,  nhiều 
 stress,  hăng  say  lao  vào  công  việc  để  quên  những  thay  đổi...  của  tuổi  chớm  già  thì 
 dễ  bị  những  bệnh  nguy  hiểm  hơn  là  người  có  nếp  sống  yên  ổn,  biết  chấp  nhận,  biết 
 thích nghi với tiến trình già nua của cơ thể mình. 

 VE�  THU XE� P LẠI... 

 ĐO�  HO� NG NGỌC 

 ... ngày trong nếp ngày 
 vội vàng thêm những lúc yêu người... 
 (TCS) 

 K  hó  khăn  mà  nam  cũng  như  nữ  ở  tuổi  chớm  già  phải  thích  nghi,  điều  chỉnh 
 là  những  thay  đổi  trong  đời  sống  tính  dục,  mặc  dù  ở  phương  Đông  chúng  ta  ít  nói 
 đến  tình  dục  một  cách  công  khai.  Trong  nhiều  ngàn  năm,  tính  dục  ở  phương  Đông 
 được  coi  như  một  bản  năng  “xấu”,  cần  che  đậy  lại,  giấu  giếm  đi.  Che  đậy,  giấu 
 giếm,  nhốt  kỹ  như  vậy  mà  nó  còn  gây  ra  bao  nhiêu  chuyện  rắc  rối  huống  chi  thả 
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 lỏng  nó  ra.  Một  ông  Liễu  Hạ  Huệ  nào  đó  đã  phải  đốt  một  lò  lửa,  nhảy  qua  nhảy  lại 
 suốt  đêm.  Một  Trư  Bát  Giới  bị  mọi  người  cười  cợt.  Thế  nhưng  các  nhà  nghiên  cứu 
 về  tình  dục  học  đã  phải  sững  sờ  trước  các  pho  kinh  sách  về  tình  dục  vô  cùng  phong 
 phú  ở  phương  Đông  từ  xưa  của  Ấn  Độ,  của  Nhật  Bản,  của  Trung  Quốc  và  ngay  tại 
 nước  ta  cũng  có  không  ít  những  toa  thuốc  bí  truyền  kiểu  “nhất  dạ  ngũ  giao  sinh  lục 
 tử”,  với  không  ít  những  chuyện  tiếu  lâm  ít  nhiều  đều  có  đề  cập  tình  dục  một  cách 
 nói  bóng  gió,  dĩ  nhiên.  Thế  nhưng  gần  đây,  như  đã  nói,  sự  bùng  nổ  thông  tin  đã 
 mang  lại  nhiều  đổi  thay  trong  cái  nhìn  về  tính  dục.  Không  ít  lần  chúng  ta  thấy  ở  các 
 cột  điện  dán  đầy  những  lời  quảng  cáo  chữa  yếu  sinh  lý,  liệt  dương  v.v...  Và  ngày 
 càng  nhiều  sách  báo  phim  ảnh  nói  về  những  vấn  đề  thầm  kín  này  một  cách  công 
 khai.  Có  lẽ  đã  đến  lúc  không  nên  che  đậy  giấu  giếm  mà  nên  giúp  cho  mọi  người 
 hiểu  biết,  có  đầy  đủ  tri  thức,  những  thông  tin  đứng  đắn  hữu  ích  về  vấn  đề  này  để 
 chọn  lựa,  quyết  định  về  một  trong  những  lãnh  vực  quan  trọng  của  cuộc  sống.  Sự 
 che  giấu  thông  tin,  sự  ngu  dốt  sẽ  đồng  lõa  với  tội  ác  vì  liên  quan  đến  tính  dục  là  cả 
 một  chương  dài  về  bệnh  lý,  các  loại  bệnh  lây  truyền  qua  đường  tình  dục,  trong  đó 
 kể  cả  SIDA  (AIDS).  Ở  đây  chỉ  đề  cập  những  đổi  thay  về  tính  dục  ở  tuổi  chớm  già, 
 những thích nghi, điều chỉnh cần thiết để có một cuộc sống yên vui và hạnh phúc. 

 Như  một  cánh  hoa  nở  trọn  thì  đến  giai  đoạn  héo  tàn,  ở  nữ  giới  là  hiện  tượng 
 tắt  kinh,  mãn  kinh  (menopause),  không  còn  khả  năng  sinh  sản  nữa  và  ở  nam  giới 
 cũng  có  một  giai  đoạn  tương  tự  được  gọi  là  “climacteric”  mặc  dù  không  có  cái  gì 
 “tắt”,  cái  gì  “mãn”  rõ  rệt.  Rất  nhiều  người  muốn  chối  bỏ  thực  tế  này  và  tìm  đủ  mọi 
 cách  kể  cả  những  huyền  thoại  để  duy  trì  ảo  tưởng.  Nhưng  thực  tế  vẫn  là  thực  tế  vì 
 đây  là  một  hiện  tượng  sinh  lý  bình  thường  như  ở  tuổi  dậy  thì  đã  xuất  hiện  kinh 
 nguyệt, phóng tinh v.v... 

 Trước  hết  không  có  chuyện  tắt  một  cái...  rụp  như  ta  tưởng.  Đây  là  một  giai 
 đoạn  kéo  dài  nhiều  năm,  nhiều  khi  rất  thoải  mái,  tự  nhiên,  nếu  “không  có  gì  ầm  ĩ”, 
 nếu  tự  mình  đừng  cho  là  chuyện  ghê  gớm,  gắn  với  suy  tàn,  chết  chóc,  hết  thời.  Thực 
 ra  nhiều  khi  sự  biến  động  tâm  lý  do  cảm  xúc  gây  stress  bất  lợi  nhiều  hơn  là  những 
 thay đổi sinh lý. 

 Ở  nữ  giới,  dứt  kinh  (không  còn  kinh  nguyệt  nữa)  chỉ  là  một  phần  của  giai 
 đoạn  mãn  kinh.  Thay  đổi  tùy  người,  nhưng  nói  chung  xảy  ra  ở  khoảng  tuổi  bốn 
 mươi  lăm  đến  năm  mươi  lăm,  tùy  theo  di  truyền,  khí  hậu,  điều  kiện  sống.  Ở  những 
 người  phụ  nữ  hút  thuốc  lá,  dứt  kinh  có  thể  đến  sớm  hơn.  Phụ  nữ  bắt  đầu  có  kinh 
 sớm  thì  thường  dứt  kinh  trễ.  Khả  năng  có  con  giảm  dần  sau  đó  -  ít  nhất  là  một  năm  - 
 do  vậy  đã  có  những  trường  hợp  tưởng  đã  dứt  kinh  không  thể  có  con  nữa  nhưng  lại 
 bị  mang  bầu  (vỡ  kế  hoạch).  Trước  đây,  hàng  tháng,  buồng  trứng  đã  tiết  ra  kích  thích 
 tố  nữ  là  Estrogen,  chuẩn  bị  cho  lớp  nội  mạc  tử  cung  đón  trứng  rụng,  sau  đó  thể  vàng 
 (khi  trứng  rụng,  phần  bọc  trứng  còn  lại  gọi  là  thể  vàng)  tiết  ra  Progesteron  để  “lót 
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 ổ”  đón  trứng  một  khi  trứng  được  thụ  tinh.  Nếu  trứng  không  thụ  tinh,  nghĩa  là  không 
 gặp  tinh  trùng  thì  lớp  nội  mạc  đó  sẽ  tróc  ra,  tự  hủy  đi,  tạo  ra  cái  gọi  là  kinh  nguyệt. 
 Rồi  chu  kỳ  tiếp  diễn  cho  tháng  tiếp  theo.  Nay  ở  tuổi  tiền  mãn  kinh  trứng  đã  không 
 rụng  nữa,  không  còn  tiết  Estrogen  nữa  và  gây  ra  một  hội  chứng  gọi  là  hội  chứng 
 tiền  mãn  kinh:  có  thể  đột  ngột,  có  thể  từ  từ,  bắt  đầu  bằng  sự  có  kinh  không  đều  đặn 
 nữa,  ngày  càng  thưa  dần  rồi  chấm  dứt  hẳn.  Cũng  có  trường  hợp  rong  kinh,  “trồi  sụt” 
 bất  thường...  nói  chung  ta  vẫn  gọi  là  rối  loạn  kinh  nguyệt  thường  thấy  trong  thời  kỳ 
 này.  Hệ  thống  sinh  dục  nữ  sẽ  dần  teo  đi,  kích  thích  tố  nữ  dừng  sản  xuất.  Do  vậy,  các 
 dấu  hiệu  “nữ  tính”  sẽ  giảm  sút,  nhiều  người  thấy  giọng  trầm  lại,  ồ  ề  như  nam  giới, 
 cơ  thể  bớt  những  đường  cong,  tóc  khô,  dễ  gãy,  da  khô  ráp,  mất  lớp  mỡ  dưới  da  làm 
 cho  da  nhăn  nheo,  ngực  mềm  nhão  do  tuyến  vú  teo  dần,  và  đôi  khi  xuất  hiện  râu  ở 
 mép,  lông  tay  lông  chân  rậm  rạp  hơn,  xoăn  tít  hơn.  Dễ  mập  ra,  mỡ  tập  trung  ở  bụng 
 và  đùi  làm  cho  dáng  vẻ  bệ  vệ  nặng  nề  hơn.  Thường  thấy  xuất  hiện  những  cơn  “bốc 
 hỏa”  ở  mặt,  ở  cổ,  ngực,  mồ  hôi  túa  ra  nhất  là  về  đêm  làm  mất  ngủ,  kèm  với  khó  ở, 
 nhức  đầu,  mệt  mỏi,  cáu  gắt,  bứt  rứt,  tim  đập  nhanh  và  thường  đi  với  sự  “lãnh  cảm”, 
 không  còn  thấy  hứng  thú  về  tình  dục  do  âm  hộ,  âm  đạo  khô,  teo  dần.  Nhiều  người 
 có  cảm  giác  suy  sụp,  chán  nản,  hay  tự  chỉ  trích  mình,  dễ  nóng  nảy,  gắt  gỏng  và  tánh 
 tình  dễ  thay  đổi,  mới  vui  vẻ  đó  đã  quạu  quọ,  cau  có  ngay.  Người  ta  đã  chứng  minh 
 ảnh  hưởng  của  Estrogen  bằng  cách  cho  bù  kích  thích  tố  này,  các  hiện  tượng  trên... 
 biến  mất.  Thế  nhưng,  sử  dụng  biện  pháp  bù  kích  thích  tố  là  một  con  dao  hai  lưỡi, 
 phải  có  chỉ  định  của  bác  sĩ  và  phải  được  kiểm  soát  chặt  chẽ  vì  có  thể  có  những  phản 
 ứng  phụ,  không  thể  có  khả  năng  gây  ung  thư.  Hiểu  tiến  trình  sinh  lý  của  người  nữ 
 như  vậy  rồi  ta  thấy  ai  đó  trong  tuổi  này  bỗng  dưng  thay  đổi  tánh  tình,  đâm  ra  cau 
 có, gắt gỏng, quạu quọ bất thường thì có thể nghĩ: “Ấy là do Estrogen đó!”. 

 Tuổi  “mãn  kinh”  ở  nam  giới  có  khác  hơn.  Trước  hết  là  đến  chậm  hơn  khoảng 
 năm  bảy  năm,  và  tiến  triển  cũng  chậm  hơn.  Cũng  chẳng  có  gì  rõ  ràng  như  ở  nữ  giới, 
 nhưng  tình  trạng  “khủng  hoảng”  tâm  sinh  lý  có  thể  kéo  dài  từ  tuổi  bốn  mươi  đến 
 sáu  mươi  và  trầm  trọng  hơn.  Các  yếu  tố  tâm  lý  xã  hội  ảnh  hưởng  khá  mạnh.  Đàn 
 ông  ở  tuổi  này  là  tuổi  phần  lớn  đã  thành  đạt,  có  một  vị  trí  nhất  định  trong  xã  hội,  có 
 kinh  tế  tương  đối  ổn  định,  có  người  còn  khá  giả  và  có  chức  vụ,  quyền  lực.  Nhiều 
 người  do  công  việc  làm  ăn,  công  tác,  luôn  phải  dự  các  buổi  hội  họp,  dự  các  bữa  tiệc 
 tùng,  ăn  nhậu,  thuốc  lá  rít  liên  tục  và  say  sưa  với  những  thành  công  này  khác,  chịu 
 ảnh  hưởng  mạnh  của  nhóm  bạn  bè,  dễ  đột  ngột  mắc  những  thứ  bệnh  nặng  không 
 ngờ  trước,  như  cao  huyết  áp,  nhồi  máu  cơ  tim,  tai  biến  mạch  máu  não,  đái  đường... 
 Nhưng  một  trong  những  nỗi  lo  âm  ỉ  mà  sâu  sắc  là  hiện  tượng  bất  thường  về  tình 
 dục.  Nhiều  người  một  hôm  ngạc  nhiên  thấy  mình...  muốn  đi  tu,  không  còn  cảm  thấy 
 ham  muốn  tình  dục  gì  nữa,  hoặc  tình  dục  biến  đổi  dưới  dạng  này  hay  dạng  khác,  cái 
 mà  người  ta  vẫn  gọi  là  “lệch  lạc”.  Nhiều  lúc  họ  bỗng  “cụt  hứng”,  “nghẹn  ngào”,  có 
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 khi  nói  như  giới...  chuyên  môn  là  “khóc  ngoài  quan  ải”  trong  lúc  mà  họ  tưởng  họ 
 đang  ở  thế  mạnh,  uy  lực  trùm  thiên  hạ.  Thế  rồi  nào  tam  tinh  hải  cẩu  bổ  thận  hoàn, 
 nào  ngọc  dương,  nào  ngầu  pín,  nào  Viagra...  để  ráng  tìm  cách  phục  hồi,  ráng  chứng 
 tỏ  năng  lực  nam  tính  của  mình,  nhưng  có  người  khi  thành  công  khi  thất  bại,  có 
 người  “có  khói  mà  không  có  lửa”,  rồi  sợ  hãi  tìm  đến  các  cột  điện  quảng  cáo  chữa 
 yếu  sinh  lý,  liệt  dương,  nhược  dương,  suy  nhược  sinh  dục...  Thuốc  gì  cũng  mua,  giá 
 nào  cũng  mua,  và  tìm  đến  các  nhà  “chuyên  môn”.  Đa  số  là  bịp,  đôi  khi  thành  công 
 nhờ  yếu  tố  tâm  lý  trị  liệu  nhiều  hơn.  Có  người  chỉ  nhờ  ăn  hột  sầu  riêng  mà  hết...  yếu 
 sinh  lý,  do  hột  sầu  riêng  trông  giống...  tinh  hoàn.  Nhiều  người  trốn  chạy  bằng  cách 
 ngày  càng  lao  vào  công  việc,  “bỏ  bê”  gia  đình,  nhiều  người  vội  vàng  tìm  kiếm 
 những  mối  tình  dễ  dãi  ở  các  quán  bia  ôm,  ổ  mại  dâm,  nhất  là  sau  khi  nhậu  nhẹt,  say 
 xỉn,  bị  khích  bác,  chế  giễu  của  bạn  bè,  và  do  đó  có  nguy  cơ  mắc  thêm  bệnh  lây 
 truyền  qua  đường  tình  dục.  Các  yếu  tố  sinh  lý,  sự  nghiệp,  xã  hội,  gia  đình...  tác 
 động  chằng  chịt  tạo  ra  những  rối  loạn  khó  biết  rõ  nguyên  nhân  đưa  đến  những  khó 
 khăn  đặc  biệt  cho  người  đàn  ông,  nhiều  khi  không  thể  chia  sẻ  cùng  ai.  Trong  khi  đó 
 những  nghiên  cứu  cho  thấy  người  vợ  ở  tuổi  này,  sau  khi  thoát  khỏi  trách  nhiệm  với 
 con  cái,  lại  “quan  tâm”  đến  chồng  nhiều  hơn,  “chăm  sóc”  chồng  kỹ  hơn,  tạo  thêm 
 những  rắc  rối  cho  gia  đình  nhiều  khi  phải  đi  tới  ly  thân,  ly  dị,  mặc  dù  lý  do  tình  dục 
 này  ít  khi  được  “thật  thà  khai  báo”  trong  các  cuộc  điều  tra  xã  hội  học  ở  ta...  Khả 
 năng  tính  dục  và  có  con  ở  đàn  ông  có  thể  kéo  dài  hơn  nhưng  cũng  yếu  dần  đi  vì  kích 
 thích  tố  nam  là  Testosteron  do  tinh  hoàn  tiết  ra  đã  cạn  dần,  tinh  trùng  đã  không  đủ 
 cả  số  lượng  và  chất  lượng.  Lúc  này  nam  giới  cũng  có  những  triệu  chứng  giống  với 
 mãn  kinh  ở  nữ  giới,  cũng  có  những  cơn  bốc  hỏa,  đổ  mồ  hôi,  tim  đập  nhanh,  chóng 
 mặt,  mất  ngủ,  nhức  mỏi...  Dáng  vẻ  bệ  vệ,  lên  cân,  bụng  to,  lưng  gù  và  đôi  khi  do 
 thiếu  kích  thích  tố  nam  nên  giọng  nói  trở  nên  “thanh  tao”  hơn,  rụng  tóc,  rụng  râu... 
 như  Nhạc  Bất  Quần,  dù  không  hề  vung  kiếm.  Nhưng  nỗi  lo  âu  lớn  nhất  vẫn  là  cảm 
 giác  “cuồng  phong  cánh  mỏi”.  Một  anh  bác  sĩ,  bạn  tôi,  đẹp  trai,  hào  hoa  phong  nhã, 
 nay  ngoài  năm  mươi  đã  mắt  mờ  tai  kém,  có  một  bài  thơ  khá  hay  tôi  còn  nhớ  được 
 hai  câu:  “Con  chim  già  trong  ta,  không  còn  bay  được  nữa”.  Con  chim,  ấy  là  anh 
 muốn  nói  đến  cái  tuổi  trẻ  vùng  vẫy,  một  thời  không  xa!  Nói  chung,  đàn  ông  ở  tuổi 
 “tắt  kinh”  này  dễ  chán  nản,  lo  lắng,  bực  bội,  nhức  đầu,  cáu  gắt,  mệt  mỏi.  Thất  bại 
 trong  công  ăn  việc  làm,  cạnh  tranh  căng  thẳng  trong  nghề  nghiệp,  khó  khăn  chồng 
 chất  trong  đời  sống  gia  đình  sẽ  càng  làm  nặng  nề  thêm  tình  trạng  này  ở  người  đàn 
 ông.  Việc  phải  về  hưu  đối  với  nhiều  người  -  nếu  không  được  chuẩn  bị  trước  -  sẽ  là 
 một  nỗi  khổ  đau  vì  phải  từ  bỏ  công  việc,  quyền  hành,  thú  vui  lao  động,  đóng  góp 
 cho  gia  đình  và  xã  hội,  một  số  người  còn  bị  đánh  giá  yếu  kém  năng  lực  càng  làm 
 cho  tình  trạng  thêm  bi  đát.  Những  người  đàn  ông  làm  việc  tay  chân  vất  vả,  quần 
 quật  kiếm  sống  qua  ngày  dĩ  nhiên  là  không  để  ý  gì  đến  năm  tháng,  không  băn  khoăn 
 về  điều  này  điều  khác  nhưng  vẫn  trải  qua  những  thay  đổi  về  sinh  lý  dẫn  đến  những 
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 nỗi  chán  chường,  thất  vọng,  dễ  tìm  quên  trong  những  chén  rượu,  canh  bạc,  và  cũng 
 gặp không ít những phiền phức trong quan hệ gia đình. 

 Nguy  cơ  lớn  nhất  cho  gia  đình  là  cả  hai,  nam  và  nữ  đều  đang  ở  trong  thời  kỳ 
 khó  khăn,  nếu  không  hiểu  biết  đầy  đủ  dễ  đi  đến  tan  vỡ  vì  người  này  khó  thể  chấp 
 nhận  người  kia,  mà  người  nào  cũng  bức  bối,  dễ  thay  đổi  cảm  xúc,  dễ  nóng  giận,  dễ 
 xúc  phạm,  làm  mếch  lòng  nhau.  Nếu  được  hiểu  biết,  được  chuẩn  bị  tốt,  họ  có  thể 
 cảm  thông,  tha  thứ  và  biết  chờ  đợi  nhau,  không  làm  trầm  trọng  thêm  tình  trạng 
 không hay, và như vậy họ sẽ có một tuổi già hạnh phúc bên nhau. 

 CA�T BỤI TUYE�̣ T VƠ� I 

 ĐO�  HO� NG NGỌC 

 ... ôi cát bụi tuyệt vời 
 tiếng động nào 
 gõ nhịp khôn nguôi! 
 (TCS) 
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 P  hải  thấy  cuộc  hành  trình  đầy  gian  nan  của  cái  trứng  rụng  tình  cờ  từ  mấy 
 trăm  ngàn  cái  trứng,  lọt  tỏm  vào  loa  vòi  trứng  trông  giống  như  cái  bông  loa  kèn,  hối 
 hả  chui  vào  ống  dẫn  trứng,  cái  mà  y  học  gọi  là  vòi  Fallop,  chạy  hàng  ngàn  cây  số  để 
 hy  vọng  gặp  một  tinh  trùng  ở  khoảng  hai  phần  ba  đường  đến  tử  cung,  và  một  cuộc 
 rượt  đuổi  marathon  khiếp  đảm,  hay  nói  đúng  hơn,  một  cuộc  bơi  đua  ngược  dòng 
 qua  bao  ghềnh  thác  đầy  đe  dọa  chết  chóc  của  hơn  hai  tỷ  tinh  trùng  để  chỉ  có  một 
 con  duy  nhất  được  đến  đích,  phá  vỡ  lớp  vỏ,  chui  vào  trong  lòng  trứng,  trộn  lẫn  các 
 nhiễm  sắc  thể  vào  nhau  rồi  hình  thành  rồi  phát  triển  cái  thai  ban  đầu...  mới  thấy  một 
 sự  ngẫu  nhiên  vĩ  đại  như  là  đã  được  xếp  đặt  từ  chân  tơ  kẽ  tóc  tự  bao  giờ.  Ổ  đã  được 
 lót,  vườn  địa  đàng  đã  sẵn,  thai  lớn  lên  không  phải  làm  mà  cũng  có  ăn,  lớn  như  thổi, 
 đến  đủ  chín  tháng  mười  ngày  trong  bụng  mẹ,  thoát  ra  ngoài  với  bao  hiểm  nguy  mà 
 chỉ  một  chút  sơ  sẩy  đã  phải  trả  giá  bằng  mạng  sống,  hoặc  bằng  sự  tàn  tật  suốt  đời, 
 rồi  những  ngày  thơ  ấu,  rồi  vui  sướng,  rồi  khổ  đau,  rồi  hạnh  phúc,  rồi  bước  vào  tuổi 
 dậy  thì  với  bao  nhiêu  rắc  rối  để  tiếp  tục  cuộc  săn  đuổi,  tìm  kiếm...  cho  đến  một  lúc 
 nào  kia  bỗng  thảng  thốt  nhận  ra  “Bao  nhiêu  năm  làm  kiếp  con  người,  chợt  một 
 chiều tóc trắng như vôi...”. 

 Cũng  giống  như  ở  tuổi  dậy  thì,  là  một  cuộc  chuyển  tiếp  đặc  biệt  -  giúp  cho 
 một  chú  nhóc  thò  lò  mũi  xanh  thành  một  thanh  niên  cường  tráng,  khỏe  mạnh,  đẹp 
 trai;  một  cô  gái  ốm  o  gầy  còm  hỉ  mũi  không  sạch  thành  một  thiếu  nữ  yêu  kiều,  diễm 
 lệ - thì giờ đây ở tuổi chớm già là một quy trình chuyển tiếp ngược lại. 

 Ở  nam,  ấy  là  sự  giảm  sút  nam  tính,  khả  năng  sinh  sản,  đầu  hói,  tóc  bạc,  lưng 
 còng;  ở  nữ  là  sự  sút  giảm  nữ  tính,  khả  năng  có  con,  khô  khốc,  nhăn  nheo...  Tất  cả 
 cuộc  sống  gần  như  phải  điều  chỉnh  lại,  thích  nghi  với  hoàn  cảnh  mới,  những  niềm 
 vui  mới,  những  quan  tâm  mới,  giá  trị  mới,  nhiều  khi  thay  đổi  cả  thái  độ,  hành  vi  của 
 một  con  người.  Một  cậu  trai  năng  động,  vui  nhộn  ngày  nào  trở  nên  nghiêm  nghị, 
 khó  tính:  một  cụ  ông  chính  cống!  Một  cô  gái  đỏng  đảnh,  hừng  hực  ngày  nào  trở  nên 
 cứng  rắn,  lạnh  lùng:  “lão  bà  bà”  chính  hiệu!  Dĩ  nhiên  là  có  yếu  tố  sinh  lý  tác  động. 
 Thiếu  kích  thích  tố  nữ  Estrogen,  cô  gái  không  còn  tóc  mượt,  lưng  ong,  mà  da  mồi 
 tóc  bạc;  thiếu  kích  thích  tố  nam  Testosteron  thì  cậu  trai  năng  động,  vận  động  viên 
 điền  kinh  kia  thành  một  người  chậm  chạp,  nghễnh  ngãng.  Thế  nhưng,  cái  khó  khăn 
 lớn  hơn  chính  là  ở  chỗ  thay  đổi  vai  trò  xã  hội,  buộc  ta  phải  thích  nghi  với  một  vai 
 trò  mới.  Ở  nam  tuổi  chớm  già,  ấy  là  từ  một  người  hoạt  động  sôi  nổi,  có  một  vị  trí 
 đáng  kể  nào  đó  trong  xã  hội,  có  một  vai  trò  trụ  cột  trong  gia  đình  giờ  đã  phải  chuẩn 
 bị cho một thời kỳ làm việc vừa sức, chuẩn bị về hưu, từ bỏ tất cả. 

 Ở  nữ  tuổi  chớm  già,  ấy  là  từ  một  bà  mẹ  bận  rộn,  túi  bụi  suốt  ngày  giờ  đây  có 
 thể  loay  hoay  với  chiếc  “tổ  trống”  của  mình  vì  con  cái  đã  lớn  khôn,  đã  đủ  lông  đủ 
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 cánh,  đã  bay  xa.  Dĩ  nhiên,  nữ  độc  thân,  sống  với  sự  nghiệp  thì  hoàn  cảnh  cũng 
 giống như nam giới. 

 Rồi  với  con  cái,  những  điều  kỳ  vọng  liệu  có  đạt  được  ít  nhiều  không,  hay  đôi 
 khi  là  cả  một  sự  dằn  vặt,  tự  trách  mình,  có  phải  đã  sai  lầm  điều  gì  đó  không,  đã  quá 
 nuông  chìu,  đã  gây  lệ  thuộc,  đã  đặt  quá  nhiều  niềm  tin  hay  đã  thờ  ơ,  lơ  đễnh.  Rồi 
 các  bậc  song  thân,  bên  vợ  bên  chồng,  nay  đã  trở  nên  già  cỗi,  sẽ  làm  thế  nào  đây  để 
 chia  ngọt  sẻ  bùi  hay  luôn  cắn  đắn  vì  không  hiểu  nhau.  Nhiều  thế  hệ  sống  chung 
 dưới  một  mái  nhà  liệu  có  hòa  hợp  dễ  dàng  hay  giải  quyết  như  một  số  nước  phương 
 Tây  đưa  những  người  già  lão  vào  ở  chung  với  nhau  trong  một  trại  nuôi  người  già  là 
 tốt?  Dĩ  nhiên  ở  phương  Đông  quan  niệm  đối  với  người  già  có  khác.  Con  cái  có  bổn 
 phận  cưu  mang  cha  mẹ  già.  Người  già  cần  sống  bên  con  bên  cháu,  nhờ  đó  họ  không 
 cảm  thấy  bị  hất  hủi  mà  trái  lại,  thấy  được  cả  một  dòng  sống  trôi  đi,  sự  tồn  tại  tiếp 
 diễn  của  kiếp  người.  Dĩ  nhiên,  người  già  cũng  phải  hiểu  rằng  con  mình  nay  đã 
 chớm  già  -  mặc  dù  đối  với  các  cụ,  một  đứa  con  năm  mươi  tuổi  cũng  chỉ  là  một  em 
 bé  chút  xíu  -  đang  trải  qua  một  giai  đoạn  chuyển  tiếp  với  những  vấn  đề  tâm  sinh  lý 
 phức  tạp  và  những  khó  khăn  riêng  về  sức  khỏe,  về  gia  đình,  về  xã  hội  của  nó!  Để 
 cho  có  được  sự  hòa  hợp  tốt,  rõ  ràng  cần  có  sự  hiểu  biết,  cảm  thông  giữa  các  thế  hệ, 
 sự tôn trọng những riêng tư của nhau. 

 Các  nhà  chuyên  môn  về  tâm  lý  xã  hội  chia  cuộc  đời  của  mỗi  con  người  chúng 
 ta  thành  nhiều  giai  đoạn:  Giai  đoạn  trẻ  thơ  và  thiếu  niên,  chủ  yếu  tập  trung  vào  cá 
 nhân  mình  (ego-centered);  rồi  khôn  lớn,  bắt  đầu  có  bạn  bè  khác  phái,  kiếm  tìm, 
 chọn  lựa  để  cuối  cùng  đi  đến  giai  đoạn  lứa  đôi  (pair-centered);  rồi  những  đứa  con  ra 
 đời,  vợ  chồng  đầu  tắt  mặt  tối  lo  cho  công  việc  làm  ăn,  cho  sự  nghiệp,  nuôi  dạy  con 
 cái,  đây  là  giai  đoạn  tập  trung  vào  gia  đình  (family-centered),  rồi  đến  khi  con  lớn 
 khôn,  mỗi  đứa  một  ngả,  có  đôi  bạn  riêng  thì  cặp  vợ  chồng  lúc  này  đã  chớm  già,  lại 
 quan  tâm  đến  nhau  nhiều  hơn,  lại  trở  lại  giai  đoạn  của  “lứa  đôi”  cho  đến  lúc  già  nua 
 hơn  nữa,  thì  mỗi  người  lại  trở  về  khởi  điểm,  tức  là  giai  đoạn  tập  trung  vào  cá  nhân 
 mình,  thành  một  chu  kỳ  cuộc  sống.  Cuộc  hành  trình  cứ  thế  tiếp  diễn.  Một  cái  trứng 
 rụng.  Một  cuộc  rượt  đuổi  marathon.  Một  vườn  địa  đàng.  Những  niềm  vui.  Những 
 nỗi  lo.  Rồi  trẻ  thơ.  Rồi  đôi  bạn.  Rồi  con  cái.  Rồi  chớm  già!  Mới  thấy  dòng  sông 
 mênh mông, mới thấy  “Ôi, cát bụi tuyệt vời...” 

 Tuổi  chớm  già,  tuổi  quá  độ,  tuổi  chuyển  tiếp,  chưa  hẳn  già  mà  cũng  không 
 còn  trẻ  nữa,  tuổi  của  vụng  về,  của  lúng  túng  không  thua  ngày  xưa  mới  lớn.  Tùy  mỗi 
 nền  văn  hóa,  có  thể  có  những  phản  ứng  rất  khác  nhau,  như  nền  văn  hóa  tôn  trọng 
 già,  nền  văn  hóa  coi  già  là  của  nợ,  nền  văn  hóa  cạnh  tranh  giữa  già  với  trẻ.  Nói 
 chung,  tuổi  già  thường  thua  thiệt,  thua  về  sức  lực,  thua  về  kỹ  năng  và  trong  thời  đại 
 khoa  học  kỹ  thuật,  bùng  nổ  thông  tin  ngày  nay,  sự  truyền  đạt  kinh  nghiệm  cá  nhân 
 trực  tiếp  không  còn  độc  quyền  thì  tuổi  già  dễ  cô  quạnh.  Từ  ngoài  bốn  mươi,  người 
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 ta  đã  thấy  có  gì  đó  không  ổn.  Chậm  chạp  hơn,  mau  quên  hơn,  các  kỹ  năng  đã  kém. 
 Một  người  thầy  thuốc  mổ  giỏi  có  tiếng  ở  tuổi  ba  bốn  mươi  thì  đến  ngoài  năm  mươi 
 tay  đã  run,  mắt  đã  kém,  mổ  không  còn  được  như  xưa  nữa  (mặc  dù  kinh  nghiệm  của 
 ông  là  một  kho  tàng  quý  giá  cho  những  đồng  nghiệp  trẻ).  Một  số  người  phản  ứng 
 với  số  phận,  không  chấp  nhận  tuổi  già,  đấu  tranh  đua  đòi  với  tuổi  trẻ,  thường  dẫn 
 đến  những  thất  bại  đắng  cay.  Đa  số  chấp  nhận,  lánh  mình,  tìm  kiếm  sự  yên  tĩnh, 
 những giá trị khác, những niềm vui khác. 

 Thực  ra  cái  cảm  giác  già  có  lẽ  đã  đến  sớm  hơn,  từ  lúc  người  ta  bước  vào  tuổi 
 ba  mươi,  không  đợi  đến  năm  mươi.  Khi  người  ta  không  dám  phiêu  lưu,  khi  người  ta 
 không  dám  liều  lĩnh,  khi  người  ta  chợt  nghĩ  “Đi  đâu  loanh  quanh  cho  đời  mỏi 
 mệt...”  .  Nhưng  cũng  may,  con  người  thỉ  thỉnh  thoảng  nhận  ra  điều  đó,  còn  thì  miếng 
 cơm  manh  áo,  còn  thì  lý  tưởng  cuộc  sống  có  thể  giúp  lãng  quên.  Hội  chứng  “tổ 
 trống”  khi  đàn  chim  con  đủ  lông  đủ  cánh  bay  xa  ảnh  hưởng  nặng  nề  với  chim  mẹ 
 hơn  là  chim  bố.  Mẹ  ấp  ủ  con,  còn  bố  kiếm  mồi,  nên  bố  thì  cứ  quen  bay  mà  mẹ  thì 
 cứ  quen  ấp.  Đến  lúc  tổ  trống  rồi  thì  bố  cứ  còn  bay,  mà  mẹ  cứ  mãi  ấp.  Có  chăng,  ở 
 người  đàn  ông,  cái  cảm  xúc  rời  bỏ  công  việc,  về  hưu,  có  lẽ  mới  giống  người  phụ  nữ 
 với cảm xúc “tổ trống” đó của mình. 

 CHA� N ĐI NA� NG NA�̣ NG HOANG MANG 

 ĐO�  HO� NG NGỌC 

 ... ta nghe tịch lặng 
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 rơi nhanh 
 dưới khe im lìm. 
 (TCS) 

 C  ó  ít  nhất  bốn  loại  stress  thường  gặp  ở  tuổi  chớm  già,  ấy  là  stress  về  sinh 
 lý,  do  những  dấu  hiệu  hiển  nhiên  của  tuổi  tác  mà  dù  ta  tìm  mọi  cách  để  chối  bỏ  nó 
 vẫn  cứ  lù  lù  xuất  hiện,  như  tóc  cứ  bạc,  răng  cứ  lung  lay,  lưng  cứ  nhức  mỏi...;  stress 
 về  văn  hóa,  do  cách  xã  hội  đánh  giá  vai  trò  của  người  già,  bởi  vì  người  già  không 
 phải  ai  cũng  “đạt  nhân”  như  Nguyễn  Công  Trứ:  “Gót  tiên  đeo  đủng  đỉnh  một  đôi  dì, 
 bụt  cũng  nực  cười  ông  ngất  ngưởng”  ;  stress  về  kinh  tế  cũng  không  phải  là  không 
 đáng  kể,  đặc  biệt  ở  vào  tuổi  chớm  già  mà  một  số  người  công  ăn  việc  làm  không  ổn 
 định  hoặc  bị  thất  nghiệp  và  cuối  cùng  là  những  stress  về  tâm  lý,  cảm  thấy  mình  bị 
 hẫng, bị mất đi tuổi trẻ, chỉ còn trống vắng, chỉ còn nhàm chán. 

 Những  stress  này  có  thể  rất  khác  nhau  ở  đàn  ông  và  đàn  bà.  Ở  phụ  nữ,  đó  là 
 những  năm  vào  lứa  tuổi  từ  bốn  mươi  đến  năm  mươi,  khi  phải  điều  chỉnh  mọi  thứ 
 trong  cuộc  sống  quen  thuộc  của  mình,  khi  phải  thích  nghi  với  những  đổi  thay  rất  đột 
 ngột,  đặc  biệt  với  cảm  xúc  “tổ  trống”  khi  đàn  chim  con  đã  đủ  lông  đủ  cánh  bay  xa 
 như đã nói. 

 Ở  đàn  ông,  đó  là  những  năm  vào  lứa  tuổi  từ  năm  mươi  đến  sáu  mươi,  cảm 
 xúc  rõ  nhất  là  lúc  sắp  về  hưu,  chấp  nhận  từ  bỏ,  rửa  tay  gác  kiếm,  tuyệt  tích  giang 
 hồ. 

 Tuổi  chớm  già  còn  là  tuổi  có  nguy  cơ  cao,  đặc  biệt  ở  nam  giới.  Nguy  cơ  cao 
 vì  ở  một  số  người  đây  là  thời  điểm  mà  họ  đã  đạt  tới  đỉnh  cao  của  sự  nghiệp  nhưng 
 họ  còn  muốn  thành  công  hơn,  họ  dễ  có  những  mưu  toan  “gồm  thâu  lục  quốc”,  “nhất 
 thống  giang  hồ,  muôn  năm  trường  trị”...  gì  gì  đó,  đại  khái  như  vậy  nên  họ  lao  tâm 
 khổ trí để rồi có thể gục ngã bất cứ lúc nào. 

 Có  người  do  cảm  thấy  thời  gian  không  còn  nhiều  trước  mắt,  ráng  làm  cho 
 được  nhiều  việc,  càng  nhiều  càng  tốt  và  do  vậy  họ  không  còn  đủ  tỉnh  táo,  bị  lôi 
 cuốn  vào  mọi  sự,  lo  lắng  thái  quá,  làm  việc  cật  lực,  mất  sức,  không  kịp  phục  hồi  và 
 thường  là  lơ  đễnh  việc  chăm  sóc  sức  khỏe  bản  thân,  nghỉ  ngơi,  giải  trí.  Khi  bệnh,  họ 
 ngã  đùng  xuống  và  lúc  vào  bệnh  viện  họ  có  thể  tự  hứa  bao  điều,  rằng  sau  này  sẽ 
 chăm  sóc  bản  thân  tốt  hơn,  sẽ  nghỉ  ngơi  nhiều  hơn,  sẽ  bỏ  rượu,  bỏ  thuốc  lá,  bỏ 
 những  cuộc  chơi  thâu  đêm  suốt  sáng...  thế  nhưng  khi  ra  viện  thì  đâu  lại  vào  đó,  họ 
 lại lao vào những công việc, những lo toan, những tranh chấp, những cuộc vui. 
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 Nguy  cơ  khác  đến  từ  việc  hai  “nửa  của  tôi”  từ  lâu  sống  chung  với  nhau  êm 
 ấm  dưới  mái  gia  đình  bỗng  phát  hiện  ra  những  thói  hư  tật  xấu  của  nhau,  khó  chịu, 
 cắn  đắn,  bắt  bẻ  nhau  và  dần  dần  biến  thành  hai  đối  thủ,  không  ai  nhịn  ai.  Người  đàn 
 ông  thì  đang  ở  cái  tuổi  nổi  loạn,  liều  lĩnh,  người  phụ  nữ  thì  đang  ở  cái  tuổi  bất  mãn, 
 chán  chường,  họ  dễ  “hầm  hè”  xông  vào  nhau.  Gia  đình  bỗng  chốc  biến  thành...  địa 
 ngục.  Họ  không  hiểu  cả  hai  đều  đang  ở  hoàn  cảnh  khó  khăn,  cần  được  cảm  thông, 
 cần được giúp đỡ. Thế là ông xuống biển bà lên núi. Thế là ly dị, ly thân. 

 Bệnh  tâm  thần  cũng  thường  xảy  ra  ở  thời  điểm  này.  Tật  nghiện  rượu,  nghiện 
 thuốc  và  nạn  tự  tử  lên  đến  đỉnh  điểm  cao  nhất,  đặc  biệt  ở  đàn  ông.  Họ  bế  tắc,  bất 
 lực, không tìm ra được cách giải quyết tích cực và cũng để tìm quên. 

 Ở  đàn  ông  còn  thấy  có  hiện  tượng  “vùng  lên”,  vớt  vát,  tìm  kiếm  những  cuộc 
 tình  dễ  dãi,  “bồ  nhí”,  “bia  ôm”...  để  chứng  minh  chút  “nam  tính”  còn  sót  lại  của 
 mình, đặc biệt sau những buổi nhậu nhẹt bù khú cùng bè bạn. 

 Ở  phụ  nữ  không  phải  là  không  có  một  giai  đoạn  gần  như  vậy,  người  ta  vẫn 
 thường  gọi  đó  là  tuổi  “hồi  xuân”.  Một  số  người  đột  nhiên  ăn  mặc  diêm  dúa,  son 
 phấn,  ra  vào  mỹ  viện,  ráng  làm  đẹp  bằng  mọi  cách  như  cố  tìm  lại  chút  hình  bóng 
 xưa;  một  số  người  khác  lại  rơi  vào  những  đam  mê  bài  bạc,  rượu  chè,  dị  đoan  mê  tín, 
 đồng  cô  bóng  cậu...  gây  ra  bao  nỗi  rối  rắm  cho  gia  đình,  mà  lỗi  từ  cả  hai  phía,  đã 
 không được chuẩn bị để thích nghi. 

 TRONG KHI TA VE� ... 

 ĐO�  HO� NG NGỌC 
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 đôi tay nhân gian 
 chưa từng độ lượng 
 ngọn gió hoang vu 
 thổi buốt xuân thì... 
 (TCS) 

 G  iống  như  một  người  leo  đến  đỉnh  núi  cao  thường  nhìn  lại  quãng  đường  đã 
 qua  của  mình  coi  nó  thế  nào,  có  người  thì  hài  lòng,  có  người  thì  nghĩ  rằng  đáng  lẽ 
 mình  nên...  leo  ở  một  phía  khác!  Tuổi  chớm  già  cũng  đã  lên  đến  đỉnh  núi  của  mình 
 rồi,  “quá  nửa  đời  người  rồi”,  như  người  ta  thường  nói,  nên  cũng  hay...  nhìn  lại,  và 
 có  người  dễ  sửng  sốt  “Nhìn  lại  mình  đời  đã  xanh  rêu”!  Nói  chung  người  ta  hay  tự 
 dối  mình  là  đã  “rất  hài  lòng”  con  đường  vừa  trải  qua  của  mình  (chứ  không  lẽ  đòi  đi 
 lại  lần  nữa),  đặc  biệt  là  ở  những  người  có  ít  nhiều  thành  tựu  trong  cuộc  sống.  Các 
 cuộc  phỏng  vấn  các  nhà  văn,  các  nghệ  sĩ  nổi  danh,  thường  ta  nghe  họ  trả  lời  “rất  hài 
 lòng”,  “nếu  có  lặp  lại  một  cuộc  đời  như  vậy  cũng  sẽ  chọn  như  vậy”  v.v...  nhưng  đa 
 số  âm  thầm  biết  rằng  cái  sự  chọn  lựa  kia  hình  như  đã  đến  một  cách  tình  cờ  nào  đó, 
 đã  từ  trên  trời  rơi  xuống  hơn  là  từ  cái  ý  niệm  ban  đầu  của  họ.  Có  người  định  học  y 
 khoa  để  thành  bác  sĩ  thì  do  tình  cờ  thành...  nhạc  sĩ,  có  người  định  làm  họa  sĩ  thì  sau 
 này  thấy  mình  thành  thợ  hồ.  Có  người  mơ  làm  ca  sĩ  thì  sau  thấy  mình  nấu  bếp  ở  nhà 
 hàng,  ngược  lại  có  người  là  những  cô  bé  lọ  lem,  một  hôm  thành  tài  tử  ciné.  Thường 
 ở  tuổi  đôi  mươi,  người  ta  bay  bổng  với  những  ước  mơ,  những  lý  tưởng  của  mình,  có 
 khi  là  những  ảo  tưởng,  những  ảo  vọng.  Có  người  mơ  thành  lãnh  tụ,  cải  tạo  xã  hội, 
 có  người  mơ  thành  nhà  văn,  nghệ  sĩ,  để  lại  tên  tuổi  ngàn  đời  sau,  nhưng  đến  ba 
 mươi  tuổi  nhiều  người  đã  nhận  ra  thực  tế,  đã  có  những  kinh  nghiệm  thực  tiễn.  Đến 
 bốn  mươi  người  ta  thực  tế  hơn,  người  ta  hết  mơ  hồ  nữa,  chấp  nhận  mình  là  mình, 
 rồi  đến  năm  mươi  người  ta  vỡ  lẽ  ra  nhiều  điều,  ngạc  nhiên  “Thấy  đời  mình  là  những 
 quán  không”  ,  một  cuộc  sắp  xếp,  những  nỗi  ngẫu  nhiên,  ấy  là  cái  tuổi  người  ta  “tri 
 thiên  mệnh”,  tuổi  chớm  già.  Danh  lợi  đã  xong,  ảo  vọng  đã  hết,  người  ta  muốn  có 
 nếp  sống  yên  ả,  một  mai  một  cuốc  một  cần  câu,  nhạc  ngựa  bò  vàng  đeo  đủng  đỉnh, 
 mặc  ai  hỏi  mặc  ai  không  hỏi  tới.  Tuy  vậy  thường  thấy  có  hai  tình  huống  xảy  ra  ở 
 tuổi  này:  hoặc  là  người  ta  tiếp  tục  hoạt  động  năng  nổ,  sáng  tạo  mạnh  mẽ  -  hoặc  là 
 người  ta  chựng  lại,  không  thể  phát  huy  gì  thêm.  Nói  chung  khả  năng  sáng  tạo 
 thường  đã  chựng  lại,  kinh  nghiệm  có  thể  có  nhiều  nhưng  khó  mà  có  những  sáng  tạo 
 như  thời  còn  trẻ,  người  ta  thường  gặt  hái  những  thành  quả  cũ  của  mình,  hoặc  chấp 
 nhận  những  gì  mình  đã  có,  rồi  đôi  khi  chuốt  lục  tô  hồng  cho  thêm  chút  thăng  hoa. 
 Đa  số  chớm  già  đã  có  một  vai  trò  nào  đó  trong  xã  hội,  có  người  có  quyền  lực,  có 
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 người  thành  công  trong  kinh  tế,  có  người  đã  có  tiếng  tăm  trong  một  lãnh  vực,  nhưng 
 không  phải  là  không  có  những  người  thất  bại,  lỡ  dở  sự  nghiệp  công  danh,  mang 
 những  nỗi  u  hoài  cay  đắng  với  chính  mình,  “Tài  cao  phận  thấp  chí  khí  uất”  (Tản 
 Đà).  Ở  đàn  ông,  đỉnh  cao  là  ở  tuổi  bốn  mươi  đến  năm  mươi,  sau  đó  chựng  lại  và 
 bằng  lòng  với  những  thành  tựu  của  mình,  cho  đến  sáu  mươi  thì  thường  đã  quá  già 
 để  có  thể  đảm  nhận  những  công  việc  mới,  đòi  hỏi  tính  năng  động  sáng  tạo  mới,  và 
 đã  phải  chuẩn  bị  để  nhường  lại  cho  lớp  đàn  em.  Nữ  cũng  vậy,  đa  số  sau  những  năm 
 tháng  chăm  lo  cho  chồng  cho  con,  nay  trở  lại  với  công  việc  khi  con  khôn  lớn  cũng 
 thường  bị  nhìn  như  đã  quá  già  để  đảm  đương  những  công  việc  mới,  khi  đã  tới  tuổi 
 ngoài  năm  mươi.  Khi  nhớ  lại  tuổi  thanh  xuân,  người  ta  tiếc  phải  chi  thế  này  phải  chi 
 thế  khác.  Bây  giờ  người  ta  đã  thực  tế  hơn,  không  còn  những  lãng  mạn  bồng  bột  nữa 
 và do vậy người ta nhìn đời trần trụi hơn. 

 Cũng  có  sự  khác  nhau  giữa  nam  và  nữ  trong  việc  đánh  giá  lại  mình  trong  tuổi 
 chớm  già  này.  Ở  người  đàn  ông  khi  tóc  hoa  râm,  khi  những  nếp  nhăn  xuất  hiện  trên 
 vầng  trán,  trên  đuôi  mắt,  ấy  là  lúc  thường  được  nhìn  như  một  người  nghiêm  túc, 
 đứng  đắn,  một  “quý  ông”,  được  trọng  vọng  trong  các  buổi  tiếp  tân,  trong  các  ngày 
 lễ  lạt,  nhiều  khi  được  đối  xử  theo  kiểu  “kính  lão  đắc  thọ”  của  những  người  trẻ  tuổi. 
 Ở  phụ  nữ  thì  khác,  khi  tóc  muối  tiêu,  khi  những  nếp  nhăn  xuất  hiện  trên  vầng  trán, 
 trên  đuôi  mắt,  ấy  là  lúc  họ  ít  muốn  tiếp  xúc  ở  những  nơi  hội  hè  đình  đám,  thường  tự 
 coi  mình  như  đã  già,  mặc  dù  vẫn  luôn  được  mọi  người  kính  trọng  vì  tuổi  tác,  vì  kinh 
 nghiệm.  Cũng  có  hai  cách  sống:  một  là  duy  trì  sự  trẻ  trung  năng  nổ  của  mình,  ráng 
 hoạt  động,  tỏ  ra  chưa  bao  giờ  biết  mệt  mỏi,  chưa  bao  giờ  chịu  đầu  hàng  và  tuổi  tác 
 hoàn  toàn  không  có  ý  nghĩa  gì  cả,  hoặc  chấp  nhận  tiến  trình  tự  nhiên  của  tạo  hóa,  an 
 phận  và  sống  với  triết  lý  thuận  thiên,  tự  tại,  còn  gọi  là  triết  lý  “ghế  xích  đu”,  các  làn 
 sóng lắc lư dần dần rồi tàn lụi, dịu dàng mà từ tốn. 

 SO� NG CẠN ĐA�  MO� N... 

 ĐO�  HO� NG NGỌC 
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 tôi đi bằng nhịp điệu 
 một hai ba bốn năm 
 em đi bằng nhịp điệu 
 sáu bảy tám chín mười... 
 (TCS) 

 N  hư  đã  nói,  cái  lúc  mà  ta  thấy  trong  gia  đình  mình  cha  mẹ  thì  già  đi  nhanh, 
 con  cái  thì  lớn  lên  mau  còn  ta  thì  cứ  vẫn  như  xưa,  không  hề  thay  đổi,  ấy  là  ta  đã 
 bước  vào  tuổi  chớm  già  lúc  nào  không  hay.  Mối  quan  hệ  giữa  ông  bà,  cha  mẹ,  con 
 cái...  trong  gia  đình  đã  có  những  đổi  thay,  nhiều  khi  không  dễ  dàng  chút  nào  nếu 
 không  được  chuẩn  bị  trước  để  điều  chỉnh  và  thích  nghi.  Không  dễ  gì  một  hôm  thấy 
 “uy  quyền”  làm  cha  mẹ  của  mình  bỗng  nhiên  bị  thách  thức!  Nội  chuyện  mấy  nhóc 
 không  đeo  theo  mình  như  ngày  xưa  còn  bé  nữa  mà  chỉ  muốn  đeo  theo  ai  khác  cũng 
 đủ...  ngậm  ngùi!  Bọn  nhóc  cũng  không  muốn  ngồi  ăn  chung  bàn  nữa,  không  muốn 
 nói  chuyện  với  mình  nữa,  né  tránh  những  lúc  phải  trao  đổi  một  điều  gì  đó  nghiêm 
 chỉnh.  Dưới  mắt  bọn  nhóc  bây  giờ  cha  mẹ  đã  lỗi  thời,  không  còn  là  thần  tượng  nữa, 
 sẵn  sàng  tìm  ra  vô  số  sai  lầm  của  cha  mẹ.  Nhiều  bậc  cha  mẹ  đầu  tắt  mặt  tối  nuôi 
 con,  không  có  thì  giờ  gần  gũi,  con  lớn  lúc  nào  cũng  không  hay,  đối  xử  với  con  như 
 hãy  còn  là  một  em  bé,  vậy  là  đã  có  thể  xảy  ra  những  xung  đột.  Nhiều  người  đặt  ở 
 con  quá  nhiều  kỳ  vọng  làm  cho  đứa  bé  bị  ngộp,  bị  mặc  cảm  khi  không  đáp  ứng 
 được  nguyện  vọng  của  cha  mẹ,  đã  muốn  trốn  chạy,  muốn  xa  lánh  gia  đình.  Cha  mẹ 
 nghĩ  mình  làm  điều  gì  đó  như  vậy  là  vì  con,  vì  yêu  vì  thương  con,  nhưng  con  lại 
 nghĩ  khác,  nghĩ  rằng  cha  mẹ  ích  kỷ,  gò  bó,  ép  buộc,  độc  đoán...  Mâu  thuẫn  đã  bắt 
 đầu  từ  trong  nhận  thức,  từ  cái  nhìn  của  hai  phía.  Chuyện  “cha  làm  thầy  con  bán 
 sách”  không  hiếm,  như  là  một  phản  ứng  ngược.  Người  mẹ  sau  bao  nhiêu  năm  chăm 
 sóc,  lo  lắng  từng  ly  từng  tí  cho  con,  ôm  ấp,  bế  bồng,  bú  mớm...  bỗng  một  hôm  thấy 
 mình  chỉ  còn  cái  tổ  trống  không.  Không  kể  con  khôn  lớn  thường  đối  với  cha  mẹ  có 
 những  lời  lẽ,  cử  chỉ  “bất  hiếu”.  Pearl  Buck  kể  chuyện  một  bà  mẹ  Trung  Hoa  nhai 
 cơm,  mớm  cơm  cho  con  từ  thuở  còn  thơ,  khi  con  khôn  lớn  cho  đi  du  học  nước 
 ngoài,  trở  thành  bác  sĩ,  cưới  vợ  đầm,  khi  về  quê  thăm  mẹ  đã  tỏ  ra  ghê  tởm  mẹ,  coi 
 mẹ  là  người  thiếu  vệ  sinh...  Cha  mẹ  ở  tuổi  chớm  già  sẽ  khó  lòng  chấp  nhận  thay  đổi 
 vai  trò  của  mình  từ  là  người  chăm  sóc,  giám  sát,  quyết  định  mọi  việc  cho  con  mà 
 nay  chỉ  còn  là  một  người  cố  vấn,  chỉ  cho  những  lời  khuyên  suông.  Khoảng  cách 
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 giữa  hai  thế  hệ  đã  ngày  càng  xa  ra.  Rõ  ràng  là  trẻ  cần  phải  được  tự  chủ,  tự  quyết,  tự 
 trách  nhiệm  khi  đã  lớn  khôn,  rõ  ràng  là  cha  mẹ  chớm  già  phải  biết  thích  nghi  với 
 hoàn  cảnh  mới  nhưng  con  cái  cũng  phải  thông  cảm  với  cha  mẹ  đang  ở  vào  một  thời 
 kỳ  có  những  khó  khăn  về  sinh  lý,  tâm  lý,  xã  hội,  nên  nếu  gia  đình  không  ổn  định 
 nữa,  nếu  con  cái  “đổ  thêm  dầu  vào  lửa”  thì  càng  có  nguy  cơ  cao.  Cha  mẹ  lại  cũng 
 cần  thấu  cảm  với  trẻ,  nhớ  lại  cái  thuở  tuổi  mới  lớn  của  mình  để  hiểu  những  phản 
 ứng  của  trẻ  bây  giờ,  nhưng  vẫn  phải  có  trách  nhiệm  giám  sát,  cố  vấn.  Cần  có  sự  bàn 
 bạc  thảo  luận  thẳng  thắn  trong  gia  đình  để  cùng  quyết  định  chung  những  việc  hệ 
 trọng. 

 Vợ  chồng  “sồn  sồn”  rõ  ràng  cũng  đã  khác  với  vợ  chồng  son.  Trước  kia  nhiều 
 năm  vợ  chồng  quần  quật  chung  lo  chuyện  gia  đình,  con  cái,  nay  bắt  đầu  có  nhiều  thì 
 giờ  hơn  để  quan  sát  lẫn  nhau,  dòm  ngó,  bắt  bẻ  hằm  hè  với  nhau...  Nhiều  gia  đình  đã 
 có  những  xung  đột  trầm  trọng  đến  nỗi  phải  tránh  né  nhau,  ông  lên  núi  bà  xuống  biển 
 hoặc  ngược  lại!  Vợ  chồng  từ  lâu  mọi  thứ  đều  như  chia  sẻ  “tuy  hai  mà  một”  nay 
 bỗng  nhiên  “hai  mà  hai”  cũng  không  phải  dễ.  Những  khó  khăn  do  thay  đổi  về  sinh 
 lý,  về  xã  hội  càng  làm  trầm  trọng  thêm  tình  trạng  căng  thẳng  giữa  hai  người.  Phụ  nữ 
 hình  như  chịu  tác  động  nặng  nề  hơn.  Khi  bản  thân  người  mẹ  đang  có  nhiều  khó 
 khăn  do  thay  đổi  về  sinh  lý,  nếu  tình  trạng  gia  đình  chồng  con  không  được  như  ý 
 nữa  thì  người  mẹ  dễ  thất  vọng,  bất  mãn,  trở  thành  kẻ  khó  chịu,  cắn  đắn,  bực  bội... 
 và  lây  lan  trạng  thái  bất  ổn  cho  cả  gia  đình,  làm  căng  thẳng  thêm  tình  hình...  thế 
 giới.  Người  vợ  đôi  khi  cảm  thấy  chồng  như  cũng  bỏ  bê  mình.  Người  chồng  cũng 
 tránh  né  những  lúc  gặp  gỡ  “tay  đôi”  không  mấy  gì  vui,  vì  tai  đã  nghễnh  ngãng,  lời 
 nói  đã  cộc  lốc,  đều  đều,  nặng  nề,  “không  diễn  cảm”  gì  nổi  nữa  nên  nói  ít  đi  để  khỏi 
 bị  bắt  bẻ,  hoặc  nhịn  nhục  cho  xong.  Cứ  tưởng  tượng  lúc  Socrate  bị  bà  vợ  ném  dĩa 
 trái  cây  ra  ngoài  vườn  vẫn  vui  vẻ  cùng  bạn  bè  kéo  nhau  ra  vườn  tiếp  tục  lượm  trái 
 cây  ăn  và  trò  chuyện  như  không  có  gì  xảy  ra  thì  thật  là  thú  vị.  Một  số  phụ  nữ  dễ 
 cảm  thấy  cuộc  sống  như  vô  vị,  vô  tích  sự  một  khi  con  khôn  lớn,  trách  nhiệm  nuôi 
 con  đã  hoàn  tất,  trong  khi  chồng  thì  mải  mê  công  việc  xã  hội  hơn  gia  đình,  thích 
 “danh  vọng”,  chạy  theo  những  thành  tựu  đã  đầu  tư  công  sức  từ  thời  tuổi  trẻ.  Tuy 
 vậy  đa  số  phụ  nữ  ý  thức  rõ  giai  đoạn  này  và  đã  có  bước  chuẩn  bị  tốt  cho  tuổi  chớm 
 già  của  mình,  thích  nghi  dễ  dàng  và  còn  tìm  thấy  hạnh  phúc  nhiều  hơn  một  khi 
 không  còn  ràng  buộc  trách  nhiệm  với  con  cái.  Người  mẹ  nào  quá  lệ  thuộc  vào  con, 
 coi  con  là  tất  cả  lẽ  sống  của  đời  mình  dễ  thất  vọng  nếu  con  không  đáp  ứng  được 
 nguyện  vọng,  sẽ  thấy  bẽ  bàng,  vô  vị  khi  sống  thui  thủi  một  mình  với  người  chồng... 
 già  ngày  càng  tìm  ra  nhiều  khuyết  điểm  mà  ngày  xưa  chưa  kịp  thấy  hết,  người  mẹ 
 đó  sẽ  buồn  khổ  khi  thấy  con  lớn  khôn,  có  gia  đình  riêng  và  lo  cho  gia  đình  riêng 
 nhiều  hơn  là  lo  cho  mẹ,  “coi  vợ  trọng  hơn  mẹ”,  và  như  vậy  những  chuyện  mẹ  chồng 
 nàng  dâu  cũng  dễ  xảy  ra.  Còn  người  đàn  ông  nếu  không  ổn  định  trong  công  việc 
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 cũng  dễ  bất  mãn,  nhất  là  khi  thấy  thái  độ  của  vợ  con  coi  thường  công  việc,  “sự 
 nghiệp”  của  mình,  đặc  biệt  là  khi  đem  ra  so  sánh  với  người  này  người  khác.  Cần  có 
 thời  gian  để  “làm  lại  thâm  tình”  giữa  vợ  chồng  con  cái  với  nhau,  nhất  là  biết  chấp 
 nhận  nhau,  chấp  nhận  cái  chung  lẫn  cái  riêng,  cái  tốt  lẫn  cái  xấu,  cái  được  lẫn  cái 
 không được. 

 Không  còn  nặng  gánh  con  cái,  vợ  chồng  sồn  sồn  lại  có  thể  có  thì  giờ  nhiều 
 hơn  để  chăm  sóc  nhau,  có  thể  đi  đó  đi  đây,  “du  ngoạn”  nơi  này  nơi  khác,  cũng  là  dịp 
 để  khám  phá  thêm  những  điều  chưa  biết,  những  đức  tính  tốt  của  nhau.  Nhiều  cặp 
 sồn  sồn  tìm  ra  những  sở  thích  chung  trong  những  thú  tiêu  khiển  như  đọc  sách,  xem 
 phim,  xem  triển  lãm  nghệ  thuật,  nghe  hòa  nhạc,  ngâm  thơ  v.v...  lúc  đó  rõ  ràng  họ  có 
 thể  hãnh  diện  “Chỉ  còn  anh  và  em  là  của  mùa  thu  cũ”  (Xuân  Quỳnh)  vì  họ  ở  cùng 
 một  thế  hệ,  có  thể  hiểu  nhau,  có  thể  chia  sẻ  với  nhau  về  một  bài  hát,  một  nơi  chốn 
 gắn  bó  nhiều  kỷ  niệm.  Tình  vợ  chồng  vẫn  đằm  thắm  dù  quan  hệ  tình  dục  đã  khác  do 
 tuổi  tác,  do  sức  khỏe,  do  khả  năng  sinh  lý  của  người  chồng.  Bây  giờ  thì  “Tình  ta 
 như  hàng  cây,  đã  qua  mùa  bão  tố,  tình  ta  như  dòng  sông,  đã  qua  mùa  thác  lũ” 
 (Xuân  Quỳnh),  đó  là  lúc  có  thể  tìm  thấy  sự  êm  đềm  bên  nhau  nếu  được  chuẩn  bị 
 tâm  lý  tốt.  Một  tinh  thần  già  dặn  sẽ  giúp  vượt  qua  những  khó  khăn  này,  nhưng  quả 
 thực  không  dễ.  Nghiên  cứu  cho  thấy  ở  phụ  nữ,  tình  dục  tuổi  chớm  già  không  nhất 
 thiết  phải  đạt  tới  sự  khoái  cảm  như  hồi  còn  trẻ  nhưng  sự  âu  yếm,  thương  yêu  là  rất 
 cần  thiết,  nếu  không  dễ  đi  đến  tình  trạng  đổ  vỡ.  Nghiên  cứu  cũng  cho  thấy  ở  đàn 
 ông,  giai  đoạn  tính  dục  mạnh  đến  sớm  khi  còn  ở  tuổi  trẻ,  trong  khi  phụ  nữ  thì  đến 
 muộn  hơn,  thường  ở  vào  tuổi  trung  niên.  Có  thể  nói  như  Trịnh  Công  Sơn  “tôi  đi 
 bằng  nhịp  điệu,  một  hai  ba  bốn  năm,  em  đi  bằng  nhịp  điệu,  sáu  bảy  tám  chín  mười” 
 cho  nên  “làm  sao  ta  gặp  địa  ngục  nhau”  là  vậy!  Ở  đàn  ông  tuổi  này  thì  mối  quan 
 tâm  lớn  nhất  là  sự  nhược  dương,  yếu  sinh  lý,  xuất  tinh  sớm,  mệt  mỏi  kéo  dài;  phụ 
 nữ  thì  nhiều  trường  hợp  sau  khi  thoát  khỏi  sự  ràng  buộc  của  con  cái,  của  bổn  phận, 
 lại  quan  tâm  đến  tình  dục,  muốn  được  âu  yếm,  được  gần  gũi  nhiều  hơn,  từ  đó  dễ  tạo 
 ra  những  bất  mãn,  không  thấy  có  hạnh  phúc,  hòa  hợp  trong  tình  chăn  gối.  Cần  có 
 một  sự  hiểu  biết  để  có  thể  chấp  nhận,  điều  chỉnh  và  thích  nghi  vượt  qua  những  khó 
 khăn này. 

 SO� NG TRONG ĐƠ� I SO� NG 
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 ĐO�  HO� NG NGỌC 

 ... cần có một tấm lòng 
 để làm gì em biết không? 
 (TCS) 

 C  ó  một  vườn  địa  đàng  ở  đó  người  ta  không  phải  làm  mà  cũng  có  ăn,  không 
 phải  đồ  mồ  hôi  để  đổi  lấy  chén  cơm,  không  chút  âu  lo,  không  hề  hờn  giận,  đó  là 
 thời  người  ta  còn  là  bào  thai  trong  bụng  mẹ.  Khi  bị  tống  xuất  ra  khỏi  địa  đàng  thì 
 lập  tức  con  người  phải  khóc  ré  lên,  không  phải  khóc  vì  đau  khổ  chi  đâu,  thực  ra  là 
 khóc  ré  lên  để  hớp  lấy  không  khí,  giành  không  khí  với  kẻ  khác,  căng  buồng  phổi 
 càng  to  càng  tốt.  Rồi  miệng  đã  phải  bắt  đầu  lép  nhép  đòi  bú,  đã  bắt  đổ  mồ  hôi  để... 
 nút  vú  mẹ  và  cứ  thế...  “Trên  hai  vai  ta  đôi  vầng  nhật  nguyệt,  rọi  suốt  trăm  năm  một 
 cõi đi về”. 

 Ở  tuổi  chớm  già,  điều  chỉnh  và  thích  nghi  với  nghề  nghiệp  không  dễ.  Do  tuổi 
 thọ  không  cao,  ngày  xưa  người  ta  không  phải  đối  phó  với  vấn  đề  tuổi  chớm  già  và 
 nghề  nghiệp  nhiều  khó  khăn  như  bây  giờ.  Ngày  xưa,  môi  trường  xã  hội  cũng  khác, 
 người  dạy  học,  người  thầy  thuốc,  người  thợ  mộc,  thợ  nề,  thợ  rèn  đều  có  thể  yên  ổn 
 với  nghề  nghiệp  mình,  rồi  truyền  từ  đời  này  sang  đời  khác,  lúc  trẻ  làm  nhiều,  lúc  già 
 làm  ít,  chỉ  bảo  cho  con  cháu  những  bí  quyết  riêng,  những  kinh  nghiệm  riêng,  đôi 
 khi  thành  một  nghề  truyền  thống  quý  báu  luôn  được  giới  trẻ  kính  phục,  quý  trọng, 
 không  sợ  bị  cạnh  tranh,  đào  thải.  Bây  giờ  điều  kiện  làm  việc,  môi  trường  xã  hội  đã 
 khác,  con  người  vất  vả  hơn  và  tranh  giành  dữ  dội  hơn,  phải  đổ  nhiều  mồ  hôi  hơn  để 
 kiếm  sống.  Khoa  học  kỹ  thuật  tiến  bộ,  người  già  không  theo  kịp,  bị  bỏ  rơi,  nghề 
 nghiệp  nhanh  chóng  lỗi  thời,  việc  truyền  dạy  cho  thế  hệ  sau  không  nhất  thiết  giữa 
 thầy  với  trò  mà  thông  qua  máy  móc,  do  vậy  mà  con  người  bớt  tình  người  đi  mà  lạnh 
 lùng  hơn,  tàn  nhẫn  hơn,  máy  móc  hơn.  Những  người  quá  già,  không  còn  đủ  năng 
 lực  kiếm  sống,  người  ta  tạo  ra  các  nhà  nuôi  người  già  để  bỏ  họ  vào  đó,  cho  ăn,  cho 
 mặc...  thuê  những  người  xa  lạ  chăm  nom,  và  cứ  ở  đó  đợi  ngày  chết.  Chuyện  không 
 khác  với  những  bộ  lạc  “dã  man”  ngày  xa  xưa  ở  rừng  già  châu  Phi  đã  cho  người  gài 
 leo lên cây rồi rung gốc, ai còn khỏe còn bám chặt, cho sống, ai rụng thì... 

 Ở  đàn  ông,  tuổi  đạt  đến  đỉnh  cao  của  nghề  nghiệp  với  những  thành  tựu  cũng 
 như  thỏa  mãn  với  nghề  nghiệp  là  vào  lứa  tuổi  từ  bốn  mươi  đến  năm  mươi.  Dĩ  nhiên 
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 đó  là  những  người  có  một  nghề  nghiệp  ổn  định.  Những  người  không  có  nghề 
 nghiệp  ổn  định  thì  khó  khăn  chồng  chất.  Nhiều  người  rơi  vào  tình  trạng  thất  nghiệp, 
 người  phải  thử  thời  vận  với  hết  nghề  này  sang  nghề  khác.  Thành  tựu  trong  nghề 
 nghiệp,  ấy  là  có  thu  nhập  ổn  định,  được  thăng  tiến,  có  vị  trí  trong  xã  hội,  có  uy 
 quyền  hoặc  danh  tiếng,  có  tính  tự  quyết  cao  để  chủ  động,  hài  lòng  với  công  việc 
 mình  làm  và  tự  tin  vào  năng  lực  của  mình.  Bốn  mươi  đến  năm  mươi  đó  là  thời  điểm 
 người  ta  hài  lòng  nhất  với  nghề  nghiệp  của  mình.  Thế  nhưng,  ngoài  năm  mươi, 
 người  ta  thường  đã  bắt  đầu  thấy  “oải”  với  nghề  nghiệp  rõ  ràng  nhất  là  khoảng  năm 
 năm  trước  khi  nghỉ  hưu,  người  ta  cảm  thấy  một  nỗi  chán  chường  ngày  càng  tăng, 
 một  mặt  vì  cơ  hội  thăng  tiến  không  còn,  công  việc  ngày  càng  trở  nên  đều  đều,  nhàm 
 chán.  Nhàm  chán  đến  nỗi  nhiều  người  muốn  “nôn  mửa”,  muốn  bỏ  trốn,  muốn  “Lên 
 non  tìm  động  hoa  vàng  ngủ  say”  (Phạm  Thiên  Thư),  hay  như  có  gì  đó  réo  gọi:  “Đi 
 về  sao  chẳng  về  đi,  ruộng  hoang  vườn  rậm  còn  chi  không  về?”  (Đào  Tiềm).  Kỹ 
 thuật  đổi  thay  nhanh  chóng,  người  chớm  già  không  còn  khả  năng  thích  nghi  theo 
 đuổi  kỹ  thuật  mới  nữa,  dễ  bị  bỏ  rơi,  tụt  hậu  ngày  càng  xa.  Cơ  thể  do  tiến  trình  sinh 
 lý  đã  chậm  chạp,  tai  kém,  mắt  mờ,  tay  đã  có  thể  run  và  bắt  đầu  đau  lưng,  đau  khớp, 
 nhức  mỏi.  Người  chớm  già  cảm  thấy  rõ  ràng  không  thể  theo  kịp  giới  trẻ,  đặc  biệt 
 trong  thời  đại  kỹ  thuật  công  nghệ  mới  thay  đổi  đến  chóng  mặt  như  hiện  nay.  Và  nếu 
 ở  một  xã  hội  không  có  lòng  tôn  trọng  người  lớn  tuổi,  sự  xung  đột  dễ  xảy  ra  làm  cho 
 tình trạng khó khăn hơn. 

 Bạn  tôi  là  một  nha  sĩ  nổi  tiếng,  du  học  ở  nước  ngoài  về,  thế  mà  đến  tuổi  năm 
 mươi,  anh  đã  thấy  mệt  mỏi  không  còn  muốn  đuổi  theo  kỹ  thuật  của  những  bạn  trẻ 
 trong  ngành  nữa,  anh  chỉ  còn  những  khách  hàng  thân  quen  cũ,  nhưng  rồi  những 
 khách  hàng  này  cũng  không  thể  theo  anh  mãi  vì  nhiều  lần  anh  lẩn  trốn  họ,  và  khi  họ 
 đề  nghị  với  anh  những  kỹ  thuật  này,  kỹ  thuật  khác,  anh  từ  chối  hết.  Tưởng  tượng  đi, 
 ngày  nào  cũng  như  ngày  nào,  cứ  kềm  với  đục,  cứ  phải  dòm  hàng  tá  những  bộ  răng 
 nhấp  nhô  xấu  xí,  những  hố  răng  sâu  hóm,  những  nưới  răng  mưng  mủ  hoặc  chảy 
 máu,  không  thấy  ở  đâu  những  nụ  cười  quốc  sắc  thiên  hương,  khuynh  thành  đổ 
 nước,  ở  anh,  chỉ  có  những  nụ  cười  méo  xệch,  những  gương  mặt  nhăn  nhó.  Ngày 
 này  sang  ngày  khác,  năm  này  sang  năm  khác,  hì  hục  nạy,  móc,  nhổ,  trám...  cho  đến 
 lúc  tay  run,  mắt  mờ,  kính  lão  đẩy  lên  tụt  xuống.  Anh  muốn  thoát  ra  cảnh  tù  túng 
 ngột  ngạt  của  phòng  răng,  của  mùi  thuốc  gây  tê  nồng  nặc,  lên  đồi,  xuống  biển,  ôm 
 lấy  cây  đờn  ghi  ta  hát  nghêu  ngao  như  ngày  còn  trẻ  cũng  không  còn  được  nữa. 
 Khớp đã sưng, chân đã mỏi, dáng đi đã lạch bạch, nặng nề rồi... 

 Còn  tôi,  cái  nghề  thầy  thuốc  trẻ  con  đã  có  những  niềm  vui  lớn,  đã  có  những 
 nỗi  tự  hào,  thấy  mình  có  ích,  thấy  mình  giúp  đỡ,  an  ủi  được  nhiều  người  khác  thế 
 nhưng  cũng  đã  có  lúc  nhàm  chán  không  tả  nổi.  Ngày  nào  cũng  những  em  bé  nóng 
 sốt,  khóc  la  ầm  ĩ,  ói,  ỉa  trên  quần  áo  mình,  ho  sù  sụ  vào  mặt  mình,  cũng  những  bà 
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 mẹ  lo  lắng,  những  ông  bố  ngơ  ngác,  những  bà  nội  bà  ngoại  khó  tính...  Có  những 
 ông  bố  còn  hơn  bà  mẹ  và  những  bà  mẹ  còn  hơn  ông  bố.  Những  “cái  nồi”  úp  vào 
 những  “cái  vung”  tuyệt  hảo  như  một  định  mệnh.  Có  những  bà  nội  bà  ngoại  khổ  từ 
 đời  con  sang  đời  cháu  như  mắc  nợ  từ  kiếp  trước.  Những  bà  già  thì  trông  giống  như 
 ông  già,  những  ông  già  thì  giống  hệt  bà  già.  Ngày  nào  cũng  lặp  lại  những  câu  hỏi 
 giống  nhau,  đến  nỗi  quen  đi  như  một  phản  xạ,  không  cần  cũng  hỏi,  không  đúng  chỗ 
 đúng  lúc  cũng  hỏi,  y  như  anh  chàng  Charlot  của  thời  đại  tân  kỳ,  ngày  nào  cũng  vặn 
 bù  lon  đến  nỗi  thấy  nút  áo  của  người  ta  cũng  nhào  tới  vặn.  Những  câu  nói  thân  mật 
 ngọt  ngào  với  trẻ  con  trong  lúc  thăm  khám  trở  thành  mệnh  lệnh,  ngắn  ngủi,  cộc  lốc: 
 thở  mạnh,  há  họng,  le  lưỡi...  rồi  ngắn  thêm  còn  những  động  từ:  thở,  há,  le...  Rồi  khi 
 nghề  nghiệp  có  tiếng  tăm  một  chút,  thì  biết  bao  nỗi  giận  hờn  của  người  này  người 
 khác,  mất  bạn  bè,  mất  bà  con  vì  không  còn  thì  giờ  đâu  để  có  chút  nhởn  nhơ,  cũng 
 không  sao  đáp  ứng  hết  yêu  cầu  của  mọi  người,  đêm  khuya,  sáng  sớm,  lúc  nào  cũng 
 có  người  gọi,  người  kêu.  Và  dĩ  nhiên,  người  ta  chỉ  sực  nhớ  đến  mình  khi  có  chuyện 
 ốm  đau  bệnh  hoạn.  Nghề  đã  thành  nghiệp.  Ngồi  vào  một  tiệc  cưới,  thế  nào  cũng  có 
 người  hỏi  về  chuyện  vợ  ốm  con  đau,  người  này  bón,  người  kia  trĩ.  Thế  là  tiệc  cưới 
 cũng  thành  nơi  khám  bệnh  hành  nghề.  Rồi  nghĩ  về  những  nghề  khác,  chắc  người  ta 
 cũng  có  những  khó  khăn  như  vậy,  những  méo  mó  nghề  nghiệp  như  vậy.  Năm  này 
 sang  năm  khác,  ngày  này  sang  ngày  khác...  Khi  muốn  thoát  ra,  trốn  chạy,  thì  lại 
 nhớ.  Tới  giờ  khám  bệnh,  dù  lúc  đó  đang  làm  gì  ở  một  nơi  nào  đó  xa  xôi  cũng  thấy 
 bứt  rứt,  thấy  nhớ  các  bệnh  nhi  nhỏ  bé  của  mình,  các  bà  nội  bà  ngoại  khó  tính,  ông 
 bố  ngơ  ngác,  bà  mẹ  lo  lắng.  Đôi  lúc  thấy  như  mình  không  làm  tròn  trách  nhiệm.  Đôi 
 lúc  thấy  lương  tâm  cắn  bên  này  một  chút,  rứt  bên  kia  một  miếng  vì  đã  thế  này  thế 
 khác.  Một  người  bạn  thầy  thuốc  khác  của  tôi  đã  gục  ngã  trong  lúc  đang  khám  bệnh, 
 anh  bị  tai  biến  mạch  máu  não.  Anh  vốn  là  một  bác  sĩ  tim  mạch,  chăm  lo  bệnh  tim 
 mạch  cho  mọi  người.  Một  giáo  sư,  thầy  dạy  di  truyền  ở  Đại  học  thì  lại  có  một  đứa 
 con  bị  hội  chứng  Down,  do  rối  loạn  nhiễm  sắc  thể  thứ  21.  Một  vị  khác  không  có  gì 
 vui  hơn  là  khám  bệnh...  kiếm  tiền,  mặc  dù  ông  chỉ  ăn  chay  trường,  không  con  cái, 
 không  biết  chi  tiền  vào  đâu!  Thực  ra  là  vì  ông  không  thể  rời  bỏ  thân  chủ  của  mình 
 mà thôi! 

 Phụ  nữ  còn  khó  khăn  hơn  trong  nghề  nghiệp  ở  tuổi  chớm  già  này.  Trong  quá 
 trình  làm  việc,  do  phải  sinh  đẻ,  nghỉ  hộ  sản,  nghỉ  con  ốm,  chăm  sóc  chồng  con,  gia 
 đình,  phụ  nữ  luôn  bị  lương  thấp  hơn  nam  giới,  ít  có  cơ  hội  học  thêm,  cơ  hội  thăng 
 tiến.  Gia  đình  êm  ấm,  con  cái  thành  đạt  sẽ  là  phần  thưởng  lớn  lao  đối  với  họ.  Những 
 người  độc  thân,  sống  cho  sự  nghiệp,  thì  phản  ứng  với  nghề  nghiệp  cũng  giống  như 
 nam  giới  ở  tuổi  chớm  già,  gặp  những  vấn  đề  như  ở  nam  giới.  Trong  tuổi  mãn  kinh, 
 những  khó  khăn  về  sinh  lý,  về  sức  khỏe  càng  làm  trầm  trọng  thêm  và  do  vậy  cần  có 
 bước chuẩn bị tốt hơn để thích nghi. 
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 MO� I NGA�Y TO� I CHỌN MO�̣ T NIE� M VUI 

 ĐO�  HO� NG NGỌC 

 chọn những bông hoa 
 và những nụ cười... 
 (TCS) 

 T  ôi  nhớ  nhạc  sĩ  Phạm  Trọng  Cầu  đã  “xuyên  tạc”  câu  hát  đó  bằng  cách  đổi 
 lời  là:  “Mỗi  ngày  tôi  nhậu  một  lần  thôi,  từ  sáng  tinh  mơ  cho  tới  chiều  tà...”  rồi  nhớ 
 Trịnh  Công  Sơn  viết:  “...  Một  chiều  ngồi  say,  một  đời  thật  nhẹ,  ngày  qua”  mới  thấy 
 để  cho  ngày  qua  thật  nhẹ  đôi  khi  người  ta  cần  một  chút  say.  Có  người  say  cái  này, 
 có  người  say  cái  khác,  nhưng  say.  Ở  tuổi  chớm  già,  người  ta  phải  say  một  cái  gì  đó 
 nếu  không  muốn...  tự  tử!  Có  người  say...  hoa  kiểng,  chiều  chiều  bắt  chước  người  áo 
 xanh  Tư  mã  Giang  Châu  tỉa  một  cành  hoa,  nắn  một  nậm  rượu  hãy  còn  xanh  trên 
 giàn  bầu,  có  người  trau  chuốt  một  vần  thơ,  có  người  hò  hét  ở  sân  bóng  đá,  cũng  có 
 người  đắm  đuối  vào  chén  rượu,  canh  bạc.  Có  cái  say  tốt  và  cái  say  không  tốt,  dĩ 
 nhiên.  Ở  đây  ta  nói  cái  say,  cái  đam  mê,  cái  sở  thích  của  tuổi  chớm  già.  Hình  như  ở 
 tuổi  đó,  sở  thích  của  người  ta  khựng  lại,  chắt  lọc  hơn,  tinh  chất  hơn  và  lắng  đọng 
 hơn.  Phần  đông  không  chọn  cái  ồn  ào  mà  chọn  cái  yên  ả,  đôi  khi  rất  một  mình  để 
 lắng  nghe  cái  im  lặng  chung  quanh  và...  “im  lặng  đời  mình”  .  Nhiều  người  chọn  đọc 
 sách  như  một  thú  vui  tao  nhã,  thanh  khiết.  Sách  cổ,  lịch  sử,  danh  nhân,  hồi  ký  có  vẻ 
 hợp  với  tuổi  chớm  già  hơn  là  tiểu  thuyết  giả  tưởng,  hành  động,  phiêu  lưu.  Dĩ  nhiên 
 cũng  tùy  người,  tùy  cá  tính.  Có  người  gắn  chặt  vào  cái  ti  vi,  hết  chương  trình  này 
 qua  chương  trình  khác,  cầm  cái  “remote”  bấm  liên  tục,  đổi  từ  kênh  nọ  qua  kênh  kia, 
 đến  nỗi  thành  một  thứ  bệnh  mới,  bệnh  “bấm  nút”.  Nhiều  người  thuở  trẻ  bay  nhảy, 
 hào  hoa,  bỗng  nhiên  về  già  ngán  ngẩm  tìm  đến  những  thú  vui  văn  nghệ  tao  nhã,  từ 
 bỏ  những  bữa  nhậu  nhẹt  bí  tỉ,  bù  khú  bạn  bè,  ồn  ào  náo  nhiệt.  Tuổi  chớm  già  dường 
 như  thích  nghe  hòa  nhạc,  nghe  diễn  thuyết,  xem  kịch,  xem  triển  lãm  hội  họa,  nhiếp 
 ảnh  nhiều  hơn.  Trước  kia  nhiều  cuôc  vui  tổ  chức  nam  riêng  nữ  riêng  thì  nay  các... 
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 chớm  già  có  thể  chia  sẻ  niềm  vui  chung  với  nhau  vì  thú  vui  đã  gần  như  giống  nhau, 
 và  phải  chăng  một  phần  cũng  do  nguồn  kích  thích  tố  đã  cạn  dần  nên  họ  gần  như 
 đồng nhất với nhau, chẳng cần õng ẹo chi nữa cho thêm mệt! 

 Nhưng  cũng  có  cái  không  giống.  Đàn  ông  thường  có  vẻ  tìm  thú  vui  trong 
 nghề  nghiệp  của  mình,  đặc  biệt  khi  họ  thành  công,  họ  sẵn  sàng  dành  hết  thì  giờ  cho 
 sự  nghiệp,  sẵn  sàng  bỏ  bê  tất  cả.  Phụ  nữ  thì  khác,  sau  bao  năm  nặng  gánh  gia  đình, 
 con  cái,  nay  họ  đã  có  nhiều  thời  gian  hơn  để  có  thể  tìm  lại  những  thú  vui  riêng.  Có 
 người  thích  học  một  kỹ  năng  nào  đó  như  cắm  hoa,  thêu  đan,  bánh  trái,  bơi  lội...  Nói 
 chung  tuổi  này,  người  ta  ít  đi  tìm  cái  gì  mới  lạ  hoàn  toàn  mà  tìm  lại  những  thú  vui, 
 sở  thích  cũ  hồi  còn  trẻ,  thí  dụ  một  người  hồi  trẻ  chơi  bóng  bàn,  thì  ở  tuổi  này  người 
 ta  cũng  lại  chơi  bóng  bàn  thay  vì  chơi  quần  vợt.  Học  một  kỹ  năng  mới  dĩ  nhiên  là 
 khó  rồi,  nhất  là  khi  đã  lọng  cọng,  lưng  mỏi,  khớp  cùn,  ở  đây  còn  chủ  yếu  là  do 
 người  ta  tự  tin  hơn  khi  sử  dụng  lại  kỹ  năng  cũ  của  mình  và  do  người  ta  biết  rõ  giá  trị 
 của nó. 

 Có  vẻ  như  ở  tuổi  chớm  già,  người  ta  để  ý  đến  chuyện  ăn  mặc  của  mình  hơn. 
 Có  gì  đâu,  trước  kia,  khi  người  ta  trẻ  thì  ăn  mặc  sao  cũng  được,  thấy  hợp,  thấy  tươi 
 mát,  nay  về  già,  thì  cần  phải  chăm  sóc  bộ  cánh  mình  hơn  chút  để  phù  hợp  với  tuổi 
 tác,  để  trông  chững  chạc,  trẻ  trung  hơn,  và  nếu  họ  có  tham  gia  vào  các  hoạt  động  xã 
 hội  thì  sự  ăn  mặc  càng  được  chăm  chút,  chọn  lựa  kỹ  càng  hơn.  Không  ngạc  nhiên 
 khi  thấy  một  người  chớm  già  dành  thời  giờ  săm  soi  chăm  sóc  quần  áo  tỉ  mỉ,  có  vẻ 
 như “điệu” hơn xưa, đặc biệt là ở các ông, nhiều khi còn bị nghi oan! 

 Các  bà...  chớm  già  thì  khác.  Hồi  trẻ  hình  như  họ  quan  tâm  chăm  sóc  sự  ăn 
 mặc  nhiều  hơn  để  được  hấp  dẫn  hơn,  còn  nay,  họ  thấy  sao  cũng  được,  bất  cần,  nhiều 
 khi  ăn  mặc  cẩu  thả  vì  coi  như  thôi  già  rồi,  bày  đặt  chi  nữa!  Tuy  vậy  khi  phải  ăn  mặc 
 phù  hợp  với  công  việc,  với  giao  đãi  bên  ngoài  xã  hội,  họ  cũng  hết  sức  chăm  chút. 
 Ngày  nay,  nhờ  biết  cách  chọn  thức  ăn,  không  để  cho  bị  béo  phệ,  biết  rèn  luyện  thể 
 hình,  quần  áo  phù  hợp,  trang  nhã,  với  một  chút  mỹ  phẩm  sẽ  làm  cho  người  phụ  nữ 
 trông  trẻ  hơn  nhiều  so  với  tuổi  tác.  Cả  các  ông  nữa,  đã  bắt  đầu  ra  vào  các  thẩm  mỹ 
 viện.  Đã  có  khá  nhiều  những  loại  mỹ  phẩm,  nước  hoa  dành  cho  đàn  ông,  đã  có 
 những kỹ thuật căng da, độn mặt, xóa nếp nhăn cho cả bà lẫn ông. 

 Ai  cũng  thấy  một  đặc  tính  chung  của  người  lớn  tuổi  là...  keo  kiệt,  nhiều  khi 
 bủn  xỉn.  Dễ  hiểu  thôi,  họ  không  còn  khả  năng  tăng  thu  nhập  dễ  dàng  như  hồi  trẻ,  họ 
 phải  chắt  mót  dành  dụm  cho  những  lúc  bất  trắc,  khó  khăn.  Tuổi  già  neo  đơn,  tuổi 
 già  bị  con  cái  bỏ  rơi  vẫn  thường  thấy,  vậy  để  có  sự  an  toàn,  họ  phải  chắt  mót,  dành 
 dụm.  Đàn  ông  có  vẻ  như  ít  quan  tâm  về  tiền  nong,  họ  quan  tâm  nhiều  hơn  đến  sự 
 nghiệp,  danh  tiếng,  trừ  những  người  nghề  nghiệp  không  ổn  định,  nợ  nần,  sức  khỏe 
 yếu  kém.  Đàn  bà  thì  khác,  họ  quan  tâm  đến  kinh  tế  nhiều  hơn,  lo  lắng  dành  dụm, 
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 không  phải  là  để  tiêu  pha  cho  mình  mà  lo  cho  tương  lai  con  cái,  lo  cho  những  lúc 
 bất trắc, và để được an toàn hơn trong lúc tuổi già. 

 Ở  tuổi  chớm  già  người  ta  thường  quan  tâm  đến  những  biểu  trưng  xã  hội,  vì 
 những  biểu  trưng  đó  “nói  lên”  vị  trí  của  họ  trong  cộng  đồng.  Nhà  này  có  xe  Dream, 
 thì  nhà  nọ  cũng  phải  có  Suzuki,  nhà  này  có  ti  vi,  thì  nhà  kia  đầu  máy...  Nhiều  kẻ 
 trọc  phú  đùa  bỡn  với  đồng  tiền,  khoe  của  một  cách  vô  văn  hóa  vẫn  thường  thấy.  Dĩ 
 nhiên,  đa  số  người  có  học  không  ai  làm  vậy.  Tri  túc  rất  cần  thiết  để  cho  thần  kinh 
 được dịu êm. 

 Tôi  mê  nhất  “Bài  ca  một  nửa”  (  Bán  bán  ca  )  sau  đây  của  Lý  Mật  Am  mà 
 Nguyễn Hiến Lê đã dịch  (Sống Đẹp, Lâm Ngữ Đường)  : 

 BÀI CA MỘT NỬA 
 Tôi đã thấy già nửa kiếp phù sinh này rồi 
 Chữ “nửa” đó có công dụng vô biên 
 Có hưởng nửa tuổi trời rồi 

 mới cảm được hết cái vui nhàn nhã 
 Có vườn tược ở nửa đường lên núi 

 nửa đường xuống sông 
 Nửa đọc sách, nửa làm ruộng, 

 nửa buôn bán 
 Nửa là kẻ sĩ nửa bình dân 

 Đồ dùng nửa nhã nửa thô 
 Nhà nửa đẹp nửa xấu 
 Quần áo nửa mới nửa cũ 
 Thức ăn nửa phong nửa kiệm 
 Vợ nửa chất phác nửa khôn lanh 
 Tên tuổi nửa vinh hiển nửa tối tăm 

 Uống rượu nửa say mới ngon 
 Ngắm hoa bán khai mới đẹp 
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 Thuyền giương nửa buồm mới khỏi lật 
 Cuộc đời trăm năm nửa vui nửa khổ 
 Thì hưởng một nửa là thích đáng hơn cả... 
 Tuổi  chớm  già,  trên  dưới  năm  mươi  như  người  xưa  nói,  là  tuổi  “tri  thiên 

 mệnh”  gẫm  không  sai.  Muốn  không  tri  cũng  không  được.  Tạo  hóa  sẽ  cho  ngay  một 
 vố  để  sáng  mắt  ra.  Tục  ngữ  nói  “bốn  chín  chưa  qua,  năm  ba  đã  tới”  là  vậy.  Người  bị 
 cú  này,  người  bị  cú  khác  như  một  cảnh  báo.  Đủ  rồi.  Thôi  đi.  Chuẩn  bị  đi.  Bác  LC, 
 một  nhà  báo  đã  bảy  mươi  tám  tuổi,  nói  với  tôi,  hồi  còn  trẻ  ông  không  tin  những  gì 
 ông  bà  mình  nói,  nay  thì  càng  ngẫm  càng  thấy  đúng  đến  phát  sợ.  Hình  như  mọi  thứ 
 đều  đã  được  sắp  đặt  đâu  đó  rồi,  nhất  ẩm  nhất  trác  giai  do  tiền  định.  Do  vậy  mà  tuổi 
 chớm  già  thích  tìm  tới  tôn  giáo.  Nhỏ  đọc  Khổng,  lớn  đọc  Lão  Trang,  già  nữa  thì  Lão 
 Trang  cũng  không  đủ  mà  phải  Chúa,  phải  Phật.  Người  ta  thích  tìm  đến  thiền,  đọc 
 thiền,  hành  thiền.  Người  ta  theo  dưỡng  sinh,  tập  khí  công,  ráng  đưa  khí  vào  huyệt 
 đan  điền...  trong  tư  thế  bán  già,  kiết  già  gì  đó.  Một  số  nhà  khoa  học  đâm  ra  tin 
 huyền  bí,  điều  mà  lúc  trẻ  họ  phản  đối  quyết  liệt.  Tôn  giáo  trở  thành  niềm  an  ủi, 
 niềm  hạnh  phúc  của  nhiều  người.  Một  số  thích  đi  chùa,  lễ  Phật,  số  thích  đi  nhà  thờ, 
 nguyện  Chúa  và  người  ta  cũng  thích  làm  việc  từ  thiện.  Nhưng  nói  chung,  ở  tuổi 
 chớm  già,  người  ta  không  bám  vào  những  giáo  điều  cứng  nhắc.  Người  ta  có  thể  hiểu 
 sâu  xa  hơn  ý  nghĩa  của  Từ  bi,  Bác  ái.  Người  ta  nhìn  đời  bằng  con  mắt  cảm  thông 
 hơn,  độ  lượng  hơn  bởi  vì  người  ta  đã  từng  trải,  đã  tích  lũy  nhiều  kinh  nghiệm  sống, 
 người ta đã “tri thiên mệnh”. 

 Ở  nông  thôn  ngày  xưa,  người  vào  tuổi  năm  mươi  đã  con  đàn  cháu  đống,  ra 
 đường  đã  có  nhiều  người  gọi  là  ông,  là  cụ,  và  mỗi  khi  có  lễ  lạt  trong  làng,  họ  luôn 
 được  ăn  trên  ngồi  trước  (“Sống  lâu  lên  lão  làng”,  “Kính  lão  đắc  thọ”).  Nhiều  người 
 mới  hườm  hườm  cũng  ráng  đóng  vai  già,  nói  năng  điệu  bộ  cho  ra  vẻ  già  khá  ngộ 
 nghĩnh.  Tuy  vậy,  nhờ  xã  hội  hóa  theo  một  nếp  văn  hóa  lâu  đời  ít  thay  đổi  ở  nông 
 thôn  như  vậy,  người  chớm  già  dễ  dàng  chấp  nhận  và  an  phận.  Đó  là  ngày  xưa.  Bây 
 giờ  nông  thôn  cũng  đã  khác.  Người  chớm  già  ở  đô  thị  nói  chung  thường  thích  tham 
 gia  vào  một  công  việc  nào  đó  của  cộng  đồng,  như  tham  gia  vào  một  hội  đoàn,  một 
 câu  lạc  bộ,  là  thành  viên  của  hội  Phụ  huynh  học  sinh,  hội  Chữ  thập  đỏ,  hội  từ  thiện, 
 v.v...  Nhờ  sinh  hoạt  trong  tập  thể  như  vậy  họ  thấy  thoải  mái,  dễ  chịu,  thấy  mình  vẫn 
 có  ích  cho  cộng  đồng,  vẫn  có  thể  đóng  góp  những  kinh  nghiệm  trong  lãnh  vực  này 
 hay  lãnh  vực  khác.  Những  người  vốn  quen  với  công  việc  xã  hội  sẽ  thích  nghi  duyên 
 dáng  và  hài  lòng  với  công  việc  mới  này,  nhưng  những  người  không  quen  cũng 
 không  phải  dễ  dàng  tham  gia  một  cách  thoải  mái.  Một  số  người  tìm  kiếm  những  bạn 
 cùng  sở  thích,  họp  thành  những  nhóm  nhỏ  thân  mật,  gần  gũi,  tổ  chức  những  cuộc 
 vui  chơi  yên  tĩnh  hoặc  đi  đó  đi  đây,  thăm  viếng  các  thắng  cảnh,  chùa  chiền  cũng  là 
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 một  cái  thú  rất  tốt.  Lúc  này  họ  thường  đi  với  nhau  từng  nhóm  nhỏ  mà  không  đi  theo 
 từng  gia  đình  có  nhiều  thế  hệ  như  trước.  Thực  ra  bọn  nhóc  cũng  đã  lớn,  có  khuynh 
 hướng tách thành từng nhóm riêng của chúng mà không bám theo cha mẹ nữa. 

 VA�  NHƯ THE�  TO� I ĐE� N TRONG CUO�̣ C ĐƠ� I... 

 ĐO�  HO� NG NGỌC 

 đã yêu cuộc đời này 
 bằng trái tim của tôi... 
 (TCS) 

 K  hi  tôi  viết  những  dòng  này  thì  cơn  lũ  đã  và  đang  tràn  ngập  đồng  bằng 
 sông  Cửu  Long,  lôi  cuốn  không  ít  nhà  cửa  và  sinh  mạng  của  con  người.  Trong 
 nhiều  năm  liền,  người  ta  đã  tích  cực  phòng  chống  lũ,  mà  năm  nào  cũng  vậy,  mực 
 nước  vào  mùa  này  cứ  tăng  từng  ngày  nhanh  đến  nỗi  không  còn  chạy  kịp  nữa.  Bây 
 giờ  người  ta  bắt  đầu  bàn  đến  một  phương  án  khác:  Sống  chung  với  lũ.  Phải  rồi. 
 Người  ta  không  đắp  đập  ngăn  bờ,  chặn  dòng  nước  lũ  tràn  về  nữa  mà  sống  với  nó, 
 nắm  rõ  quy  luật  “đường  đi  nước  bước”  của  nó,  khơi  dòng  cho  nó  chảy  và  dĩ  nhiên 
 cũng  sẽ  nhận  từ  nó  những  phù  sa  mật  ngọt...  Tuổi  chớm  già  cũng  vậy,  đôi  khi... 
 chạy  không  kịp,  ập  tới,  xồng  xộc  tới,  và  dĩ  nhiên  người  ta  cũng  có  hai  cách  phản 
 ứng:  “phòng  chống”  nó,  ngăn  chặn  nó  hoặc  chấp  nhận  nó,  “sống  chung  hòa  bình” 
 với  nó,  rồi  thích  nghi,  rồi  điều  chỉnh  ta  trôi  theo  nó,  từ  đó  biết  đâu  cũng  không  ít 
 những  phù  sa  mật  ngọt.  Tùy  cách  mà  ta  chọn,  có  khi  ta  cứ  chống  đến  đâu  hay  đến 
 đó,  khi  nào  thua  thì  thua,  có  khi  ta  “dự  báo  thủy  văn”  từ  xa,  để  hoàn  toàn  không  bất 
 ngờ.  Cái  đó,  Tây  gọi  là  triết  lý  “ghế  xích  đu”,  còn  Đông  phương  ta  thì  gọi  là  thuận 
 thiên:  tiêu  dao,  tự  tại.  Hơn  hai  ngàn  năm  trước,  Trang  Tử  viết:  “Thuận  thiên  là  an 
 thời  xử  thế,  không  để  cho  buồn  rầu  lo  nghĩ,  giận  ghét  xâm  nhập  tâm  hồn.  Tiếp  vật 
 theo  bản  tính  của  sự  vật,  theo  luật  thiên  nhiên”.  Và  ông  khuyên  trong  chương 
 Dưỡng  sinh  chủ:  Phải  vừa  tu  dưỡng  nội  tâm,  vừa  chăm  sóc  ngoại  hình,  muốn  vậy 
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 nên  điều  độ  trong  việc  ăn  uống,  chăn  gối  và  đừng  nên  quá  sức  (  Trang  Tử,  Nguyễn 
 Hiến  Lê  dịch).  Còn  danh  y  Tuệ  Tĩnh  của  ta  thì  sắc  gọn  hơn:  “Bế  tinh  -  Dưỡng  khí  - 
 Tồn  thần.  Thanh  tâm  -  Quả  dục  -  Thủ  chân  -  Luyện  hình”  .  Biết  rõ  tiến  trình  sinh  lý 
 học,  cơ  thể  học  của  tuổi  chớm  già,  ta  sẽ  có  thể  “lắng  nghe”  cơ  thể  ta  nhiều  điều  thú 
 vị  như  lắng  nghe  câu  chuyện  của  dòng  sông.  Cái  ngớ  ngẩn  lãng  quên,  cái  phai  dần 
 mái  tóc,  những  nét  chân  chim  rồi  cả  một  vườn  chim  ngộ  nghĩnh  trên  da...  Ta  quan 
 sát,  nhìn  ngắm  ta  trôi  qua  từng  năm  tháng.  Trăng  rồi  khuyết,  hoa  rồi  tàn,  ta  rồi...  teo 
 là  chuyện  dĩ  nhiên,  sao  còn  phải  thắc  mắc.  Bệnh  hoạn,  đôi  khi  cũng  cần  thiết  để  có 
 một  quãng  lặng  nghỉ  ngơi,  miễn  không  phải  là  một  thứ  bệnh  tuyệt  vọng.  Tác  giả 
 Quy  Luật  Của  Muôn  Đời  Dumbatze  đã  nói  mỗi  người  nên  bị  bệnh  nặng  một  chuyến 
 trong  đời  cho  biết.  Phải  rồi,  lúc  đó  ta  mới  có  dịp  ngẫm  nghĩ,  nhìn  ngắm  lại  những 
 ngày  qua,  hoạch  định  những  ngày  tới,  ta  thấy  thương  ta  hơn  mà  cũng  thương  người 
 hơn.  Nhiều  khi  ta  đối  xử  với  ta  tệ  quá.  Cơ  thể  ta  ví  như  con  ngựa  kéo  xe  mà  ta  cứ 
 quất  roi  túi  bụi,  chẳng  thèm  chăm  sóc  lấy  một  chút.  Đã  vậy,  “Rồi  bị  thương  người 
 ta giữ gươm đao / Không chịu chữa không chịu lành thú độc”  (Xuân Diệu). 

 Cần  thiết  tạo  một  môi  trường  cho  người  lớn  tuổi,  đặc  biệt  là  cho  người  phụ 
 nữ  tiền  mãn  kinh  để  tránh  những  tai  nạn  gãy  xương  đáng  tiếc  xảy  ra  vì  biết  xương 
 đã  giòn,  đã  loãng.  Thuốc  men  bất  đắc  dĩ  mới  phải  dùng  và  chỉ  dùng  những  thứ  thật 
 cần  thiết  theo  hướng  dẫn  của  thầy  thuốc.  Kích  thích  tố  liệu  pháp  nhằm  cản  trở  bước 
 tiến  của  thiên  nhiên  chỉ  dùng  trong  những  trường  hợp  đặc  biệt,  ngắn  hạn,  bởi  vì  nó 
 vẫn  là  một  con  dao  hai  lưỡi.  Trái  lại,  để  cho  dáng  dấp  thanh  tao,  vẫn  phải  theo  cách 
 dưỡng  sinh  của  người  xưa:  “Thu  ăn  măng  trúc,  đông  ăn  giá.  Xuân  tắm  hồ  sen  hạ 
 tắm  ao”  (Nguyễn  Bỉnh  Khiêm).  Thực  phẩm  vẫn  là  điều  cần  quan  tâm  trước  tiên. 
 Thức  ăn  nên  ít  năng  lượng,  ít  đường,  ít  muối,  ít  dầu  mỡ  mà  nhiều  xơ,  nhiều  vitamin. 
 Ít  đường  để  tránh  đái  đường,  tránh  mập,  ít  muối  để  tránh  cao  huyết  áp,  ít  dầu  mỡ  để 
 tránh  béo  bệu;  nhiều  xơ  tránh  táo  bón,  tránh  ung  thư,  nhiều  vitamin  tăng  cường  sức 
 sống,  sức  đề  kháng.  “Măng  trúc”  ấy  là  thức  ăn  nhiều  xơ,  ít  năng  lượng,  “giá”  ấy  là 
 thức  ăn  nhiều  vitamin!  Mà  mùa  nào  thức  đó!  Thế  mới  biết  ông  cha  ta  ngày  xưa... 
 khôn  đến  thế  nào!  Tuổi  chớm  già,  người  ta  ít  vận  động,  ít  tiêu  hao  năng  lượng,  lại 
 có  tiền,  lại  có...  quyền,  lại  bị  tiệc  tùng  giỗ  chạp  cưới  hỏi  liên  miên  người  ta  dễ  mắc 
 một  số  bệnh  tiêu  hóa  như  đau  bao  tử,  bón,  trĩ,  ung  thư  ruột  già,  chai  gan,  tích  mỡ 
 trong  gan  (thường  gọi  là  gan  nhiễm  mỡ)...  Vận  động  cơ  thể  với  những  phương  pháp 
 thể  dục  thể  thao  vừa  sức  cũng  là  cách  giữ  cho  khớp  không  long,  cơ  không  nhão  và 
 nhờ đó bộ xương được giữ chắc, an toàn hơn.  “Xuân  tắm hồ sen hạ tắm ao”  là vậy! 

 Biết  rõ  vai  trò,  vị  trí  của  mình  trong  xã  hội,  lúc  tiến  lúc  thoái  để  thân  tâm 
 được  an  nhàn,  người  xưa  “tiến  vi  quan,  thoái  vi  sư”  cũng  là  một  công  thức  tốt  cho 
 tuổi  chớm  già.  Đã  vậy  khi  hứng,  người  ta  có  thể  treo  ấn  từ  quan  để  “lên  non  tìm 
 động  hoa  vàng  ngủ  say”  được,  không  như  bây  giờ  còn  kẹt...  biên  chế,  phải  chờ 
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 duyệt  hội  đồng!  Sau  những  năm  cống  hiến  tận  lực,  lúc  về  già  người  ta  đã  có  ít  nhiều 
 kinh  nghiệm,  có  thể  truyền  đạt  lại  cho  đàn  em  cũng  là  điều  tốt,  tạo  điều  kiện  cho 
 đàn  em  thay  thế  và  vui  vẻ  lui  về  giữ  vị  trí  “cố  vấn”  trong  một  lãnh  vực  nào  đó  để 
 thấy  mình  còn  có  ích.  Với  sự  từng  trải,  lòng  độ  lượng,  có  thể  mỉm  cười  nhìn  những 
 đổi  thay:  “Mặc  ai  hỏi  mặc  ai  không  hỏi  tới,  gẫm  chuyện  đời  mà  ngắm  kẻ  trọc 
 thanh”  (Nguyễn Công Trứ) cũng thú vị lắm chứ! 

 Biết  rõ  tiến  trình  cuộc  sống,  rằng  tuổi  chớm  già,  ấy  là  thời  kỳ  chuyển  tiếp,  từ 
 ngày  xưa  còn  bé  chỉ  biết  đến  ta,  rồi  có  đôi  bạn,  vợ  chồng,  rồi  chung  lo  gia  đình  con 
 cái,  khi  con  cái  lớn  khôn,  lại  trở  về  thời  của  đôi  bạn...  già,  để  rồi  năm  tháng  trôi 
 nhanh,  tiến  dần  đến  chỗ  chỉ  lại  biết  mình  ta  (ego  -  centered)  như  hồi  xưa  còn  bé. 
 Lâm  Ngữ  Đường  viết:  “Đời  sống  là  một  bài  thơ.  Nó  có  vận  luật,  tiết  điệu,  chu  kỳ 
 thịnh  suy  của  nó.  Mới  đầu  là  tuổi  nhỏ  ngây  thơ  rồi  tới  tuổi  xuân  vụng  về,  ráng  thích 
 ứng  với  xã  hội,  nhiều  nhiệt  tình,  nhiều  tham  vọng,  dại  dột  mà  có  lý  tưởng,  tiếp  tới 
 một  tuổi  hoạt  động  kịch  liệt,  rút  được  nhiều  kinh  nghiệm  trong  xã  hội  về  bản  chất 
 con  người,  tới  tuổi  trung  niên,  hoạt  động  giảm  đi,  tính  tình  dịu  đi  như  một  trái  cây 
 đương  chín  hoặc  như  thứ  rượu  ngon  đã  hết  nồng,  khoan  dung  hơn,  ôn  hòa  hơn, 
 nhưng  cũng  ngạo  nghễ  hơn,  bất  chấp  hơn,  rồi  tới  khi  bắt  đầu  xế  bóng  các  hạch  nội 
 tiết  hoạt  động  giảm  đi,  chúng  ta  mới  thấy  là  có  được  cái  triết  lý  của  tuổi  già,  cái  tuổi 
 của  hòa  bình,  ổn  định,  nhàn  dật  và  mãn  nguyện...”.  Rồi  ông  khẳng  định  thêm:  “Hồi 
 tráng  niên  mà  không  biết  nhàn  tản  thì  đã  là  một  tật  xấu  rồi,  tới  tuổi  già  mà  không 
 biết  nhàn  tản  thì  quả  là  một  tội  lớn  đối  với  bản  tính  con  người.”  (  Sống  đẹp  -  Lâm 
 Ngữ Đường, bản dịch Nguyễn Hiến Lê). 

 Cần  cho  con  cái  biết  những  khó  khăn  của  tuổi  chớm  già,  chúng  có  thể  chia  sẻ 
 ít  nhiều,  hoặc  ít  ra  cũng  cảm  thông  được  những  điều  kỳ  cục  bất  thường  của  ta  cũng 
 như  ta  cảm  thông  những  kỳ  cục  bất  thường  của  chúng  ở  tuổi  mới  lớn.  Biết  lấp  “tổ 
 trống”  là  điều  kiện  tiên  quyết  để  có  hạnh  phúc  ở  người  phụ  nữ  tuổi  chớm  già.  Lệ 
 thuộc  con  quá  đáng  là  điều  không  tốt.  Mớm  cho  con  ăn,  nhưng  khi  đủ  lông  đủ  cánh 
 thì  phải  giúp  cho  con  bay  xa,  bay  cao.  Quyến  luyến  mãi  cái  tổ  trống  rõ  ràng  là 
 không  nên.  Ở  người  đàn  ông,  tuổi  về  hưu  cũng  vậy.  Phải  biết  “Nợ  tang  bồng  trang 
 trắng  vỗ  tay  reo”  (Nguyễn  Công  Trứ)  mới  là  hợp  đạo  lý.  Cần  có  nhiều  cách  sống, 
 nhiều  “nghề  tay  trái”  để  không  phải  nhàm  chán,  nôn  mửa.  Sáng  tạo  thì  không  bao 
 giờ  tắt,  dù  tuổi  đã  cao.  Cần  biết  hưởng  nhàn,  “Thú  yên  hà  trời  đất  để  riêng  ta”  . 
 Không  tranh  với  ai  thì  cũng  không  ai  tranh  với  ta  mới  “Thảnh  thơi  thơ  túi  rượu 
 bầu”  được.  Chơi  một  môn  thể  thao,  đọc  sách,  xem  phim,  du  ngoạn,  làm  vườn,  khắc 
 gỗ,  nặn  tượng,  vẽ  tranh,  chụp  ảnh,  thêu  đan,  nấu  nướng,  học  thêm  một  điều  gì  đó 
 mà  mình  thích...  đều  rất  tốt  cho  tuổi  chớm  già.  Tham  gia  vào  công  việc  cộng  đồng, 
 làng  xóm,  tham  gia  các  hội  đoàn,  câu  lạc  bộ,  hội  từ  thiện.  Có  thể  đến  với  một  tôn 
 giáo,  nhưng  không  nên  mê  tín  dị  đoan.  Tiền  rất  cần  thiết  nhưng  không  để  nô  lệ  đồng 
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 tiền.  Ông  Nguyễn  Hiến  Lê  viết:  “Khi  nghèo  thì  phải  tận  lực  chiến  đấu  với  cảnh 
 nghèo  vì  phải  đủ  ăn  mới  giữ  được  sự  độc  lập  và  tư  cách  của  mình.  Nhưng  khi  đã  đủ 
 ăn  rồi  thì  đừng  nên  làm  giàu,  phải  để  thì  giờ  làm  những  việc  hữu  ích  mà  không  vì 
 danh  vì  lợi.  Giá  trị  của  ta  ở  chỗ  làm  được  nhiều  việc  như  vậy  hay  không”.  (  Đời  viết 
 văn của tôi,  Nguyễn Hiến Lê). 

 Tuổi  chớm  già  biết  thuận  thiên,  biết  tiêu  dao,  tự  tại,  biết  từ  bỏ  đúng  lúc,  biết 
 thư  nhàn,  sáng  tạo,  có  sức  khỏe  vừa  đủ,  không  nợ  nần,  không  vướng  bận  cũng 
 chẳng khoái ư? 

 A� O XƯA DU�  NHA� U 

 TRỊNH CO� NG SƠN 

 (Viết thêm của Trịnh Công Sơn) 

 “  Á  o  xưa  dù  nhàu  cũng  xin  bạc  đầu  gọi  mãi  tên  nhau”.  Đó  là  lời  trong  bài 
 hát  Hạ  Trắng  của  tôi.  Bạc  đầu  có  phải  đã  chớm  già  không.  Theo  tôi,  bạn  Đỗ  Hồng 
 Ngọc  ạ,  đó  chỉ  là  thay  đổi  một  màu  tóc.  Trời  đất  có  bốn  mùa.  Con  người  cũng  có 
 những  mùa  riêng  của  nó.  Hết  mùa  đông,  thiên  nhiên  trở  lại  mùa  Xuân.  Tôi  cũng 
 nghĩ  như  thế,  con  người  có  trái  tim  biết  chìu  chuộng  và  yêu  thương  cuộc  đời  cũng 
 sẽ  có  lại  những  mùa  xuân.  Mùa  Xuân  là  bất  tận  đối  với  thiên  nhiên  và  của  cả  nhân 
 loại.  Đừng  bao  giờ  ngại  ngùng  nói  với  đời  riêng  chung  là  tôi  còn  rất  trẻ.  Sống  trong 
 cùng  thời  đại,  có  cùng  một  ngôn  ngữ,  một  phong  tục  tập  quán,  theo  tôi,  nói  với  một 
 người  trẻ,  tôi  già  rồi  em  ạ  là  một  điều  vô  lễ.  Hãy  nói  rằng:  Tôi  với  em  là  hai  kẻ  đồng 
 hành  trong  cuộc  đời  này.  Sống  trong  cùng  thời  đại,  tôi  nghĩ  rằng,  không  có  già, 
 không  có  trẻ.  Nếu  không  thì  làm  sao  cảm  thông  nhau  được.  Tất  cả  mọi  người  là  bạn 
 dù  đó  là  con  của  bạn  đi  nữa.  Nếu  cuộc  đời  này  ai  cũng  nghĩ  rằng  mọi  người  đều  là 
 bạn  của  nhau  chắc  cuộc  sống  sẽ  thêm  da  thêm  thịt  đẹp  đẽ  biết  bao  nhiêu.  Đây  có  thể 
 chỉ  là  giấc  mơ  riêng  của  tôi  nhưng  trong  đời  sống  tôi  đã  nhiều  lần  thấy  giấc  mơ  ấy 
 có  thật.  Cái  biên  giới  giữa  tuổi  chớm  già  và  tuổi  trẻ  chỉ  là  một  ước  lệ  mà  nghìn  năm 
 trước  đã  bịa  ra.  Cái  khuôn  phép  ấy  đã  làm  cho  thế  hệ  này  và  thế  hệ  kia  có  những 
 ngăn  cách  không  cần  thiết  và  từ  đó  đã  làm  cho  cuộc  đời  buồn  tẻ  hẳn  đi.  Tôi  cho 
 rằng  cách  xử  thế  như  vậy  là  thiếu  lòng  nhân  ái.  Có  những  thứ  tôn  ti  trật  tự  cần  giữ 
 gìn  nhưng  cũng  có  những  thứ  tôn  ti  cần  xóa  bỏ.  Xóa  bỏ  để  cuộc  đời  trở  nên  thân  ái 
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 hơn.  Yêu  thương  nhau  ai  mà  không  mơ  ước.  Tóc  trắng  tóc  xanh  đáo  cùng  cũng  chỉ 
 một màu hư vô mây nước trong trời đất mà thôi. 

 Trịnh Công Sơn 

 NHƯ SO� NG VA� O BIE� N 

 ĐO�  TRUNG QUA� N 

 T  rời  ạ!  Cuộc  cãi  nhau  này  làm  sao  cho  cùng?  Nhạc  sĩ  nói  không,  bác  sĩ  nói 
 có, nói chớm. 

 Ở  phương  diện  y  học,  tôi  đương  nhiên  tin  bác  sĩ,  nhưng  Đỗ  Hồng  Ngọc  đâu 
 chỉ  đơn  thuần  là  bác  sĩ,  anh  còn  làm  thơ  từ  hồi  còn  là  sinh  viên,  đã  có  tác  phẩm  xuất 
 bản  hẳn  hoi  với  bút  danh  Đỗ  Nghê  (họ  cha,  họ  mẹ  ghép  lại):  Tình  Người  (1967), 
 Thơ  Đỗ  Nghê  (1973),  rồi  Giữa  Hoàng  Hôn  Xưa  (1993),  Vòng  Quanh  (1997)... 
 Chàng  sinh  viên  mà  học  giả  Nguyễn  Hiến  Lê  thường  nhắc  tên  trong  hồi  ký  của  ông. 
 Rồi  gần  đây  là  Đỗ  Hồng  Ngọc  tên  thật  trên  trang  thơ  Tuổi  Trẻ  Chủ  nhật  1994  với 
 những bài “haiku” rất hay viết từ Boston, Mỹ. 

 Lại  không  chỉ  thơ,  trang  thơ  ấy  được  minh  họa  bằng  chính  những  ký  họa  bút 
 dạ  về  một  góc  China  town,  một  góc  điện  Capitol  với  mùa  thu  vàng,  ghế  đá  công 
 viên.  Nghĩa  là  ông  bác  sĩ  ấy  cũng  rất  chi  nghệ  sĩ.  Vậy,  ở  phương  diện  nghệ  sĩ,  Trịnh 
 Công Sơn lại nói đúng? Không có tuổi già! 

 Tôi  đâm...  hoài  nghi  tìm  hỏi  ông  Đỗ  Hồng  Ngọc  về  cái  “hoàn  cảnh”  gì  đã 
 giúp  anh  viết  một  cuốn  sách  y  học  lại  bằng  văn  chương  của  văn  học,  nhẹ  nhàng, 
 trầm  tư  và  tất  cả  đều  lấy  tựa  lẫn  tiêu  đề  bằng  lời  ca  khúc  Trịnh  Công  Sơn.  “Có!  Có 
 tuổi  chớm  già  đấy!  Một  sớm  nọ  khi  thức  dậy,  nhìn  vào  gương  soi  tôi  suýt  nữa 
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 không...  nhận  ra  mình.  Ai  đó  ở  trong  gương  với  vết  chân  chim  trên  khóe  mắt,  vết 
 rạn  trên  khóe  miệng...  Tôi  lấy  vội  giấy  bút  vẽ  lại  gương  mặt  ấy,  tôi  nghĩ  về  cái  chớm 
 cho  tôi  và  những  người  khác...”  Đỗ  Hồng  Ngọc  nói  vậy.  Và,  cả  Đỗ  Hồng  Ngọc  bác 
 sĩ lẫn Đỗ Hồng Ngọc nhà thơ cùng ngồi vào bàn - đồng tác giả. 

 Viết  về  tâm  sinh  lý,  chuyên  môn  y  học  bằng  giọng  văn  tâm  tình,  “ướt  át”  như 
 thế quả là hiếm gặp trong sách y khoa giáo dục. 

 Một  ngày  của  bác  sĩ  Ngọc  thật  không  còn  chỗ  thở:  hội  họp,  giảng  dạy,  hướng 
 dẫn  chuyên  môn,  khám  bệnh  ngoài  giờ  cho  trẻ  con.  Anh  là  bạn  thân  của  lứa  tuổi 
 Mực  tím  (Phòng  mạch  Mực  Tím),  là  “ông  ngoại”  của  những  đứa  nhỏ  đang  ốm  sốt 
 trong  tay  người  mẹ  trẻ.  Việc  viết  lách,  viết  sách,  làm  thơ  khi  trời  hửng  sáng,  dậy 
 sớm,  ngồi  vào  bàn  computer  gõ,  để  đó,  khi  nào  rảnh  mới  xem  lại,  sửa  chữa,  sắp  xếp. 
 Sức làm việc thật dữ dội và tất nhiên cũng phải... chớm già thôi! 

 Anh  đâu  có  sợ  tuổi  già,  đâu  có  cố  gắng  chống  chọi  với  thời  gian.  Anh  đã  và 
 đang  tự  điều  chỉnh  mình,  hiểu  đạo  sống  thuận  thiên,  thấm  cái  tư  tưởng  nhập  thế, 
 xuất  thế  Á  Đông.  Vị  bác  sĩ,  thi  sĩ  ấy  vẫn  vui  vẻ  “mỗi  ngày  tôi  chọn  một  niềm  vui” 
 để  hòa  nhập  vào  biển  đời  rộng  lớn.  Dù  một  chiều  chợt  thấy  “ngồi  ôm  tóc  dài,  chập 
 chờn lau trắng trong tay...”. 

 Đỗ Trung Quân. 
 (  Tuổi Trẻ Chủ Nhật  , 5. 1. 1997) 
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 GIÀ ƠI... CHÀO BẠN! 
 ----------------------- 

 Lời Ngỏ 

	GIÀ	ƠI...	CHÀO	BẠN!	

 ĐO�  HO� NG NGỌC 

 G  ià  là  một  hiện  tượng  sinh  lý  tự  nhiên,  một  giai  đoạn  phát  triển  bình 
 thường  của  vòng  đời.  Già  là  một  điều  tất  yếu,  là  chuyện  đương  nhiên  khi  người  ta 
 tích  tuổi,  thêm  tuổi.  Già  cũng  là  điều  phổ  quát.  Như  vậy  già  không  riêng  ai,  không 
 riêng  thời  nào,  không  riêng  xứ  nào.  Già  cũng  là  điều  không  đảo  ngược  được,  không 
 thay đổi được, dù ngày càng có nhiều người lao vào tìm thuốc trường sinh... 

 Nhưng  già  cũng  thường  đi  đôi  với  bệnh  hoạn.  Nhờ  những  tiến  bộ  của  y  học 
 người  ta  hiểu  biết  tiến  trình  lão  hóa,  hiểu  biết  các  bệnh  tật  của  tuổi  già  và  do  đó  có 
 thể  làm  giảm  thiểu  tác  hại,  và  như  vậy  là  giúp  cho  người  già  sống  khỏe  mạnh  với 
 một cuộc sống có chất lượng hơn xưa. 

 Thế  nhưng  để  thực  sự  sống  vui,  sống  khỏe  thì  còn  phải  hiểu  những  vấn  đề 
 thay  đổi  trong  tâm  sinh  lý  ở  người  già,  giải  quyết  những  mối  quan  hệ  của  người  già 

 ĐỖ HỒNG NGỌC & NHIỀU TÁC GIẢ: TUYỂN TẬP CÀNH MAI SÂN  TRƯỚC * *  51 



 với  chính  bản  thân  mình,  với  gia  đình,  với  con  cháu,  với  xã  hội,  nghĩa  là  giúp  họ  có 
 khả  năng  tự  điều  chỉnh  thái  độ,  hành  vi  cuộc  sống  cho  phù  hợp  với  lứa  tuổi,  với 
 hoàn  cảnh  mới  và  có  ý  thức  dự  phòng  các  nguy  cơ  bệnh  tật.  Không  thể  không  kể 
 đến  yếu  tố  văn  hóa  giáo  dục,  sẽ  giúp  thế  hệ  sau  biết  cách  xử  lý  với  thế  hế  trước  và 
 các  hình  thức  tổ  chức  xã  hội  thế  nào  để  giúp  cho  người  già  sống  khỏe,  sống  vui,  có 
 bạn bè, có nơi giải trí, có nơi nương tựa. 

 Năm  1999,  năm  Quốc  tế  người  cao  tuổi,  tôi  viết  cuốn  sách  nhỏ  này  để  tặng... 
 mình  và  những  bạn  bè  cùng  lứa,  những  người  đang  bước  vào  bậc  thềm  của  tuổi... 
 già và đã có thể mỉm cười rạng rỡ:  “Già ơi... chào  bạn!” 

 Đỗ Hồng Ngọc 
 Sài Gòn tháng 11 năm 1999 

 GIA�  LA�  GI�? 

 ĐO�  HO� NG NGỌC 

 G  ià  là  gì?  Trời  ạ,  câu  hỏi  tưởng  dễ  òm  mà  hóa  ra  rất  khó  trả  lời  cho  chính 
 xác.  Một  buổi  mai  thức  dậy  thấy  lưng  nhức  mỏi,  bước  xuống  giường  một  bên  gối 
 hơi  đơ,  nhìn  vào  gương  soi  thấy  những  vết  nhăn  nhúm.  Già  rồi  đó  sao?  Không  hẳn. 
 Uống  viên  thuốc  cảm,  thấy  khỏe  ra,  lại  năng  nổ  hoạt  động.  Có  gì  là  già  đâu.  Bạn  bè 
 tụm  lại  bên  ly  cà  phê  sáng,  nói  đủ  thứ  chuyện  trên  đời,  từ  chuyện  Ronaldo  đến 
 chuyện  Monica,  chuyện  tận  thế  năm  2000,  rồi  cười  ha  hả,  có  khi  còn  chòng  ghẹo 
 một  cô  gái  qua  đường,  ai  đó  nhắc  tới  Viagra  một  cách  diễu  cợt,  có  gì  là  già  đâu! 
 André  Maurois  bảo  “Kỳ  lạ  thay  cái  tuổi  già!  Không  ai  nghĩ  là  mình  sẽ  già!  Họa 
 chăng  là  kẻ  khác  có  thể  già  còn  mình  thì  không.  Cho  đến  một  hôm,  gặp  lại  người 
 bạn  cũ  của  30  năm  về  trước,  thấy  trên  mặt  bạn  mình  những  nét  già  nua  tuổi  tác, 
 mới  chợt  giật  mình  nhưng  cũng  nghĩ  đó  là  chuyện  của  bạn.  Già  đến  với  ta  một  cách 
 từ từ, khó mà nhận biết”. 

 Một bệnh nhân cũ, có lần gặp tôi ngạc nhiên: 
 - Hơn mười năm rồi mới gặp lại bác sĩ! Thấy bác sĩ già đi nhiều! 
 Tôi cười: 
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 - Đúng vậy! Hồi đó tôi còn trẻ hơn bây giờ! 
 Rồi cả hai cùng cười không ngờ mình nói chuyện... có duyên đến vậy. 
 Có  người  nói  cuộc  đời  chia  ra  làm  ba  hồi:  “Hồi  trẻ”,  “Hồi  trung  niên”  và 

 “Hồi  đó”.  Khi  ta  dùng  từ  “Hồi  đó”  hơi  nhiều  để  nhắc  lại  những  chuyện  xưa  thì  đó  là 
 dấu  hiệu  của  tuổi  già.  André  Maurois  nói  “Thậm  chí  có  khi  ta  chấp  nhận  tuổi  đã 
 cao đấy, tóc đã bạc đấy, nhưng vẫn có một trái tim không già. Không muốn già”. 

 Tôi  đã  có  lần  mắc  sai  lầm  khi  viết  một  bài  báo  gọi  GS  Trần  Văn  Khê  là  “một 
 ông  già  dễ  thương”,  lúc  ông  mới  78  tuổi!  Do  vậy  mà  bị  độc  giả  -  ông  Khai  Trí  -  viết 
 thư  cự  nự:  Không  có  cái  gọi  là  già!  Vì,  theo  ông,  lúc  20  -  30  tuổi,  người  ta  còn  quá 
 trẻ!  30  -  40  đang  trẻ,  40  -  50  hãy  còn  trẻ,  50  -  60  trẻ  không  ngờ,  60  -  70  trẻ  lạ  lùng 
 và trên 70 là trẻ vĩnh viễn! Có cái gì là già đâu? 

 Một  nhóm  thầy  thuốc  Pháp,  trong  cuốn  Savoir  se  soigner  pour  bien  vieillir 
 (Biết  tự  chăm  sóc  để  có  một  tuổi  già  khỏe  mạnh)  cũng  viết:  “Năm  tháng  không  có 
 nghĩa  lý  gì!  Nó  chỉ  là  yếu  tố  phụ.  Có  những  người  già  lúc  mới  20  vì  không  niềm  tin, 
 không  hy  vọng  và  những  người  ngoài  80  còn  trẻ  vì  đầy  ắp  những  niềm  tin  và  hy 
 vọng,  những  kế  hoạch  không  chỉ  cho  năm  sau,  tháng  sau,  mà  còn  cho  ngày  mai, 
 ngày mốt...” Và họ khẳng định:  “Tâm hồn không bao  giờ già, nó trẻ vĩnh viễn”. 

 Người  ta  chỉ  già  khi  người  ta  chịu  chấp  nhận  nó.  Và  họ  khuyên  đừng  bao  giờ 
 nói  “Hồi  đó”,  “Hồi  của  thời  tôi”  vì  cái  thời  của  ta  vẫn  còn  đó  thôi,  vẫn  tiếp  diễn  đó 
 thôi  và  hiện  nay  ta  vẫn  có  cái  thời  của  ta  đó  chứ.  “Age  is  mostly  a  matter  of  mind!  If 
 you  don’t  mind,  it  doesn’t  matter”  (Tuổi  tác  là  chuyện  cái  tâm,  nếu  ta  không  thèm 
 quan tâm, chả có vấn đề tuổi tác!). Một cách chơi chữ thật tuyệt! 

 André  Maurois  trong  “Nghệ  thuật  già”  cũng  cho  một  ví  dụ:  “Thử  vượt  cái 
 dốc  này  xem  nào,  cái  dốc  mình  vẫn  vượt  hồi  nhỏ.  A!  Được  đó  chứ!  Tới  đỉnh  rồi, 
 vẫn  còn  nhanh  nhẹn  lắm...  Có  điều  hơi  hổn  hển!  À,  mà  hồi  trẻ  cũng  hổn  hển  đó 
 thôi!”. 

 Rồi  ông  già  minh  triết  đó  ví  von  tuổi  đời  như  mùa  chuyển  trên  cành.  Mùa  thu 
 qua  đi,  cây  cối  vẫn  nguyên  lá  trên  cành.  Cho  đến  khi  cơn  gió  mùa  đông  đến,  làm 
 cây  trút  lá,  trơ  lại  những  cành  khẳng  khiu.  Một  người  già  có  thể,  một  hôm  nào  đó, 
 một  cơn  bệnh  hoạn  xuất  hiện  làm  cho  lộ  rõ  tuổi  già.  Không  phải  lỗi  của  cơn  gió. 
 Chúng  ta  đã  vào  cái  tuổi  già  mà  chẳng  hay  biết  thôi.  Vậy  thì  thà  chấp  nhận  có  một 
 tuổi  già,  chủ  động,  tích  cực  chuẩn  bị  chờ  đón  nó,  tìm  hiểu  nó,  không  tốt  hơn  là  để 
 cho  nó  đến  đột  ngột  như  cơn  gió  mùa  đông  làm  lộ  những  cành  cây  khẳng  khiu  ư?  Dĩ 
 nhiên,  nhờ  có  bước  chuẩn  bị  tốt,  ta  có  một  “kế  hoạch  già”,  một  “nghệ  thuật  già”  hẳn 
 hoi,  để  hưởng  một  hạnh  phúc  trời  cho  mà  người  xưa  ở  Đông  phương  gọi  là  “hưởng 
 lạc dư niên” không hay hơn sao? 
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 Lâm Ngữ Đường viết đại ý: 
 “Nghe  một  ông  lão  còn  khang  kiện  khoe  mình  còn  trẻ,  hoặc  nghe  người  ta 

 khen  ông  còn  trẻ,  tôi  nghĩ  có  sự  lầm  lẫn  về  ngôn  từ  ở  đây.  Phải  nói:  “Già  mà  khỏe” 
 mới  đúng  chứ!  Già  mà  khỏe  là  hạnh  phúc  nhất  của  con  người,  như  vậy  mà  gọi  là 
 trẻ  chả  hóa  ra  làm  giảm  giá  trị  của  hạnh  phúc  đi  ư?  Không  gì  đẹp  bằng  một  người 
 già minh mẫn, hiền từ, khỏe mạnh, ôn tồn bàn về thế sự một cách từng trải...”. 

 André Maurois cũng viết: 
 “Sau  năm  sáu  chục  năm  trời  nếm  trải  những  thành  công  và  thất  bại,  hỏi  ai 

 còn  có  thể  giữ  được  nguyên  vẹn  những  điểm  sung  mãn  thời  trẻ.  Đi  vào  hoàng  hôn 
 của  cuộc  đời,  như  đi  vào  vùng  ánh  sáng  đã  điều  hòa,  ít  chói  chang  hơn,  mắt  khỏi  bị 
 lóa  bởi  những  màu  sắc  rực  rỡ  của  bao  ham  muốn.  Người  ta  nhìn  mọi  vật  đúng  với 
 thực chất của nó”. 

 Và  như  vậy,  già  là  một  giai  đoạn  tất  yếu  của  vòng  đời,  một  chuyện  đương 
 nhiên  khi  người  ta  tích  tuổi,  cớ  sao  còn  phải  lảng  tránh?  Có  trẻ  thì  có  già,  đó  là  một 
 nhịp  điệu  của  vũ  trụ,  đâu  cần  phải  khổ  đau  vì  già,  trái  lại,  phải  làm  sao  để  có  một 
 tuổi  già  hạnh  phúc.  “Sống  lâu,  sống  khỏe,  sống  vui”  như  một  khẩu  hiệu  rất  có  ý 
 nghĩa  của  Chương  trình  chăm  sóc  sức  khỏe  người  cao  tuổi  của  Việt  Nam.  Tích  tuổi 
 mà  ít  ốm  đau,  biết  sống  hữu  ích  cho  mình,  cho  người,  với  chất  lượng  cuộc  sống  cao 
 nhất  có  thể  có  được  thì  hẳn  là  tốt  hơn  và  đúng  với  điều  Tổ  chức  sức  khỏe  Thế  giới 
 kêu  gọi:  Hãy  sống  một  tuổi  già  tích  cực!  Và  như  vậy,  phải  chăng  ta  có  thể  nói  với 
 tuổi già của ta: 

 Bonjour vieillesse! “Già ơi... chào bạn!”. 

 *  “Đọc  bản  thảo  Già  Ơi…  Chào  Bạn!  hai  lần  rồi  ba 
 lần…  Có  sự  chính  xác  của  khoa  học  mà  người  đọc 
 được  dịp  để  học  thuộc,  lại  có  chất  humour  đem  lại  nụ 
 cười  thâm  thúy.  Giọng  văn  đầy  nghệ  thuật.  Anh  nói 
 chuyện có duyên”. 
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 Nhà văn, nhà giáo Võ Hồng 

 *  “  Già  Ơi…  Chào  Bạn!  là  một  tác  phẩm  tuyệt  vời  mà 
 tôi  không  đủ  chữ  để  diễn  tả,  tôi  chỉ  có  một  cảm  nhận 
 là  có  rất  nhiều  trái  tim  thổn  thức,  mủi  lòng  vì  nó!  Mủi 
 lòng  vì  được  một  bác  sĩ  kê  đơn  đúng  bệnh  của  mình 
 mà  ngay  cả  bản  thân  cũng  không  nhận  định  được  là 
 bệnh gì…”. 

 Minh Tâm 

 2. KHI NA� O THI� NGƯƠ� I TA GIA� ? 

 ĐO�  HO� NG NGỌC 

 N  hưng  vào  lúc  nào  thì  người  ta  có  quyền  nói  câu  “Già  ơi...  chào  bạn!”  đó? 
 Thực  ra  không  có  một  cái  mốc  nào  rõ  ràng  cả.  Tuy  vậy,  không  phải  vô  cớ  mà  André 
 Maurois  đánh  dấu  bằng  “Năm  -  sáu  chục  tuổi”,  còn  cuốn  sách  của  nhóm  bác  sĩ  Pháp 
 kể trên cũng nói rõ là dành cho những người trên tuổi 50. 

 Tháng  7.  1996,  tại  Brazil,  một  Hội  nghị  quốc  tế  về  Tuổi  già  đã  đưa  ra  một 
 tuyên  ngôn  gọi  là  Tuyên  ngôn  Brazil,  theo  đó  già  là  một  giai  đoạn  tất  yếu,  phổ  quát, 
 liên  quan  đến  mỗi  cá  nhân,  gia  đình,  cộng  đồng  và  xã  hội.  Người  già  trên  thế  giới 
 ngày  càng  đông,  nhất  là  phụ  nữ  (do  tuổi  thọ  cao  hơn  nam  giới)  nhưng  phụ  nữ  lớn 
 tuổi  cũng  chính  là  thành  phần  gặp  nhiều  khó  khăn  trong  cuộc  sống  cần  được  đặc 
 biệt  quan  tâm  giúp  đỡ  để  họ  có  một  tuổi  già  khỏe  mạnh,  hạnh  phúc.  Hội  nghị  khẳng 
 định  già  là  một  tiến  trình  bình  thường  của  cuộc  sống.  Già  không  phải  là  một  bệnh. 
 Già  cũng  không  thể  tránh  được,  không  thể  đảo  ngược  được,  nhưng  những  bệnh  tật, 
 tàn  phế  của  tuổi  già  thì  có  thể  tránh  hoặc  làm  chậm  lại  được  bằng  những  biện  pháp 
 y  học,  xã  hội,  kinh  tế  và  môi  trường.  Vấn  đề  đặt  ra  là  làm  sao  có  được  sự  công  bằng 
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 cho  toàn  thể  người  già  trên  thế  giới  vì  hiện  nay  có  nhiều  bất  công  giữa  những  người 
 già  ở  những  châu  lục  khác  nhau,  giàu  nghèo  khác  nhau,  môi  trường  và  điều  kiện 
 sống  khác  nhau  nên  tuổi  thọ,  bệnh  tật...  và  chất  lượng  cuộc  sống  rất  khác  nhau.  Hội 
 nghị  cũng  không  đưa  ra  một  cột  mốc  nào  cụ  thể  để  xác  định  khi  nào  thì  người  ta 
 già! 

 Tổ  chức  Sức  khỏe  thế  giới  (WHO)  tháng  10.  1998  cho  biết  hiện  nay  thế  giới 
 có  580  triệu  người  trên  60  tuổi  và  đến  năm  2020  số  người  này  sẽ  là  1  tỷ.  Mục  tiêu 
 của  thế  kỷ  tới  sẽ  là  cải  thiện  chất  lượng  cuộc  sống  cho  người  già  mà  sức  khỏe  là  yếu 
 tố  quan  trọng  hàng  đầu  để  con  người  có  thể  có  được  hạnh  phúc.  Sức  khỏe  lại  tùy 
 thuộc  vào  hành  vi  và  lối  sống  của  mỗi  con  người  từ  thuở  còn  thơ.  Nên  để  con  người 
 có  thể  sống  lâu,  sống  khỏe,  sống  vui,  sống  tích  cực  thì  phải  can  thiệp  từ  rất  sớm, 
 không đợi đến già mới lo tập dưỡng sinh, dinh dưỡng, thuốc men... 

 Dĩ  nhiên  không  chỉ  cần  sự  can  thiệp  từ  bên  ngoài  mà  ngay  bên  trong  mỗi 
 người  cũng  cần  trang  bị  một  “nghệ  thuật  già”  từ  lúc  hãy  còn  trẻ.  Theo  André 
 Maurois  “Nghệ  thuật  già  đó  là  nghệ  thuật  duy  trì  niềm  hy  vọng  trong  tâm  hồn”  . 
 Người  già  có  những  tiềm  năng  kỳ  diệu  không  ngờ,  họ  có  khả  năng  thích  ứng  cao, 
 khả  năng  uyển  chuyển  để  phù  hợp  với  môi  trường  nếu  vẫn  duy  trì  ngọn  lửa  nhiệt 
 huyết.  Dĩ  nhiên  là  cần  phải  phù  hợp  với  tuổi  tác  như  một  người  60  tuổi  sẽ  không 
 làm điều người 30 tuổi làm, hoặc người 75 tuổi không làm điều người 60 tuổi làm. 

 Có  3  nguyên  tắc  cần  bám  sát  là  biết  chọn  lựa  ưu  tiên,  biết  tối  ưu  hóa  theo 
 năng  lực  có  thể  có  của  mình  và  biết  bù  đắp  hợp  lý  để  lấp  khoảng  trống.  Vì  không 
 có  một  cột  mốc  rõ  ràng  nên  không  có  một  “định  nghĩa  già”  đầy  đủ,  duy  nhất.  Về 
 sinh  học  chẳng  hạn,  hiện  tượng  tích  tuổi  (ageing)  bắt  đầu  từ  rất  sớm,  ở  ngay  giai 
 đoạn  đầu  của  tuổi  dậy  thì  và  là  một  tiến  trình  kéo  dài  suốt  đời  người.  Về  xã  hội,  già 
 là  một  khái  niệm  khá  mơ  hồ,  được  cảm  nhận  tùy  mỗi  nền  văn  hóa  và  thay  đổi  từ  thế 
 hệ  này  sang  thế  hệ  khác.  Người  Trung  Quốc  ngày  xưa,  30  tuổi  đã  coi  là  già.  Ở  Việt 
 Nam,  thời  Pháp  thuộc,  tuổi  thọ  bình  quân  32,  ngày  nay  tuổi  thọ  ở  nam  đã  68  và  nữ 
 72,  những  người  sống  trên  80  còn  hoạt  động  năng  nổ,  sáng  tạo  không  hiếm,  do  vậy 
 khái  niệm  “già”  ở  ta  cũng  thay  đổi  nhanh.  Về  kinh  tế,  già  có  khi  được  định  nghĩa 
 như  tuổi  “về  hưu”,  mất  sức,  hết  làm  việc  được,  nhưng  thực  tế  những  người  về  hưu 
 đa  số  vẫn  còn  làm  việc  tích  cực,  có  khi  còn  có  hiệu  quả  cao  hơn  nhờ  tích  lũy  nhiều 
 kinh  nghiệm,  đặc  biệt  trong  một  số  lãnh  vực  sáng  tạo,  khoa  học  kỹ  thuật.  Cuối  cùng 
 tuổi  tác  (năm  tháng)  là  một  tiêu  chí  cho  định  nghĩa  già  một  cách...  trừu  tượng,  như 
 mỗi  ngày  chia  ra  24  giờ,  mỗi  giờ  chia  ra  60  phút.  Có  những  phút  thật  dài  mà  có 
 những ngày ngắn ngủn. 

 Tuy  nhiên,  từ  năm  1980,  Liên  hiệp  quốc  coi  tuổi  60  trở  lên  là  tuổi  già  trong 
 một  quần  thể  dân  số.  Chia  thì  chia  vậy  để  có  một  khái  niệm,  có  cơ  sở  để  tạo  điều 
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 kiện  giúp  đỡ  người  trên  60  sống  khỏe,  sống  vui  thôi.  Còn  60  đã  già  chưa  thì  còn 
 nhiều tranh luận! 

 Tóm  lại,  từ  tuổi  60,  ta  có  quyền  mỉm  cười  nói:  “Già  ơi...  chào  bạn!”,  vì  lúc  đó 
 ta  đang  tập  tễnh  bước  vào  nhóm  của  những  người  cao  tuổi  do  Liên  hiệp  quốc  “áp 
 đặt” vậy! 

 *  “Mời  bạn  cứ  thử  tò  mò  lật  giở  nhanh  vài  trang  -  bất 
 cứ  ở  đoạn  nào  -  bạn  cũng  sẽ  thấy  khó  mà  rời  cuốn 
 sách  ra  được…  Biết  bao  điều  bổ  ích  cho  cuộc  sống  của 
 mỗi  người,  biết  bao  kiến  thức  của  khoa  học,  viết  bằng 
 lời  văn  thật  là  thơ  và  như  nói  chuyện  tâm  tình.  Đó 
 chính là Đỗ Hồng Ngọc, một nhà thơ - thầy thuốc” 

 [bìa 4 cuốn  Già ơi  …  Chào bạn!  ] 
 Thy Ngọc  (Mực Tím) 

 3. MO� I NGƯƠ� I GIA�  MO�̣ T KIE� U 
 ĐO�  HO� NG NGỌC 

 C  ái  cách  mà  người  ta  đối  phó  với  những  stress,  những  căng  thẳng  của  cuộc 
 sống,  có  ảnh  hưởng  mạnh  mẽ  đến  tốc  độ  của  sự  xuống  dốc  nhanh  hay  chậm  của 
 tuổi  già.  Mỗi  người  già  mỗi  kiểu!  Có  kiểu  già  háp,  già  sớm  vì  bị  giú  ép,  có  kiểu  già 
 từ  tốn,  có  kiểu  già  cái  rụp,  đột  ngột  sau  một  cơn  bệnh.  Tùy  di  truyền  một  phần 
 nhưng  cũng  tùy  hoàn  cảnh  kinh  tế  xã  hội.  Những  người  thiếu  thốn,  neo  đơn,  vất  vả, 
 dĩ  nhiên  già  nhanh  vì  cơm  áo,  vì  âu  sầu,  vì  bất  mãn  với  cuộc  sống.  Nền  tảng  học 
 vấn,  giáo  dục  của  mỗi  cá  nhân  cho  phép  họ  khả  năng  chọn  lựa,  thích  nghi,  tìm  kiếm 
 sự bù đắp hợp lý theo tuổi tác. 

 Cách  sống,  kiểu  sống  mỗi  người  cũng  làm  cho  người  đó  già  nhanh  hay  già 
 chậm.  Cùng  một  hoàn  cảnh,  một  tình  huống,  kẻ  cười  xòa,  người  bực  dọc.  Người  coi 
 về  hưu  là  một  sự  sỉ  nhục,  với  cảm  giác  xế  chiều  tàn  canh,  thì  có  người  coi  về  hưu 
 như  là  một  sự  giải  thoát,  một  niềm  vui  lớn.  Nelson  Mandela,  sau  27  năm  bị  tù  đày 
 đã  trở  thành  tổng  thống  Nam  Phi  vừa  mới  mãn  nhiệm,  đã  trả  lời  cho  một  nhà  báo 
 hỏi  cảm  tưởng  khi  về  hưu,  ông  nói:  “Tôi  thấy  như  mình  mới  được  ra  tù  lần  nữa! 
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 Bây  giờ  tôi  mới  có  thì  giờ  chăm  sóc  các  cháu”.  Một  bác  sĩ  bạn  tôi  ngoài  60  tuổi,  đã 
 lo  lắng  không  biết  mình  có  tên  trong  danh  sách  về  hưu  kỳ  này  chưa,  anh  nói  sợ  sự 
 trống  vắng  và  muốn  tiếp  tục  làm  cho  đến  lúc  hết  làm  nổi  mới  thôi.  Anh  rất  mừng 
 khi  nghe  tuổi  hưu  được  kéo  dài  đến  65  cho  những  nhà  khoa  học.  Trong  khi  đó,  một 
 anh  bạn  bác  sĩ  khác  lại  tìm  cách  để  về  hưu  non  lúc  mới  55.  Anh  nói  tôi  lợi  được  10 
 năm  để  sống  cho  mình.  Anh  đi  du  lịch  và  vẽ.  Vẽ  đem  lại  cho  anh  cuộc  sống  tươi 
 đẹp  hơn,  du  lịch  cho  anh  được  tiếp  xúc  với  nhiều  con  người  và  nhiều  cảnh  đẹp  thiên 
 nhiên.  Anh  nói  trong  nhiều  năm  trời  anh  bị  giam  mình  trong  bốn  bức  tường,  hết 
 bệnh  viện  tới  phòng  mạch  tư,  không  được  nhìn  thấy  ánh  mặt  trời  lặn.  Một  nữ  bác  sĩ 
 cho  biết  khi  bà  55  tuổi  bị  cho  về  hưu,  bà  đã  chới  với,  mất  định  hướng,  hoang  mang, 
 suy  sụp  trầm  trọng  bởi  bà  thấy  vẫn  khỏe,  vẫn  có  thể  làm  việc,  đóng  góp  được...  Ra 
 đường  nhìn  thấy  người  ta  tất  tả  làm  việc,  bà  thèm  ghê.  Thế  rồi  trong  một  chuyến  về 
 thăm  quê,  bà  thấy  những  bà  già  nhà  quê  đầu  tắt  mặt  tối  mà  sao  hạnh  phúc  thế,  chỉ 
 có  điều  họ  đau  ốm  triền  miên.  A,  chỗ  này  bà  có  thể  giúp  được  đây!  Thế  là  bà  khám 
 bệnh,  chữa  trị  cho  họ.  Họ  khỏe  ra,  biết  ơn  bà  vô  cùng.  Bà  thấy  họ  hạnh  phúc  hơn  và 
 kỳ  lạ,  bà  cũng  hạnh  phúc  không  kém.  Bà  thấy  bà  không  vô  dụng  nữa.  Bà  nghĩ  giá 
 mà  về  hưu  sớm  hơn  nữa  càng  tốt.  Bà  đã  biết  sử  dụng  tối  ưu  năng  lực  nghề  nghiệp 
 của  mình  và  bù  đắp  được  khoảng  trống  của  những  năm  tháng  về  hưu.  André 
 Maurois  nói:  “Nỗi  bất  hạnh  của  tuổi  già  thực  ra  không  phải  vì  lực  tàn  sức  yếu,  mà 
 chính  ở  chỗ  tâm  hồn  giá  lạnh;  không  phải  là  hết  khả  năng  hoạt  động  mà  là  mất  ham 
 muốn  hoạt  động”.  Chính  cái  ham  muốn  đó,  cái  động  cơ  sáng  tạo,  muốn  sống  hữu 
 ích, giúp đời, làm cho người ta già chậm lại hoặc quên già đi. 

 Cũng  tùy  nền  văn  hóa  nữa.  Ở  một  nền  văn  hóa  coi  trọng  hiệu  năng,  tốc  độ, 
 sức  mạnh,  trẻ  đẹp...  thì  người  già  tự  đánh  giá  mình  sai,  sinh  ra  lố  bịch,  sống  trầm 
 uất,  tự  ti  mặc  cảm,  dẫn  đến  những  rối  loạn  chức  năng,  bệnh  tâm  thần,  ảo  giác,  tự 
 tử...  như  thường  gặp  trong  những  cộng  đồng  người  da  trắng  ở  Mỹ,  ở  đó  xã  hội  được 
 “thống  trị”  bởi  những  người  trẻ;  người  già  đua  nhau  vào  thẩm  mỹ  viện,  tìm  thuốc 
 cường  dương  v.v...  Ở  những  nền  văn  hóa  khác,  người  già  tự  tin  hơn  vì  có  vai  trò  của 
 mình,  sống  vui  và  sống  hạnh  phúc  hơn.  Ở  xã  hội  phương  Đông  chẳng  hạn,  Thọ  luôn 
 đi  với  Phước  và  Lộc.  Cha  mẹ  thương  con  là  điều  tự  nhiên  theo  bản  năng  như  nước 
 chảy  xuôi,  còn  con  thương  cha  mẹ  thì  phải  có  văn  hóa.  Đông  phương  có  đạo  Hiếu. 
 Lâm  Ngữ  Đường  nói  ở  Trung  Hoa  ngày  trước,  hai  người  quen  nhau  thường  hỏi  tuổi, 
 nếu  người  kia  mới  ngoài  20,  thế  nào  cũng  được  an  ủi  là  tiền  đồ  còn  dài,  nếu  người 
 kia  trên  40  thì  người  hỏi  vội  tỏ  ngay  vẻ  tôn  kính,  khen  là  có  phước.  Càng  lớn  tuổi 
 càng  được  tôn  kính.  Ông  nói:  “Ai  cũng  muốn  sống  lâu  và  nếu  trời  cho  sống  lâu  thì 
 tới  một  thời  phải  già.  Phải  tổ  chức  đời  sống  của  ta  sao  cho  thời  kỳ  vui  vẻ  nhất  trong 
 đời  sẽ  thuộc  về  tuổi  già  đó...  Tuổi  già,  đó  là  tuổi  của  hòa  bình,  êm  đềm,  thơ  sướng, 
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 mãn  túc”.  Rồi  kết  luận:  “Người  ta  thích  ngôi  nhà  cổ,  phố  cổ,  tranh  cổ,  đồ  cổ  nhưng 
 lại quên cốt cách đẹp đẽ của tuổi già có phải là vô lý không?”. 

 Tôi  muốn  chép  lại  đây  bài  viết  “Già  Tây  già  Ta”  của  tôi  trên  báo  Sức  khỏe  TP. 
 Hồ Chí Minh  số Xuân Kỷ Mão 1999. 

 “Già  Tây  nhìn  khó  biết.  Hỏi  tuổi  là  một  điều  tối  kỵ,  nhất  là  hỏi  tuổi  phụ  nữ. 
 Nói  chung  già  Tây  trang  điểm  thật  khéo  (cả  đàn  bà  lẫn  đàn  ông),  ăn  mặc  đúng  mốt 
 và  dáng  dấp  cử  chỉ  luôn  có  vẻ  nhanh  nhẹn  không  thua  một  người  trẻ,  không  để  cho 
 đám  trẻ  nhận  ra  mình  già.  Chỗ  mỡ  thừa  nếu  có  thì  họ  đã  nhanh  chóng  lóc  bỏ  (ở  các 
 Thẩm  mỹ  viện),  nên  chỉ  ở  ngoài  bãi  biển  mới  có  thể  thấy  những  sẹo  dọc  sẹo  ngang 
 của  họ.  Già  Ta  thì  khác.  Già  Ta  hay  làm  bộ  già  hơn  tuổi  thiệt  của  mình,  thường 
 xưng  tuổi,  so  tuổi,  hỏi  tuổi  của  nhau  (kể  cả  phụ  nữ),  khi  tính  tuổi  còn  cộng  thêm 
 tuổi  nằm  trong  bụng  mẹ  gọi  là  tuổi  ta,  hơn  tuổi  tây  một  tuổi.  Già  Ta  ít  trang  điểm,  ít 
 làm  dáng,  ăn  mặc  xuề  xòa  sao  cũng  được  và  nếu  là  đàn  ông  thường  để  bộ  râu  vuốt 
 tới  vuốt  lui,  đi  đứng  đường  bệ,  nói  năng  chậm  rãi,  tằng  hắng  ho  hen  đôi  ba  tiếng 
 cho có vẻ... già làng, lão làng, cho tụi nhỏ nể nang ở chỗ đông người. 

 Hình  ảnh  già  Tây  dễ  sợ.  Già  như  cái  gì  đó  gớm  ghiếc,  xấu  xa.  Phim  ảnh,  tiểu 
 thuyết,  kịch  nghệ,  ngay  cả  truyện  cổ,  truyện  cười...  hễ  có  một  ông  già  thì  thường  là 
 người  biển  lận,  bủn  xỉn,  còn  nếu  là  một  bà  già  thì  thường  là  mụ  phù  thủy  độc  ác. 
 Già  Ta  ngược  lại,  hình  ảnh  thường  là  tiên  phong  đạo  cốt,  đường  bệ  uy  nghi.  Phúc 
 Lộc  luôn  đi  đôi  với  Thọ,  luôn  là  hình  ảnh  râu  tóc  bạc  phơ,  cháu  con  đầy  đàn,  tượng 
 trưng  cho  hạnh  phúc.  Ông  Bụt  hiện  ra,  ông  Tiên  trong  cổ  tích  nhất  định  phải  là  một 
 ông  già  có  bộ  mặt  phúc  hậu  với  chòm  râu  dài,  bạc  trắng;  bà  Tiên  cũng  vậy,  là  một 
 người  hiền  lành,  tốt  bụng,  xinh  đẹp.  Ngay  cả  con  lân  râu  bạc  trong  đám  múa  lân 
 ngày Tết, mỗi khi xuất hiện thì các con lân khác phải cung kính cúi chào. 

 Già  Tây  kể  như  hết  thời  bởi  vì  ở  đó  xã  hội  tôn  trọng  tuổi  trẻ,  sức  mạnh,  nhan 
 sắc.  Già  cũng  ráng  làm  bộ  trẻ.  Trừ  những  người  giàu  có  còn  thì  phải  sống  cách  ly 
 với  con  cháu,  thường  được  gởi  vào  nhà  nuôi  người  già,  thỉnh  thoảng  con  cháu  ghé 
 thăm  mà  thường  thì  bỏ  quên.  Trong  những  nhà  đó,  họ  sống  quanh  quẩn  với  những 
 người  già  khác,  có  người  tàn  phế,  tật  nguyền,  ngày  nào  cũng  chỉ  thấy  rụng  rơi  tàn 
 úa.  Già  Ta  thường  được  xã  hội  tôn  trọng,  với  tập  quán  “kính  lão  đắc  thọ”  nên  chưa 
 già  lắm  cũng  làm  bộ  già.  Tục  ngữ  có  câu  “kính  già  già  để  của  cho”...  Của  đây 
 không  hẳn  là  tiền  của  mà  là  những  kinh  nghiệm  quý  báu.  “Ra  đường  hỏi  già,  về  nhà 
 hỏi  trẻ”  là  vậy.  Già  Ta  thường  sống  chung  với  con  cháu,  đôi  khi  cả  ba  bốn  thế  hệ 
 cùng  chung  sống  dưới  một  mái  nhà  (tứ  đại  đồng  đường),  hằng  ngày  người  già  được 
 chơi  đùa  với  trẻ  con,  được  thấy  những  mầm  non  vươn  lên.  Già  Ta  tuy  có  bận  bịu, 
 vất vả nhưng vui, thấy mình có ích. 
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 Già  là  một  vấn  đề  văn  hóa  hơn  là  sinh  học.  Ở  một  nền  văn  hóa  tôn  trọng  tuổi 
 già  nguyên  tắc  thích  già  sớm,  có  khi  phải  sắm  vai...  già;  ở  một  nền  văn  hóa  tôn 
 trọng  tuổi  trẻ,  sức  mạnh,  nhan  sắc,  người  ta  ráng  che  giấu  tuổi  già,  sắm  vai  trẻ.  Tổ 
 chức  Sức  khỏe  Thế  giới  khuyến  khích  một  tuổi  già  năng  động,  sáng  tạo,  sống  hữu 
 ích  cùng  với  con  cháu  trong  một  gia  đình  hơn  là  cách  ly  họ,  xa  lánh  họ.  “Già 
 không phải là một gánh nặng mà là một nguồn lực”. 

 Giữ  một  hình  thể  bề  ngoài  đúng  mực,  hành  vi  cử  chỉ  khoan  thai,  phù  hợp  với 
 tuổi  tác  cũng  giúp  cho  người  già  không  suy  sụp  nhanh.  Tự  đánh  giá  xấu  bản  thân 
 mình  rõ  ràng  là  không  tốt,  vì  cứ  nghĩ  già  thì  yếu,  già  thì  xấu,  già  thì  lẩm  cẩm,  già  thì 
 vô  dụng...  sẽ  không  có  lợi  vì  mình  tự  xây  dựng  nên  hình  ảnh  bản  thân  mình  tệ  quá, 
 đến  nỗi  người  khác  cũng  tin  là  thật!  Dĩ  nhiên  già  mà  làm  bộ  làm  tịch  như  mình  còn 
 trẻ  lắm,  ganh  đua  với  người  trẻ  thì  cũng  thật  tội  nghiệp,  nhiều  khi  lố  bịch  và  làm  trò 
 cười.  Cho  nên  các  nhà  chuyên  môn  về  “Già  học”  khuyên  người  già  nên  điều  chỉnh 
 mục  tiêu  của  mình  cho  phù  hợp  hoàn  cảnh  mới,  biết  mềm  dẻo,  tự  chủ,  tự  tại,  hòa 
 hợp  với  mình  và  với  môi  trường  xung  quanh,  làm  xúc  tác  cho  sự  yên  bình  và  những 
 niềm  vui  thì  tốt  hơn  là  rao  giảng  hay  trách  móc.  Chấp  nhận  mình  là  mình  và  thương 
 mình  nữa.  “Đối  với  bản  thân  ta  cũng  cần  chút  nhân  từ,  khoan  dung  rồi  mới  có  thể 
 nhân từ, khoan dung với người khác được” 

 (Lâm Ngữ Đường  , 
 Sống Đẹp,  bản dịch Nguyễn Hiến Lê). 

 4. ĐƠ� I SO� NG GIA ĐI�NH 

 ĐO�  HO� NG NGỌC 

 Ô  ng  bạn  tôi,  một  nhà  giáo  mà  cũng  là  một  nhạc  sĩ  khi  mới  có  đứa  cháu  nội 
 đầu  lòng  đã  nâng  niu  lo  lắng  cho  cháu  một  cách  kỳ  lạ.  Hở  tí  là  rối  rít  phone  tôi  hỏi 
 han  đủ  thứ  từ  cái  ách  xì  của  cháu  đến  chuyện  bón  ỉa  không  ra,  cái  gì  cũng  làm  cho 
 ông  lo  lắng  khác  thường.  Thấy  tôi  chưa  biết  làm  ông  nội,  nhìn  ông  hơi  cảnh  giác, 
 ông  cười  giả  lả:  “Anh  không  biết  đó  thôi.  Cái  cảm  xúc  với  cháu  nội  khác  hẳn  với 
 cảm  xúc  khi  có  đứa  con  đầu  lòng!”  Rồi  ông  giải  thích  thêm  khi  có  con,  ta  có  sự  an 
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 ủi  là  sẽ  nuôi  nấng  con  nên  người,  sẽ  sống  lâu  dài  bên  con,  còn  khi  có  cháu,  ta  như 
 có  chút  ngậm  ngùi...  Cái  tình  do  vậy  mà  đằm  thắm  hơn,  da  diết  hơn.  Anh  là  nghệ  sĩ 
 nhạy  cảm  và  tôi  tin  anh.  Nhưng  một  người  quen  khác  của  tôi,  Anh  Ba  hớt  tóc,  có 
 đứa  cháu  ngoại  đầu  tiên  và  cũng  bấn  xúc  xích  như  thế.  Anh  không  có  cái  điềm  đạm 
 của  người  cha,  cái  thờ  ơ  ỷ  lại  của  người  mẹ,  anh  cũng  không  hề  suy  nghĩ  phân  tích 
 cảm  xúc  như  anh  bạn  nhạc  sĩ  kia  nhưng  cứ  trông  cái  vẻ  lăng  xăng  lo  lắng  cho  cháu 
 ngoại,  bế  cháu  đến  tôi  khám  bệnh,  hỏi  han  đủ  thứ  ngay  từ  khi  bé  mới  chào  đời  đủ 
 thấy  có  cái  gì  đó  rất  lạ  trong  dòng  sống.  Có  những  bà  ngoại  lo  cho  cả  chục  đứa  con, 
 rồi  khi  con  có  gia  đình,  lại  tiếp  tục  lo  cho  cháu,  giành  cháu  mà  nuôi  mà  nựng  mà  hú 
 hí,  làm  cho  cặp  vợ  chồng  trẻ  ỷ  lại  vào  mẹ,  giao  cháu  cho  bà.  Bà  bận  rộn  tối  tăm  mặt 
 mũi nhưng khoái lắm. Vừa kêu là số khổ nhưng lại thấy hạnh phúc. 

 Ta  đã  biết  ở  tuổi  “chớm  già”,  người  phụ  nữ  thường  có  một  cảm  xúc  bâng 
 khuâng  buồn  khi  con  cái  đã  lớn,  đã  không  cần  tới  sự  chăm  sóc  của  mẹ,  cái  cảm  xúc 
 “tổ  trống”  khi  đàn  chim  con  đã  bay  xa,  đã  đi  tìm  một  cái  tổ  mới,  nhiều  người  sống 
 những  tháng  ngày  hiu  quạnh,  cảm  thấy  như  mình  thừa  thãi,  vô  vị.  Người  chồng 
 “hườm  hườm”  kia  cũng  có  vẻ  xa  dần  vợ,  hoặc  lao  vào  công  danh,  sự  nghiệp,  hoặc 
 bù  khú  bạn  bè,  một  phần  cũng  là  để  tránh  né  những  lúc  gần  gũi,  mặc  cho  các  nhà 
 tình  dục  học  kêu  gào  “ráng  lên”,  “không  có  gì  thay  đổi”!  Một  chuyên  gia  về  tình 
 dục  học  nổi  tiếng  có  lần  trong  buổi  nói  chuyện  được  hỏi  có  phải  là  chuyên  gia  thì 
 “số  dách”  không,  ông  cười  nói  có  những  nhà  văn  tả  rất  hay  về  một  trận  đánh  sáp  lá 
 cà  không  nhất  thiết  có  tham  gia  vào  trận  đánh.  Thực  tế  nghiên  cứu  cho  thấy  từ  60  - 
 70  tuổi  “năng  suất”  giỏi  lắm  chỉ  còn  một  nửa,  trên  70  thì  giảm  thêm  một  nửa  nữa! 
 Rồi  người  chồng  về  hưu.  Một  biến  cố!  Dù  có  chuẩn  bị  kỹ  đi  nữa  cũng  là  một  cú  sốc, 
 nặng  nhẹ  tùy  người.  Có  người  là  sự  hụt  hẫng  do  thu  nhập  thấp,  sức  khỏe  kém,  tiếng 
 nói  hết  trọng  lượng,  bạn  bè  xa  dần...  sinh  ra  chua  chát,  đắng  cay;  có  người  là  sự 
 năng  nổ  vùng  lên,  bỏ  nhà  ra  đi,  tiếu  ngạo  giang  hồ,  sống  “bạt  mạng”  theo  sở  thích 
 như  vừa  thoát  nợ,  vừa  đứt  dây  neo.  Người  vợ  nhìn  chồng  cũng  dễ  ngán  ngẩm. 
 Trước,  oai  phong  lẫm  liệt,  nay  ngựa  hồng  mỏi  vó...  Trước,  ngày  về  nhà  đôi  bữa,  tràn 
 ngập  niềm  vui.  Nay  thui  thủi  trong  nhà  suốt  ngày.  Sáng  trưa  chiều  tối  đều  gặp  mặt. 
 Gần  nhiều  càng  thấy  rõ  những  khuyết  điểm  của  nhau.  Có  khi  còn  bị  nhìn  như  “kẻ  ăn 
 hại”.  Nếu  không  có  nghề  nghiệp  gì  ổn  định  để  kiếm  sống,  thì  đàn  ông  về  hưu  dễ 
 thấy  hoang  mang,  hụt  hẫng,  không  biết  làm  gì  với  vô  số  thời  gian  nhàn  rỗi,  dễ  bị 
 trầm  uất,  bất  an.  Nếu  bị  chỉ  trích,  chê  bai,  bắt  lỗi  thì  càng  khổ  sở.  Có  một  chuyện 
 vui  trong  một  tờ  báo  Mỹ:  Một  bà  vợ  có  chồng  về  hưu  nói  với  bà  hàng  xóm:  Từ  ngày 
 ổng  về  hưu,  ngày  nào  cũng  ăn  mặc  tươm  tất  như  khi  còn  đi  làm,  ngồi  trước  điện 
 thoại  chờ  công  ty  có  ai  gọi  cầu  cứu  nhờ  giải  quyết  vấn  đề  bế  tắc  nào  không,  nhưng 
 chả thấy ai hỏi han gì cả! 
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 Thế  nhưng  có  những  gia  đình  vợ  chồng  già  lại  rất  hạnh  phúc  bên  nhau.  Nếu 
 họ  có  những  mối  quan  tâm  chung,  có  những  cách  giải  trí  giống  nhau  thì  về  hưu  là 
 cơ  hội  họ  sống  với  nhau  nhiều  hơn,  một  khi  mà  họ  được  giải  phóng  cả  về  công  việc 
 xã  hội  cũng  như  con  cái  đã  khôn  lớn,  đã  xa  gia  đình.  Còn  gì  vui  sướng  hơn  khi  vợ 
 chồng  già  cùng  nghe  một  bài  hát  cũ,  bên  tách  cà  phê,  ngắm  những  người  qua  lại,  họ 
 có  thể  sống  lại  cả  một  dĩ  vãng,  chia  sẻ  với  nhau  những  cảm  xúc  gợi  lên  từ  bài  hát 
 mà  bạn  trẻ  ngày  nay  không  còn  ai  biết  nữa!  “Chỉ  còn  anh  và  em.  Cùng  tình  yêu  ở 
 lại”  (Xuân  Quỳnh).  Đa  số  những  cặp  vợ  chồng  hạnh  phúc  ở  tuổi  chớm  già,  cũng  sẽ 
 hạnh  phúc  ở  tuổi  già  vì  họ  có  nhiều  thì  giờ  dành  cho  nhau  hơn,  đặc  biệt  trong  giới 
 trí  thức,  nghệ  sĩ,  họ  dễ  có  những  niềm  vui  chung,  chia  ngọt  sẻ  bùi  với  nhau!  Các 
 mối  quan  tâm  chung  ngày  càng  nảy  nở  và  gắn  bó  họ  hơn.  Khi  con  cái  lớn  lên  xa 
 nhà,  thì  hạt  nhân  gia  đình  chỉ  còn  lại  hai  vợ  chồng  già  họ  sẽ  càng  thêm  gắn  bó.  Cái 
 tình  không  hừng  hực  lửa  nhưng  ấm  áp  lâu  bền.  Con  cái  mà  thành  đạt,  hôn  nhân  mà 
 hạnh phúc thì vợ chồng già càng vui. 

 André  Maurois  nói:  “Tại  sao  chỉ  vì  tuổi  tác  mà  ngăn  cản  tình  cảm  chân 
 chính  của  con  người?  Người  già  yêu  nhau  là  lố  bịch  sao?  Chỉ  lố  bịch  khi  họ  quên 
 mất  rằng  họ  là  những  người  già?  Đẹp  lắm  chứ,  một  đôi  vợ  chồng  già  yêu  nhau 
 chân  tình.  Mỗi  người  thấy  lại  như  xưa  những  điều  đẹp  đẽ  mà  họ  đã  say  mê  ở  nhau 
 lúc  trẻ.  Hơn  thế  nữa,  sau  những  cơn  bão  tố,  tình  già  lại  trở  nên  đằm  thắm,  trang 
 nghiêm,  mang  một  hương  vị  mộc  mạc,  chân  chất.  Bất  đồng  biến  mất,  dục  vọng 
 bồng  bột  không  còn,  lòng  ghen  tuông  cũng  hết.  Cuộc  đời  lứa  đôi  như  những  dòng 
 sông,  đầu  nguồn  nhiều  ghềnh  thác,  càng  ra  gần  biển  cả  càng  trở  nên  hiền  hòa, 
 trong  trẻo...  Tình  yêu  của  người  già  có  sự  trong  sáng  của  tình  bạn,  lại  có  sự  chăm 
 sóc nhau nồng ấm...”  . 

 Ngày  nay  có  vẻ  như  con  cái  ít  quan  tâm,  ít  gần  gũi  với  cha  mẹ  như  xưa.  Có 
 thể  là  do  nếp  sống  công  nghiệp,  ai  cũng  bận  rộn,  đầu  tắt  mặt  tối.  Phải  chính  xác  về 
 giờ  giấc,  phải  luôn  luôn  di  chuyển  và  ráng  bám  chỗ  làm  để  trả  nợ.  Do  vậy  mà  không 
 còn  những  bữa  cơm  gia  đình  thân  mật,  ấm  cúng.  Cha  mẹ  già  nếu  vẫn  giữ  quan  niệm 
 cũ,  nếp  sống  cũ  sẽ  dễ  tủi  thân,  sẽ  khổ  sở  vì  những  đổi  thay.  Con  cái  trưởng  thành  có 
 những  mối  lo  riêng,  thì  giờ  dành  cho  cha  mẹ  già  càng  hiếm.  Nếu  biết  điều  chỉnh, 
 cha  mẹ  già  có  thể  có  thể  thành  bạn  của  con,  hiểu  biết  nhu  cầu  của  nhau  và  giúp  đỡ 
 nhau.  Phụ  nữ  gần  gũi  gắn  bó  với  con  nhiều  hơn  nên  điều  chỉnh  cũng  khó  khăn  hơn 
 và  dễ  có  nhiều  va  chạm  hơn  so  với  đàn  ông.  Cha  mẹ  già  sống  lệ  thuộc  con  cái  mà 
 vẫn  muốn  giữ  uy  quyền  lại  càng  khó,  trừ  khi  con  rất  có  hiếu.  Cần  có  lòng  rộng 
 lượng.  Những  cặp  vợ  chồng  già  hạnh  phúc  thường  ít  lệ  thuộc  con  cái  hơn,  có  thể 
 tìm  tình  bạn,  tình  yêu  và  thú  vui  giải  trí  cùng  nhau.  Sự  lệ  thuộc  tài  chánh  có  lẽ  là  nỗi 
 cay  đắng  lớn  nhất  ở  tuổi  già,  cố  tránh  được  bao  nhiêu  tốt  bấy  nhiêu.  Người  già  trái 
 lại  quan  hệ  tốt  với  cháu,  vui  đùa  cùng  cháu,  một  già  một  trẻ  có  nhiều  thì  giờ  gần  gũi 
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 nhau,  giúp  bố  mẹ  dạy  dỗ  cháu,  kể  chuyện  cổ  tích  cho  cháu  nghe  và  vui  khi  thấy 
 hình  ảnh  mình  sống  động  qua  đứa  cháu.  Thế  hệ  trẻ  có  học  thức,  được  giáo  dục  tốt 
 cũng  dễ  cảm  thông  với  ông  bà,  có  thể  trở  thành  bạn  bè  của  nhau.  Hiện  nay  gia  đình 
 nhiều  thế  hệ  không  còn  nhiều.  Ở  Âu  Mỹ,  nghiên  cứu  cho  thấy  chỉ  có  4%  người  già 
 thích  sống  chung  trong  gia  đình  nhiều  thế  hệ,  trong  khi  ở  Nhật  và  Hàn  Quốc  là 
 50%.  Ở  ta,  tỷ  lệ  này  có  lẽ  còn  cao  hơn,  nhất  là  vùng  nông  thôn.  Người  già  sống 
 chung  với  con  cháu  có  được  tình  âu  yếm,  được  chăm  sóc  tránh  tai  nạn,  được  ăn  thức 
 ăn  bổ  dưỡng,  lành  mạnh...  Các  nghiên  cứu  gần  đây  đều  đi  đến  kết  luận  là  truyền 
 thống  văn  hóa  tôn  trọng  lối  sống  nhiều  thế  hệ  trong  gia  đình,  giữ  được  mối  quan  hệ 
 hòa  hợp  là  một  tổ  chức  xã  hội  nòng  cốt  cho  sức  khỏe  thể  chất  và  tinh  thần  của  người 
 già. 

 Ngày  nay  khuynh  hướng  sống  chung  nhiều  thế  hệ  đã  bắt  đầu  thịnh  hành  lại  ở 
 Âu  Mỹ,  dĩ  nhiên  phải  tổ  chức  như  thế  nào  để  mỗi  thành  viên  có  được  sự  độc  lập,  tự 
 do cá nhân nhưng vẫn hỗ trợ, giúp đỡ nhau dễ dàng. 

 Điều  chỉnh  khó  khăn  nhất  như  đã  nói  có  lẽ  là  về  tính  dục  của  người  già.  Sống 
 sao  “cho  xứng”  với  tuổi  già  trước  mắt  mọi  người.  Ai  cũng  nghĩ  rằng  già  thì  đương 
 nhiên  phải  xìu,  phải  hết  ham,  phải...  yếu  sinh  lý.  Già  mà  “sung”  thì  gọi  là  Yamaha 
 (già  mà  ham),  nhất  là  trước  mắt  con  cháu,  khó  coi.  Các  nghiên  cứu  về  tính  dục 
 người  già  cho  thấy  ở  đây,  yếu  tố  tâm  lý  đóng  vai  trò  chính  chứ  không  chỉ  là  sinh  lý. 
 Ít  khi  có  cuộc  thi  hoa  hậu  cho  người  già.  Nhưng  một  cuộc  “biểu  diễn  thời  trang”  của 
 lứa  tuổi  40  do  Báo  Phụ  nữ  TP.  Hồ  Chí  Minh  tổ  chức  trước  đây  cũng  đã  được  dư 
 luận  hoan  nghênh.  Nếu  tiếp  tục  thi  cho...  tuổi  60  chắc  cũng  có  nhiều  thú  vị!  Một  nữ 
 bác  sĩ  gần  70,  nhờ  tập  dưỡng  sinh,  dinh  dưỡng  đúng  cách,  (và  dĩ  nhiên  nhờ  nhuộm 
 tóc,  khéo  trang  điểm)  vẫn  giữ  vẻ  tươi  trẻ,  có  lần  đi  khám  bệnh  cho  bà  con  ở  nông 
 thôn  được  một  bà  cụ  đến  nói  “Con  khám  sớm  giùm  cho  má  về,  má  ở  xa”;  hỏi  tuổi 
 mới biết “bà cụ” mới 60 tuổi, còn thua bác sĩ cả chục tuổi! 

 Nhưng  cuộc  sống  vợ  chồng  già  đâu  chỉ  là  tính  dục.  Có  cái  gì  đó  còn  mang  lại 
 “khoái  cảm”  cao  hơn  tình  dục  như  sự  hòa  hợp  của  hai  tâm  hồn  mà  người  ta  vẫn  tiếp 
 tục  khám  phá  ra  thêm  những  điều  bí  ẩn  mỗi  lúc  sẽ  làm  ngạc  nhiên  hơn.  Người  ta  có 
 thể  cùng  nhìn  cùng  nghe  cùng  hiểu  và  có  cảm  xúc  như  nhau  với  bao  kỷ  niệm  càng 
 ướp  càng  nồng.  Có  khi  người  ta  nghe  trong  tiếng  mưa  rơi  như  tiếng  mưa  rơi  của  30 
 -  40  năm  về  trước,  có  khi  cùng  nghe  một  khúc  hát  gợi  lại  những  kỷ  niệm  ấu  thời, 
 những  dấu  ấu  không  thể  nào  phai  trong  ký  ức,  càng  lâu  càng  thăng  hoa,  càng  huyền 
 nhiệm...  Cho  nên  một  cặp  vợ  chồng  già  có  thể  không  cần  nói  gì  nhiều  cũng  hiểu 
 nhau.  Và  còn  một  điều  thú  vị,  như  André  Maurois  nói,  tình  già  yên  tâm  hơn,  không 
 sợ  người  yêu  mình  bị  cuỗm  mất,  nghĩa  là  tình  nồng  nhưng  nhẹ  nhàng,  êm  mướt, 
 không  chua  như  giấm,  người  ta  bớt  ghen  rồi,  người  ta  có  thể  tin  chắc  là  của  nhau 
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 rồi.  Một  hôm  tình  cờ  xem  một  bức  ảnh  cũ,  một  dòng  thư  xưa,  cả  một  dĩ  vãng  đổ  ập 
 về không làm cho người ta ngất ngây ư? 

 Lâm  Ngữ  Đường  trong  Sống  Đẹp  (Sđd)  kể  lại  chuyện  một  họa  sư  danh  tiếng 
 thời  Nguyên  là  Triệu  Mạnh  Phủ,  về  già,  muốn  cưới  một  người  thiếp.  Bà  vợ  già  của 
 ông đã viết mấy câu thơ 

 ... Lấy một nắm đất sét, 
 Nặn thành hình anh, 
 Đắp thành hình em. 
 Rồi đập phá cả hai, nhào chung lại. 
 Lại nắn thành hình anh 
 Lại đắp thành hình em. 
 Trong chất đất của em có anh 
 Trong chất đất của anh có em... 
 Đọc  xong  bài  thơ,  ông  thôi  không  cưới  thiếp  nữa.  Rồi  Lâm  Ngữ  Đường  ví 

 von:  “Trong  hôn  nhân,  đàn  bà  là  nước,  đàn  ông  là  đất  sét,  nước  thấm  vào  đất  sét 
 mà  đất  sét  thành  hình,  đất  sét  giữ  nước,  mà  nước  lưu  động,  sinh  hoạt  được  trong 
 đất sét...” 

 Bertrand  Russel,  năm  90  tuổi  mới  gặp  nàng  Edith.  Ông  là  một  nhà  toán  học, 
 một  triết  gia,  một  người  đấu  tranh  cho  hòa  bình,  vậy  mà  “nước”  của  bà  làm  sao  mà 
 “đất  sét”  của  ông  thành  nhão  nhẹt,  đến  nỗi  ông  đã  làm  một  bài  thơ  tình  -  có  lẽ  là  bài 
 thơ tình hay nhất của ông lão 90 trên thế giới: bài  Gởi Edith  mà tôi đã dịch như sau: 

 Gởi Edith 
 Đã bao tháng năm dài 
 Anh luôn luôn tìm kiếm 
 Nào đâu nỗi bình an 
 Nào đâu niềm thanh thản 
 Chỉ có sướng khoái thôi 
 Và đớn đau vô hạn 
 Chỉ có quạnh hiu thôi 
 Và những cơn điên loạn 
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 Giờ đây tuổi đã già 
 Cuộc đời như sắp cạn 
 Anh mới tìm thấy em 
 Anh mới tìm được em 
 Và hạnh phúc vô biên 
 Và bình an thanh thản 
 Và tình yêu cuộc sống 
 Mới vỡ òa trong anh 
 Anh biết mình sẽ thôi 
 Sẽ không còn tìm kiếm 
 Giấc ngủ sẽ tràn đầy 
 Em. 
 Bình an. 
 Thanh thản. 

 (Thơ Bertrand Russel, bản dịch Đỗ Hồng Ngọc) 

 Bác  sĩ  Nguyễn  Khắc  Viện:  có  lần  nói  với  tôi:  tiếng  Việt  mình  rất  kỳ  diệu,  Tây 
 chỉ  có  từ  Sex  và  Amour  còn  mình  thì  có  Tình  duyên,  Tình  dục,  Tình  yêu,  Tình  nghĩa! 
 Tình duyên và tình nghĩa thì Tây chịu, không có khái niệm, không dịch được! 

 5. BIE� T ƠN MI�NH 

 ĐO�  HO� NG NGỌC 
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 N  gay  từ  thuở  nhỏ  ta  được  dạy  nói  cám  ơn  khi  ai  đó  giúp  mình.  Lời  cám  ơn 
 không  phải  để  xã  giao  mà  thật  sự  biểu  lộ  lòng  biết  ơn  chân  thành  của  mình  đối  với 
 người  đó.  Thế  nhưng  có  lẽ  chưa  bao  giờ  ta  được  dạy  nói  cám  ơn  ta  vì  nhiều  khi  ta 
 coi  chuyện  cám  ơn  mình  là  một  điều  gì  đó  lố  bịch,  kỳ  cục,  không  cần  thiết!  Trái  lại 
 nhiều  khi  ta  còn  có  khuynh  hướng  nói  xấu  mình,  bất  mãn  với  mình,  thậm  chí... 
 nguyền  rủa  mình.  Trên  mười  năm  giữ  mục  Phòng  mạch  trên  báo  Mực  Tím  ,  tôi  nhận 
 được  rất  nhiều  thư  của  các  em  ở  tuổi  mới  lớn  kêu  ca  về  hình  thể  mình  về  nhan  sắc 
 mình  và  sỉ  vả  mình  một  cách  không  thương  tiếc!  Nhiều  em  viết  “muốn  tự  tử”, 
 “muốn  chết  đi  cho  rồi”,  “không  còn  muốn  sống  nữa”...  chỉ  vì  có  vài  vết  mụn  trứng 
 cá  hoặc  tàn  nhang  trên  gương  mặt,  một  vài  vết  sẹo  ở  chân  hoặc  thấy  mình  không 
 đẹp trai bằng Kim Soo Jong, không có số đo như của các hoa hậu! 

 Nhiều  người  lớn  tuổi  cũng  vậy.  Nhìn  vào  gương  mỗi  ngày  thấy  mình  già  đi 
 với  những  vết  nhăn  ở  đuôi  mắt,  vết  hằn  ở  khóe  miệng,  nếp  nhăn  nhúm  ở  bàn  tay... 
 đã  không  thể  chấp  nhận  được  mình,  đã  âu  sầu  buồn  bã,  có  người  phải  vào  Thẩm  mỹ 
 viện  căng  da  mặt,  bơm  tay  để  hy  vọng  giữ  mãi  vẻ  trẻ  trung.  Có  lần  trong  một  lớp 
 học,  tôi  đề  nghị  các  sinh  viên  mô  tả  hình  ảnh  người  già  trong  gia  đình  thì  họ  đều  nói 
 đến  da  mồi  tóc  bạc,  mắt  mờ  tai  lãng,  miệng  móm  răng  rung,  chậm  chạp  lẩm  cẩm... 
 Nhưng ai già mà không da mồi tóc bạc? Sống lâu thì phải già chứ sao! 

 Xây  dựng  hình  ảnh  về  chính  mình  (self  image)  rất  quan  trọng,  nếu  đó  là  một 
 hình  ảnh  tích  cực  nó  sẽ  giúp  cho  mình  tự  tin  hơn  và  từ  đó  ảnh  hưởng  đến  “môi 
 trường” xung quanh; còn nếu là một hình ảnh tiêu cực thì sẽ rất không hay. 

 Có  món  đồ  dùng  nào  mà  xài  vĩnh  viễn  đâu,  ngay  cả  những  máy  móc  tinh  xảo 
 được  làm  bằng  những  thứ  kim  loại  tốt  nhất.  Gần  đây  thấy  trên  báo  quảng  cáo  một 
 cái  tủ  lạnh  cũ  của  Thụy  Sĩ  rằng  đã  được  xài  đến  20  năm  mà  vẫn  còn  tốt.  Như  vậy 
 nhiều  người  trong  chúng  ta  có  thể  vỗ  ngực  nói  rằng  mình  đã  “xài”  đến  sáu  bảy  chục 
 năm mà hãy còn ngon đó chứ! Vậy ta phải biết ơn mình nhiều hơn. 

 Hãy  thử  xem  bộ  xương.  Cơ  thể  ta  có  trên  hai  trăm  cái  xương  lớn  nhỏ  được 
 ráp  nối  với  nhau  để  thành  một  khung  xương,  hoạt  động  được  là  nhờ  các  khớp,  cũng 
 đã  xài  được  hằng  mấy  chục  năm  trời  mà  chẳng  phải  bơm  dầu  trét  mỡ  gì  cả.  Vậy  mà 
 nó  vẫn  làm  việc  trơn  tru,  êm  rơ,  chỉ  khi  ta  tích  tuổi,  lớn  tuổi  rồi  nó  mới  bị  đau  nhức 
 chút  đỉnh  thì  cũng  phải  thôi!  Nhiều  khi  chỉ  vì  từ  nhỏ  ta  đã  không  biết  chăm  sóc  bộ 
 xương  đã  làm  cho  nó  bị  lệch  lạc  đi  như  bị  vẹo  cột  sống  ở  tuổi  học  đường,  hoặc  ăn 
 những  thức  ăn  làm  cho  các  chất  hoạt  dịch  giữa  các  khớp  bị  đơ  cứng  lại.  Ngay  ở  giai 
 đoạn  chấm  dứt  tuổi  dậy  thì,  bộ  xương  đã  hình  thành  với  khối  lượng  xương  cố  định, 
 chủ  yếu  là  do  di  truyền  nhưng  cũng  một  phần  do  dinh  dưỡng.  Nếu  biết  quan  tâm,  thì 
 ngay  từ  nhỏ  đã  phải  được  bồi  dưỡng  tốt  để  xương  phát  triển  đầy  đủ.  Người  lớn  tuổi 
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 dễ  bị  loãng  xương,  dễ  bị  té  ngã,  đưa  đến  gãy  xương,  trật  khớp.  Nhìn  một  cành  khô 
 và  một  cành  tươi  thì  biết.  Cành  tươi  khó  gãy  vì  vỏ  dày,  gỗ  dai,  nếu  gãy  cũng  thường 
 gãy  dập;  còn  cành  khô  thì  vỏ  mỏng,  gỗ  dòn,  khi  gãy  dễ  gãy  lọi.  Nghiên  cứu  cho 
 thấy  người  lớn  tuổi,  sau  tuổi  65,  rất  dễ  bị  té  ngã.  Nữ  dễ  bị  hơn  nam.  Ngoài  những 
 chuyện  gãy  xương,  trật  khớp,  rách  cơ,  dập  phần  mềm...  còn  có  những  biến  chứng 
 gần  gũi  khác  như  viêm  phổi,  loét  da,  do  phải  nằm  bất  động  trong  một  thời  gian  lâu 
 dài.  Phụ  nữ  sau  tuổi  mãn  kinh  tình  trạng  loãng  xương  càng  gia  tăng  do  Estrogen  của 
 buồng  trứng  đã  giảm.  Phụ  nữ  dễ  bị  té,  gãy  xương  nhiều  gấp  ba  lần  so  với  nam  giới. 
 Để  giảm  bớt  nguy  cơ  té  ngã  ở  người  lớn  tuổi,  cần  quan  tâm  tới  môi  trường  sống  của 
 họ.  Chẳng  hạn  các  cầu  thang  trong  nhà  sao  cho  dễ  đi,  không  trơn  trượt,  bậc  thang 
 đều,  ánh  sáng  đầy  đủ.  Tuổi  gia  mắt  kém,  cảm  giác  về  độ  chênh  không  còn  chính 
 xác,  phản  xạ  chậm,  cơ  chế  điều  hòa  vận  động  giảm  nên  rất  dễ  té.  Một  số  loại  thuốc 
 như  thuốc  ngủ,  thuốc  an  thần  càng  làm  tăng  nguy  cơ.  Người  lớn  tuổi  vẫn  cần  phải 
 tích  cực  vận  động  -  tập  dưỡng  sinh,  đi  bộ,  chơi  thể  thao  chẳng  hạn  để  tăng  tính  linh 
 hoạt  của  các  khớp  và  giúp  cho  cơ  duy  trì  sự  dẻo  dai.  Ăn  uống  cần  tăng  cường  thêm 
 Calci,  Vitamin  D.  Người  ít  vận  động  hoặc  phải  nằm  một  chỗ,  tình  trạng  loãng 
 xương  càng  xảy  ra  nhanh.  Thuốc  lá  và  rượu  góp  phần  tăng  tốc.  Việc  sử  dụng 
 Estrogen  để  bù  đắp  phải  được  hướng  dẫn  và  kiểm  soát  chặt  chẽ  bởi  các  bác  sĩ 
 chuyên  khoa.  Điều  đáng  để  ý  là  một  người  khi  lớn  tuổi  bị  té  ngã  một  lần  thì  về  sau 
 thường  sợ  hãi,  ít  dám  vận  động,  do  vậy  mà  sự  phối  hợp  giữa  thần  kinh  cơ  càng  kém, 
 lại  càng  dễ  bị  té  ngã  những  lần  sau.  Sự  bảo  bọc  quá  đáng  của  người  thân  trong  gia 
 đình càng làm cho người già thêm mau suy yếu. 

 Rồi  thử  xem  bộ  máy  tuần  hoàn  của  ta.  Nếu  biết  rằng  mỗi  ngày  trái  tim  ta  đã 
 phải  co  bóp  cả  trăm  ngàn  lần  để  đẩy  một  khối  lượng  máu  khoảng  8000kg  không 
 ngừng  nghỉ,  kể  cả  lúc  ta  ngủ,  đi  vào  một  hệ  thống  mạch  máu  giăng  mắc  mà  chỉ 
 riêng  hệ  thống  vi  mạch  nếu  nối  lại  đã  dài  hàng  trăm  ngàn  cây  số  để  nuôi  cơ  thể,  ta 
 mới  thấy  sức  hoạt  động  của  bộ  máy  tuần  hoàn  tuyệt  vời  đến  thế  nào!  Có  cái  máy 
 bơm  nào  làm  việc  liên  tục  với  khối  lượng  như  vậy  hằng  bảy  tám  chục  năm  trời  mà 
 không  phải  thay  pin,  không  phải  chùi  rửa  gì  cả?  Vậy  mà  chẳng  những  ta  không  nhớ, 
 không  biết  ơn  nó,  nhiều  khi  ta  còn  hành  hạ  nó,  đầu  độc  nó,  buộc  nó  nhảy  tưng  lên 
 với  những  chất  như  rượu,  trà,  cà  phê,  thuốc  lá...  Chất  nicotin  trong  thuốc  lá  chẳng 
 hạn,  chẳng  những  buộc  nó  phải  làm  việc  nhanh  lên  mà  còn  lại  co  thắt  các  mạch  máu 
 nuôi  dưỡng  nó,  làm  cho  nó  bị  thiếu  dưỡng  khí.  Ta  lại  còn  đầu  độc  tinh  thần  nó  bằng 
 cách  luôn  rên  rỉ  “Một  trái  tim  khô,  một  trái  tim  mùa  đông”  hay  hất  hủi  nó:  “ngày 
 rời  Paris  anh  đã  để  quên  con  tim”  ...  Thật  ra  một  trái  tim  bình  thường  làm  việc  âm 
 thầm  bền  bỉ  đến  nỗi  ta  tưởng  như  không  có  nó.  Lúc  nó  lên  tiếng  “nhắc  nhở”  thì  đã 
 rắc  rối  rồi!  Cho  nên  có  một  trái  tim  lành  mạnh  thật  hạnh  phúc  mà  nhiều  khi  ta 
 không biết! 
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 Còn  mạch  máu  của  ta  cũng  giống  như  những  ống  nước  vậy.  Khi  ống  nước 
 còn  mới  thì  nó  dẻo  dai,  co  giãn  dễ  dàng,  không  có  chuyện  gì  xảy  ra,  còn  ống  nước 
 đã  cũ  thì  khô  cứng  lại,  độ  thun  giãn  kém  đi.  Ở  người  cao  tuổi,  các  mạch  máu  cũng 
 dễ  cứng  hơn  nên  huyết  áp  dễ  bị  cao.  Huyết  áp  cao  quá  có  thể  gây  ra  những  tai  biến. 
 Cao  huyết  áp  phải  được  theo  dõi  chữa  trị  đến  nơi  đến  chốn.  Ngoài  ra  nếu  trong  máu 
 có  nhiều  chất  mỡ  (thường  gọi  máu  lộn  mỡ)  thì  các  chất  này  sẽ  đóng  cứng  trong  lòng 
 mạch  làm  cho  đường  kính  nhỏ  lại  gây  tắc  nghẽn.  Bệnh  tiểu  đường  càng  làm  gia 
 tăng  tình  trạng  tắc  nghẽn  này  và  do  vậy  mà  các  chuyên  gia  về  “Già  học”  đều 
 khuyên ta bớt ăn đường, bớt ăn muối, bớt ăn mỡ, không hút thuốc. 

 Rồi  thử  xem  buồng  phổi  của  ta.  Đó  là  nơi  ta  trao  đổi  không  khí  để  sống. 
 Người  ta  có  thể  nhịn  đói  vài  ba  tuần,  nhịn  khát  mươi  ngày  nhưng  không  thể  nhịn 
 thở  quá  năm  phút.  Thiếu  oxy  (dưỡng  khí)  chừng  năm  phút  thì  các  tế  bào  não  sẽ  bị 
 hủy  hoại,  không  phục  hồi  được  nữa.  Có  lẽ  vì  không  khí  không  phải  mất  tiền  mua 
 nên  ta  thường  coi  như  không  hề  có  nó.  Ta  vẫn  thở  mỗi  phút  giây  mà  không  thấy 
 không  khí  là  cần!  Có  một  buồng  phổi  hoạt  động  tốt  ta  chẳng  hề  quan  tâm,  thậm  chí 
 chẳng  hề  biết  đến  nó,  cho  đến  lúc  nó  khò  khè  cò  cử  thì  lúc  đó  ta  mới  thật  sự  hốt 
 hoảng.  Một  vị  thiền  sư  ghi  câu  này  lên  vách:“Việc  phải  làm  hôm  nay:  thở  vào,  thở 
 ra,  thở  vào...  ”.  Có  vẻ  thật  tức  cười  và  có  vẻ  như  đó  là  chuyện  của  thiền  sư.  Còn  ta, 
 ta  có  trăm  công  ngàn  việc  để  làm  có  đâu  chỉ  thở  vào  thở  ra  như  vậy.  Nhưng  thử  nghĩ 
 xem,  nếu  ta  ghi  một  câu  ngược  lại:  “Việc  phải  làm  hôm  nay:  không  thở  vào,  không 
 thở  ra,  không  thở  vào...”  thì  chuyện  gì  sẽ  xảy  ra!  Cho  nên  nghĩ  cho  cùng  thở  là  một 
 điều  quan  trọng.  Nhiều  người  trong  chúng  ta  coi  chuyện  thở  nhẹ  như...  lông  hồng. 
 Nói  chung  chúng  ta  thường  không  biết  thở,  không  thèm  thở,  nhất  là  những  lúc  làm 
 việc  hăng  say  gần  như  quên  thở  hoặc  những  lúc  có  những  cảm  xúc  mạnh  như  lo 
 lắng,  giận  dữ  ta  cũng  thường  quên  thở,  nín  thở.  Thở  là  một  phản  xạ  tự  động  nhưng 
 ta  lại  có  thể  kiểm  soát  được  hơi  thở,  nhịp  thở,  khác  hẳn  với  các  cơ  chế  tự  động  khác 
 như  của  quả  tim,  mạch  máu,  dạ  dày,  gan  ruột...  hoạt  động  hoàn  toàn  ngoài  ý  muốn 
 của  ta.  Cho  nên  ta  có  thể  luyện  thở  được.  Buồng  phổi  của  ta  có  khoảng  300  triệu 
 phế  nang  tức  là  túi  phổi  nhỏ,  là  nơi  tiếp  xúc  trao  đổi  không  khí  giữa  phổi  với  hệ 
 thống  mao  mạch  chuyển  dưỡng  khí  (O  2  )  vào  máu  và  đưa  thán  khí  (CO  2  )  cùng 
 những  khí  độc  khác  ra  khỏi  cơ  thể.  Trải  rộng  các  phế  nang  ra,  ta  có  một  diện  tích 
 rộng  hơn  80m  2  ,  lớn  như  một  phòng  học.  Mỗi  khi  ta  hít  phải  không  khí  ô  nhiễm,  bụi 
 khói,  vi  khuẩn,  thì  lớp  không  khí  ô  nhiễm  đó  sẽ  tràn  ngập  lên  toàn  bộ  diện  tích  của 
 phế  nang.  Khi  còn  là  một  thai  nhi  trong  bụng  mẹ  thì  buồng  phổi  ta  xẹp  lép  -  trong 
 bụng  mẹ  ta  không  cần  thở  bằng  phổi  -  nhưng  ngay  khi  được  sinh  ra  thì  tiếng  “khóc 
 chào  đời)  chính  là  phản  xạ  để  không  khí  tuôn  vào  hai  lá  phổi  làm  nở  bung  các  phế 
 nang  ra  giúp  ta  hình  thành  hoạt  động  hô  hấp,  thiết  yếu  cho  sự  sống.  Thử  tưởng 
 tượng  người  lính  nhảy  dù  tung  mình  ra  khỏi  phi  cơ  mà  cánh  dù  không  bung  ra  được 
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 thì  chuyện  gì  sẽ  xảy  ra.  Khi  còn  là  những  lá  phôi  thì  phổi  và  da  có  cùng  nguồn  gốc, 
 do  vậy  mà  sau  này  khi  gặp  lạnh  tự  nhiên  ta  sinh  ra  ho  hen,  đặc  biệt  người  cao  tuổi 
 dễ  bị  viêm  phổi  do  lạnh.  Hệ  thống  hô  hấp  không  chỉ  có  phổi  mà  còn  có  mũi,  họng, 
 thanh  quản,  khí  quản  cùng  các  cơ  hô  hấp  mà  cơ  hoành  là  cơ  trọng  yếu  nhất.  Ở  mũi 
 chúng  ta  chẳng  hạn  có  một  hệ  thống  mao  mạch  dày  đặc  để  sưởi  không  khí,  làm  cho 
 không  khí  ấm  lại  trước  khi  vào  phổi.  Gặp  lạnh,  ta  sẽ  bị  ách  xì,  sổ  mũi,  nghẹt  mũi  vì 
 các  mao  mạch  trương  nở.  Dùng  thuốc  nhỏ  mũi  có  chất  co  mạch,  teo  mạch  thì  sẽ  dễ 
 thở  trong  chốc  lát  sau  đó  còn  khó  thở  hơn  và  lâu  dần  sẽ  bị  lệ  thuộc  vào  thuốc.  Ta 
 thường  thấy  có  những  người  lúc  đang  đi  trên  đường  hoặc  đang  hội  họp,  làm  việc, 
 bỗng  ngước  mặt  nhìn  trời  như  tìm  vần  thơ,  thực  ra  là  đang  nhỏ  vài  giọt  thuốc  vào 
 mũi  hoặc  hít  hít  một  cái  ống  thuốc  giúp  thông  mũi.  Không  phải  vô  cớ  mà  người  lớn 
 tuổi  thường  khoác  một  chiếc  khăn  quàng  cổ  khi  ra  đường  vì  khi  gặp  lạnh  chiếc  khăn 
 quàng sẽ giúp làm ấm mũi. 

 Những  người  cao  tuổi  còn  khỏe  mạnh,  sáng  suốt,  làm  việc  không  biết  mệt  là 
 những  người  biết  thở.  Họ  có  phương  pháp  “bí  truyền”  thường  được  gọi  là  dưỡng 
 sinh,  khí  công.  Có  khi  ta  còn  đọc  được  những  câu  có  vẻ  huyền  bí  như  “đưa  hơi 
 xuống  huyệt  đan  điền...”  .  Thực  ra  không  có  gì  là  bí  hiểm  cả  mà  hoàn  toàn  có  cơ  sở 
 sinh  học.  Ta  biết  cơ  hoành  là  cơ  hô  hấp  chính  nằm  vắt  ngang  giữa  bụng  và  ngực, 
 “phụ  trách”  80%  khối  lượng  hoạt  động  hô  hấp.  Cơ  hoành  di  chuyển  lên  xuống  như 
 một  cái  piston  trong  lồng  ngực  làm  cho  buồng  phổi  nở  rộng  hoặc  thu  hẹp  thể  tích. 
 Mỗi  khi  cơ  hoành  di  chuyển  1  cm  thì  thể  tích  lồng  ngực  sẽ  tăng  giảm  250cm  3  không 
 khí.  Mà  cơ  hoành  có  thể  di  chuyển  từ  1cm  đến  7cm,  do  đó  một  người  biết  sử  dụng 
 cơ  hoành  để  thở  thì  có  thể  làm  tăng  khối  lượng  không  khí  vào  ra  từ  1  đến  1,5  lít 
 không  khí  so  với  người  khác.  Do  vậy  khi  ta  hít  sâu  thì  cơ  hoành  bị  đẩy  xuống  đến 
 tận  dưới  rún,  nơi  được  gọi  là  huyệt  đan  điền.  Như  vậy  “đưa  hơi  xuống  huyệt  đan 
 điền”  thực  chất  là  hít  sâu  đẩy  cơ  hoành  lên  xuống  mạnh  hơn,  cơ  hoành  di  chuyển 
 rộng  hơn,  nhờ  đó  sự  thông  khí  sẽ  tốt  hơn.  Các  nhà  chuyên  môn  tính  toán  nếu  ta  thở 
 chậm  và  sâu  bằng  cơ  hoành  thì  lượng  không  khí  vào  phổi  sẽ  tăng  gấp  đôi  khi  ta  thở 
 nhanh  mà  cạn.  Càng  lớn  tuổi  cơ  hoành  càng  làm  biếng,  nên  người  lớn  tuổi  cần 
 luyện  thở,  tập  dưỡng  sinh,  thì  cơ  hoành  mới  sẽ  làm  việc  tốt  hơn.  Bác  sĩ  Nguyễn  Văn 
 Hưởng,  nguyên  Bộ  trưởng  Bộ  Y  tế  mất  khi  ông  được  92  tuổi  đã  để  lại  một  phương 
 pháp  dưỡng  sinh  rất  quý  báu  mà  hiện  nay  hàng  vạn  người  đang  tập  luyện  theo 
 phương  pháp  của  ông  cũng  chủ  yếu  gồm  những  vận  động  thể  chất  và  hô  hấp  bằng 
 cơ  hoành.  Giáo  sư  Ngô  Gia  Hy  khi  đã  85  tuổi  vẫn  còn  rất  năng  động  và  hoạt  bát  vừa 
 tham  gia  giảng  dạy  vừa  làm  báo,  quản  lý  một  trường  đại  học  dân  lập,  là  Phó  chủ 
 tịch  trường  trực  Hội  y  dược  học  Thành  phố...  vốn  là  tác  giả  của  bộ  sách  Khí  Công 
 dày  trên  800  trang.  Cách  đây  mấy  năm  tôi  có  lần  được  gặp  họa  sĩ  Hoàng  Lập  Ngôn 
 tại  nhà  họa  sĩ  Phạm  Văn  Hạng,  lúc  đó  ông  đã  88  tuổi  vẫn  rất  vui  tính  và  nhanh 

 ĐỖ HỒNG NGỌC & NHIỀU TÁC GIẢ: TUYỂN TẬP CÀNH MAI SÂN  TRƯỚC * *  69 



 nhẹn.  Hôm  đó  ông  giới  thiệu  với  chúng  tôi  người  “bạn  gái”  mới  bằng  nửa  số  tuổi 
 của  ông  và  còn  đùa  rằng  khi  nào  ông  có  con  sẽ  nhờ  Phạm  Văn  Hạng  nuôi  dạy  còn 
 tôi  chăm  sóc  sức  khỏe  cho  bé.  Ông  kể  hồi  còn  trẻ,  ông  đã  sắm  một  chiếc  xe  ngựa 
 đặt  tên  là  “Mê  Ly”  để  đi  vẽ  và  triển  lãm  lưu  động  từ  Bắc  chí  Nam,  đến  Huế  gặp 
 nhạc  sĩ  Văn  Phụng,  nhạc  sĩ  đã  cao  hứng  sáng  tác  bài  hát  “Ô  mê  ly!  Mê  ly  đời  ta...”  . 
 Họa  sĩ  Hoàng  Lập  Ngôn  có  một  cách  dưỡng  sinh  khá  lạ,  ông  nói  ông  đã  tập  thở  từ 
 thuở  nhỏ  và  bây  giờ  mỗi  hơi  thở  của  ông  kéo  dài  đến  hai  phút  (!).  Bay  từ  Hà  Nội 
 vào  Sài  Gòn  ông  chỉ  thở  60  lần  là  tới  nơi.  Dĩ  nhiên  không  phải  ai  cũng  bắt  chước 
 ông  được,  không  khéo  dễ  bị  “tẩu  hỏa  nhập  ma”.  Nhưng  đặc  biệt  nhất  có  lẽ  là  trường 
 hợp  của  bác  sĩ  Nguyễn  Khắc  Viện,  một  thầy  thuốc,  một  nhà  văn  hóa  lớn  mất  năm 
 1977  khi  được  85  tuổi  tại  Hà  Nội.  Cách  đây  50  năm,  ông  tốt  nghiệp  bác  sĩ  tại  Pháp 
 nhưng  đã  bị  bệnh  lao  phổi  nặng,  mà  thời  đó  chưa  có  thuốc  chữa,  ông  đã  phải  lên 
 bàn  mổ  tất  cả  7  lần,  cắt  trọn  lá  phổi  trái  và  một  phần  phổi  phải.  Các  thầy  thuốc  lúc 
 đó  nói  rằng  giỏi  lắm  ông  chỉ  sống  thêm  hai  năm.  Thế  mà  ông  đã  sống  thêm  được 
 hơn  50  năm,  hoạt  động  tích  cực,  năng  nổ,  trong  nhiều  lãnh  vực  là  nhờ  ông  đã  tìm  ra 
 được  một  phương  pháp  dưỡng  sinh  kỳ  diệu.  Khi  mất,  ông  để  lại  một  di  sản  với 
 nhiều  tác  phẩm  về  y  học,  tâm  lý  học,  văn  chương...  nhưng  ông  nói  rằng  điều  quan 
 trọng  nhất  mà  ông  để  lại  chính  là  bài  vè  hướng  dẫn  phương  pháp  thở  bằng  cơ  hoành 
 như sau: 

 Thót bụng thở ra 
 Phình bụng thở vào 
 Hai vai bất động 
 Chân tay thả lỏng 
 Êm chậm sâu đều 
 Tập trung theo dõi 
 Luồng ra luồng vào 
 Bình thường qua mũi 
 Khi gấp qua mồm 
 Đứng ngồi hay nằm 
 Ở đâu cũng được 
 Lúc nào cũng được 
 Cần  chú  ý  rằng  bình  thường  thở  vào  là  chủ  động,  còn  thở  ra  là  thụ  động.  Ở 

 đây  ông  dùng  thở  ra  là  biện  pháp  chủ  động  để  đẩy  hết  khí  thừa  trong  phổi  sau  đó 

 ĐỖ HỒNG NGỌC & NHIỀU TÁC GIẢ: TUYỂN TẬP CÀNH MAI SÂN  TRƯỚC * *  70 



 phình  bụng  để  hít  vào,  tức  là  đưa  cơ  hoành  xuống  thấp  nhất  có  thể  được.  Có  thể  nói 
 đây là phương pháp đơn giản mà hữu hiệu, có thể thực hiện bất cứ lúc nào và ở đâu. 

 Thở  đúng  phương  pháp  như  vậy  không  chỉ  có  lợi  về  mặt  sinh  lý,  tăng  thêm  sự 
 thông  khí  mà  còn  có  lợi  cả  về  tâm  lý,  giúp  giảm  bớt  căng  thẳng,  stress  có  nhiều 
 trong  cuộc  sống.  Khi  ta  thở  “êm  chậm  sâu  đều”  thì  tâm  ta  cũng  sẽ  bình  tĩnh,  sẽ  bớt 
 đi những vọng động, lo lắng, giận dữ, ưu phiền... 

 Bệnh  phổi  tắc  nghẽn  mạn  tính  (COPD)  thường  gặp  ở  người  lớn  tuổi,  làm  cho 
 họ  dễ  mệt  mỏi,  hụt  hơi,  cũng  như  bệnh  giãn  phế  quản  làm  cho  ho  khạc  rất  nhiều 
 mỗi  sáng.  Ngày  càng  có  nhiều  người  bị  ung  thư  phổi  do  hút  thuốc  lá.  Nhiều  người 
 già  bị  lao  là  nguồn  lây  bệnh  trong  gia  đình  mà  không  biết,  nên  cần  phải  có  sự  kiểm 
 tra  thường  xuyên  hai  buồng  phổi  của  mình.  Người  lớn  tuổi  thường  thích  đi  dạo  dưới 
 bóng  cây,  thích  trồng  hoa  kiểng,  thích  ở  một  nơi  thông  thoáng  là  bởi  vì  ở  đó  có 
 nhiều  dưỡng  khí  hơn.  Ban  ngày,  cây  xanh  nhả  ra  dưỡng  khí,  nên  đi  dạo  dưới  bóng 
 cây  ta  được  hít  thở  không  khí  trong  lành,  cảm  giác  nhẹ  nhàng,  sảng  khoái.  Cây  xanh 
 là  người  bạn  thiết  của  mỗi  chúng  ta.  Giữ  môi  trường  trong  sạch,  không  ô  nhiễm,  tạo 
 nhiều  cây  xanh  bóng  mát,  gần  gũi  với  thiên  nhiên,  tập  thở  đúng  phương  pháp,  tránh 
 thuốc lá... là những cách tốt nhất để biết ơn buồng phổi của ta vậy. 

 Lý  Lập  Ông,  một  triết  gia  Trung  Quốc  thế  kỷ  thứ  16  đã  viết  trong  Nhàn  tình 
 ngẫu  hứng  :  “Xét  cơ  thể  con  người,  tai  mắt  mũi,  tay  chân,  thân  thể,  hết  thảy  đều  cần 
 thiết...  chỉ  có  hai  cái  không  cần  thiết  mà  Trời  phú  cho  ta  là  cái  miệng  và  cái  bao  tử, 
 nguồn  gốc  tất  cả  những  cái  lụy  của  loài  người  từ  xưa  tới  nay.  Có  cái  miệng  với  cái 
 bao  tử  nên  sinh  kế  mới  hóa  ra  phiền  phức,  sinh  kế  phiền  phức  mới  sinh  ra  những 
 mưu  mô  gian  trá,  mưu  mô  gian  trá  mới  phải  đặt  ra  hình  pháp...”.  Lâm  Ngữ  Đường 
 có  lẽ  cũng  đồng  ý  như  thế  nên  ông  cũng  viết:  “Chúng  ta  có  một  cái  bao  không  đáy 
 gọi  là  bao  tử...  Nó  ảnh  hưởng  đến  văn  minh  của  nhân  loại...  Các  hội  nghị  quốc  tế 
 căng  thẳng  đến  thế  nào,  tới  giờ  cũng  dừng  lại  để  ăn...”.  Rồi  ao  ước:  “Nếu  con  người 
 có  được  cái  diều  như  diều  chim,  có  cái  dạ  dày  của  loài  nhai  lại  chắc  là  không  có 
 tình  trạng  hiếu  chiến,  tàn  ác  vì  loài  ăn  cỏ,  ăn  hạt  đều  hiền  lành,  loài  ăn  thịt  đều  hiếu 
 sát.”  Ông  cũng  đưa  ra  một  nhận  xét  thú  vị:  “Gà  trống  cũng  thường  đá  nhau  nhưng 
 không  phải  vì  thức  ăn  mà  vì  gà  mái.  Con  người  mà  có  cái  diều  như  gà  thì  chỉ  còn 
 những  cuộc  chiến  nho  nhỏ  chứ  không  phải  cần  đến  chiến  tranh  lớn  để  xuất  cảng  đồ 
 hộp”.  (Sống  đẹp)  .  Thật  tội  nghiệp  cho  cái  “bao  không  đáy”  còn  gọi  là  bao  tử  hay  dạ 
 dày  của  chúng  ta!  Đó  là  một  bộ  phận  quan  trọng  của  hệ  tiêu  hóa,  đảm  nhận  việc 
 “nạp  năng  lượng”  để  ta  duy  trì  sự  tồn  tại  và  hoạt  động  suốt  cả  cuộc  đời.  Cái  bao 
 không  đáy  đó  thực  ra  nó  đã  phải  làm  việc  căng  thẳng  vất  vả,  co  bóp,  nhào  nặn  thức 
 ăn  thức  uống  suốt  ngày  đêm  để  cung  cấp  cho  ta  những  chất  dinh  dưỡng  cần  thiết 
 cho  cuộc  sống.  Nó  làm  việc  âm  thầm  không  hề  kể  công,  hoàn  toàn  ở  ngoài  ý  thức 
 của  ta  vì  khi  nó  nhào  nặn  co  bóp  như  vậy  ta  không  hề  hay  biết.  Để  tiêu  hóa  được 
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 thức  ăn,  dạ  dày  phải  tiết  ra  một  chất  acid  mạnh  mà  nếu  không  khéo  tự  bảo  vệ  mình 
 thì  acid  này  sẽ  tiêu  hóa  ngay  chính  bản  thân  nó,  làm  cho  nó  lở  loét  tùm  lum  mà  ta 
 gọi  là  loét  bao  tử  (loét  dạ  dày).  Thường  nếu  có  lở  loét  thì  dạ  dày  cũng  âm  thầm  tự 
 băng  bó  lấy  cho  mình,  đến  khi  quá  lắm  thì  mới  phải  kêu  ca,  lên  tiếng,  lúc  đó  ta  có 
 cái  gọi  là  đau  bao  tử.  Nói  chung  ít  khi  ta  thương  hại  cái  dạ  dày  của  mình  đừng  nói 
 chuyện  biết  ơn  nó,  trái  lại  ta  sẵn  sàng  nhồi  nhét  vào  đó  càng  nhiều  càng  tốt  từ  thịt  cá 
 voi  đến  rắn  mối,  thằn  lằn,  tắc  kè,  chuột  bọ,  cào  cào,  châu  chấu,  nghêu  sò  ốc  hến... 
 Ta  cũng  sẵn  sàng  đổ  vào  đó  hằng  lít  rượu  đế,  whisky,  hằng  két  bia  và  vô  số  những 
 chất  độc  hại  khác  như...  thuốc  trừ  sâu,  giun  đầu  gai  v.v...  Đôi  khi  bao  tử  chịu  không 
 nổi  đã  phản  ứng  lại  bằng  cách  nôn  thốc  tháo  ra  nhưng  cũng  có  khi  người  ta  tự  móc 
 họng  để  nôn  cho  hết,  làm  trống  bao  tử  trước  khi  bước  vào  một  quán  nhậu  khác.  Có 
 trường  hợp  bao  tử  loét  quá  nặng,  không  cứu  vãn  được  nữa,  thầy  thuốc  đành  phải  cắt 
 bỏ  đi  một  phần  hoặc  cả  bao  tử,  lúc  đó  ta  có  một  hội  chứng  gọi  là  “dumping”,  thức 
 ăn trôi tuột từ thực quản xuống ruột non quá nhanh chưa kịp tiêu hóa. 

 Để  ý  một  chút,  ta  thấy  hệ  tiêu  hóa  là  một  cái  ống  cơ  dài  từ  miệng  đến  hậu 
 môn,  phình  ra  chỗ  này,  thắt  lại  chỗ  kia  để  trở  thành  thực  quản,  dạ  dày,  ruột  non,  ruột 
 già...  Thức  ăn  thức  uống  đi  xuyên  qua  cái  ống  đó  là  đã  đi  bên  ngoài  cơ  thể,  mà  các 
 bộ  phận  được  phân  công  cắt  xé,  nghiền,  nhồi  trộn,  nhào  nặn,  chuyển  hóa,  hấp  thu... 
 để  đưa  vào  cơ  thể  sử  dụng.  Cả  một  bộ  máy  làm  việc  quần  quật  liên  tục  không  mệt 
 mỏi  như  vậy  mới  có  thể  đáp  ứng  nhu  cầu  năng  lượng  của  cơ  thể  hằng  ngày  mà  ở 
 người  cao  tuổi  cũng  cần  đến  vài  ngàn  calori.  Ta  không  thể  tưởng  tượng  rằng  mỗi 
 ngày  có  hơn  cả  lít  nước  bọt  được  tiết  ra  là  nhằm  giúp  cho  miệng  không  bị  khô,  hôi 
 và  giúp  tiêu  một  phần  thức  ăn.  Ở  người  lớn  tuổi,  nước  bọt  tiết  ra  ít  đi  nên  dễ  bị  đắng 
 miệng,  khô  miệng,  ăn  không  ngon.  Hệ  thống  nhung  mao  ở  ruột  non  ngoằn  ngoèo 
 nhiều  lớp  có  tổng  diện  tích  lên  đến  250m  2  ,  bằng  cả  cái  sân  quần  vợt,  để  hấp  thu  các 
 dưỡng  trấp  nuôi  cơ  thể  trôi  qua,  với  các  tế  bào  hùng  hục  hoạt  động  ngày  đêm  để 
 trao  đổi  chất,  với  vô  số  vi  sinh  vật  li  ti  sản  sinh  ra  các  men  tiêu  hóa,  các  vitamin. 
 Gan  đổ  mật  vào  ruột,  tụy  tạng  tiết  men  và  insulin  mà  nếu  thiếu  nó  ta  sẽ  bị  bệnh  đái 
 đường.  Bất  cứ  có  một  trục  trặc  gì  trên  cái  ống  đó  đều  gây  ra  những  rắc  rối  đáng  tiếc 
 như  bị  tắc  nghẽn  đâu  đó  chẳng  hạn.  Một  người  bị  bón  thường  xuyên  cũng  làm  cho 
 cái ống bị nghẹt, dẫn đến hôi miệng, ăn mất ngon, ngủ không yên. 

 Hệ  tiêu  hóa  được  điều  khiển  bởi  thần  kinh  tự  động,  hoạt  động  ngoài  ý  muốn 
 của  chúng  ta.  Một  người  đang  đứng  trước  chuồng  cọp  trong  sở  thú  thình  lình  thấy 
 cọp  sút  chuồng  thì  tay  chân  bủn  rủn,  vãi  cả  ra  quần  mà  không  hề  hay  biết,  là  do  các 
 cơ  trơn  của  ruột  và  bàng  quang  co  thắt  quá  mạnh.  Nói  khác  đi,  sự  căng  thẳng,  lo  âu, 
 sợ  hãi  hoặc  vui  vẻ...  đều  có  tác  động  đến  tiêu  hóa.  Người  ta  làm  thí  nghiệm  cứ  mỗi 
 lần cho thỏ ăn thì giật điện một cái, chẳng bao lâu thỏ đã bị loét bao tử vì sợ hãi. 
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 Mỗi  ngày  có  một  lít  rưỡi  nhũ  trấp  đi  vào  ruột  già,  đa  số  được  hấp  thu  lại  hết 
 chỉ  còn  khoảng  chừng  100ml  vào  phân.  Trong  phân  có  đến  3/4  là  nước.  Do  vậy  để 
 tránh  bón  cần  phải  được  uống  tối  thiểu  mỗi  ngày  một  lít  nước.  Trĩ  và  bón  là  những 
 bệnh  thường  gặp  ở  người  cao  tuổi  do  tình  trạng  răng  miệng  kém,  thức  ăn  thiếu  chất 
 xơ,  cuộc  sống  ít  vận  động.  Lâm  Ngữ  Đường  có  một  nhận  xét  khá  thú  vị:  “Đối  với 
 tôi,  hạnh  phúc  trước  hết  là  vấn  đề  tiêu  hóa.  Ruột  ta  mà  vận  động  điều  hòa  thì  ta 
 hạnh  phúc,  không  thì  ta  khổ  sở.  Sự  tình  chỉ  có  vậy  thôi!”.  Mà  thật,  cứ  thấy  người 
 nào  mặt  mày  lúc  nào  cũng  cau  có,  nhăn  nhó,  khó  chịu  đăm  đăm...  thì  chắc  là  đã  bị 
 bón  hoặc  trĩ  kinh  niên  rồi!  Người  lớn  tuổi  cũng  cần  phải  được  cung  cấp  năng  lượng 
 đầy  đủ,  cần  tránh  béo  bệu  nhưng  cũng  phải  tránh  cả  suy  dinh  dưỡng  -  chủ  yếu  là  do 
 thiếu  chất  đạm.  Đa  số  người  có  tuổi  thường  thích  những  món  ăn  dễ  tiêu  như  bột 
 đường  để  đỡ  nhai,  do  vậy  ít  chất  xơ  càng  dễ  bị  bón,  lại  dễ  tăng  đường  huyết  dẫn  tới 
 tiểu  đường.  Cũng  không  nên  quá  sợ  cholesterol  vì  có  loại  cholesterol  tốt  cần  cho  cơ 
 thể.  Nên  dùng  dầu  thực  vật.  Calci  có  lẽ  là  thức  ăn  cần  thiết  cho  tuổi  già  vì  ở  người 
 già,  đặc  biệt  là  phụ  nữ,  nhanh  chóng  mất  calci  trong  thời  kỳ  mãn  kinh  làm  cho 
 xương  giòn  dễ  gãy.  Sữa  có  nhiều  calci  nhất.  Trong  10ml  sữa  có  đến  120mg  calci. 
 Rau  muống  cũng  cung  cấp  nhiều  calci.  Trong  100g  rau  muống  có  67mg  calci,  trong 
 khi  100g  thịt  chỉ  cung  cấp  15mg  calci  mà  thôi.  Các  vitamin  được  cung  cấp  từ  thức 
 ăn  như  rau  quả,  trứng,  đậu,  cà  rốt,  rau  muống,  gấc...  Đặc  biệt  vitamin  C  có  nhiều 
 trong  cam,  chanh,  chuối,  cóc,  cà  chua,  cải  bắp,  cerise...  Để  giữ  khẩu  vị  được  ngon 
 vừa  ý,  cần  thêm  những  gia  vị  mà  người  có  tuổi  vẫn  quen  dùng  như  tỏi,  tiêu,  ớt. 
 Không  nên  kiêng  cữ  quá  đáng  làm  cho  ăn  mất  ngon.  Đậu  nành  có  lẽ  là  một  thứ  thức 
 ăn  lý  tưởng  vừa  cung  cấp  đạm  thực  vật  lại  có  chất  phytoestrogen  là  một  loại  kích 
 thích  tố  nữ  rất  tốt  để  làm  giảm  tốc  độ  lão  hóa.  Một  bữa  ăn  gia  đình  đông  vui  có  con 
 cháu  sum  vầy  thì  dù  là  rau  muống,  kho  quẹt,  đậu  hũ...  cũng  đem  lại  nhiều  chất  bổ 
 dưỡng  cả  về  tinh  thần  lẫn  năng  lượng  cho  người  lớn  tuổi  hơn  là  cao  lương  mỹ  vị. 
 Đời  sống  hiện  nay  có  nhiều  thay  đổi,  những  bữa  ăn  đông  ngày  càng  hiếm.  Cho  nên 
 duy  trì  được  không  khí  gia  đình  trong  bữa  ăn  là  một  niềm  hạnh  phúc  lớn  cho  người 
 có  tuổi.  Tản  Đà  chẳng  đã  từng  viết:  “Đồ  ăn  ngon,  chỗ  ngồi  ăn  không  ngon,  không 
 ngon;  đồ  ăn  ngon,  chỗ  ngồi  ăn  ngon,  người  ngồi  ăn  không  ngon,  không  ngon...”  . 
 Ngày  càng  có  nhiều  loại  thức  ăn  nhanh  (fast  food)  thực  ra  không  phù  hợp  với  người 
 có  tuổi.  Có  một  câu  ngạn  ngữ:  “Hãy  cho  tôi  biết  anh  ăn  gì,  tôi  sẽ  cho  anh  biết  anh  là 
 ai”.  Lâm  Ngữ  Đường  nói  loài  người  có  hai  hạng,  hạng  ăn  rau  và  hạng  ăn  thịt.  Hạng 
 ăn  rau  càng  đông  thì  càng  dễ  có...  hòa  bình  trên  thế  giới.  Tôn  Tử  Mạc,  một  thầy 
 thuốc  ở  thế  kỷ  thứ  VI  đã  nói:  “Là  thầy  thuốc  thì  trước  hết  phải  tìm  nguyên  nhân 
 bệnh,  biết  nguyên  nhân  rồi,  trước  hết  phải  trị  bằng  thực  phẩm,  nếu  không  hết  thì  sau 
 mới  dùng  đến  thuốc”.  Còn  một  Thái  y  đời  Nguyên,  năm  1330,  thì  viết  trong  cuốn 
 Thực  phổ:  “Người  nào  khéo  nhiếp  sinh  thì  ăn  uống  điều  độ,  giảm  bớt  lo  lắng,  tiết 
 chế  thị  dục...  Khéo  dưỡng  cái  tính  của  mình  thì  đợi  đói  rồi  mới  ăn,  ăn  không  quá  no, 
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 đợi  khát  rồi  mới  uống,  uống  không  quá  nhiều...  Nên  còn  đói  một  chút  sau  bữa  ăn  và 
 nên no một chút trong khi đói”. 

 Có  lẽ  nên  nói  một  chút  về  bộ  răng.  Răng  cũng  thuộc  hệ  tiêu  hóa  giúp  ta  cắn, 
 xé,  nhai,  nghiền,  ngấu  nghiến  với  một  lực  tác  động  rất  đáng  nể  như  răng  cửa  có  thể 
 lên  đến  25kg  còn  răng  hàm  đến  90kg.  Sau  sáu  bảy  chục  năm  trời  thì  hàm  răng 
 “chiếc  rụng  chiếc  lung  lay”  cũng  là  phải  thôi!  Răng  rụng,  răng  lung  lay  cũng  có  cái 
 lợi  giúp  ta  ăn  ít  lại  nhưng  có  chất  lượng  hơn,  phù  hợp  tuổi  tác  hơn.  Ngày  nay  kỹ 
 thuật  làm  răng  giả  rất  tiến  bộ.  Người  lớn  tuổi  cần  được  chăm  sóc  răng  miệng  tốt, 
 nếu  cần  nên  có  một  bộ  răng  giả  để  giúp  tiêu  hóa  tốt  hơn.  Có  một  câu  chuyện  đọc 
 được  trên  báo.  Một  bà  lão  phàn  nàn  với  bạn  “Đêm  qua  tôi  không  ngủ  được  chút  nào 
 vì  đau  răng  quá!  Bà  có  khi  nào  bị  như  vậy  không?”  -  “Tôi  hả?  Chưa  bao  giờ,  vì  răng 
 và tôi không ngủ chung với nhau!”. 

 Rồi  cái  bọng  đái  nữa  chứ.  Phải  bí  đái  một  lần  mới  biết  “giá  trị”  của  cái  bọng 
 đái,  mới  biết  ơn  vô  cùng  khi  có  một  cái  bọng  đái  hoạt  động  bình  thường,  biết  lúc 
 nào  thì  phải  chứa  đựng,  lúc  nào  thì  phải  co  bóp,  lúc  nào  thì  mở  cơ  vòng  và  lúc  nào 
 phải  đóng  chặt  lại.  Thật  là  tai  hại  khi  ở  tuổi  cao,  cơ  vòng  bắt  đầu  hoạt  động  không 
 tốt  nữa,  lúc  cần  đóng  chặt  thì  nó  lại  mở  ra,  đặc  biệt  ở  phụ  nữ  có  tuổi.  Ở  đàn  ông, 
 tuyến  tiền  liệt  có  thể  phình  to  thành  bướu  chặn  nghẹt  đường  lưu  thông  của  nước 
 tiểu,  lúc  cần  tiểu  lại  tiểu  không  ra.  Lại  phải  mổ,  phải  nong.  Hiện  tượng  đái  són,  ỉa 
 đùn  (ỉa  trịn)  gặp  ở  khoảng  10%  số  người  cao  tuổi.  Nhiều  người  đã  không  được  chẩn 
 đoán  và  chữa  trị  có  lẽ  do  chuyện  này  khó  nói  ra  nên  thường  bối  rối  tự  dàn  xếp  một 
 mình  cho  đến  khi  quá  nặng,  một  phần  khác  cũng  do  thầy  thuốc  hoặc  gia  đình  hiểu 
 lầm  rằng  đó  là  chứng  bệnh  đương  nhiên  ở  người  già  không  thể  chữa  được.  Cũng  có 
 trường  hợp  cho  là  bị  tâm  thần  rồi  bỏ  mặc.  Thực  ra  một  số  trường  hợp  đái  són  do 
 bệnh  cấp  tính  như  nhiễm  trùng  đường  tiểu  thường  gặp  ở  giai  đoạn  sau  tuổi  mãn 
 kinh  thì  cần  phải  điều  trị  đúng  nguyên  nhân  hoặc  cho  estrogen  ngắn  hạn.  Trường 
 hợp  gãy  xương  phải  nằm  bất  động  lâu  dài  cũng  làm  cho  sự  co  cơ  bị  suy  yếu  nên  có 
 thể  phục  hồi  được.  Trường  hợp  kinh  niên  thường  gặp  hơn  do  nhiều  yếu  tố  phối  hợp, 
 chẳng  hạn  do  một  kích  thích  quá  mạnh  (stress)  như  có  người  cười  quá  mạnh,  ho 
 tràng  dài  hoặc  vận  động  nhiều  quá,  cũng  sẽ  bị  đái  són.  Có  trường  hợp  để  nước  tiểu 
 đọng  quá  lâu  với  khối  lượng  lớn,  như  lúc  phải  di  chuyển  bằng  tàu  xe,  thì  đến  một 
 lúc  cơ  vòng  tự  động  mở  không  kiềm  chế  được.  Có  trường  hợp  là  do  đi  lại  khó  khăn 
 bất  tiện  khi  phải  vào  toilet,  do  cách  bố  trí  toilet  không  thuận  lợi  cho  người  có  tuổi. 
 Thuốc  an  thần,  thuốc  lợi  tiểu  sẽ  làm  cho  đái  són  xảy  ra  thường  xuyên  hơn.  Nói 
 chung  nếu  tìm  được  nguyên  nhân  thì  chữa  trị  không  khó,  đừng  lúc  nào  cũng  cho  là 
 tâm  thần  rồi  bỏ  mặc.  Nên  tập  đi  tiểu  có  giờ  giấc,  đừng  đợi  quá  căng.  Các  loại  tã  lót 
 thấm  hút  có  thể  dùng  rất  tiện  cho  người  già  khi  đi  lại  tàu  xe.  Cũng  cần  chú  ý  sắp  xếp 
 chỗ  đi  đại  tiểu  tiện  sao  cho  thuận  lợi,  dễ  đi,  có  đủ  ánh  sáng.  Người  mình  thường  coi 
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 chỗ  tiểu  tiện  (toilet)  như  là  một  chỗ  dơ  bẩn  xấu  xí  nên  thường  đặt  ra  phía  sau  nhà, 
 xa  nhà,  trong  khi  đó  thực  ra  đi  toilet  là  một  nhu  cầu  quan  trọng  của  con  người  nên  ở 
 những  nơi  khách  sạn  lớn,  người  ta  bố  trí  toilet  ngay  trước  phòng  khách,  sạch  sẽ  và 
 thơm tho. 

 Mắt  là  giác  quan  quan  trọng  nhất  của  con  người.  Chăm  sóc  mắt  là  biện  pháp 
 nâng  cao  chất  lượng  cuộc  sống.  Có  một  quyển  sách  mà  tác  giả  là  một  người  mù, 
 viết  với  lời  tựa  là  “Nếu  tôi  được  một  ngày  sáng  mắt”!  Những  người  bình  thường  có 
 một  đôi  mắt  sáng  nhiều  khi  không  biết  quý.  Thử  sống  một  ngày  bịt  kín  hai  mắt  lại 
 thì  mới  đánh  giá  được  chất  lượng  cuộc  sống  nhờ  đôi  mắt.  Tôi  đã  từng  mổ  mắt  và 
 phải  bị  bịt  mắt  lại  trong  vài  ba  ngày  như  thế.  Những  ngày  đó  ghiền  đọc  sách  đọc 
 báo  chịu  không  nổi.  Phải  nhờ  người  nhà  đọc  cho  các  tựa  cũng  đủ  mừng,  một  người 
 giúp  đọc  vài  bài  cho  nghe  đã  khô  cả  cổ  họng.  Vậy  mà  bình  thường  tôi  “ngốn”  cả 
 chục  tờ  báo  mỗi  ngày  không  kể  sách,  phim  ảnh,  tivi.  Khi  mở  băng  ra,  được  nhìn 
 thấy  lờ  mờ  đủ  mừng  hết  cỡ.  Tới  tuổi  khoảng  ngoài  40  thì  nhiều  người  đã  phải  mang 
 kính  lão  bởi  vì  nhìn  xa  thì  rõ  mà  nhìn  gần  thì  không.  Già  thì  mắt  phải  yếu  đi,  cảm 
 giác  về  độ  đậm  cũng  kém,  thích  nghi  với  bóng  tối  chậm  và  nhìn  cố  định  không  nét. 
 Thủy  tinh  thể  điều  tiết  kém  nên  không  nhìn  gần  được,  điều  này  ảnh  hưởng  chất 
 lượng  cuộc  sống  rất  rõ,  vì  làm  gì  cũng  phải  đeo  kiếng.  Lần  đầu  tiên  tôi  ý  thức  điều 
 này  khi  đi  công  tác  với  BS.  M,  lúc  đó  anh  50  tuổi,  vì  quên  mang  kiếng  theo  nên  anh 
 nói  như  bị  mù  không  làm  được  gì  hết.  Người  già  không  kiếng  do  vậy  khó  làm  việc 
 và  cũng  khó  giải  trí.  Những  nguyên  nhân  gây  mù  thường  gặp  là  mắt  hột,  quáng  gà, 
 đục  thủy  tinh  thể  (cườm  khô),  và  cườm  nước  (glaucoma).  Theo  Tổ  chức  Sức  khỏe 
 Thế  giới  (WHO),  người  mù  vì  cườm  khô  đã  chiếm  hơn  40%  số  người  già  bị  mù. 
 Một  công  trình  “xóa  mù”  của  Hội  bảo  trợ  bệnh  nhân  nghèo  TP.  Hồ  Chí  Minh  thời 
 gian  qua  đã  giúp  cho  hàng  chục  ngàn  người  được  mổ  cườm.  Có  người  đã  mù  hằng 
 hai ba chục năm, nay được nhìn thấy con cháu, thật là một niềm hạnh phúc lớn. 

 Chín  phần  mười  các  trường  hợp  cườm  khô  là  do  tuổi  già,  cơ  thể  suy  yếu;  số 
 còn  lại  là  do  các  bệnh  tiểu  đường,  chấn  thương,  dinh  dưỡng...  Khi  thấy  mắt  bị  mờ 
 dần,  có  đốm  đen  bay  bay  rồi  cố  định  lại  một  chỗ,  không  đau  nhức,  không  đỏ,  tưởng 
 là  kính  không  đúng  độ  mà  đo  kính  nào  cũng  không  vừa  thì  phải  nghĩ  đến  cườm  khô. 
 Khi  không  thể  đọc  được  báo  dù  là  tựa  lớn,  nhìn  vào  đồng  tử  thấy  một  màn  trắng  thì 
 tình  trạng  đã  nặng  rồi.  Hiện  vẫn  chưa  có  thuốc  nào  chữa  được  cườm  khô,  chỉ  có 
 cách  là  phải  mổ  để  thay  thủy  tinh  thể  đục  bằng  thủy  tinh  thể  nhân  tạo  hoặc  đeo  kính 
 để  điều  tiết.  Mổ  sớm  hay  muộn  tùy  quyết  định  của  thầy  thuốc.  Rất  nhiều  trường  hợp 
 bị  cườm  mà  sợ  không  dám  mổ  để  nảy  sinh  những  biến  chứng  gây  mù  hẳn  thì  thật  là 
 đáng  tiếc.  Hiện  nay  có  những  kỹ  thuật  mới  để  mổ  cườm  khô,  đặt  thủy  tinh  thể  nhân 
 tạo  loại  mềm  rất  tiện  lợi.  Sau  mổ,  bệnh  nhân  có  thể  sinh  hoạt  lại  bình  thường  ngay. 
 Riêng  cườm  nước  là  một  bệnh  hết  sức  nguy  hiểm  vì  dẫn  đến  mù  lòa.  Nếu  được  phát 
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 hiện  sớm  thì  có  thể  tránh  được  mù.  Cườm  nước  còn  gọi  là  bệnh  tăng  nhãn  áp  vì  do 
 áp  suất  chất  dịch  ở  trong  mắt  tăng  cao  chèn  ép  hủy  hoại  dây  thần  kinh  mắt  dẫn  tới 
 mù  vĩnh  viễn.  Nếu  biết  sớm  dùng  thuốc  hạ  nhãn  áp  và  mổ  để  thoát  dịch  thì  sẽ  không 
 bị  mù.  Những  người  ngoài  tuổi  40  cần  phải  thường  xuyên  thăm  khám  nhãn  khoa 
 định  kỳ  để  được  bác  sĩ  đo  thị  lực  và  nhãn  áp.  Bệnh  cườm  nước  cấp  tính  gây  nhức 
 đầu  dữ  dội,  có  khi  nhức  nửa  đầu  kèm  theo  ói  mửa,  mắt  đỏ,  căng  cứng,  con  ngươi  nở 
 lớn.  Trường  hợp  này  phải  đến  ngay  cơ  sở  y  tế  gần  nhất.  Tốt  nhất  là  đến  chuyên  khoa 
 mắt  càng  sớm  càng  tốt.  Dạng  cườm  nước  mạn  tính  tiến  triển  âm  thầm,  chỉ  thấy  hơi 
 đau  mắt,  xốn  mắt,  mỏi  mắt  và  mờ  dần.  Nhiều  người  tưởng  tại  mình  có  tuổi  nên  mắt 
 kém,  không  đo  nhãn  áp  để  chẩn  đoán  kịp  thời.  Cườm  nước  là  một  bệnh  hết  sức 
 nguy hiểm nên cần phải đặc biệt quan tâm ở người có tuổi. 

 Người  lớn  tuổi  cũng  thường  nghe  kém,  lãng  tai.  Lãng  tai  một  chút  cũng  hay, 
 khỏi  phải  nghe  những  lời  nói  xấu  mình!  Cái  gì  khoái  thì  nghe  không  thì  thôi.  Từ  65 
 tuổi  trở  đi  có  hơn  một  phần  ba  số  người  bị  lãng  tai.  Nghe  kém  sẽ  làm  cho  việc 
 truyền  thông  khó  khăn  hơn,  có  thể  gây  nguy  hiểm  trong  giao  thông,  đi  lại.  Ngày  nay 
 có  những  dụng  cụ  trợ  thính  dễ  sử  dụng  và  rẻ.  Ở  các  nước  phát  triển  cứ  ba  người  có 
 tuổi  thì  một  người  mang  máy  điếc,  nhờ  đó  họ  có  thể  giao  tiếp  tốt  hơn  và  tham  gia 
 vào  các  hoạt  động  xã  hội,  giúp  họ  cảm  thấy  sảng  khoái,  không  bị  coi  là  tàn  phế  nữa. 
 Ở  ta,  nhiều  người  không  ưa  máy  điếc  vì  nó  ồn  ào  lại  làm  cho  ta  nghe  rõ  những  “sự 
 thật  đau  lòng”.  Một  vở  kịch  kể  chuyện  hai  vợ  chồng  già,  ông  nói  gà  bà  nói  vịt 
 nhưng  rất  hạnh  phúc  bên  nhau,  đến  khi  các  con  hiếu  thảo  gởi  về  cho  mỗi  người  một 
 cái  máy  điếc  thì  bắt  đầu  cãi  vã  nhau  suốt  ngày.  Cuối  cùng  cả  hai  phải  liệng  cái  máy 
 điếc vào sọt rác! 

 Nhiều  người  nghĩ  rằng  hẳn  là  các  thầy  thuốc  hiểu  rõ  những  điều  kỳ  diệu  của 
 cơ  thể  mình,  biết  cách  chẩn  đoán  và  phòng  bệnh  thì  chắc  rất  ít  khi  bệnh.  Không  hẳn 
 thế.  Bệnh  tật  còn  do  nhiều  nguyên  nhân  mà  Hải  Thượng  Lãn  Ông  đã  gọi  là  “tiên 
 thiên”  hoặc  “hậu  thiên”.  “Tiên  thiên  bất  túc”  chẳng  hạn  là  do  di  truyền,  do  gien,  còn 
 “hậu  thiên  bất  túc”  là  do  cách  chăm  sóc  nuôi  dưỡng  từ  trong  bụng  mẹ  cũng  như  do 
 môi  trường  sống  và  cách  sống  của  ta  sau  này.  Hải  Thượng  Lãn  Ông  đã  có  một  bài 
 thơ  than  rằng  trong  lúc  mình  mắc  bệnh  mà  cũng  không  được  nghỉ  ngơi  vì  vẫn  phải 
 lo  chăm  sóc  cho  người  khác.  Đây  là  cái  nghiệp!  Thật  ra  các  thầy  thuốc...  bệnh  còn 
 nhiều  hơn  người  thường  và  một  khi  họ  mắc  bệnh  thì  cũng  nặng  hơn  người  thường, 
 do  môi  trường  làm  việc  nguy  hiểm  cũng  như  do  tính  chủ  quan,  ít  quan  tâm  tới  mình 
 mà  chỉ  lo  chữa  trị  bệnh  cho  người,  đến  khi  nặng  quá  mới  biết.  Bạn  bè  thầy  thuốc 
 của  tôi  ở  tuổi  trên  dưới  60,  người  thì  đau  khớp,  người  thì  bị  gút,  người  đái  đường, 
 người  cườm  nước,  cườm  khô...  Có  người  bị  nhồi  máu  cơ  tim  đôi  ba  lần,  người  cao 
 huyết  áp,  người  đau  gan,  đau  dạ  dày.  Anh  bác  sĩ  chuyên  khoa  tim  mạch  thì  được 
 anh  bác  sĩ  chuyên  khoa  lao  chữa  cho  mình  và  ngược  lại,  người  chuyên  khoa  da  liễu 
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 thì  nhờ  người  chuyên  khoa  nội  tiết  chăm  sóc.  Có  anh  bác  sĩ  một  hôm  tình  cờ  siêu 
 âm  lòi  ra  cái  bướu,  chữa  cái  bướu  thì  sinh  biến  chứng  xuất  huyết  não,  phải  mổ  sọ 
 não  mới  cứu  được.  Bác  sĩ  Nguyễn  Khắc  Viện  cũng  đã  phải  lên  bàn  mổ  7  lần  cắt  mất 
 hơn  một  lá  phổi  vì  bị  lao.  Bác  sĩ  Nguyễn  Văn  Hưởng  lúc  là  Bộ  trưởng  Bộ  Y  tế  đang 
 đi  công  tác  ở  nước  ngoài  thì  bị  tai  biến  mạch  máu  não.  Tôi  cũng  đã  từng  bị  loét  dạ 
 dày,  xuất  huyết  bao  tử,  phải  truyền  máu  cấp  cứu,  rồi  còn  bị  tai  biến  phải  mổ  não.  Có 
 người  đến  thăm  lúc  tôi  đang  nằm  bệnh  viện  kêu  lên  “Trời  ơi,  bác  sĩ  mà  cũng  bệnh”, 
 thật  là  dở  cười  dở  khóc!  Và  đúng  như  Dumbatze  tác  giả  Quy  luật  của  muôn  đời  đã 
 nó  mỗi  người  nên  bệnh  nặng  một  lần  trong  đời  để  biết  thương  mình  hơn  và  thương 
 người hơn. 

 Viện  sĩ  Miculin  90  tuổi  viết  rằng:  “Chúng  ta  không  theo  dõi  bản  thân  mình 
 mà  để  cho  cơ  thể  làm  việc  đến  hao  mòn,  vì  vậy  nó  dễ  bị  hư  hỏng  sớm.  Khi  chúng  ta 
 còn  khỏe  mạnh,  còn  sung  sức,  thì  chúng  ta  bóc  lột  ngay  chính  bản  thân  mình,  bóc 
 lột  các  bộ  phận  trong  cơ  thể,  bóc  lột  những  khả  năng  của  mình  mà  không  hề  cân 
 nhắc,  không  hề  nghĩ  tới  hậu  quả.  Ở  lứa  tuổi  50  tôi  vẫn  chưa  chú  ý  lắm  đến  sức  khỏe 
 của  mình...”.  Hiện  nay  mỗi  sáng  ông  chạy  bộ  3km,  tập  thể  dục  đều  đặn,  chơi  quần 
 vợt,  ăn  uống  điều  độ.  Ông  nói  “Tôi  cảm  thấy  30  năm  trước  đây  tôi  đã  già  yếu  hơn 
 nhiều so với bây giờ”. (  Tâm hồn của bạn  , NHD). 

 GS  Nguyễn  Huy  Dung,  một  thầy  thuốc  chuyên  khoa  tim  mạch,  sau  40  năm 
 chữa  bệnh  tim  cho  mọi  người  đã  chiêm  nghiệm  để  viết  nên  cuốn  sách  Tâm  hồn  của 
 bạn  .  Ông  không  viết  về  trái  tim,  không  viết  về  mạch  máu  mà  viết  về  cái  tâm  ,  về  cái 
 hồn  . Thật đáng quý! 
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 6. NHƯ� NG BE�̣ NH VO�  DUYE� N 

 ĐO�  HO� NG NGỌC 

 M  ột  cái  tủ  lạnh  hay  một  cái  xe  gắn  máy  xài  một  thời  gian  khá  lâu  rồi  thì  thế 
 nào  cũng  phải  đến  lúc  nó  hỏng  hóc  chỗ  này  chỗ  nọ.  Hư  chút  đỉnh  thì  sửa,  hư  nhiều 
 thì  “đại  tu”.  Còn  ta,  “Ta  đã  làm  chi  đời  ta”  (Vũ  Hoàng  Chương)  năm  bảy  chục  năm 
 trời  mà  đòi  cứ  còn  mới  nguyên,  còn  “gin”  hoài  sao  được!  Cho  nên  tới  một  tuổi  nào 
 đó  thì  ta  cũng  phải  “hỏng  hóc”  chút  đỉnh,  bệnh  hoạn  chút  đỉnh  thôi.  Tuy  già  không 
 phải  là  một  bệnh  nhưng  già  thì  thường  có  bệnh  là  vậy.  Bệnh  thì  có  bệnh  nặng,  bệnh 
 nhẹ,  bệnh  có  duyên  và  bệnh...  vô  duyên,  nghĩa  là  bệnh  không  đáng  có  mà  có  mới  dễ 
 giận!  Ai  cũng  biết  thầy  thuốc  là  người  được  học  hành  cẩn  thận  để  giúp  ta  chữa  trị 
 bệnh  tật,  vậy  mà  thầy  thuốc  cũng  có  thể  gây  ra  bệnh  cho  ta,  dù  là  ngoài  ý  muốn,  cái 
 đó  gọi  chung  là  bệnh  do  thầy  thuốc  gây  ra  (iatrogenic)  mà  theo  GS  Phạm  Khuê  một 
 chuyên  gia  về  lão  khoa,  chủ  tịch  hội  người  cao  tuổi  ở  Việt  Nam  thì  có  đến  hơn  một 
 phần  tư  các  bệnh  ở  người  già  là  do  thầy  thuốc  gây  ra.  (  Bệnh  Học  Tuổi  Già  ,  Phạm 
 Khuê,  NXB  Y  học,  1998,  trang  364).  Những  bệnh  vô  duyên  còn  có  thể  do  chính  bản 
 thân  mình,  người  thân  trong  gia  đình,  bạn  bè,  hàng  xóm,  hoặc  các  nhân  viên  tâm  lý 
 xã  hội  gây  ra  nữa!  Bà  cô  của  một  bác  sĩ  bạn  tôi  trên  80  tuổi  kêu  lúc  nào  trong  người 
 cũng  nóng  bức,  miệng  khô  nên  đã  mua  rễ  chanh,  mía  lau,  mã  đề  ngoài  chợ  về  nấu 
 “nước  mát”  uống.  Mát  đâu  không  thấy,  thấy  đi  tiểu  liên  tục  gây  thêm  tình  trạng  mất 
 nước  trong  cơ  thể,  lại  thấy  nóng  bức,  thấy  khô  miệng  lại  uống  thêm  “nước  mát”! 
 Thì  ra  “rễ  chanh,  mía  lau,  mã  đề”  là  những  loại  thuốc  lợi  tiểu  (diureetics).  Một  ông 
 bác  gầy  còm  nghe  hàng  xóm  bày  vẽ  có  loại  thuốc  tễ  mập,  bèn  mua  uống  mấy  cây. 
 Mập  thiệt!  Nhưng  người  béo  bệu,  cơ  thể  bạc  nhược!  Thì  ra,  thuốc  tễ  đó  chỉ  là  bột  mì 
 trộn  với  mật  ong  và  Corticoid,  một  thứ  thuốc  uống  vào  lâu  ngày  gây  hội  chứng 
 Cushing,  ứ  nước,  làm  mập  bệu  và  gây  ra  vô  số  những  tác  dụng  tai  hại  khác  như 
 giảm  sức  đề  kháng,  mọc  lông,  loãng  xương,  loét  bao  tử,  cao  huyết  áp...  Ta  cũng  biết 
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 thuốc  chữa  đau  khớp  có  thể  gây  loét  dạ  dày;  thuốc  điều  trị  cao  huyết  áp  có  thể  gây 
 hạ  huyết  áp  đột  ngột;  thuốc  tiểu  đường  làm  hạ  đường  huyết;  thuốc  uống  cho  đỡ  bị 
 đái són ở người già thì gây khô miệng, đỏ da, mờ mắt, chóng mặt... 

 Một  đặc  điểm  sinh  học  của  người  cao  tuổi  là  khả  năng  thích  ứng  dần  kém  đi. 
 Hồi  trẻ  bất  kể  nắng  mưa,  còn  khi  cao  tuổi  chỉ  cần  cơn  áp  thấp  nhiệt  đới  ở 
 Philippines  thì  ở  đây  đã  rêm  mình  rêm  mẩy,  đau  lưng,  nhức  khớp.  Hấp  thu  thuốc  đã 
 chậm  mà  đào  thải  cũng  chậm.  Tác  dụng  phụ  của  thuốc  lại  thiên  hình  vạn  trạng,  tùy 
 từng  người,  từng  lúc.  Có  thuốc  người  này  dùng  thì  tốt  mà  bày  cho  người  khác 
 không  xong,  uống  vào  bị  phản  ứng  ngay.  Cho  nên  dùng  thuốc  ở  người  già  phải  dò 
 dẫm  trên  từng  trường  hợp,  giảm  liều,  giảm  lượng,  đắn  đo  tính  toán  trước  sau,  nào 
 bệnh  trước  mắt  nào  bệnh  tiềm  tàng;  thuốc  chữa  được  bệnh  này  nhưng  có  gây  ra 
 bệnh  khác  không,  có  làm  bộc  phát  một  bệnh  cũ  nào  đó  không,  người  bệnh  ăn  uống 
 ra  sao,  tiêu  tiểu  ra  sao  và  trạng  thái  tâm  thần  ra  sao?  Người  cao  tuổi  cũng  thường 
 hay  tự  ý  gia  giảm  thuốc,  tin  lời  bày  vẽ,  ai  mách  gì  cũng  nghe,  gây  tương  tác  thuốc 
 lung  tung  rất  dễ  sinh  ra  nhiều  bệnh...  vô  duyên  đáng  tiếc.  Do  vậy,  cần  thiết  lắm  mới 
 phải dùng thuốc và luôn luôn theo chỉ định của thầy thuốc. 

 Ngày  càng  có  nhiều  máy  móc  xét  nghiệm  và  một  số  người  cao  tuổi  cũng 
 thường  muốn  được  xét  nghiệm  này  nọ.  Cách  đây  mấy  năm,  báo  Paris  Match  có  kể 
 trường  hợp  một  bà  già  bị  rối  loạn  tiêu  hóa  đến  khám  ở  một  bác  sĩ.  Bác  sĩ  thấy  không 
 có  gì  nặng  nhưng  cũng  gởi  cụ  làm  thêm  vài  xét  nghiệm  cho  chắc.  Sau  đó,  bà  cụ 
 được  tiếp  tục  làm  thêm  hàng  loạt  các  xét  nghiệm  khác  ngày  càng  phức  tạp  hơn  vì 
 xét  nghiệm  đơn  giản  không  tìm  ra  bệnh:  siêu  âm,  nội  soi,  sinh  thiết,  chụp  cắt  lớp, 
 chụp  cản  quang  mạc  treo...  Sau  hơn  một  tháng  chuyển  từ  trung  tâm  này  đến  bệnh 
 viện  kia,  nằm  đợi  trên  những  băng  ca  lạnh  lẽo,  đẩy  từ  hành  lang  này  sang  hành  lang 
 khác,  tiếp  xúc  với  những  người  mang  khẩu  trang  chỉ  chừa  đôi  mắt  lạnh  lùng,  bà  cụ 
 rơi  vào  tình  trạng  khủng  hoảng  tâm  lý  trầm  trọng  và  tiêu  tốn  mất  35  ngàn  quan 
 Pháp.  Cuối  cùng  các  bác  sĩ  hội  chẩn  kết  luận  không  có  bệnh  gì  cả!  Tây  gọi  những 
 người  sính  xét  nghiệm  là  “examinite”.  Tổ  chức  Sức  khỏe  Thế  giới  (WHO)  cũng 
 cảnh  báo  hiện  tượng  over  investigation,  “thăm  dò  quá  mức  cần  thiết”  này  (  Health  of 
 the  Elderly  ,  WHO,  1989).  Một  số  người  cao  tuổi  được  chăm  sóc  bảo  bọc  quá  đáng, 
 được  làm  xét  nghiệm  thăm  dò,  theo  dõi  liên  tục  làm  người  bệnh  muốn...  hết  bệnh 
 cũng  không  được,  không  kể  trong  quá  trình  thăm  dò,  chọc  hút,  bơm  tiêm,  thụt 
 tháo...  không  phải  là  không  có  nguy  cơ.  Dĩ  nhiên  nếu  có  bệnh  thì  cần  phải  làm  để  có 
 chẩn  đoán  chính  xác  và  điều  trị  hiệu  quả.  Còn  thăm  dò  chỉ  để...  thăm  dò  thì  không 
 nên.  Các  chuyên  gia  khuyên  chỉ  nên  làm  xét  nghiệm  cho  người  già  khi  nhằm  để 
 chẩn  đoán  một  thứ  bệnh  có  thể  chữa  được,  có  thể  phục  hồi  được,  có  lợi  cho  người 
 bệnh  hoặc  để  chẩn  đoán  phân  biệt  tìm  ra  một  bệnh  có  tiên  lượng  tốt  hơn,  điều  trị  có 
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 kết  quả  hơn,  có  lợi  cho  bệnh  nhân  và  gia  đình  hơn  mà  thôi.  Tóm  lại,  cần  thiết  lắm 
 mới phải làm xét nghiệm và phải có chỉ định của bác sĩ. 

 Thế  nhưng  có  thứ  không  phải  là  thuốc,  không  phải  là  thủ  thuật  gì  cả  mà  vẫn 
 có  thể  gây  ra  những  bệnh  vô  duyên:  đó  là  lời  nói!  Có  những  lời  nói  gây  hoang 
 mang,  lo  lắng,  làm  mất  ăn  mất  ngủ,  gây  kiêng  cữ  quá  đáng,  làm  cho  tình  trạng  bệnh 
 khó  phục  hồi  hơn.  Cái  đó  gọi  là  sự  “dán  nhãn”  (labelling).  Chẳng  hạn  như  người 
 không  có  chuyên  môn,  không  đủ  cơ  sở  khoa  học  chắc  chắn  mà  “phán”  cho  một  cái 
 chẩn  đoán  kiểu  như  “nghi  ung  thư”,  “hơi  bị  lớn  tim...”,  hoặc  một  từ  mơ  hồ  như 
 “máu  lộn  mỡ,  gan  hơi  nhiễm  mỡ,  viêm  nhiễm  phần  phụ,  rối  loạn  thần  kinh  thực 
 vật...”  hoặc  “bị  thư  phù,  bị  người  cõi  trên  nhập...”  đều  đem  lại  những  kết  quả  tai  hại 
 không  thể  ngờ  được!  Ngay  cả  bị  dán  nhãn  là  già  cả,  già  nua,  già  yếu,  mất  sức  rồi  bị 
 ép  phải  nằm  yên  một  chỗ  lúc  nào  cũng  có  người  nâng  đỡ  chăm  sóc  thì  sẽ  ngày  càng 
 lệ  thuộc,  ngày  càng  suy  nhược,  mau  loãng  xương,  bắp  cơ  thoái  hóa,  cứng  khớp 
 nhanh.  Đáng  sợ  hơn  cả  là  bị  ép  phải  vào  nằm  viện,  nằm  nhà  thương,  nhà  dưỡng  lão, 
 nhà  nghỉ  mất  sức...  khi  vẫn  còn  có  thể  tự  quản  được.  Thật  ra  đây  chỉ  là  giải  pháp 
 cuối  cùng  vì  một  khi  đã  vào  các  cơ  sở  này  rồi  thì  không  hy  vọng  gì  trở  lại  đời  sống 
 bình  thường  được  nữa  vì  càng  ngày  càng  thụ  động,  ỷ  lại,  lệ  thuộc,  suy  sụp.  Tôi  có 
 lần  được  đến  thăm  một  nhà  dưỡng  lão  ở  Montréal,  Canada,  một  đất  nước  có  chế  độ 
 chăm  sóc  xã  hội  cho  người  già  rất  tốt.  Thế  nhưng  trong  nhà  dưỡng  lão  này  mặc  dù 
 được  bác  sĩ,  nhân  viên  xã  hội  tận  tình  săn  sóc  hàng  ngày  mà  không  ngày  nào  là 
 không  có  người  tự  tử.  Người  ta  đã  hết  sức  tránh  không  để  những  vật  bén  nhọn  hay 
 dây  nhợ  để  họ  có  phương  tiện  tự  tử  vậy  mà  họ  vẫn  dùng  “ra”  trải  giường  để  thắt  cổ 
 hoặc uống thuốc độc... 

 Các  cơ  sở  chăm  sóc  cho  người  già  thực  ra  rất  cần  thiết,  miễn  là  phải  giữ  một 
 số  nguyên  tắc  như  đảm  bảo  sự  riêng  tư,  tôn  trọng  cá  nhân,  giúp  tự  chủ,  tự  quản  và 
 tạo  nhiều  cơ  hội  cho  họ  tham  gia  sinh  hoạt  phù  hợp  với  sở  thích  và  sức  khỏe.  Tóm 
 lại, luôn cố gắng giữ cho không bị lệ thuộc, luôn tự chủ, tự quản. 

 Tổ  chức  Sức  khỏe  Thế  giới  có  một  bản  phúc  trình  cho  thấy  tuổi  thọ  con 
 người  ngày  càng  tăng  nhưng  một  số  bệnh  tật  của  tuổi  già  đã  để  lại  những  di  chứng 
 đáng  tiếc.  Họ  khuyên  cần  phải  thực  hiện  các  biện  pháp  “SAFE”  để  kéo  dài  tuổi  thọ 
 và  nâng  cao  chất  lượng  cuộc  sống,  trong  đó  sức  khỏe  là  yếu  tố  quan  trọng  nhất. 
 SAFE  là  chữ  viết  tắt  của  Smoking  (thuốc  lá),  Alcohol  (rượu),  Food  (thức  ăn)  và 
 Exercise  (luyện  tập).  Nghĩa  là  không  nên  hút  thuốc  lá  để  tránh  ung  thư  phổi,  bệnh 
 phổi  tắc  nghẽn  mạn  tính,  bệnh  tim  mạch...  Dĩ  nhiên  là  một  người  đã  nghiện  thuốc  lá 
 từ  nhỏ  nay  đến  tuổi  cổ  lai  hy  mà  buộc  phải  bỏ  cũng  tội  nghiệp  vì  họ  sẽ  mất  đi  một 
 phần  “chất  lượng  cuộc  sống”,  họ  sẽ  rầu  rĩ  buồn  chán  vì  thiếu  thuốc.  Tốt  hơn  có  lẽ 
 chỉ  cần  khuyên  bỏ  được  thì  tốt  còn  không  thì  cố  gắng  giảm  bớt.  Có  một  chuyện  vui. 
 Bác  sĩ  nói  với  bệnh  nhân:  Ông  hút  thuốc  lá  nhiều  quá,  ông  không  biết  thuốc  lá  làm 
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 hại  sức  khỏe  và  giảm  tuổi  thọ  ư?  Năm  nay  ông  được  bao  nhiêu  tuổi?  Tôi  được  60, 
 bệnh  nhân  trả  lời.  Đó  thấy  chưa,  nếu  ông  không  hút  thuốc  thì  bây  giờ  ông  đã  được 
 80  rồi!  Bác  sĩ  nói.  Bớt  rượu  để  tránh  bệnh  gan  ruột,  thần  kinh,  tim  mạch.  Bớt  thôi 
 chứ  không  cấm  hẳn  bởi  vì  chính  các  ngài  Tổ  chức  Y  tế  Thế  giới  cũng  cụng  ly  rôm 
 rả  trong  các  buổi  tiếp  tân.  Vấn  đề  là  không  được  vượt  quá  mức  cho  phép,  còn  mỗi 
 ngày  một  cốc  rượu  vang,  vài  ly  bia  không  cấm.  Dinh  dưỡng  đúng  cách  với  nhiều 
 rau  đậu,  hoa  quả,  chất  xơ  để  tránh  ung  thư,  táo  bón  và  bớt  đường,  mỡ,  muối  để 
 tránh cao huyết áp, tiểu đường... Thường xuyên rèn luyện thể chất, đi bộ, bơi lội... 

 Thực  ra  những  điều  này  không  mới,  Nguyễn  Bỉnh  Khiêm  người  sống  đến  95 
 tuổi ở ta, từ xưa đã viết: …  ... 

 Thu ăn măng trúc đông ăn giá 
 Xuân tắm hồ sen hạ tắm ao 
 Rượu đến gốc cây ta sẻ nhắp 
 Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao! 

 Măng  trúc  nhiều  xơ,  giá  nhiều  vitamin,  mà  mùa  nào  thức  đó.  Bơi  lội,  rèn 
 luyện  thể  lực  cũng  theo  mùa.  Rượu  chỉ  sẻ  “nhắp”  chứ  không  tu,  không  nốc,  mà  chỉ 
 nhắp  dưới  bóng  cây  thôi.  Còn  “Nhìn  xem  phú  quý  tựa  chiêm  bao”  thì  cái  này  Tổ 
 chức Sức khỏe Thế giới chịu, không thể hiểu nổi nên không thể khuyên ta vậy! 
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 7. MO�̣ T CA� CH NHI�N MƠ� I 

 ĐO�  HO� NG NGỌC 

 A  i  cũng  biết  Tiểu  đường  là  một  bệnh  mạn  tính  do  những  rối  loạn  về  sự  điều 
 hòa  đường  huyết  -  có  thể  đo  đạc  bằng  máy  móc  xét  nghiệm  chính  xác  -  nhưng  tác 
 động  của  bệnh  tiểu  đường  lên  từng  người  bệnh  ra  sao,  lên  các  mối  quan  hệ  xã  hội 
 của  họ,  năng  lực  làm  việc  của  họ,  đời  sống  kinh  tế  của  họ  ra  sao  lâu  nay  vốn  chưa 
 được  quan  tâm.  Có  những  bệnh  nhân  tiểu  đường  chỉ  biết  nằm  chờ  chết  trong  nỗi  lo 
 âu,  sợ  hãi,  kiêng  cữ  đủ  thứ,  không  còn  biết  đến  ăn  ngon,  ngủ  yên  mà  bệnh  thì  cứ 
 ngày  càng  tiến  triển,  đưa  đến  tàn  phế,  tử  vong;  trong  khi  cũng  bị  tiểu  đường  mà 
 những  người  khác  thì  vẫn  hoạt  động  năng  nổ,  tích  cực,  vui  sống,  vẫn  giữ  tốt  các  mối 
 quan  hệ  xã  hội,  vừa  kiểm  soát  được  lượng  đường  với  những  kỹ  thuật  y  học  cho 
 phép.  Có  những  bệnh  nhân  bị  cao  huyết  áp  có  cuộc  sống  hoàn  toàn  lệ  thuộc  vào  cái 
 máy  đo  điện  tử.  Mỗi  ngày  họ  tự  đo  huyết  áp  năm  bảy  lượt,  các  con  số  cứ  nhích  lên 
 nhích  xuống  làm  cho  họ  rất  hoang  mang.  Mọi  hoạt  động,  đi  lại,  ăn  uống  của  họ  tùy 
 thuộc  vào  kết  quả  của  máy  đo  huyết  áp  “mách  bảo”,  lại  còn  nghĩ  rằng  đã  là  điện  tử 
 thì  hẳn  hơn  con  người,  tuyệt  đối  đáng  tin  cậy!  Họ  quên  rằng  huyết  áp  vốn  sinh  ra  là 
 để  lên  xuống,  trồi  sụt,  tùy  tâm  cảnh,  tùy  thời  tiết,  tùy  hoạt  động  và  nhiều  thứ  khác 
 nữa.  Các  nhà  chuyên  môn  cho  biết  huyết  áp  của  một  người  cao  tuổi  có  thể  thay  đổi 
 trong  ngày  từ  110/60  đến  180/110,  nghĩa  là  có  một  quãng  rất  rộng  cho  sự  thay  đổi. 
 Khi  vui  vẻ,  an  lành  thì  nó  xuống,  khi  căng  thẳng,  “nộ  khí  xung  thiên”  thì  nó  nó  vọt 
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 lên  trời  và  còn  có  thể  gây  tai  biến!  Cái  máy  đo  điện  tử  đó  -  nếu  không  biết  cách  đo 
 chính xác - đã làm hại, làm triệt tiêu biết bao niềm vui sống của bao người! 

 Có  thể  nói  bệnh  thì  có  một  nhưng  người  bệnh  thì  có  đến  hai:  một  người  thì 
 tìm  mọi  cách  tiêu  diệt  bệnh,  nghĩ  rằng  hết  bệnh  thì  mới  có  sức  khỏe  được,  mà  bệnh 
 lại  là  loại  mạn  tính,  suốt  đời  nên  đành  khổ  đau,  tuyệt  vọng,  nguyền  rủa  trời  đất,  bất 
 mãn  với  mình,  với  người,  rồi  lệ  thuộc  vào  thầy  vào  thuốc,  vào  người  thân,  chờ  chết 
 trong  nỗi  đắng  cay  và  sợ  hãi;  trong  khi  người  kia  thì  tìm  cách  “thỏa  hiệp”  với  bệnh, 
 chấp  nhận  nó,  sống  chung  hòa  bình  với  nó,  để  “hai  bên  cùng  hưởng  lợi”,  chỉ  quan 
 tâm  tới  chất  lượng  cuộc  sống  của  mình,  chủ  động  thay  đổi  hành  vi  lối  sống  để  nâng 
 cao sức khỏe của mình, hợp tác tốt với thầy thuốc! 

 Tổ  chức  Sức  khỏe  Thế  giới  (WHO)  từ  năm  1946  đã  định  nghĩa  Sức  khỏe  là 
 một  tình  trạng  hoàn  toàn  sảng  khoái  (well-being;  bien-être)  về  thể  chất,  tâm  thần  và 
 xã  hội,  chớ  không  phải  chỉ  là  không  có  bệnh  hay  tật.  Một  định  nghĩa  như  thế  cho 
 thấy  đánh  giá  sức  khỏe  của  một  con  người  không  thể  chỉ  khu  trú  vào  chuyện  có  hay 
 không  có  bệnh  tật;  và  cũng  vậy,  không  thể  đánh  giá  sức  khỏe  của  một  cộng  đồng  mà 
 chỉ  dựa  vào  tỷ  lệ  bệnh  tật,  tỷ  lệ  tử  vong,  số  giường  bệnh,  số  bác  sĩ...  trên  đầu  người 
 dân.  Cái  khó  ở  đây  là  làm  cách  nào  đánh  giá  được  “tình  trạng  sảng  khoái”  về  cả  ba 
 mặt,  thể  chất,  tâm  thần  và  xã  hội  như  định  nghĩa  đã  nêu?  Đánh  giá  sự  sảng  khoái,  sự 
 hài  lòng  với  cuộc  sống  cũng  chính  là  đánh  giá  hạnh  phúc.  Mà  đánh  giá  hạnh  phúc  là 
 chuyện  không  đơn  giản  chút  nào  vì  nó  nặng  tính  chủ  quan,  dễ  lệch  lạc.  Chính  vì  thế 
 mà  mãi  nửa  thế  kỷ  sau,  WHO  mới  đưa  ra  được  một  bảng  “Đánh  giá  chất  lượng  cuộc 
 sống”  (Quality  of  Life  Assessement)  liên  quan  đến  sức  khỏe  và  chăm  sóc  sức  khỏe 
 để  cụ  thể  hóa  định  nghĩa  đã  nêu  trên.  Theo  đó,  người  thầy  thuốc  chỉ  quan  tâm  chữa 
 trị  bệnh  tật  là  chưa  đủ,  mà  phải  quan  tâm  đến  chất  lượng  cuộc  sống  của  người  bệnh. 
 Nói  khác  đi,  người  bệnh  sống  không  phải  chỉ  là  sống  sót,  tồn  tại,  mà  phải  là  sống  có 
 ý  nghĩa,  có  hạnh  phúc  ở  một  mức  độ  tốt  nhất  có  thể  được...  WHO  đề  ra  một  bảng 
 chỉ  số  gọi  là  WHOQOL-100  (WHO  quality  of  life,  gồm  100  đề  mục  để  đánh  giá) 
 triển  khai  thực  hiện  trên  nhiều  nước  khác  nhau,  nhiều  nền  văn  hóa  khác  nhau,  nhằm 
 cải  thiện  sức  khỏe  của  cá  nhân  và  cộng  đồng,  đồng  thời  cải  thiện  chất  lượng  phục 
 vụ  của  ngành  y.  Hiện  đã  có  24  Trung  tâm  ở  18  quốc  gia  trên  thế  giới  tham  gia 
 chương  trình  này.  Chương  trình  vẫn  còn  đang  được  phát  triển  cho  hoàn  chỉnh,  thích 
 hợp  với  từng  khu  vực,  từng  địa  phương.  Các  chỉ  số  đo  đạc  này  sẽ  rất  hữu  ích  cho 
 việc  cải  thiện  chất  lượng  phục  vụ  của  ngành  y  trong  việc  chăm  sóc  sức  khỏe  người 
 dân  nói  chung  cũng  như  trong  nghiên  cứu  khoa  học,  trong  giám  sát  và  cả  trong 
 hoạch định chính sách. 

 WHO  định  nghĩa  Chất  Lượng  Cuộc  Sống  (CLCS)  là  những  cảm  nhận  của  các 
 cá  nhân  về  cuộc  sống  của  họ  trong  bối  cảnh  văn  hóa  và  các  hệ  thống  giá  trị  mà  họ 
 đang  sống  và  liên  quan  đến  các  mục  đích,  nguyện  vọng,  tiêu  chuẩn  và  các  mối  quan 
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 tâm  của  họ.  Điều  dễ  thấy  ở  đây  là  cách  đo  đạc  CLCS  đặt  trọng  tâm  lên  cảm  nhận  cá 
 nhân  của  từng  người,  cho  thấy  có  cái  nhìn  khác  xưa  đối  với  bệnh  tật  và  sức  khỏe  lâu 
 nay  chủ  yếu  dựa  vào  “cảm  nhận”  của  thầy  thuốc  và  sự  “mách  bảo”  của  máy  móc! 
 Do  vậy,  đánh  giá  bệnh  tật  sẽ  không  chỉ  dựa  trên  kết  quả  các  xét  nghiệm  cận  lâm 
 sàng  mà  còn  trên  những  cảm  nhận  chủ  quan,  quan  điểm  riêng  của  từng  cá  nhân  về 
 bệnh  tật  của  họ,  về  sự  sảng  khoái  của  họ  trong  cuộc  sống  thường  ngày,  trong  bối 
 cảnh  văn  hóa  và  môi  trường  thiên  nhiên  quen  thuộc  của  họ.  Ở  đây  cho  thấy  vai  trò 
 của  giáo  dục  sức  khỏe,  của  truyền  thông  hiệu  quả  trong  mối  quan  hệ  giữa  thầy 
 thuốc  và  bệnh  nhân.  Mối  quan  hệ  thầy  thuốc  -  bệnh  nhân  không  tốt  thì  người  bệnh 
 khó  có  thể  duy  trì  chất  lượng  cuộc  sống,  vì  chữa  bệnh  ngày  nay  không  chỉ  dựa  vào 
 thuốc  men,  xét  nghiệm  đơn  thuần  như  trước.  Từ  đây  cũng  mở  ra  hướng  nghiên  cứu 
 mới,  không  chỉ  tìm  ra  phương  thuốc  đặc  hiệu  để  chữa  bệnh  mà  còn  tìm  cách  đáp 
 ứng sự hài lòng của người bệnh đối với những hiệu ứng và hậu quả của điều trị. 

 Suy  nghĩ  từ  góc  độ  quan  tâm  đánh  giá  chất  lượng  cuộc  sống  của  người  bệnh 
 sẽ  làm  thay  đổi  cái  nhìn  của  người  thầy  thuốc  về  bệnh  nhân  trong  quá  trình  điều  trị 
 cho  họ.  Cả  người  bệnh  khi  hiểu  rõ  chất  lượng  cuộc  sống  của  mình  là  do  mình  quyết 
 định  cũng  sẽ  không  chỉ  biết  lệ  thuộc  vào  thầy,  vào  thuốc,  vào  máy  đo,  vào  xét 
 nghiệm  mà  còn  biết  tăng  cường  sức  khỏe,  nâng  cao  sức  khỏe,  nhờ  vậy  mà  phấn  đấu 
 rèn  luyện,  hợp  tác  tốt  hơn  với  thầy  thuốc.  Dịch  vụ  y  tế  cũng  phải  thay  đổi,  xem  có 
 đáp  ứng  nhu  cầu  nâng  cao  chất  lượng  cuộc  sống  của  người  bệnh  chưa,  người  bệnh 
 có  hài  lòng  về  chất  lượng  phục  vụ  không  và  hệ  thống  tổ  chức  y  tế  có  dễ  tiếp  cận,  có 
 luôn trong tình trạng sẵn sàng phục vụ bệnh nhân không? 
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 8. MO�̣ T TUO� I GIA�  HẠNH PHU� C 

 ĐO�  HO� NG NGỌC 

 H  ạnh  phúc?  Tuổi  già?  Có  không  một  tuổi  già  hạnh  phúc?  Câu  hỏi  thật  khó  trả  lời. 
 Tuổi  già  đã  không  định  nghĩa  được,  còn  hạnh  phúc  thì  càng  khó  định  nghĩa  hơn. 
 Kim  Dung  kể  chuyện  công  chúa  Tây  Hạ  kén  phò  mã  với  câu  hỏi:  hạnh  phúc  nhất  là 
 lúc  nào?  Đoàn  Dự  nói  là  lúc  ở  dưới  giếng  sâu;  Kiều  Phong  nói  là  lúc  chăn  ngựa  thả 
 dê  ngoài  Nhạn  môn  quan;  Mộ  Dung  Phục  là  lúc  sẽ  lên  ngôi  vua;  còn  Hư  Trúc  đó  là 
 lúc  ở  trong  hầm  nước  đá.  Olivier  de  Ladoucette  trong  cuốn  Bien  Vieillir  đã  có  một 
 chương  với  tựa  là  A  la  recherche  du  bonheur:  Đi  tìm  hạnh  phúc,  làm  ta  nhớ  đến 
 Marcel  Proust  với  A  La  Recherche  Du  Temps  Perdu:  Đi  Tìm  Thời  Gian  Đã  Mất, 
 như  là  cố  ý  chơi  chữ  để  nói  về  một  cái  “bonheur  perdu”,  thứ  hạnh  phúc  đã  mất.  Bởi 
 vì  có  lẽ  hạnh  phúc  là  một  cái  gì  đó  không  thể  biết  được  hoặc  chỉ  biết  được  một  khi 
 nó  đã  mất  đi,  cũng  như  nhiều  người  không  thể  định  nghĩa  được  sức  khỏe  là  gì 
 nhưng  có  thể  biết  dễ  dàng  tình  trạng  mất  sức  khỏe.  Người  ta  không  thể  cân  đong  đo 
 đếm  được  hạnh  phúc.  Các  lý  thuyết  bàn  về  hạnh  phúc  cũng  giống  như  người  mù  sờ 
 voi.  Có  người  bảo  đó  là  nhu  cầu  được  thỏa  mãn,  nếu  không  thì  “bất  hạnh”.  Có 
 người  cho  rằng  chờ  đợi  một  niềm  vui  còn  hạnh  phúc  hơn  chính  là  niềm  vui  đó  khi 
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 nó  đến.  Có  người  cho  rằng  hoàn  thành  một  nhiệm  vụ  được  giao  đó  là  một  hạnh 
 phúc.  Có  người  cho  rằng  hạnh  phúc  là  làm  cho  người  khác  được  hạnh  phúc.  Cũng 
 có  người  bảo  hạnh  phúc  đơn  giản  hơn  nữa,  chỉ  cần  so  sánh  với  ông  hàng  xóm  thấy 
 mình  hơn  họ  tức  là  hạnh  phúc  rồi.  Các  nhà  nghiên  cứu  đã  thử  tìm  một  vài  biến  số  để 
 đo  cái  hạnh  phúc  của  người  già:  sự  nhiệt  tình,  lòng  quả  cảm,  khả  năng  hoàn  thành 
 các  mục  tiêu,  sự  đánh  giá  về  chính  mình,  óc  hài  hước...  Kết  quả  cho  thấy  những  sự 
 đánh  giá  thường  rất  không  khách  quan  và  nói  chung  thì  đa  số  “người  già  hạnh 
 phúc”  là  những  người  tự  đánh  giá  mình  bao  giờ  cũng  cao  hơn  cách  xã  hội  nhìn  về 
 họ.  Một  nghiên  cứu  ở  những  người  già  trên  dưới  65  tuổi  chẳng  hạn  cho  thấy  trong 
 khi  họ  cho  điểm  về  tính  thân  thiện  và  lòng  nhiệt  tình  của  mình  là  72  điểm  thì  những 
 người  xung  quanh  chỉ  cho  họ  có  65  điểm;  về  sự  thông  minh  và  nhanh  nhẹn  thì  họ  tự 
 cho  68  điểm,  trong  khi  những  người  xung  quanh  cho  28  điểm;  về  tính  cởi  mở  và 
 thích  nghi  tốt,  họ  cho  64  điểm,  trong  khi  người  khác  cho  22  điểm;  về  sự  hoàn  thiện 
 công  việc  được  giao,  họ  tự  cho  55  điểm  trong  khi  người  khác  chỉ  cho  họ  35  điểm! 
 Nhưng  nói  gì  thì  nói  các  nhà  nghiên  cứu  cũng  thống  nhất  được  một  điểm  về  hạnh 
 phúc,  đó  là  cảm  giác  về  sự  sảng  khoái  (well  being,  bien-être),  sự  dễ  chịu,  sự  hài 
 lòng  với  cuộc  sống,  hài  lòng  với  chính  mình  ở  tuổi  già.  Tuy  có  rất  nhiều  yếu  tố 
 nhưng  tựu  trung  người  ta  đồng  ý  bốn  yếu  tố  chính  là  sức  khỏe,  nơi  ăn  chốn  ở,  thu 
 nhập  và  hoạt  động  là  những  biến  số  có  thể  đo  đạc  được.  Thế  nhưng  ngay  như  sức 
 khỏe  có  vẻ  có  thể  đo  đạc  được  bằng  những  chỉ  số  lạnh  lùng  của  các  máy  móc  xét 
 nghiệm  mà  thực  ra  cái  cảm  xúc  chủ  quan  về  sức  khỏe,  sự  sảng  khoái  trong  tâm  hồn 
 và  thể  chất,  sự  cảm  nhận  về  tình  trạng  sức  khỏe  của  chính  mình  mới  thật  sự  là  quan 
 trọng,  có  nhiều  khi  vượt  ra  ngoài  sự  đánh  giá  của  các  chuyên  gia  y  tế.  Nơi  ăn  chốn  ở 
 cũng  vậy,  rất  chủ  quan:  một  khi  người  già  hài  lòng  về  nơi  ăn  chốn  ở  của  mình  thì  họ 
 đã  có  thể  hạnh  phúc  và  ngược  lại.  Một  bà  cụ  nhà  quê  quanh  năm  suốt  tháng  với  túp 
 lều  tranh  vách  đất,  với  nồi  cá  kho  rau  luộc  đang  thảnh  thơi  sung  sướng  thì  được  các 
 con  rước  về  thành  phố  cho  sống  trong  phòng  máy  lạnh,  cung  phụng  các  bữa  ăn  đầy 
 đủ  chất  bổ  dưỡng,  chẳng  mấy  chốc  bà  cụ  phải  trốn  về  quê,  mặc  dù  các  con  đều  rất 
 có  hiếu  như  ta  vẫn  thường  thấy  trong  cuộc  sống.  Về  thu  nhập  lại  khác,  người  già 
 cần  có  một  thu  nhập  tương  đối  ổn  định,  đủ  để  không  bị  lệ  thuộc  vào  con  cháu.  Nói 
 chung  người  ta  thường  nói  người  già  hay  có  tính  keo  kiệt.  André  Maurois  đã  cực 
 lực  bênh  vực  cho  người  già  khi  ông  nói  rằng:  “Trách  người  già  keo  kiệt  thì  thật  là 
 sai  lầm.  Do  không  còn  khả  năng  làm  việc,  do  sức  khỏe  yếu  kém,  do  thu  nhập  khó 
 khăn  chỉ  là  một  phần,  phần  lớn  hơn  là  vì  người  già  không  còn  có  dịp  tiếp  xúc  rộng 
 rãi  với  xã  hội,  đã  phải  từ  bỏ  những  giao  lưu,  tự  thu  mình  lại  cho  nên  tiện  tặn,  chắt 
 mót,  dành  dụm  như  là  một  niềm  vui  mà  thôi!”  Đâu  có  ai  trách  một  người  sưu  tầm 
 những  con  tem  trên  những  phong  bì  đã  cũ  thì  một  người  già  chắt  mót  dành  dụm 
 từng  xu  cũng  là  niềm  vui  như  người  chơi  tem  vậy  thôi!  Về  sự  hoạt  động  ở  người  già 
 thì  hình  như  do  cá  tính  của  mỗi  người,  có  người  trời  sinh  hướng  ngoại,  ham  hoạt 
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 động,  năng  nổ,  dễ  hòa  mình,  dễ  hợp  tác,  quan  tâm  đến  những  vấn  đề  xã  hội  là 
 những  người  dễ  có  được  hạnh  phúc,  ngược  với  những  người  khác,  co  cụm,  hướng 
 nội,  ích  kỷ,  hay  than  phiền,  phóng  đại  về  tình  trạng  khó  khăn  của  mình  hay  nhắc  dĩ 
 vãng,  quá  khứ  làm  cho  những  người  trẻ  khó  chịu.  Các  mối  quan  hệ  xã  hội  của  người 
 già  rất  quan  trọng.  Một  khi  họ  vẫn  còn  giữ  được  mối  quan  hệ  thì  họ  sẽ  tránh  được 
 nỗi  cô  đơn.  Ở  đây  chất  lượng  quan  trọng  hơn  là  số  lượng.  Có  một  người  bạn  tâm 
 giao,  tri  kỷ,  là  vô  cùng  quý  hơn  là  được  nổi  tiếng  hoặc  có  nhiều  bạn  bè  hờ  hững. 
 Nhiều người về già thích tìm lại các bạn ngày xưa còn bé của mình để cùng chia sẻ. 

 Những  người  có  óc  hài  hước  thường  có  khả  năng  thích  nghi  rất  tốt  và  như 
 vậy  họ  càng  dễ  có  hạnh  phúc.  Có  những  người  trời  sinh  ra  như  để  được  hạnh  phúc 
 mà  một  đặc  điểm  rất  nổi  bật  ở  họ  là  tính  hài  hước.  Hài  hước  có  thể  biến  một  sự  khó 
 chịu,  khổ  đau,  thành  một  sự  dễ  chịu  hơn,  giúp  cho  họ  thích  nghie  dễ  dàng  hơn.  Kim 
 Thánh  Thán  kể  33  niềm  vui  của  mình:  Ngày  hè,  cầm  dao  bén  cắt  một  trái  dưa  hấu 
 vỏ  xanh,  bày  trên  một  cái  mâm  đỏ,  chẳng  cũng  khoái  ư?  -  Có  ba  bốn  mảng  phong 
 lở  ở  một  chỗ  kín  thỉnh  thoảng  đóng  cửa  lấy  thuốc  nóng  rửa,  chẳng  cũng  khoái  ư?  - 
 Mở  rương  ra  vô  tình  được  một  bức  thư  của  cố  nhân,  chẳng  cũng  khoái  ư?  -  Mở  cửa 
 sổ cho con ong bị kẹt bay ra chẳng cũng khoái ư?  (  Sống  đẹp  , Sđd). 

 Tưởng  gì  chớ  chỉ  có  vậy  thì  ngày  nay  ta  có  thể  liệt  kê  vô  số  những  niềm  vui 
 như  vậy.  Mà  thực  ra  những  người  hạnh  phúc  là  những  người  biết  khám  phá  những 
 niềm  vui  nho  nhỏ  đó,  nó  ở  ngay  trong  ta,  quanh  ta  thôi,  miễn  là  ta  biết  sống  ngạc 
 nhiên,  tỉnh  thức,  khám  phá  như  trẻ  thơ.  Nhà  văn  Võ  Hồng  ở  Nha  Trang,  trong  một 
 bức  thư  gởi  cho  tôi  đã  kể:  Ông  thích  “tinh  nghịch”  với  tuổi  già  của  mình.  Năm  ông 
 70  tuổi  người  ta  đã  làm  buổi  tiệc  mừng  ông.  Nhiều  người  nhắc  tới  chữ  “cổ  lai  hy”. 
 Đến  lúc  phát  biểu  cảm  tưởng,  ông  làm  bộ  như  chợt  phát  giác  ra,  sờ  tay  lên  cổ  rồi  nói 
 “70  là  cổ  lai  hy”,  rồi  sờ  đến  ngực  “vậy  thì  60  là  ngực  lai  hy”,  rồi  “50  là  bụng  lai  hy” 
 và  “40  là...”  làm  cho  mọi  người  cười  một  bữa  ngả  nghiêng.  Ông  còn  “trầm  tư”  dạy 
 mọi  người  rằng:  “Muốn  được  sống  lâu  thì  điều  kiện  đầu  tiên  là  phải...  già”!  Có  óc 
 hài  hước  như  thế  nên  ông  hình  như  chả  biết  già  là  gì!  Dược  sĩ  Trương  bạn  tôi  cũng 
 đã  có  một  triết  lý  “trẻ  mãi  không  già”  như  sau:  Đó  là  khi  còn  trẻ  thì  ráng  học  xuất 
 sắc  trong  một  lãnh  vực  nào  đó  để  khi  vào  đời  ở  tuổi  25  -  30  được  gọi  là  chuyên  viên 
 trẻ,  rồi  từ  30  -  35  tiếp  tục  học  cao  lên  để  được  gọi  là  nghiên  cứu  sinh  trẻ,  sau  tuổi  35 
 nên  vào  dạy  ở  một  trường  Đại  học  sẽ  được  gọi  là  giáo  sư  trẻ,  đến  tuổi  45  chuyển 
 sang  một  ngành  nghệ  thuật  chẳng  hạn  như  viết  sách  phê  bình  hội  họa,  sẽ  được 
 người  ta  coi  là  một  nhà  phê  bình  trẻ  có  tiềm  năng,  rồi  đến  tuổi  60  về  hưu,  nên  vào 
 một  câu  lạc  bộ  hưu  trí  để  chiếm  một  giải  quán  quân  trong  một  lãnh  vực  thể  thao  như 
 cầu  lông,  quần  vợt,  cờ  tướng...  thì  người  ta  sẽ  nói  đó  là  một  tay  hưu  trí  trẻ.  Rồi  đến 
 70  thì  nên  xin  gia  nhập  hội  những  người  “Bách  niên”,  thế  nào  cũng  nhận  được  thư 
 trả  lời  nhã  nhặn  rằng  hãy  còn  quá  trẻ  để  trở  thành  hội  viên.  Rồi  quá  tuổi  90  người  ta 
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 nên  kết  hôn,  bạn  bè  sẽ  đến  mừng  tân  lang  và  tân  giai  nhân,  lúc  đó  người  ta  không 
 chỉ  trẻ  mà  còn  mới  nữa!  Nhờ  “triết  lý”  sống  như  vậy  mà  Dược  sĩ  Trương  không 
 thấy  già  lúc  nào  cả  và  hình  như  ông  cũng  vừa  mới  kết  hôn.  Hiện  nay  ở  Nhật  người 
 ta  đã  mở  những  lớp  huấn  luyện  về  vi  tính  cho  người  già  không  còn  đi  lại  được  nhiều 
 để  vẫn  có  thể  giao  tiếp  với  bạn  bè  ở  khắp  nơi  qua  mạng  internet,  họ  có  thể  chit  - 
 chat  trên  đó  suốt  ngày  mà  không  cần  mở  miệng.  Nếu  ở  người  trẻ  hạnh  phúc  là  sự 
 sung  sướng,  sảng  khoái,  thì  ở  người  già  chỉ  cần  có  được  sự  hài  lòng  là  đủ,  bởi  vì  họ 
 không  đòi  hỏi  gì  nhiều.  Thích  nghi  có  lẽ  là  một  năng  lực  quan  trọng  nhất  để  có  thể 
 sống  hạnh  phúc  ở  tuổi  già,  bởi  vì  trong  mọi  tình  huống  thì  người  ta  chỉ  có  3  cách  để 
 đối  phó,  hoặc  là  quyết  liệt  đối  đầu  một  mất  một  còn  hoặc  là  đầu  hàng  trốn  chạy, 
 hoặc  là  thích  nghi  để  rồi  điều  chỉnh  cho  phù  hợp.  Cũng  có  khi  người  ta  ráng  đối  đầu 
 một  thời  gian  rồi  đành  phải  chấp  nhận  một  thực  tế  không  thể  tránh  né  được,  đặc  biệt 
 những  người  già  ở  Âu  Mỹ,  nơi  mà  xã  hội  chỉ  dành  cho  sự  thành  công,  sắc  đẹp,  tốc 
 độ.  Vì  thế  mà  Betty  Friedman  đã  phải  thở  dài:  “Vieillir  peut  être  beaucoup  moins 
 pénible  que  de  vouloir  rester  jeune  à  tout  prix”  (Già  có  lẽ  còn  ít  khổ  đau  hơn  là 
 muốn  trẻ  mãi  với  bất  cứ  giá  nào).  Trên  thực  tế  có  nhiều  người  ít  học,  không  được 
 khỏe  cho  lắm,  vật  chất  thiếu  thốn  mà  hình  như  “già  ngon  lành”  hơn  những  người 
 khác.  Phải  chăng  họ  có  một  nguồn  sinh  lực  từ  bên  trong  và  đã  biết  huy  động  để 
 sống  hạnh  phúc,  hòa  hợp  với  môi  trường  dù  tuổi  đã  cao!  Hélène  Barrène  thuộc  Hiệp 
 hội  Claude  Bernard  đã  nêu  lên  bốn  yếu  tố  tâm  lý  của  một  tuổi  già  hạnh  phúc:  Đó  là 
 có  niềm  tin  vào  chính  mình,  một  sự  kiểm  soát  từ  bên  trong,  giống  như  cái  tâm  an 
 lạc  của  Đông  phương  ta  vậy;  thứ  hai  là  khả  năng  thích  ứng  tốt  để  tự  điều  chỉnh  cho 
 phù  hợp  với  hoàn  cảnh  mới;  thứ  ba  là  giữ  được  mối  quan  hệ  về  tình  cảm  và  tâm  lý 
 xã  hội  với  những  người  xung  quanh;  và  thứ  tư  là  làm  cho  cuộc  sống  có  ý  nghĩa  hơn, 
 vì  người,  vì  đời  hơn  là  chỉ  tập  trung  vào  bản  thân  mình.  Cũng  cần  để  ý  rằng  mối 
 quan  hệ  tình  cảm  này  chủ  yếu  là  về  chất  như  Bá  Nha  với  Tử  Kỳ,  Dương  Khuê  vói 
 Nguyễn Khuyến, Bertrand Russel với Edith... 

 Ta  thường  chê  tiếng  Anh  nghèo  nàn  bằng  cớ  là  ở  ngôi  thứ  hai  tiếng  Anh  chỉ 
 có  một,  còn  ta  thì  nào  anh  nào  chị,  nào  chú  nào  bác,  nào  ông  nào  cụ  rồi  cô  dì  thím 
 mợ...  Thế  nhưng  trong  tiếng  Anh  có  một  từ  rất  tuyệt  là  từ  present,  vừa  có  nghĩa  là 
 hiện  diện,  có  mặt,  lại  có  nghĩa  là  hiện  tại,  bây  giờ,  lại  vừa  có  nghĩa  là  quà  tặng.  Nói 
 cách  khác  chỉ  riêng  về  từ  present  không  thôi  đã  cho  ta  một  ý  niệm  về  một  món  quà 
 tặng  quý  báu  của  cuộc  sống  là  sự  có  mặt  trong  giây  phút  hiện  tại.  Thực  vậy  nhiều 
 người  trong  chúng  ta  đều  có  cái  tật  “chia  động  từ”:  thì  quá  khứ,  thì  hiện  tại,  thì 
 tương  lai.  Và  nói  chung  chúng  ta  ít  sống  trong  hiện  tại  hoặc  nhớ  tiếc  dĩ  vãng  hoặc 
 mơ  mộng  tương  lai,  đến  lúc  giật  mình  “Nhìn  lại  mình  đời  đã  xanh  rêu”  (Trịnh 
 Công  Sơn).  Có  một  nhà  văn  hình  như  Andersen  thì  phải  tức  quá  đã  cho  nhân  vật 
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 của  mình  mang  nhầm  đôi  hia  có  phép  màu  đi  ngược  về  quá  khứ,  thời  hoàng  kim  xa 
 xôi mà ta hằng mơ tưởng để có dịp sáng mắt ra! 

 Nếu  một  người  60  nhìn  một  người  45  thấy  trẻ  quá,  đẹp  quá,  nhớ  lại  hồi  45 
 của  mình  và  nuối  tiếc  ước  chi  được  sống  lại  tuổi  đó,  người  75  thấy  người  60  trẻ  quá, 
 đẹp  quá,  và  người  80  thấy  người  75  là  người  sung  sức  nhất  thì  thật  là  vô  lý  vì  như 
 thế ta không sống cái hạnh phúc hôm nay. 

 Kahlil Gibran viết: 
 “Wake at dawn with winged heart 
 and give thanks for another day of loving!” 
 mà nhà thơ Nguyễn Nhật Ánh đã dịch: 
 Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy 
 Ta được thêm ngày nữa để yêu thương! 
 Cho  nên  sống  cái  tuổi  của  mình  lúc  nào  cũng  như  một  tuổi  mới  toanh,  trọn 

 vẹn và tràn đầy có lẽ là hợp lý nhất. 
 Những  nhóm  có  tính  hội  đoàn  nghề  nghiệp,  văn  nghệ,  thể  thao...  ở  người  già 

 dễ  được  duy  trì  lâu  dài  vì  có  chung  một  mối  quan  tâm  cùng  chia  sẻ.  Nếu  tổ  chức  tốt 
 những  nhóm  dưới  dạng  câu  lạc  bộ  để  người  già  có  thể  được  tiếp  tục  duy  trì  hoạt 
 động,  tìm  kiếm  những  bạn  bè  mới  phù  hợp  với  sở  thích  để  thay  thế  những  bạn  bè  đã 
 mất  hoặc  đã  phải  đi  xa  thì  sẽ  tạo  được  mối  quan  hệ  xã  hội  tốt  đẹp  mà  không  cần 
 phải  tập  trung  vào  những  viện  dưỡng  lão,  cách  ly  với  gia  đình.  Người  già  cũng 
 thường  có  khuynh  hướng  hướng  về  một  thế  gian  tâm  linh  nào  đó.  Đây  cũng  là  một 
 chỗ  dựa  tốt  về  mặt  xã  hội  và  tạo  được  sự  an  toàn  cho  người  cao  tuổi.  Thường  người 
 cao  tuổi  không  quá  khích,  ít  mê  tín,  dễ  rộng  lượng,  chấp  nhận  những  nếp  sống  khác 
 nhau, không theo đuổi những nguyên tắc cứng ngắc như hồi còn trẻ. 

 Tóm  lại  cái  quan  trọng  nhất  ở  người  già  có  lẽ  là  một  sức  khỏe  tương  đối  tốt, 
 kinh  tế  không  quá  thiếu  thốn,  duy  trì  được  mối  quan  hệ  tình  cảm,  có  bạn  tâm  giao 
 để  chia  sẻ,  duy  trì  hình  thức  xã  hội  phù  hợp  để  thấy  mình  luôn  còn  có  ích  và  quan 
 trọng  hơn  nữa  là  giữ  một  ngọn  lửa  nhiệt  tình,  một  niềm  an  lạc,  thanh  thản  trong  tâm 
 hồn. 

 Có  một  câu  hỏi  đã  cũ  đó  là  nên  già  rồi  mới  minh  triết  hay  nên  minh  triết 
 trước khi già? Hỏi cũng chính là trả lời vậy. 
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 VIE� T CHO BA� N DỊCH SANG TIE� NG NHA�̣ T, CUO� N 
	GIÀ	ƠI…	CHÀO	BẠN!	
	(Thư	gởi	người	bạn	Nhật	chưa	quen	biết)	

 Bạn thân mến, 

 H  ãy  cho  phép  tôi  được  gọi  như  vậy  dù  chưa  được  biết  bạn  là  ai,  nhưng  bạn 
 đang  cầm  trong  tay  cuốn  Già  ơi…  Chào  bạn!  của  tôi  thì  đã  là  bạn  của  tôi,  chúng  ta 
 đã  là  bạn  của  nhau,  không  kể  tuổi  tác,  không  kể  dặm  đường  xa  cách  ngắn  dài.  Có 
 một  người  thầy  thuốc  Nhật,  bác  sĩ  Yashito  Yukio  thì  phải,  đã  nói:  “Khi  tuyết  rơi,  khi 
 hoa  nở,  khi  trăng  lên,  hơn  bao  giờ  hết,  ta  nhớ  đến  bạn”.  Chỗ  tôi  ở  không  tuyết 
 nhưng  trong  sân  nhà  tôi  hoa  đang  nở,  trăng  đang  lên  và  tôi  cũng  đang  nhớ  đến  bạn, 
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 muốn  chia  sẻ  cùng  bạn  những  cảm  xúc,  những  suy  nghĩ  của  tôi,  mong  bạn  chấp 
 nhận với một niềm vui. 

 Hãy  cho  phép  tôi  nói  một  chút  về  mình,  về  việc  tại  sao  tôi  có  quyển  sách  nhỏ 
 mà  bạn  đang  cầm  trên  tay.  Vâng,  tôi  mới  60  tuổi,  cái  tuổi  còn  quá  trẻ  đối  với  người 
 80  và  đã  quá  già  với  một  người  20.  Nhưng  với  tôi,  tôi  không  hề  biết  mình  đã  có 
 tuổi,  tích  tuổi,  lúc  nào  cũng  thấy  tôi  đã  già,  và  lúc  nào  tôi  cũng  thấy  tôi  còn  trẻ.  Tôi 
 là  một  thầy  thuốc,  một  bác  sĩ  Nhi  khoa,  đã  hành  nghề  trên  30  năm  nay  tại  Sài  Gòn. 
 Tôi  nhớ  mình  mới  khám  chữa  bệnh  cho  một  chú  bé  sơ  sinh  thì  chẳng  bao  lâu  đã 
 thấy  chú  bé  đó  mang  trên  tay  một  chú  bé  sơ  sinh  khác  là  con  của  chú  để  nhờ  tôi 
 khám  chữa  bệnh.  Thời  gian  đã  trôi  qua  lúc  nào  đó  vậy?  Ngoài  việc  khám  chữa 
 bệnh,  tôi  còn  làm  các  chương  trình  “Săn  sóc  sức  khỏe  ban  đầu  cho  trẻ  em”,  “Giáo 
 dục  sức  khỏe  phòng  chống  AIDS,  thuốc  lá”,  dạy  học,  viết  báo…  Tôi  làm  việc  như 
 điên,  cả  ngày  lẫn  đêm,  quên  cả  thân  mình,  quên  cả  thời  gian,  và  mọi  thứ  cứ  trôi  lăn 
 như  thế  cho  đến  một  hôm  người  ta  phải  đưa  tôi  vào  bệnh  viện  cấp  cứu  vì  tai  biến 
 mạch  máu  não,  xuất  huyết  não.  Người  ta  cạo  trọc  đầu  tôi,  đục  hai  lỗ  ở  sọ  để  đặt 
 ống  dẫn  lưu.  Tỉnh  dậy,  tôi  nghĩ  thế  là  xong!  Đột  nhiên  tôi  nghe  tiếng  chim  hót  trên 
 cành  cây  ngoài  cửa  sổ,  ánh  nắng  ban  mai  đang  chiếu  rọi  lên  giường  bệnh  tôi  nằm. 
 Tiếng  chim,  ánh  nắng,  trời  ơi,  như  đã  từ  lâu  tôi  không  hề  biết  có  nó.  Một  cảm  xúc 
 dâng  trào  trong  tôi.  Tôi  thấy  mình  thở.  Tôi  thấy  những  người  thân  và  bạn  bè  chung 
 quanh,  người  nào  cũng  không  giống  như  trước  kia  tôi  đã  từng  thấy.  Rồi  tôi  đứng  lên 
 được,  tôi  đi  lại  được  với  những  bước  đi  chập  chững.  Tôi  lại  đi  được  vào  toilet,  lại 
 đứng  được  như  mọi  người.  Nỗi  hạnh  phúc  kỳ  lạ  ùa  vào  tôi.  Tôi  nói  với  bạn  bè  tôi 
 rằng:  “Còn  đứng  được  trong  toilet  là  một  hạnh  phúc  rất  lớn…  Hãy  sống  trong  giây 
 phút  hiện  tại  tràn  đầy  hạnh  phúc  đó  đi.  Các  bạn  đang  rất  hạnh  phúc  mà  không  biết. 
 Đừng đợi như tôi. Hãy yêu cuộc sống quanh ta và yêu ta nữa. Hãy biết ơn mình”. 

 Trong  những  ngày  nằm  dưỡng  bệnh,  tôi  đã  viết  Già  ơi…  Chào  bạn!  để  tự 
 chữa  bệnh  cho  mình,  cho  nên  trong  Lời  nói  đầu,  tôi  nói  là  để  tặng…  mình,  một 
 người  bước  vào  tuổi  60,  hãy  còn  quá  trẻ  và  cũng  đã  quá  già.  Không  ngờ  sách  được 
 bạn đọc ở Việt Nam hoan nghênh, và đã tái bản trong một thời gian ngắn. 

 Người  Việt  Nam  có  câu:  “Có  duyên  thì  ngàn  dặm  vẫn  có  thể  gặp  nhau 
 thường”  (Hữu  duyên  thiên  lý  năng  tương  ngộ)  cho  nên  phải  nói  rằng  cuốn  sách  của 
 tôi  có  duyên  may  được  gặp  anh  Minagawa,  một  người  bạn  chưa  từng  quen  biết  đọc 
 và  cảm  thấy  thích  thú,  muốn  dịch  sang  tiếng  Nhật  để  chia  sẻ  những  cảm  xúc,  suy 
 nghĩ  của  tác  giả  với  những  người  bạn  Nhật.  Kazuo  Minagawa  là  một  người  đã  từng 
 sống  nhiều  năm  ở  Việt  Nam,  rành  tiếng  Việt,  đã  có  hai  tác  phẩm  viết  về  Việt  Nam, 
 có  thể  nói  anh  thấm  nhuần  cả  hai  nền  văn  hóa  Nhật  -  Việt,  vốn  không  hề  xa  lạ  và 
 cùng  chung  một  nền  tảng  văn  hóa  Á  Đông.  Anh  làm  việc  rất  nghiêm  túc.  Trong  quá 
 trình  dịch  thuật,  anh  thường  xuyên  liên  lạc,  trao  đổi  với  tôi,  cho  nên  tôi  chắc  rằng 
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 bản  dịch  của  anh  đã  toát  được  cái  “hồn”  của  tác  phẩm.  May  mắn  hơn  nữa,  tôi  lại 
 được  Nhà  xuất  bản  Soshisha  đồng  ý  ấn  hành  tác  phẩm  này  tại  Nhật  và  sẽ  phát  hành 
 vào mùa Xuân mới. 

 Tôi  chưa  từng  đến  Nhật,  nhưng  nước  Nhật  không  xa  lạ  với  tôi.  Tôi  yêu  hoa 
 anh  đào,  yêu  núi  Phú  Sĩ,  yêu  Kawabata  Yusanari  và  nhất  là  Haiku…  Nhà  tôi  có  một 
 phòng  nhỏ  trang  trí  theo  kiểu  Nhật,  ở  đó  tôi  nghe  tiếng  chim  hót,  nghe  nhạc,  viết, 
 vẽ, làm thơ… và nhớ đến bạn, như Yashiro Yukio đã nhớ khi hoa nở, khi trăng lên… 

 Thân mến. 
 Đỗ Hồng Ngọc 

	NHỮNG	NGƯỜI	TRẺ	LẠ	LÙNG	
	------------------------------------------	

 Lời Ngỏ 
	NHỮNG	NGƯỜI	TRẺ	LẠ	LÙNG	
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 Bạn thân mến 

 T  ôi  xin  phép  được  trích  một  phần  bức  thư  tôi  viết  gởi  người  bạn  chưa  quen 
 ở  Nhật  nhân  dịp  cuốn  Già  Ơi…  Chào  Bạn!  của  tôi  được  dịch  sang  tiếng  Nhật,  do 
 Nhà  xuất  bản  Soshisha,  Tokyo  ấn  hành  để  bạn  chia  sẻ  cùng  tôi  những  niềm  vui  nhỏ 
 của ngày đầu năm, bức thư cũng được in trong tập sách này: 

 “…  Tôi  mới  60  tuổi,  cái  tuổi  còn  quá  trẻ  đối  với  một  người  80  và  đã  quá  già 
 với  một  người  20.  Nhưng  với  tôi,  tôi  không  hề  biết  mình  đã  có  tuổi,  tịch  tuổi,  lúc 
 nào  tôi  cũng  thấy  tôi  đã  già,  và  lúc  nào  tôi  cũng  thấy  tôi  còn  trẻ.  Tôi  là  một  thầy 
 thuốc,  một  bác  sĩ  nhi  khoa,  đã  hành  nghề  trên  30  năm.  Tôi  nhớ  mình  mới  khám 
 chữa  bệnh  cho  một  chú  bé  sơ  sinh  thì  chẳng  bao  lâu  đã  thấy  chú  bé  đó  mang  trên 
 tay  một  chú  bé  sơ  sinh  khác  là  con  của  chú  để  nhờ  tôi  khám  chữa  bệnh.  Thời  gian 
 trôi  qua  lúc  nào  đó  vậy?  Trong  nhiều  chục  năm  trời  tôi  đã  làm  việc  như  điên,  cả 
 ngày  lẫn  đêm,  quên  cả  bản  thân  mình,  quên  cả  thời  gian,  và  mọi  thứ  cứ  trôi  lăn  đi 
 như  thế  cho  đến  một  hôm  người  ta  phải  đưa  tôi  vào  bệnh  viện  cấp  cứu  vì  tai  biến 
 mạch  máu  não.  Người  ta  cạo  trọc  đầu  tôi,  đục  hai  lỗ  ở  sọ  để  đặt  ống  dẫn  lưu.  Tỉnh 
 dậy,  tôi  nghĩ  thế  là  xong!  Đột  nhiên  tôi  nghe  tiếng  chim  hót  trên  cành  cây  ngoài  cửa 
 sổ,  ánh  nắng  ban  mai  đang  chiếu  rọi  lên  giường  bệnh  tôi  nằm.  Tiếng  chim,  ánh 
 nắng,  trời  ơi,  như  thể  từ  lâu  tôi  không  hề  biết  có  nó.  Một  cảm  xúc  dâng  trào  trong 
 tôi.  Tôi  thấy  mình  thở.  Tôi  thấy  những  người  thân  và  bạn  bè  vây  quanh,  người  nào 
 cũng  không  giống  như  trước  kia  tôi  đã  từng  thấy.  Rồi  tôi  đứng  lên  được,  đi  lại  được 
 với  những  bước  chập  chững…  Nỗi  hạnh  phúc  kỳ  lạ  ùa  vào  tôi…  Hãy  yêu  cuộc  sống 
 quanh ta và yêu ta nữa. Hãy biết ơn mình.” 

 Tôi  đã  viết  Già  Ơi…  Chào  Bạn  để  tặng…  mình  như  vậy  đó.  Nhưng  một  người 
 bạn  lớn  tuổi  đã  bảo  tôi,  đại  ý:  Không  có  cái  gọi  là  già,  bởi  vì  khi  20  -  30  người  ta 
 còn  quá  trẻ,  30  -  40  đang  trẻ,  40  -  50  hãy  còn  trẻ,  50  -  60  trẻ  không  ngờ,  60  -  70  trẻ 
 lạ lùng và trên 70 là… trẻ vĩnh viễn! 

 Vì  thế  mà  bạn  đang  cầm  trên  tay  cuốn  Những  Người  Trẻ  Lạ  Lùng  như  một 
 lời  tâm  sự,  chia  sẻ  những  cảm  xúc,  những  nghĩ  suy  của  những  người…  trẻ,  nhân  dịp 
 đầu năm, cũng là bắt đầu của một thế kỷ mới, thiên niên kỷ mới. 

 Tôi  rất  cám  ơn  Nhà  xuất  bản  thành  phố  Hồ  Chí  Minh  đã  chọn  Những  người 
 trẻ lạ lùng  để làm món quà Xuân cho chúng ta. 

 Trân trọng 
 Sài Gòn, năm Canh Thìn 2000 

 Đỗ Hồng Ngọc  . Những Người Trẻ Lạ Lùng. 
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 NXB TP. Hồ Chí Minh, tháng 1-2001, tr. 5-7 

	THƯ	GỞI	NGƯỜI	BẬN	RỘN	
	Tập	1	

 T  ôi  là  một  kẻ  làm  biếng,  lại  hành  cái  nghề  mà  ông  tổ  là  cụ  Hải  Thượng  Lãn 
 Ông  -  ông  già  lười  ở  làng  Hải  Thượng  -  vậy  mà  bỗng  trở  thành  một  người  bận  rộn 
 lúc nào không hay! 

 Số  là  bạn  tôi,  một  nhà  báo,  một  hôm  gõ  cửa  bảo:  “Nghe  nói  ông  sắp  về  hưu, 
 rỗi  rãnh,  viết  gì  đó  cho  báo  Doanh  nhân  Sài  Gòn  Cuối  tuần  đi!”  Nghe  “doanh 
 nhân”,  tôi  đã  hoảng  vì  cái  sự  bận  rộn  của  họ.  Biết  ý,  ông  cười,  đây  là  doanh  nhân 
 cuối  tuần,  không  phải  chuyện  làm  ăn  đâu!  Viết  cái  gì  cũng  được,  miễn  là  cà  kê  dê 
 ngỗng,  có  hơi  hướm  sức  khỏe  một  chút…  là  được!  Tôi  bèn  tra  tự  điển:  cà  kê  có 
 nghĩa  là  dài  dòng,  hết  chuyện  này  sang  chuyện  khác,  còn  dê  ngỗng  thì  ai  cũng  biết 
 rồi! Thôi thì… 

 …  Tôi  nhớ  André  Maurois  từng  viết  Lettres  à  l’inconnu  (Thư  gởi  người  đàn 
 bà  không  quen  biết)  bằng  cách  tưởng  tượng  ra  một  người  phụ  nữ  xinh  đẹp,  tuổi 
 khoảng  ba  mươi,  có  nhan  sắc,  thông  minh  và  nhạy  cảm…  để  ông  viết  mỗi  tuần  một 
 bức  thư  gởi  cho  người  trong…  mộng,  trao  đổi  về  mọi  thứ  chuyện  trên  đời.  Tôi  thử 
 bắt  chước  ông  tưởng  tượng  ra  người  bận  rộn  của  tôi  lấy  ý  từ  chữ  busy  -  business  là 
 “bận rộn” để tạo ra mục  “Thư gởi người bận rộn”  xem  sao! 

 …  Nghĩ  gì  viết  đó.  Cà  kê  dê  ngỗng  mà!  Chẳng  ngờ  được  nhiều  độc  giả  khen 
 cà  kê  dê  ngỗng  mà  coi  cũng  được!  Từ  đó  tôi  trở  thành  người  bận  rộn,  thứ  tư  nào 
 cũng  phải  nộp  cho  tòa  soạn  một  bức  thư,  bất  kể  trời  mưa  hay  nắng!  Thế  rồi  đã  đến 
 lúc  không  còn  cà  kê  dê  ngỗng  gì  được  nữa,  tôi  đành  phải  tạm  ngưng.  Vậy  là  có  tập 
 sách nhỏ này như một kỷ niệm dành cho những người bạn thân thiết của mình… 

 Đỗ Hồng Ngọc 
 (Bìa 4 cuốn  Thư gởi người bận rộn  , tập 1) 
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	THƯ	GỞI	NGƯỜI	BẬN	RỘN	
 Tập 2 

 Và  bây  gời,  Thư  gởi  người  bận  rộn  (tập  2)  lại  đến  với  những  ai  luôn  luôn  bận 
 rộn  mệt  mỏi  bằng  những  câu  chuyện  dí  dỏm,  nhẹ  nhàng  giúp  ta  sống  vui,  sống  khỏe 
 mỗi ngày. 

 Đỗ Hồng Ngọc 

 “…  Ông  là  người  thương  yêu  quý  trọng  cuộc  sống 
 nhiệm  màu  và  luôn  luôn  muốn  rủ  rê  mọi  người  hãy 
 trút  hết  lo  âu,  cùng  rong  chơi  với  ông  cho  hết  cuộc 
 tồn  vong.  Và,  ông  đã  được  bao  nhiêu  người  vui  vẻ 
 đi  theo  với  những  cuốn  sách  xinh  xắn  như:  Nghĩ  Từ 
 Trái  Tim,  Gió  Heo  May  Đã  Về,  Già  Ơi…  Chào  Bạn!, 
 Những  Người  Trẻ  Lạ  Lùng,  Thư  Gởi  Người  Bận 
 Rộn…”. 

 Khuất Đẩu  , 
 2011 

 NGHĨ TỪ TRÁI TIM 
 --------------------------- 

 Lời Ngỏ 
	NGHĨ	TỪ	TRÁI	TIM	

 (Vie� t ve�  	Tâm	Kinh	Bát	Nhã	 ) 
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 T  rái  tim  không  phải  để  suy  nghĩ.  Trái  tim  là  để  yêu  thương.  Khi  trái  tim 
 nghĩ  thì  chắc  cũng  không  nghĩ  như  khối  óc.  Trái  tim  có  cách  nghĩ  riêng  của  mình 
 mà  nhiều  khi  khối  óc  không  sao  hiểu  được.  Thời  đại  của  chúng  ta,  con  người  dùng 
 khối  óc  nhiều  quá,  nhiều  đến  nỗi  người  ta  luôn  ở  trong  tình  trạng  muốn  “điên  cái 
 đầu”.  Và  thực  vậy.  Bệnh  tâm  thần  ngày  càng  phát  triển,  tự  tử,  ma  túy,  stress…  ngày 
 càng  gia  tăng  trong  một  xã  hội  mà  người  ta  luôn  luôn  bị  quay  cuồng,  luôn  phải 
 chạy đua với tốc độ, tuổi trẻ, nhan sắc, thành đạt… 

 Có  lẽ  đã  đến  lúc  thử  nghe  tiếng  nói  của  trái  tim.  Một  hôm,  có  chàng  thi  sĩ  đi 
 ngang  qua  vườn  rào  kia,  giật  mình  thấy  một  bông  bụp  đỏ  ở  bờ  giậu,  cái  bông  bụp 
 rất  tầm  thường  nhưng  hằng  ngày  chàng  vẫn  thấy  khi  qua  lại  chốn  này,  bỗng  nhiên 
 như  nở  một  nụ  cười  mầu  nhiệm,  rồi  không  chỉ  cười,  nó  hát  và  chàng  thi  sĩ  chỉ  còn 
 biết  sụp  lạy,  cúi  đầu  (1)  .  Vâng,  chàng  đã  nghe.  Nghe  không  phải  từ  bông  hoa  kia  mà 
 từ  trong  trái  tim  mình.  Và  chàng  sửng  sốt.  Mọi  thứ  như  khác  hẳn.  Đã  thoát  ra,  đã 
 vượt  ra,  vượt  qua…  Người  ta  có  thể  nghĩ  chàng  thi  sĩ  chắc  điên,  có  điều  chàng  biết 
 rất  rõ  chàng  đã  nghe,  đã  thấy  một  điều  kỳ  lạ.  Một  thứ  mật  ngữ.  Như  anh  chàng 
 chèo  đò  của  Hermann  Hesse,  ngày  ngày  vẫn  chèo  đò  đưa  người  qua  sông  cho  đến 
 một  hôm  bỗng  nghe  được  tiếng  nói  của  dòng  sông  và  từ  đó  chàng  đã  tự  đưa  mình 
 qua sông, và đã vượt ra, vượt qua. 

 Chúng  ta  bây  giờ  hình  như  có  quá  ít  thời  giờ  để  nghe  tiếng  nói  của  trái  tim 
 mình,  dù  chỉ  cần  nhấp  con  chuột  trên  vi  tính  thì  đã  nối  trọn  vòng  trái  đất,  vậy  mà 
 người  ta  có  vẻ  ngày  càng  xa  nhau  hơn,  xa  với  người  và  xa  cả  với  mình.  Một  thi  sĩ 
 đã  phải  kêu  lên:  “…  Không  có  thì  giờ!  Chim  lấy  đâu  mà  về  tổ.  Tôi  lấy  đâu  mà  làm 
 thơ.  Em  lấy  đâu  mà  đọc  những  bài  thơ  tôi  sắp  viết?...”  (2)  .  Tôi  cũng  không  có  thì 
 giờ.  Quần  quật.  Tối  tăm  mặt  mũi  vì  “trăm  công  ngàn  việc”.  Cho  đến  một  hôm,  hình 
 như,  có  lẽ,  một  lần  kia  có  một  hôm  hình  như  tôi  cũng  chợt  nghe.  Hình  như  thôi, 
 không  chắc,  không  dám.  Ngẫm  nghĩ  rồi  nghe  ngóng.  Rồi  bức  xúc,  phải  viết  ra  cho 
 khỏi  quên,  để  lâu  lâu  còn  coi  lại  một  mình.  Ba  năm  nghiền  ngẫm,  sáu  tháng  viết  và 
 hơn  hai  năm  ngại  ngần,  thỉnh  thoảng  đọc  và  sửa  chữa,  nhờ  vài  bạn  thâm  giao  chỉ 
 thêm  cho,  rồi  tìm  tòi,  tham  khảo,  loay  hoay…  Tôi  không  phải  là  thi  sĩ,  không  phải  là 
 tu  sĩ,  tôi  chỉ  là  một  bác  sĩ,  một  người  thầy  thuốc,  nên  đôi  khi  phải  hành  nghề,  phải 
 giúp  đỡ  bạn  bè,  hàng  xóm,  kẻ  nhức  đầu,  người  đau  lưng…  và  trước  hết  là  phải 
 chữa  bệnh  cho  chính  mình.  Có  những  lúc  thuốc  men  chỉ  chữa  được  cái  đau  mà 
 không  chữa  được  cái  khổ,  chữa  được  “triệu  chứng”  bên  ngoài  mà  không  chữa 
 được  “căn  nguyên”  sâu  xa,  từng  từng  lớp  lớp  bên  trong.  Tôi  đành  chia  sẻ  những 
 điều  tôi  nghĩ,  tôi  cảm,  tôi  nghe.  Có  thể  đúng.  Có  thể  sai.  Có  thể  không  đúng  không 
 sai.  Có  khi  hiệu  quả,  có  khi  không.  Có  người  hợp  mà  có  người  dị  ứng.  Vậy  nên  nếu 
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 tình  cờ  mà  đọc  được  những  dòng  này  thì  xin  hiểu  cho  mà  đừng  trách.  Nếu  muốn,  có 
 thể tủm tỉm cười một mình. Cũng chẳng khoái ru? 

 BS. ĐỖ HỒNG NGỌC 
 Saigon 2003 

 NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, tháng 11. 2007, tr. 5-6 

 --------------- 
 (1)  Thơ Quách Thoại 
 (2)  Thơ Quách Thoại 

 TẠM KE� T 
	[NGHĨ	TỪ	TRÁI	TIM]	

 BS. ĐỖ HỒNG NGỌC 
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 C  ó  lẽ  ‘tự  tại”  là  niềm  mơ  ước  lớn  nhất  của  kiếp  người:  thoát  khỏi  mọi  ràng 
 buộc,  khổ  đau,  dằn  vặt,  lo  âu,  sợ  hãi…  Vì  sao  có  ta?  Vì  sao  không  ta?  Vì  sao  ta 
 thương  yêu,  vì  sao  ta  tuyệt  vọng,  vì  sao  ta  mong  cầu?  Biết  bao  câu  hỏi  không  lời 
 đáp.  Cho  nên  mơ  ước,  nghĩ  tưởng  (Quán)  thoát  được  mọi  “khổ  đau  ách  nạn”  (Tự 
 tại) là mơ ước của mỗi con người mà  Tâm Kinh  hy vọng  giải đáp. 

 Avalokitésvara,  Quán  Tự  Tại  Bồ  tát,  lúc  thì  được  gọi  là  Quan  Thế  Âm,  lúc  thì 
 được  gọi  Quán  Tự  Tại.  Có  lẽ  khi  cần  nói  đến  “Từ  bi”  thì  nói  đến  “Thế  âm”,  người 
 nghe  được  tiếng  kêu  thống  khổ  của  trần  thế,  người  có  thể  rưới  những  giọt  nước  cam 
 lồ  để  dập  tắt  những  khổ  đau  ách  nạn  cho  con  người;  còn  khi  cần  nói  đến  sự  vượt 
 thoát  khổ  đau  ách  nạn  của  chính  mình  thì  nói  đến  “Tự  tại”,  người  có  khả  năng 
 buông  xả,  viễn  ly  những  “điên  đảo  mộng  tưởng”  để  đến  được  bờ  an  vui,  hạnh  phúc! 
 Kẻ  tự  tại  đôi  khi  chưa  chắc  đã  thế  âm  và  người  thế  âm  đôi  khi  chưa  chắc  đã  tự  tại  . 
 Thế  nhưng  phải  tự  tại  thì  mới  có  thể  thế  âm  và  ngược  lại!  Trí  tuệ  phải  đi  đôi  với  Từ 
 bi.  Một  cái  vì  người,  cho  người,  một  cái  vì  mình,  cho  mình.  Vì  thế  mà  Quán  Thế 
 Âm  cũng  chính  là  Quán  Tự  Tại  đó  vậy!  Còn  Bồ  tát  là  kẻ  đã  giác  ngộ  rồi  nhưng  còn 
 nấn  ná  ở  lại  “cõi  người  ta”  để  giúp  đời,  giúp  người  mà  cũng  chính  là  để  giúp  mình. 
 Ở  đâu  và  lúc  nào  ta  cũng  thấy  các  vị  Bồ  tát  -  hằng  hà  sa  số  chư  vị  Bồ  tát  -  vì  lời  thệ 
 nguyện,  dấn  thân  vào  đời.  Nơi  nào  càng  khốn  đốn  khó  khăn  càng  dễ  thấy  Bồ  tát 
 xuất  hiện.  Họ  có  thể  là  những  người  đã  xuất  gia  nhưng  cũng  có  thể  là  những  kẻ  trần 
 tục,  “cư  trần  lạc  đạo”,  sống  trong  đời  sống  bình  thường  mà  vui  lẽ  đạo,  tích  cực  hoạt 
 động  cho  sự  tiến  bộ  của  xã  hội  với  cái  tâm  vô  ngại,  không  tính  toán,  cái  tâm  “vô 
 tâm”,  hồn  nhiên,  trong  sáng.  Trần  Nhân  Tông,  vị  vua  anh  hùng  đời  nhà  Trần  của 
 nước  ta,  trên  700  năm  trước,  người  hai  lần  đại  phá  quân  Nguyên,  đã  từ  bỏ  ngai  vàng 
 khi  hãy  còn  trẻ,  về  tu  ở  núi  Yên  Tử,  trở  thành  Tổ  của  thiền  phái  Trúc  Lâm,  người  đã 
 dạy  con  rất  nghiêm  và  khi  cần  vẫn  xuống  núi  đánh  nam  dẹp  bắc  giữ  yên  bờ  cõi,  đã 
 viết: 

 Cư trần lạc đạo thả tùy duyên 
 Cơ tắc xan hề khốn tắc miên 
 Gia trung hữu bảo hưu tầm mích 
 Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền 
 (Trần Nhân Tông) 
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 (Sống trong đời sống mà vui lẽ đạo, cứ để tùy duyên; Đói thì ăn, mệt thì ngủ; 
 Trong nhà có của báu rồi, thôi đừng tìm kiếm đâu nữa; Gặp cảnh mà giữ được vô 
 tâm thì không cần phải hỏi chi đến Thiền!). 

 Tâm  Kinh  Bát  Nhã  không  phải  để  học,  để  hiểu,  mà  là  để  hành,  để  giúp  người 
 ta  có  thể  “cư  trần”  mà  “lạc  đạo”.  Có  nhiều  thứ  Bát  Nhã:  Bát  Nhã  văn  tự  dành  cho 
 nhà  nghiên  cứu,  cho  các  học  giả;  Bát  Nhã  thiền  quán  dành  cho  hành  giả  và  cho 
 người  bình  thường,  biết  cư  trần  lạc  đạo  trong  đời  sống  xã  hội  thường  ngày  và  Bát 
 Nhã “thực tướng” là Bát Nhã thâm sâu, siêu việt, một lãnh vực không thể nghĩ bàn! 

 Thực  hành  Tâm  Kinh  không  dễ,  nhất  là  trong  đời  sống  hiện  đại  của  chúng  ta. 
 Chỉ  cần  bấm  cái  nút,  rê  con  chuột,  thì  bao  thứ  thông  tin  tốt  xấu  đã  tràn  ngập.  Các 
 giác  quan  luôn  bị  khuấy  động,  luôn  bị  kích  thích,  với  bao  nhiêu  hình  ảnh  bát  nháo, 
 âm  thanh  ì  xèo,  xu  hào  rủng  rỉnh,  rồi  nước  tăng  lực,  rồi  thuốc  hỗ  trợ…  làm  cho  cái 
 sắc  lồng  lên,  cái  thọ  cái  tưởng  bấn  xúc  xích,  cái  hành  cái  thức  không  lúc  nào  được 
 yên! Con “trâu” bây giờ “chăn” thật không dễ! 

 Thế  nhưng  khi  Tôn  hành  giả  trở  thành  “Tôn  Ngộ  Không”  rồi  thì  trợn  con  mắt 
 chính  giữa  lên  nhìn  lập  tức  yêu  quái  hiện  nguyên  hình.  Cái  nhìn  Bát  Nhã.  Cái  nhìn 
 bất nhị. Cái nhìn thấy được chân tướng bên trong. Vượt ra, vượt qua, vượt lên… 

 Niết  bàn  hay  địa  ngục  là  do  ta  tự  tạo  ra  cho  mình,  nó  ở  ngay  trong  ta  thôi: 
 Giận  dữ,  ngờ  vực,  sợ  hãi,  lo  âu…  tiêu  hao  của  ta  rất  nhiều  năng  lượng,  đốt  cháy  ta 
 từ  tầng  này  đến  lớp  khác  chẳng  phải  là  hình  ảnh  của  địa  ngục  ư?  Còn  niềm  vui,  an 
 lạc,  hạnh  phúc,  vô  úy…  làm  cho  ta  chắp  cánh  bay  lên,  quên  cả  thời  gian,  không 
 gian,  chẳng  phải  là  hình  ảnh  của  thiên  đàng,  niết  bàn  ư?  Một  câu  linh  chú:  “Gate, 
 gate… Qua rồi! Qua rồi…” có thể nhắc nhở ta nhiều điều chăng? 

 Cái  Không  của  ngũ  uẩn,  của  12  xứ,  18  giới  có  lẽ  là  dành  cho  kẻ  “nhân  gian” 
 để  vượt  qua  chấp  ngã  ,  còn  cái  Không  của  thập  nhị  nhân  duyên,  tứ  đế,  lục  độ  dành 
 cho  kẻ  đến  bờ  để  vượt  qua  chấp  pháp  .  Đâu  có  thể  tùy  nghi!  Người  có  bệnh  thì  cần 
 thuốc;  người  không  bệnh  chẳng  cần  thuốc,  thậm  chí  cũng  chẳng  cần  đến  bác  sĩ.  Phật 
 là  một  y  vương  chỉ  muốn  chúng  sanh  không  bệnh,  không  khổ,  để  không  phải  dùng 
 đến  thuốc.  Mỗi  người  tự  trách  nhiệm  về  mình,  về  sức  khỏe  cũng  như  sự  an  vui, 
 hạnh  phúc  của  mình.  Tâm  Kinh  Bát  Nhã  mà  bị  hiểu  sai  thì  rất  nguy  hiểm,  dễ  đưa 
 đến  kiêu  mạn,  buông  lung  như  dùng  thuốc  mà  sai  thì  chữa  không  khỏi  bệnh  mà  còn 
 tạo  ra  những  phản  ứng  phụ!  Cho  nên  người  bạn  đồng  nghiệp  quy  y  từ  thưở  nhỏ  của 
 tôi  không  phải  là  không  có  lý  khi  khuyên  giải  phải  đi  từng  bước,  từ  giới,  đến  định, 
 đến  tuệ.  Tuệ  mà  không  giới  không  định  thì  như  không  có  nền  móng:  giới,  định,  mà 
 không có tuệ cũng chẳng đến đâu. 
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 Phật  đã  không  nói  Tâm  Kinh  với  bất  cứ  ai  mà  chỉ  nói  với  Sariputra  bởi  ông  đã 
 đến  độ  chín  muồi  cần  thiết,  không  phải  lơ  lửng  ở  giữa  dòng,  không  còn  sợ  ông  bị 
 đắm thuyền nữa! 

 Các  nhà  hiền  triết  Đông  Tây  đều  nói  đến  cái  tâm  hồn  nhiên  của  trẻ  thơ,  cái 
 “xích  tử  chi  tâm”  của  Lão  Tử  chẳng  hạn  không  khác  câu  “Chỉ  có  trẻ  con  mới  vào 
 được  nước  thiên  đàng”  của  Chúa;  cái  “vô  ngã”  của  Phật  dẫn  đến  “vô  hữu  khủng  bố” 
 cái  gần  với  “vô  thân  hữu  hà  hoạn”  của  Lão  Tử.  Tiếng  than  “Thiên  hà  ngôn  tai!”  của 
 Khổng  Tử  cũng  gần  như  sự  im  lặng  sấm  sét  hay  “bất  lập  văn  tự”  của  các  vị  thiền 
 sư! 

 Phật  gần  gũi  với  chúng  ta  có  lẽ  ở  chỗ  ngài  không  phải  là  một  triết  gia  mà  là 
 một  “hành  giả”,  một  nhà  sư  phạm  lỗi  lạc,  có  những  cách  giảng  dạy  phù  hợp  cho 
 từng  đối  tượng,  sử  dụng  phương  pháp  giáo  dục  chủ  động  giúp  người  ta  tự  khám 
 phá,  tự  phát  hiện  và  thay  đổi  thái  độ,  điều  chỉnh  hành  vi;  đặc  biệt  ngài  luôn  khơi  dậy 
 ở  con  người  lòng  tự  tin  vào  chính  mình  khi  nói  “mỗi  người  là  vị  Phật  sẽ  thành”  do 
 nỗ  lực  tự  thân.  Không  ai  có  thể  giác  ngộ  giùm  cho  người  khác  được  bởi  chính  ngài 
 cũng là người tìm đường và tự thể nghiệm, tự thực chứng. 

 Cái  thấy  biết  của  Phật  có  vẻ  cũng  là  cái  thấy  biết  của  chúng  sanh,  có  điều  ở 
 Phật  là  sự  “thấy  biết”  rốt  ráo,  thường  trực,  còn  ta,  chỉ  thỉnh  thoảng  giật  mình  “giác 
 ngộ”  một  chút,  rồi  quên.  Để  rồi  kêu  lên  “Ta  đã  làm  chi  đời  ta”  (Vũ  Hoàng 
 Chương),  hoặc  ngậm  ngùi  “Nhìn  lại  mình  đời  đã  xanh  rêu…”  (Trịnh  Công  Sơn).  Ta 
 chỉ  thỉnh  thoảng  giật  mình  chút  thôi.  Bởi  vì  “Con  tinh  yêu  thương  vô  tình  chợt  gọi. 
 Lại  thấy  trong  ta  hiện  bóng  con  người”  (Trịnh  Công  Sơn).  ..  Cái  bóng  con  người  đó 
 làm  nên  cõi  Ta  bà.  Mà  thực  ra  Niết  bàn  cũng  chỉ  có  ở  cõi  Ta  bà,  cũng  như  Bồ  đề  chỉ 
 có  thể  phát  sinh  từ  phiền  não.  Cho  nên  mới  nói  “Bất  tận  hữu  vi,  bất  trụ  vô  vi”  (Kinh 
 Duy  Ma  Cật).  Nếu  không  vậy,  các  vị  Bồ  tát  đâu  có  còn  được  gọi  là  “Phật  hữu 
 tình?”. 

 Sắc  bất  dị  Không.  Không  bất  dị  Sắc.  Nhưng  cái  sắc  sau  đã  khác  với  cái  sắc 
 trước.  Sắc  trước  mới  chân  không  mà  sắc  sau  đã  là  diệu  hữu.  Từ  chân  không  đến 
 diệu  hữu  là  cả  một  quãng  đường  dài,  đầy  chông  gai,  dù  thực  ra  chỉ  là  một.  Chân 
 không  cũng  chính  là  diệu  hữu.  Khi  ngộ  thì  cái  bờ  bên  kia  cũng  chính  là  bờ  bên  này 
 đó vậy. 

 Tôi  viết  những  cảm  nghĩ  trong  khi  nghiền  ngẫm  Tâm  Kin  h  cũng  là  để  làm 
 một  phương  thuốc  chữa  trị  bệnh  cho  chính  mình  và  chia  sẻ  cùng  một  vài  bạn  bè 
 thân hữu, những người bạn cùng lứa, “đồng bệnh tương lân”. 

 Trong  khi  hành  nghề  bác  sĩ  của  mình,  khi  tham  vấn  sức  khỏe  cho  người  bệnh 
 và  cả  người  không  bệnh;  tôi  hiểu  rằng  những  đức  tính  cần  thiết  của  một  tham  vấn 
 viên  mà  tâm  lý  học  ngày  nay  nêu  thành  những  nguyên  tắc  như  tôn  trọng,  chân 
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 thành,  thấu  cảm  và  những  kỹ  năng  cần  thiết  như  biết  lắng  nghe,  biết  tương  tác,  biết 
 đối  thoại…  thì  hơn  hai  ngàn  năm  trăm  năm  trước  Phật  đã  hình  tượng  nên  các  vị  Bồ 
 tát  Thường  Bất  Khinh,  Quan  Thế  Âm,  Diệu  Âm,  Dược  Vương…  để  giúp  con  người 
 giải  thoát  khổ  đau,  ách  nạn.  Khi  nhìn  vào  bệnh  tật,  tôi  “ngộ”  rằng  “Huyết  áp  bất  dị 
 không.  Không  bất  dị  huyết  áp…”.  Huyết  áp  không  chỉ  là  một  con  số  đo.  Nó  là  kết 
 quả  của  những  tương  sinh,  tương  tác  như  sức  co  bóp  của  tim,  khối  lượng  và  chất 
 lượng  của  máu,  tình  trạng  của  mạch,  các  chất  hóa  học  gây  co  hay  giãn  mạch,  hoạt 
 động  của  hệ  bài  tiết,  của  bộ  máy  hô  hấp,  của  những  chất  dinh  dưỡng  trong  thức  ăn 
 thức  uống  hằng  ngày,  của  những  cảm  xúc  tâm  lý,  lo  âu,  sợ  hãi,  căng  thẳng  v.v… 
 Cho  nên  điều  trị  huyết  áp  không  chỉ  đơn  giản  dùng  thuốc  để  hạ  số  đo  mà  phải  điều 
 trị  toàn  diện.  Bệnh  tâm  thần  cũng  vậy,  ngày  càng  nhiều  do  nếp  sống  căng  thẳng,  dồn 
 nén,  ẩn  ức…  mà  Phân  tâm  học  ngày  nay  hình  như  mới  chỉ  giúp  quậy  bùn  trong  ao 
 lên hơn là để lắng đọng, chuyển hóa, để mọc thành những cánh sen… 

 Cái  tôi  hiểu  về  Tâm  Kinh  hôm  nay  có  thể  rất  khác  với  ngày  mai,  ngày  kia, 
 cũng  khác  với  Tâm  Kinh  người  khác  hiểu.  Tâm  Kinh  có  lẽ  như  một  tấm  gương  để  ta 
 tự  soi  rọi  lấy  mình,  nhìn  vào  bên  trong  mình,  tự  nhắc  nhở  mình  mà  “viễn  ly”  những 
 “điên đảo mộng tưởng” để từ đó mà được “độ nhất thiết khổ ách!” chăng? 

 Nhưng  không  dừng  ở  đó,  Tâm  Kinh  Bát  Nhã  còn  mở  ra  vời  vợi  những 
 khoảng  không  bất khả tư nghì. 

 BS. ĐỖ HỒNG NGỌC 
 Nghĩ Từ Trái Tim 

 tr. 129-136. 

 THIE� N VA�  SƯ� C KHO� E 
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 BS. ĐỖ HỒNG NGỌC 

 S  ức  khỏe  được  định  nghĩa  “là  một  tình  trạng  hoàn  toàn  sảng  khoái 
 (well-being,  biên  -être)  về  thể  chất,  tâm  thần  và  xã  hội,  chớ  không  chỉ  là  không  có 
 bệnh  hay  tật”  (WHO,  Tổ  chức  Sức  khỏe  Thế  giới,  1946).  Một  định  nghĩa  như  vậy 
 cho  thấy  cái  gọi  là  “sức  khỏe”  của  một  con  người  không  thể  chủ  khu  trú  vào  chuyện 
 có  hay  không  có  bệnh,  tật;  cũng  như  không  thể  đánh  giá  sức  khỏe  của  một  cộng 
 đồng  mà  chỉ  dựa  vào  tỷ  lệ  giường  bệnh,  tỷ  lệ  bác  sĩ…!  Cái  khó  ở  đây  làm  cách  nào 
 đo  lường  được  “tình  trạng  sảng  khoái”  về  cả  ba  mặt,  thể  chất,  tâm  thần  và  xã  hội 
 như định nghĩa đã nêu? 

 Đo  lường,  đánh  giá  sự  sảng  khoái,  sự  hài  lòng  trong  cuộc  sống  -  cùng  chính 
 là  hạnh  phúc  -  là  chuyện  không  đơn  giản  chút  nào!  Chính  vì  thế  mà  mãi  nửa  thế  kỷ 
 sau,  WHO  mới  đưa  ra  được  một  bảng  “Đánh  giá  Chất  lượng  Cuộc  sống”  (Quality  of 
 Life Assessement) để cụ thể hóa định nghĩa sức khỏe đã nêu trên. 

 WHO  định  nghĩa  Chất  lượng  Cuộc  sống  là  những  cảm  nhận  của  các  cá  nhân 
 về  cuộc  sống  của  họ  trong  bối  cảnh  văn  hóa  và  các  hệ  thống  giá  trị  mà  họ  đang 
 sống,  liên  quan  đến  các  mục  đích,  nguyện  vọng,  tiêu  chuẩn  và  các  mối  quan  tâm 
 của  họ.  Điều  dễ  thấy  ở  đây  là  cách  đo  lường  Chất  lượng  cuộc  sống  đặt  trọng  tâm 
 trên  cảm  nhận  chủ  quan  của  các  cá  nhân,  cho  thấy  có  cái  nhìn  khác  xưa  đối  với 
 bệnh  tật  và  sức  khỏe  vốn  lâu  nay  chủ  yếu  dựa  vào  “cảm  nhận”  của  thầy  thuốc  và  sự 
 “mách bảo” của máy móc xét nghiệm! 

 Trên  thực  tế,  người  thầy  thuốc  chỉ  có  thể  chữa  được  cái  đau  mà  không  chữa 
 được  cái  khổ,  chỉ  có  thể  chữa  được  cái  bệnh  mà  không  chữa  được  cái  hoạn.  Do  vậy 
 mà  dù  khoa  hoc  y  học  ngày  càng  phát  triển  với  những  thành  tựu  đáng  kinh  ngạc 
 nhưng  cũng  chỉ  là  manh  mún  và  thiếu  sót,  tình  trạng  tâm  thần,  tự  tử,  bạo  lực,  bất  an 
 và  các  bệnh  do  hành  vi  lối  sống  gây  ra  như  tim  mạch,  tiểu  đường,  béo  phì…  cứ 
 ngày càng phát triển! 

 Thiền, phải chăng là một lối thoát? 
 Cho  đến  nay,  các  nhà  y  học  chính  thống  và  bảo  thủ  nhất  cũng  đã  phải  công 

 nhận  thiền  là  phương  pháp  trị  liệu  khoa  học  và  hiệu  quả  trên  một  số  bệnh  lý,  cũng 
 như  cải  thiện  cả  hành  vi  và  lối  sống,  đem  lại  những  hiệu  quả  tích  cực  cho  sức  khỏe 
 của  cá  nhân  và  cộng  đồng.  Ngày  càng  có  nhiều  nghiên  cứu  về  lâm  sàng  và  về  sinh 
 lý  học  trong  thiền  nhằm  soi  sáng  nhiều  điều  trước  đây  chỉ  biết  qua  kinh  nghiệm. 
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 Nhưng  thực  ra  thiền  không  dừng  ở  đó.  Thiền  Phật  giáo  lại  còn  có  những  sắc  thái 
 riêng, đáng được nghiên cứu và thể nghiệm. 

 Khi  Phật  Thích  Ca  phát  hiện  ra  con  đường  dẫn  đến  an  vui,  hạnh  phúc,  chính 
 Ngài  cũng  ngại  ngùng  không  muốn  tiết  lộ,  không  muốn  bày  tỏ,  vì  con  đường  đó  lạ 
 lùng  quá,  ngược  đời  quá,  khó  có  ai  tin,  có  khi  còn  gây  phản  ứng  ngược.  Mãi  sau 
 Ngài  mới  chịu  nói  ra,  và  dĩ  nhiên  rất  đắn  đo,  nói  từng  phần,  với  mỗi  người  một  cách 
 khác  nhau,  tùy  đối  tượng.  Bây  giờ  các  thiền  sư  chứng  ngộ  cũng  chỉ  chọn  một  vài 
 học  trò  có  căn  cơ  để  truyền  đạt,  vì  truyền  đạt  không  dễ,  nhiều  điều  “nói  không 
 được”.  Học  trò  phải  quan  sát  trực  tiếp  ở  thầy  và  phải  thực  hành  miên  mật.  Có  những 
 học  trò  uyên  thâm  mà  không  đi  tới  đâu,  loay  hoay  không  thoát;  có  học  trò  giã  gạo, 
 nấu  cơm,  không  biết  chữ  mà  đại  ngộ…  Cho  nên  tin  không  dễ!  Phật  đã  chẳng  luôn 
 nhắc  nhở  đừng  vội  tin,  phải  thực  hành,  phải  thể  nghiệm,  phải  trực  tiếp  lấy  thân  tâm 
 mình  để  mà  quan  sát  chiêm  nghiệm  cho  thật  thấu  đáo  đó  sao?  Phật  đã  chẳng  luôn 
 nhắc  nhở  phải  tinh  cần,  tinh  tấn,  miên  mật,  không  được  lơ  là,  chênh  mảng  việc  thực 
 hành đó sao? 

 Trong  đời  sống  thường  ngày,  những  người  bình  thường  như  chúng  ta  cũng  có 
 thể  có  những  phút  “ngộ”:  đời  là  vô  thường,  là  bóng  câu  qua  cửa  sổ,  là  bọt  bèo,  là 
 giấc  mộng.  Nhưng  ta  chỉ  “ngộ”  một  chút  rồi  quên,  rồi  “trôi  lăn”  theo  những  tham 
 sân  si,  những  quấn  quít  chằng  chịt  không  sao  thoát  nổi!  Ngay  những  triết  gia  quay 
 quắt  tìm  kiếm  ý  nghĩa  cuộc  đời,  sự  hiện  hữu  của  kiếp  người  cũng  vẫn  loay  hoay  với 
 bao  triết  thuyết  rồi  đâu  vào  đó.  Hẳn  phải  có  một  con  đường  khác,  con  đường  mang 
 đến  an  lạc,  hạnh  phúc  cho  con  người.  Phật  khẳng  định  có  con  đường  khác  đó:  “Đây 
 là  con  đường  độc  nhất  dẫn  tới  thanh  tịnh  cho  chúng  sanh,  diệt  trừ  khổ  ưu,  thành  tựu 
 chánh  trí…”.  Đó  chính  là  con  đường  mà  Phật  đã  trải  nghiệm  với  nụ  cười  tự  tại  trên 
 môi,  con  đường  đó  nhất  quán,  xuyên  suốt  45  năm  tận  tụy  sẻ  chia  cho  mọi  người  từ 
 ngày  Thành  Đạo.  Đó  là  con  đường  thực  nghiệm,  không  lý  thuyết  suông,  không  lý 
 luận,  được  kiểm  chứng  và  có  tính  phổ  quát.  Những  lời  dạy  cuối  cùng  của  Phật  cùng 
 các  đệ  tử  cũng  đã  không  quên  nhắc  lại  “con  đường  độc  nhất  dẫn  tới  thanh  tịnh  cho 
 chúng  sanh”  này,  bởi  sợ  rằng  ngày  sau  người  ta  lại  có  thể  say  mê  với  những  tranh 
 luận,  hý  luận,  mà  quên  thực  hành,  thể  nghiệm.  Con  đường  đó  chính  là  thiền  định, 
 nhờ đó dẫn đến tuệ giác, giải thoát rốt ráo. 

 Thiền  đã  có  từ  rất  lâu  đời.  Có  lẽ  từ  ngày  xưa  con  người  tình  cờ  phát  hiện  ra 
 những  giây  phút  rơi  vào  trạng  thái  an  lạc,  sảng  khoái,  siêu  thoát  nào  đó,  một  trạng 
 thái  nói  không  được,  mà  chỉ  có  thể  cảm  nhận  trực  nhận  bởi  chính  bản  thân  mình,  rồi 
 tích  lũy  kinh  nghiệm,  truyền  đạt  lại  cho  nhau  bằng  nhiều  cách.  Chính  Đức  Phật, 
 trong  khi  tìm  kiếm  con  đường  giải  thoát,  tình  cờ  nhớ  lại  tuổi  ấu  thơ  của  mình  đã  có 
 lần  rơi  vào  trạng  thái  sơ  thiền  này  mà  nhanh  chóng  phát  hiện  ra  con  đường  riêng  của 
 mình,  con  đường  không  những  “diệt  trừ  khổ  ưu”  mà  còn  dẫn  đến  “thành  tựu  chính 
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 trí”.  Trước  đó  Ngài  đã  từng  rời  bỏ  những  con  đường  thiền  khác.  Rõ  ràng  thiền  đã  có 
 từ xa xưa nhưng thiền Phật giáo có những sáng tạo riêng. 

 Thế  nhưng  đọc  cả  chồng  sách  luận  về  thiền,  ta  càng  dễ  hoang  mang,  dễ  bị 
 “tẩu  hỏa  nhập  ma”,  bởi  có  lẽ  nó  là  cái  gì  đó  “bất  khả  thuyết”  và  đặc  biệt  “bất  khả 
 đắc”  khi  ta  nóng  lòng  muốn  “chộp”  lấy  nó!  Nó  như  thách  thức  những  học  giả, 
 những  trí  thức  mà  lại  mỉm  cười  với  anh  hàng  thịt,  người  gánh  rau  bởi  nó  đòi  hỏi  sự 
 tinh  tấn  thực  hành,  sự  nhẫn  nhục  thể  nghiệm  trên  chính  bản  thân  mình  hơn  là  ngàn 
 chương khảo luận. 

 Có  một  sự  nhất  quán,  xuyên  suốt  trong  lời  dạy  hướng  dẫn  kỹ  năng  thiền  tập 
 của  Phật,  từ  Tứ  niệm  xứ  (Satipatthàna)  tới  Thân  hành  niệm  (Kàyagatàsati),  rồi  Nhập 
 tức  xuất  tức  niệm  (Ànàpànasati),  đó  là  Thở:  “Thở  vào  thì  biết  thở  vào,  thở  ra  thì  biết 
 thở  ra.  Thở  vào  dài  thì  biết  thở  vào  dài,  thở  ra  ngắn  thì  biết  thở  ra  ngắn…”.  Tóm  lại, 
 đó  là  luôn  bắt  đầu  bằng  sự  quan  sát  hơi  thở,  đặt  niệm  (nhớ,  nghĩ)  vào  hơi  thở.  Chỉ 
 có  vậy.  Mà  vô  vàn.  Mà  nói  không  được!  Phần  lớn  các  bản  dịch  đều  viết:  “Thở  vào 
 thì  biết  thở  vào,  thở  ra  thì  biết  thở  ra…”  nên  có  thể  gây  nhầm  lẫn.  Thở  thì  ai  mà  chả 
 biết  thở  kia  chứ!  Thế  nhưng  ở  đây  không  phải  phải  là  biết  thở,  biết  cách  thở  mà  là 
 nhận  thức  được  (recoginze),  ý  thức  rõ  (realize),  cảm  nhận  được  (perceive)  cái  sự 
 thở,  cái  hơi  thở,  cái  hơi  thở  đang  đi  vào  và  đã  đang  đi  ra  kia  kìa,  đó  mới  là  điều  cốt 
 lõi! 

 Dù  gọi  là  Thiền  (Việt)  hay  Chan  (Hoa)  Zen  (Nhật)…  thì  cũng  đều  có  nguồn 
 gốc  từ  Dhyana  (Sanskrit)  hay  Jhanas  (Pali).  Theo  ngữ  nguyên  thì  Jha  là  nhìn,  là 
 quan  sát,  là  theo  dõi  và  Ana  là  thở,  hơi  thở,  là  khí.  Vậy,  Jhanas  hay  Dhyana  chính  là 
 quan  sát  hơi  thở”.  Đơn  giản  vậy  mà  thực  ra  không  đơn  giản  chút  nào!  Nó  như  là 
 một  chìa  khóa  căn  bản.  Phải  mở  cái  cửa  này  đã  rồi  các  cửa  khác  mới  mở  tiếp  được. 
 Vấn  đề  là  tại  sao  và  cách  nào  để  chỉ  từ  một  việc  có  vẻ  rất  giản  đơn  là  quán  sát  hơi 
 thở lại có thể dẫn tới tuệ giác, một sự chuyển hóa từ “khí” mà thành “trí”? 

 Câu  hỏi  đặt  ra  là  tại  sao  quán  sát  hơi  thở?  Quán  sát  hơi  thở  thì  có  gì  hay?  Sao 
 lại  không  sử  dụng  các  đối  tượng  khác  để  quán  sát?  Thật  ra  thì  quán  sát  đối  tượng 
 nào  cũng  được  cả  nhưng  quán  sát  hơi  thở  thì  có  nhiều  lợi  thế  hơn.  Bởi  vì  ở  đâu  và 
 lúc  nào  cũng  phải  thở,  hơi  thở  vào  -  ra  ngay  dưới  mũi  mình,  ngay  trước  mắt  mình 
 nên  dễ  quan  sát  hơn.  Hơi  thở  tự  nó  cũng  mang  đủ  tính  chất  dễ  quan  sát  hơn.  Hơi  thở 
 tự  nó  cũng  mang  đủ  tính  chất  của  một  “pháp”:  vô  tưởng,  duyên  sinh,  vô  ngã…  nên 
 suốt  hành  trình  45  năm  hoằng  pháp,  Phật  luôn  nhắv  đi  nhắc  lại:  “Đây  là  con  đường 
 độc  nhất  dẫn  tới  thanh  tịnh  cho  chúng  sanh,  diệt  trừ  khổ  ưu,  thành  tựu  chánh  trí…” 
 cho  nên  rất  đáng  cho  chúng  ta  nghiền  ngẫm  và  áp  dụng  để  có  được  một  sức  khỏe 
 tốt, một tâm hồn minh mẫn, thân tâm thường an lạc vậy. 
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 Âu  Mỹ  mới  đi  sâu  nghiên  cứu  về  thiền  chừng  khoảng  hơn  nửa  thế  kỷ  nay 
 nhưng  chỉ  hơn  30  năm  gần  đây  thì  thiền  mới  được  coi  là  một  phương  pháp  trị  liệu 
 khoa  học  trong  y  học.  Đã  có  những  nghiên  cứu  về  sinh  lý  học  giúp  thiền  ngày  càng 
 được  hiểu  rõ  hơn…  Hành  giả  có  thể  giảm  hơn  40%  nhu  cầu  oxy  và  giảm  50%  nhịp 
 thở  trong  lúc  thiền.  Lúc  đầu  các  nhà  khoa  học  nghĩ  rằng  thiền  cũng  giống  như  giấc 
 ngủ  hay  nghỉ  ngơi  tích  cực,  nhưng  qua  các  nghiên  cứu  cho  thấy  thiền  khác  hẳn,  thực 
 sự  là  một  trạng  thái  tỉnh  giác,  ở  mức  tiêu  thụ  năng  lượng  thấp  nhất  tùy  trình  độ  hành 
 giả!  Ở  những  hành  giả  thực  hành  thiền  dài  khoảng  30  -  40  phút  thấy  mức  lactate 
 trong  động  mạch  giảm,  phenylalanine  tăng  20%,  hoạt  động  hệ  giao  cảm  giảm  trên 
 bề  mặt  da  và  nhịp  tim  cũng  giảm  đáng  kể.  Về  nội  tiết,  thấy  giảm  cortisol  (hormone 
 chủ  yếu  của  stress)  và  ACTH;  TSH  cũng  giảm,  trong  khi  đó  arginine  vasopressin, 
 được  coi  là  có  vai  trò  trong  học  tập  và  trí  nhớ  lại  gia  tăng  đáng  kể.  Hiện  ngày  càng 
 có  nhiều  nghiên  cứu  về  beta-endorphin,  corticotropin,  melatonin,  DHEA,  hứa  hẹn 
 giải  thích  cơ  chế  tác  dụng  của  thiền  trên  nhiều  mặt  về  y  sinh  học...  Hoạt  động  điện 
 não  đồ  EEG  cho  thấy  thiền  có  sự  khác  biệt  với  nghỉ  và  ngủ.  Nhờ  những  tiến  bộ  về 
 kỹ  thuật  thăm  dò  chức  năng  não  bộ  như  PET  (Positron  Emission  Tomography)  và 
 nhất  là  fMRI  (functional  Magnetic  Resonance  Imaging)  đo  lượng  tưới  máu  não,  cho 
 thấy  ở  thiền  giả  một  số  vùng  não  được  tưới  nhiều  hơn  vùng  khác,  chứng  tỏ  thiền 
 không  phải  là  giấc  ngủ,  trái  lại  là  một  trạng  thái  trở  thành  an  tịnh  tỉnh  giác  (state  of 
 restful  alertness).  Kỹ  thuật  fMRI  có  khả  năng  chụp  cắt  lớp  từng  giây,  nên  khá  chính 
 xác  cho  thấy  hoạt  động  tưới  máu  não  gia  tăng  ở  vùng  liên  quan  đến  sự  chú  ý,  vùng 
 kiểm  soát  tự  động,  vùng  tỉnh  thức.  Nhưng  nói  chung,  tưới  máu  não  trong  thời  gian 
 hành  thiền  rõ  ràng  là  giảm  một  cách  đáng  kể,  chỉ  tập  trung  vào  một  số  vùng  nhất 
 định  như  đã  nêu  trên.  Điều  này  cho  thấy  thiền  giả  không  tiêu  hao  nhiều  năng  lượng 
 cho  các  hoạt  động  của  vỏ  não.  Các  nghiên  cứu  về  sinh  lý  học  trong  thiền  vẫn  còn 
 đang  tiếp  diễn.  Thế  nhưng  đã  chứng  minh  được  thiền  có  khả  năng  làm  giảm  stress, 
 cao huyết áp, tạo sự sảng khoái, yếu tố của sức khỏe, của chất lượng cuộc sống. 

 Đại  học  Y  khoa  Harvard  ước  lượng  có  khoảng  60  -  90%  bệnh  nhân  đến  bác  sĩ 
 là  do  stress.  Stress  liên  quan  đến  rất  nhiều  bệnh  lý  như  nhồi  máu  cơ  tim,  tăng  huyết 
 áp,  tiểu  đường,  suyễn,  đau  nhức  kinh  niên,  mất  ngủ,  dị  ứng,  nhức  đầu,  đau  thắt 
 lưng,  một  số  bệnh  ngoài  da,  ung  thư,  tai  nạn  thương  tích,  tự  tử,  trầm  cảm,  giảm 
 miễn  dịch...  Stress  gây  tăng  cholesterol  cao  hơn  do  từ  thức  ăn.  Trong  thời  kỳ  khủng 
 hoảng  kinh  tế,  nạn  thất  nghiệp,  người  làm  việc  ở  những  khu  vực  dễ  bị  sa  thải  thì 
 chết  vì  bệnh  tim  mạch,  tai  biến  mạch  máu  não  cao  gấp  đôi  các  khu  vực  khác.  Stress 
 là  nguyên  nhân  của  50%  các  bệnh  nhân  mất  ngủ,  dẫn  tới  những  vấn  đề  sức  khỏe 
 tâm  thần.  Stress  cũng  gây  ra  20%  vắng  mặt,  40%  bỏ  việc,  60%  tai  nạn  xảy  ra  nơi 
 làm  việc...  Theo  một  thống  kê  của  cơ  quan  bảo  hiểm  y  tế,  thiền  giúp  giảm  thời  gian 
 nằm  viện  của  bệnh  nhân  và  giảm  số  lần  đi  khám  bệnh.  Nghiên  cứu  đối  chứng  về 
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 cơn  đau  kinh  niên,  lo  âu,  trầm  cảm,  thiền  làm  giảm  50%  các  triệu  chứng  tâm  thần 
 nói chung và giảm 70% triệu chứng lo âu. 

 Hành  giả  thực  hành  thiền  hơn  5  năm  có  tuổi  già  sinh  lý  trẻ  hơn  12  năm  so  với 
 người  cùng  tuổi,  dựa  trên  3  yếu  tố  là  huyết  áp,  khả  năng  điều  tiết  nhìn  gần  của  thị 
 giác và khả năng phân biệt của thính giác. 

 Một  nghiên  cứu  trên  học  sinh  cấp  2  có  thực  tập  thiền,  cho  thấy  kết  quả  học 
 tập  tốt  hơn,  có  khả  năng  tập  trung,  có  thói  quen  làm  việc,  cải  thiện  hành  vi  (xung 
 đột, hung hãn), tăng lòng tự tín, khả năng hợp tác và quan hệ với người khác. 

 Thiền  cũng  giúp  làm  giảm  cân,  giảm  béo  phì,  nghiện  thuốc  lá,  rượu  và  các 
 chất  ma  túy  nói  chung.  Đặc  biệt,  một  nghiên  cứu  đối  chứng  ở  44  bệnh  viện  cho  thấy 
 thiền  đã  giúp  làm  giảm  sai  sót  chuyên  môn  y  khoa  đến  50%,  đồng  thời  cũng  làm 
 giảm  70%  các  vụ  khiếu  kiện  của  bệnh  nhân  đối  với  bệnh  viện.  Ở  các  công  nhân  kỹ 
 thuật  có  thực  tập  thiền  trong  8  tuần  cho  thấy  họ  làm  việc  phấn  khởi  hơn,  thích  thú 
 hơn,  nhiệt  tâm  hơn,  giảm  thiểu  các  bệnh  cảm  cúm  thường  gặp  trong  khi  nhóm  đối 
 chứng  không  có  sự  thay  đổi.  Tóm  lại,  hiệu  quả  của  thiền  đã  được  chứng  minh  trong 
 nhiều lãnh vực đời sống. 

 Bầu  khí  quyển  chúng  ta  thở  hôm  nay  so  với  cách  đây  700  triệu  năm  -  tức  là 
 khi  có  những  sinh  vật  đơn  bào  đầu  tiên  trên  trái  đất  -  thì  cũng  chẳng  khác  biệt!  Với 
 người  anh  em  đơn  bào  đó  thì  ta  cũng  đang  cùng  hút  chung  một  bầu  khí,  cùng  bú 
 chung  một  “núm  vú”  vũ  trụ,  cùng  với  muôn  loài  khác  nữa!  Các  sinh  vật  cùng  chia 
 sẻ  một  cách...  bình  đẳng,  theo  nhu  cầu  và  không  phân  biệt  như  vậy.  Ta  hút  lấy  oxy 
 của  không  khí,  lại  tạo  ra  carbonic;  trong  khi  cây  cỏ  hút  carbonic  lại  tạo  ra  oxy.  Con 
 thằn  lằn,  con  tắc  kè,  con  ễnh  ương...  cũng  phình  ra  xẹp  vào  như  ta  vậy.  Bầu  khí 
 quyển  vẫn  không  thay  đổi,  không  thêm  không  bớt.  Nhưng  chính  con  người  có  thể 
 làm  hại  môi  trường  sống  của  mình  mà  không  hay  nếu  cứ  theo  đà  hủy  diệt  sự  sống 
 của  thiên  nhiên  và  muôn  loài  trên  hành  tinh  xanh  này!  Đời  sống  tiết  độ,  tri  túc, 
 kham  nhẫn,  chánh  niệm,  tỉnh  giác...  phải  chăng  có  thể  góp  phần  giải  quyết  những 
 vấn đề sức khỏe thời đại và bảo vệ môi trường sống của chúng ta hôm nay? 

 Danh  y  Tuệ  Tĩnh,  thế  kỷ  XIV  ở  nước  ta  đã  đúc  kết  một  lời  khuyên:  “Bế  tinh  - 
 Dưỡng  khí  -  Tồn  thần  /  Thanh  tâm  -  Quả  dục  -  Thủ  chân  -  Luyện  hình”.  Thử  nhìn 
 lại  đời  sống  hiện  nay  ta  thấy:  tinh  không  bế,  khí  không  dưỡng,  thần  không  tồn,  tâm 
 náo  loạn...  bảo  sao  các  hiện  tượng  tâm  thần,  tự  tử,  béo  phì,  tiểu  đường,  huyết  áp... 
 kể  cả  chiến  tranh,  dịch  bệnh,  thiên  tai...  chẳng  ngày  một  gia  tăng?  Thiền,  phải  chăng 
 là một lối thoát? 

 Với  “kỹ  thuật”  thiền  Anapanasati  -  Nhập  tức  xuất  tức  niệm,  An-ban  thủ  ý  hay 
 “Quán  niệm  hơi  thở”  -  được  dạy  trong  kinh  Tứ  niệm  xứ  (Satipathana)  vốn  là  “con 
 đường  độc  nhất  dẫn  tới  thanh  tịnh  cho  chúng  sanh,  diệt  trừ  khổ  ưu,  thành  tựu  chánh 
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 trí...”,  một  phương  pháp  thiền  căn  bản,  có  cơ  sở  khoa  học,  sinh  y  học,  mang  lại  sức 
 khỏe,  nâng  cao  chất  lượng  cuộc  sống  vừa  là  con  đường  tâm  linh  được  giới  thiệu 
 trong tài liệu sơ bộ này. 

 Đây  còn  là  một  cánh  cửa  mở  vào  con  đường  Thiền  định  mênh  mông,  con 
 đường  Thiền  định  Phật  giáo,  đưa  tới  “giải  thoát  và  giải  thoát  tri  kiến”  xa  kín  nhiệm 
 sâu,  không  thể  nói  hết  ở  đây  từ  góc  độ  của  một  người  thầy  thuốc,  tìm  cách  ứng  dụng 
 vào  lãnh  vực  sức  khỏe,  giúp  cho  “thân  tâm  thường  an  lạc”,  trên  con  đường  tìm  đến 
 “thành tựu chánh trí...” về sau. 

 Gươm Báu Trao Tay/  tr. 111-188 
 Thiền Và Sức Khỏe/  tr. 14-29 

 THAM VA� N SƯ� C KHO� E 

 BS. ĐỖ HỒNG NGỌC 

 N  gười  thầy  thuốc  được  dạy  để  chữa  cái  đau,  cái  bệnh  cho  con  người  nhưng 
 con  người  không  chỉ  đau,  chỉ  bệnh,  con  người  còn  khổ  nữa!  Nỗi  khổ  còn  hơn  cả  nỗi 
 đau,  làm  cho  con  người  héo  hắt,  không  sao  có  thể  đạt  được  sức  khỏe  là  sự  sảng 
 khoái  (biên-être;  well  being)  về  thể  chất,  tâm  thần  và  xã  hội,  chớ  không  phải  chỉ  là 
 không  có  bệnh  hay  tật!  Chính  cái  khổ  rồi  cũng  sẽ  dẫn  tới  cái  đau  cái  bệnh,  làm  trầm 
 trọng  thêm  tình  trạng  sức  khỏe  của  con  người.  Ai  cũng  biết  người  mẹ  đang  cho  con 
 bú  mà  khổ  vì  ghen  thì  sữa  có  thể  bị  đứt  đột  ngột.  Thuốc  gì  chấm  dứt  cơn  ghen,  tái 
 lập  phản  xạ  tiết  sữa?  Ai  cũng  biết  người  đau  bao  tử,  người  cao  huyết  áp  không  phải 
 chỉ  do  bao  tử,  do  huyết  áp,  mà  do  sự  bực  dọc,  đè  nén,  căng  thẳng  (stress)  trong  các 
 mối quan hệ với gia đình, xã hội và cả chính bản thân mình. 

 Người  thầy  thuốc  có  thể  cho  viên  thuốc  nhức  đầu,  đau  bụng,  viên  thuốc  ngủ, 
 viên  thuốc  giải  lo,  nhưng  được  bao  lâu  rồi  lại  đó,  nặng  hơn,  trầm  trọng  hơn  vì  nỗi 
 khổ vẫn còn kia. 
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 Trong  HIV/AIDS  chẳng  hạn,  người  bệnh  suy  sụp,  khủng  hoảng  tinh  thần,  đầy 
 mặc  cảm,  nhiều  khi  liều  lĩnh,  bạt  mạng,  thì  càng  cần  thiết  phải  hỗ  trợ  tâm  lý,  cần 
 vực  dậy  “nội  lực”  tự  bản  thân  mới  mong  thoát  khỏi  sự  lệ  thuộc  thuốc.  Đây  là  nhiệm 
 vụ  của  tham  vấn  (counselling),  một  công  tác  cấp  bách  hiện  nay  của  người  thầy 
 thuốc  cũng  như  của  nhà  tâm  lý,  nhân  viên  công  tác  xã  hội,  nhóm  tình  nguyện,  nhóm 
 bạn giúp bạn… 

 Tham  vấn  là  một  tiến  trình  đối  thoại  và  tương  tác  giữa  tham  vấn  viên  và  thân 
 chủ,  giúp  xác  định  một  vấn  đề,  giải  quyết  một  khủng  hoảng,  quyết  định  một  kế 
 hoạch  hành  động…  Một  tiến  trình  đòi  hỏi  thời  gian  và  một  số  điều  kiện  để  thiết  lập 
 một  tương  giao,  truyền  thông  hiệu  quả  giữa  tham  vấn  viên  và  thân  chủ,  nhằm  giúp 
 thân  chủ  tự  khám  phá,  tự  hiểu  biết,  tự  quyết  định  và  có  hành  động  tích  cực,  làm  chủ 
 được  cảm  xúc,  cư  xử  có  trách  nhiệm,  thay  đổi  hành  vi,  lối  sống,  thích  nghi  với  hoàn 
 cảnh mới và duy trì các mối quan hệ xã hội… 

 Thân  chủ  là  trọng  tâm  của  tiến  trình  tham  vấn  này,  vì  chính  thân  chủ  chứ 
 không  phải  ai  khác  biết  rõ  vấn  đề  của  họ,  cảm  xúc  thực  của  họ  và  những  giải  pháp 
 của  họ.  Tham  vấn  viên  là  người  giúp  đỡ,  hướng  dẫn  nhưng  không  quyết  định  thay 
 họ  được.  Tham  vấn  viên  giúp  cho  thân  chủ  tự  khám  phá,  tự  hiểu  biết,  tự  quyết  định. 
 Có  thể  ví  thân  chủ  như  bà  mẹ  đau  đẻ  còn  tham  vấn  viên  là  cô  mụ  đỡ  đẻ.  Cô  mụ  giúp 
 bà mẹ đẻ chứ không thể đẻ thay cho bà mẹ được. 

 Mối  quan  hệ  tốt  đẹp  hay  tương  giao  lành  mạnh  là  bản  chất  chủ  yếu  của  quá 
 trình  giúp  đỡ  này.  Mối  quan  hệ  giữa  tham  vấn  viên  và  thân  chủ  là  mối  quan  hệ  sâu 
 xa giữa con người với con người. 

 Cảm  xúc  và  suy  nghĩ  của  thân  chủ  là  yếu  tố  quan  trọng  chính  yếu.  Cuộc  đối 
 thoại  và  tương  tác  giữa  tham  vấn  viên  và  thân  chủ  sẽ  tùy  thuộc  vào  bản  chất  chủ 
 quan của vấn đề do thân chủ đặt ra. 

 Tham  vấn  đòi  hỏi  nhiều  thời  gian,  sự  bền  lòng,  những  khoảnh  khắc  lặng  im, 
 khả  năng  vượt  qua  chính  mình  của  tham  vấn  viên.  Điều  quan  trọng  là  tham  vấn  viên 
 phải  có  lòng  tin  mạnh  mẽ  vào  khả  năng  tự  điều  chỉnh  của  thân  chủ,  tính  bản  thiện 
 của  thân  chủ,  từ  đó  khơi  dậy  nơi  thân  chủ  lòng  tự  tin  vào  chính  họ.  Giải  pháp  đã 
 luôn  có  sẵn.  Vấn  đề  là  nhận  ra.  Cuối  cùng  chính  thân  chủ  tự  giúp  họ.  Còn  vai  trò 
 tham  vấn  viên  là  hỗ  trợ,  xúc  tác  mà  thôi.  Để  có  được  mối  quan  hệ  tốt  đẹp  đó,  cần  có 
 một  số  điều  kiện,  cũng  có  thể  gọi  là  phẩm  chất,  và  kỹ  năng  cần  thiết  của  tham  vấn 
 viên,  đó  là:  Gần  gũi  thân  chủ,  để  gặp  gỡ,  để  tiếp  xúc,  khi  cần  thì  có  mặt  ngay;  biết 
 lắng nghe, giúp tự tin; giữ bí mật; kiên định; giúp chọn lựa nhiều giải pháp phù hợp. 

 Đức  tính  quan  trọng  hàng  đầu  của  tham  vấn  viên  là  có  khả  năng  thấu  cảm 
 (Empathy),  nghĩa  là  tự  đặt  mình  vào  vị  trí,  hoàn  cảnh  của  thân  chủ  để  thấu  hiểu  một 
 cách  sâu  sắc  suy  nghĩ,  cảm  xúc  của  họ.  Thân  chủ  thấy  có  người  hiểu  mình,  thông 
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 cảm  trọn  vẹn  với  mình  thì  sự  bộc  lộ  càng  dễ  dàng,  thẳng  thắn,  nhờ  đó  mà  giải  tỏa 
 được  vướng  mắc.  Đặt  mình  trong  tình  huống  của  thân  chủ,  xem  xét  vấn  đề  theo 
 quan  điểm  của  thân  chủ,  đánh  giá  theo  cách  nhìn  của  thân  chủ,  tham  vấn  viên  mới 
 có  thể  trải  qua  các  kinh  nghiệm  của  thân  chủ  và  thực  sự  thấu  cảm,  từ  đó  giúp  thân 
 chủ  tự  khám  phá,  tự  thay  đổi.  Các  đức  tính  khác  là  sự  chân  thành  hay  trung  thực,  sự 
 tôn  trọng  hay  chấp  nhận  không  điều  kiện  là  những  đức  tính  đòi  hỏi  phải  có  ở  một 
 tham vấn viên để có thể tạo nên mối tương giao lành mạnh, truyền thông hiệu quả. 

 Một  người  mà  cử  chỉ,  lời  nói,  cái  nhìn,  cái  nghĩ  (thân  khẩu  ý)  mâu  thuẫn  thì 
 ta  biết  ngay  là  không  đáng  tin  cậy,  buộc  ta  phải  thủ  thế,  phải  đề  phòng.  Người  đó 
 không  có  tình  thương  thật  sự.  Và  dĩ  nhiên  người  đó  không  thể  hiểu  mình.  Vì  có  hiểu 
 mới  thương.  Mà  muốn  hiểu  thì  phải  có  khả  năng  đặt  mình  vào  vị  trí  người  khác.  Có 
 đặt  mình  vào  vị  trí  người  khác  mới  hiểu  hết  nguồn  cơn.  Một  khi  đã  hiểu  thì  tình 
 thương  sẽ  là  tình  thương  đích  thực.  Tình  thương  đích  thực  không  biểu  lộ  bằng 
 những  lời  an  ủi  vỗ  về  đầu  môi  chót  lưỡi,  những  lời  khuyên  lơn  hời  hợt,  những  giọt 
 nước  mắt  vắn  dài,  mà  có  khi  là  những  sấm  sét,  nổi  giận,  quát  tháo,  xỉ  vả.  Xỉ  vả,  nổi 
 giận,  quát  tháo  mà  ta  vẫn  vui,  vẫn  thấy  nhẹ  người  vì  được  hiểu,  được  thương,  được 
 san  sẻ.  Bỏ  được  qua  một  bên  những  quan  điểm  riêng,  giá  trị  riêng  của  mình  để  đặt 
 mình  vào  địa  vị  người  khác,  hòa  mình  vào  kinh  nghiệm  người  khác  quả  là  không  dễ 
 dàng nếu không sẵn có lòng từ tâm. 

 Để  hiểu  được  còn  phải  vượt  qua  những  rào  cản  của  ngôn  ngữ,  kể  cả  những 
 ngôn  ngữ  không  lời  và  chọn  lựa  những  ngôn  ngữ  nào  sao  cho  cuộc  đối  thoại  và 
 tương  tác  diễn  ra  phù  hợp  tùy  từng  cảm  xúc,  suy  nghĩ,  hoàn  cảnh.  Tham  vấn  viên 
 cho  trẻ  đường  phố  chẳng  hạn  cần  biết  rành  những  tiếng  lóng  của  trẻ  đường  phố, 
 tham  vấn  viên  cho  mại  dâm,  ma  túy  cũng  vậy,  phải  hiểu  và  sống  với  những  ngôn 
 ngữ của họ. Khoảng cách sẽ được lấp. 

 Điều  lạ  lùng  là  trên  2500  năm  trước  đây,  một  người  đã  nêu  lên  và  đã  có  tất  cả 
 những  đức  tính,  phẩm  hạnh  của  một  “tham  vấn  viên”  nói  trên  đó  chính  là  Đức  Phật, 
 bậc  Giác  ngộ.  Ngài  là  một  vị  y  vương  (thầy  thuốc  vua),  một  nhà  tâm  lý,  nhà  sư 
 phạm  lỗi  lạc,  đã  “hình  tượng  hóa”  những  đức  tính,  phẩm  hạnh  cần  thiết  của  một 
 tham  vấn  viên  qua  hình  ảnh  những  vị  gọi  là  Bồ  tát,  những  người  đã  giác  ngộ,  nhưng 
 chưa  muốn  làm  Phật,  còn  ở  lại  cõi  “ta  bà”  này  để  giúp  đời,  giúp  người.  Hình  ảnh  Bồ 
 tát  Thường  Bất  Khinh  (Sadaparibhuta)  làm  ta  kinh  ngạc!  Cái  tên  đủ  nói  lên  phẩm 
 chất  của  ông:  Thường  là  luôn  luôn,  Bất  là  không,  và  Khinh  là  coi  nhẹ.  Thường  Bất 
 Khinh  là  người  không  bao  giờ  coi  nhẹ  người  khác,  khinh  khi  người  khác,  nói  khác 
 đi,  đó  là  người  luôn  biết  tôn  trọng  người  khác.  Đó  chẳng  phải  là  phẩm  chất  quan 
 trọng  hàng  đầu  để  thiết  lập  mối  tương  giao  bình  đẳng,  không  phân  biệt  giữa  con 
 người  với  con  người  đó  sao?  Thường  Bất  Khinh  là  vị  Bồ  tát  gặp  ai  cũng  chấp  tay 
 cung  kình  chào  và  nói  câu:  “Ngài  là  một  vị  Phật  sẽ  thành”.  Vì  ông  tin  rằng  ai  cũng 
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 là  Phật,  ai  cũng  sẽ  là  Phật.  Ông  tin  ở  con  người.  Với  lòng  tin  đó,  ông  có  thể  vực  dậy 
 một  tâm  hồn  đầy  mặc  cảm,  trao  cho  họ  niềm  tin  vào  chính  họ.  Bồ  tát  Dược  Vương 
 (Bhaisajyaraja)  là  một  vị  Bồ  tát  khác  -  Dược  Vương  có  nghĩa  là  thứ  thuốc  vua  - 
 thuốc  hơn  tất  cả  các  thứ  thuốc.  Đó  là  vị  Bồ  tát  sống  rất  hồn  nhiên,  trong  sáng,  không 
 tư  lợi,  không  ích  kỷ,  không  tính  toán,  luôn  hòa  đồng  với  mọi  người,  có  khả  năng 
 “biến”  (thị  hiện)  thành  người  này  hay  người  khác,  tức  là  một  khả  năng  thấu  cảm, 
 đặt  mình  vào  địa  vị  người  này  người  khác  để  cảm  xúc  như  họ,  suy  nghĩ,  nói  năng 
 như  họ.  Nhờ  vậy  mà  vượt  qua  được  mọi  rào  cản,  hố  sâu  ngăn  cách,  kéo  họ  ra  khỏi 
 những  khổ  đau.  Dược  Vương  nhờ  phẩm  hạnh  đó  mà  “ai  thấy  ông  cũng  vui”  (nhất 
 thiết  chúng  sanh  hỷ  kiến).  Ở  ông,  thân,  khẩu,  ý  là  một.  Sự  chân  thành,  trung  thực,  là 
 yếu  tố  quan  trọng  để  tạo  tương  giao  lành  mạnh  trong  tham  vấn  như  ta  đã  thấy.  Vị 
 Bồ  tát  thứ  ba  ai  cũng  biết  là  Quán  Thế  Âm  (Avalokitesvara),  với  hình  ảnh  một 
 người  phụ  nữ  tay  cầm  bình  tịnh  thủy  chứa  nước  cam  lồ,  có  thể  dập  tắt  mọi  “khổ  đau 
 ách  nạn”  của  con  người!  Quán  Thế  Âm  là  “lắng  nghe  tiếng  kêu  của  trần  thế”!  Và 
 như  vậy,  Quán  Thế  Âm  là  vị  Bồ  tát  lúc  nào  cũng  sẵn  sàng,  mỗi  khi  có  người  gọi  đến 
 tên.  Lắng  nghe  với  lòng  yêu  thương  vì  Bồ  tát  có  khả  năng  thấu  cảm.  Với  cái  nhìn 
 dân  gian,  bà  là  người  có  nghìn  mắt  nghìn  tay,  thấy  được  mọi  thứ,  làm  được  mọi 
 điều,  để  giúp  đỡ  người  gặp  khổ  nạn.  Bà  có  bình  nước  cam  lồ  “rưới  vào  đâu  là  tắt  vùi 
 ngọn  lửa  thù  hận,  tham  lam,  sợ  hãi…”  đến  đó.  Thực  ra,  biết  lắng  nghe  thôi  cũng  đã 
 đủ  làm  nguôi,  đủ  “hạ  hỏa”,  đủ  giúp  sáng  suốt  trở  lại  mà  thấy  vấn  đề  đúng,  hành 
 động  đúng  như  có  nghìn  mắt  nghìn  tay.  Quán  Thế  Âm  còn  có  lòng  từ  bi.  Từ  bi 
 không  phải  là  thương  hại.  Cũng  không  phải  là  thương  suông.  Có  khi  Quán  Thế  Âm 
 nổi  giận,  hiện  ra  ông  ác,  đe  dọa,  quát  nạt,  giúp  người  ta  tỉnh  ngộ.  Hình  ảnh  nữ  của 
 Quán  Thế  Âm  thực  tuyệt  vời,  tượng  trưng  cho  bao  dung,  cho  sức  chứa,  cho  sự  chịu 
 đựng,  nhẫn  nại  và  nhạy  cảm!  Cuối  cùng  là  Bồ  tát  Diệu  Âm  (Gadgadasvara)  -  âm 
 thanh  vi  diệu  -  là  vị  Bồ  tát  có  khả  năng  hiểu  được  mọi  thứ  ngôn  ngữ  của  mọi  loài 
 (giải  nhất  thiết  chúng  sanh  ngữ  ngôn),  nhờ  đó  mà  hòa  nhập  được  với  mọi  người, 
 thấu  cảm  được  mọi  người  (hiện  nhất  thiết  sắc  thân)  thiết  lập  được  một  sự  truyền 
 thông,  đối  thoại  hiệu  quả  với  mọi  người.  “Đối  thoại”  không  chỉ  bằng  lời  mà  bằng 
 những  âm  thanh  khác,  kể  cả  âm  thanh  của  sự  im  lặng.  Với  những  biểu  trưng  đó, 
 chính  là  những  phẩm  hạnh,  những  đức  tính,  những  tố  chất  mà  một  người  làm  tham 
 vấn  viên  phải  học  tập,  rèn  luyện.  Đức  Phật  nhờ  sẵn  có  những  phẩm  hạnh  “Bồ  tát” 
 đó  mà  truyền  được  kinh  nghiệm  của  mình  cho  mọi  người,  giúp  mọi  người  cũng 
 thành  Phật  như  mình.  Và  nhờ  vậy  mà  làm  vơi  đi  bao  nỗi  khổ  đau,  “phiền  não  vô 
 tận” của kiếp người! 

 Cho  nên  phải  có  các  hạnh  Bồ  tát  mới  làm  được  tham  vấn  viên  và  ngoài  tấm 
 lòng  đó  ra,  tham  vấn  viên  ngày  nay  còn  phải  có  đủ  kiến  thức  khoa  học  để  không  chỉ 
 giúp người ta bớt khổ mà còn giúp bớt đau nữa! 

 ĐỖ HỒNG NGỌC & NHIỀU TÁC GIẢ: TUYỂN TẬP CÀNH MAI SÂN  TRƯỚC * *  110 



 Gươm Báu Trao Tay 
 tr. 139-151 

 VE�  MO� I QUAN HE�̣  GIƯ� A THA� N VA�  TA� M 

 ĐỨC SƠN  - TRÀ MY 
 Tạp chí  Văn Hóa - Phật Giáo  thực hiện 

 CHÂN DUNG TỰ HỌA 

 *  Văn  hóa  Phật  giáo:  “Có  một  Đỗ  Hồng  Ngọc  là  người  viết  văn,  làm  thơ,  có 
 một  Đỗ  Hồng  Ngọc  là  người  viết  về  Phật  học,  có  một  Đỗ  Hồng  Ngọc  là  bác  sĩ  và 
 cũng  là  nhà  tư  vấn  tâm  lý  và  sức  khỏe  cho  tuổi  mới  lớn,  doanh  nhân,  người  già… 
 được nhiều người quý mến. Với anh, anh tự nhìn nhận về mình như thế nào? 

 Tất  cả  những  “con  người”  đó  đều  hòa  nhập  trong  tôi,  không  có  gì  phân  biệt. 
 Khi  còn  trẻ  đậu  xong  Tú  tài  II,  tôi  phân  vân  không  biết  nên  đi  vào  văn  khoa  để… 
 làm  một  nhà  văn  hay  vào  sư  phạm  để  làm  một  nhà  giáo,  hay  học  y  khoa  để  làm  bác 
 sĩ.  Tôi  thấy  mình  không  thể  chuyên  vào  một  cái  gì  hẳn.  Chính  học  giả  Nguyễn  Hiến 
 Lê  là  người  đã  khuyên  tôi  nên  học  y  khoa.  Ông  nói  học  y  khoa  mà  giỏi  thì  sau  này 
 có  thể  đi  giảng  dạy  được,  rồi  hành  nghề  nhiều  năm,  tiếp  xúc  nhiều  cảnh  đời,  lại  có 
 tâm  hồn  thì  có  thể  viết  lách  được.  Tôi  thi  vào  y  khoa,  đồng  thời  ghi  danh  học  văn 
 khoa,  và  sau  này  còn  học  cả  xã  hội  học  ở  Đại  học  Vạn  Hạnh.  Tóm  lại,  tôi  đã  thực 
 hiện được ước mơ thuở nhỏ của mình là vừa làm nghề y, vừa đi dạy, vừa viết lách. 

 * Anh nghĩ gì khi được nhiều độc giả yêu mến như thế? 
 Có  lẽ  do  cách  viết  của  mình.  Tôi  chỉ  viết  những  gì  mình  thực  sự  trải  nghiệm. 

 Viết  là  cách  chia  sẻ  kinh  nghiệm  chứ  không  phải  từ  sách  vở  mà  ra.  Khi  viết,  tôi  luôn 
 tưởng  tượng  như  có  độc  giả  đang  ở  trước  mắt  mình  và  đang  trò  chuyện  với  mình. 
 Có  lẽ  kiểu  viết  như  thế  làm  cho  người  đọc  cảm  nhận  được  người  viết  và  độc  giả  có 
 sự  gần  gũi,  chia  sẻ,  trao  đổi  một  cách  chân  thành  với  nhau,  không  kiểu  cách,  xa  lạ. 
 Khi  viết  cuốn  Những  tật  bệnh  thông  thường  trong  lứa  tuổi  học  trò  chẳng  hạn,  cuốn 
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 sách  đầu  tay  của  tôi  được  in  năm  1972  -  Lá  Bối  phát  hành  -  thì  lúc  đó  tôi  mới  ra 
 trường  được  3  năm.  Tôi  thấy  tuổi  học  trò  là  lứa  tuổi  bơ  vơ,  đang  thiếu  thốn  một 
 không  gian  riêng  của  mình  trong  khi  ở  nước  ngoài,  người  ta  có  hẳn  chuyên  khoa 
 dành  cho  tuổi  mới  lớn,  còn  ở  Việt  Nam  mình  thì  chưa,  nên  tôi  bắt  tay  vào  nghiên 
 cứu  và  viết.  Lúc  đó,  tôi  nghĩ  phải  viết  ngay,  chứ  không  sợ  sau  này  lớn  sẽ  quên  đi! 
 Khi  viết,  tôi  nghĩ  mình  đang  nói  chuyện  trực  tiếp  cùng  các  em.  Cuốn  sách  đó  đã 
 được  độc  giả  thời  bấy  giờ  rất  hoan  nghênh.  Khi  có  kinh  nghiệm  chăm  sóc  mấy  nhóc 
 nhỏ  ở  nhà,  tôi  lại  viết  cuốn  sách  dành  cho  các  bà  mẹ  sinh  con  đầu  lòng.  Những  khó 
 khăn,  những  trải  nghiệm  của  chúng  tôi  được  chia  sẻ.  Hiện  nay  dù  có  nhiều  sách 
 dịch  từ  Âu  Mỹ,  nhưng  các  bà  mẹ  vẫn  tìm  đọc  vì  thấy  có  mình  trong  đó.  Đến  lúc  ra 
 ngoài  tuổi  “tri  thiên  mệnh”  tôi  mới  viết  Gió  heo  may  đã  về  để  sẻ  chia  cùng  bạn  bè 
 trang  lứa!  Rồi  đến  lục  tuần,  cảm  nhận  cho  hết  cái  “tuổi  già  xồng  xộc”  tôi  mới  viết 
 cuốn  Già  ơi…  Chào  bạn!  Những  năm  gần  đây,  tôi  nghiên  cứu  lời  Phật  dạy  và  áp 
 dụng  vào  đời  sống.  Tôi  viết  Nghĩ  từ  trái  tim  và  một  số  bài  về  kinh  Kim  Cang  gần 
 đây  trên  Văn  hóa  Phật  giáo  .  Trước  hết  là  để  tự  chữa  bệnh  cho  mình  và  sau  đó  giúp 
 ích  phần  nào  cho  bạn  bè,  đồng  bệnh  tương  lân.  Có  lẽ  vì  thế  mà  được  độc  giả  yêu 
 mến chăng? 

 VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA THÂN VÀ TÂM 
 *  Dưới  cái  nhìn  của  một  bác  sĩ  và  một  người  đã  thể  nghiệm  nhiều  điều  trong 

 cuộc  sống,  anh  có  thể  cho  biết  quan  niệm  của  anh  về  mối  quan  hệ  giữa  thân  và 
 tâm? 

 Nguy  cơ  lớn  nhất  của  ngành  y  hiện  nay  là  đi  quá  sâu  vào  kỹ  thuật  và  tách  hẳn 
 cái  thân  ra  khỏi  cái  tâm,  thậm  chí  trong  cái  thân  lại  chẻ  nhỏ  ra  thành  những  mảnh 
 thân  nhỏ  hơn  nữa  để  đi  chuyên  sâu.  Điều  đó  có  lợi  về  mặt  khoa  học  nhưng  lại  làm 
 cho  con  người  không  còn  toàn  vẹn  nữa.  Thật  ra  thân  và  tâm  không  thể  chia  chẻ 
 được  và  không  thể  nào  có  cái  thân  mà  không  có  cái  tâm  và  ngược  lại:  Hai  cái  đó 
 vốn  là  một.  Với  cái  nhìn  như  vậy,  những  bệnh  thường  gặp  trong  xã  hội  hiện  đại 
 chính  là  những  bệnh  từ  tâm  chuyển  qua  thân.  Bệnh  do  lối  sống,  do  hành  vi  cũng 
 chính  là  nó.  Một  người  thầy  thuốc  khi  chữa  bệnh  cho  bệnh  nhân,  nếu  chỉ  thấy  cái 
 thân  bệnh,  mà  không  thấy  cái  tâm  bệnh,  tức  là  chỉ  thấy  cái  “đau”  mà  không  thấy 
 được  cái  “khổ”  của  họ  thì  không  thể  chữa  thành  công.  Hiện  nay  ngành  y  khoa  -  tâm 
 thể  (médecine  psychosomatique)  dần  phát  triển  trở  lại.  Các  Trung  tâm  y  khoa  lớn  ở 
 các  nước  phát  triển  đã  đưa  thiền,  yoga  vào  chữa  bệnh  rất  có  hiệu  quả.  Ngành  y, 
 trong  hướng  phát  triển  tới  cần  phải  quan  tâm  nhiều  hơn  nữa  về  mảng  tâm  thay  vì  chỉ 
 quan tâm tới thân như hiện nay! 
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 *  Anh  có  thể  kể  một  vài  trường  hợp  “bệnh  do  từ  tâm  bệnh  chuyển  qua  thân 
 bệnh” mà anh nhớ nhất? 

 Nhiều  lắm!  Hai  thứ  “bệnh”  này  luôn  gắn  bó  mật  thiết  với  nhau.  “Bệnh”  luôn 
 đi  đôi  với  “hoạn”  ,  cũng  như  “đau”  luôn  đi  với  “khổ”  vậy!  Khi  tiếp  xúc  với  một 
 bệnh  nhân,  tôi  luôn  tìm  hiểu  thêm  những  nỗi  băn  khoăn,  sợ  hãi,  lo  lắng  của  họ  bên 
 cạnh  bệnh  chứng.  Điều  trị  như  vậy  mới  có  thể  toàn  diện  được.  Nhiều  khi  trên  lâm 
 sàng  rất  rõ  là  bệnh  loét  dạ  dày,  bệnh  tim  mạch  nhưng  nguyên  nhân  sâu  xa  của  nó  lại 
 là  do  những  stress  chất  chồng  trong  đời  sống  của  họ,  những  ganh  tỵ,  ghen  tuông, 
 những  bất  an,  bất  mãn.  Một  bà  mẹ  đang  cho  con  bú  chẳng  hạn  mà  khổ  vì  ghen  thì  sẽ 
 bị  mất  sữa  đột  ngột.  Bác  sĩ  cho  thuốc  làm  tăng  tiết  sữa  vô  ích,  vì  phải  chữa  ở…  ông 
 chồng!  Một  đứa  trẻ  bị  đái  dầm,  nguyên  nhân  sâu  xa  lại  là  do  sự  ganh  tỵ  với  đứa  em 
 mới  sinh,  cảm  thấy  cha  mẹ  bỏ  rơi  mình  nên  kêu  gọi  sự  quan  tâm  của  họ  bằng 
 cách…  đái  dầm  như  thế!  Trường  hợp  này  phải  chữa  cho  cả  nhà!  Đây  là  những  thí 
 dụ cụ thể để thấy sự gắn bó giữa thân và tâm. 

 *  Trong  một  bài  viết  của  anh  trên  Văn  hóa  Phật  giáo  ,  anh  đã  viết:  “Sữa  mẹ  là 
 những  tế  bào  thân  xác  mẹ  vỡ  ra  mà  thành”.  Nhận  định  này  đến  từ  cảm  xúc  của  một 
 người viết văn hay từ cái nhìn của một bác sĩ y khoa? 

 Nhận  định  này  xuất  phát  từ  sinh  học.  Trong  cơ  thể  người  ta,  từng  giây  từng 
 phút  có  sự  thay  đổi,  một  số  tế  bào  mất  đi  và  tái  tạo  những  tế  bào  khác.  Những  tế  bào 
 tạo  ra  sữa  mẹ  là  là  loại  tế  bào  tuyến  khi  căng  đầy  thì  vỡ  ra  và  trút  hết  những  chất  bổ 
 dưỡng  thành  sữa.  Do  vậy,  sự  chia  sẻ  giữa  người  mẹ  với  con  thông  qua  sữa  đi  xuyên 
 qua  những  tế  bào,  và  do  đó,  tình  mẹ  con  trở  nên  đặc  biệt  hơn  bất  kỳ  tình  cảm  nào 
 khác trong các mối quan hệ xã hội. 

 * Như vậy, mỗi thay đổi của người mẹ đều có ảnh hưởng đến đứa con? 
 Điều  đó  là  chắc  chắn.  Ở  Đông  phương  chúng  ta  có  một  từ  rất  hay  là  “thai 

 giáo”  ,  tức  là  giáo  dục  đứa  bé  ngay  từ  khi  còn  nằm  trong  bụng  mẹ.  Những  ông  bố  bà 
 mẹ  ý  thức  được  điều  đó  thì  trong  thời  gian  mang  thai  không  nói  nặng  lời  với  nhau, 
 tránh  mọi  xung  đột,  căng  thẳng  vì  đứa  trẻ  từ  tháng  thứ  tư  trở  đi  trong  bụng  mẹ  đã 
 nhận biết được điều đó… 

 *  Ở  miền  Trung  có  câu  nói:  “Con  vào  dạ,  mạ  đi  tu”  cũng  mang  ý  nghĩa  thai 
 giáo đó? 

 Vâng,  khi  người  mẹ  mang  thai  thì  người  mẹ  phải  chuyển  hóa  mình  để  nuôi 
 dưỡng tâm hồn của đứa con. 

 KINH SÁCH VÀ ĐỜI SỐNG 
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 *  Gần  đây,  anh  viết  nhiều  về  kinh  Phật  trong  cuốn  sách  Nghĩ  từ  trái  tim  và 
 hàng  loạt  các  bài  viết  về  kinh  Kim  Cang  .  Anh  đã  thâm  nhập  những  bản  kinh  khó 
 mà  nhiều  người  vẫn  ngại  như  Bát  Nhã  Tâm  Kinh,  kinh  Kim  Cang.  Anh  có  thể  cho 
 biết những khó khăn khi tiếp xúc với các bản kinh thâm sâu đó và viết về chúng? 

 Tôi  may  mắn  được  những  thuận  duyên  dẫn  dắt  từ  nhỏ.  Năm  12  tuổi,  tôi  mồ 
 côi  cha  về  sống  với  người  cô  trong  một  ngôi  chùa  Tàu  nên  nghe  được  cô  tụng  kinh 
 mỗi  ngày.  Sau  này,  tôi  có  một  ông  bác  xuất  gia.  Tôi  còn  học  ở  Đại  học  Vạn  Hạnh 
 một  thời  gian,  có  dịp  tiếp  xúc  với  kinh  sách  và  các  thầy,  được  nghe  thầy  Thích  Minh 
 Châu  giảng.  Sau  này,  làm  việc  nhiều  quá,  tôi  cũng  bị  xao  lãng  đi.  Đến  khi  bị  tai  biến 
 mạch  máu  não  phải  nằm  bệnh  viện,  tôi  mới  có  cơ  hội  nhìn  lại  quãng  đời  đã  qua  của 
 mình.  Lúc  này,  có  một  người  bạn  gửi  cho  tôi  bản  Bát  Nhã  Tâm  Kinh  .  Tôi  đọc  và 
 thấy  mình  có  thể  hiểu  được,  thấm  được!  Trước  đó,  tôi  cũng  đọc  các  thứ  nhưng  chủ 
 yếu  bằng  tri  thức  mà  chưa  thấu,  chưa  hiểu.  Phải  qua  trải  nghiệm  ranh  giới  giữa  sống 
 chết  như  thế,  tôi  mới  nhận  ra  được  nhiều  thứ  hơn.  Lần  đầu  tiên  sau  khi  mổ  xong, 
 bước  chân  được  xuống  đất  đi  vài  bước,  tôi  thấy  quả  là  phép  lạ!  Tôi  đã  thấy  rõ  thế 
 nào  là  hạnh  phúc  và  nhận  thức  rõ  hơn  về  cách  sống  như  thế  nào  để  thoát  khỏi  những 
 vướng  bận,  những  khổ  đau.  Là  một  người  thầy  thuốc,  tôi  mong  tìm  một  phương 
 cách  chữa  trị  bệnh  tâm  thần  cho  chính  mình  và  giúp  đỡ  mọi  người,  nên  sau  Tâm 
 Kinh  , tôi tiếp tục học hỏi thực tập thêm nhiều kinh  Phật khác. 

 Cuốn  Nghĩ  từ  trái  tim  tôi  viết  bằng  cảm  xúc,  bằng  sự  thể  nghiệm  đời  sống 
 chứ  không  phải  bằng  suy  luận  lý  trí.  Mất  2  năm  để  nghiền  ngẫm  và  6  tháng  để  viết. 
 Cứ  mỗi  ngày  khám  bệnh  xong,  tôi  lại  bắt  đầu  viết,  viết  “như  điên”,  có  khi  tới  2  -  3 
 giờ  sáng.  Tôi  cứ  viết  ra  tất  cả  những  gì  mình  nghĩ,  mình  cảm  nhận  mình  có  được. 
 Viết  xong,  tôi  thấy  mình  như  được…  giải  thoát!  Tôi  thận  trọng  đưa  bản  thảo  viết  tay 
 cho  hai  người  bạn  Phật  tử  đọc  giùm  rồi  còn  nhờ  ni  sư  Trí  Hải  đọc  lại.  Ni  sư  nói  hôm 
 đó  bị  cúp  điện,  phải  đốt  đèn  cầy  mà  đọc  “chữ  bác  sĩ”  cho  tới  sáng,  gọi  điện  ngay 
 góp  ý  đôi  chỗ  rồi  khuyên  tôi  nên  cho  in  ra.  Tôi  nghe  lời  “liều  mạng”  in  thử,  ban  đầu 
 nhà  xuất  bản  cũng  ngại  nhưng  sau  lần  in  thứ  nhất  được  độc  giả  hoan  nghênh  và  đến 
 bây  giờ  thì  đã  tái  bản  rất  nhiều  lần.  Ở  Mỹ,  một  Việt  kiều  in  lại  để  biếu  không  ở  các 
 tiệm  cơm  chay.  Ở  Úc,  người  ta  đọc  thành  4  buổi  trên  đài  phát  thanh  và  ra  CD. 
 Thường  thì  khi  làm  xong,  người  ta  mới  tặng  tôi  một  mẫu  để  làm  kỷ  niệm  và  cũng 
 gọi  là  để…  xin  phép  sau!  Tôi  cũng  không  ngờ  cuốn  sách  này  của  mình  lại  được  đón 
 nhận  nồng  nhiệt  như  vậy.  Có  một  kỷ  niệm  cảm  động:  Một  nữ  độc  giả  viết  thư  nói  bà 
 nội  cô  rất  yêu  thích  cuốn  Nghĩ  từ  trái  tim  ,  mỗi  ngày  đều  bắt  các  cháu  đọc  cho  bà 
 nghe, khi bà mất, các cháu đã đốt cuốn sách đó cho bà… 

 * Còn kinh  Kim Cang  , tại sao anh lại tìm đến? 
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 Bát  Nhã  Tâm  Kinh  giải  đáp  cho  tôi  được  câu  hỏi  “Tại  sao”  nhưng  “Bằng 
 cách  nào”  thì  có  lẽ  Kim  Cang  và  các  kinh  hướng  dẫn  thực  hành  kỹ  năng  mới  giải 
 đáp  được.  Với  Bát  Nhã  Tâm  Kinh  ,  ta  thấy  được  cái  không  trong  tự  tánh  vạn  hữu, 
 mối  quan  hệ  giữa  sắc  và  không.  Nhưng  làm  cách  nào  để  đạt  được  điều  đó  hẳn  phải 
 có  một  kỹ  năng,  chắc  chắn  là  như  vậy,  vì  Phật  không  nói  lý  thuyết  suông.  Tu  phải  đi 
 đôi  với  hành  là  vậy!  Kiểu  tâm  truyền  tâm  như  các  thiền  sư  xưa  thật  là  khó  quá. 
 Chắc  phải  có  một  bí  quyết  nào  đó.  Thì  ra  kỹ  năng  đã  được  dạy  rất  tuyệt  vời  trong 
 Tứ  niệm  xứ  .  Rồi  hình  như  Tứ  niệm  xứ  vẫn  còn  hơi  phức  tạp,  Phật  đã  dạy  cụ  thể  hơn 
 nữa  là  Thân  hành  niệm  ,  nhưng  chưa  hết,  sau  cùng  đã  giản  lược  những  điều  cốt  lõi 
 trong  An  ban  thủ  ý  (Anapanasati).  Khi  nghiền  ngẫm  và  thực  tập,  tôi  tự  hỏi  không 
 biết  giữa  prajna  -  trí  và  prana  -  khí,  có  liên  quan  gì  với  nhau  không?  Chắc  phải  có. 
 Bởi  đã  có  sự  liên  hệ  giữa  thân  và  tâm,  giữa  năng  lượng  và  vật  chất  thì  chắc  có  sự 
 liên  hệ  giữa  praja  và  prana.  Có  một  khoảng  lặng  sau  khi  thở  ra  và  trước  khi  thở  vào, 
 đó  là  prana  -  áp  suất  hô  hấp  bằng  không  (0).  Hành  giả  có  thể  cảm  nhận  hơi  thở  của 
 mình  lúc  đó  rất  nhẹ,  gần  như  vắng  mặt  và  lúc  đó  khí  trong  phổi  và  khí  quyển  bên 
 ngoài  trở  thành  một,  không  phân  biệt.  Nói  cách  nào  đó,  hành  giả  cảm  nhận  một 
 trạng  thái  vô  ngã  -  sinh  lý  -  vào  lúc  đó,  dù  chỉ  trong  chốt  lát.  Phát  hiện  ra  điều  này, 
 tôi  rất  mừng  vì  tìm  được  cơ  sở  khoa  học  cho  sự  thực  hành.  Tôi  đã  viết  trong  loạt  bài 
 “  Nói không được  ” trên  Văn hóa Phật giáo. 

 * Vậy anh có thực tập thiền? 
 Tôi  có  thực  tập  theo  cách  riêng  của  mình,  phù  hợp  với  mình.  Từ  góc  độ  y 

 sinh  học,  tôi  nghiền  ngẫm,  thể  nghiệm,  và  lý  giải  được  phần  nào  ý  nghĩa  sâu  thẳm 
 của  thiền  nên  tôi  rất  tin  tưởng  để  áp  dụng  vào  điều  trị  những  vấn  đề  sức  khỏe  của 
 tâm  thần.  Nhờ  thiền  mới  có  định,  nhờ  định  mới  có  tuệ,  nhưng  theo  tôi,  tuệ  cũng  dẫn 
 đến  thiền  và  định.  Giới  định  tuệ  như  một  tam  giác  cân,  có  nhiều  chiều  tác  động  qua 
 lại  lẫn  nhau,  tùy  cách  tiếp  cận  và  thực  hành  phù  hợp  cho  mỗi  cơ  địa.  Bản  thân  kinh 
 An  ban  thủ  ý  chẳng  hạn,  nếu  thực  hành  đúng  thì  có  thể  bao  gồm  cả  Tứ  niệm  xứ  và 
 Thân  hành  niệm!  Nhìn  từ  góc  độ  y  sinh  học,  ta  hiểu  tại  sao  ngày  nay  nhiều  Trung 
 tâm  y  học  lớn  trên  thế  giới  đã  sử  dụng  đến  thiền,  yoga  để  chữa  tâm  bệnh  một  cách 
 có  hiệu  quả  trong  khi  chính  phân  tâm  học  cũng  không  giải  quyết  được  rốt  ráo  vấn 
 đề.  Sự  tiến  bộ  của  khoa  học  sinh  học  dần  giải  thích  được  những  khám  phá  tuyệt  vời 
 của  người  xưa.  Chẳng  hạn  ta  hiểu  sự  hô  hấp  chính  là  hô  hấp  tế  bào  -  có  thể  gọi  là 
 “thâm”  hô  hấp  -  nên  trong  thiền  định  nhu  cầu  oxy  tiêu  thụ  sẽ  giảm  đi,  hiện  tượng 
 oxy-hóa  do  đó  cũng  giảm,  làm  chậm  tiến  trình  lão  hóa.  Những  người  thực  sự  tu 
 hành thấy lâu già và có sức khỏe bền bỉ là nhờ vậy! 

 *  Xin  anh  nói  một  chút  về  mối  quan  hệ  giữa  những  bản  kinh  Phật  mà  anh  đã 
 tiếp xúc với đời sống? 
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 Tôi  học  “lõm  bõm”.  Tự  học,  tự  nghiền  ngẫm,  tự  thể  nghiệm,  và  thấy  có  hiệu 
 quả  khi  ứng  dụng  vào  đời  sống  hàng  ngày,  đúng  như  nhận  định  của  Edward  Conze, 
 người  đã  dịch  kinh  Kim  Cang  sang  tiếng  Anh  từ  nửa  thế  kỷ  trước.  Tôi  cảm  nhận  các 
 kinh  Phật  đều  nhất  quán,  xuyên  suốt.  Tùy  đối  tượng  mà  cách  trình  bày  có  thể  khác 
 nhau,  ngôn  ngữ  khác  nhau  nhưng  cốt  lõi  vẫn  là  một.  Các  kinh  như  “bổ  sung”  cho 
 nhau,  giúp  ta  có  cái  nhìn  thấu  đáo  hơn  dưới  nhiều  góc  độ  khác  nhau.  Càng  tìm  hiểu 
 tôi  càng  thấy  thú  vị  và  hấp  dẫn.  Khi  hiểu  được  “tức  phi…  thị  danh”  của  kinh  Kim 
 Cang  ,  ứng  dụng  vào  thực  tế  ta  sẽ  không  còn  bị  dính  mắc  nhiều,  làm  cho  cuộc  sống 
 trở  nên  nhẹ  nhàng,  thanh  thản  và  hạnh  phúc  hơn.  Dĩ  nhiên,  khi  tìm  hiểu  tôi  cũng 
 gặp  nhiều  chỗ…  bí  nhưng  may  mắn  là  có  những  người  đi  trước  đã  nghiên  cứu  miễn 
 là  chịu  khó  tìm  tòi,  học  hỏi.  Nhiều  lúc  bí  quá  tơi  cứ…  để  yên  cho  tiềm  thức  làm 
 việc, rồi một hôm như có sự tình cờ nào đó bỗng giúp mình sáng ra. Thiệt ngộ! 

 *  Nhiều  người  lo  lắng  rằng,  nghiên  cứu  kinh  điển  và  áp  dụng  kinh  điển  vào 
 cuộc  sống,  thực  tập  thiền  sẽ  khiến  con  người  bỏ  bê  cuộc  sống,  thờ  ơ  với  sự  nghiệp, 
 đe dọa tới cái hạnh phúc thông thường và nỗi niềm vui sống của đời người…? 

 Trái  lại,  tôi  thấy  nghiên  cứu,  ứng  dụng  và  thực  tập  thiền,  làm  cho  cuộc  sống 
 của  mình  uyển  chuyển,  nhẹ  nhàng,  thanh  thản,  vui  sống  hơn  và  hạnh  phúc  hơn.  Nhờ 
 bớt  vướng  bận,  mình  dễ  sáng  suốt  hơn,  nhờ  tập  trung  tốt  và  ít  hao  tổn  năng  lượng 
 vô  bổ,  mình  dễ  có  hiệu  năng  hơn.  Riêng  đối  với  sức  khỏe  cũng  thấy  được  cải  thiện 
 nhiều hơn. 

 Ý NGHĨA CUỘC SỐNG 
 *  Nhìn  lại  những  chặng  đường  đã  qua,  anh  thấy  ý  nghĩa  cuộc  sống  với  anh 

 như thế nào? 
 Cuộc  sống  là  một  điều  kỳ  diệu,  từ  việc  ông  bà,  cha  mẹ  mình  “bỗng  dưng”  gặp 

 gỡ  nhau  để  rồi  tạo  nên  sự  hiện  hữu  của  mình.  Vì  thế,  phải  sống  sao  cho  có  hạnh 
 phúc  và  cho  có  ích.  Như  vậy,  mới  tạo  được  sự  an  lạc  cho  bản  thân  mình  và  cho 
 người  khác,  cho  cả  môi  trường  tự  nhiên  và  môi  trường  xã  hội.  Trở  lại  chuyện  “hít 
 thở”  lúc  nãy,  tôi  nghĩ  rằng,  bầu  khí  quyển  này  là  bầu  khí  quyển  chung,  không  thêm 
 không  bớt,  các  sinh  vật  từ  con  thằn  lằn,  tắc  kè…  cho  tới  cây  cỏ  cũng  hô  hấp  như 
 mình.  Do  vậy,  tất  cả  các  sinh  vật  đều  có  “duyên  nợ”,  gắn  bó  với  nhau,  chia  sẻ  với 
 nhau,  vì  thế  mình  phải  đối  xử  sao  cho  phải  với  tất  cả!  Mọi  người  nhận  thức  được 
 như  vậy  thì  chúng  ta  sẽ  nâng  cao  ý  thức  bảo  vệ  môi  trường,  bảo  vệ  một  xã  hội  an 
 bình,  hiểu  rằng  mình  với  người  không  khác  biệt,  mình  với  thiên  nhiên  không  khác 
 biệt.  Điều  này  mang  lại  hạnh  phúc  cho  cuộc  sống  và  cũng  chính  là  ý  nghĩa  của  cuộc 
 sống. 
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 * Thưa anh, anh có thể nói một chút về ý nghĩa của đời sống gia đình? 
 Gia  đình  là  cái  nôi  đầu  tiên  của  một  em  bé  và  sẽ  còn  tiếp  nối  trong  suốt  cuộc 

 đời  của  mỗi  con  người.  Nếu  gia  đình  bền  vững,  hạnh  phúc,  thì  con  cái  sẽ  có  chỗ 
 dựa.  Cuộc  sống  bây  giờ  nhiều  gia  đình  bị  lệch  hướng,  bị  xáo  trộn,  sẽ  có  ảnh  hưởng 
 đếm  tâm  sinh  lý  của  trẻ  thơ  và  từ  đó  gây  bất  ổn  cho  xã  hội.  Vì  thế,  cần  thiết  phải 
 xây dựng gia đình thành tổ ấm để làm chỗ dựa cho tất cả thành viên. 

 Đức Sơn  và  Trà My  thực hiện 
 Tạp chí  Văn Hóa Phật Giáo  , số 39, Vu Lan 2007 

 “VA�̣ N DỤNG” KIM CANG 

 ĐO�  HO� NG NGỌC 

 Đ  ề  tài  “Vận  dụng  tư  tưởng  Kim  Cang  trong  cuộc  sống”  là  một  đề  tài  khó! 
 Thế  nhưng  thầy  Đồng  Bổn  và  các  bạn  trong  Ban  nghiên  cứu  Phật  học  chùa  Xá  Lợi 
 “đặt  hàng”  như  vậy  cho  buổi  sinh  hoạt  thường  kỳ  lần  này  thì  tôi  đành  phải  “thôi  kệ” 
 thôi.  Tôi  ở  không  xa  chùa  Xá  Lợi  mấy,  nên  thỉnh  thoảng  qua  lại  thăm  thú  truyện  trò. 
 Thầy  Đồng  Bổn  có  cái  bàn  thấp  nhỏ  để  trà  đàm,  lại  treo  bức  thư  pháp  to  trên  tường 
 việt  hai  chữ  “Thôi  Kệ”  nên  mọi  người  vẫn  đùa  gọi  đây  là  “Quán  trà  Thôi  Kệ”, 
 “Quán cà phê Thôi Kệ”… 

 Hơn  hai  ngàn  năm  trăm  năm  trước,  Tu  Bồ  Đề,  một  đại  đệ  tử  của  Phật,  người 
 “giải  Không  đệ  nhất”  đã  đặt  một  câu  hỏi  có  lẽ  còn  vang  vọng  đến  ngày  nay,  giữa 
 thời  đại  toàn  cầu  hóa,  thế  giới  phẳng  này:  Làm  thế  nào  để  an  trụ  tâm?  Làm  thế  nào 
 để  hàng  phục  tâm?  (Vân  hà  ưng  trụ,  vân  hà  hàng  phục  kỳ  tâm?)  Và  câu  trả  lời  của 
 Phật  hết  sức  đơn  giản:  “Ưng  vô  sở  trụ  nhi  sanh  kỳ  tâm”.  (Đừng  có  trụ  vào  đâu  cả  để 
 mà  sanh  cái  tâm!).  Đừng  trụ  vào  đâu  cả  ư?  Phải,  Huệ  Năng,  một  người  gánh  củi  bán 
 dạo,  chỉ  nghe  lóm  một  câu  kinh  này  trong  Kim  Cang  Bát  Nhã  mà  “đại  ngộ”,  trở 
 thành  Lục  tổ  sau  này.  Nhưng  để  đưa  đến  một  “đúc  kết”  sắc  gọn  như  vậy  hẳn  phải  có 
 một  con  đường?  Phật  trả  lời:  Dễ  lắm!  Có  bao  nhiêu  thứ  chúng  sanh  thì  diệt  độ  cho 
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 hết,  đưa  vào  vô  dư  Niết  bàn  sạch  trơn,  thế  là  xong.  Nhưng,  diệt  độ  tất  cả  chúng  sanh 
 mà  thiệt  ra  chẳng  có  chúng  sanh  nào  được  diệt  độ  cả!  Một  câu  nói  đủ  làm  choáng 
 váng.  Cho  nên  nhiều  người  khuyên  chớ  đọc,  chớ  tụng  Kim  Cang,  sẽ  nóng  điên 
 người,  tẩu  hỏa  nhập  ma!  Edward  Conzé  không  nghĩ  vậy,  ông  nói  Kim  Cang  ứng 
 dụng vào đời sống hay lắm chứ! 

 Giải  mã  được  hai  chữ  “chúng  sanh”  và  “diệt  độ”  thì  ta  có  thể  hiểu  được,  hành 
 được  Kim  Cang.  Thực  vậy,  Phật  bảo:  Chúng  sanh  không  phải  là  chúng  sanh  nên 
 mới  gọi  là  chúng  sanh  (Chúng  sanh  tức  phi  chúng  sanh  thị  danh  chúng  sanh).  Cũng 
 với  cách  nói  như  vậy,  khi  Tu  Bồ  Đề  hỏi  tên  kinh  này  là  gì  thì  Phật  bảo:  Gọi  là  Kim 
 Cang  Bát  Nhã  nhưng  không  phải  Kim  Cang  Bát  Nhã  nên  mới  gọi  là  Kim  Cang  Bát 
 Nhã! 

 Thì  ra  cốt  lõi  của  Kim  Cang  là  “phá  chấp”:  chấp  ngã  và  chấp  pháp.  Phật  sợ 
 người  ta  lại  bắt  đầu  dính  mắc,  bắt  đầu  bám  víu!  Phật  nói  chẳng  có  pháp  gì  cả  đâu, 
 chỉ  là  ngón  tay  chỉ  trăng,  chỉ  là  chiếc  bè  qua  sông.  “Vô  thượng  Chánh  đẳng  Chánh 
 giác”  gì  gì  đó  đều  sẵn  có  đó  rồi.  Vô  trí  diệc  vô  đắc.  Kim  Cang  dùng  cách  nói  ly 
 niệm,  nhằm  phá  vỡ  mọi  khái  niệm,  định  nghĩa,  vốn  dính  chặt  vào  ta  những  ý  tưởng 
 cứng  ngắc,  thành  kiến,  gây  khổ  đau,  dẫn  đến  bao  nhiêu  là  hệ  lụy!  Krishnamurti  bảo 
 khi  còn  có  định  nghĩa  thì  còn  có  thiếu  sót.  Ly  niệm,  phá  vỡ  thành  kiến,  phá  vỡ  khái 
 niệm  chính  là  “phá  chấp”  để  đạt  tới  chân  lý.  Kim  Cang  dùng  cụm  từ  “tức  phi  /  thị 
 danh”  (chẳng  phải  /  nên  gọi  là”  như  một  công  thức  để  giúp  gột  bỏ,  để  nhìn  xuyên 
 qua  tướng  (biểu  kiến)  mà  thấy  thực  tướng.  Thử  áp  dụng  công  thức  “tức  phi  /  thị 
 danh”  đó  vào  cuộc  sống  xem  sao  nhé:  chúng  ta  sẽ  có  con  mắt  khác,  như  Tôn  Ngộ 
 Không,  trợn  lên  thì  thấy  thực  chất  của  mọi  hiện  tượng,  mọi  sự  vật  (pháp).  Bởi  vì  khi 
 còn  dính  mắc  vào  “tướng”  (cái  biểu  kiến),  ta  sẽ  bị  đắm  chìm  trong  những  cái 
 “tưởng”  sai  quấy,  lại  tưởng  thiệt,  làm  khổ  đời  mình.  Hai  thứ  “chấp”  lớn  nhất  làm 
 “khô  héo”  kiếp  người  là  chấp  ngã  và  chấp  pháp  .  Kim  Cang  dạy  cách  phá  vỡ,  mở 
 tung  hai  cái  chấp  đó  ra  để  được  “giải  thoát”.  Phải  nhìn  một  vật,  một  hiện  tượng,  một 
 “chúng  sanh”  xuyên  qua  bờ  bên  kia  của  cái  tướng  của  nó,  phải  thấy  được  cái  thực 
 chất  ở  bên  kia,  ở  đằng  sau  cái  tướng  đó.  “Ly  nhất  thiết  tướng  tức  danh  chư  Phật”. 
 Rời  bỏ  được  tất  cả  các  tướng  đã  đáng  gọi  là  Phật  rồi!  Còn  nếu  nhìn  được  xuyên  qua 
 cái  tướng  để  thấy  thực  tướng  thì  đã  thấy  Như  Lai  (kiến  tướng  phi  tướng  tức  kiến 
 Như  Lai).  Còn  nếu  cứ  bám  vào  tướng  thì  ta  sẽ  luôn  sống  trong  “điên  đảo  mộng 
 tưởng”:  “Phàm  sở  hữu  tướng  giai  thị  hư  vọng”!  Cái  gì  hễ  có  “tướng”  thì  đều  là 
 không thiệt cả! 

 “Chúng  sanh  tức  phi  chúng  sanh  thị  danh  chúng  sanh”,  chúng  sanh  tức  chẳng 
 phải  chúng  sanh,  nên  mới  gọi  là  chúng  sanh!  Kim  Cang  nói  vậy.  Chúng  sanh  không 
 phải  là  chúng  sanh  như  ta  nghĩ,  mà  đó  là  những  lắp  ráp,  puzzle,  với  điều  kiện  nào 
 đó,  tùy  hoàn  cảnh  nào  đó  mà  chúng  “duyên”  với  nhau,  ráp  nối  lại  nhau  mà  “sanh” 
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 ra,  như  C,  H,  O  -  ba  nguyên  tố  riêng  biệt  -  “duyên”  nhau  mà  khi  thì  thành  rượu,  khi 
 thành  giấm,  thành  đường!  “Diệt  độ”  là  đưa  qua,  là  chuyển  hóa,  là  buông  bỏ.  Cho 
 đến  khi  thực  sự  buông  bỏ,  chuyển  hóa  hết  thì  sẽ  không  còn  có  chúng  sanh  nào  sanh 
 ra  để  được  “diệt  độ”  nữa!  Các  vị  Bồ  tát  thường  nguyện  “Ngày  nào  còn  một  chúng 
 sanh  thì  tôi  chưa  chịu  làm  Phật!”.  “Chúng”  mà  “sanh”  ra  được  là  từ  tâm,  từ  niệm. 
 Trần  Nhân  Tông  bảo  “Đối  cảnh  vô  tâm  mạc  vấn  thiền”.  Huệ  Năng  nói:  “Dứt  bỏ  trần 
 duyên,  chớ  sanh  một  niệm”  (vô  niệm)”.  Ở  đó  ta  sẽ  thấy  “bổn  lai  diện  mục”  của 
 mình, thấy cái tâm trong sáng vằng vặc của Như Lai. 

 Để  phá  ngã  chấp,  để  đạt  tới  trạng  thái  vô  ngã  thì  chỉ  có  con  đường  Thiền  định 
 là  tốt  nhất.  Chân  không,  vô  ngã…  cũng  có  thể  thấy  biết  qua  lý  luận,  học  thuật, 
 nhưng  để  thấy  biết  một  cách  rốt  ráo,  để  thực  sự  “sống”  với  nó  thì  Thiền  là  một 
 phương  tiện  tốt  nhất.  Mãn  cảnh  giai  không  hà  hữu  tướng  /  Thử  tâm  thường  định  bất 
 ly thiền  (Nguyễn Du). 

 Kim  Cang  dạy:  Bố  tát  mà  còn  thấy  có  ta,  có  người,  có  chúng  sanh,  có  thọ  giả 
 thì  chẳng  phải  là  Bồ  tát!  Vượt  qua  tham  ái  (thân  vô  ngã)  và  chấp  thủ  (pháp  vô  ngã) 
 thì  phải  chăng  đã  có  thể  “thõng  tay  vào  chợ”?  Nhưng  chưa  đủ,  còn  thiếu  lòng  Từ  bi. 
 Từ bi mới có thể đưa đến Trí huệ rốt ráo. 

 Kim  Cang  nói  đến  năm  thứ  con  mắt  (ngũ  nhãn):  nhục  nhãn  (mắt  thịt),  thiên 
 nhãn,  tuệ  nhãn,  pháp  nhãn  và  Phật  nhãn.  Phật  có  đủ  cả  năm  thứ  con  mắt  đó,  chớ 
 không phải “thoát ly” ở một cõi nào vời xa! 

 Kim  Cang  chỉ  dẫn  con  đường  thực  hành  với  6  phương  pháp  gọi  là  Lục  độ:  Bố 
 thí,  Trì  giới,  Nhẫn  nhục,  Tinh  tấn,  Thiền  định,  Trí  tuệ.  Mà  là  thứ  lục  độ  “ba  la  mật” 
 (paramita)  nghĩa  là  ở  “bờ  bên  kia”.  Bố  thí  không  phải  là  bố  thí,  Trì  giới  không  phải 
 là  trì  giới…  Bố  thí  ba  la  mật  thì  không  có  người  cho  kẻ  nhận,  chụp  hình,  quay  phim 
 quảng cáo. 

 Bát  Nhã  phiên  âm  từ  Prajnà,  mà  từ  nguyên  gồm  jnà  là  hiểu  biết,  Pra  là  trước. 
 “Trước  sự  hiểu  biết”  là  cái  thấy  biết  hiện  tiền,  không  thành  kiến,  không  phê  phán, 
 không phân biệt. 

 Kim  Cang  Bát  Nhã  còn  mở  ra  vời  vợi  những  khung  trời  “nói  không  được”, 
 những “bất khả tư nghì”! 

 Hình  như  tôi  có  chút…  duyên  với  nhà  chùa.  Năm  2008  tôi  có  dịp  đến  nói 
 chuyện  tại  chùa  Từ  Đàm,  Huế  về  đề  tài  Thiền  và  Sức  khỏe  trong  tuần  lễ  Văn  hóa 
 Phật  giáo,  rồi  năm  2010,  cũng  Tuần  lễ  Văn  hóa  Phật  giáo  tại  Nha  Trang,  các  Thầy 
 lại  mời.  Hỏi  kỳ  này  anh  muốn  nói  đề  tài  gì  đây?  Tôi  thưa,  ở  Huế  đã  nói  Thiền  và 
 Sức  khỏe  rồi  thì  nay  xin  cho  tôi  nói  về…  Sức  khỏe  và  Thiền  vậy!  Bạn  thấy  đó, 
 chẳng  qua  tôi  chỉ  nói  những  gì  trong  lãnh  vực  mình  hiểu  biết.  Ngay  trong  Thiền,  tôi 
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 cũng  chỉ  khu  trú  ở  thiền  Anapanasati,  An-ban  Thủ-ý  hay  “Nhập  tức  xuất  tức  niệm” 
 -  quán  niệm  hơi  thở  -  mà  thôi,  bởi  đây  là  thứ  thiền  gần  gũi  với  sinh  lý  hô  hấp  và  vận 
 hành  của  tâm.  Là  một  người  thầy  thuốc,  tôi  đâu  dám  lạm  bàn  những  chuyện  “thậm 
 thâm  vi  diệu”  khác.  Rồi  tôi  lại  được  mời  nói  chuyện  ở  Thiền  viện  Vạn  Hạnh  đôi  lần 
 cho  các  lớp  cử  nhân,  thạc  sĩ  Phật  học,  có  lần  còn  đến  tận  Cần  Thơ  trong  một  dịp  An 
 Cư  kiết  hạ,  rồi  một  buổi  với  chương  trình  Hoa  Mặt  Trời  về  đề  tài  “Đến  để  mà  thấy” 
 ở  chùa  Hoằng  Pháp,  rồi  lần  khác  nữa  ở  chùa  Hưng  Phước…  Những  buổi  trao  đổi, 
 trò chuyện như vậy với tôi là một dịp tốt để học hỏi. 

 BS. ĐỖ HỒNG NGỌC 
 Ghi Chép Lang Thang 

 NXB Văn hóa - Văn Nghệ TP. HCM, quý II/2014, tr. 46-52 

 NHỚ ĐẾN MỘT NGƯỜI 
 ------------------------- 

 CA�̣ U TO� I, 
 O� NG NGU I�, NGUIE� N HƯ� U NGƯ 

 B  ây  giờ,  mỗi  lần  nhớ  tới  cậu  tôi  thì  tôi  thường  tự  hỏi  hồi  bằng  tuổi  cậu,  tôi 
 có  làm  được  điều  gì  đó  cho  ai  như  cậu  đã  làm  cho  tôi  không  và  tự  nhiên  tôi  thấy 
 lòng  mình  rộng  mở,  thanh  thản,  muốn  giúp  đỡ,  chia  sẻ.  Cho  đến  năm  12  tuổi,  tôi 
 mới  được  biết  cậu,  còn  trong  ký  ức  mơ  hồ  của  tôi  hồi  bốn,  năm  tuổi  gì  đó,  tôi  chỉ 
 còn  nhớ  ông  bà  Giáo  và  dì  Nga,  là  cha  mẹ  và  em  của  cậu.  Ông  bà  Giáo  rất  hiền,  dì 
 Nga  cũng  hiền.  Ông  bà  và  dì  Nga  sống  bằng  nghề  chăm  đệm  buồm.  Tôi  thường  có 
 dịp  đến  chơi,  coi  mọi  người  chằm  lá.  Khoảng  chín,  mười  tuổi  tôi  về  sống  ở  Phong 
 Điền,  Hiệp  Nghĩa,  lại  gặp  ông  bà  Giáo  ở  gần  nhà  cậu  Năm  Ý  tôi,  trên  miếng  đất  ông 
 cố  tôi  để  lại.  Bà  Giáo  là  cô  ruột  của  mẹ  tôi,  còn  ông  thì  tôi  chỉ  nghe  gọi  là  ông  giáo 
 Hoàn.  Khi  lớn  lên  thì  tôi  biết  dì  Nga  đã  mất,  cậu  Ngư  thì  nghe  nói  rất  ít  và  trong  nhà 
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 khi  nhắc  tới  cậu,  người  ta  hay  gọi  “Ngư  khùng,  Ngư  điên”.  Mẹ  tôi,  cậu  Năm  lớn 
 (Bánh),  cậu  Năm  nhỏ  (Ý),  cậu  Năm  Chi  đều  gọi  là  “thằng  Ngư  khùng”  bằng  giọng 
 trìu  mến,  thương  yêu,  không  ghét  bỏ  mà  có  phần  quý  trọng,  nể  nang.  Tôi  lấy  làm  lạ. 
 Những  người  nhỏ  tuổi  hơn  như  cậu  Hội,  thì  gọi  “anh  Ngư  khùng”  bằng  một  giọng 
 kính  nể  hơn.  Không  phải  mọi  người  kính  trọng  vì  ông  bà  Giáo  hiền  lành  -  ông  vừa 
 là  thầy  giáo  vừa  là  thầy  thuốc  được  mọi  người  trong  xóm  làng  thương  mến  -  mà  nể 
 trọng  “Ngư  khùng”  vì  cho  rằng  cậu  Ngư  học  giỏi  đến  hóa  khùng  hóa  điên.  Mà  thật, 
 vùng  tôi  hồi  đó  không  ai  học  được  lên  cao  như  cậu.  Tới  “Primaire”  đã  hiếm  chứ 
 đừng  nói  đến  “Brevet”  trường  Tây  rồi  vào  học  Cao  đẳng  sư  phạm  như  cậu.  Nghe 
 nói  hình  như  vùng  quê  ngoại  tôi  có  hai  ngọn  núi  án  ở  phía  Bắc  (Tà  Cú)  và  phía 
 Đông  (Tà  Đặng)  nên  ai  học  giỏi  quá,  học  cao  quá  thế  nào  cũng  xảy  ra  chuyện  không 
 hay.  Từ  đó,  Ngư  khùng,  Ngư  điên  vì  học  giỏi  như  một  huyền  thoại  bao  quanh  tôi. 
 Tôi  vừa  thích  vừa  sợ,  vừa  lo  lo.  Thế  rồi  đến  năm  mười  hai  tuổi,  tôi  mới  được  gặp 
 cậu bằng xương bằng thịt lần đầu tiên. 

 Ba  tôi  mất,  mẹ  tôi  rời  xóm  tản  cư  trong  rừng  Bàu  Lời,  dẫn  bốn  anh  em  tôi  về 
 thị  xã  Phan  Thiết  tá  túc  ở  nhà  cô  Hai  tôi,  ngụ  trong  chùa  Hải  Nam.  Cô  Hai  và  các 
 chị  tôi  sống  bằng  nghề  chằm  lá  buông,  tôi  phụ  giúp  phơi  lá.  Cô  tôi  rất  tốt  mà  cũng 
 rất  nghiêm.  Cô  tôi  cũng  lại  gọi  “cậu  Ngư  khùng”  với  cái  giọng  nể  nang.  Các  anh  chị 
 cũng  nhắc  đến  cậu  bằng  sự  mến  phục.  Mọi  người  đều  khen  cậu  hiền  lành,  dễ 
 thương,  chỉ  khi  điên  mới  kỳ  cục,  nhưng  điên  chỉ  vì  học  quá  giỏi  mà  thôi.  Thế  rồi  có 
 lần  cậu  từ  Sài  Gòn  về  Phan  Thiết,  ở  nhà  dì  Ba  Lem,  đến  chùa  thăm  mẹ  con  tôi  và 
 bàn  với  mẹ  cho  tôi  đi  học.  Trời  ơi,  đi  học,  sướng  quá,  nhưng  phải  cẩn  thận,  học  vừa 
 thôi  chớ  học  giỏi  quá  hóa  điên  như  cậu  thì  nguy,  tôi  tự  nhủ.  Tôi  thấy  cậu  ốm  nhom, 
 tóc  hớt  ngắn,  quần  rộng  thùng  thình,  sơ-mi  sạch  sẽ  nhưng  nhàu  nhè,  chỉ  có  đôi  mắt 
 là  sáng  rực  sau  cặp  kiếng  cận  tròn,  gọng  đồi  mồi.  Bộ  ria  mép  che  bớt  cái  miệng  với 
 hàm  răng  hơi  hô,  nhưng  nhờ  hay  cười  nên  cũng  có  duyên;  mũi  hơi  quặp,  chịu  đựng 
 cặp  mắt  kiếng  khá  nặng;  tay  thì  ôm  một  chồng  sách  báo,  đi  nghiêng  nghiêng  tất  tả. 
 Lần  về  đó  có  cả  mợ  tôi.  Mợ  tròn  trịa,  da  trắng,  tóc  quăn,  nhanh  nhẹn,  vui  vẻ,  hoạt 
 bát.  Lần  đó  tôi  diện  bộ  “pyjama”  do  anh  Hai  con  cô  tôi  may  cho,  đến  nhà  dì  Ba  Lem 
 thăm  cậu  mợ.  Sau  này  tôi  có  viết  lại  đoạn  hồi  ký  ấy  trong  một  cuốn  vở  học  trò,  với 
 cái  tựa  là  “Cậu  tôi”,  kể  lại  “Buổi  mai  hôm  ấy,  một  buổi  mai…  cậu  tôi  nắm  lấy  tay 
 tôi  dẫn  đi  trên  con  đường…”  đến  trường  học.  Tiếc  là  cậu  đã  làm  thất  lạc.  Bây  giờ 
 tôi  không  viết  lại  được  nữa.  Tôi  nhớ  cậu  dẫn  tôi  đi  mua  sách  vở  chuẩn  bị  vào  trường 
 ở  nhà  sách  Vui  Vui  bên  bờ  sông  Cà  Ty  gần  cầu  Phan  Thiết.  Tôi  bẽn  lẽn,  hồi  hộp, 
 sung  sướng  không  tả.  Tôi  vừa  đi  vừa  ngó  chừng  cậu.  Cái  huyền  thoại  học  giỏi  hóa 
 điên  của  cậu  làm  tôi  ngờ  ngợ,  lo  lo.  Nhưng  tôi  nghĩ  là  tôi  cũng  phải  ráng  học  giỏi. 
 Thà  học  giỏi  hóa  điên  còn  hơn  học  dở.  Trước  đây,  tôi  học  trong  rừng,  vùng  kháng 
 chiến  quê  mẹ  tôi,  không  biết  sức  học  thực  của  mình  ra  sao.  Mười  hai  tuổi,  biết  đọc, 
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 biết  viết,  làm  toán  khá,  còn  chưa  biết  một  chữ  “le,  la”  trong  tiếng  Pháp,  mà  hồi  đó 
 học  trò  tiểu  học  đã  học  tiếng  Pháp  rồi.  Tôi  hoảng  lắm.  Cậu  thì  tỉnh  queo,  nắm  tay  tôi 
 kéo  vào  tiệm  sách  Vui  Vui  mua  cho  nào  sách,  nào  tập,  nào  viết  chì,  viết  mực,  cục 
 gôm,  không  thiếu  một  thứ  gì.  Cậu  còn  mua  cho  một  cây  viết  chì  màu  hai  đầu  xanh 
 đỏ  mà  tôi  rất  khoái.  Mấy  cuốn  sách  Pháp  vỡ  lòng,  sách  Việt,  sách  toán  đủ  cả.  Cậu 
 thiệt  là  rành  nghề  học,  tôi  nghĩ.  Cậu  vào  tiệm  sách  mua  một  lèo  không  đắn  đo  suy 
 nghĩ gì cả. Người ta nói đúng, cậu có nghề đi học nên cậu rành quá. 

 Cậu  dẫn  tôi  đến  nhà  người  bạn  cậu,  cô  Tiểu  Sinh,  vợ  thầy  Lâm  Tô  Bông.  Thì 
 ra  cô  là  hiệu  trưởng  trường  tiểu  học  mà  cậu  định  gởi  tôi  vào  học.  Cô  cũng  ốm 
 nhom,  cũng  mang  kiếng  cận  trời  ạ.  Hóa  ra  người  nào  học  giỏi  cũng  mang  kiếng  cận, 
 cũng  phải  ốm  nhom  và  chắc  cũng  khùng  khùng,  điên  điên  cả  sao?  Nhưng  cô  không 
 có  vẻ  gì  là  khùng  mà  lại  rất  vui  vẻ,  tử  tế.  Tôi  nghe  hai  người  bàn  bạc  gì  đó  với  nhau 
 một  lúc.  Sau  đó  cô  Tiểu  Sinh  dặn  dò  tôi  mấy  điều  và  hẹn  ngày  cho  tôi  vào  lớp.  Lớp 
 ba!  Mà  người  ta  đã  học  cả  tháng  trước  rồi!  Tôi  lo  sót  vó,  không  biết  có  học  nổi 
 không.  Thế  nhưng  sau  đó  mấy  ngày,  tôi  được  thầy  giáo  báo  với  cô  hiệu  trưởng  cho 
 lên  lớp  nhì  và  vài  tháng  sau  đó  cho  lên  lớp  nhất  luôn  (lớp  Năm  bây  giờ).  Lần  đó  cậu 
 Ngư  cho  tôi  một  số  sách  báo  để  đọc  chơi.  Có  những  cuốn  sách  hình  thật  đẹp,  vừa  có 
 thơ,  vừa  có  họa  như  cuốn  Con  Ve  Và  Con  Kiến  của  Nguyễn  Văn  Vĩnh.  Tôi  muốn 
 mình  cũng  vẽ  được  hình,  làm  được  thơ  như  vậy.  Tôi  được  học  bổng  toàn  phần, 
 nghĩa  là  được  miễn  đóng  học  phí.  Tôi  chắc  là  nhờ  cậu  nói  giúp  với  cô  hiệu  trưởng 
 hoàn  cảnh  gia  đình  tôi  nên  mới  được  như  vậy.  Nhưng  điều  kiện  nhà  trường  cho  tôi 
 biết  là  hàng  tháng  phải  học  giỏi,  phải  đứng  từ  hạng  năm  trở  lên  mới  tiếp  tục  được 
 lãnh  học  bổng.  Tôi  ráng  học,  thường  đứng  nhất  hay  nhì  mà  thôi.  Cuối  năm  được 
 lãnh  phần  thưởng  hạng  nhất  toàn  trường,  phải  kêu  xe  xích  lô  chở  về  chùa.  Cô  tôi, 
 mẹ  tôi  và  các  chị  tôi  mừng  lắm,  khuyến  khích  tôi  học.  Tôi  không  nhớ  lúc  nào  cậu 
 Ngư  lại  về  Phan  Thiết  lần  nữa.  Lần  này  cậu  đến  trường  tìm  tôi.  Trường  Bạch  Vân 
 bây  giờ  đã  dời  về  chùa  Bà.  Tôi  không  biết  sao  mà  mình  ở  cũng  chùa  mà  học  cũng 
 chùa.  Nhưng  chùa  Bà  Đức  Sanh  Hội  là  nơi  im  ả,  sân  rộng,  cây  cao  bóng  mát  thật  lý 
 tưởng,  lớp  học  cách  điện  thờ  cô  một  vách  ngăn.  Lần  đó  thấy  tôi  học  giỏi,  cậu  khen 
 ngợi  và  cởi  chiếc  đồng  hồ  đang  đeo  tay  cho  tôi.  Lần  đầu  tiên  tôi  có  cái  đồng  hồ  đeo 
 tay.  Tôi  khoái  lắm,  thấy  không  thua  kém  gì  bạn  bè  nữa.  Bây  giờ  đi  đâu,  có  dịp  tôi 
 thường  cho  mấy  nhóc  nhỏ  trạc  tuổi  tôi  hồi  đó  thứ  này,  thứ  khác…  là  tôi  nghĩ  đến 
 cậu,  nhớ  đến  cậu.  Từ  đó,  tôi  thường  thư  từ  với  cậu.  Mỗi  lần  được  thư  tôi,  cậu  đều 
 trả  lời.  Thư  cậu  viết  trên  giấy  pelure  màu  xanh,  hồng,  có  khi  là  giấy  học  trò  thi,  cậu 
 tiết  kiệm  để  dùng.  Thỉnh  thoảng  cậu  cho  tôi  sách,  báo.  Tôi  mê  lắm.  Thế  rồi  gia  đình 
 tôi  đột  ngột  theo  cô  Hai  tôi  dời  về  thị  xã  Lagi,  Bình  Tuy  -  tỉnh  mới  thành  lập  -  quê 
 cũ  của  họ  hàng  bên  nội.  Lúc  đó  tôi  đang  học  đệ  thất  (lớp  6)  trường  Phan  Bội  Châu, 
 Phan Thiết, sắp lên đệ lục, mà phải bỏ trường bỏ lớp thì thật là nản! 
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 Hai  năm  sau  Bình  Tuy  mới  có  lớp  đệ  thất  đầu  tiên  của  một  trường  đạo.  Tôi 
 xin  mẹ  cho  tôi  học  lại.  Mẹ  tôi  đồng  ý.  Cũng  lạ,  tôi  hết  học  chùa  bây  giờ  đến  học  nhà 
 thờ.  Tôi  học  không  dở,  liên  tiếp  nhất  lớp,  tôi  viết  thư  cho  cậu,  cậu  khuyến  khích 
 ráng  học.  Năm  đệ  lục,  tôi  tình  cờ  gặp  cuốn  Kim  chỉ  nam  của  học  sinh  của  ông 
 Nguyễn  Hiến  Lê,  tôi  áp  dụng  ngay  vì  thấy  cách  chỉ  dẫn  của  ông  cũng  giống  cách  tôi 
 làm,  chỉ  khác  là  ông  hệ  thống  hóa  một  cách  khoa  học,  làm  tôi  tự  tin  hơn.  Thấy  sức 
 học  dư,  tôi  quyết  định  nhảy  lớp.  Tôi  viết  thư  hỏi  ý  kiến  ông  Nguyễn  Hiến  Lê,  ông 
 khuyến khích. Tôi thi thí sinh tự do Trung học đệ nhất cấp, đậu. 

 Thời  đó,  thi  Trung  học  đệ  nhất  cấp  mỗi  năm  hai  lần,  thi  viết  và  cả  vấn  đáp  tất 
 cả  các  môn.  Tỷ  lệ  đậu  từ  năm,  mười  phần  trăm,  nên  ai  đậu  được  cũng  mừng  lắm. 
 Tôi  viết  thư  báo  tin  vui  cho  cậu  và  nói  muốn  vào  Sài  Gòn  học  tiếp.  Cậu  trả  lời  ngay 
 trên  giấy  pelure  hồng.  Đồng  ý.  Mẹ  tôi  thấy  cậu  đồng  ý  và  bà  con  cũng  khuyến  khích 
 nên  chịu  cho  tôi  đi  Sài  Gòn  “du  học”.  Thế  là  tôi  từ  một  nhóc  nhà  quê  đã  khăn  gói 
 vào  Sài  Gòn.  Ở  tạm  nhà  cậu  mợ  mấy  hôm,  rồi  tôi  tìm  chỗ  ở  trọ,  ăn  cơm  tháng  trong 
 xóm  Bàn  Cờ.  Cậu  đưa  tôi  đến  xin  cho  tôi  vào  học  đệ  tam  (lớp  mười)  trường  trung 
 học  Pétrus  Ký,  một  trường  nổi  tiếng  mà  ngày  xưa  cậu  đã  học,  nhưng  không  còn 
 chỗ.  Tôi  có  người  bạn  đang  học  trường  tư,  rủ  tôi  ghi  danh.  Thấy  đủ  sức,  tôi  lại  tiếp 
 tục  học  nhảy,  bỏ  đệ  tam,  học  đệ  nhị  để  thi  tú  tài  I,  đậu.  Lần  này  cậu  dẫn  tôi  tới 
 trường  Võ  Trường  Toản,  xin  cho  tôi  vào  học  lớp  đệ  nhất  để  thi  tú  tài  II,  tôi  được 
 nhận.  Cuối  năm  được  phần  thưởng  danh  dự  toàn  trường  và  thi  đậu  tú  tài  II  hạng 
 khá, rồi đậu vào Y khoa. 

 Tôi  nghĩ  rằng  như  vậy  là  tôi  đã  cố  gắng  học  giỏi  để  trả  ơn  mẹ  tôi,  cho  cậu, 
 cho  cô  Hai  tôi.  Tôi  không  sợ  học  nhiều  sẽ  điên  như  cậu  nữa.  Học  bạ  của  tôi  thời 
 gian  đầu,  cậu  ký,  thay  mặt  cho  phụ  huynh,  nhưng  sau  đó  tôi  tự  ký  lấy  mà  cậu  cũng 
 không  cần  hỏi,  cậu  tin  ở  tôi.  Cậu  đối  với  tôi  từ  tình  cậu  cháu  sang  gần  như  bạn  bè. 
 Cậu  kể  cho  tôi  nghe  về  đủ  thứ  chuyện  về  cuộc  đời  cậu,  về  những  mối  tình  của  cậu 
 và  những  ước  mơ  của  cậu.  Tôi  cũng  đưa  cậu  vào  bệnh  viện  tâm  thần  mấy  lần,  hết 
 Chợ  Quán  đến  Biên  Hòa,  và  có  lần  tôi  tính  học  ngành  Tâm  thần  để  chữa  cho  cậu, 
 lúc  tôi  đang  học  y  khoa  năm  thứ  năm,  thực  tập  tại  Chợ  Quán.  Lần  đó,  thấy  cậu  chịu 
 một  đợt  chạy  điện,  giật  đùng  đùng  như  cá  quằn  quại  trên  thớt,  tôi  chịu  đựng  không 
 nổi, thấy ngành này có vẻ “dã man” quá nên thôi. 

 Cậu có nhiều bài thơ hay. Bài thơ về bà rất cảm động: 
 Má ơi con má điên rồi 
 Má còn trông đứng đợi ngồi mà chi… 
 Rồi trên bàn thờ ông, tôi lại thấy hai câu của cậu: 
 Mắt mở đã thấy xiềng nô lệ 
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 Hồn đi còn mơ gió tự do 
 Ngày  giỗ  nào  của  ông  bà,  cậu  cũng  cúng  bánh  hỏi.  Cậu  nói,  ông  thích  món 

 bánh hỏi thịt quay. 
 Còn  nhớ  năm  1960,  cậu  mợ  về  Hàm  Tân  làm  mộ  cho  ông  bà,  tôi  cùng  cậu  mợ 

 và  vài  người  bà  con  đi  bộ  từ  Lagi  lên  Tam  Tân  (Tân  Hải)  dọc  theo  biển,  con  đường 
 hồi  nhỏ  tôi  vẫn  thường  đi  lại,  dài  trên  mười  lăm  cây  số.  Biển  mênh  mông,  rừng 
 dương  vi  vút.  Đến  Nước  Nhỉ,  cậu  dừng  chân  nghỉ  và  nằm  lim  dim  trên  đống  cát 
 gạch  vụn,  dưới  bóng  mát  của  những  bụi  dứa  gai  um  tùm  nhìn  lên  trời  mây…  Một 
 lúc cậu gọi tôi đến và đọc cho tôi nghe bài thơ cậu vừa làm. Tôi còn nhớ mấy câu: 

 Nằm đây mà ngó lên trời 
 Lá cây dứa đã mấy đời đong đưa 
 Nằm đây mà nhớ mơ hồ 
 Những xanh tóc ấy bây giờ ở đâu… 
 Thì  ra  cậu  nhớ  mấy  người  bạn  cũ,  đã  cùng  nhau  xây  cái  giếng  Nguồn  Chung 

 này  cho  khách  bộ  hành  qua  đường  nghỉ  ngơi,  uống  nước  ngọt  nhỉ  ra  từ  động  cát, 
 giữa  trưa  nắng  gắt  trên  đường  dọc  biển  mênh  mông  đầy  nắng  và  gió.  Bài  thơ  còn 
 dài,  tôi  không  nhớ  hết,  trong  đó  có  câu  “Ới  Trì,  Di,  Thảo  xe  trâu…”.  Trì  là  ba  tôi,  đã 
 mất  từ  lâu.  Cậu  Di  đã  hy  sinh,  còn  chú  Thảo  bị  cọp  vồ  trong  rừng  thời  kháng  chiến 
 chống  Pháp.  Bây  giờ  giếng  đã  không  còn,  chỉ  còn  mấy  miếng  gạch  vụn.  Từ  đó  lên 
 đến  Ngãnh  Tam  Tân  không  còn  bao  xa.  Đến  Ngãnh,  cậu  chọn  một  đồi  cao,  nhìn  về 
 biển,  Hòn  Bà  xa  xa,  dựa  đầu  lên  động  cát  và  núi  Tà  Cú,  đặt  ngôi  mộ  ông  bà  và  dì 
 Nga  ở  đó.  Cậu  dành  sẵn  một  chỗ  cho  cậu  và  một  chỗ  cho  mợ.  Rồi  cậu  đọc  cho  tôi 
 nghe một bài thơ, tôi còn nhớ hai câu cuối: 

 Em có ngồi đây mà anh không động đậy 
 Biển trời này sẽ thỏ thẻ chuyện đời anh 
 Nay  ngôi  mộ  hoang  vu  um  tùm  cây  cối  và  dứa  dại,  đã  trở  nên  sầm  uất,  chắc  là 

 ngoài  dự  kiến  của  cậu.  Cũng  dịp  đó  tôi  chịu  trách  nhiệm  vào  Sài  Gòn,  đi  bằng  xe 
 lửa  để  mang  mộ  bia  của  ông  bà  và  dì  Nga  về  cho  cậu  dựng  mộ.  Tôi  đi,  mang  theo 
 một  bức  “mật  thư”  của  cậu  gởi  cho  một  người  con  gái  ở  Sài  Gòn,  người  “em  tinh 
 thần”  của  cậu,  người  con  gái  đang  có  những  bài  thơ  tình  sầu  đăng  trên  báo,  về  sau 
 đã  là  một  nữ  sĩ  tài  danh.  Bức  thư  của  cậu  dài  mấy  chục  trang  pelure  trắng,  chằng 
 chịt  những  chữ,  ngoằn  ngoèo  những  ghi  chú,  viết  thêm…  hình  như  đã  viết  trong 
 nhiều  ngày  tháng.  Tất  cả  những  tình  cản  sục  sôi,  yêu  thương,  giận  hờn,  uất  ức, 
 ngậm  ngùi…  từ  văn  chương  đến  thời  sự,  từ  chuyện  chung  đến  chuyện  riêng  rải  trên 
 từng  trang  giấy  pelure  trắng,  dày  đặc  những  chữ  đọc  không  ra  do  cách  viết  quốc 
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 ngữ  đặc  biệt  của  cậu.  Tôi  đến  nhà  người  trọ  đó  theo  địa  chỉ  cậu  dặn,  bấm  chuông, 
 hỏi  người  giữ  cổng.  Một  cô  gái  có  vẻ  đài  các,  kiêu  sa  bước  xuống,  nhận  thư,  cảm  ơn 
 rồi lẳng lặng đi vào. Tôi nhà quê đứng trân, không dám nhìn, vì sợ bất kính với cậu. 

 Cậu  có  những  mối  “tình  tuyệt  vọng”  lửng  lơ  mà  say  đắm,  gần  như  điên,  trào 
 ra,  úa  ra,  túa  ra  trong  cách  chăm  sóc,  trong  những  bức  thư,  những  bài  thơ  làm  cho 
 người  đọc  hoảng  hồn  bỏ  chạy.  Sau  này,  khi  về  Hàm  Tân,  đi  Ngãnh,  tôi  nhớ  lần  về 
 đó  với  cậu  nên  viết  bài  thơ  Đêm  trên  biển  Lagi  ,  in  trong  tập  Giữa  hoàng  hôn  xưa 
 của tôi: 

 Sóng cuốn từng luồng trăng lại trăng 
 Đêm Hòn Bà dỗ giấc ai nồng 
 Phẳng lì bãi cát buồn hiu ngóng 
 Cao vút hàng dương quạnh quẽ trông 
 Đá cũ mòn rêu hoài đá Ngãnh 
 Nguồn xưa cạn nước vẫn Nguồn Chung 
 Về đâu mái tóc xanh ngày ấy 
 Câu hỏi ngàn năm có chạnh lòng 
 (Đỗ Hồng Ngọc, 1990) 
 Cậu  có  những  người  “em  tinh  thần”,  ai  cậu  cũng  hết  lòng  thương  yêu,  giúp 

 đỡ.  Tôi  nhớ  một  trong  những  người  em  tinh  thần  mà  cậu  thương  quý  nhất  là  nữ  sĩ 
 Minh  Đức  Hoài  Trinh,  một  người  trời  Tây  thỉnh  thoảng  về  thăm,  lúc  nào  cũng  nghe 
 cậu  nhắc  đến  với  lòng  tự  hào.  Có  lẽ  một  phần  do  ảnh  hưởng  của  nữ  sĩ  khả  ái  này, 
 cậu  đã  đặt  cho  những  người  “em  tinh  thần”  khác,  dòng  họ  Minh  nào  là  Minh 
 Phượng,  Minh  Xoa,  Minh  Khiết…  ai  cũng  có  một  chữ  Minh  ở  đằng  trước  cho  dễ 
 nhận  ra  nhau.  Có  khi  cả  các  Minh  gặp  nhau  trong  một  buổi  họp  mặt  chung  vui.  Có 
 lúc  cậu  đưa  tôi  đến  thăm  Minh  này  Minh  khác,  với  ai  cậu  cũng  có  những  bài  thơ, 
 bức  thư  viết  trên  đủ  thứ  loại  giấy  từ  tờ  pelure  trang  trọng  đến  một  mảnh  giấy  gói  đồ, 
 tờ  lịch,  đụng  đâu  viết  đó.  Tình  cảm  cậu  đối  với  mọi  người  như  tràn  ngập,  như  bão 
 lũ, làm cho nhiều người choáng ngợp, sợ hãi. 

 Mợ  tôi  biết  hết.  Biết  mà  không  hề  ghen.  Mợ  biết  các  mối  tình  lơ  mơ  của  cậu 
 là  tình  nghệ  sĩ,  tình  điên  vì  quá  dạt  dào,  không  tràn  ra  thì  chắc  bệnh  sẽ  nặng  hơn. 
 Mợ  thì  khỏe  khoắn,  can  đảm,  chịu  khó,  chấp  nhận  yêu  thương  một  người  tài  hoa  mà 
 khùng  khùng  điên  điên  như  cậu,  chịu  hết  trận  này  đến  trận  khác,  đưa  cậu  đi  hết  nhà 
 thương  điên  này  đến  nhà  thương  điên  khác,  thì  mợ  xứng  đáng  cho  cậu  khen  “làm  vợ 
 Tú  Xương  dễ,  làm  vợ  Sào  Nam  cũng  dễ,  làm  vợ  Ngu  Í  mới  thật  khó…”.  Cậu  có  bài 
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 thơ  Kén  vợ  rất  tuyệt  vời  mà  tôi  không  dám  viết  ra  đây,  chỉ  có  mợ  là  người  “thục  nữ” 
 dám chấp nhận bài thơ đó  1  . 

 Tôi  đến  nhà  chơi,  thỉnh  thoảng  thấy  cậu  mợ  “choảng’  nhau  bằng  tiếng  Tây 
 cho  con  cháu  không  biết.  Mợ  đánh  bóng  bàn,  bơi  lội,  thích  hoạt  động  xã  hội,  nhờ  đó 
 mà  cân  bằng  với  những  bốc  đồng,  văn  nghệ  văn  gừng  của  cậu.  Cho  nên  kỷ  niệm  hai 
 mươi  năm  ngày  cưới,  cậu  làm  bài  thơ  tặng  mợ  đã  sống  hai  mươi  năm  “nước  lửa” 
 cùng  cậu.  Có  lúc  cậu  than  “không  có  người  yêu  để  gọi  em”  vì  cậu  chỉ  gọi  mợ  bằng 
 tên  thôi.  Và  mợ  cũng  chỉ  xưng  tên  với  cậu.  Chắc  là  do  giao  kèo  từ  đầu  giữa  hai 
 người.  Tôi  nể  phục  mợ  tôi  và  tôi  thương  cậu.  Trong  những  lúc  lên  cơn,  cậy  hay  tìm 
 đến  tôi,  nhiều  khi  nửa  đêm  về  sáng.  Tôi  đưa  cậu  vào  nhà,  lấy  cái  gì  đó  cho  cậu  ăn 
 và  ngồi  cho  cậu  trút  hết  bao  bực  dọc  chừng  vài  ba  tiếng  đồng  hồn  thì  cậu  dễ  chịu  trở 
 lại. 

 Làm  văn,  viết  báo,  cậu  có  nhiều  bút  hiệu.  Khi  thì  Trình  Nguiên,  để  nhớ  tới 
 mối  tình  đầu  với  cô  Trình  ở  quê  nhà;  Tân  Fong  Hiệb  do  ghép  Tam  Tân,  Phong  Điền, 
 Hiệp  Nghĩa  (là  những  xã  ở  huyện  Hàm  Tân  và  Hàm  Thuận  Nam  bây  giờ),  nơi  quê 
 ngoại  của  cậu.  Rồi  Ngê  Bá  Lí,  Trần  Hồng  Hừng,  Ki  Gob  Jó  Cì…  Viết  sử  thì  Fạm 
 Hoàn  Mĩ.  Dạy  học  thì  Nguiễn  Hữu  Ngư.  Nhưng  nhà  báo  Nguiễn  Ngu  Í  thì  được 
 nhiều  người  biết  đến.  Trong  danh  thiếp,  lúc  đã  nổi  tiếng  là  một  ký  giả  chuyên  phỏng 
 vấn  các  vấn  đề  văn  học  nghệ  thuật  cho  tạp  chí  Bách  Khoa  thời  đó,  cậu  ghi:  Jáo  sư, 
 cí jả kông chuiên ngiệb  (Giáo sư, ký giả không chuyên  nghiệp). 

 Cuộc  đời  cậu  nhiều  truân  chuyên,  tài  hoa  nhưng  mắc  bệnh  không  thể  chữa 
 được.  Tuổi  lớn,  cơn  điên  ngày  càng  ngày  nhặt.  Có  những  đợt  cậu  nằm  ở  Dưỡng  trí 
 viện  Biên  Hòa  dài  ngày,  tưởng  đã  không  qua  khỏi.  Có  lần  cậu  nằm  giữa  xa  lộ  cho 
 xe  Mỹ  cán,  nhưng  xe  chở  thẳng  vào  Biên  Hòa.  Có  lần  trốn  viện,  bắt  đom  đóm  làm 
 đèn  đi  trong  đêm  vì  thời  điểm  giới  nghiêm.  Cậu  làm  thơ  thật  nhanh,  thật  dễ  dàng 
 ngay  trong  lúc  lên  cơn.  Cậu  chủ  biên  tập  Thơ  Điên  thứ  thiệt  như  để  phản  đối  những 
 người  giả  điên  thời  đó.  Rồi  xuất  bản  tập  Qê  hương  để  nói  về  quê  mẹ  và  nơi  chôn 
 nhau  cắt  rún  của  mình  ở  Hàm  Tân.  Cậu  nhờ  tôi  viết  một  bài  giới  thiệu  chung,  tôi  đã 
 viết  bài  dẫn  nhập  cho  tập  Qê  Hương  đó  với  bút  hiệu  Giang  Hồng  Vân.  Cậu  đã  có 
 một  vài  tác  phẩm  về  sử,  đặc  biệt  là  về  Quang  Trung,  về  Hồ  Quý  Ly  trong  thời  gian 
 cậu  dạy  sử  ở  trường  trung  học.  Cậu  cũng  có  vài  cuốn  tiểu  thuyết  như  Suối  bùn  reo, 
 Khi  Người  Chết  Có  Mặt…  Nhưng  tác  phẩm  nổi  tiếng  của  cậu  là  Sống  Và  Viết 
 Với  …,  tập  hợp  các  bài  phỏng  vấn  mà  ai  cũng  công  nhận  là  tài  hoa  với  các  nhà  văn 
 nổi  tiếng  đương  thời.  Cậu  chuẩn  bị  ra  cuốn  Sống  Và  Vẽ  Với  …  phỏng  vấn  các  họa  sĩ, 
 và  Sống  Và  Đàn  Với  …  phỏng  vấn  các  nhạc  sĩ.  Tiếc  thay  ý  nguyện  chưa  tròn.  Tập 
 thơ  tội  nghiệp  nhất  của  cậu  là  Có  Những  Bài  Thơ  ,  do  Trí  Đăng  xuất  bản,  in  xong 
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 ruột,  chưa  có  bìa,  không  hiểu  sao.  Rồi  tập  thơ  cũng  được  cậu  tặng  bạn  bè  quen  biết 
 mà chẳng cần có bìa như vậy. 

 Thời  cuộc  đã  đổi  thay,  cậu  thích  nghi  cuộc  sống  một  cách  khó  khăn,  khác  với 
 mợ  dễ  dàng  thích  ứng,  cậu  như  ngày  càng  ngơ  ngác  hơn,  càng  điên  hơn.  Thế  rồi 
 một  buổi  trưa  tháng  giêng  năm  Kỷ  Mùi  (1979),  người  nhà  mợ  báo  tin  cho  tôi  biết  là 
 cậu  đang  hấp  hối.  Tôi  vội  vã  chạy  đến  nhà  cậu  ở  Bàu  Sen,  đường  Nguyễn  Trãi,  chạy 
 lên  căn  gác  ọp  ẹp,  thấy  cậu  nằm  im  như  chìm  trong  giấc  ngủ  sâu.  Mợ  đi  vắng.  Chỉ 
 có  con  trai  cậu,  Nguiễn  Hữu  Nguiên.  Tôi  làm  thủ  thuật  hồi  sinh  cấp  cứu  nhưng  vô 
 hiệu. Lần này cậu đi thiệt… 

 Những  lần  trước  tôi  đến  thăm,  tuy  cậu  có  yếu  nhưng  vẫn  nói  được  chút  ít,  ăn 
 cam,  uống  chút  sữa.  Tôi  đọc  cho  cậu  nghe  mấy  câu  thơ  của  cậu  và  hỏi  cậu  có  biết 
 thơ  của  ai  không,  cậu  lắc  đầu  không  nói.  Trước  đó,  hình  như  cậu  biết  trước  cái  chết 
 của  mình,  cậu  đã  viết  một  bức  thư  như  là  một  di  chúc  cho  mợ.  Cậu  ước  ao  được  thả 
 trôi  trên  một  chiếc  thuyền  nhỏ,  đục  lủng  đáy,  nhét  nút  lại,  rồi  để  thuyền  trôi  lênh 
 đênh  biển  Thái  Bình  Dương,  để  cậu  được  nhìn  trời  mây  nước  cho  thỏa  thích,  rồi  rút 
 nước  cho  thuyền  chìm  dần  và  chết  trong  bụng  cá,  cho  “Ngư  về  với  Cá”.  Thế  nhưng 
 cậu  chết  với  lửa.  Cậu  được  hỏa  táng  ở  An  dưỡng  địa  Phú  Lâm  và  đưa  về  đặt  kề  ông 
 bà và dì Nga ở Ngãnh Tam Tân. Tôi nhớ hai câu thơ từ lâu của cậu: 

 Bao nhiêu chí trẻ rồi tro bụi 
 Một thoáng tình xa cũng ngậm ngùi 
 Và  hình  như  cuộc  đời  cậu  gói  ghém  vào  hai  câu  đó.  Nào  chí  trẻ,  nào  tình  xa, 

 nào  tro  bụi.  Chí  trẻ  chắc  không  ai  hơn  cậu,  muốn  vung  gươm,  muốn  dời  núi  lấp  biển 
 đến  nỗi  hóa  điên;  tình  xa  với  bạn  bè  thân  thuộc,  với  em  cháu,  với  cả  những  người 
 tình  không  quen  biết,  với  quê  hương  núi  Cú  hòn  Bà,  với  quê  hương  Việt  Nam,  rồi 
 sau đó là tro bụi. Cậu đã dành sẵn câu đối cho mình: 

 Mấy lượt tung lòng, được gì chăng, hay trong ai ghi uất hận! 
 Đôi phen nâng bút, còn gì chăng, hay trên cát viết ngu ngơ… 
 Thế  nhưng  cậu  làm  được  nhiều  hơn  cậu  tưởng  và  những  người  thân,  những 

 bạn  bè,  em  cháu,  những  người  quen  biết…  không  ai  không  quý  mến  cậu,  không  ai 
 không  thấy  được  cái  tình  của  cậu  đằm  thắm,  mênh  mông,  thành  thục,  sâu  lắng. 
 Những  ai  gần  gũi  cậu  sẽ  cảm  nhận  được  cái  tình  đó,  cái  tình  vượt  lên  trên  cái  tình 
 bình  thường.  Riêng  tôi,  tôi  luôn  nhớ  cậu  và  nhớ  những  ngày  còn  thơ,  cậu  đã  thay 
 mẹ  tôi,  dẫn  tôi  đến  trường  học,  một  ngôi  trường  tiểu  học  nhỏ  bên  bờ  sông  Cà  Ty, 
 Phan Thiết. Mới đó mà đã hơn bốn chục năm! 

 1996 
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 Nhớ Đến Một Người,  tr. 198-210 

 ---------------- 
 1.  Tôi được mợ cho phép “công bố” sau khi cậu đã mất  20 năm: 
 Ta là người lữ khách không xu 
 Từ trong bụng mẹ thành thằng ngu 
 Chí ngốc lỡ làng tan mộng trắng 
 Ai người thục nữ dám nâng…? 
 (ĐHN) 

 CO� N MO�̣ T CHU� T GI� 

 ĐO�  HO� NG NGỌC 

 Má ơi, con má điên rồi 
 Má còn trông đứng đợi ngồi mà chi! 

 (Nguiễn Ngu Í) 
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 N  hiều  người  biết  đến  ông  như  là  một  nhà  báo,  Ngu  Í  -  Nguiễn  Hữu  Ngư, 
 một  “cí  jả  kông  chuiên  ngiệb”  như  ông  tự  nhận,  với  loạt  bài  phỏng  vấn  văn  nghệ  sĩ 
 rất  tài  hoa  trên  Tạp  chí  Bách  Khoa  ,  trên  40  năm  về  trước;  nhiều  người  biết  đến  ông 
 như  một  nhà  giáo  dạy  văn,  dạy  sử  ở  nhiều  trường  tư  thục  Sài  Gòn...  Nhưng  ông, 
 trước  hết  là  một  người  làm  thơ,  một  người  làm  thơ  đặc  biệt  hơn  bất  cứ  một  người 
 làm  thơ  nào  khác:  Thơ  điên  .  Thơ  ông  là  cuộc  đời  riêng  ông.  Có  khi  là  một  tiếng  thét 
 uất  hận,  có  khi  là  một  tiếng  lòng  thổn  thức,  có  khi  là  nỗi  hờn  căm,  khi  khác  lại  là 
 những  tiếng  hát  dịu  dàng  âu  yếm  thiết  tha,  tùy  lúc  bài  thơ  được  viết  giữa  các  cơn 
 điên  hay  ngay  trong  cơn  điên,  giữa  những  ngày  tháng  nằm  vùi  trong  Bệnh  viện  Tâm 
 thần Chợ Quán hay Dưỡng trí viện Biên Hòa... 

 Cũng  viết  về  trăng,  nhưng  là  Trăng  của  ông,  năm  19  tuổi,  một  đêm  trong  nhà 
 thương điên Chợ Quán: 

 Ta sẽ đánh đầu ta 
 vào mặt trăng bơ sữa 
 thì trăng ơi, em sẽ ngã ngửa tan tành 
 rồi ta nuốt 
 mảnh của trăng vào ruột 
 rồi tống ra 
 khỏi cơ thể ta mà... 
 (  Van trăng  , 1940) 
 Ông viết về cái màu trắng, màu của bệnh viện vẫn luôn ám ảnh ông: 
 Nhưng mà lạ quá, ôi là lạ 
 Ngó phía nào đây trắng cũng theo 
 Trắng phủ vây tôi, tôi sợ quá 
 Làm sao trốn Trắng hỡi người ôi! 
 (  Trắng  , 1940) 
 Hết  Chợ  Quán  tới  Biên  Hòa,  hết  vào  rồi  lại  ra,  giữa  các  đợt  lên  cơn  như  vậy 

 ông  sống  như  một  người  mộng  du,  đi  trên  mặt  đất  mà  như  đi  trên  tường  cao,  trên 
 mái  ngói,  nghiêng  nghiêng,  lảo  đảo,  lênh  khênh,  lãng  đãng...  Ông  thân  thiết  với  tất 
 cả các bác sĩ, nhân viên của Bệnh viện Tâm thần, của Dương trí viện Biên Hòa: 
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 Cũng tưởng một đi không trở lại 
 Nào ngờ duyên nợ lại dằng dai 
 Bỗng nhiên sực tỉnh nằm trong “khám” 
 Khám của lòng ai, ai của ai... 
 (  Bài thơ tái ngộ Dưỡng trí viện  , 1966) 
 Vâng,  ông  là  một  người  điên,  người  điên  thứ  thiệt,  không  phải  như  những 

 người  giả điên  của  một  thời  buổi  nhiễu  nhương  thường  thấy,  nên  trong  thời  gian 
 nằm  ở  Dưỡng  trí  viện  Biên  Hòa,  ông  đã  cùng  những  bạn  đồng  bệnh  ra  một  tập  thơ 
 có tên là  Thơ điên thứ thiệt  (1970), một tập thơ rất  độc đáo, lạ lùng. 

 Trong “Bài thơ tự giết” trong tập  Thơ điên thứ thiệt  ,  ông viết: 
 Ta đi lang thang 
 Ta nói tàng tàng 
 Ta cười nghinh ngang 
 Ta chửi đàng hoàng 
 (  Bài thơ tự giết  , 1966) 
 Chửi  “đàng  hoàng”  quả  thật  không  phải  là  chuyện  dễ,  mà ông  làm  được. 

 Nhưng  chửi  ai?  “Chửi  cả  và  thiên  hạ,  trong  đó  có  mình”,  đó là  tựa  một  bài  thơ  khác 
 của ông. 

 Nhưng  tại  sao  điên?  Dĩ  nhiên  là  có  một  số  tế  bào  thần  kinh  nào  đó  bị  rối  loạn, 
 bị  xáo  trộn,  nhưng  điều  đó  không  quan  trọng,  điều  quan  trọng  là  cái  lòng  ông,  cái 
 chí ông,  cái  tình  ông  đối  với  cõi  đời,  với  con  người,  với  quê hương  đất  nước,  với  gia 
 đình,  bè  bạn,  anh  em...  Cái  tình  đó  vĩ  đại  quá,  bao  la  quá  nên  không  nhốt  được  trong 
 những sợi thần kinh chật hẹp bình thường của một kiếp người. 

 Cho nên, trong một lúc tỉnh táo ông đã viết: 
 Kiếp sau xin cứ làm người 
 Còn bao nhiêu việc trên đời còn bao... 
 (  Kiếp sau  , 1947) 
 Ông  làm  câu  đối  cho  cha  mình,  ông  Giáo  Hoàn,  một  trong  những  người  tham 

 gia phong trào cách mạng từ những ngày Đông Kinh Nghĩa Thục: 
 Mắt mở, đã thấy xiềng nô lệ 
 Hồn đi, còn mơ gió tự do 
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 (  Thầy,  1953) 
 Rồi khi là một thầy giáo dạy sử Việt, ông viết: 
 Ba trăm quyển sử to dày 
 Cũng không sánh được một ngày tự do 
 (  Học và hành  , 1955) 
 Ông  viết  cho  mẹ,  có  lẽ  đây  là  bài  thơ  viết  về  mẹ  cảm  động  nhất  ở  một  người 

 con điên: 
 Má ơi con má điên rồi 
 Má còn trông đứng đợi ngồi mà chi! 
 (  Má  , 1950) 
 Năm  1960,  trong  chuyến  về  quê  cải  táng  mộ  cho  song  thân,  đến  Nước  Nhỉ, 

 nằm  nghỉ  dưới  những  tán  cây  dứa  đầy  gai  nhọn,  bên  đống  gạch  đổ  vụn,  ông  nhớ  về 
 những người bạn thuở thiếu thời của mình ở quê hương Núi Cú Hòn Bà: 

 Nằm đây mà ngó lên trời 
 Lá cây dứa đã mấy đời đong đưa 
 Nằm đây mà nhớ mơ hồ 
 Những xanh tóc ấy bây giờ về đâu? 
 Đó  là  lúc  ông  đã  vào  tuổi  40.  Rồi  khi  đến  Ngãnh  Tam  Tân,  nơi  quê  ngoại  của 

 ông,  nơi  ông  đặt  sẵn  ngôi  mộ  dành  cho  chính  bản  thân  mình,  ông  cảm  khái  nhìn  ra 
 biển xanh, núi biếc, những hàng dương vi vút gió: 

 Em có đến... mà không anh đón tiếp 
 Cát mịn này sẽ mơn trớn gót chân em 
 Em có đến... mà không anh đứng đợi 
 Cát bụi này sẽ thỏ thẻ chuyện đời anh! 
 Có  một  bài  thơ  khác  của  ông  mà  nhiều  người  cùng  thời  không  mấy  ai  không 

 nhớ, ông viết từ Núi Cú: 
 Nhè nhẹ sương bông ôm núi lịm 
 Êm đềm cây cỏ đắm trong mơ 
 Tiếng chuông đâu bỗng run lòng đá 
 Ngó xuống trần ai, thấy mịt mờ... 
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 (  Từ Chùa Núi Cú nhìn xuống Hòn Bà  , 1944) 
 Thơ  của  ông  có  thể  người  ta  thích,  có  thể  người  ta  không  thích,  nhưng  đọc 

 thơ  ông  bao  giờ  cũng  có  cảm  giác  rờn  rợn.  Ông  làm  thơ  rất  nhanh.  Thơ  như  túa  ra, 
 ứa  ra,  chảy  ra  từ  trong  não  chất.  Không  cầu  kỳ  hay  đẽo  gọt,  nhiều  bài  sần  sùi,  đọc 
 cứ  nghe  ấm  ách,  cũng  có  những  bài  mượt  như  nhung.  Đọc  thơ  mà  hiểu  ông  thì  thấy 
 thương,  thương  một  con  người  có  chí,  có  lòng  mà  không  sao  đạt  được  ước  nguyện. 
 Rồi thôi, rồi thành tro bụi như hai câu thơ ông viết sẵn cho mình: 

 Bao nhiêu chí trẻ rồi tro bụi 
 Một thoáng tình xa cũng ngậm ngùi! 
 Ông  và  tôi  có  tình  ruột  rà.  Mẹ  tôi  và  ông  là  hai  chị  em  cô  cậu  ruột.  Có  lần  ông 

 nói,  hồi  tôi  mới  sanh,  ông  đã  đưa  võng  và  đọc  thơ  cho  tôi  nghe  rồi!  Có  lẽ  vậy  mà 
 khi  lớn  lên,  sống  gần  gũi  với  ông,  ông  luôn  chia  sẻ  cùng  tôi  những  bài  thơ  ông  mới 
 viết.  Nhiều  bài  ông  chép  vội  trên  mảnh  giấy  gói  đồ,  phong  bì,  bao  thuốc  lá...  Nhiều 
 đêm  ông  lên  cơn,  đến  gọi  cửa  nhà  tôi  lúc  2  giờ  sáng,  đọc  thơ  cho  tôi  nghe  rồi  “chửi 
 cả  thiên  hạ”,  cả  tôi  và  cả  ông.  Sau  đó  ông  tắm  rửa,  ăn  uống  chút  gì  đó  rồi  khệ  nệ  ôm 
 một  chồng  sách  ra  đi.  Trời  cản  cũng  không  nổi!  Hỏi  đi  đâu,  ông  nói  không  biết.  Có 
 hôm  nghe  ông  nằm  giữa  xa  lộ  Biên  Hòa  cho  xe  Mỹ  cán,  họ  bắt  ông  chở  thẳng  vào 
 Dưỡng  trí  viện.  Có  lần  tôi  đến  thăm  ông  trong  Dưỡng  trí  viện,  thấy  ông  ngủ  say  như 
 chết  sau  khi  được  uống  thuốc  an  thần  liều  mạnh,  đưa  mấy  ngón  chân  Giao  chỉ  to  bè 
 ra  ngoáy  xoắn  vào  nhau,  tôi  vẽ  ngay  một  bức  ký  họa,  ông  thích  lắm  nhưng  đã  làm 
 mất  tiêu.  Có  lần  tôi  đưa  ông  vào  bệnh  viện  Chợ  Quán,  người  ta  chạy  điện  cho  ông, 
 ông  giựt  đùng  đùng  như  con  cá  nằm  trên  thớt.  Sau  đó  bất  tỉnh,  xụi  lơ,  tay  chân  quặt 
 quẹo  xùi  bọt  mép.  Rồi  khi  tỉnh  dậy  ông  làm  những  bài  thơ  rất  quái  dị,  nhiều  bài  rất 
 hay. 

 Đọc thơ ông mà thương cho một kiếp người tài hoa, bất đắc chí... 
 (Viết về tập “  Có Những Bài Thơ”  của Ngu Í Nguiễn Hữu  Ngư) 

 Viết thêm  : 
 Gần  đây  tôi  được  đọc  bài  viết  “Gặp  Nguyễn  Ngu  Í  Và  Bùi  Giáng  Trong  Nhà 

 Thương  Điên”  trên  một  trang  Web  của  các  bạn  Việt  kiều  Ý,  thấy  có  mấy  chỗ  sai, 
 cần đính chính. 

 1)  Nguiễn  Hữu  Ngư  (1921-1979),  nhà  văn,  nhà  báo  có  nhiều  bút  danh  trong 
 đó  bút  danh  Nguiễn  Ngu  Í  (với  I  cụt)  được  nhiều  người  biết  với  loạt  bài  phỏng  vấn 
 văn  nghệ  sĩ  rất  nổi  tiếng  trên  báo  Bách  Khoa  thập  niên  60  tại  Sài  Gòn.  (Ông  còn  có 
 các  bút  danh  như  Ngê  Bá  Lí,  Tân  Fong  Hiệb,  Trần  Hồng  Hừng,  Fạm  Hoàn  Mĩ...). 
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 Ông  có  lối  viết  tiếng  Việt  rất  đặc  biệt,  rất  riêng,  gây  nhiều  khó  chịu  cho  người  đọc, 
 nhưng  vẫn  có  cái  lý  riêng  của  ông.  Thí  dụ  ông  thấy  không  hợp  lý  khi  ta  viết  NGA, 
 nhưng  lại  NGHE  (ông  sửa  lại  NGE),  GA  nhưng  GHE  (ông  sửa  lại  GE...).  Mẹ  ông 
 họ  Nghê,  tên  Mỹ,  ở  Tam  Tân,  Phong  Điền  và  Hiệp  Nghĩa,  nay  thuộc  huyện  Hàm 
 Tân  và  Hàm  Thuận  Tam,  tỉnh  Bình  Thuận.  Cha  ông  là  nhà  giáo  Nguyễn  Hữu  Hoàn 
 gốc  Hà  Tỉnh,  có  tham  gia  phong  trào  Đông  Kinh  Nghĩa  Thục.  Cho  nên  ta  thấy  bút 
 danh ông có khi là Ngê Bá Lí, Tân Fong Hiệb, Fạm Hoàn Mĩ... 

 2)  Bài  viết  ghi  ông  là “nhà  báo  nông  chuyên  nghiệp”  là  không  đúng.  Ông 
 thường  ghi  trong  danh  thiếp:  “nhà  văn,  nhà  jáo,  nhà  báo  kông  chuiên  ngiệb”  (tức 
 nhà báo không chuyên nghiệp). 

 3)  Bài  viết  ghi  ông  muốn  tái  bản  quyển  “Sống  vô  vi”  là  không  đúng.  Ông 
 không  hề  có  cuốn  sách  nào  về  “Sống  vô  vi”  cả!  Một  trong  những  cuốn  sách  đã  xuất 
 bản  khá  nổi  tiếng  của  ông  là  “Sống  và  Viết  với...”  ,  tập  hợp  các  bài  phỏng  vấn  đăng 
 trên  báo  Bách  Khoa  (Lê  Ngộ  Châu),  trong  đó  có  Nhất  Linh  Nguyễn  Tường  Tam, 
 Bình  Nguyên  Lộc,  Nguyễn  Hiến  Lê,  Hồ  Hữu  Tường,  Doãn  Quốc  Sĩ...  Ngoài  tập 
 “Sống  và  Viết  với…”  ,  ông  còn  hai  tập  bản  thảo  là  “Sống  và  Vẽ  với...”  phỏng  vấn 
 các  họa  sĩ  nổi  tiếng  đương  thời,  và  “Sống  và  Đàn  với...”  ,  phỏng  vấn  các  nhạc  sĩ.  Cả 
 hai chưa được xuất bản. 

 4)  Trong  thời  gian  nằm  Dưỡng  trí  viện  Biên  Hòa,  ông  cùng  các  “bạn  điên”  có 
 ra  một  tập  thơ,  lấy  tên  là  Thơ  điên  thứ  thiệt  rất  thú  vị,  do  ông  làm  chủ  biên.  Trong 
 tập  thơ  có  vài  bài  thơ  của  Bùi  Giáng.  Thời  đó,  ngoài  thuốc  men,  các  bác  sĩ  Dưỡng 
 trí  viện  Biên  Hòa  còn  khuyến  khích  bệnh  nhân  làm  thơ,  vẽ,  đánh  cờ,  lao  động  tay 
 chân  v.v...  như  một  liệu  pháp  điều  trị.  Khi  được  hỏi  vì  sao  gọi  là  thơ  điên  thứ  thiệt, 
 ông  cười  nói  vì  lúc  này  có  nhiều  người  làm  thơ  giả  điên  quá!  Cho  nên  ông  bảo  đảm 
 thơ của ông và các bạn ở Dưỡng trí viện Biên Hòa là “thứ thiệt”! 

 5)  Nguiễn  Hữu  Ngư  (Nguiễn  Ngu  Í)  là  một  nhà  thơ  có  tài.  Ông  là  bạn  cùng 
 lớp,  cùng  trường  Pétrus  Ký  với  Trần  Văn  Khê,  Lưu  Hữu  Phước,  Huỳnh  Văn 
 Tiếng...  Sau  này,  gia  đình  có  làm  một  tập  tư  liệu  về  ông,  do  những  bạn  bè  viết,  rất 
 cảm  động.  Tác  phẩm  này  chưa  được  xuất  bản,  do  bà  Nguyễn  Thị  Thoại  Dung,  vợ 
 ông, cùng gia đình thực hiện. 

 Mẹ  tôi  và ông  là  chị  em  cô  cậu  ruột.  Tôi  gọi  ông  bằng  cậu.  Rất  gần  gũi,  thân 
 thiết.  Những  điều  tôi  được  biết  về ông  -  với  tư  cách  là  người  trong  gia  đình  -  đã 
 được trình bày ở phần trên, để làm rõ thêm vài chi tiết. 

     Đỗ Hồng Ngọc 
 Như Thị 

 NXB Văn Nghệ, tháng 3. 2008, tr. 92-110 
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 “Hà  Nội  mùa  thu,  cây  cơm  nguội  vàng,  cây  bàng  lá  đỏ,  nằm  kề  bên  nhau, 
 phố  xưa  nhà  cổ,  mái  ngói  thâm  nâu…  Hà  Nội  mùa  thu…  Mùa  thu  Hà  Nội…  Nhớ 
 đến một người…”  (Trịnh Công Sơn). 

 “  N  hớ  đến  một  người”  đó,  với  tôi,  là  nhớ  Nguyễn  Hiến  Lê,  một  người  Hà 
 Nội,  một  học  giả,  một  nhà  trí  thức  chân  chính  ngày  nay  được  cả  nước  biết  đến. 
 Nhưng  nói  Nguyễn  Hiến  Lê  là  người  Hà  Nội  chỉ  đúng…  một  phần  ba,  vì  tuy  sinh  ra 
 và  lớn  lên  ở  Hà  Nội,  lúc  mới  22  tuổi,  ra  trường  Công  chánh,  ông  đã  khăn  gói  vào 
 Nam  nhận  nhiệm  sở  để  rồi  sống  luôn  ở  đó  suốt  nửa  thế  kỷ  cho  đến  ngày  mất,  năm 
 1984,  khi  vừa  72  tuổi.  Nửa  thế  kỷ  dằng  dặc  đó  của  một  đời  người,  ông  đã  chẳng  lúc 
 nào nguôi quên Hà Nội của tuổi thơ ông. 

 Còn  nhớ  năm  1978,  ba  năm  sau  ngày  thống  nhất  đất  nước,  tôi  có  dịp  lần  đầu 
 tiên  ra  Hà  Nội  dự  một  hội  nghị  về  y  học.  Hà  Nội  không  hề  xa  lạ  với  tôi.  Tôi  như 
 thuộc  lòng  từng  ngõ  ngách,  từng  phiến  đá,  từng  mái  tranh  gốc  rạ,  từng  phố  xá  thân 
 quen…  cũng  nhờ  từ  nhỏ  đã  sống  với  tác  phẩm  của  Thạch  Lam,  Nguyễn  Tuân,  Nhất 
 Linh,  Khái  Hưng…  những  buổi  chiều  vàng,  những  gánh  hàng  hoa,  những  anh  phải 
 sống…  rồi  với  cả  những  người  xa  Hà  Nội  như  Mai  Thảo,  như  Vũ  Bằng…  Hà  Nội 
 với  tôi  còn  là  “Cùng  ngước  về  phương  Thăng  Long  thành  cao  đứng…”  của  Lưu 
 Hữu  Phước,  rồi  “Hà  Nội  ơi,  hướng  về  thành  phố  xa  xôi,  ánh  đèn  giăng  mắc  muôn 
 nơi, áo hồng tung gió chơi vơi…”. 

 Tôi  lén  khỏi  hội  nghị  đến  thăm  Văn  Miếu,  lòng  lâng  lâng  như  đi  giữa  ngàn 
 xưa  và  bỗng  nhớ  Nguyễn  Hiến  Lê,  nhớ  một  câu  ông  viết  từ  những  năm  50  rằng 
 bằng  cấp  không  phải  là  thước  đo  giá  trị  của  một  con  người.  Có  những  người  có  tên 
 trong  văn  bia  tiến  sĩ  ở  Văn  Miếu  mà  chẳng  mấy  ai  còn  nhớ,  trong  khi  những 
 Nguyễn  Công  Trứ,  Nguyễn  Khuyến,  Chu  Mạnh  Trinh,  Tản  Đà,  Tú  Xương…  luôn 
 được người đời nhắc đến… 

 Tôi  đến  Bưu  điện  Hà  Nội  gởi  ngay  cho  ông  một  tấm  bưu  thiếp.  Chỉ  viết  mấy 
 dòng  vắn  tắt.  Cũng  chẳng  hy  vọng  gì  nó  đến  được  trong  thời  buổi  đầy  khó  khăn  ấy. 
 Vậy mà hơn một tháng sau, Nguyễn Hiến Lê nhận được bưu thiếp và ông trả lời: 

 Sài Gòn 3. 11. 78 
 Thân gởi cháu Ngọc, 
 Hôm  qua  tôi  nhận  được  bưu  thiếp  của  cháu  gởi  từ  Hà  Nội  ngày  29.  9.  Cảm 

 động  nhất  là  câu:  “Cháu  đến  thăm  Văn  Miếu,  nghĩ  đến  bác  nhiều”.  Tôi  hiểu  rồi, 
 chắc  cháu  nhớ  một  đoạn  cuối  tập  Bí  quyết  thi  đậu  của  tôi.  Cảm  ơn  cháu  nhiều  lắm. 
 Cháu  hiểu  tôi.  Cháu  làm  tôi  nhớ  hồi  trẻ  tôi  học  ở  trường  Bưởi  (trường  Chu  Văn  An 

 ĐỖ HỒNG NGỌC & NHIỀU TÁC GIẢ: TUYỂN TẬP CÀNH MAI SÂN  TRƯỚC * *  135 



 bây  giờ)  ngoài  đó  quá.  Cháu  có  xem  Hồ  Tây,  chùa  Quan  Thánh,  đường  Cổ  Ngư 
 (nay  là  đường  Thanh  Niên?)  không?  Trường  Bưởi  của  tôi  ở  bên  Hồ  Tây  đấy.  Mà 
 trường  Yên  Phụ  (tiểu  học)  của  tôi  ở  trên  bờ  hồ  Trúc  Bạch  trông  ra  đường  Cổ  Ngư 
 đấy. 

 Đứng  trên  đường  này  nhìn  về  phía  Bắc  sẽ  thấy  núi  Tản  Viên,  quê  tôi  ở  gần 
 chân  núi  đó.  Nhớ  quá  đi.  Cháu  có  đi  thăm  đền  Ngọc  Sơn,  đền  Voi  Phục,  chùa 
 Láng… không? Toàn những cảnh mà hồi trẻ tôi mê. 

 Mê  nhất  là  cái  sắc  trời,  cái  không  khí  trong  trẻo,  những  làn  sương  lam  nhẹ  là 
 là  mặt  đất,  ngọn  gió  hây  hẩy,  những  lá  vàng,  làn  nước  xanh,  hương  lúa  của  mùa  thu 
 ngoài  đó.  Toàn  là  những  teintes  douces,  gợi  những  tình  cảm  buồn  buồn  mà  nên  thơ, 
 nên thơ lắm (…). 

 Nhớ  lại  trước  đó  nữa,  đầu  năm  1974,  tôi  gởi  tặng  ông  bài  thơ  mới  viết:  Đi 
 Cho  Đỡ  Nhớ  ,  ghi  lại  cảm  xúc  của  mình  trong  ngày  đầu  tiên  trên  chuyến  xe  lửa  nối 
 liền Sài Gòn - Biên Hòa mà mơ một chuyến tàu thống nhất… Ông trả lời: 

 Sài Gòn 30. 1. 74 
 Cháu Đỗ Hồng Ngọc, 
 Tôi  mới  ở  Long  Xuyên  lên.  Bài  “Đi  Cho  Đỡ  Nhớ”  cảm  hứng  mới  mẻ  đấy,  mà 

 thú.  Đọc  hoài  thơ  yêu  nhau  và  nhớ  nhau,  với  thơ  chiến  tranh,  ngán  quá  rồi.  Nhưng 
 cháu  làm  cho  tôi  thèm  đi  quá.  A,  bao  giờ  Sài  Gòn  mới  được  nối  với  Hà  Nội  bằng  xe 
 lửa  đây?  Lúc  đó  tôi  sẽ  bỏ  hết  các  công  việc,  nhờ  cháu  làm  revision  générale 
 [Révision  générale:  Khám  tổng  quát]  cho  bộ  máy  của  tôi,  rồi  lên  xe  lửa  thăm  non 
 sông  Nam,  Trung,  Bắc  một  lần  cuối  cùng.  Sẽ  uống  dừa  Tam  Quan,  ăn  cam  Xã  Đoài, 
 rồi ăn nhãn Hưng Yên, hồng Bạch Hạc, cốm Võng v.v… Thèm không cháu? (…). 

 Ông  thường  nhắc  trong  thư  cảnh  núi  Tản  hùng  vĩ,  cảnh  ngã  ba  Bạch  Hạc 
 mênh  mông  mùa  nước  lớn,  cảnh  đồng  ruộng  văng  vẳng  tiếng  sáo  diều  và  thoang 
 thoảng  hương  lúa,  cảnh  chợ  quê  lèo  tèo  mấy  gian  cột  tre  mái  rạ  với  những  quán  chè 
 tươi… làm tôi cũng nhớ quá! 

 Cơ  hội  đã  đến  với  ông.  Năm  1979,  ông  được  mời  đi  dự  Hội  nghị  khoa  học 
 toàn  quốc  về  vấn  đề  Giữ  gìn  sự  trong  sáng  trong  tiếng  Việt  tại  Hà  Nội,  thế  nhưng 
 lần đó ông không đi được vì bệnh. Rồi thôi, không còn dịp nào nữa. 

 22. 10 .79 
 Cháu Ngọc, 
 Tôi  đã  bỏ  ý  ra  Hà  Nội  rồi.  Cơ  hội  tốt,  đáng  tiếc  thật.  Nhưng  ngại  chỗ  ở  và  ăn 

 lắm,  cũng  ngại  cuối  Oct,  thời  tiết  lạnh  đau  bao  tử  và  rhinite  [  Rhinite  :  viêm  mũi]  trở 
 lại.  Cũng  còn  lý  do:  ông  Trương  Văn  Chình  [  Trương  Văn  Chình  là  người  cùng  hợp 

 ĐỖ HỒNG NGỌC & NHIỀU TÁC GIẢ: TUYỂN TẬP CÀNH MAI SÂN  TRƯỚC * *  136 



 soạn  với  ông  cuốn  Khảo  luận  về  ngữ  pháp  Việt  Nam,  NXB  Đại  học  Huế,  1963] 
 không được mời ra, không hiểu tại sao. Đi một mình, buồn. 

 Rồi  ông  về  ở  hẳn  Long  Xuyên,  quê  hương  thứ  hai  của  ông  ở  miền  Nam,  ráng 
 viết  cho  xong  các  tác  phẩm  triết  học  Trung  Quốc  mà  ông  nói  là  “hy  vọng  còn  có  giá 
 trị  trong  vài  mươi  năm  nữa”  và  “cũng  để  bắt  đầu  óc  phải  làm  việc”  cho  nó  đừng 
 sớm  “lão  hóa”.  Cũng  trong  thời  gian  này,  ông  nói  ông  băn  khoăn  không  biết  có  nên 
 viết  hồi  ký  hay  không  và  nếu  có  viết  thì  sẽ  viết  những  gì.  Trong  các  thư  riêng  gởi 
 tôi,  ông  tâm  sự  như  thế  và  nghĩ  rằng  có  lẽ  cũng  nên  viết  chút  gì  đó  chừng  vài  trăm 
 trang…  Thế  rồi  Hồi  ký  Nguyễn  Hiến  Lê  cũng  đã  hình  thành  như  ta  được  biết  hôm 
 nay. 

 Những  năm  cuối  đời,  ông  thường  ưu  tư  buồn  bã,  mà  vẫn  khôn  nguôi  nỗi  nhớ 
 quê  xưa:  “Nhớ  lại  hồi  đó,  mới  đây  thôi  mà  đã  đúng  như  câu  thơ  cổ:  “Vạn  sự  như 
 mây  khói”  cả  rồi.  Cả  cái  mộng  đi  một  tua  thăm  Nam,  Trung,  Bắc  cũng  đã  tan  luôn 
 nữa. Tôi chưa về thăm ngoài đó…”  (Long Xuyên 30. 7.  79). 

 Thành  phố  Hồ  Chí  Minh  có  con  đường  mang  tên  Nguyễn  Hiến  Lê.  Một  cách 
 ghi  nhận  công  lao  của  một  “người  Hà  Nội”  đã  sống  và  làm  việc  miệt  mài  suốt  nửa 
 thế  kỷ  ở  miền  Nam  và  đã  để  lại  một  di  sản  đáng  quý  góp  một  phần  không  nhỏ  vào 
 nền văn hóa nước nhà. 

 Và  với  riêng  tôi,  Nguyễn  Hiến  Lê  còn  để  lại  biết  bao  niềm  trân  trọng  và  trìu 
 mến  để  tôi  được  “Nhớ  đến  một  người”  giữa  “mùa  hoa  sữa  về  thơm  từng  ngọn  gió” 
 của Hà Nội hôm nay. 

 Sài Gòn 2010 
 Nhớ Đến Một Người 

 tr. 7-11 
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 T  háng  12  năm  nay  là  lần  giỗ  thứ  tư  ngày  ông  mất  (1912-1984).  *  Ông 
 Nguyễn  Hiến  Lê  sanh  ra  và  lớn  lên  ở  Hà  Nội,  học  trường  Yên  Phụ  rồi  trường  Bưởi, 
 tốt  nghiệp  Công  chánh,  khăn  gói  vào  Nam  ở  lứa  tuổi  22  -  23,  và  được  bổ  vào  làm 
 việc  ở  Sở  Thủy  lợi  Nam  Việt,  rồi  sống  tại  miền  Nam  cho  đến  ngày  mất,  để  lại  một 
 sự  nghiệp  trước  tác,  biên  khảo,  dịch  thuật  đồ  sộ  với  hơn  120  tác  phẩm  có  giá  trị  cho 
 hậu thế. 

 Công  việc  ở  Sở  Thủy  lợi  của  ông  lúc  đó  thật  nhàn  nhã:  đo  đạc  mực  nước 
 sông  để  làm  kế  hoạch  thủy  lợi.  Nhờ  vậy,  trong  nhiều  năm,  ông  lênh  đênh  trên  các 
 sông  rạch  miền  Nam  từ  Châu  Đốc  đến  Long  Xuyên,  Rạch  Giá,  rồi  từ  Sóc  Trăng,  Sa 
 Đéc  đến  Bạc  Liêu,  Cần  Thơ…  ông  yêu  mến  và  thuộc  lòng  cả  những  câu  hò  trên 
 sông  nước  miền  Nam  và  được  sống  những  đêm  trăng  vằng  vặc  của  quê  hương  mà 
 ông  cho  là  còn  đẹp  hơn  những  đêm  trăng  mờ  ảo  ở  Hàng  Châu  của  các  thi  nhân  đười 
 Đường. 

 Gần  đây,  Nhà  xuất  bản  Long  An  đã  cho  in  lại  tập  Gương  kiên  nhẫn  trong  tủ 
 sách  danh  nhân  của  ông  là  một  việc  đáng  mừng.  Đọc  Gương  kiên  nhẫn  ,  tôi  lại  thấy 
 đời  ông  quả  thực  cũng  là  một  tấm  gương  kiên  nhẫn  cho  thanh  niên.  Thật  vậy,  có  thể 
 nói  đời  ông  gồm  trong  hai  chữ  Học  và  Viết  .  Ông  học  để  viết  và  viết  để  học  .  Sống 
 giản  dị,  nghiêm  cẩn,  ẩn  dật,  âm  thầm  làm  việc  trong  suốt  bốn  mươi  năm  cho  đến 
 ngày  mất.  Không  bài  bạc,  rượu  chè,  không  ham  “nhảy  đầm”  như  đa  số  thanh  niên 
 thời  đó,  ông  gần  như  chỉ  có  một  thú  vui  duy  nhất  là  đọc  sách  và  tự  học  thêm.  Điều 
 đáng  quý,  ông  đem  sở  học  ra  để  giúp  đời  với  120  tác  phẩm  trong  mọi  lãnh  vực  -  đặc 
 biệt là lãnh vực giáo dục thanh niên - như chúng ta đã biết. 

 Hai  môn  tự  học  quan  trọng  của  ông  là  Hán  tự  và  Anh  ngữ.  Nhờ  Hán  tự  và 
 Anh  ngữ,  ông  có  chìa  khóa  mở  rộng  cánh  cửa  của  tri  thức,  tiếp  xúc  với  cả  hai  nền 
 học  thuật:  cổ  học  Trung  Hoa  và  khoa  học  kỹ  thuật  phương  Tây.  Thấm  nhuần  nho 
 học,  giữ  được  tinh  thần  nho  học,  lại  có  óc  khoa  học,  chuộng  tính  hiệu  quả,  năng  suất 
 như  ông  thì  thật  là  hiếm.  “Nho  học”  dễ  thủ  cựu  mà  “khoa  học”  dễ  rơi  vào  thực 
 dụng.  Ông  giữ  được  cái  trung  dung,  làm  được  cái  gạch  nối  giữa  cựu  học  và  tân  học. 
 Thế  hệ  trước  ông  bơ  vơ  kêu  lên  “Cái  học  ngày  nay  đã  hỏng  rồi!”  hoặc  mai  mỉa 
 “Vứt  bút  lông  đi  giắt  bút  chì”  (Tú  Xương).  Ông  thì  sử  dụng  được  cả  bút  lông  lẫn 
 bút  chì,  mà  còn  mài  sắc  cả  hai.  Cổ  Văn  Trung  Quốc,  Đại  Cương  Triết  Học  Trung 
 Quốc,  Chiến  Quốc  Sách,  Sử  Ký  Tư  Mã  Thiên…  đến  Nhà  Giáo  Họ  Khổng,  Tô  Đông 
 Pha,  Mạnh  Tử…  rồi  Hiệu  Năng,  Tổ  Chức  Công  Việc  Theo  Khoa  Học,  Tự  Học  Để 
 Thành  Công,  Kim  Chỉ  Nam  Của  Học  Sinh,  Tương  Lai  Trong  Tay  Ta  ,  v.v…  là  những 
 minh chứng. 
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 Cách  tự  học  của  ông  cũng  lạ:  Hán  tự  chỉ  cần  học  để  nhớ  mặt  chữ,  không  cần 
 học  đọc  -  vì  không  để  nói,  mà  chỉ  để  nghiên  cứu.  Ông  nói  học  như  vậy,  sáu  tháng  đã 
 đọc  được  Tam  Quốc  Chí  nguyên  bản  không  khó.  Anh  ngữ  thì  ông  chủ  trương 
 “muốn  hiểu  rõ  một  ngoại  ngữ  thì  phải  dịch”.  Dịch  sao  cho  không  thấy  dấu  vết  dịch, 
 dịch sao không phản ý tác giả mà người đọc không ngờ là sách dịch thì được! 

 Còn  viết,  ngay  từ  hồi  còn  lênh  đênh  trên  sông  nước  miền  Nam,  ông  viết  hồi 
 ký,  nhật  ký  để  tự  luyện  văn.  Đi  đâu  ông  cũng  ghi  lại  cảnh  tình,  phong  tục  tập  quán, 
 từ  đó,  có  Bảy  Ngày  Trong  Đồng  Tháp  Mười,  Đế  Thiên  Đế  Thích,  Con  Đường  Thiên 
 Lý…  Khi  ông  theo  học  một  khóa  hàm  thụ  ở  Pháp  về  tổ  chức  học,  ông  thấy  đa  số 
 người  mình  thường  mơ  mộng  hơn  là  thực  tế,  làm  việc  tùy  hứng  hơn  là  có  kế  hoạch, 
 ông  viết  hàng  loạt  những  cuốn  Tổ  Chức  Công  Việc  Theo  Khoa  Học,  Tổ  Chức  Công 
 Việc  Làm  Ăn,  Kim  Chỉ  Nam  Của  Học  Sinh,  v.v…  Ông  chủ  trương  một  tủ  sách  loại 
 “Học  làm  người”  như  tủ  sách  La  Bibliothèque  de  L’Honnête  Homme  của  Bỉ  , 
 Culture  humaine  của  Pháp,  Self-improvement  của  Anh  Mỹ  để  giúp  thanh  niên  rèn 
 luyện,  bổ  sung  cho  cái  học  ở  nhà  trường.  Vì  theo  ông,  nhà  trường  chỉ  dạy  cho  ta 
 cách  học,  còn  mỗi  người  phải  tự  học  suốt  đời  và  học  là  để  hành  và  hành  là  để  học. 
 Ông  viết  cũng  là  để  tự  học  tốt  hơn.  Muốn  viết  thì  phải  đọc,  phải  nghiên  cứu  và  nhờ 
 đó  hiểu  sâu  hơn.  Ông  làm  việc  đều  đều  mỗi  ngày  với  một  nghị  lực  phi  thường,  bền 
 bĩ,  có  giờ  giấc  nhất  định.  Ngày  đọc  sách  5  -  6  giờ,  viết  5  -  6  giờ.  Cứ  ngồi  vào  bàn 
 viết  đúng  giờ,  không  cần  đợi  hứng.  “Viết  khoảng  nửa  trang  thì  hứng  đến”.  Nhờ  vậy 
 mỗi  năm  trung  bình  ông  có  3  cuốn  sách,  trong  40  năm,  hơn  120  tác  phẩm,  có  cuốn 
 hàng  ngàn  trang,  có  cuốn  vài  trăm  trang.  Ông  viết  tự  nhiên,  thành  thục,  bình  dị, 
 không  cầu  kỳ  hoa  mỹ.  Về  danh  nhân,  ông  chọn  những  nhà  có  tâm  hồn  cao  đẹp,  có 
 công  với  nhân  loại  để  giới  thiệu  cho  thanh  niên.  Đặc  biệt,  ông  yêu  tiếng  Việt:  ngoài 
 Khảo  Luận  Về  Ngữ  Pháp  Việt  Nam,  Để  Hiểu  Văn  Phạm,  ông  viết  về  già  Tôi  Tập 
 Viết  Tiếng  Việt,  Để  Tôi  Đọc  Lại  nhằm  giúp  các  bạn  trẻ  tránh  những  sai  lầm  trong  lúc 
 viết tiếng mẹ đẻ. 

 Yêu  tiếng  mẹ  thì  yêu  quê  hương.  Năm  1973,  khi  tôi  gởi  cho  ông  một  bài  thơ  - 
 Đi  cho  đỡ  nhớ  -  viết  về  nỗi  ước  mơ  được  đi  lại  trên  con  tàu  thống  nhất  Bắc  Nam, 
 ông  trả  lời:  “Tôi  cũng  thèm  đi  quá!  Mong  cho  mau  tới  ngày  hòa  bình  để  được  đi 
 thăm  lại  quê  hương,  để  được  uống  nước  dừa  Tam  Quan,  ăn  cơm  Xã  Đoài,  nhãn 
 Hưng  Yên,  hồng  Bạch  Hạc,  cốm  làng  Võng  …  Ông  luôn  nhớ  đất  Bắc:  cảnh  núi  Tản 
 hùng  vĩ,  cảnh  ngã  ba  Bạch  Hạc  mênh  mông  vào  mùa  nước  lớn,  cảnh  đồng  ruộng 
 văng  vẳng  tiếng  sáo  diều  và  thoang  thoảng  hương  lúa,  cảnh  chợ  quê  lèo  tèo  mấy 
 gian cột tre mái rạ với những quán chè tươi… 
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 Dĩ  nhiên,  đó  là  một  quê  hương  trong  trí  nhớ.  Năm  1979  ông  được  mời  đi  dự 
 Hội  nghị  khoa  học  toàn  quốc  về  vấn  đề  Giữ  gìn  sự  trong  sáng  của  tiếng  Việt  ở  Hà 
 Nội nhưng lần đó ông bịnh không đi được, rồi không có dịp đi nữa! 

 Ông  thường  về  Long  Xuyên,  quê  hương  thứ  hai  của  ông,  bùi  ngùi  nghe  lại 
 câu hò ngày xưa: 

 “… chèo vô núi Sập lựa con cá khô sặc cho thiệt ngon, 
 lựa trái xoài cho thiệt giòn, 
 đem ra Long Xuyên lựa gạo cho thiệt trắng, thiệt thơm, 
 em về em dọn một bữa cơm 
 để cho người quân tử 
 hờ ơ… để cho người quân tử ăn còn nhớ quê…”. 
 Với  tấm  lòng  như  vậy,  dễ  hiểu  tại  sao  mặc  dù  ông  có  điều  kiện  để  đi  xa  -  vợ 

 con  ông  ở  Pháp  từ  nhiều  năm  -  nhưng  ông  vẫn  chọn  ở  lại  quê  nhà,  chết  tại  quê  nhà 
 (ngày 22-12-1984) và được hỏa thiêu tại Thủ Đức. 

 Ông Nguyễn Hiến Lê là một tấm gương kiên nhẫn đáng quý. 

 Báo  Thanh Niên  , 1988 
 Nhớ Đến Một Người  , tr. 12-16 

 Ghi  chú  :  Bản  in  cuốn  Nhớ  Đến  Một  Người  ,  NXB  Hội  Nhà  văn,  quý  II/2011, 
 trang  15  thiếu  mất  một  đoạn:  Ông  luôn  nhớ  đất  Bắc:  cảnh  núi  Tản  hùng  vĩ,  cảnh 
 ngã  ba  Bạch  Hạc  mênh  mông  vào  mùa  nước  lớn,  cảnh  đồng  ruộng  văng  vẳng  tiếng 
 sáo  diều  và  thoang  thoảng  hương  lúa,  cảnh  chợ  quê  lèo  tèo  mấy  gian  cột  tre  mái  rạ 
 với những quán chè tươi…” 

 [chú: Nguyễn Hiền-Đức]. 

 ------------ 
 *  Bài  này  đã  đăng  báo  Thanh  Niên  (năm  1988),  nhân  dịp  Nhà  xuất  bản  Long 

 An  in  lại  quyển  Gương  kiên  nhẫn  .  Đây  cũng  là  bài  viết  đầu  tiên  về  Nguyễn  Hiến 
 Lê xuất hiện trên mặt báo kể từ 30. 4. 1975  (BT). 
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 O� NG NGUYE� N HIE� N LE�  VA�  TO� I 

 ĐO�  HO� NG NGỌC 

 T  ác  phẩm  đầu  tiên  của  ông,  Tổ  Chức  Công  Việc  Theo  Khoa  Học  ,  ra  đời  năm 
 1949  nhưng  mãi  đến  năm  1956  tôi  mới  được  làm  quen  với  tên  tuổi  của  ông.  Còn 
 nhớ  lần  đó  tôi  theo  xe  chở  cá  ướp  nước  đá  về  Sài  Gòn  “bỏ  hàng”  cho  mẹ  -  mẹ  tôi  có 
 quán  hàng  xén  tại  chợ  B.  T.  -  một  buổi  trưa  lang  thang  trên  vỉa  hè  Trần  Hưng  Đạo, 
 dừng  chân  ngắm  hàng  sách  “xôn”  bày  la  liệt,  tình  cờ  thấy  cuốn  Kim  chỉ  nam  của 
 học  sinh  của  Nguyễn  Hiến  Lê.  Một  tác  giả  hoàn  toàn  xa  lạ  với  tôi  lúc  đó,  đọc  qua 
 lời Tựa tôi mua ngay. 

 Tản  cư  về,  tôi  bị  trễ  học  đến  bốn,  năm  năm.  Nhà  nghèo,  cha  mất  sớm,  tôi  phải 
 phụ  giúp  mẹ  trông  nom  cửa  hàng  cho  nên  dù  hiếu  học,  tôi  cũng  không  biết  cách  nào 
 để  tiến  thân.  May  quá,  Kim  Chỉ  Nam  …  đã  mở  cho  tôi  một  chân  trời  mới.  Đọc  xong, 
 tôi  thấy  mình  gần  gũi  với  ông  kỳ  lạ.  Có  những  điều  tôi  đã  thoáng  nghĩ,  đã  từng  làm 
 nhưng  vì  thối  chí  ngã  lòng,  vì  không  được  hướng  dẫn  nên  không  đạt  được  mấy  kết 
 quả.  Ông  đã  hệ  thống  hóa,  đặt  ra  những  nguyên  tắc  giúp  cho  việc  học  đỡ  mệt,  đỡ 
 tốn  thì  giờ  mà  được  nhiều  kết  quả  hơn.  Điều  quan  trọng  là  sách  trình  bày  những 
 phương  pháp  thực  hành,  không  có  những  lý  thuyết  viễn  vông  nhàm  chán.  Thời  gian 
 sau  đó  tôi  lại  tìm  mượn  được  thêm  các  cuốn  Tự  Học  Để  Thành  Công,  Rèn  Nghị  Lực 
 của  ông  tại  nhà  một  ông  bạn  làm  nghề  may.  (Anh  Chín,  khi  đọc  những  dòng  này, 
 anh  có  nhớ  bọn  mình  đã  góp  chung  tiền  để  kiếm  mua  tìm  những  sách  này  chăng  và 
 bây  giờ,  làm  chủ  một  tiệm  may  nho  nhỏ  chắc  anh  đã  đủ  tiền  mua  trọn  bộ  sách 
 Nguyễn Hiến Lê cho các con anh như đã từng ao ước rồi phải không?). 

 Với  niềm  tin  mới,  tôi  bắt  tay  vào  lập  chương  trình  “học  nhảy”.  Tôi  viết  thư 
 hỏi  ý  kiến  ông  về  việc  này  và  ông  trả  lời  “được”  vì  qua  bức  thư  thấy  tôi  đã  khá  già 
 dặn  và  sức  học  đã  vững.  (Trong  Kim  Chỉ  Nam  Của  Học  Sinh  ông  đả  kích  việc  học 
 nhảy  dữ  lắm!).  Lúc  đó  tôi  đang  theo  học  đệ  thất,  lớp  đệ  thất  đầu  tiên,  mới  mở  của 
 tỉnh  -  và  tôi  đã  rất  xấu  hổ  phải  ngồi  bên  cạnh  các  học  trò  nhỏ  hơn  mình  bốn,  năm 
 tuổi.  Nhờ  có  chí  và  áp  dụng  những  phương  pháp  học  chỉ  dẫn  trong  Kim  Chỉ  Nam  và 
 Bí  Quyết  Thi  Đậu  ,  tôi  đã  rút  ngắn  chương  trình  trung  học  được  ba  năm,  đuổi  kịp  các 
 bạn  bè  cùng  lứa.  Được  bà  con  khuyến  khích,  mẹ  tôi  bằng  lòng  cho  tôi  đi  Sài  Gòn 
 “du học”. 

 ĐỖ HỒNG NGỌC & NHIỀU TÁC GIẢ: TUYỂN TẬP CÀNH MAI SÂN  TRƯỚC * *  141 



 Đến  Sài  Gòn,  việc  đầu  tiên  của  tôi  là  tìm  thăm  ông,  định  bụng  sẽ  báo  tin  cho 
 ông  biết  là  đã  thi  đỗ  và  bày  tỏ  lòng  ngưỡng  mộ,  biết  ơn  của  tôi;  nhưng  khi  gặp  ông 
 tôi  đã  lúng  túng  không  biết  phải  nói  gì,  chỉ  ấp  úng  trả  lời  ông  vài  ba  câu  rồi  ra  về. 
 Thấy  ông  có  vẻ  nghiêm  nghị  quá,  lại  đang  bận  sửa  bản  vỗ  cho  một  tác  phẩm  nào  đó. 
 Như  thế  là  lần  này  tôi  đã  hoàn  toàn  thất  bại,  cuốn  Đắc  nhân  tâm  của  ông  không 
 giúp  tôi  được  tí  gì  cả!  Từ  đó,  mỗi  lần  đến  thăm  ông  tôi  thường  rất  ngần  ngại,  lúc 
 nào  cũng  có  cảm  tưởng  như  quấy  rầy  ông,  không  để  cho  ông  “sống  đủ  24  giờ  một 
 ngày”. 

 Nhiều  người  quen  biết  ông  chắc  cũng  cùng  cảm  tưởng  đó  lúc  ban  đầu.  Về 
 sau,  nhiểu  năm  trôi  qua,  quen  thân  ông  nhiều  hơn,  tôi  biết  tôi  đã  lầm  lẫn.  Phong  thái 
 ông  là  phong  thái  của  một  nhà  nho,  giao  tình  thật  thắm  thiết  thì  bên  ngoài  vẫn  có  vẻ 
 hờ  hững,  khác  xa  với  cái  vẻ  vồn  vã  ồn  ào  của  người  phương  Tây.  Chính  cái  ánh  mắt 
 ông  và  cái  bắt  tay  chặt  chẽ  của  ông  đã  bộc  lộ  tâm  tình  ông  nhiều  hơn.  Bây  giờ  tóc 
 ông  đã  bạc  nhiều,  da  sậm  và  nhăn  nheo  nhiều  hơn,  nhưng  ánh  mắt  vẫn  tinh  anh  và 
 cái  bắt  tay  vẫn  nồng  nhiệt  như  thuở  đó.  Những  lúc  đến  thăm,  tôi  thấy  ông  luôn  mặc 
 bộ  bà  ba  trắng  nhạt,  cũ  kỹ  quen  thuộc  như  loại  bì  thư  ông  quen  dùng  trong  bao 
 nhiêu  năm  qua.  Ông  không  thích  đổi  thay.  Hình  như  ông  hút  thuốc  hơi  nhiều  quá! 
 Lúc  nào  cũng  có  lon  thuốc  rê  bên  mình,  ông  vừa  trò  chuyện  với  khách  vừa  vấn  vấn 
 vê  vê  điếu  thuốc  lá,  liếm  nhẹ,  rồi  bật  quẹt  hút.  Các  ngón  tay  ông  nhanh  nhẹn,  thuần 
 thục  đến  vàng  sẫm  màu  khói.  Ông  khen  Lâm  Ngữ  Đường  là  “cận  nhân  tình”  có  lẽ  vì 
 họ  Lâm  “bồ”  với  ông,  đã  không  cấm  ông  hút  thuốc  dù  cái  bao  tử  của  ông  cứ  đau  đi 
 đau lại hoài! 

 Thỉnh  thoảng  khi  có  chuyện  thắc  mắc,  chuyện  vui  buồn  gì  mà  không  tiện  đến 
 thăm,  tôi  viết  thư  cho  ông.  Lần  nào  ông  cũng  sốt  sắng  trả  lời,  ân  cần  chỉ  dẫn, 
 khuyến khích tôi. 

 Quen  biết  ông  mới  thấy  ít  có  ai  yêu  tiếng  mẹ  như  ông.  Muốn  cho  ông  “thao 
 thao  bất  tuyệt”  thì  cứ  việc  nói  đến  tiếng  Việt  với  ông.  Ông  chịu  không  nổi  khi  thấy 
 một  chữ  bị  dùng  sai.  Còn  nhớ  khi  bọn  sinh  viên  chúng  tôi  vận  động  chuyển  ngữ 
 Việt  tại  trường  Y  khoa,  ông  đã  hỗ  trợ  bằng  những  bài  báo  nẩy  lửa.  Lúc  đó  giọng 
 ông  không  còn  có  vẻ  nghiêm  túc,  hiền  lành,  bình  đạm  thường  ngày  nữa  mà  sôi  nổi, 
 gay gắt, phẫn nộ, đầy khích động. 

 Tôi  chịu  nhiều  ảnh  hưởng  của  ông.  Cuốn  sách  đầu  tay  của  tôi  Những  Tật 
 Bệnh  Thông  Thường  Trong  Lứa  Tuổi  Học  Trò  ,  chỉ  là  phần  bổ  túc  cho  cuốn  Kim  Chỉ 
 Nam  Của  Học  Sinh  .  Sau  đó  tôi  viết  thêm  một  cuốn  khác,  cũng  loại  y  học  phổ  thông, 
 cũng  nằm  trong  chiều  hướng  nâng  cao  trình  độ  đại  chúng  mà  ông  đã  vạch.  Ông  nói 
 muốn  cho  nước  giàu,  dân  mạnh  thì  không  phải  chỉ  một  người  hay  một  nhóm  người 
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 làm  được,  mà  phải  là  toàn  dân  cùng  ý  thức,  cùng  thực  hiện.  Muốn  vậy  phải  đặt  nặng 
 vấn đề giáo dục đại chúng. 

 Với  tôi,  ông  là  một  tấm  gương  sáng.  Tấm  gương  của  Nghị  lực,  của  Tự  học  và 
 của  Phụng  sự.  Ông  tận  tụy  cả  đời  viết  sách,  đem  kinh  nghiệm  bản  thân  ra  hướng 
 dẫn  thanh  thiếu  niên,  mong  giúp  được  cho  người  khác  chút  gì,  lúc  bỏ  cây  viết  ra  thì 
 vớ  ngay  cuốn  sách  để  đọc,  để  học  không  ngừng.  Tôi  đoán  sở  dĩ  ông  đã  không  nhận 
 một  chức  vụ  gì  trong  guồng  máy  công  quyền  là  để  giữ  cho  ngòi  bút  mình  độc  lập, 
 để  có  thể  đóng  trọn  vai  trò  giám  sát  của  người  trí  thức  mà  Alain  đã  nói.  Nhờ  đó  ông 
 không  có  mặc  cảm,  thấy  điều  gì  đáng  khen  thì  khen,  điều  gì  không  ưa  thì  nói.  Và 
 ông  đã  nói  bất  cứ  điều  gì  từ  việc  dịch  sách,  chuyển  ngữ  đến  việc  nhân  mãn,  ô 
 nhiễm…  Có  thể  đôi  lúc  ông  cũng  sai  lầm,  nhưng  điều  quan  trọng  là  ông  đã  thành 
 thực với chính ông. 

 Đến  nay  ông  đã  cho  ra  được  100  tác  phẩm  [100  tác  phẩm  là  số  liệu  khi  tác  giả 
 viết  bài  này,  nhiều  sách  biên  khảo  ghi  120  tác  phẩm,  có  sách  ghi  128  tác  phẩm  - 
 NHĐ],  có  những  tác  phẩm  dày  vài  ngàn  trang,  có  những  tác  phẩm  ba,  bốn  cuốn,  về 
 đủ  mọi  bộ  môn,  từ  văn  chương,  y  học,  giáo  dục,  đến  lịch  sử,  triết  học…  làm  nhiều 
 người  kinh  ngạc  về  sức  làm  việc  của  ông.  Tôi  biết  có  những  tác  giả  “sản  xuất”  còn 
 nhiều  hơn  ông,  viết  mau  và  viết  mạnh  hơn  ông,  nhưng  đọc  họ  người  ta  thấy  rõ  ràng 
 là  những  tác  phẩm  máy  móc,  sản  xuất  hàng  loạt.  Ở  ông  thì  không.  Ở  ông  là  con 
 người.  Tác  phẩm  ông  là  con  người  ông.  Ông  “dạy”  cho  thanh  niên  rèn  nghị  lực  thì 
 chính  ông  là  tấm  gương  nghị  lực,  ông  viết  về  tổ  chức  thì  chính  nếp  sống  của  ông  là 
 một  sự  tổ  chức,  ông  viết  về  tự  học  thì  chính  ông  đã  nhờ  tự  học  mà  thành  công.  Nhờ 
 viết  từ  những  kinh  nghiệm  sống  thực  đó,  người  đọc  thấy  gần  gũi  với  ông  và  những 
 lời  ông  chỉ  dẫn  đều  có  thể  ứng  dụng  được.  Nhìn  lại  toàn  bộ  tác  phẩm  ông,  không  ai 
 chối  cãi  giá  trị  của  những  Đông  Kinh  Nghĩa  Thục,  Bảy  Ngày  Trong  Đồng  Tháp 
 Mười,  Đại  Cương  Triết  Học  Trung  Quốc,  Ngữ  Pháp  Việt  Nam…  và  những  Chiến 
 Tranh  Và  Hòa  Bình,  Sử  Ký  Tư  Mã  Thiên,  Chiến  Quốc  Sách…  Những  tác  phẩm  đó 
 thực  sự  có  ích  cho  các  nhà  nghiên  cứu,  các  sinh  viên  đại  học,  và  đã  đóng  góp  một 
 phần  đáng  kể  cho  nền  văn  hóa  miền  Nam.  Nhưng  theo  tôi,  những  tác  phẩm  quan 
 trọng  trong  đời  ông,  đáng  cho  ông  hãnh  diện  chính  là  những  tác  phẩm  nho  nhỏ  ông 
 viết  nhằm  giáo  dục  thanh  thiếu  niên,  hướng  dẫn  họ  trong  việc  tự  huấn  luyện  trí  đức. 
 Đó  là  Kim  Chỉ  Nam  Của  Học  Sinh,  Tự  Học  Để  Thành  Công,  Tương  Lai  Trong  Tay 
 Ta,  Rèn  Nghị  Lực…  Và  nhất  là  bộ  Gương  Danh  Nhân  của  ông.  Mà  họ  là  ai?  Là 
 những  thiếu  niên  thất  chí  bán  hàng  xén  như  tôi  thuở  đó,  là  anh  thợ  may  lận  đận  như 
 anh  Chín  N.  S.  ,  là  một  giáo  viên  tiểu  học,  một  y  tá  hương  thôn,  một  thơ  ký  nghèo 
 trong  một  công  tư  sở  nào  đó.  Họ  là  những  người  có  thiện  chí,  có  tinh  thần  cầu  tiến, 
 hiếu  học  nhưng  vì  hoàn  cảnh  mà  lỡ  dở.  Họ  là  thành  phần  đông  đảo  nhất  trong  xã  hội 
 ta  bây  giờ,  một  xã  hội  có  số  vốn  liếng  hơn  ba  mươi  năm  chiến  tranh.  Nhờ  những 
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 cuốn  sách  đó,  trước  mắt  họ  mở  ra  những  cánh  cửa  mới,  trong  lòng  họ  nhen  lên  ngọn 
 lửa  nồng,  và  dù  họ  có  không  “thành  công”  nhiều  thì  đời  sống  họ  cũng  sẽ  được  nâng 
 cao  ít  ra  là  về  mặt  tinh  thần.  Thú  thực,  tôi  rất  bực  mình  khi  thấy  chính  tác  giả  có  lần 
 đã  xếp  những  loại  sách  đó  vào  hàng  thứ  yếu.  Ông  nói:  “…  nhưng  chẳng  qua  cũng 
 chỉ  để  cho  thanh  niên  đọc”  (Kỷ  Niệm  Văn  Thi  Sĩ  Hiện  Đại  -  Bàng  Bá  Lân).  André 
 Maurois 80 tuổi mới viết  Thư ngỏ gởi tuổi đôi mươi! 

 Những  năm  gần  đây  ông  chuyên  viết  về  cuộc  đời  và  tư  tưởng  của  các  triết  gia 
 Đông  phương:  Liệt  Tử  Và  Dương  Tử,  Mạnh  Tử,  Khổng  Tử,  Hàn  Phi  Tử…  Ông  viết 
 chậm và ít hứng hơn, có lẽ vì tuổi đã lớn, một phần vì sức khỏe suy kém. 

 Các  nhà  phê  bình  sau  này  nhắc  đến  sự  nghiệp  ông  mà  quên  không  nói  đến 
 sức  khỏe  ông  là  một  điều  thiếu  sót  lớn!  Thực  không  ai  ngờ  rằng  một  người  viết 
 hàng  trăm  tác  phẩm  như  vậy  mà  lại  là  một  người  đau  yếu  liên  miên.  Chứng  đau  bao 
 tử  kinh  niên  của  ông  thỉnh  thoảng  trở  đi  trở  lại.  Mỗi  lần  gặp  ông  mà  thấy  ông  cau  có 
 thì  chắc  là  ông  bị  cơn  đau  bao  tử  hành  rồi!  Thứ  bệnh  đó  thực  là  khó  chịu  (vì  chính 
 tôi  cũng  mắc  phải  nên  hiểu  lắm!):  nó  làm  cho  ta  trở  thành  một  con  người…  xa  lạ, 
 không  thích  giao  du,  không  chịu  được  đám  đông.  Phải  ăn  đúng  giờ,  nghỉ  đúng  giấc. 
 Phải  cử  món  này,  kiêng  món  nọ,  không  uống  rượu,  ít  hút  thuốc.  Tâm  hồn  ráng  cho 
 yên  tĩnh.  Nếu  không  vậy  thì  đau.  Trong  một  bức  thư,  ông  cho  tôi  biết  rằng  ông  vừa 
 bị  viêm  bao  tử  (gastrite)  vừa  bị  loét  ở  cuống  (ulcère  duodenal).  Mỗi  lần  gặp  chuyện 
 lo  lắng,  buồn  phiền  hay  gặp  một  chương  sách  khó  viết,  ông  lại  đau.  Những  lúc  đó 
 tay  cầm  viết  của  ông  run  rẩy.  Có  lần  ông  bị  nấc  cụt  mấy  hôm  liền  và  thường  hay  bị 
 mất  ngủ,  bón,  trĩ…  Tất  cả  những  chứng  đó  đều  có  bà  con  xa  gần  với  bệnh  đau  bao 
 tử.  Cho  đến  ngày  nay,  y  học  cũng  chưa  có  thuốc  chữa  dứt  khoát  bệnh  này  mà 
 nguyên  nhân  một  phần  lớn  là  do  tâm  lý.  Các  thứ  thuốc  chữa  trị  có  tính  cách  ngăn 
 chận  cơn  đau  tạm  thời,  lại  thường  gây  những  phản  tác  dụng  như  làm  mất  ngủ,  bón, 
 trĩ, v.v… 

 Thỉnh  thoảng  tôi  đến  thăm,  nghe  ông  khoe  một  thứ  thuốc  trị  đau  bao  tử  mới, 
 uống  khá  hiệu  nghiệm;  còn  tôi  thì  khoe  với  ông  một  phương  pháp  chữa  đau  bao  tử 
 cũng  mới,  là  đọc  truyện  kiếm  hiệp  Kim  Dung,  để  quên  hết  những  căng  thẳng,  lo 
 lắng,  mệt  mỏi.  Rồi  tôi  gởi  biếu  ông  một  bộ  Cô  gái  Đồ  Long  .  Rất  tiếc  là  ông  không 
 đọc  được  kiếm  hiệp.  Ông  thử  đọc  cuốn  đầu  rồi  thôi,  chịu,  không  đọc  thêm  được 
 nữa!  Năm  ngoái,  tự  nhiên  mắt  ông  nhìn  kém  đi,  vẫn  đọc  sách  được  nhưng  trong 
 khoảng  cách  hai  thước  ông  nhìn  thấy  lờ  mờ  như  có  lớp  sương  mù.  Tôi  ngại  rằng 
 ông  có  thể  mắc  bệnh  hột  cườm  ở  người  già  (cataracte  sénile)  ,  định  giới  thiệu  ông 
 đến  một  bác  sĩ  nhãn  khoa,  nhưng  ông  chưa  đi  thì  bệnh  bớt  dần  rồi  khỏi.  Những 
 ngày  gần  đây  ông  còn  bị  đau  răng,  rồi  bị  thận  viêm.  Bệnh  tuy  không  có  gì  nặng 
 nhưng là những thứ bệnh khó chịu, và làm suy kém sức khỏe. 
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 Nhiều  lúc  tôi  ngờ  rằng  sự  nghiệp  trước  tác  của  ông  một  phần  xây  dựng  từ 
 những  bệnh  tật  của  ông.  Mắc  bệnh  đau  bao  tử,  một  thứ  bệnh  đòi  hỏi  phải  sống,  phải 
 làm  việc  một  cách  có  tiết  độ,  ông  chú  trọng  nhiều  đến  tổ  chức,  viết  Tổ  Chức  Công 
 Việc  Theo  Khoa  Học,  Tổ  Chức  Gia  Đình  …  Để  có  thể  tự  chữa  thứ  bệnh  tâm  thể 
 (psychosomatique)  đó  của  mình,  ông  viết  Sống  365  Ngày  Một  Năm,  Sống  Theo  Sở 
 Thích,  Chấp  Nhận  Cuộc  Đời…  Những  lúc  buồn  phiền,  lo  lắng  ông  viết  Quẳng 
 Gánh  Lo  Đi,  Trút  Nỗi  Sợ  Đi,  Xây  Dựng  Hạnh  Phúc…  Những  lúc  bệnh  bớt,  thấy 
 khỏe  khoắn,  hăng  hái  trở  lại,  ông  viết  Thẳng  Tiến  Trên  Đường  Đời,  Tương  Lai 
 Trong  Tay  Ta…  Và  khi  mệt  mỏi,  căng  thẳng  ông  xả  hơi  bằng  Tô  Đông  Pha,  Sống 
 Đẹp…  Có  phải  tôi  đã  hơi  “méo  mó”  mà  nghĩ  ra  chuyện  đó  không?  Và  như  vậy  ta  có 
 một thứ quan điểm phê bình gọi là “phê bình bệnh lý học” chăng? 

 Mơ  ước  lớn  nhất  của  đời  ông  bây  giờ  có  lẽ  là  được  thấy  cảnh  thanh  bình,  con 
 cháu  đoàn  tụ,  rồi  lui  về  sống  với  mảnh  vườn  ở  miền  quê.  Năm  kia  tôi  gởi  ông  một 
 bài  thơ,  bài  Đi  cho  đỡ  nhớ  ,  viết  từ  nỗi  xúc  động  thấy  những  chuyến  xe  lửa  lại  lăn 
 trên  đường  sắt,  dù  chỉ  mới  lăn  đến…  Biên  Hòa  mà  mơ  một  chuyến  tàu  Nam  Bắc. 
 Ông trả lời: 

 “  (…)  Cháu  làm  cho  tôi  thèm  đi  quá!  A,  bao  giờ  Sài  Gòn  mới  được  nối  với 
 Hà  Nội  bằng  xe  lửa  đây?  Lúc  đó  tôi  sẽ  bỏ  hết  công  việc,  nhờ  cháu  làm  revision 
 générale  [khám  tổng  quát]  cho  bộ  máy  của  tôi,  rồi  lên  xe  lửa  thăm  non  sông  Nam 
 Trung  Bắc  một  lần  cuối  cùng.  Sẽ  uống  dừa  Tam  Quan,  ăn  cam  Xã  Đoài,  rồi  ăn  nhãn 
 Hưng Yên, hồng Bạch Hạc, cốm Võng, v.v…”. 

 Rồi  cuối  năm  ngoái,  có  lẽ  đã  đợi  mãi,  hy  vọng  rồi  thất  vọng  mãi  vẫn  chưa 
 thấy  thanh  bình  về  trên  quê  hương  mà  chiến  tranh  càng  ngày  càng  thêm  thảm  khốc, 
 ông  viết  cho  tôi:  “Bây  giờ  tôi  chỉ  mong  được  nghỉ  ở  thôn  quê  thôi.  Hai  mươi  mấy 
 năm  viết  lách  liên  tiếp,  chưa  bao  giờ  được  nghỉ  đến  một  tháng  (...)”  .  Ý  muốn  này 
 ông  đã  lặp  đi  lặp  lại  như  một  điệp  khúc  từ  nhiều  năm  qua  mà  không  sao  thực  hiện 
 được.  Cứ  nghỉ  ít  lâu  ông  lại  chịu  không  nổi,  phải  cầm  viết  lại.  Ông  đã  nghiện  nặng 
 rồi chăng? 

 Cuộc  đời  ông  quả  thực  là  một  tác  phẩm  lớn.  Tôi  ước  mong  trong  tuổi  già  ông 
 sẽ  viết  hồi  ký,  kể  lại  đời  mình  cho  bọn  trẻ  chúng  tôi  đọc  như  André  Maurois  viết  Un 
 ami  qui  s’appelait  moi  vậy.  Tôi  là  độc  giả  của  ông  từ  ngày  còn  là  một  học  trò  đệ 
 thất,  lại  được  quen  biết  ông  hơn  mười  lăm  năm  nay,  nghĩ  lại,  nếu  trong  thời  thơ  ấu 
 không  được  đọc  những  sách  đó  của  ông,  không  được  gặp  ông,  có  lẽ  tôi  đã  khác;  nên 
 tuy  không  được  may  mắn  học  với  ông  ngày  nào,  từ  lâu  tôi  vẫn  xem  ông  là  một  vị 
 thầy của mình, hơn thế, một người thân. Tôi đâu có cần phải nói lời cám ơn ông! 
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 Nguyễn Hiến Lê, Con Người Và Tác Phẩm 
 Nhiều tác giả,  NXB Trẻ, 11. 2003, tr. 57-65 

 “VƠ� I TO� I, SA� CH LA�  THUO� C” 

 Kể  từ  số  báo  này,  Tuổi  Trẻ  khởi  đăng  lại  chuyên  mục  “Quyển 
 sách  thay  đổi  cuộc  đời”,  một  phần  của  dự  án  xã  hội  do  Thư  viện 
 thông  minh  Samsung,  báo  Tuổi  Trẻ  ,  Nhà  sách  Fahasa  cùng  phối 
 hợp  thực  hiện.  Bài  đầu  tiên  của  chuyên  mục  này  là  bài  của  bác 
 sĩ Đỗ Hồng Ngọc. 

 Tuổi Trẻ  ,  thứ Ba 26.11.2013 

 H  ơn  nửa  thế  kỷ  trước,  một  chú  nhóc  vào  tuổi  15,  thất  học,  phụ  mẹ  bán  hàng 
 xén  tại  một  thị  trấn  nhỏ  ở  vùng  biển,  một  hôm  theo  xe  cá  nước  đá  vào  Sài  Gòn  bỏ 
 hàng  cho  mẹ  đã  tình  cờ  mua  được  một  cuốn  sách  “xôn”  trên  vỉa  hè,  đó  là  cuốn  Kim 
 chỉ  nam  của  học  sinh  ,  tác  giả  Nguyễn  Hiến  Lê.  Cuốn  sách  nhỏ  đó  đã  làm  thay  đổi 
 cuộc đời chú. 

 Quyển sách bổ ích cho tuổi học trò 
 Chú  thực  hành  theo  hướng  dẫn  trong  sách,  lập  chương  trình  học  ôn,  học 

 “nhảy  lớp”  để  đuổi  kịp  bạn  bè  mà  do  hoàn  cảnh  chú  đã  phải  bỏ  học  nhiều  năm.  Về 
 sau,  khi  trở  thành  một  bác  sĩ,  và  cũng  là  người  học  trò  gần  gũi  với  tác  giả,  chú  đã 
 viết  một  cuốn  sách  “bổ  sung”  cho  Kim  Chỉ  Nam  Của  Học  Sinh  ,  đó  là  cuốn  Những 
 Tật  Bệnh  Thông  Thường  Trong  Lứa  Tuổi  Học  Trò  (1972)  do  chính  Nguyễn  Hiến  Lê 
 đề  tựa,  và  cũng  từ  đó,  mãi  về  sau  này  những  cuốn  sách  chú  viết  cho  tuổi  mới  lớn, 
 tuổi  học  trò  như  Khi  Người  Ta  Lớn,  Bỗng  Nhiên  Mà  Họ  Lớn,  Ăn  Vóc  Học  Hay…  ít 
 nhiều đều ảnh hưởng từ cuốn sách đầu tiên của tuổi thơ. 

 Chú  nhóc  đó  -  nói  ra  hơi  mắc  cở  một  chút  -  chính  là  tôi,  đang  cầm  trên  tay 
 cuốn  Kim  chỉ  nam  của  học  sinh  vừa  tái  bản  mà  không  khỏi  có  chút  bùi  ngùi,  cái 
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 cảm  xúc  có  lẽ  gần  giống  như  Anatole  France  ngồi  ở  vườn  Luxembourg  nhìn  những 
 chú  nhỏ  tung  tăng  trong  buổi  tựu  trường  với  cặp  sách  trên  vai  mà  thấy  lại  hình  bóng 
 mình ngày cũ. 

 Nếu  có  ai  đó  hỏi  tôi  đâu  là  cuốn  sách  hay  nhất  mà  tôi  từng  đọc…  thì  tôi  sẽ  lắc 
 đầu  không  biết,  nhưng  hỏi  tôi  cuốn  sách  nào  đã  làm  thay  đổi  cuộc  đời  mình  thì  tôi 
 sẽ  kể  Kim  chỉ  nam  của  học  sinh  của  Nguyễn  Hiến  Lê.  Học  là  một  việc  nặng  nhọc, 
 vất  vả,  nhưng  không  ai  chỉ  cho  ta  một  phương  pháp  học  sao  cho  nhẹ  nhàng,  cho 
 sảng  khoái,  cho  thấy  sự  học  là  một  hạnh  phúc,  giúp  ta  “enjoy”  cái  sự  học  đó  ngay 
 trong  lúc  đang  học  chứ  không  phải  đợi  lúc  thành  đạt.  Kim  Chỉ  Nam  Của  Học  Sinh 
 giúp ta điều đó. 

 Tuy  sách  ra  đời  đã  hơn  60  năm,  nhiều  điều  nay  đã  lỗi  thời  nhưng  các  nguyên 
 tắc,  phương  pháp  thì  vẫn  còn  nguyên  vẹn  giá  trị  của  nó.  Như  muốn  học  được  lâu 
 dài,  học  tốt  thì  không  thể  không  chăm  sóc  cơ  thể,  không  thể  không  biết  cách  ăn, 
 cách  ngủ,  cách  nghỉ  ngơi  sao  cho  có  sức  bền.  Ngay  từ  thời  đó,  tác  giả  đã  khuyên 
 rằng  “phải  theo  nổi  chương  trình”  mới  nên  học,  không  nên  vì  danh  hão  mà  học  quá 
 sức,  rằng  “Việt  Nam  cần  rất  nhiều  thợ  lành  nghề”,  rằng  “Đừng  quá  chú  trọng  bằng 
 cấp.  Phải  ngay  thẳng  trong  kỳ  thi”,  thì  vẫn  còn  giá  trị  trong  thời  buổi  thừa  thầy  tiếu 
 thợ, bằng giả bằng dỏm… tràn lan hiện nay. 

 Vai  trò  của  người  thầy  cũng  được  nhắc  đến  rằng  thầy  không  phải  là  người 
 nhồi  nhét  kiến  thức  cho  trò  mà  là  người  chỉ  dẫn,  đưa  cho  trò  chìa  khóa  để  mở  kho 
 tàng  “tự  học”.  Thấy  trẻ  con  bây  giờ  đi  học,  khổ  sở  với  môn  văn,  môn  sử…  tôi  cho 
 lỗi  đó  ở  chương  trình  nặng  nề,  nhàm  chán  một  phần,  phần  khác  do  thầy  không  có 
 hứng  thú  để  dạy,  không  có  thì  giờ  khơi  gợi  cho  trẻ  thấy  được  cái  hay  cái  đẹp  để  từ 
 đó  mà  vui  mà  học.  Những  chương  như  “làm  sao  giỏi”  vẫn  là  chương  có  ích,  chỉ  cho 
 ta  cách  học  một  bài  sử,  bài  địa,  bài  toán,  bài  văn…  như  thế  nào  một  cách  cụ  thể  vì 
 được  viết  từ  những  kinh  nghiệm  sống  của  tác  giả  chứ  không  phải  từ  những  lý  thuyết 
 viển vông. 

 Với  tôi,  sách  là  thuốc.  Đọc  sách  là  uống  thuốc.  Bán  sách  là  bán  thuốc.  Viết 
 sách  là  bào  chế  thuốc.  Có  thuốc  bổ  và  thuốc  độc,  thuốc  chữa  bệnh  và  thuốc  gây 
 bệnh. 

 Bác sĩ ĐỖ HỒNG NGỌC 

 Niềm tin để thành công 
 Điều  đáng  quý  hơn  hết  với  tôi  là  Kim  Chỉ  Nam  Của  Học  Sinh  đã  tạo  được 

 trong  tôi  một  niềm  tin  -  niềm  tin  vào  chính  mình  -  khi  bắt  tay  tổ  chức  việc  học  sao 
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 cho  dễ  thành  công.  Nguyễn  Hiến  Lê  là  tác  giả  của  hàng  trăm  đầu  sách,  những  tác 
 phẩm  có  giá  trị  về  triết  học,  văn  học…  nhưng  đối  với  tôi,  những  cuốn  sách  ông  viết 
 cho  tuổi  mới  lớn,  tuổi  thanh  niên  mới  thiệt  là  hữu  ích.  Đó  là  những  cuốn  như  Tự 
 Học  Để  Thành  Công,  Tổ  Chức  Công  Việc  Theo  Khoa  Học,  Tương  Lai  Trong  Tay  Ta, 
 Rèn  Nghị  Lực  Để  Lập  Thân,  Gương  Danh  Nhân,  Gương  Kiên  Nhẫn…  thời  đó  người 
 ta gọi là sách “Học làm người”. 

 Ngày  nay  cũng  có  nhiều  người  viết  và  dịch  những  loại  sách  tương  tự,  nhưng 
 theo  tôi,  sách  phải  được  viết  từ  kinh  nghiệm  sống,  từ  sự  trải  nghiệm  của  chính  bản 
 thân  mới  có  thể  chia  sẻ  được,  đi  sâu  được  vào  lòng  người,  không  chỉ  dừng  lại  ở 
 cung  cấp  kiến  thức  mà  làm  thay  đổi  nhận  thức,  thái  độ  rồi  chuyển  thành  hành  vi 
 sống. 

 Với  tôi,  sách  là  thuốc.  Đọc  sách  là  uống  thuốc.  Bán  sách  là  bán  thuốc.  Viết 
 sách  là  bào  chế  thuốc.  Có  thuốc  bổ  và  thuốc  độc,  thuốc  chữa  bệnh  và  thuốc  gây 
 bệnh.  Cầm  một  cuốn  sách  trên  tay  của  một  tác  giả  nào  đó,  bao  giờ  tôi  cũng…  ngửi 
 trước,  rồi  thử  đọc  vài  dòng  để  “nếm”  cái  văn  phong,  rồi  nghe  sơ  qua…  bằng  cách 
 đọc mục lục, lời nói đầu hoặc lời giới thiệu. 

 Cũng  vẫn  chưa  đọc  ngay  đâu.  Hẳn  coi  cái  cách  người  ta  trình  bày  bìa,  trình 
 bày  sách,  kiểu  chữ,  dàn  trang  ra  sao  cái  đã.  Rồi  đọc.  Nhâm  nhi.  Khi  đọc,  thường  có 
 cây  viết  chì  để  đánh  dấu  chỗ  này  chỗ  khác,  ghi  chú  điều  nọ  điều  kia.  Cuốn  sách  từ 
 đó  trở  nên  thân  quen,  gần  gũi,  riêng  tư  của  mình.  Vài  ba  chục  năm  sau,  một  hôm 
 dọn dẹp nhà cửa, tình cờ đọc lại những dòng xưa mà… không khỏi bùi ngùi! 

 Nhớ Đến Một Người  , 
 tr. 19 - 22 

 Đỗ Hồng Ngọc  . 
 Tuổi Trẻ  , ngày 26.11.2013, tr. 10 
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 “KE�  LƯ�  HA� NH KHO� NG ME�̣ T MO� I CU� A ĐƯƠ� NG DA� I”… 

 ĐO�  HO� NG NGỌC 

 Đ  ó  là  nhận  định  của  nhạc  sĩ  Trịnh  Công  Sơn  lúc  còn  sinh  tiền,  khi  nói  về 
 bác  sĩ  Dương  Cẩm  Chương,  một  người  thầy  thuốc  kiêm  họa  sĩ,  vừa  kỷ  niệm  sinh 
 nhật  lần  thứ  93  tại  thành  phố  Hồ  Chí  Minh.  Bác  sĩ,  họa  sĩ  Dương  Cẩm  Chương  là 
 con  của  nhà  yêu  nước  Dương  Bá  Trạc,  cháu  gọi  giáo  sư  Dương  Quảng  Hàm  bằng 
 chú  ruột,  người  đã  có  ảnh  hưởng  sâu  đậm  đến  cuộc  đời  nghệ  thuật  của  ông,  như  ông 
 vẫn thường nói. 

 Lên  tám,  lên  chín,  khi  đầu  còn  để  chỏm,  học  chữ  Nho  với  ông  nội,  vốn  có 
 “hoa  tay”  nên  được  ông  nội  chọn  cho  viết  chữ  mẫu  để  các  bạn  nằm  bò  lê  bò  càng  đồ 
 theo.  Vẽ  giỏi,  toán  giỏi,  nên  khi  đỗ  Bac  II  (tú  tài  toàn  phần)  xong,  ông  đã  tính  học 
 ngành  kiến  trúc,  tiếc  thay  thời  đó  chưa  có  Đại  học  Kiến  trúc  nên  ông...  đành  phải 
 vào  trường  thuốc,  học  Y.  Bạn  văn  chương  cùng  thời  trường  Bưởi  với  ông  là  Đoàn 
 Phú  Tứ,  Phạm  Văn  Hạnh...  của  nhóm  Xuân  Thu  Nhã  Tập,  còn  bạn  ở  trường  Thuốc 
 là  Trần  Văn  Bảng,  Trần  Duy  Hưng,  Đào  Huy  Hách...  Mê  hội  họa  nên  ngay  lúc  học 
 Y,  ông  đã  học  dự  thính  thêm  ở  trường  Cao  đẳng  Mỹ  thuật  Đông  Dương;  thích  văn 
 thơ  nên  ông  đã  làm  ký  giả  cho  tờ  Trung  Bắc  Tân  Văn  và  đã  từng  phỏng  vấn  Charlot, 
 Fujita  khi  họ  đến  Việt  Nam.  Mơ  thành  họa  sĩ,  mơ  thành  kiến  trúc  sư,  nhà  văn,  nhà 
 báo...  thế  rồi  ông  trở  thành  một  thầy  thuốc.  Tốt  nghiệp  Y  khoa  năm  1938,  ông  là  bác 
 sĩ  phẫu  thuật  làm  việc  ở  bệnh  viện  Lalung  Monnaire  Sai  Gon,  nay  là  bệnh  viện  Chợ 
 Rẫy.  Năm  1960,  ông  tu  nghiệp  về  Y  tế  công  cộng  tại  Hoa  Kỳ,  rồi  phụ  trách  Nha  Y 
 tế công cộng. 

 Về  hưu  năm  1968,  ông  sang  sinh  sống  ở  Pháp,  vẫn  tiếp  tục  học  hai  năm  để 
 lấy  bằng  Thạc  sĩ  Y  tế  công  cộng  (MPH)  tại  Hoa  Kỳ,  cùng  lúc  học  thêm  về  hội  họa  ở 
 một  trường  Mỹ  thuật  danh  tiếng.  Đối  với  ông  nghệ  thuật  không  thể  là  chuyện  ngẫu 
 hứng,  tình  cờ.  Ông  tâm  sự:  “Có  tuổi  rồi  học  mới  hay!  Lúc  đó  mới  biết  mình  cần  học 
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 cái  gì.  Và  tại  sao  phải  học!”.  Trong  mấy  chục  năm  trời  hành  nghề  Y,  vừa  cầm  dao 
 mổ  xẻ,  vừa  làm  y  tế  công  cộng,  ông  vẫn  không  lúc  nào  quên  hội  họa.  Đã  là  cái 
 nghiệp,  mà  ông  gọi  là  “Họa  nghiệp”.  Cũng  như  “Y  nghiệp”.  Một  cái  trời  cho,  một 
 cái  ông  chọn.  Nhưng  thực  ra,  cái  ông  chọn  cũng  đã  tiềm  ẩn  cái  trời  cho.  Bởi  y  học 
 không đơn thuần là một khoa học, y học còn là một nghệ thuật. 

 Bác  sĩ  Dương  Cẩm  Chương  là  hội  viên  Hội  họa  sĩ  Pháp,  với  trên  20  lần  triển 
 lãm  tại  Pháp,  được  nhiều  giải  thưởng  hội  họa,  thế  nhưng  trong  một  bức  thư  nhỏ  gửi 
 tôi,  viết  từ  Đà  Lạt  ngày  29.11.2002,  ông  vẫn  khẳng  định:  “Tôi  xuất  thân  là  một  thầy 
 thuốc,  hội  họa  với  tôi  là  nghiệp  dư”.  Nhưng  ông  lại  nói  thêm  “...  có  khi  là  một  tu 
 thân”. Tu thân, theo cách nói của ông chính là cách để người ta “nên người”. 

 Tôi  nghĩ  ông  luôn  là  một  thầy  thuốc,  chữa  bệnh  cứu  người  nhưng  khi  để  tự 
 cứu  mình  thì  ông  hẳn  đã  phải  nhờ  đến  hội  họa!  Bỏ  con  dao  mổ,  quay  đầu  là...  nghệ 
 thuật!  Không  chỉ  vẽ,  ông  còn  đi,  đi  và  về,  đi  và  sống.  Cầm  tinh  “thiên  mã”,  ông  nói, 
 nên  ông  không  thể  dừng  gót  giang  hồ  được!  Ông  phải  đi,  đi  mãi  trên  con  đường  dài, 
 không  mệt  mỏi,  không  tháng  năm.  Ông  đi  khắp  các  châu  lục,  từ  Á  sang  Âu,  từ  Phi 
 qua  Mỹ,  ở  đâu  ông  cũng  có  những  bức  tranh  đầy  thiên  nhiên  và  tình  người.  Thế 
 nhưng  với  ông,  nơi  đẹp  nhất  vẫn  là  đất  nước  quê  hương.  Một  góc  phố  ở  Hà  Nội, 
 một  mái  tranh  ở  miền  Trung,  một  bờ  tường,  ao  làng,  rừng  thông,  bãi  biển...  Họa  sĩ 
 Dương  Viên,  nguyên  Tổng  thư  ký  Hội  nghệ  sĩ  tạo  hình  Việt  Nam  đã  viết  về  tranh 
 ông  nhân  một  lần  triển  lãm  ở  Hà  Nội,  năm  1993:  “Điều  kỳ  diệu  là  tất  cả  trào  lên 
 một  khát  vọng  vươn  tới  cái  đẹp  thanh  cao  và  vĩnh  tồn.  Tiềm  ẩn  trong  mỗi  tác  phẩm 
 chất men nồng say của đời và thiên nhiên dù anh vẽ ở phương trời nào...”. 

 Năm  1999,  ông  nhận  Huy  chương  vì  sự  nghiệp  Mỹ  thuật  Việt  Nam  tại  Hà 
 Nội.  Ông  có  khá  nhiều  tranh  vẽ  trên  khắp  các  nẻo  đường  nhưng  có  lẽ  đọng  lại  trong 
 ông  là  bức  tranh  “Bàn  Cờ”  ,  vẽ  về  một  xóm  nghèo  ở  Sài  Gòn,  năm  1960.  Ông  ưng  ý 
 bức  tranh  đó  và  lần  triển  lãm  nào  cũng  treo,  và  mặc  dù  lần  nào  cũng  có  người  đòi 
 mua,  ông  vẫn  giữ  như  là  một  kỷ  niệm.  Một  bức  tranh  khác,  ông  nói,  ông  đã  vẽ  trong 
 nhiều  năm  liền,  mà  lúc  nào  cũng  ở  trong  một  tâm  trạng  “như  chìm  đắm,  như  chưa 
 tan  một  giấc  mơ”...  Đó  là  bức  “Đường  Dương  Bá  Trạc”  ,  một  con  đường  nhỏ,  bên 
 kia  cầu  chữ  Y,  quận  8,  nối  liền  nội  thành  và  ngoại  thành  thành  phố  Hồ  Chí  Minh. 
 Tâm  trạng  đó  cũng  đã  được  chia  sẻ  bởi  nhà  thơ  Thân  Thị  Ngọc  Quế,  vợ  ông,  khi  bà 
 viết: 

 Nâng theo cánh hạc thiên trường 
 Mà tình nước đã ngàn phương đất trời... 
 Ông  nói  ông  không  thích  viết  hồi  ký.  Ông  chỉ  viết  những  bức  “Thư  gia  đình”, 

 gởi  cho  người  thân,  đến  nay  đã  có  hơn  200  bức  như  thế.  Với  thư  gia  đình,  ông  có 
 thể  bày  tỏ  cảm  xúc,  những  hoài  niệm,  những  nghĩ  suy,  những  tình  cảm  riêng  tư 
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 không  gò  bó,  không  xếp  đặt.  Trong  một  bức  “thư  gia  đình”  mới  đây,  viết  từ  Đà  Lạt, 
 nơi ông dự định mỗi năm sẽ về sống vài ba tháng để vẽ: 

 “...  Đây  là  một  thành  phố  tình  cảm,  có  một  tâm  lý  riêng,  một  sắc  thái  riêng, 
 có  lẽ  chỉ  vì  gần  gũi  như  mặt  thấy  mặt,  tay  cầm  tay.  Cái  thành  phố  Đà  Lạt  này  như 
 biết  săn  sóc  gìn  giữ  tình  cảm  cho  con  người  biết  tìm  nó...  Thì  giờ  nhanh  chóng 
 nhưng  lúc  nào  cũng  nhàn  rỗi,  mỗi  một  hoạt  động  trong  ngày  gần  như  một  giải  trí, 
 có  lẽ  ở  đây  hơn  ở  Paris,  mới  thấy  thứ  nhàn  rỗi,  thanh  thản,  không  vướng  víu...  Sinh 
 hoạt ở đây đầy tình người...” (Thư gia đình,  số VN  5, ngày 12.6.2002). 

 Hiện  nay,  ở  tuổi  93,  ông  vẫn  miệt  mài  vẽ,  thỉnh  thoảng  qua  lại  Paris  -  Sài  Gòn 
 -  Hà  Nội  -  Đà  Lạt,  vẫn  viết  những  bức  thư  gia  đình.  Sức  khỏe  vẫn  dẻo  dai.  Trí  nhớ 
 tuyệt  vời.  Như  không  hề  có  tuổi  tác.  Không  hề  có  thời  gian.  Gặp  ông  gần  đây,  ông 
 nói  mỗi  ngày  vẫn  tập  thể  dục  đều  đặn  45  phút,  vẫn  ăn  uống  đạm  bạc  nhưng  lúc  này 
 hơi  bị  đau  nhức  cái  chân  một  chút.  Rồi  ông  cười:  “Phải  kiếm  một  cái  bệnh  gì  đó  để 
 mà  sống  chứ”  .  Ở  ông  luôn  luôn  toát  ra  một  sức  sống  lạc  quan,  một  sảng  khoái  đầy 
 minh triết. 

 Hẹn thư sau. 
 Thân mến. 

 Ghi  chú:  Năm  2010  này,  bác  sĩ  -  họa  sĩ  Dương  Cẩm  Chương  vừa  tròn...  trăm 
 tuổi.  Ông  đi  đứng  có  vẻ  yếu  hơn  trước,  không  còn  vẽ  được  nữa  nhưng  vẫn  rất  sáng 
 suốt.  Khi  đến  thăm,  ông  chỉ  cho  xem  một  bộ  sưu  tập  hằng  mấy  chúc  album  cá  nhân 
 những  nhật  ký  của  ông,  thư  từ  và  những  ghi  chép,  phác  thảo  rất  quý  giá  suốt  cả 
 hành trình “không mệt mỏi” của cả một đời người... 

 Đỗ Hồng Ngọc 
 Thư Gởi Người Bận Rộn  . 

 NXB Văn hóa - Văn nghệ TP.HCM, 
 tháng 10 năm 2010, tr. 196-200 

 MƯ� NG ĐẠI THỌ 
 BA� C SI� - HỌA SI� DƯƠNG CA� M CHƯƠNG 
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 ĐO�  HO� NG NGỌC 

 T  ừ  ngày  về  hưu,  bác  sĩ  Dương  Cẩm  Chương  sang  sống  ở  Pháp,  Mỹ  và  đi 
 chu  du  nhiều  nước  để  vẽ.  Hơn  chín  mươi  tuổi  ông  mới  về  ở  hẳn  quê  nhà.  Đối  với 
 tôi,  ông  là  bậc  “Đại  sư  phụ”  trong  nghề  y  cũng  như  trong  nghệ  thuật,  đồng  thời 
 cũng  là  bậc  trưởng  thượng  gần  gũi  vì  người  bạn  cùng  lớp  với  tôi  -  bác  sĩ  Thân 
 Trọng  Minh  -  vốn  là  cháu  ruột  nhà  thơ  Thân  Thị  Ngọc  Quế,  vợ  ông.  Chúng  tôi  vẫn 
 thường đến thăm ông bà và cũng quen gọi ông bằng “Chú”: Chú Chương. 

 Hôm  19.12.2010  vừa  qua,  tôi  được  mời  đến  dự  tiệc  mừng  Đại  Thọ  100  tuổi 
 của  ông  tại  Quán  Tre,  đường  Cao  Thắng,  thành  phố  Hồ  Chí  Minh  cùng  với  rất  nhiều 
 bà con thân quyến và bạn bè, đồng nghiệp... 

 Tôi tranh thủ đến sớm một chút để được gặp riêng ông: 
 Chú  Chương  ơi,  chú  cảm  thấy  thế  nào  về  buổi  Đại  thọ  long  trọng  dành  cho 

 chú hôm nay? 
 Thấy  già  thêm  một  tí.  Có  gì  đâu!  Đây  là  ngày  sinh  nhật:  một  đứa  bé  ra  đời. 

 Có  nhiều  chuyện  để  nói  lắm.  Thí  dụ  ai  cũng  bảo  đứa  bé  khóc  chào  đời  nhưng  chúng 
 ta  biết  đó  không  phải  là  tiếng  khóc.  Là  hô  hấp  ngoài  trời.  Phải  từ  biệt  bào  thai,  vào 
 trần  thế.  Chín  tháng  trong  bụng  mẹ  rất  quan  trọng.  Nhiều  chuyện  lạ,  ta  không  thể 
 biết hết, cả về sinh lý. Nó tạo nên tình mẹ. 

 Chú có bao giờ nghĩ tới cái chết không? 
 Không  bao  giờ  nghĩ  đến  cái  chết.  Tự  nhiên  phải  thế.  Lỗi  tạo  hóa.  Đã  sinh  cái 

 sống  ra  lại  sinh  cái  chết.  Tạo  hóa  không  phải  là  một  kỹ  sư  giỏi.  Tôi  thích  câu  nói 
 làm  sao  lúc  sinh,  một  mình  mình  khóc  mà  mọi  người  cười,  lúc  chết,  mọi  người  khóc 
 còn mình cười... 

 Mình đâu có biết mà cười? 
 Nghĩa là mình hài lòng vì đã làm được nhiều điều. Đã sống một đời đáng kể. 
 Chú nhìn thế nào về cuộc sống? 
 Vẫn  luôn  lạc  quan.  Khó  khăn  ở  đời  làm  cho  ta  sống  có  đạo  lý.  Cái  khổ  của 

 trần gian là đạo của sự sống. 
 Làm thế nào để trăm tuổi vẫn khỏe vui như chú? 
 Sức khỏe - Làm việc - Tình yêu  . 
 (Thấy tôi có vẻ tò mò, ông cười: Tình yêu rộng lớn đó nha!) 
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 Tuổi già có gì hay? 
 Tuổi già có nhàn rỗi và thiên nhiên. 
 Khi được mời phát biểu cảm tưởng, tôi nói: 
 “Khi  chú  Dương  Cẩm  Chương  tốt  nghiệp  bác  sĩ  y  khoa  thì  tôi  chưa  sinh  ra 

 đời,  khi  tôi  tốt  nghiệp  bác  sĩ  y  khoa  thì  chú  Chương  đã  về  hưu...  Thế  nhưng  với  tôi, 
 chú  luôn  là  bậc  “đại  sư  phụ”.  Tôi  nghĩ  sau  này  người  ta  có  thể  quên  một  Dương 
 Cẩm  Chương  bác  sĩ  nhưng  người  ta  không  thể  quên  một  Dương  Cẩm  Chương  họa 
 sĩ...”. 

 Nhớ Đến Một Người/  tr. 153 - 155 

 TRA� NG SOI BO� NG NƯƠ� C 

 ĐO�  HO� NG NGỌC 

 T  ôi  may  mắn  quen  biết  ông,  bác  sĩ  -  họa  sĩ  Dương  Cẩm  Chương,  hơn  mười 
 năm  trước  qua  người  bạn  đồng  môn,  đồng  khóa  là  bác  sĩ  Thân  Trọng  Minh,  cháu 
 gọi  bà  Thân  Thị  Ngọc  Quế  -  phu  nhân  ông  -  là  cô  ruột,  nhưng  với  ông,  riêng  tôi  còn 
 cảm  thấy  có  gì  đó  rất  gần  gũi,  như  đã  thân  quen  từ  xa  xưa  lắm,  có  lẽ  do  con  đường  y 
 nghiệp  của  ông  trải  qua  gần  như  con  đường  tôi  đã  và  đang  đi,  dù  khi  ông  tốt  nghiệp 
 bác  sĩ  y  khoa  thì  tôi  chưa…  chào  đời!  Ông  là  một  bậc  tiền  bối,  bậc  thầy,  đồng  thời 
 cũng  là  một  người…  bạn  của  chúng  tôi,  vì  ngoài  là  một  thầy  thuốc,  ông  còn  là  một 
 nghệ sĩ. Mà, nghệ sĩ thì không có tuổi. 

 Cách  đây  mấy  hôm,  ở  tuổi  103  này,  ông  phone  tôi  bảo  “”Ngọc  viết  cho  mình 
 Lời  tựa  cho  tập  sách  lưu  niệm  này  nhé!”.  Ối  trời.  Làm  sao  tôi  dám.  Ông  khẩn 
 khoản:  “Ngọc  viết  được  mà!”.  Tôi  ú  ớ  tìm  lời  từ  chối,  tìm  cách  hoãn  binh…  thì 
 ngay  tức  khắc,  ông  kêu  người  cháu  mang  đến  tôi  tập  bản  thảo  Trăng  soi  bóng  nước 
 và  không  quên  gởi  một  bức  “tâm  thư”  kèm  bài  thơ  “Tống  thê  nhập  đạo”  của  Lý 
 Thiệp đời Đường. 

 Làm sao mà dám chẳng vâng lời. 
 Trăng  soi  bóng  nước  quả  là  một…  “kỳ  thư”.  Nào  văn,  nào  thơ,  nào  họa,  nào 

 thư  riêng,  nào  bài  báo,  bài  phê  bình  nghệ  thuật…  là  những  kỷ  niệm  riêng  ông  suốt 
 cuộc hành trình hơn trăm năm của một đời người. 
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 Ta  sẽ  không  ngạc  nhiên  khi  từ  tuổi  ấu  thơ  ông  đã  say  mê  nghệ  thuật  mà  rồi  lại 
 lạc  vào…  y  khoa.  Là  bạn  văn  chương  của  Đoàn  Phú  Tứ,  Phạm  Văn  Hạnh  của  Xuân 
 Thu  nhã  tập,  cũng  là  bạn  y  khoa  cùng  thời  với  Trần  Văn  Bảng,  Trần  Duy  Hưng, 
 Đào Duy Hách… 

 Ta  có  thể  đọc  “Cuộc  phiếm  luận  tay  ba  giữa  Nguyễn  Hữu,  Dương  Cẩm 
 Chương và Trần Văn Bảng” để hiểu thêm về ông. 

 - Anh đam mê những gì? 
 -  Nhiều  thứ,  nhưng  rút  cuộc  là  hội  họa.  Tôi  thích  những  thứ  đem  cái  đẹp  lại 

 cho  chính  đời  người  như  âm  nhạc,  như  thơ  văn,  như  hội  họa…  nhưng  với  hội  họa 
 tôi thấy tôi có khiếu từ khi còn nhỏ… 

 Cho  nên  bác  sĩ  Trần  Văn  Bảng  đã  gọi  ông:  Một  tâm  hồn  nghệ  sĩ.  Một  y  sĩ  lạc 
 loài…  Lạc  loài  bởi  ông  giống  như  người  lỡ  bước,  thế  nhưng  ông  đã  là  một  bác  sĩ 
 giỏi,  một  phẫu  thuật  viên  và  một  nhà  y  tế  công  cộng.  Ông  hết  mình  với  công  việc, 
 say mê với công việc và tìm thấy vẻ đẹp nơi đó, kể cả những nỗi nhọc nhằn! 

 Một  nhà  báo  viết  về  ông:  “Một  thầy  thuốc  nhân  ái,  một  họa  sĩ  tài  hoa”.  Họa  sĩ 
 Trịnh  Cung  gọi  ông  là  “Người  tình  trăm  năm  của  những  nẻo  đường  hội  họa”,  còn 
 Cao Bá Ninh trong một thư riêng: Ông đã vẽ cho đời để đời đẹp hơn… 

 Trịnh  Công  Sơn  có  lần  nhận  định  :  “Bằng  tất  cả  sự  sảng  khoái  đầy  rạo  rực 
 của  một  con  người  không  có  tuổi  tác,  ông  chính  là  kẻ  lữ  hành  không  mệt  mỏi  của 
 đường  dài…”  .  Sảng  khoái.  Rạo  rực.  Lữ  hành  không  mệt  mỏi…  quả  là  hình  ảnh 
 “thiên  mã”,  cầm  tinh  của  ông.  Ni  sư  Trí  Hải  -  thầy  Đạo  của  ông  như  ông  nói  -  thì 
 nhận  xét:  “Các  nhà  báo  nói  bác  trông  như  một  Bá  tước,  họ  nói  cũng  đúng,  nhưng 
 tôi lại thấy bác như một nghệ sĩ và một Thiền sư, ở tính bình dị hồn nhiên của bác”. 

 Là  một  nghệ  sĩ.  Là  một  thiền  sư.  Hẳn  nhiên  ông  sống  rất  hồn  nhiên!  Có  lần 
 tôi  hỏi  ông  nghĩ  gì  về  cái  chết,  ông  bảo,  không  bao  giờ  nghĩ  đến  cái  chết.  Tự  nhiên 
 phải  thế.  Lỗi  của  tạo  hóa.  Và  gần  đây,  khi  ở  tuổi  103,  ông  nói  với  tôi:  “Chúng  ta  có 
 thể sống thong thả…”. 

 Và  ông  đã…  thong  thả  sống,  thong  thả  kể  chuyện,  làm  thơ,  và  hôm  nay, 
 thong  thả  có  tập  “Kỳ  thư”  này  gởi  đến  chúng  ta,  như  một  kỷ  niệm  mà  ông  gọi  là 
 “trăng  soi  bóng  nước”.  Vời  vợi  mà  lung  linh.  Có  đó  mà  không  đó.  Không  đó  mà  có 
 đó.  Như  một  câu  thơ  của  Lý  Thiệp  từ  ngàn  năm  cũ:  “Hoàn  như  thu  nguyệt  thủy 
 trung khan” (  Là bóng trăng thu đáy nước xem  - Đào  Huy Hách  dịch  ). 

 Ghi Chép Lang Thang 
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 tr. 71-74 
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 G  iáo  sư  Ngô  Gia  Hy,  nguyên  thầy  của  nhiều  thế  hệ  thầy  thuốc  chúng  tôi, 
 lúc  đó  đã  gần  tuổi  90,  thế  nhưng  vẫn  nhiệt  tình  chủ  trì  Hội  thảo  bàn  về  bàn  về  một 
 vấn  đề  thời  đại:  Rối  loạn  dương  cương.  Một  lần  nọ  ông  phone  gọi  tôi  đến  nhà  họp 
 mặt  với  một  số  thân  hữu,  mà  ông  gọi  là  “những  văn  nghệ  sĩ  gia  đình”  đang  đến 
 thăm  ông  đang  bị  bệnh  khá  nặng,  phải  truyền  nước  biển,  chích  kháng  sinh  tại  nhà. 
 Cứ  tưởng  ông  “liệt  giường  liệt  chiếu”  nhưng  không,  ông  vẫn  ngồi  say  sưa  nghe  các 
 bạn trẻ đàn hát, ngâm thơ. 

 Nào  “Em  đến  thăm  anh  một  chiều  mưa”,  nào  “Người  ơi  người  ở  đừng  về…” 
 và  đặc  biệt  là  bài  “Một  chút  long  lanh”  do  một  nữ  nghệ  sĩ  sáng  tác,  có  vẻ  như  dành 
 riêng  để  tặng  ông.  Còn  nhớ  vài  năm  trước  đó,  ông  đã  nhờ  tôi  chọn  giúp  ông  một  số 
 bài  thơ  -  chừng  50  bài  -  trong  tập  bản  thảo  của  ông  để  in  thành  một  tập  thơ  kỷ  niệm 
 tuổi  90.  Giọng  ông  sang  sảng  trong  điện  thoại,  nghe  đầy  nội  lực  như  một  người  ở 
 tuổi  trung  niên  có  lẽ  nhờ  nhiều  năm  ông  đã  kiên  trì  rèn  luyện  khí  công.  Tôi  định  tìm 
 lời  thối  thác  thì  ông  biết  ý  bảo  không  được  từ  chối,  rồi  ngay  tức  khắc  đã  thấy  người 
 nhà  ông  mang  tập  bản  thảo  tới.  Thật  là  một  tập  thơ  thú  vị!  Ai  ngờ  ông  thầy  thuốc 
 chuyên  về  niệu  khoa,  chỉ  biết  mổ  xẻ,  giảng  dạy  học  trò  mà  làm  thơ  dễ  thương  vậy. 
 Những  bài  thơ  chân  chất,  thấm  đượm  tình  cảm  của  ông  về  gia  đình,  bè  bạn,  về 
 những  cảnh  sống  của  người  dân  quê:  gieo  mạ,  đập  lúa,  tát  nước…  đến  cảnh  hạn 
 hán, lũ lụt… và những bài thơ về y nghiệp: 

 Khó thay giữ được lời nguyền 
 Làm người thầy thuốc mẹ hiền quanh năm 
 Thương người như thể thương thân 
 Lấy câu nhân đức phương châm suốt đời... 
 Nhưng  tôi  đặc  biệt  chú  ý  những  bài  thơ  viết  về  tình  yêu  của  ông.  Trong  một 

 bài thơ ông viết: 
 Thân nhau chung chiếu chung giường 
 Rượu cần cũng hút cùng chung một vò 
 Rừng khuya gió thổi phất phơ 
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 Không say men rượu ngẩn ngơ men tình 
 Làm  tôi  nhớ  đến  chuyện  “Cuôi  ba  dùm”,  một  chuyện  đường  rừng  rất  thú  vị 

 của  nhà  văn  Vũ  Hạnh,  kể  về  một  tập  quán  của  một  bộ  lạc  thiểu  số  ngày  xưa  là  khi 
 có  khách  đến  nhà,  cô  gái  rượu  của  chủ  nhà  sẽ  cùng  ăn,  cùng  ngủ  với  khách,  cùng 
 chung  chiếu,  chung  giường  với  khách,  nhưng  khách  đừng  vội  tưởng  bở,  đừng  tính 
 chuyện  tò  te  sẽ  bị  ăn  đòn  ngay!  Không  biết  thầy  tôi  hồi  còn  trẻ,  lên  hành  nghề  trên 
 vùng  rừng  núi  Tây  Bắc  có  bị…  sao  không.  Thế  nhưng  “chuyện  bây  giờ  mới  kể” 
 đáng  kinh  ngạc  hơn!  Ai  ngờ  cụ  già  gần  90,  một  bậc  trưởng  lão  trong  ngành  y,  đạo 
 mạo  nghiêm  cẩn  đến  vậy  mà  cũng  có  lúc  cũng  mềm  như  miếng  “bánh  đúc  riêu 
 cua”: 

 Bánh mềm như nụ hôn môi 
 Canh ngọt như tiếng yêu tôi thì thầm 
 Cà chua má đỏ môi hồng 
 Mặn mà đến thế nỗi lòng biết không… 
 Dĩ  nhiên  là  biết  quá,  cho  nên  trong  một  tập  thơ  của  nữ  sĩ  TD  tình  cờ  tôi  có 

 đọc  được  tập  thơ  Gặp  nhau  ,  có  lời  đề  “Tặng  Giáo  sư  NGH”  (mà  tôi  đã  xin  phép  tác 
 giả ghi lại đây): 

 Gặp nhau ở tuổi muộn màng 
 Mà sao lòng dạ xốn xang thế này 
 Già rồi tay vẫn trong tay 
 Rưng rưng xúc cảm dày dày tương tư… 
 Chị  TD  cười:  Anh  biết  không,  giáo  sư  mặc  veston  trắng  chỉnh  tề,  tóc  thưa 

 chải  mượt,  đứng  bên  cạnh  xe  đợi  tôi…  Khi  tôi  đến,  giáo  sư  liền  đưa  bó  hoa  giấu  sau 
 lưng  ra  trao  tặng  làm  tôi  rất  xúc  động  như  sống  lại…  60  năm  về  trước  ở  đất  Hà 
 thành  ngàn  năm  văn  vật  ngày  xưa,  nên  tôi  đã  viết  tặng  giáo  sư  mấy  câu  thơ  đó.  Rồi 
 chị lại cười: Không có gì đâu nghen! 

 Dĩ  nhiên  là  tôi  biết  không  có  gì  đâu  rồi,  vì  thật  ra  thầy  tôi  là  một  người  rất 
 mực  thủy  chung.  Thầy  không  yêu  thương  ai  hơn  cô.  Khi  cô  mất,  mấy  năm  trước 
 đây, thầy đã viết: 

 Em đi đâu có đi luôn 
 Vẫn còn tồn tại như thường trong tôi 
 Trong khóe mắt những con côi 
 Nụ cười cháu gái, dáng ngồi cháu trai… 
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 … những câu thơ mộc mạc, chân tình. 
 Trong  buổi  họp  mặt,  bỗng  ông  cao  hứng  nhắc  lại  mối  tình  đầu  thưở  lên  14 

 của  ông  với  một  cô  gái  hàng  xóm  cùng  quê  Kinh  Bắc.  Đó  là  một  mối  tình  câm.  Mỗi 
 ngày  ông  đứng  ngẩn  ngơ  nhìn  cô  gái  đi  qua  nhà  đến  nỗi  cô…  phát  hiện  được,  một 
 hôm  đứng  lại  đọc  cho  ông  nghe  mấy  câu  thơ  của  Arvers  để…  chọc  quê  ông: 
 J’aurais  passé  près  d’elle  inpercu,  toujours  à  ses  côtés  mais  pourtant  solitaire  (Hỡi 
 ơi  người  đó  ta  đây  /  Sao  ta  thui  thủi  đêm  ngày  chiếc  thân  -  Khái  Hưng  dịch).  Mối 
 tình  câm  đó,  mãi  61  năm  sau,  khi  được  88  tuổi,  ông  mới  thổ  lộ  khi  gặp  lại  bà  ở 
 Canada. Bà cười nói ông đừng nhắc lại chuyện xưa mà làm gì! 

 Tình  già  của  Phan  Khôi  thì  chỉ  có  24  năm  sau,  “Tình  cờ  đất  khách  gặp  nhau. 
 Hai  mái  đầu  đều  bạc.  Nếu  chẳng  quen  lưng  đố  nhìn  ra  được…  tiễn  nhau  rồi  con  mắt 
 còn  có  đuôi…”.  Tôi  chắc  hai  người  “trẻ  vĩnh  viễn”  này  lúc  tiễn  nhau  hẳn  con  mắt 
 cũng còn có đuôi như thế, dài hơn một chút là khác. 

 Nhớ Đến Một Người 
 tr. 179-183 

 GS  Ngô  Gia  Hy  sinh  năm  1914  tại  Hà  Nội,  tốt  nghiệp  bác  sĩ  năm  1948,  tu 
 nghiệp  tại  Pháp  (1950-1953)  và  tại  Mỹ  (1960).  Giáo  sư  thực  thụ  và  có  thời  gian  là 
 Khoa  trưởng  Đại  học  Y  khoa  Sài  Gòn,  từng  là  Chủ  nhiệm  Bộ  môn  Niệu  tại  Đại  học 
 Y  Dược  thành  phố  Hồ  Chí  Minh  và  Trung  tâm  Đào  tạo  và  Bồi  dưỡng  cán  bộ  Y  tế 
 thành  phố  (nay  là  Đại  học  Y  khoa  Phạm  Ngọc  Thạch,  Phó  Chủ  tịch  thường  trực  Hội 
 Y  Dược  học  thành  phố,  Tổng  biên  tập  tờ  Thời  Sự  Y  Dược  Học  .  Từ  năm  1995-2000, 
 ông  là  Hiệu  trưởng  Đại  học  dân  lập  Hùng  Vương.  GS  Ngô  Gia  Hy  mất  ngày  6.  10. 
 2004 tại TP. Hồ Chí Minh. 

 GIA� O SƯ NGO�  GIA HY: 
 “TRƯƠ� C HE� T LA�  NHƯ� NG BE�̣ NH NHA� N” 

 Đ  ó  là  lời  của  Giáo  sư  -  Bác  sĩ  Ngô  Gia  Hy  phát  biểu  trong  buổi  lễ  nhận  giải 
 thưởng  Tôn  Thất  Tùng  được  tổ  chức  tại  nhà  riêng  của  Thầy  ngày  22-9-  2004.  Thầy 
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 nói:  “Trong  suốt  cuộc  đời  làm  thầy  thuốc  và  thầy  dạy  học,  tôi  không  bao  giờ  nghĩ 
 tới  có  ngày  vinh  dự  nhận  giải  thưởng,  nhất  là  giải  thưởng  Tôn  Thất  Tùng:  một  ông 
 thầy  nổi  tiếng  trong  và  ngoài  nước.  Tôi  thiết  nghĩ,  những  người  tôi  phải  cám  ơn 
 trước  hết  là  những  bệnh  nhân  đã  tin  tưởng  và  giao  tính  mệnh  cho  tôi.  Nhận  phần 
 thưởng  này,  tôi  lại  nhớ  tới  những  sai  sót  đã  phạm  phải  do  giới  hạn  của  kiến  thức 
 cũng  như  kỹ  năng.  Nhưng  dù  sao,  trong  suốt  quá  trình  hoạt  động,  tôi  đã  không  làm 
 tổn thương y đức...”. 

 Giáo  sư  -  Bác  sĩ  Ngô  Gia  Hy,  người  thầy  của  nhiều  thế  hệ  thầy  thuốc  chúng 
 tôi  đã  vừa  mất,  vào  tuổi  92.  Dẫu  biết  sinh  lão  bệnh  tử  là  quy  luật  của  muôn  đời, 
 nhưng  khi  nghe  tin  Thầy  không  còn  nữa,  những  người  học  trò  chúng  tôi  không  khỏi 
 bàng  hoàng.  Thế  là  từ  nay  chúng  tôi  đã  mất  đi  một  chỗ  dựa,  một  “nóc  nhà”.  Riêng 
 tôi  được  học  với  Thầy  từ  40  năm  trước,  được  cộng  tác  với  Thầy  nhiều  năm  ở  Hội  Y 
 Dược  học  thành  phố  trong  lĩnh  vực  báo  chí.  Thầy  không  chỉ  là  một  người  thầy 
 thuốc  giỏi,  một  nhà  sư  phạm  mẫu  mực  mà  còn  là  một  nhà  văn  hóa.  Thầy  làm  việc 
 năng  nổ,  hăng  say  đến  không  ngờ  với  một  sức  dẻo  dai  đáng  kính  phục  ở  một  người 
 đã  cao  tuổi.  Thầy  chính  là  tác  giả  của  cuốn  sách  Khí  công  dày  đến  900  trang.  Năm 
 1998,  Thầy  còn  họp  bàn  với  chúng  tôi  về  việc  biên  soạn  một  cuốn  Bách  khoa  từ 
 điển  cho  sinh  viên,  thanh  niên,  học  sinh  .  Cho  đến  trước  khi  mất,  Thầy  vẫn  đang  là 
 người hiệu đính cho một cuốn từ điển y học. 

 Đánh  giá  về  sự  đóng  góp  của  Thầy  cho  ngành  y  tế  nói  chung  và  Hội  Y  Dược 
 học  thành  phố  nói  riêng,  Tiến  sĩ  Nguyễn  Duy  Cương,  Chủ  tịch  Hội  đã  phát  biểu 
 trong buổi lễ trao giải: 

 “Hội  Y  Dược  học  thành  phố  Hồ  Chí  Minh  mà  tôi  đại  diện  hôm  nay,  vô  cùng 
 xúc  động  và  tự  hào  được  tham  dự  lễ  trao  tặng  giải  thưởng  Tôn  Thất  Tùng  cho  Thầy 
 Giáo  sư  Ngô  Gia  Hy  -  Phó  chủ  tịch  thứ  nhất  của  hội,  về  những  cống  hiến  to  lớn  của 
 Thầy  trong  lĩnh  vực  chuyên  môn,  cũng  như  trong  việc  xây  dựng  và  phát  triển  bệnh 
 viện Bình Dân. 

 Đây  là  kết  quả  lao  động  không  mệt  mỏi  của  Thầy  trong  suốt  hơn  nửa  thế  kỷ 
 phấn  đấu  vì  sức  khỏe  của  nhân  dân  và  vì  sự  tiến  bộ  của  đội  ngũ  sinh  viên  đông  đảo. 
 Các  lớp  bác  sĩ  học  trò  của  Thầy  đã  nói  lên  công  lao  của  Thầy,  rất  xứng  đáng  với 
 giải  thưởng  mà  Thầy  được  trao  hôm  nay.  Đó  là  chưa  kể  sự  đóng  góp  quan  trọng 
 của  Thầy  trong  việc  xây  dựng  Hội  Y  Dược  học  thành  phố  từ  ngày  thành  lập  năm 
 1979 đến nay. 

 Tôi  biết  Giáo  sư  Ngô  Gia  Hy  không  chỉ  tha  thiết  với  chuyên  khoa  niệu  thận 
 của  mình,  mà  còn  tâm  huyết  hai  điều  quan  trọng  mà  đến  nay  Thầy  còn  đeo  đuổi.  Đó 
 là,  một  mặt,  dạy  và  học  đại  học  như  thế  nào,  nhất  là  trong  ngành  y,  mặt  khác  là  đạo 
 đức  của  người  thầy  thuốc,  cần  thể  hiện  cho  được  trong  một  Nghĩa  vụ  luật,  điều 
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 Thầy  còn  đang  tiếp  tục  phấn  đấu,  dù  tuổi  đã  ngoài  90.  Không  có  hai  điều  này,  thì 
 dù  chuyên  khoa  có  được  phát  triển,  chức  năng  và  sự  nghiệp  của  người  thầy  giáo  và 
 người thầy thuốc vẫn không thể trọn vẹn”. 

 Đúng  vậy.  Trong  những  ngày  nằm  trên  giường  bệnh,  Thầy  vẫn  có  những  bài 
 viết  góp  ý  mạnh  mẽ  về  vấn  đề  bảo  hiểm  y  tế,  giáo  dục...  Có  thể  nói,  Thầy  đã  làm 
 việc  không  biết  mệt  mỏi  cho  đến  phút  cuối  cùng.  Với  tôi,  ngoài  công  tác  chuyên 
 môn  mà  tôi  được  cộng  tác  với  Thầy,  tôi  còn  được  Thầy  chia  sẻ  một  khía  cạnh  riêng 
 mà  ít  người  biết  đến:  Thầy  còn  là  một  người  có  tâm  hồn  nghệ  sĩ,  rất  nhạy  cảm,  sáng 
 lập  Câu  lạc  bộ  ca  trù  Đại  học  Hùng  Vương  ,  có  hẳn  một  tập  bản  thảo  thơ  hàng  trăm 
 bài.  Cách  đây  vài  tháng,  Thầy  gọi  tôi  đến  nhà  họp  mặt  với  một  số  thân  hữu,  mà 
 Thầy  gọi  là  “văn  nghệ  sĩ  gia  đình”  lúc  Thầy  đang  ốm  khá  nặng,  phải  truyền  nước 
 biển.  Cứ  tưởng  Thầy  “liệt  giường  liệt  chiếu”  nhưng  không,  Thầy  vẫn  ngồi  say  sưa 
 nghe  các  bạn  đàn  hát,  ngâm  thơ.  Nào  Em  đến  thăm  anh  một  chiều  mưa,  nào  Người 
 ơi  người  ở  đừng  về...  và  đặc  biệt  là  bài  Một  chút  long  lanh  do  một  nữ  nghệ  sĩ  sáng 
 tác,  dành  riêng  tặng  Thầy.  Vài  năm  trước,  Thầy  nhờ  tôi  chọn  giúp  một  số  bài  thơ  - 
 khoảng  50  bài  -  trong  tập  bản  thảo  để  in  thành  một  tập  kỷ  niệm  tuổi  90.  Tôi  định 
 tìm  lời  thoái  thác  thì  Thầy  đã  biết  ý,  bảo  không  được  từ  chối  và  ngay  tức  khắc  đã 
 thấy  người  nhà  Thầy  mang  tập  bản  thảo  đến.  Thật  là  một  tập  thơ  thú  vị!  Ai  ngờ  ông 
 thầy  thuốc  chỉ  biết  mổ  xẻ,  giảng  dạy  mà  làm  thơ  dễ  thương  đến  vậy.  Những  bài  thơ 
 chân  chất,  thấm  đượm  tình  người,  tình  quê  hương...  và  đặc  biệt  những  bài  thơ  về  y 
 nghiệp: 

 Khó thay giữ được lời nguyền 
 Làm người thầy thuốc mẹ hiền quanh năm 
 Thương người như thể thương thân 
 Lấy câu nhân đức phương châm suốt đời... 
 Thầy  không  yêu  thương  ai  hơn  cô  -  người  vợ  hiền  vô  cùng  quý  trọng  của 

 Thầy. Khi cô mất vào mấy năm trước, Thầy đã viết: 
 Em đi đâu có đi luôn 
 Vẫn còn tồn tại như thường trong tôi 
 Trong khóe mắt những con côi 
 Nụ cười cháu gái, dáng ngồi cháu trai. 
 ... những câu thơ mộc mạc, chân tình mà thật cảm động. 
 Hôm nay, khi được tin Thầy mất, tôi cũng muốn nói rằng: 
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 Thầy đi đâu có đi luôn... 
 Bởi Thầy vẫn còn đó, qua những thế hệ học trò đang tiếp nối. 

 Đỗ Hồng Ngọc  . 
 Như Thị. 

 NXB Văn Nghệ, qúy III. 2008, tr. 49-53 

 MO�̣ T VA� I KY�  NIE�̣ M VE�  
 BA� C SI� NGUYE� N KHA� C VIE�̣ N 

 ĐO�  HO� NG NGỌC 

 T  ôi  có  may  mắn  được  quen  bác  sĩ  Nguyễn  Khắc  Viện  từ  hơn  mười  năm 
 trước,  vào  khoảng  năm  1985,  khi  ông  ghé  thăm  Bệnh  viện  Nhi  Đồng  1,  nơi  tôi  đang 
 công  tác.  Lần  đó  ông  nhờ  tôi  viết  một  bài  về  sốt  xuất  huyết  Dengue  ở  trẻ  em  để  ông 
 đăng  vào  tập  sách  Tìm  hiểu  trẻ  em  của  Nhà  xuất  bản  Phụ  Nữ  do  ông  làm  chủ  biên. 
 Từ  đó,  tôi  được  nhiều  lần  gặp  ông,  đặc  biệt  trong  những  năm  tôi  cùng  bác  sĩ  Lâm 
 Xuân  Điền  phụ  trách  bộ  môn  Xã  hội  học  -  Tâm  lý  học  cho  Trung  tâm  đào  tạo  và  bồi 
 dưỡng  cán  bộ  y  tế  thành  phố  Hồ  Chí  Minh  (nay  là  Đại  học  Y  khoa  Phạm  Ngọc 
 Thạch)  ông  đã  là  cố  vấn  cho  chúng  tôi  trong  những  bước  đầu  bỡ  ngỡ  để  đưa  một  bộ 
 môn  mới  vào  một  trường  đào  tạo  bác  sĩ  kiểu  mới  -  bác  sĩ  tổng  quát  hướng  về  cộng 
 đồng.  Ông  chú  ý  đặc  biệt  đến  việc  thực  tập.  Ông  nói  phải  xây  dựng  một  bộ  hồ  sơ 
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 bệnh  án  mẫu  về  tâm  lý  trẻ  em,  và  mỗi  sinh  viên  phải  làm  chừng  10  bệnh  án  như  thế. 
 Ông sợ rằng giảng dạy tâm lý không khéo trở thành lý thuyết suông, xa rời thực tế. 

 Nhiều  lần  tôi  đến  thăm  ông  lúc  ông  nghỉ  dưỡng  ở  Viện  Pasteur.  Thấy  hai  ông 
 bà  (ông  và  vợ  là  bà  Nguyễn  Thị  Nhất)  vừa  chăm  sóc  sức  khỏe  cho  nhau,  vừa  cùng 
 làm  việc  với  nhau  thật  là  “tâm  đầu  ý  hợp”.  Ông  có  nhiều  kế  hoạch  để  phát  triển  NT 
 (Trung  tâm  nghiên  cứu  tâm  lý  trẻ  em,  một  trung  tâm  đầu  tiên  ở  Việt  Nam  do  ông 
 sáng  lập).  Có  lần  ông  gửi  tặng  tôi  cuốn  Từ  điển  tâm  lý  vừa  in,  giải  thích  cho  tôi  rõ 
 những  từ  đầy  tính  sáng  tạo,  những  ý  niệm  phức  tạp  được  diễn  đạt  bằng  một  từ  tiếng 
 Việt  tương  đương,  chính  xác  mà  dễ  hiểu,  chẳng  hạn  phân  biệt  lo  hãi,  lo  âu,  lo  sợ  ... 
 Tôi  thật  sự  thán  phục  về  tài  dùng  tiếng  Việt  của  ông  khi  ông  dịch  chữ  placébo  trong 
 y  học.  Chữ  này  có  người  đã  dịch  là  “giả  dược”.  Nhưng  dịch  như  vậy  thì  Tàu  quá, 
 không  phải  Việt.  Có  người  dịch  là  “thuốc  giả”  thì  càng  sai,  vì  đây  không  phải  là 
 thuốc  giả,  mà  là  thuốc  giống  như  thuốc  thật  nhưng  vô  hại,  dùng  để  thử  nghiệm  lâm 
 sàng  nhằm  so  sánh  với  thuốc  thật.  Ông  đã  tìm  ra  một  chữ  rất  tuyệt  vời  là  “thuốc 
 vờ”  để dịch chữ placébo đó. Thuốc vờ thì giống như  thuốc thật mà không phải thật. 

 Tôi  nghĩ  một  người  đã  từng  dịch  Truyện  Kiều  sang  Pháp  ngữ  như  ông  mới  có 
 được  những  tìm  tòi,  suy  nghĩ  về  ngữ  nghĩa  tiếng  Việt  tuyệt  vời  đến  vậy.  Sau  này, 
 mỗi  lần  ra  Hà  Nội  công  tác,  dù  bận  bịu  thế  nào  thì  tôi  cũng  ghé  thăm  ông.  Ông  rất 
 ân  cần,  niềm  nở,  vui  vẻ  nói  chuyện  hàng  giờ  không  dứt  dù  có  vẻ  đã  yếu,  mệt.  Có 
 một  người  xe  ôm  chở  tôi  từ  Giảng  Võ  đến  Nguyễn  Chế  Nghĩa  trong  một  buổi  tối 
 trời  mưa  to  đã  hỏi  tôi  có  phải  đến  thăm  Bác  sĩ  Nguyễn  Khắc  Viện  không  và  ông  ta 
 chịu  khó  đợi  tôi  gần  cả  giờ  mà  không  phàn  nàn  dù  trước  đó  tôi  hứa  vào  thăm  chừng 
 mười  lăm  phút.  Lần  đó,  tôi  thấy  ông  yếu,  nằm  trên  giường,  khi  có  khách  ông  ngồi 
 cao  hơn  để  tiếp  chuyện,  gần  đó  có  cái  điện  thoại,  ông  nói,  nhờ  cái  điện  thoại  này  mà 
 ông  vẫn  tiếp  tục  làm  việc  với  các  cộng  tác  viên  bên  ngoài  dù  không  đi  lại  được  nữa. 
 Ông  “khoe”  đã  làm  xong  mấy  trăm  hồ  sơ  bệnh  án  tâm  lý  trẻ  em  rồi,  đã  ra  được  một 
 tập san chuyên ngành, đã tổ chức các chi nhánh của NT ở nơi này nơi khác... 

 Lúc  đó  tôi  đang  làm  cuốn  thuật  ngữ  về  HIV/AIDS,  nên  trong  lúc  nói  chuyện 
 tôi  hỏi  ông  về  vài  từ  liên  quan  đến  tình  dục,  tình  yêu.  Ông  nói  trong  tiếng  Pháp  chỉ 
 có  “Amour”  và  “Sex”  thì  ta  có  đến  những  bốn  từ:  Tình  duyên,  Tình  dục,  Tình  yêu, 
 Tình  nghĩa  mà  tiếng  Pháp  không  thể  dịch  được  từ  Tình  duyên,  Tình  nghĩa!  Mỗi  từ 
 đều  có  hàm  ý  khác  nhau  nhưng  có  liên  quan  mật  thiết  với  nhau,  gắn  bó  chặt  chẽ  với 
 nhau.  “Người  đâu  gặp  gỡ  làm  chi.  Trăm  năm  biết  có  duyên  gì  hay  không”  là  tình 
 duyên  đó,  chữ  “duyên”  trong  Phật  giáo.  Tôi  hỏi  sao  không  nói  Tình  yêu  trước  rồi 
 Tình  dục  theo  thứ  tự  Tình  duyên,  Tình  yêu,  Tình  dục,  Tình  nghĩa,  ông  cười:  “Anh 
 nghĩ theo luân lý, còn tôi nghĩ theo tâm lý”. 
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 Bác  sĩ  Nguyễn  Khắc  Viện  đã  mất  vào  tuổi  85,  lúc  2  giờ  45  phút  ngày 
 10-5-1997  tại  Hà  Nội.  Ông  là  một  nhà  trí  thức  lỗi  lạc,  một  nhà  văn  hóa  lớn  của  Việt 
 Nam.  Ông  là  một  tấm  gương  kiên  nhẫn,  gương  tranh  đấu  với  một  nghị  lực  phi 
 thường  đáng  cho  thế  hệ  trẻ  học  tập.  Từ  những  năm  1942-1951,  ông  đã  chịu  mổ  7 
 lần,  cắt  8  xương  sườn,  cắt  bỏ  hẳn  phổi  bên  phải  và  một  phần  ba  phổi  trái  vì  bệnh 
 lao,  trong  thời  kỳ  chưa  có  thuốc  chữa.  Các  bác  sĩ  Pháp  lúc  đó  đã  nói  ông  chỉ  có  thể 
 sống  nhiều  lắm  là  hai  năm  nữa,  thế  mà  ông  đã  sống  và  làm  việc  tích  cực  đến  45  năm 
 sau  mới  mất.  Ông  sinh  ngày  5-2-1913  tại  Hương  Sơn,  Hà  Tĩnh,  tốt  nghiệp  bác  sĩ  ở 
 Paris  năm  1940,  về  nước  năm  1963.  Ông  là  người  đưa  ra  phương  pháp  dưỡng  sinh 
 độc  đáo,  phương  pháp  “y  võ  dưỡng  sinh”  và  một  “bí  kiếp”  khí  công  với  12  câu  vè 
 mà mọi người có thể thực hành để được sức khỏe tốt: 

 Thót bụng thở ra 
 Phình bụng thở vào 
 Hai vai bất động 
 Êm, chậm, sâu, đều 
 Bình thường qua mũi 
 Khi gấp qua mồm 
 Tập trung theo dõi 
 Luồng ra luồng vào 
 Đứng ngồi hay nằm 
 Ở đâu cũng được 
 Lúc nào cũng được 
 Và ông dặn: “Nhớ là phải theo thật đúng, không được bỏ sót câu nào!” 
 Bây  giờ  trong  lúc  ngồi  viết  những  dòng  này,  tôi  còn  nhớ  cặp  mắt  sáng  quắc 

 của  ông,  giọng  nói  tuy  chậm  nhưng  rất  rõ  ràng  của  một  người  đầy  rẫy  “chân  khí” 
 trong  người,  dù  tuổi  đã  cao,  sức  đã  yếu.  Chắc  ông  cũng  muốn  tủm  tỉm  cười  dặn 
 thêm:  “Coi  chừng  tẩu  mã  nhập  ma  nếu  không  theo  đúng  từng  câu  từng  chữ  đó 
 nhé!”. 

 Ông thật là một người minh triết dễ thương. 
 Nhớ Đến Một Người 

 tr. 175-178 
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 VO�  HO� NG VA� O TUO� I 80 

 ĐO�  HO� NG NGỌC 

 T  ôi  quen  biết  anh  từ  30  năm  trước  ở  Nha  Trang.  Tính  về  vai  vế,  tôi  phải  gọi 
 anh  bằng…  “ông”,  vì  dì  tôi  là  bạn  của  con  gái  lớn  của  anh.  Nhưng  anh  vốn  xuề  xòa, 
 dễ  tính,  bảo  gọi  bằng  anh  thôi.  Còn  anh,  anh  luôn  luôn  toa,  moa  với  tôi  một  cách 
 thân mật. 

 Năm  nay  có  dịp  về  Nha  Trang,  tôi  ghé  thăm  anh.  Tìm  nhà  hơi  khó  vì  đường 
 sá  đã  mở  rộng,  nhà  cửa  thay  đổi  nhiều.  Tôi  đang  loay  hoay  tìm  cây  khế,  cây  trứng 
 cá  “làm  dấu”  trước  nhà  thì  một  bà  già  đi  ngang  qua  thấy,  hỏi  tìm  ai,  “Dạ  tìm  ông 
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 nhà  văn  Võ  Hồng”,  bà  đáp:  “Văn  võ  nào  đâu  tôi  chả  biết,  chỉ  biết  có  ông  già  sống 
 một  mình  ở  ngôi  nhà  kia  thôi!”.  Tôi  kể  lại  anh  nghe,  anh  cười  ha  hả,  có  vẻ…  chịu 
 bà già lắm vì nhà văn VÕ HỒNG thì không biết mà lại biết anh sống một mình! 

 Mà  thiệt  vậy!  Vợ  anh  mất  sớm  lúc  anh  hãy  còn  rất  trẻ.  Anh  vẫn  ở  vậy,  không 
 tục  huyền,  dù  không  ít  cô  thầm  thương  trộm  nhớ  ông  thầy  giáo,  ông  nhà  văn  nho 
 nhã,  dễ  mến.  Anh  vẫn  gà  trống  nuôi  con.  Tất  cả  đều  thành  đạt,  đều  đang  sinh  sống  ở 
 nước  ngoài,  chỉ  còn  ông…  gà  trống  ngày  một  lớn  tuổi  loay  hoay  một  mình  với 
 những người hàng xóm, với cây trứng cá, cây khế và mấy gốc dừa. 

 Anh  nuôi  một  con  chó  con  làm  bạn.  Lần  tôi  đến  thăm,  anh  lững  thững  ra  mở 
 cổng,  con  chó  ùa  ra  sủa  ầm  lên.  Tôi  hơi  hoảng  hỏi:  chó  có  dữ  không  anh?  Anh  trả 
 lời  tỉnh  queo:  nó  còn  hiền  hơn  moa!  Rồi  anh  dẫn  tôi  lên  gác.  Vẫn  căn  gác  nhỏ  với 
 một  phòng  chừng  hai  chục  mét  vuông,  vừa  là  chỗ  ăn  ngủ,  làm  việc,  tiếp  khách… 
 lổn  ngổn  những  sách  vở,  thư  từ,  bản  thảo…  Nhờ  cái  sân  thượng  phía  trước  có  bóng 
 râm  cây  khế,  cây  dừa  mà  anh  có  chỗ  để  mà  trầm  tư,  mà  hoài  cố  nhân  …  Anh  khoe 
 với  tôi  cái  chậu  nhỏ  trong  đó  có  một  cây  gai  bàn  chải  to  bằng  bàn  tay.  Anh  nói  miền 
 quê  anh  đi  đâu  cũng  gặp  cây  gai  bàn  chải  mọc  dọc  hai  bên  đường.  Anh  nhớ  nó  quá 
 nên  tìm  một  gốc  về  trồng.  Anh  giấu  nó  ở  một  góc  sân  thượng,  sợ  người  ta  trông 
 thấy cho là lập dị! 

 Có  lần  Đài  truyền  hình  Trung  ương  làm  một  phim  ngắn  về  “Thầy  Võ  Hồng”  . 
 Anh  rất  cảm  động  khi  được  về  thăm  lại  trường  Bồ  Đề  cũ,  chùa  Hải  Đức,  nhà  thờ 
 Chánh  tòa  Nha  Trang…  nhưng  anh  vẫn  thấy  ngượng  ngùng  khi  phải…  đóng  phim. 
 Rồi  cô  Thu  Trang  dạy  Cao  đẳng  Sư  phạm  ở  Tuy  Hòa,  quê  hương  anh,  đã  làm  một 
 luận  văn  thạc  sĩ  ngữ  văn  về  sự  nghiệp  văn  học  của  anh:  “Võ  Hồng,  nhà  văn  và  tác 
 phẩm”  do  giáo  sư  Hoàng  Như  Mai  hướng  dẫn,  mà  người  phản  biện  là  tiến  sĩ  Huỳnh 
 Như  Phương  ghi  nhận  xét:  mong  thấy  được  sớm  in  thành  sách  để  giúp  bạn  đọc  hiểu 
 thêm  về  nhà  văn  Võ  Hồng.  Nhắc  đến  mình,  anh  như  luôn  có  vẻ  ngượng.  Mấy  năm 
 trước,  trong  thư  gửi  tôi,  kèm  tập  thơ  mới  in  của  anh,  anh  viết  :  “Đọc  lại  văn  mình, 
 moa  thấy  là  nếu  văn  xuôi  thì  Ngộ,  còn  thơ  thì  Ngượng.  Cái  gì  mà  yêu  thương,  nhớ 
 nhung,  đợi  chờ…  mắc  cỡ  thấy  mồ!”.  Tôi  hiểu  anh,  bởi  vì  văn  thì  còn  có  thể  đổ  thừa 
 tại  hư  cấu,  tại  tâm  lý  nhân  vật  nọ  kia,  chứ  thơ  thì  hết  phương  chối  cãi!  Nhưng  theo 
 tôi,  văn  Võ  Hồng  đã  là  một  thứ  thơ,  một  thứ  thơ  xuôi,  nhàn  nhã,  đằm  thắm,  chân 
 thật… làm xúc động lòng người! 

 Hỏi  anh  lúc  này  có  khỏe  không,  anh  nói  khỏe  gì  nổi,  bệnh  rề  rề.  Nhiều  tuổi 
 rồi,  con  ở  xa,  bệnh  cũng  làm  biếng  đi  bệnh  viện  nữa.  Phải  nhờ  người  quen  đưa  đi 
 khám  hoài  cũng  ngại  quá!  Vậy  mà  hôm  nghe  tin  tôi  bệnh  nặng,  phải  đi  mổ  cấp  cứu, 
 anh  viết  thư:  “Mười  hai  giờ  khuya,  moa  ra  sân  thượng,  quỳ  hướng  về  sao  Bắc  đẩu 
 hết lòng cầu nguyện cho toa tai qua nạn khỏi…”. 
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 Trở  lại  chuyện  thăm  anh  ở  Nha  Trang  lần  này,  tôi  thật  bất  ngờ  thấy  anh  không 
 còn  “cô  đơn”  nữa.  Trong  phòng  anh  treo  một  tấm  ảnh  chân  dung  khá  lớn  của  cô  đào 
 hát  bóng  xinh  đẹp  Lý  Linh,  người  đóng  vai  Tống  Khánh  Linh  trong  một  phim  nhiều 
 tập  chiếu  trên  truyền  hình!  Thì  ra  “ông  lão”  mê  tài  tử  này  không  biết  tự  bao  giờ! 
 Thấy  tôi  bỡ  ngỡ,  anh  cười:  “Đứa  cháu  mình  ở  ngoài  quê  coi  phim  rồi  nó  nói  với 
 mình:  Cậu  ơi,  sao  mà  cô  đào  đóng  phim  này  giống  hệt  mợ…  Mình  giật  mình,  “kiểm 
 chứng”  lại  thì  quả  là  có  nhiều  nét  giống  y  hệt  vợ  mình  hồi  đó,  nên  mình  treo  ảnh 
 này lên đây”.  Anh lại có vẻ ngượng. 

 Nhớ  Tết  này  (2001)  anh  đã  tám  mươi,  tôi  thử  bói  cho  anh  một  quẻ  bằng  cách 
 mở  ngẫu  nhiên  một  trang  trong  cuốn  Trầm  tư  của  anh  mà  tôi  gọi  là  “bói  Võ  Hồng”, 
 tình cờ trong câu 259, câu trao đổi của anh với một “cô nào đó”, chắc là Lý Linh: 

 - Em như đóa hoa dành cho vương tôn quyền quý, còn anh… 
 -  Câu  đó  phải  do  em  nói.  Tâm  hồn  anh  đẹp  và  mảnh  như  hoa.  Nên  khó  nuôi 

 dưỡng, khó chăm sóc. Em đành phụ bạc anh… 
 Vậy  là  chàng  “Tú  Uyên”  Võ  Hồng  với  “tâm  hồn  anh  đẹp  và  mảnh  như  hoa” 

 đó vẫn chờ đợi nàng Giáng Kiều từ trong tranh một hôm nào đó lại bước ra. 

 Nhớ Đến Một Người, 
 tr. 17 - 20 

 CA� I ĐẸP 

 ĐO�  HO� NG NGỌC 

 Em ơi em đẹp vô cùng 
 Vì em có cái lạ lùng bên trong 
 (Bùi Giáng) 
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 C  ái  lạ  lùng  bên  trong  là  cái  gì  vậy?  Chẳng  lẽ  Bùi  Giáng  có  cách  nhìn  của 
 các  thầy  thuốc,  nhìn  con  người  “xuyên  thấu”  với  môn  cơ  thể  học,  môn  hình  ảnh  học 
 với  nào  dao  nào  kéo,  nào  siêu  âm  bốn  chiều,  nào  chụp  cắt  lớp?  Chắc  chắn  là  không 
 rồi  vì  ông  là  một  nhà  thơ.  Hẳn  là  ông  muốn  nói  đến  cái  đẹp  tâm  hồn,  khác  với  cái 
 đẹp  thể  chất  bên  ngoài,  và  chính  cái  đẹp  bên  trong  đó,  nó  mới  lạ  lùng  làm  sao,  chính 
 nó  mới  quyết  định  thế  nào  là  cái  đẹp  của  một  người  con  gái!  Nhưng  làm  cách  nào 
 mà  ta  có  thể  cân  đong  đo  đếm  được  cái  đẹp  của  tâm  hồn?  Nhà  thơ  chịu.  Chỉ  có  thể 
 kêu  lên  mà  thôi:  Em  ơi  em  đẹp  vô  cùng.  Vì  em  có  cái  lạ  lùng  bên  trong  .  Và  vì  không 
 thể  cân  đong  đo  đếm  được  cái  đẹp  bên  trong  đó,  người  ta  đành  cân  đong  đo  đếm  cái 
 đẹp  bên  ngoài,  bằng  những  con  số  cân  nặng,  chiều  cao,  vòng  số  1,  số  2,  số  3  theo 
 một  quy  tắc  giả  tạo  nào  đó  để  rồi  so  sánh  xếp  hạng  cái  đẹp.  Chuyện  vui  kể  rằng  vào 
 cái  thời  thi  sắc  đẹp  mà  chưa  được  phép  đo  đạc  trên  người,  chưa  được  phép  bắt 
 người  ta  mặc  đồ  tắm  hai  mảnh  để  dòm  ngó  so  sánh  đã  có  một  cuộc  thi  hoa  hậu  mà 
 mỗi  thí  sinh  chỉ  phải  mang  một  cái  gì  đó  tượng  trưng  cho  người  ta  đánh  giá  vòng  số 
 1.  Có  người  thì  mang  2  trái  bưởi  năm  roi,  người  2  trái  dừa,  người  mang  đu  đủ, 
 mướp,  thậm  chí  mang  cả  bí  rợ  đi  thi  thì  có  một  thí  sinh  chỉ  mang  2  trái  quít  nhỏ. 
 Giám  khảo  phì  cười  hỏi  vậy  thì  thi  thố  cái  nỗi  gì?  Cô  thí  sinh  trả  lời  vì  quy  chế 
 không  nói  rõ  nên  tưởng  chỉ  cần  mang  một  cái  gì  đó  tượng  trưng  là  được,  do  đó  chỉ 
 mang phần tượng trưng cái “núm”! 

 Trở  lại  chuyện  cái  đẹp  lạ  lùng  bên  trong  mà  nhà  thơ  muốn  nói.  Đo  đếm  cách 
 nào  đây?  So  sánh  cách  nào  đây?  Không  phải  lấy  bằng  cấp,  học  lực.  Không  thể 
 phỏng  vấn  đôi  câu  về  điều  này  điều  nọ.  Hay  là  theo  tiêu  chuẩn  của  người  xưa  mà 
 nay  ít  còn  ai  nhắc  tới?  Người  xưa  đưa  ra  bốn  tiêu  chuẩn  là  “công,  ngôn,  dung, 
 hạnh”.  Dung  có  vẻ  như  để  nói  riêng  về  cái  đẹp  hình  thể  thì  cũng  xếp  hạng…  ba! 
 Trước  đó  còn  phải  công  còn  phải  ngôn  nữa!  Bởi  người  mà  chưa  nói  đã  cười,  chưa  đi 
 đã  chạy  thì  ta  gọi  là  người  “vô  duyên”!  Mà  “duyên”  thì  quan  trọng  lắm.  Còn  duyên 
 kẻ  đón  người  đưa  /  hết  duyên  đi  sớm  về  trưa  một  mình!  Như  vậy  rõ  ràng  không  phải 
 các  số  đo  làm  cho  kẻ  đón  người  đưa!  (Dĩ  nhiên  bây  giờ  có  khác  một  chút,  có  thể  xe 
 hơi  đời  mới  nối  đuôi  chờ,  nhưng  đó  là  chuyện  khác  rồi!).  Ngay  cả  với  chữ  “dung” 
 đó  thôi  cũng  bao  hàm  “cái  đẹp  bên  trong”  của  nó.  Bởi  dung  ở  đây  còn  mang  ý  nghĩa 
 là  dáng  vẻ  uy  nghi,  thư  thái,  dịu  dàng,  trang  nhã,  hòa  đồng,  bao  dung,  khoan 
 nhượng… bên cạnh cái nhan sắc  “Vân tưởng y thường  hoa tưởng dung”. 

 Bài  ca  dao  Mười  thương  của  ta  cũng  thật  tuyệt.  Cứ  một  cái  thương  bên  ngoài 
 thì liền theo đó là một cái thương bên trong: 

 Một thương tóc bỏ đuôi gà 
 Hai thương ăn nói mặn mà có duyên 
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 Ba thương má lúm đồng tiền 
 Bốn thương nếp ở… 
 Thì  ra  không  chỉ  tóc  tai,  chỉ  má  lúm  (có  thể  đi  mỹ  viện  làm  vài  cái  dễ  ợt)  mà 

 còn  ăn  còn  nói,  còn  gói  còn  mở  trong  nếp  ở  của  mình,  trong  mối  tương  giao  giữa 
 mình với mọi người chung quanh. 

 Cho nên nói về cái đẹp của một người con gái, Bùi Giáng chỉ nói đơn giản: 
 Em ơi em đẹp vô cùng 
 Vì em có cái lạ lùng bên trong 
 Ta có thể xin phép nhà thơ cao hứng nói thêm: 
 Em ơi em đẹp vô song 
 Vì em có cái bên trong lạ lùng!... 
 Vâng,  cái  lạ  lùng  bên  trong  và  cái  bên  trong  lạ  lùng  đó  mới  thật  tuyệt  vời  làm 

 sao, nó mới làm cho người ta đẹp vô cùng, đẹp vô song vậy! 

 Đỗ Hồng Ngọc 
 Ăn Vóc Học Hay 

 Trường Đại học Hoa Sen & Phương Nam Book, quý IV. 2012 
 tr. 26-29 

 ĐI CU� NG LA�  VE�  

 ĐO�  HO� NG NGỌC 

 C  ó  người  hỏi  tôi  có  phải  Trịnh  Công  Sơn  là  một  thiền  sư  không  mà  sao  cứ 
 thấy  tôi  nhắc  và  trích  dẫn  ca  từ  của  anh  trong  các  bài  viết  về  Thiền,  về  Phật  pháp 
 của tôi. 
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 Với  tôi,  Trịnh  Công  Sơn  không  chỉ  là  một  “thiền  sư”  mà  anh  còn  là  một  vị 
 “Bồ  tát”.  Dĩ  nhiên  “Bồ  tát”  trong  cái  nhìn  của  tôi  thôi,  bởi  vì,  anh  đã  mang  đến  cho 
 tôi  -  và  có  thể  cho  nhiều  người  khác  nữa  -  biết  bao  niềm  phúc  lạc,  bình  an,  cũng  như 
 biết  bao  nỗi  xót  xa,  khắc  khoải...  tùy  theo  lứa  tuổi  của  mình  như  một  thứ  “vô  lượng 
 nghĩa kinh”. 

 Mãi  đến  vài  năm  sau  khi  anh  mất,  tôi  mới  viết  được  một  bài  thơ  nhỏ  về  anh: 
 “Kẻ  rong  chơi”.  Phải,  theo  tôi,  anh  là  một  kẻ  rong  chơi.  Một  vị  “bồ  tát”  hiển  nhiên 
 là  phải  rong  chơi  trong  cõi  Ta  bà  thôi,  với  cái  tâm  không  phân  biệt,  không  chấp 
 trước.  Rong  chơi  thôi  đã  là  quá  đủ.  Và  không  dễ.  Bởi  khi  ta  mất  đi  sự  rong  chơi,  tức 
 khắc ta rơi vào những “điên đảo mộng tưởng”. 

 Khi  có  cái  tâm  Bồ  tát,  người  ta  “thị  hiện”  ở  cõi  người  như  một  cuộc  “du  ư  Ta 
 bà  thế  giới”,  để  chia  sẻ  những  niềm  vui  và  cả  những  nỗi  đau  để  rồi  một  hôm  “ta 
 lắng  nghe  ta”  thì  chợt  nhận  ra  một  nỗi  niềm  “từ  bi  bất  ngờ”  ập  đến,  từ  đó  biết  ra 
 “một cõi đi về” thênh thang! 

 Khi  viết  Gió  heo  may  đã  về  tôi  nhìn  Trịnh  Công  Sơn  khác  với  khi  tôi  viết 
 Nghĩ  từ  trái  tim  .  Ở  Gió  heo  may  đã  về  ,  Trịnh  Công  Sơn  là  của  “cát  bụi  mệt  nhoài”, 
 còn  ở  Nghĩ  từ  trái  tim  ,  Trịnh  Công  Sơn  là  của  “ta  là  ai  mà  còn  trần  gian  thế”?  Một 
 câu hỏi như vậy mỗi chúng ta chẳng đã từng khắc khoải tự hỏi chính mình đó sao? 

 Câu  trả  lời  có  đó  rồi:  “Trên  hai  vai  ta  đôi  vầng  nhật  nguyệt  /  rọi  suốt  trăm 
 năm  một  cõi  đi  về”.  Đi  cũng  là  về.  Về  cũng  là  đi.  Nó  không  từ  đâu  đến,  cũng  chẳng 
 về  đâu  (Vô  sở  tùng  lai  diệc  vô  sở  khứ).  Chính  là  cái  mà  Bùi  Giáng  vẫn  thường  hay 
 nói  “Hà  dĩ  cố?  Chơi  thôi  mà”.  Đôi  vầng  nhật  nguyệt  ấy  là  “mình”.  Một  thứ  ánh  sáng 
 vẫn  soi  suốt  dặm  trường.  Ta  là  ai  mà  còn  trần  gian  thế?  Ta  là  ai  mà  yêu  quá  đời 
 này?  Sao  không  qua  bờ  bên  kia  (đáo  bỉ  ngạn)  đi,  sao  không  “thị  hiện”...  niết  bàn  đi, 
 mà cứ phải loanh quanh cho đời mỏi mệt? 

 Tôi  quen  Trịnh  Công  Sơn  từ  cái  đêm  anh  ôm  đàn  hát  một  mình  dưới  mái  hiên 
 tôn  một  tối  ở  sân  trường  Đại  học  Văn  khoa  Sài  Gòn  thuở  đó.  “Một  người  già  trong 
 công  viên/  một  người  điên  trong  thành  phố/  một  người  nằm  không  hơi  thở/  một 
 người  ngồi  nghe  bom  nổ...  Anh  nói  tiếng  nói  của  chúng  tôi.  Tôi  nghe  mình  buốt 
 lạnh:  “Vết  lăn  vết  lăn  trầm...  Bài  ca  dao  trên  cồn  đá;  ôi  quê  nhà  một  thời.../  đại  bác 
 ru  đêm  dội  về  thành  phố,  em  bé  co  ro,  từng  hạt  cơm  khô,  em  bé  lõa  lồ,  khóc  tuổi  thơ 
 đi”...  Lứa  chúng  tôi,  nói  như  bạn  tôi,  Lữ  Kiều  không  chọn  lịch  sử  mà  lịch  sử  chọn 
 mình. 

 Anh  biết  tôi  với  tên  Đỗ  Nghê,  những  bài  thơ  gần  gũi  trên  Bách  Khoa  ,  Tình 
 Thương...  Anh  thường  gởi  cho  tôi  những  em  bé  với  đôi  dòng  nguệch  ngoạc:  “Gửi 
 Đỗ Nghê... chăm sóc giùm...” 
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 Mỗi  lần  tôi  ghé  nhà  thăm  anh  thường  kêu  to:  “Lấy  cho  cậu  Ngọc  một  ly  nước 
 lọc!”  Anh  biết  tôi  không  rượu,  không  thuốc  lá.  Và  không  ép.  Những  khi  đông  vui, 
 ly  này  ly  khác,  thuốc  lá  chuyền  tay,  anh  vẫn  gọi  người  nhà:  “Lấy  cho  cậu  Ngọc  một 
 ly nước lọc!” 

 Khi  tôi  in  tập  Giữa  hoàng  hôn  xưa  ,  thì  bìa  là  của  Trịnh  Công  Sơn  với  một 
 bức  vẽ  thiệt  ngộ  dành  riêng  cho  bài  “Thư  cho  em  bé  sơ  sinh”  ...  Khi  viết  Gió  heo 
 may  đã  về  ,  tôi  dùng  ca  từ  của  anh  để  đặt  các  tiểu  tựa,  Trịnh  Công  Sơn  bèn  “viết 
 thêm”  mấy  dòng  ở  lời  bạt.  Anh  nói:  Moi  sẽ  nói  ngược  lại  ý  toi  cho  vui  nhé.  Toi  nói 
 “có  già”,  moi  sẽ  nói  không  có  già  nhé!  Và  rồi  anh  viết:  “Không  có  già,  không  có 
 trẻ. Nói với một người trẻ tôi già rồi em ạ là một điều vô lễ”. 

 Đỗ  Trung  Quân  nhận  ra  ngay  vụ  “cãi  vã”  này  và  bảo  sao  cho  đến  cùng,  bác  sĩ 
 nói có, nhạc sĩ bảo không... trong một bài viết trên  Tuổi Trẻ  . “Như sông vào biển”. 

 Năm  1977,  nghe  Trịnh  Công  Sơn  bệnh  nặng,  đang  nằm  ở  khoa  Săn  sóc  đặc 
 biệt  bệnh  viện  Chợ  Rẫy.  Tôi  đến  thăm.  Cả  nhà  đang  bứt  rứt  lo  lắng  đi  qua  đi  lại 
 trước  cửa  phòng,  vì  không  ai  được  vào.  Tôi  trong  nghề  nên  được  các  đồng  nghiệp 
 cho  vào  thăm  sau  khi  đã  khoác  thêm  blouse  trắng,  đôi  giày...  đâu  đó  chỉnh  tề.  Ôi 
 Trịnh  Công  Sơn  đó  ư?  Một  cái  xác  ve  xẹp  lép,  nhẹ  tênh  trên  tấm  drap  trắng  với 
 nồng  nặc  mùi  nhà  thương  và  bao  bệnh  nhân  hấp  hối  xung  quanh.  Ôi,  biết  bao  ca 
 khúc  say  đắm  thẫn  thờ  là  từ  cái  xác  ve  xẹp  lép  nhẹ  tênh  này  đó  sao?  Có  cái  gì  đó  đã 
 bay  lên  làm  nên  một  Trịnh  Công  Sơn  từ  trong  tứ  đại  ngũ  uẩn  này  đó  vậy?  Có  cái  gì 
 đó  “mặc  khải”  chăng?  Có  cái  gì  đó  “thị  hiện”  chăng?  Đã  mượn  anh  để  trình  hiện 
 như hoa sen trong đầm lầy, như quỳnh hương thoáng sát na? 

 Tôi  lay  nhẹ.  Anh  mở  mắt.  Nhìn  chầm  chậm  rồi  lóe  sáng  “  Toi  mới  về  đó  hả?” 
 Thì  ra  anh  vẫn  tỉnh,  vẫn  nhận  ra  tôi,  còn  biết  tôi  vừa  mới  về  sau  chuyến  tu  nghiệp 
 ngắn  ở  Paris.  Tôi  mừng  quá.  Một  cô  y  tá  đến  chích  thuốc.  Tôi  hỏi  cô  có  biết  ai  đây 
 không?  Cô  lắc  đầu.  Trịnh  Công  Sơn  đó.  Cô  hơi  ngớ  ra.  Tôi  nói  thêm  nhạc  sĩ  Trịnh 
 Công  Sơn  đó.  Cô  có  vẻ  kinh  ngạc.  Hình  như  cô  kêu  lên,  không  ra  tiếng:  Trịnh  Công 
 Sơn đây sao? Trịnh Công Sơn đây sao? 

 Tôi  thăm  khám  qua  và  bảo  không  sao  đâu.  Gan  thôi.  Gan  anh  thòng  xuống 
 đến  7cm  dưới  bờ  sườn  phải.  Thật  ra  bệnh  anh  nặng  hơn  nhiều  với  nào  tiểu  đường, 
 nào  khớp,  nào  phổi,  nào  thận...  (Trước  đó  tôi  đã  được  tham  khảo  bệnh  án).  Mấy 
 ngày  sau,  anh  được  chuyển  lên  phòng  riêng  ở  tầng  thứ  11.  Lần  này  tôi  đến  đã  thấy 
 anh thảnh mảnh. 

 Khi  anh  được  về  nhà,  thỉnh  thoảng  tôi  lại  ghé  thăm.  Lấy  cho  cậu  Ngọc  ly 
 nước  lọc  nè!  Anh  lại  kêu.  Anh  khoe  mấy  bức  tranh  mới,  nêu  những  ý  tưởng  mới... 
 “  Moi  quyết  định  bỏ  rượu  và  bỏ  thuốc  lá  rồi.  Một  sáng  đi  bộ  được  một  quãng...”. 
 Anh  nói.  Tôi  cười  cười.  Lần  sau  đến,  anh  nói.  Moi  quyết  định  bỏ  thuốc  lá  thôi. 

 ĐỖ HỒNG NGỌC & NHIỀU TÁC GIẢ: TUYỂN TẬP CÀNH MAI SÂN  TRƯỚC * *  170 



 Thuốc  lá  mỗi  người  một  gu,  nhưng  rượu  thì  mọi  người  đều  có  thể  uống  chung  với 
 nhau  được.  Bạn  đến  đông  vui  không  thể  không  uống  chút  rượu.  Anh  giải  thích.  Tôi 
 vẫn  mỉm  cười.  Anh  có  lý.  “Cuộc  đời  đó  có  bao  lâu  mà  hững  hờ?”  Vấn  đề  là  chất 
 lượng cuộc sống chứ! 

 Rồi  đùng  cái  tôi  bị  tai  biến  mạch  máu  não  phải  mổ  cấp  cứu.  Những  người  bạn 
 đến  thăm  lần  này  lại  có  Trịnh  Công  Sơn.  Anh  đi  cùng  Lữ  Quỳnh.  Trịnh  Công  Sơn 
 ôm  theo  một  bó  hồng  vàng.  Lúc  nào  anh  cũng  tươm  tất  như  vậy.  Tôi  khoe  anh  mấy 
 bức  ký  họa  trên  giường  bệnh  của  mình.  Cái  đầu  trọc  lóc  bình  vôi.  Anh  có  vẻ  khoái 
 lắm.  Hình  như  anh  cũng  đang  tủm  tỉm  cười:  Đó,  thấy  chưa?  Toi  không  rượu,  không 
 thuốc lá! 

 Rồi một hôm. Lữ Kiều phone báo tôi Trịnh Công Sơn đi rồi. 
 Đi vào ngày 1.4, ngày của Cá. 
 Đi, cũng có nghĩa là về. 

 Nhớ Đến Một Người 
 tr. 29-33. 

 TRƯƠNG THI�N, MO�̣ T VA� I KY�  NIE�̣ M 

 ĐO�  HO� NG NGỌC 

 C  ùng  một  lứa  tuổi  nhưng  Trương  Thìn  học  trước  tôi  một  năm  tại  Y  khoa  đại 
 học  đường  Sài  Gòn,  28  Trần  Quý  Cáp  (nay  là  Võ  Văn  Tần,  Q3,  thành  phố  Hồ  Chí 
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 Minh).  Anh  ra  trường  năm  1968,  còn  tôi,  1969.  Học  chung  với  nhau  suốt  nhiều  năm 
 tháng  ở  trường  Y,  cùng  sinh  hoạt  văn  nghệ,  làm  báo  sinh  viên...  chúng  tôi  vô  cùng 
 thân  thiết.  Ngay  khi  học  năm  thứ  hai,  tôi  ra  tờ  báo  Sống  ,  ronéo,  thuần  túy  văn 
 chương  và  y  học  cùng  với  Thân  Trọng  Minh  (Lữ  Kiều,  Nàng  Lai),  Hà  Ly  Hải...  thì 
 Trương  Thìn  làm  tờ  Hướng  Mới  ,  mang  màu  sắc  đấu  tranh  chính  trị.  Rồi  chúng  tôi 
 còn  làm  chung  với  nhau  ở  báo  Tình  Thương  của  Sinh  viên  Y  khoa  Sài  Gòn  từ  lúc 
 bắt  đầu  (1964)  đến  ngày  phải  đình  bản  (1967).  Trương  Thìn  là  một  sinh  viên  nổi 
 tiếng  hùng  biện  của  trường  Y,  một  tay  “xách  động”  trong  phong  trào  sinh  viên 
 những  năm  60  thời  đó.  Anh  lại  đa  tài.  Vẽ  hay,  đàn  giỏi,  viết  nhạc,  làm  thơ,  nắn 
 tượng  và  ở  đâu,  chỗ  nào  anh  cũng  sẵn  sàng  ôm  lấy  cây  đàn  ghi-ta  nghêu  ngao  hát 
 những  bài  do  mình  sáng  tác.  Mà  hát  rất  hay,  hát  với  tất  cả  tâm  hồn.  Nhiều  người  nói 
 không  biết  năng  lượng  của  anh  ở  đâu  mà  nhiều  thế!  Lúc  cao  hứng,  trong  một  buổi 
 sáng  anh  vẽ  hàng  chục  bức  tranh  với  đủ  thứ  chất  liệu;  lúc  cao  hứng,  trong  một  buổi 
 tối  anh  làm  cả  một  tập  thơ  dày  cộp  và  sẵn  sàng  vừa  đệm  đàn  vừa  hát  vừa  đọc  thơ 
 cho  bạn  bè  nghe.  Nhưng  có  một  biệt  tài  mà  tôi  luôn  luôn  phục  anh  là  làm  người  dẫn 
 chương  trình,  bây  giờ  gọi  là  MC,  rất  tuyệt.  Anh  có  nhiều  sáng  kiến,  nhiều  ý  tưởng 
 độc  đáo,  có  khả  năng  “khuấy  động”  một  bầu  không  khí  cần  thiết.  Còn  nhớ  những 
 đêm  sinh  hoạt  văn  nghệ  ngoài  trời  của  Hội  Trí  thức  yêu  nước  những  năm  đầu  thập 
 niên  80  với  Phạm  Trọng  Cầu,  Hoàng  Hiệp,  Trịnh  Công  Sơn,  Trần  Long  Ẩn,  Lê  Thị 
 Kim,  Đỗ  Hồng  Ngọc,  Nguyễn  Nam...  ở  43  Nguyễn  Thông,  chính  anh  là  người  dẫn 
 chương  trình  vừa  là  người  trình  diễn  rất  sôi  động,  lôi  cuốn.  Khi  ra  trường,  anh 
 chuyên  về  Y  học  phương  Đông  và  có  lúc  là  Viện  trưởng  Viện  Y  dược  học  Dân  tộc 
 thành  phố  Hồ  Chí  Minh  cho  đến  ngày  nghỉ  hưu.  Anh  mà  diễn  thuyết  về  Đông  y  thì 
 đầy thuyết phục, anh mà giảng dạy học trò về Đông y thì sinh viên mê tít. 

 Tôi  với  anh  một  người  một  tính  cách  mà  khắn  khít  gần  nửa  thế  kỷ  nay,  gần 
 như  luôn  ở  bên  nhau.  Khi  có  tập  thơ  mới,  khi  có  loạt  tranh  lạ,  một  khúc  nhạc  hay, 
 anh  phone  mời  ngay  tôi  tới  “thảo  am”  của  anh  ở  Viện  Y  dược  học  Dân  tộc  để  uống 
 trà,  đàm  đạo,  nghe  anh  trình  diễn.  Anh  lửng  thửng  đi  pha  trà,  lửng  thửng  rửa  ly  rửa 
 tách.  Rồi  hai  chúng  tôi  ngồi  trầm  ngâm  mươi  phút,  không  ai  nói  với  ai  một  lời...  Đột 
 nhiên  anh  vùng  dậy  ôm  lấy  cây  đàn  nghêu  ngao  hát  hoặc  lấy  một  mảnh  giấy  to,  có 
 khi  là  một  tờ  lịch,  nghệch  ngoạc  vẽ  nên  một  bức  tranh  kỳ  lạ...  Nhìn  anh,  thấy  có  cái 
 gì  đó  như  dồn  nén  chực  bùng  ra,  vỡ  ra,  nhưng  trước  đó,  nó  cần  ém  chặt  lại,  nén  chặt 
 lại.  Thế  mà  bây  giờ  anh  phải  vào  bệnh  viện  mỗi  tuần  hai  lần  để  chạy  thận  nhân  tạo. 
 Anh  bị  tiểu  đường,  từng  phải  mổ  tim,  bắt  cầu  ba  nhánh,  rồi  nay  suy  thận  mạn.  Tuy 
 vậy,  mỗi  lần  gọi  hỏi  thăm,  anh  đều  khào  khào  nói  khỏe  rồi,  khỏe  rồi,  đã  sụt  được  15 
 kg rồi! 

 Còn  nhớ  năm  1965,  khi  tôi  đang  thực  tập  ở  Labo  sinh  lý  học  gần  Cơ  thể  học 
 viện  đường  Trần  Hoàng  Quân  (nay  là  Nguyễn  Chí  Thanh),  anh  lù  lù  bước  vào  hỏi 
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 nhỏ:  Đỗ  Nghê  (bút  hiệu  của  tôi  thời  đó)  có  bài  thơ  nào  sẵn  đó  không  đưa  đây  cho 
 mình  gấp.  Tôi  lẳng  lặng  móc  trong  túi  áo  blouse  một  mảnh  giấy  nhỏ  trao  cho  anh. 
 Đó  là  bài  Lời  ru  tôi  vừa  mới  viết.  Một  thời  gian  sau,  đã  thấy  bài  thơ  xuất  hiện  trong 
 tập  Tiếng  hát  những  người  đi  tới  (Tập  I,  ronéo)  của  Tổng  hội  Sinh  viên  Sài  Gòn  và 
 sau  đó  Miên  Đức  Thắng  phổ  nhạc,  hát  một  thời  ở  các  khuôn  viên  trường  đại  học  Sài 
 Gòn...  Năm  1979,  Trương  Thìn  phổ  bài  thơ  Tôi  còn  nợ  của  tôi  và  trình  diễn  trong 
 những  đêm  văn  nghệ  ở  Hội  Trí  thức  yêu  nước.  Bài  phổ  thơ  của  anh  cũng  lạ.  Có 
 những đoạn không hát mà nói, như kiểu nhạc rap bây giờ! 

 Nhưng  đáng  nhớ  nhất  với  tôi  có  lẽ  là  lần  chúng  tôi  cùng  đi  dự  Hội  nghị  quốc 
 tế  về  Dinh  dưỡng  ở  Bắc  Kinh,  năm  1995.  Buổi  tối,  Trương  Thìn  rủ  tôi  xuống  một 
 cái  bar  nhỏ  trong  vườn  hoa  mênh  mông  của  khách  sạn.  Tôi  cà  phê,  anh  nhâm  nhi 
 chút  rượu,  ngồi  nghe  cô  gái  chơi  đàn  piano.  Đã  khuya  lắm  rồi,  trời  lạnh  buốt,  khách 
 đã  ra  về  hết  mà  anh  vẫn  chưa  chịu  về,  đã  vậy  còn  đến  tựa  vào  đàn,  vừa  nghe  vừa 
 ngắm.  Cô  gái  hình  như  thấy  có  người  khách  lạ  biết  thưởng  thức  tài  nghệ  nên  càng 
 bay  bổng  trên  phím  dương  cầm.  Tôi  phải  lôi  anh  về.  Trên  đường  về  phòng,  anh  lại 
 hỏi:  Đỗ  Nghê  có  bài  thơ  nào  trong  túi  đó  không?  Tôi  hỏi  viết  về  Huế  được  không? 
 Gì cũng được, anh nói. Tôi về phòng chép đưa anh bài  Một Ngày Ở Huế  . 

 Sáng  hôm  sau,  chưa  kịp  thức  dậy,  anh  đã  nhấn  chuông.  Xong  rồi,  nghe  nhé! 
 Rồi  anh  hát.  Nghe  cũng  dễ  thương.  Năm  1997,  bọn  tôi  tình  cờ  gặp  nhau  ở  Paris, 
 trong một buổi họp mặt, anh đã hát bài  Một ngày ở  Huế  đó cho bạn bè cùng nghe... 

 Ngày  Thầy  thuốc  năm  nay,  Đài  Truyền  hình  HTV7  làm  một  show  về  thơ  và 
 nhạc,  tôi  lại  có  dịp  cùng  anh  ngồi  bên  nhau,  kẻ  đọc  thơ,  người  ôm  đàn  hát  với  người 
 dẫn  chương  trình  là  nhà  thơ  Bùi  Thanh  Tuấn.  Hôm  đó  anh  hát  những  bài  thiền  ca 
 mới sáng tác, nhẹ nhàng và thanh thoát hơn bao giờ hết. 

 Nhớ Đến Một Người, 
 tr. 144-147 

 ĐƠ� I THƯƠ� NG GIA� O SƯ TRA� N VA� N KHE�  

 ĐO�  HO� NG NGỌC 
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 T  heo  lời  chỉ  dẫn  của  ông  qua  điện  thoại,  tôi  lên  métro  tới  trạm  cuối 
 Villejuif-Louis  Aragon,  chuyển  sang  xe  buýt  đi  về  phía  ngoại  ô  thêm  chừng  bốn 
 năm  trạm  nữa,  rồi  đi  bộ  thêm  một  quãng  thì  đến  một  chúng  cư  nhỏ  nơi  ông  ở.  Đã 
 gần  tám  giờ  tối  rồi  nhưng  Paris  đang  là  mùa  hè  nên  nắng  vẫn  còn  chói  sáng.  Thấy 
 tên  ông  nằm  ở  tầng  thứ  chín  của  chúng  cư,  sau  một  hồi  đi  đủ  thứ  loại  xe  rồi  cuốc  bộ 
 tôi  đã  thấy  oải.  May  mà  có  thang  máy.  Cai  thang  máy  nhỏ  xíu,  hai  người  đi  thì  vừa. 
 Ở  Paris  ăn  thì  không  bao  nhiêu  chứ  ở  thì  rất  đắt,  người  càng  nghèo  thì  càng  phải  ở 
 tầng cao và phải ra ngoại ô cho đỡ tốn kém. 
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 Cửa  thang  máy  vừa  mở,  đã  thấy  ông  tươi  cười  đứng  đợi.  Chưa  gặp  ông  lần 
 nào  nhưng  tôi  và  ông  cũng  đã  quen  biết  nhau  qua  thư  từ  và  ông  vốn  là  bạn  thiếu 
 thời  của  cậu  tôi,  ông  Ngu  Í  Nguiễn  Hữu  Ngư,  nên  nhân  dịp  đến  Paris  công  tác  tôi 
 ghé  thăm  ông,  cũng  là  để  xem  ông  đau  yếu  ra  sao  mà  nghe  ông  than  trong  một  bài 
 thơ  mới  đây  là  “vào  ra  bệnh  viện  biết  bao  lần”.  Có  lần  nghe  nói  ông  sắp  phải  mổ  cột 
 sống vì đi lại khó khăn nữa. 

 Trước  mặt  tôi  là  một  Trần  Văn  Khê  vui  vẻ,  tươi  cười,  vạm  vỡ  trong  chiếc  áo 
 pull  vàng,  tóc  đen  nhánh,  chải  bồng  lên  phía  trước…  trông  rất  trẻ,  nhưng  nhìn  kỹ  thì 
 lông  mày  bạc  trắng  đằng  sau  đôi  kính  cận  dày  cộm,  các  nếp  nhăn  ở  đuôi  mắt… 
 không  giấu  được  tuổi  tác  của  một  lão  nhạc  sư  tuổi  sắp  tám  mươi,  tiên  phong  đạo 
 cốt.  Thì  ra  ông  mới  từ  Canada  về,  tôi  nghĩ  tóc  nhuộm  còn  đen  nhánh,  nhưng  lông 
 mày  không  nhuộm  nên  cứ  trắng  phau,  còn  nhánh  tóc  bồng  bềnh  phía  trước  kia  chắc 
 là  để  che  bớt  chỗ  hói.  (Sau  này  tôi  mới  biết  ông  không  hề  nhuộm  tóc!).  Hai  chú 
 cháu  ôm  chầm  nhau  mừng  rỡ.  Tôi  cười:  chú  ở  chót  vót  trên  này  à?  Ông  cũng  cười 
 trên  đầu  chú  không  còn  ai  nữa,  chỉ  có  người  hàng  xóm  bên  cạnh,  mà  cũng  đã  đi 
 nghỉ hè rồi! 

 Ông  đưa  tôi  vào  căn  hộ  bốn  phòng  nhỏ  tràn  ngập  sách  báo,  băng  từ  ngổn 
 ngang  bừa  bãi  và  đờn,  ôi  đủ  thứ  đờn,  trên  sàn,  trên  vách,  giăng  mắc  khắp  nơi.  Ông 
 sống  đơn  độc  một  mình,  thỉnh  thoảng  con  cái,  bạn  bè  đến  thăm.  Ông  nói  chú  vừa  ở 
 Canada  về,  bắt  tay  ngay  vào  việc.  Đang  viết  bài  trả  lời  cho  một  nữ  sĩ  về  cuốn  Tiểu 
 phẩm  của  chú  đây.  Rồi  ông  dẫn  tôi  xuống  bếp,  chú  đoán  là  cháu  chưa  ăn  cơm,  nên 
 chuẩn  bị  cơm  mời  cháu  luôn  đây  rồi!  Tôi  gật  đầu  rồi  xuống  bếp  phụ  làm.  Ông 
 không  cho:  cháu  cứ  ngồi  vào  bàn,  để  chú  làm  vì  chú  quen  rồi  -  ông  nói.  Từ  mấy 
 chục  năm  nay,  hình  như  ông  đã  quen  sống  một  mình  rồi.  Nắng  vẫn  còn  rực  sáng  qua 
 khung  cửa  kính  nhà  bếp.  Nóng  quá.  Ông  mở  quạt  vù  vù.  Ở  đây  mùa  này  phải  có 
 quạt  mới  chịu  nổi,  ông  nói  vậy.  Rồi  ông  mở  tủ  lạnh,  lấy  ra  hai  vắt  cơm  gói  kín  trong 
 bịch  ni-lông,  mỗi  người  một  vắt,  cỡ  bằng  một  chén.  -  Đủ  không?  -  Dạ  đủ.  Tôi  nói 
 đủ  vì  đã  quen  cách  ăn  rất  ít  tinh  bột  của  Tây  rồi,  không  như  mình  “lấy  cơm  làm 
 gốc”,  vả  lại  tôi  còn  cả  thùng  mì  gói  ở  nhà.  Ông  cho  hai  gói  cơm  vào  micro-onde, 
 hấp  lại.  Xong  lấy  ra  một  tô  khổ  qua  nhồi  thịt.  May  quá,  ông  nói:  chị  Tường  Vân 
 mới  cho  chú  món  này.  Lại  cho  vào  nồi  hấp.  Tôi  nghĩ  chắc  phải  hấp  năm  phút  mới 
 đủ,  nhưng  ông  vội,  chỉ  hấp  chừng  hai  ba  phút  nên  vẫn  còn  nguội  và  cứng  ngắc.  Rồi 
 món  gà  xào  xả,  gà  công  nghiệp  chặt  to  xào  mặn.  Bình  thường  dĩ  nhiên  ông  ăn  uống 
 còn  đơn  giản  hơn  nhiều.  Nhưng  ông  rất  sảng  khoái,  tự  nhiên  và  hết  sức  thoải  mái. 
 Ông  nói  cơm  ở  đây  họ  gói  sẵn  như  vậy,  ăn  mấy  phần  thì  mua;  đồ  ăn  cũng  vậy.  Rác 
 thì  cho  vào  cái  ống  này,  chạy  luôn  xuống  hầm  rác,  không  phải  đi  đổ.  Chú  ở  một 
 mình  quen  rồi,  thấy  dễ  chịu  lắm.  À  mà  cháu  có  ăn  dưa  chuột  không?  Ông  khoe  vì 
 còn  món  dưa  chuột  trong  tủ  lạnh.  Cháu  có  muốn  gọt  vỏ  không?  Không  gọt  vỏ  thì 
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 phải  rửa  cho  kỹ  vì  sợ  thuốc  trừ  sâu.  Rồi  ông  đi  rửa  thiệt  kỹ  vì  tôi  nói  ăn  cả  vỏ  thì  tốt 
 hơn.  Tôi  hỏi  ớt,  không  có.  Chỉ  có  chai  tương  ớt  Singapore  coi  đẹp  chứ  không  cay. 
 Ông  nói.  Rồi  ông  giải  thích  thêm:  chú  bị  trĩ,  không  dám  ăn  ớt.  Tôi  không  khám 
 cũng  biết  ông  bị  trĩ,  bị  bón  nặng  rồi,  vì  khi  vào  toi-lét,  thấy  ông  bày  nào  tranh  tàu, 
 nào  sách  báo  tây  ta  cả  chồng  trong  đó!  Ngồi  ăn  với  tôi,  chốc  chốc  thấy  ông  uống 
 thuốc,  uống  như  một  phản  xạ.  Thuốc  đã  bày  sẵn  trên  bàn  lúc  nào  mà  không  hay.  Tôi 
 giật  mình,  chú  uống  thuốc  gì  mà  đủ  thứ  vậy?  -  Chú  bị  đau  thần  kinh  tọa,  lại  bị  tiểu 
 đường,  trĩ…  hôm  trước  phải  chích,  nay  đổi  qua  uống…  22  viên!  Tôi  sợ  là  sống  một 
 mình  như  ông,  uống  thuốc  tùm  lum  có  hôm  bị  trúng  thuốc  hoặc  sặc  thuốc  thì  rất 
 nguy  hiểm.  Ăn  uống  xong,  ông  đưa  tôi  đến  bàn  vi  tính:  Chú  đang  viết  dở  bài  này. 
 Chờ  chú  viết  mấy  dòng  nữa  cho  xong  rồi  cháu  góp  ý  cho  chú  nhé.  Ông  ngồi  vào 
 máy,  gò  lưng…  gõ.  Trông  mái  tóc  đen  nhánh  bồng  lên  phía  trước,  lông  mày  bạc 
 trắng,  cái  nếp  nhăn  trễ  xuống  ở  cổ…  mắt  lim  dim  gần  như  nhắm  sau  cặp  kính  cận 
 nặng  chình  chịch,  môi  thừ  ra  phía  trước,  tập  trung  vào  bài  viết,  tôi  không  sao  dằn 
 được  ý  muốn  ghi  lại  các  nét  ngộ  nghĩnh  của  nhà  học  giả  lừng  danh  này  trong  nếp 
 sống  đời  thường  -  bên  ngoài  những  buổi  trình  diễn  trịnh  trọng  veston,  cà  vạt  trên 
 sân  khấu,  bên  ngoài  những  bó  hoa  trao  tặng  với  những  nụ  cười  xã  giao  rôm  rả.  Tôi 
 thích  ông  trong  dáng  vẻ  tự  nhiên,  trong  nếp  sống  đời  thường,  mộc  mạc,  chân  tình, 
 có  những  nét  rất  rõ  của  một  người  đứng  tuổi  độc  thân,  cũng  tiết  kiệm,  cũng  cẩn 
 thận,  cũng  ham  uống  thuốc…  và  có  thể  cũng  hay  giận  hờn,  hay  quên,  dễ  xúc 
 động…  và  hay  nói  về  những  kỷ  niệm  xưa  cũ.  Tôi  quan  sát  ông  theo  một  thói  quen 
 nghề  nghiệp.  Tôi  loay  hoay  tìm  mảnh  giấy  để  vẽ  mà  không  thấy.  Tôi  lấy  cái  bì  thư 
 trên  bàn,  nguệch  ngoạc  mấy  nét,  tạm  được,  nhưng  chưa  vừa  ý.  Chợt  nhớ  ra,  tôi  trở 
 lại  bàn  ăn  lấy  mảnh  khăn  giấy  mềm,  phác  nhanh  mấy  nét  một  Trần  Văn  Khê  mặc  áo 
 thun,  đang…  hì  hục  trước  máy  vi  tính,  đánh  bài  trả  lời  một  nữ  sĩ.  Đây  rồi,  đúng  là 
 chú  Khê,  hết  chối  cãi  nhé!  Tôi  khoái  lắm,  cất  kỹ.  Ông  hoàn  toàn  không  biết  tôi  đã 
 vẽ cho ông một bức chân dung ngộ nghĩnh trên mảnh giấy khăn ăn như thế. 

 Rồi  ông  mở  cho  tôi  nghe  cuộn  băng  video  chuyến  đi  Canada  của  ông  thu  buổi 
 trả  lời  phỏng  vấn  của  Đài  phát  thanh  Canada  gần  hai  tiếng  đồng  hồ  về  nhạc  Việt. 
 Nhân  ngày  “Người  cha”,  Đài  phát  thanh  Canada  có  sáng  kiến  phỏng  vấn  nhạc  sĩ 
 Trần  Quang  Hải,  con  trai  ông,  cũng  là  một  nhà  nhạc  học  nổi  tiếng,  đang  ở  Paris, 
 những  cảm  nghĩ  về  cha  của  mình,  đồng  thời  phỏng  vấn  người  em  ruột  của  ông,  bà 
 Ngọc  Sương  đang  sống  ở  Canada,  về  người  anh  ruột  của  mình.  Cuộc  phỏng  vấn  thật 
 cảm  động,  cả  hai  anh  em  ông  đều  khóc,  những  người  dự  thính  cũng  rơm  rớm  nước 
 mắt.  Bà  Ngọc  Sương  nói,  vì  cha  mẹ  mất  sớm,  ông  là  anh  cả,  đã  như  vừa  là  cha,  vừa 
 là  mẹ,  vừa  là  anh  trai  của  tất  cả  các  em,  hết  lòng  lo  cho  các  em  để  họ  được  như  ngày 
 hôm  nay.  Những  người  dự  thính  vừa  được  nghe  nói  về  nhạc  Việt,  vừa  được  nghe 
 ông  hòa  tấu  cùng  học  trò  mình,  lại  được  biết  thêm  về  một  nét  văn  hóa  phương 
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 Đông,  về  tình  gia  tộc  của  một  đất  nước  giàu  truyền  thống  hiếu  để.  Ông  trả  lời  họ  là 
 đã  rất  vui  mừng  thấy  nếp  nhà  được  “cha  truyền  con  nối”,  rất  tự  hào  về  những  người 
 học  trò  mà  ông  có  dịp  cùng  họ  hòa  tấu,  nối  kết  nhiều  thế  hệ…  Ngồi  xem  lại  băng 
 hình mà tôi thấy ông hãy còn xúc động nghẹn ngào. 

 Rồi  ông  nói  với  tôi:  cháu  đừng  lo,  cứ  ở  chơi,  khuya  quá  thì  chú  đưa  cháu  về. 
 Tôi  biết  métro  còn  chạy  đến  quá  nửa  đêm,  nhưng  cũng  ngại  quãng  đường  xe  buýt, 
 nghe  ông  nói  vậy  nhưng  nghĩ  chuyện  lái  xe  bây  giờ  của  ông  chắc  là  không  đơn  giản 
 vì chân ông chưa hết đau. Tôi phone cho người em họ đến đón. Đã gần nửa đêm. 

 Thấy  tôi  có  vẻ  chần  chừ,  ông  hỏi:  cháu  có  việc  gì  đó?  Tôi  cười,  chỉ  cho  ông 
 cái  hình  vẽ  chân  dung  ông  trên  mảnh  giấy  đặc  biệt,  bấy  giờ  đã  hơi  loang  ra,  ông 
 cầm  lên  coi  rồi  khoái  trá  cười  ha  hả  -  Đẹp  lắm,  giống  lắm,  ông  nói…  Cảm  ơn,  cảm 
 ơn  cháu  lắm!  Rồi  tôi  lại  thấy  ông  có  vẻ  chần  chừ:  chú  có  việc  gì  đó  nữa?  Ông  không 
 nói  gì  cả,  bước  vào  trong  phòng  ngủ,  ông  ra  một  quyển  album  to,  lật  cho  tôi  coi.  Thì 
 ra  ông  có  một  điều  gì  đó  không  định  tỏ  bày,  nhưng  bây  giờ  ông  đột  ngột  thấy  đã  đến 
 lúc  cần  chia  sẻ,  ông  nói:  Này  cháu  xem,  đây  là  cô  Đ.  Năm  ngoái  cô  từ  Mỹ  qua  đây  ở 
 chơi  với  chú,  đi  khắp  nơi  với  chú,  chụp  bao  nhiêu  là  hình  đẹp  thế  này…  Vậy  mà  cô 
 mới  chết  vì  ung  thư,  cháu  có  biết  không?  Mắt  ông  rướm  lệ.  Tôi  lặng  im,  từ  từ  lật 
 từng  trang  album:  một  thiếu  phụ  khoảng  năm  mươi  tuổi,  còn  rất  đẹp,  trông  hiền 
 lành,  thùy  mị,  đang  âu  yếm  và  hạnh  phúc  bên  ông.  Thấy  tôi  như  muốn  hỏi  điều  gì, 
 ông  trả  lời  ngay:  cô  ấy  67  tuổi,  vậy  khi  cô  ấy  ở  đây,  cô  có  biết  mình  đã  bị  ung  thư 
 chưa?  Chưa  cháu  à,  nên  cô  ấy  mới  đồng  ý  đến  với  chú.  Tôi  đã  đoán  sai  tuổi  cô, 
 nhưng  điều  này  chắc  tôi  không  sai,  tôi  tin  là  cô  đã  biết  mình  bệnh,  những  ngày  còn 
 lại,  cô  đã  đến  với  chú,  đi  dạo  khắp  Paris  với  chú  như  một  cặp  tình  nhân  son  trẻ,  còn 
 hơn  son  trẻ,  vì  mỗi  người  mang  nặng  mối  u  hoài  của  một  kiếp  người,  muốn  chan 
 hòa,  chia  sẻ  cho  nhau  những  ngày  cuối.  Những  tấm  ảnh  đã  thực  sự  nói  lên  điều  đó. 
 Một  đôi  uyên  ương  có  tuổi  rõ  ràng  là  có  cái  gì  đó  đằm  thắm  mà  nồng  nàn,  thiết  tha 
 hơn  hẳn  những  cặp  uyên  ương  trẻ,  nhất  là  khi  cô  biết  chẳng  còn  sống  được  bao  lâu. 
 Thế  rồi  hai  chú  cháu  ôm  lấy  nhau.  Tôi  từ  giã  ra  về,  lòng  còn  lâng  lâng.  Nếu  không 
 có  người  em  đợi  dưới  đường  thì  có  lẽ  tôi  ở  lại  với  ông  thêm  ít  lâu  nữa.  Bây  giờ  ngồi 
 viết  lại  những  dòng  này,  tôi  còn  nhớ  rõ  con  người  mộc  mạc,  chân  tình  và  rất  nhạy 
 cảm  của  ông,  một  Trần  Văn  Khê  đời  thường  mà  tôi  có  dịp  gặp  ở  Paris  nhân  chuyến 
 công tác vừa qua. Nói chung, ông là một… ông già Nam bộ rất dễ thương. 

 1997. 
 Nhớ Đến Một Người,  tr. 160 - 166 
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 C  ó  thể  đọc  phần  Hồi  ký  để  biết  thêm  những  người  thầy,  người  bạn  của  ông 
 như  Hoàng  Xuân  Hãn,  Phạm  Thiều,  Nguyễn  Văn  Cổn,  Nguyễn  Xuân  Khoát, 
 Nguyễn  Hữu  Ngư...  ;  có  thể  đọc  phần  Bút  ký  để  theo  bước  lữ  hành  của  nhạc  Việt 
 cùng  ông  từ  Paris  đến  Bombay,  Đài  Bắc,  rồi  từ  Phù  Tang  -  xứ  sở  của  hoa  anh  đào  - 
 trở  về  xứ  Huế  mộng  mơ...  Nhưng  nhất  định  phải  đọc  trước  hết  “Vài  câu  chuyện 
 tình”  được  che  giấu  một  cách  khiêm  tốn  ở  cuối  tập  “Tiểu  phẩm”  gồm  ba  phần  Hồi 
 ký,  Bút  ký  và  Truyện  ngắn  của  Trần  Văn  Khê  do  Nhà  xuất  bản  Trẻ  ấn  hành  (năm 
 1997). 

 Dù  tác  giả  đã  cẩn  thận  dặn  dò  bằng  một  cái  “chapeau”  rằng  thì  là  những 
 chuyện  này  là  của  nhiều  người  khác,  ông  chỉ  là  người  ghi  chép  lại,  người  ta  dễ  nhận 
 ra  rằng  nhà  nhạc  học  uyên  thâm  này...  đã  chân  thành  kể  lại  những  chuyện  tình  của 
 chính  mình,  chính  xác  đến  từng  thời  gian,  không  gian  cũng  như  tính  cách  nhân  vật, 
 dưới  nhiều  cái  tên  khác  nhau  nhưng  cũng  chỉ  là  của  một  con  người  từ  thuở  thiếu 
 thời  đến  tuổi  xế  bóng,  từ  một  học  sinh  lục  tỉnh  đến  một  sinh  viên  Hà  Nội  “xếp  bút 
 nghiên”  dạy  học  mưu  sinh,  rồi  là  một  sinh  viên  Đại  học  Sorbonne  ở  Pháp  đến  một 
 giáo  sư  âm  nhạc  đi  công  cán  ở  Mỹ.  Do  vậy  mà  chuyện  kể  của  ông  rất  thành  thục, 
 cảm  động  với  một  văn  phong  giản  dị  mà  màu  sắc,  mang  tính  cách  Nam  bộ  khá  rõ 
 ràng.  “Vài  Câu  Chuyện  Tình”  gần  như  không  có  một  chút  hư  cấu  trừ  chuyện  đổi  tên 
 và những chỗ tác giả tự ý... đục bỏ! 

 Đó  là  chuyện  kể  về  mối  tình  đầu  của...  ông,  truyện  “Hai  Bức  Thư”  ,  kể  về 
 một  mối  tình  trong  trắng  ngây  thơ  của  Nguyên  và  Hồng,  “đôi  trai  tài  gái  sắc”  ở  miệt 
 vườn:  một  mối  tình  nhẹ  nhàng  và  đằm  thắm,  hồn  nhiên  nhưng  không  kém  phần 
 mãnh  liệt.  “Họ  rất  thích  gặp  nhau,  nhưng  mỗi  lần  gặp  nhau  thì  mỗi  người  chỉ  ngồi 
 một  góc,  thỉnh  thoảng  nhìn  nhau  mỉm  cười...”,  thế  nhưng  khi  cần  bảo  vệ  người  yêu, 
 Nguyên  đã  nuốt  trọn  bức  thư  của  bạn  tình  vào  bụng  để  tránh  sự  phát  hiện  của  người 
 cô  nghiêm  khắc.  Dĩ  nhiên  mối  tình  đó  không  thành  như  hàng  trăm  ngàn  mối  tình 
 đầu  khác,  nhưng  chuyện  bất  ngờ  làm  ta  cảm  động  là  bốn  chục  năm  sau  đó,  hai 
 người  gặp  lại  nhau  trên  đất  Pháp  và  người  con  gái  ngày  xưa  nay  đã  là  bà  cụ  già  mà 
 còn  phải  viết  cho  Nguyên  một  bức  thư  thứ  hai  trong  đời:  “Nhưng  em  xin  anh,  từ 
 nay  về  sau  đừng  bao  giờ  trở  lại  đây  nữa.  Mong  anh  hiểu  và  đừng  buồn  em”.  Chuyện 
 làm  ta  nhớ  đến  Phan  Khôi:  “...  tình  cờ  đất  khách  gặp  nhau,  hai  mái  đầu  đều  bạc,  nếu 
 chẳng  quen  lung  đố  nhìn  ra  được...”;  nhưng  ở  đây  không  chỉ  là  hai  mươi  bốn  năm 
 sau  mà  đến  bốn  mươi  năm  sau,  thế  mà  đất  khách  gặp  nhau  họ  đã  vội  vã  đuổi  xua 
 nhau vì sợ dấy lại mối tình ngây thơ từ thuở thiếu thời nơi chốn quê nhà. 

 Cô  Giao  Liên  là  chuyện  kể  về  mối  tình  câm  của  cô  học  trò  con  nhà  giàu  ngỗ 
 ngược,  cô  Ngọc,  với  ông  thầy  “Hai  mươi  ba  tuổi  đang  học  Đại  học  Hà  Nội,  trong 
 nhóm  Xếp  bút  nghiên  về  Nam  tạm  dạy  học  mưu  sinh”.  Thầy  Trung  nghiêm  khắc, 
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 khó  tính  đã  thu  phục  và  biến  cô  gái  nhà  giàu  kênh  kiệu  thành  một  người  có  lòng  yêu 
 nước,  trở  thành  một  giao  liên  trong  kháng  chiến  chống  Pháp,  lặn  lội  trong  bưng  biền 
 để  mong  có  ngày  gặp  lại  thầy  Trung...  “Gặp  được  thầy  là  em  mãn  nguyện  rồi.  Nhờ 
 thầy  mà  em  không  còn  là  đứa  con  cưng,  trở  thành  đứa  con  hư  đốn,  em  đã  ham  học 
 và  đặc  biệt  đã  biết  yêu  nước,  biết  làm  phận  sự  một  người  công  dân  trong  lúc  đất 
 nước  nguy  biến  như  lời  thầy  giảng  dạy”.  Cô  giao  liên  đó  đã  hy  sinh  tại  vùng  ngoại  ô 
 Sài Gòn trong một chuyến công tác về thành. 

 Tình  Kỹ  Nữ  là  câu  chuyện  tình  của  một  sinh  viên  nghèo  người  Việt,  học  Văn 
 khoa  ở  Sorbonne  và  chính  trị  ở  Sciences  -  Po,  đêm  đêm  phải  đi  hát  ở  nhà  hàng  để 
 kiếm  sống,  với  một  cô  gái  Pháp  làm  nghề  vũ  khỏa  thân.  Cô  gái  có  một  đời  sống 
 “không  bình  thường”  đã  vì  cảm  phục  anh  sinh  viên  nghèo  mà  cô  có  lòng  mến  nên 
 đã  tìm  mọi  cách  để  có  được  một  đêm  làm  cô  gái  “bình  thường”  bên  cạnh  anh,  để  rồi 
 đêm  đó  Khai  -  tên  chàng  sinh  viên  -  “đã  sống  một  đêm  tình  lạ  lùng  bất  ngờ  và  vô 
 cùng  lý  thú”.  Hai  câu  thơ  kết  “Hoa  đẹp  trên  núi  cao.  Tình  nghẹn  ngào”  như  một 
 khúc vĩ thanh ngân vang trong lòng người đọc về một mối tình như chuyện liêu trai. 

 Nhưng  chuyện  có  vẻ  liêu  trai  nhất  có  lẽ  là  chuyện  Trăng  khuyết  vành  chờ  . 
 Chuyện  của  giáo  sư  Trường,  dạy  nhạc  ở  một  đại  học  ở  châu  Âu,  trong  một  chuyến 
 đi  Mỹ  đã  gặp  lại  một  thiếu  phụ  xinh  đẹp,  còn  rất  trẻ,  cô  Thu  Thủy,  đã  ly  dị  chồng, 
 làm  việc  ở  một  công  ty  du  lịch.  Nhờ  giáo  sư  mà  cây  đàn  tranh  cẩn  xà  cừ  của  cô  do 
 nhạc  sĩ  VB  đóng  bấy  lâu  nay  câm  lặng  đã  được  “khai  khẩu”  rồi  “bập  bẹ”  thành 
 những  khúc  nhạc  tình.  Giáo  sư  coi  cô  gái  như  con  của  mình,  tận  tình  dạy  dỗ.  Rồi  cô 
 gái  trả  ơn  thầy  bằng  cách  đưa  thầy  đi  thăm  và  khám  phá  những  thắng  cảnh  tuyệt  đẹp 
 của  hoang  đảo,  cho  đến  một  đêm  trăng,  khi  hai  người  nằm  song  song  trên  bãi  cát, 
 Thu  Thủy  đã  cúi  xuống  đắp  mền  che  lạnh  cho  giáo  sư  Trường,  ông  bỗng  nhớ  đến 
 những ngày còn thơ, được mẹ tấn mền cho ngủ... 

 Ta thử nghe vài câu đối thoại của hai nhân vật: 
 -  Thí  dụ  nếu  như  bác  hỏi  con,  con  có  bằng  lòng  làm  lại  cuộc  đời  với  bác 

 không? Thì con nghĩ sao? 
 Thu Thủy cười to: 
 -  Bác  thí  dụ  chi  một  điều  không  bao  giờ  thành  hiện  thực.  Bác  là  con  người 

 của muôn người, của xã hội, chớ không phải của riêng người nào... 
 - ... Bác đừng có thí dụ, đừng dùng chữ “nếu”. 
 Dĩ nhiên là giáo sư “thua”! 
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 Từ  đó  hàng  năm,  Thu  Thủy  gọi  điện  thoại  qua  bờ  đại  dương  thăm  hỏi  giáo  sư 
 vào  những  đêm  trăng  sáng  như  “ánh  trăng  đêm  đó  đã  soi  tỏ  và  có  lẽ  còn  ghi  rõ  lòng 
 hai người như một giấc mộng đẹp”. 

 Tác giả kết chuyển bằng hai câu thơ: 
 Trăng khuyết vành chờ đợi 
 Tuy vơi nhưng không mờ... 
 Làm  ta  nhớ  đến  một  câu  thơ  Đường  cổ  “Đêm  đêm  vầng  sáng  hao  gầy  đêm 

 đêm”  ,  chỉ  khác  ở  đây  dù  trăng  khuyết  vẫn  không  “hao  gầy”  như  mối  tình  giữa  hai 
 thầy trò ở hai bờ đại dương. 

 Tiểu Phẩm  của Trần Văn Khê là một tác phẩm đáng đọc. 
 Nhớ Đến Một Người,  tr. 167-171 

 MƯ� NG SINH NHA�̣ T TRA� N VA� N KHE�  

 G  iáo  sư  nhạc  sĩ  Trần  Văn  Khê  không  phải  là  ai...  xa  lạ!  Từ  nhiều  năm  nay, 
 tôi  còn  được  ông  tín  nhiệm  làm  “cố  vấn”  sức  khỏe  cho  ông.  Nhớ  có  lần  ông  bệnh 
 khá  nặng,  mới  ở  bệnh  viện  về,  lại  được  mời  đi  Hà  Nội  gấp  nên  bác  sĩ  nào  cũng 
 khuyên  ông  chớ  có  đi,  nguy  hiểm.  Riêng  tôi,  vì  hiểu  ông  quá,  nên  nhắm  tình  hình 
 xong  bèn  khuyên  chú  cứ  đi!  Quả  thật,  nhờ  chuyến  đi  đó,  ông  trở  vể  sảng  khoái, 
 bệnh  gì  cũng  biến  mất!  Ông  nói  nếu  chú  không  được  đi  Hà  Nội  chuyến  đó  chắc 
 chú... chết! 

 Sinh  nhật  ông  lần  này  -  89  tuổi  -  hơi  âm  thầm,  có  lẽ  đợi  tuổi  chẵn  90  mới  làm 
 sinh  nhật  hoành  tráng  chăng?  Dù  89  tuổi,  ông  hãy  còn  rất  trẻ,  nhiệt  tình,  năng  động 
 và  làm  việc  không  ngừng.  Ông  nói  ông  vẫn  luôn  luôn  rung  động  trước  “cái  đẹp”. 
 Tôi  chắc  ông  hẳn  tủm  tỉm  cười,  bắt  chước  Nguyễn  Công  Trứ  “Bảy  mươi  năm  trước, 
 qua  mới...  mười  chín  tuổi!”.  Bởi  ông  vẫn  nói  cười  rổn  rảng,  trí  nhớ  vẫn  tuyệt  vời, 
 sẵn  sàng  bay  đi  khắp  nơi  để  thuyết  trình,  để  ca  hát,  để  ngâm  thơ...  Thực  ra  thì  ông 
 mang đủ các thứ bệnh trên đời, nhưng ông biết chung sống “hòa hợp” với chúng. 

 Nào  phổi,  nào  thận,  nào  tim,  nào  huyết  áp,  nào  khớp,  nào  tiểu  đường...  thứ 
 nào  cũng  có,  từ  hồi  còn  nhỏ  đến  bây  giờ.  Bệnh  tật  sống  chung  với  ông  làm  như  hai 
 bên  dựa  vào  nhau,  cộng  sinh  với  nhau  để  “hai  bên  cùng  hưởng  lợi”!  Tôi  tưởng  các 
 nhà  y  học  có  thể  làm  một  nghiên  cứu  về  ông,  để  biết  thế  nào  là  chất  lượng  cuộc 
 sống  của  một  bệnh  nhân.  Có  lẽ  nó  khác  xa  với  cách  đánh  giá  của  thầy  thuốc  nếu  chỉ 
 dựa  vào  các  xét  nghiệm  vô  hồn!  Ông  may  mắn  có  được  dược  sĩ  Tường  Vân  tận  tình 
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 chăm  sóc  sức  khỏe,  lo  lắng  thuốc  men,  dinh  dưỡng.  Ông  tuân  thủ  “y  lệnh”  của  cô 
 rất  nghiêm,  dù  không  ít  lần  cãi  cọ,  cằn  nhằn,  cử  nhử!  Dược  sĩ  Tường  Vân  năm  nay 
 mới...  90  tuổi  -  tuổi  ta  -  được  ông  gọi  thân  mật  là  “lão  hữu”,  tóc  trắng  phau,  đẹp  như 
 nhuộm  bạc,  còn  rất  khỏe!  Cô  nói  từ  nhỏ  sống  ở  biển  -  cô  là  dân  Phan  Thiết  -  nên 
 được  ăn  toàn  cá  biển,  mà  ăn  cả  xương!  Có  lẽ  nhờ  vậy  mà  bây  giờ  cô  chưa  có  dấu 
 hiệu  loãng  xương,  răng  vẫn  chắc,  vẫn  khỏe,  vẫn  còn  siết  mía  rào  rào.  Tánh  cô  nhanh 
 nhẹn, tháo vát, bộc trực, dễ thương! 

 Có  lần  tôi  phone  hỏi  tình  hình  sức  khỏe  chú  Khê,  cô  Tường  Vân  nói:  Chú 
 Khê  hả?  Từ  bụng  trở  lên  thì  rất  tốt  còn  từ  bụng  trở  xuống  thì  hết  xài!  Ăn  uống  ngon 
 lành.  Nói  năng  hoạt  bát.  Trí  nhớ  tuyệt  vời.  Nhưng  hai  chân  yếu  xìu,  thấp  khớp, 
 sưng, đi đâu cũng phải có xe lăn!... 

 Vậy  mà  vài  năm  trước  đây  hết  thấy  ông  trên  Đài  truyền  hình  thành  phố  lại 
 thấy  ông  trên  VTV.  Hết  thấy  ông  trả  lời  phỏng  vấn  về  âm  nhạc  dân  tộc,  lại  thấy  ông 
 thuyết  trình  về  cồng  chiêng,  về  ca  trù,  về  rối  nước...  Hết  thấy  ông  bay  ra  Hà  Nội  dự 
 hội  thảo  lại  thấy  ông  bay  về  Huế  dự  Festival,  rồi  bay  qua  Paris  chấm  luận  văn  cho 
 học  trò!  Nay  thì  ông  đã  chính  thức  về  lại  quê  hương,  sống  trong  một  ngôi  nhà  khang 
 trang  ở  Bình  Thạnh,  nơi  ông  thường  xuyên  tổ  chức  những  buổi  họp  mặt  văn  nghệ 
 đông vui! 

 Trong  giấy  mời  sinh  nhật,  ông  dặn:  “Xin  vui  lòng  không  mang  theo  hoa  và 
 quả”. Tôi đành viết tặng ông mấy câu: 

 Mừng sinh nhật chú Khê! 
 Tám mươi chín tuổi chẳng là bao 
 Vẫn đắm vẫn say vẫn tự trào 
 Phân nửa phần trên đầy sống động 
 Nửa phần bên dưới có hư hao... 

 Hư hao mà cũng chẳng làm sao 
 Bệnh tật thân quen tự thuở nào 
 Trí tuệ vẫn không ngừng sáng tạo 
 Xe lăn vun vút chín tầng cao!  (Đỗ Hồng Ngọc) 
 Đọc xong bài thơ, ông khoái lắm, thấm ý cười hoài: 
 Phân nửa phần trên đầy sống động 
 Nửa phần bên dưới có hư hao...! 
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 Nhớ đến một người,  tr. 172 - 174 

 MO�̣ T LA� N GHE�  QUA� N BE� N ĐƯƠ� NG.,.. 

 ĐO�  HO� NG NGỌC 

 T  ôi  vốn  không  ưa  thuốc  lá,  không  ưa  cả  người  hút  thuốc  lá.  Cũng  bởi  mình 
 là  thầy  thuốc,  lại  làm  việc  trong  chương  trình  phòng  chống  tác  hại  thuốc  lá.  Nhưng 
 lần  này  tôi  bỗng  thấy  mê  một  người  hút  thuốc  lá.  Mê  thiệt!  Thấy  cái  cách  ông  ngậm 
 điếu  thuốc  chếch  qua  một  bên  khóe  miệng,  thấy  cái  cách  ông  khum  khum  đôi  bàn 
 tay  ấp  ủ  ngọn  lửa  như  một  bông  hoa  tự  dưng  thấy  lòng  xao  xuyến.  Một  người  gần 
 90  tuổi,  nghiện  thuốc  lá  từ  ngày  còn  trẻ,  ngồi  bên  cạnh  mình,  nhẹ  nhàng  rút  một 
 điếu,  nâng  niu  đưa  lên  miệng,  rồi  ân  cần  xoay  xoay  chiếc  hộp  quẹt  trong  tay  chuẩn 
 bị  bật  lửa…  có  cái  gì  đó  như  một  nghi  lễ  tôn  giáo,  khiến  tôi  chỉ  biết  ngồi  im,  lặng 
 ngắm,  không  dám  hó  hé.  Tôi  biết  thứ  thuốc  lá  ông  hút  chẳng  phải  nhẹ  nhàng  gì, 
 nhưng  người  ta  đặt  tên  dịu  dàng  với  bao  bì  thanh  mảnh  dễ  thương  chẳng  qua  để 
 người  hút  tưởng  nó  nhẹ,  nó  không  nhiều  chất  độc  vậy  thôi.  Người  đàn  ông  đó, 
 người  đàn  ông  hút  thuốc  lá  mê  hoặc  được  tôi  đó  chính  là  nhà  văn  Trang  Thế  Hy, 
 buổi  trưa  nắng  gắt  ngày  10.  11.  2009  tại  nhà  riêng  của  ông  ở  dưới  chân  cầu  Rạch 
 Miễu,  Bến  Tre  mà  tôi  có  dịp  lần  đầu  đến  thăm  sau  nhiều  lần  dự  định  mà  không 
 thành. 

 Bác  sĩ  Trần  Đức  Dũng  người  quen  của  gia  đình  ông  đưa  tôi  đến,  theo  yêu  cầu 
 của  tôi,  không  báo  trước.  Tôi  vẫn  nghe  từ  lâu  ông  là  một  nhà  văn  khó  tánh.  Nổi 
 tiếng  trên  văn  đàn  từ  những  năm  50  của  thế  kỷ  trước,  được  nhiều  người  ngưỡng  mộ, 
 đang  sống  ở  thành  phố  Hồ  Chí  Minh,  ông  lặng  lẽ  từ  biệt  Sài  Gòn  phồn  hoa  đô  hội, 
 tự  mình  “đi  chỗ  khác  chơi”.  Nhà  thơ  Thanh  Thảo  thì  dùng  một  câu  ca  dao  Nam  bộ 
 để  viết  về  ông:  “Gió  đưa  gió  đẩy,  về  rẫy  ăn  còng,  về  sông  ăn  cá,  về  đồng  ăn  cua…”. 
 Còn  nhà  văn  Nguyên  Ngọc  thì  gọi  ông  một  cách  trân  trọng:  “người  hiền  của  văn 
 học  Nam  bộ”.  Còn  ông  tự  coi  mình  chỉ  là  “người  tình  thoảng  chốc  của  văn 
 chương”.  Rồi  bỏ  cuộc  chơi  lánh  về  ẩn  cư  chốn  quê  nhà,  “rửa  tay  gác  kiếm”.  Thế 
 nhưng  hình  như  người  tình  của  ông  thì  chẳng  bao  giờ  chịu  rời  bỏ  ông  cứ  như  người 
 tình của Tchekov ngày nào… 

 Tôi  muốn  được  đến  thăm  ông  như  một  độc  giả  mê  văn  ông  từ  thời  Mỹ  Thơ  - 
 tên  một  truyện  ngắn  của  ông,  trên  báo  Nhân  Loại  hơn  nửa  thế  kỷ  trước.  Dĩ  nhiên 
 sau  này  ông  có  nhiều  truyện  ngắn  hay  hơn,  sâu  sắc  hơn,  nhưng  với  tôi,  Mỹ  Thơ  vẫn 
 mãi  đọng  lại  với  tiếng  còi  xe  lửa  xình  xịch  Sài  Gòn  -  Mỹ  Tho  thời  đó.  Tôi  cũng  mê 
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 thơ  ông,  đặc  biệt  bài  thơ  có  tựa  là  Đắng  và  Ngọt  ,  đã  được  đổi  thành  Cuộc  đời  khi 
 đăng  báo  mà  sau  này  trở  thành  Quán  bên  đường  do  Phạm  Duy  phổ  nhạc.  Từ  lâu, 
 mỗi  lần  nghe  “Quán  bên  đường”  tôi  lại  thấy  rưng  rưng,  như  muốn  khóc.  Cái  người 
 có  một  bài  thơ  làm  mình  muốn  khóc  đó  bây  giờ  ra  sao  thôi  thúc  tôi  tìm  đến  thăm 
 ông.  Thơ  kể  chuyện  thôi  mà,  có  tân  hình  thức  có  hậu  hiện  đại  gì  đâu,  cớ  sao  mình 
 mới nghe đã thuộc, đã nhớ, đã thổn thức, đã rưng rưng? 

 Bác  sĩ  Dũng  hỏi  tôi  cần  mua  gì  làm  quà  cho  bác  Tư  không?  Tôi  bảo  thôi. 
 Không  cần  đâu.  Không  sao.  Tôi  giục.  Dũng  mượn  cái  nón  bảo  hiểm,  vèo  chở  tôi  đi 
 ngược  về  phía  chân  cầu  Rạch  Miễu  và  dừng  lại  ở  một  con  hẻm  nhỏ,  bên  cạnh  một 
 con  rạch.  Phía  bên  kia  đường  là  khu  dưỡng  lão  với  những  khu  nhà  ngói  đỏ  au.  Bác 
 Tư  Trang  Thế  Hy  đang  sống  với  vợ  chồng  cô  con  gái  trong  một  căn  nhà  nhỏ  bé, 
 thấp  lè  tè,  yên  ả  giữa  mảnh  vườn  xanh  um,  dừa  chuối  bưởi  bông.  Đã  mấy  lần  tôi 
 định  tìm  thăm  ông  -  một  người  bạn  văn  của  cậu  tôi,  ông  Nguiễn  Ngu  Í,  thời  Bách 
 Khoa  -  để  được  nhìn  ngắm  ông,  hỏi  han  sức  khỏe  ông  và…  nhờ  ông  giải  thích  cho 
 vài  chỗ  còn  lờ  mờ  trong  bài  thơ.  “Khét  nắng  hôi  trâu  thèm  đi  học”  thì  tôi  biết, 
 nhưng  “tóc  bánh  bèo”  thì  chịu.  Trước  kia  tôi  vẫn  ngỡ  bài  thơ  đó  là  của  Bình 
 Nguyên  Lộc,  có  người  còn  nói  của  Khổng  Nghi.  Khi  Phạm  Duy  phổ  nhạc  vẫn  chỉ 
 ghi  tác  giả  là  “khuyết  danh”  mà!  Bây  giờ  biết  tác  giả  là  ông,  tôi  càng  háo  hức.  Lạ, 
 dù  qua  giọng  ca  Thái  Thanh  ngày  xưa  hay  sau  này  Ỷ  Lan,  con  gái  Thái  Thanh,  cứ 
 mỗi  lần  nghe  hát,  tôi  lại  thấy  rưng  rưng  nhớ  lại  những  ngày  thơ  ấu  của  mình.  Câu 
 chuyện  kể  trong  bài  thơ  đó  quá  xúc  động,  không  dừng  lại  ở  câu  chuyện  riêng,  mà  ở 
 một  triết  lý  sống,  một  triết  lý  nghệ  thuật  với  câu  kết  “Thì  cứ  hỏi  cuộc  đời”  như  mở 
 toang một cánh cửa trống hoắc…! 

 Dũng  đưa  tôi  đến  đúng  lúc  bữa  cơm  trưa  của  ông  cùng  với  một  người  khách 
 quen,  Nguyễn  Tùng,  hội  nhà  văn  Bến  Tre  đến  chơi.  Dũng  lí  nhí  giới  thiệu  bác  sĩ 
 Ngọc  đến  thăm  bác  Tư  nè  bác  Tư.  Ông  kêu  đem  thêm  chén  đũa.  Vẻ  dè  đặt.  Tôi  cười 
 cười  ngắm  nghía  ông.  Thấy  thương  ghê.  Ông  ốm  nhom  ốm  nhách  trong  bộ  pyjama 
 lụa  lùng  nhùng  đặc  sệt  Nam  bộ.  Tóc  bạc  lênh  đênh  chùi  về  phía  sau,  dồn  cái  trán 
 rộng  về  phía  trước,  miệng  móm  mém,  mũi  cao,  thẳng,  mắt  sâu  và  sắc  như  một  thiền 
 sư  khổ  hạnh.  Tôi  phân  vân  không  biết  nên  gọi  ông  là  chú  hay  là  anh.  Sau  cùng  tôi 
 gọi  ông  bằng…  anh  vì  nghĩ  đã  là  một  nhà  văn  như  ông,  hẳn  nên  được  đối  xử  như 
 một  người  không  có  tuổi,  nhất  là  nhà  văn  này  đối  với  tôi  còn  là  một  nhà  thơ  mà  tôi 
 hằng  quý  mến.  Cho  nên  tôi  gọi  bằng  anh.  Gần  gũi  hơn,  ấm  áp  hơn  là  chú,  là  bác,  là 
 ông,  là  cụ  hay  là…  nhà  văn!  Tôi  “thăm  dò”  bằng  cách  hỏi  han  ông:  Anh  có  khỏe 
 không?  Hơi  yếu  hơn  trước.  Lúc  này  anh  có  bệnh  gì  không?  Không.  Chỉ  bị  phổi  tắc 
 nghẽn  mạn  tính  thôi.  Chắc  tại  anh  hút  thuốc  lá  hơi  nhiều?  Phải,  nhưng  nay  đã  bớt 
 hút  rồi.  Bây  giờ  chỉ  hút  khi  có  khách.  Tôi  được  biết  năm  ngoái  ông  đã  từng  phải  vào 
 cấp  cứu  ở  bệnh  viện  Nguyễn  Đình  Chiểu  Bến  tre  vì  khó  thở,  rồi  phải  điều  trị  theo 
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 chương  trình  COPD  mất  tám  tháng.  Trong  khi  tim  mạch  vẫn  rất  tốt.  Huyết  áp  ổn 
 định.  Ông  lại  với  tay  lấy  gói  thuốc,  rút  một  điếu  nữa,  bật  quẹt.  Anh  ốm  quá,  được 
 bốn  chục  ký  không?  Bốn  chục  ký  non.  Hôm  trước  40,  nay  còn  39  thôi.  Vẫn  lạnh 
 nhạt, dè dặt. 

 Trên  bàn  là  những  món  ăn  tốt  cho  người  già,  tôi  quan  sát.  Cơm  trắng  cá  kho, 
 canh  rau,  trái  cây,  rồi  nào  bưởi  nào  chuối  luộc…  Và  một  ly  rượu  nhỏ.  Chắc  có 
 Nguyễn  Tùng  đến  nên  Tùng  một  ly,  ông  một  ly.  Ông  kêu  Tùng  rót  thêm  hai  ly  nhỏ 
 nữa  cho  tôi  và  Dũng.  Thấy  Dũng  hớp  vội  xong  nhỏm  dậy  lo  chạy  việc  riêng,  tôi  nhờ 
 anh  bấm  cho  vài  tấm  hình  kỷ  niệm.  Ông  để  yên  cho  chụp  không  nói  gì.  Tôi  bấm 
 thêm  mấy  tấm  cận  cảnh  lúc  ông  ngậm  điếu  thuốc,  với  cái  dáng  điệu  nghệ  mà  tôi  mê. 
 Bỗng  ông  lên  tiếng:  Này,  người  ta  nói  “tốt  khoe  xấu  che”,  hiểu  không?  Tốt  khoe 
 xấu  che.  Chụp  hình  thì  tôi  chụp  nhưng  đừng  có  đăng  báo  đó  nghe!  Tôi  cười  cười 
 trong  bụng  nghĩ  đúng  là  ông  già  khó  tánh.  Tôi  nói,  già  có  cái  đẹp  của  già  chớ  anh 
 Tư!  Mà  quả  thật,  tôi  thấy  ông  đẹp.  Và  khỏe  nữa.  Tai  thính  này.  Mắt  tinh  này.  Ông 
 cho biết mới mổ cườm, vẫn đọc sách báo tốt. Và đặc biệt trí nhớ tuyệt vời! 

 Rồi  tôi  lãng  sang  chuyện  khác:  Bài  thơ  được  phổ  nhạc  với  tên  “Quán  bên 
 đường”  của  anh  sao  mọi  người  vẫn  tưởng  là  của  Bình  Nguyên  Lộc?  Bởi  vì  Bình 
 Nguyên  Lộc  là  người  đăng  báo  đó  lên  báo  mà!  Báo  Vui  Sống  khoảng  1960  gì  đó 
 phải  không?  Không,  1959  chớ.  Mỗi  lần  nghe  hát  bài  này  sao  tôi  đều  thấy  muốn 
 khóc.  Lạ  thiệt.  Tôi  nói.  “Khét  nắng  hôi  trâu  thèm  đi  học”,  rồi  “khoai  lang  sùng 
 lượm  mót…”  À,  mà  “tóc  bánh  bèo”  là  tóc  làm  sao  anh  Tư?  Có  phải  ba  vá  không? 
 Không,  không  phải  ba  vá.  Tóc  bánh  bèo,  này  Tùng  -  ông  bỗng  gọi  -  Tùng  biết  tóc 
 bánh  bèo  không?  Tùng  nói:  dạ,  có  phải  cạo  trọc,  để  lại  một  chùm  đàng  sau  ót,  tròn 
 tròn…  Ông  cầm  cái  chén  lên,  vo  vo  theo  miệng  chén  bảo  đúng  rồi,  cạo  trọc,  để  lại 
 một  miếng  tròn  như  vậy,  nhưng  ở  giữa  phải  có  một  chum  tóc  như  cái  nhưn  bánh  bèo 
 vậy! Thì ra thế! Cả tôi và Tùng đều không biết. 

 Nhìn  đồng  hồ,  thấy  sắp  đến  giờ  hẹn  với  Dũng,  tôi  bèn  mở  túi  xách  lấy  mấy 
 cuốn  sách  mang  theo  từ  Sài  Gòn  xuống  tặng  ông.  Đó  là  Già  ơi…  chào  bạn!,  Những 
 người  trẻ  lạ  lùng  và  Thư  gởi  người  bận  rộn  .  Xin  gởi  tặng  anh  Tư  vài  cuốn  sách  đọc 
 cho  vui,  tôi  nói.  Ông  nhìn  tên  tác  giả  trên  bìa  sách  rồi  ngạc  nhiên.  Ủa,  Đỗ  Hồng 
 Ngọc  hả?  Tôi  có  đọc  Đỗ  Hồng  Ngọc.  Tôi  thích  cái  style  của  Đỗ  Hồng  Ngọc  đó! 
 Ông  lật  lật,  cười  cười,  cởi  mở,  nồng  nhiệt,  thân  thiện.  Bỗng  ông  đứng  lên,  vui  vẻ 
 kêu:  Ngọc  ơi,  đi  qua  đây,  đi  qua  đây  nghe  bài  hát  Quán  bên  đường  này.  Tùng  nữa. 
 Qua  đây.  Một  người  bạn  ở  Đức  gởi  tặng  tôi  đĩa  này  do  Thái  Thanh  hát  và  Quỳnh 
 Giao  ca.  Ông  kéo  tôi  và  Tùng  qua  phòng  bên.  Một  phòng  nhỏ,  rất  riêng,  rất  bề  bộn 
 của  một  nhà  văn…  Nào  phin  lọc  cà  -  phê,  tách  trà,  bình  thủy…  nào  sách  báo  ngổn 
 ngang  các  thứ.  Rồi  ghế  xích  đu,  rồi  võng…  Ông  chỉ  chiếc  ghế  salon  nhỏ  cạnh  bàn 
 nước,  kêu  tôi  ngồi,  chỉ  Tùng  chiếc  võng.  Ông  bật  máy  cassette  rồi  ngồi  xuống  chiếc 
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 ghế  xích  đu  cạnh  đó.  Giọng  Thái  Thanh  lảnh  lót.  Ngày  xưa  ngày  xửa  ngày  xưa  … 
 Rồi  giọng  Quỳnh  Giao…  Tôi  lắng  từng  lời  từng  lời,  lòng  vẫn  thấy  rưng  rưng… 
 Thấy  tôi  gật  gù,  ông  bỗng  nở  nụ  cười:  “bẹo”,  “chữ  bẹo”…  Ông  nằm  bật  ngửa  sảng 
 khoái  trên  ghế  xích  đu,  ngón  chân  nhịp  nhịp  theo  bài  hát,  mắt  lim  dim.  Nghe  xong, 
 tôi  nói:  Bài  này  còn  có  bản  do  Ỷ  Lan  là  con  gái  Thái  Thanh  đó.  Tôi  chưa  có  bản  đó, 
 ông  nói,  hôm  trước  Phạm  Duy  xuống  thăm  cũng  nói  vậy.  Ông  lại  hỏi:  Quỳnh  Giao 
 là  con  Dương  Thiệu  Tước  phải  không?  Dạ  phải.  Thái  Thanh  hát  technique  nhiều, 
 Quỳnh  Giao  hát  có  lòng  hơn.  Lúc  phổ  nhạc,  người  ta  đã  thêm  bớt  nhiều  quá!  Nhưng 
 đành vậy thôi. Ông nói. 

 Rồi  kéo  tôi  và  Nguyễn  Tùng  trở  lại  bàn  ăn.  Một  Trang  Thế  Hy  khác:  sôi  nổi, 
 hoạt  bát,  sắc  sảo,  dí  dỏm…  Chúng  tôi  nói  về  người  Việt  trẻ  tài  năng.  Ông  nhắc  Lê 
 Bá  Hùng,  một  thanh  niên  gốc  Việt,  hạm  trưởng  một  tàu  hải  quân  Mỹ  USS  Lassen 
 vừa  cập  cảng  Đà  Nẵng.  Tôi  nhắc  một  người  gốc  Việt  khác,  Philipp  Roesler  36  tuổi 
 là  bộ  trưởng  y  tế  Đức.  Tùng  nhắc  nhà  văn  Nam  Lê  ở  Úc  với  The  boat  .  Chúng  tôi  lại 
 nói  đến  giải  Nobel,  rồi  đến  Cao  Hành  Kiện.  Có  đọc  bài  diễn  văn  nhận  giải  Nobel 
 của  Cao  Hành  Kiện  không?  Ông  hỏi  rồi  nhắc  luôn  những  ý  chính  của  bài  diễn  văn 
 đó,  đại  khái  nhà  văn  cần  phải  đứng  cao  hơn  những  ràng  buộc  và  cám  dỗ  để  đạt  được 
 tự  do  và  độc  lập  trong  tư  tưởng…  Im  lặng  một  lúc,  ông  nói:  Hôm  trước  có  một  nhà 
 văn  gì  đó  hỏi  tôi  tại  sao  không  ưa…  mà  thích  Lỗ  Tấn?  Tôi  không  trả  lời,  nhưng 
 hôm  nay  nói  cho  Đỗ  Hồng  Ngọc  nghe  nha:  Tôi  thích  Lỗ  Tấn  vì…  Ông  đột  ngột  hỏi 
 tôi:  Có  đọc  Nhật  ký  người  điên  của  Lỗ  Tấn  do  Phan  Khôi  dịch  rồi  phải  không?  Tôi 
 gật.  Ông  đọc  thuộc  lòng  ngày  một  đoạn,  đoạn  kết  của  truyện  ngắn  Nhật  ký  người 
 điên  đó.  Thấy  chưa,  Lỗ  Tấn  là  như  vậy  đó…  Ông  đâu  có  quốc  tịch.  Ông  là  nhân 
 loại.  Là  con  người…  “Hãy  cứu  lấy  trẻ  con  vì  nhiều  em  chưa  kịp  ăn  thịt  người!”. 
 Nhà  văn  trong  bối  cảnh  nào  cũng  có  cách  riêng  của  nó.  Nếu  nó  hòa  hợp  được  thì  nó 
 đã hòa hợp, còn không, nó có cách riêng. 

 Khi  biết  tôi  là  cháu  gọi  Nguiễn  Ngu  Í  bằng  cậu,  ông  hỏi  Ngu  Í  có  còn  sống 
 không?  Đã  mất  từ  1979  sau  những  cơn  điên  nặng.  Hồi  trước  Nguiễn  Ngu  Í  có  phỏng 
 vấn  anh  mà,  loạt  bài  trên  báo  Bách  Khoa  đó.  Tôi  nhắc.  Đúng.  Nguiễn  Ngu  Í  phỏng 
 vấn  tôi  lúc  nào  cũng  viết  Trang  Thế  Hi,  với  chữ  I  cụt!  Lại  móm  mém  cười.  Rồi  ông 
 hỏi  thăm  tôi  về  bác  sĩ  Lương  Phán,  một  người  bạn  thân  của  ông.  Rồi  cũng  nhắc  bác 
 sĩ  Trần  Hữu  Nghiệp.  Tôi  nói  anh  Chín  Nghiệp  quê  ở  Mỹ  Tho?  Không.  Ba  Tri,  Bến 
 Tre chớ! Rồi cũng nhắc đến Trần Hữu Dũng và nhiều nhân vật khác… 

 Thấy  đã  quá  trưa,  nên  rút  để  ông  nghỉ.  Dũng  vẫn  chưa  trở  lại.  Tùng  tình 
 nguyện  đưa  tôi  về  để  kịp  giờ  hội  thảo  buổi  chiều.  Ông  đặt  bàn  tay  trên  mấy  cuốn 
 sách  tôi  tặng  xoa  xoa  và  nói  đến  thăm  nhà  nhà  văn  không  có  gì  để  tặng  lại…  Tôi 
 cười  “Già  ơi…  Chào  bạn!”  là  Bonjour  veillesse  đó  anh,  cũng  như…  Bonjour 
 tristesse  …  Ngay  trong  câu  mở  đầu  cô  đã  viết…  Rồi  ông  đọc  vanh  vách  nguyên  một 
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 đoạn  mở  đầu  đó  của  Francois  Sagan  cho  tôi  nghe.  Tùng  đã  nổ  máy  xe  đợi  ngoài 
 cổng.  Ông  lững  thững  theo  tôi  ra.  Tôi  bỗng  muốn  ôm  chặt  lấy  ông  một  cái  nhưng 
 không dám, chỉ nắm cánh tay ông siết nhẹ. 

 Thưa Thầy, em về! 
 Ông cười mắt nheo lại thật tươi. 

 Nhớ Đến Một Người 
 tr. 21-28 

 ----------------- 
 * Ảnh Đỗ Hồng Ngọc. 
 Nhan  đề  bài  này  in  trong  Nhớ  Đến  Một  Người  ,  trang  21  là:  Thăm  Nhà  Văn 

 Trang Thế Hy  [NHĐ] 

 Lời tòa soạn tạp chí Văn Nghệ - Hội Nhà văn Việt Nam: 
 Nhà  văn  Trang  Thế  Hy  tên  thật  là  Võ  Trọng  Cảnh,  sinh  ngày  29.  10.  1924  ở 

 xã  Hữu  Định,  Châu  Thành,  Bến  Tre.  Các  bút  danh:  Phạm  Võ,  Văn  Phụng  Mỹ,  Triều 
 Phong, Vũ Ái, Minh Phẩm, Song Điệp… 

 Nhà  văn  Trang  Thế  Hy  thuộc  lớp  cán  bộ  tiền  khởi  nghĩa,  từng  tham  gia  cướp 
 chính  quyền  tháng  8.  1945,  sau  đó  theo  Cách  mạng  suốt  hai  cuộc  kháng  chiến 
 chống  Pháp  và  chống  Mỹ.  Năm  1945,  ông  là  cán  bộ  Ty  Thông  tin  tuyên  truyền  Bến 
 Tre.  Sau  1954  ở  lại  hoạt  động  văn  nghệ  ở  Sài  Gòn.  Năm  1962  bị  địch  bắt.  Năm 
 1964,  là  cán  bộ  Ban  Tuyên  huấn  đặc  khu  Sài  Gòn  -  Gia  Định  rồi  Tiểu  ban  Văn  nghệ 
 Giải  phóng  thuộc  Ban  Tuyên  huấn  Trung  ương  cục.  Sau  năm  1975  công  tác  ở  báo 
 Văn nghệ Giải phóng  . 

 Năm 1981 tham gia Hội Nhà văn Việt Nam. 
 Nghỉ hưu năm 1992. 
 Bến  Tre  là  quê  hương  của  nhiều  nhà  văn  lớn:  Nguyễn  Đình  Chiểu,  Trương 

 Vĩnh  Ký,  Phan  Văn  Trị,  Huỳnh  Tịnh  Của,  Võ  Trường  Toản,  Phan  Thanh  Giản… 
 Tỉnh  nhỏ  gồm  Cù  lao  An  Hòa,  Cù  lao  Bảo,  Cù  lao  Minh  nổi  giữa  mấy  nhánh  của 
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 dòng  sông  Tiền  Giang,  sông  Hàm  Luông,  Ba  Lai  và  Cổ  Chiên,  quê  hương  của  Đồng 
 khởi  còn  là  vùng  đất  nổi  tiếng  của  văn  hóa  chiến  trận,  nơi  đã  có  hơn  37.000  liệt  sĩ, 
 20.000  Bà  mẹ  Việt  Nam  Anh  hùng,  quê  của  Trung  tướng  Đồng  Văn  Cống,  Nữ 
 tướng  Nguyễn  Thị  Định,  Đại  tướng  Lê  Văn  Dũng,  và  hơn  20  vị  tướng  khác…  Tất 
 cả  những  nguồn  mạch  ấy  đã  làm  nên  một  Trang  Thế  Hy  hóm  hỉnh,  hài  hước  đặc 
 Nam  bộ,  một  con  người  như  câu  thơ  ông  viết:  ngạo  mạn  thách  thức  kiếp  phận  truân 
 chuyên.  Những  tác  phẩm  của  ông,  dưới  nhiều  bút  danh  khác  nhau,  có:  Áo  lụa  giồng, 
 Nắng  đẹp  miền  quê  ngoại,  Mỹ  Thơ,  Thèm  Thơ  …  (thời  ở  Sài  Gòn  trước  năm  1975); 
 sau  năm  1975,  ông  có  Anh  Thơm  râu  rồng,  in  chung,  1965  :  Mưa  ấm,  1981:  Người 
 yêu  và  mùa  thu  ,  1981:  Vết  thương  thứ  13  ,  1989,  in  lại  2011;  Tiếng  khóc  và  tiếng  hát  , 
 1993:  Nợ  nước  mắt,  2002;  Truyện  ngắn  Trang  Thế  Hy  ,  2006;  Đắng  và  Ngọt  (Thơ  và 
 thơ  dịch),  2009…  không  chỉ  kể  cho  bạn  đọc  chuyện  xảy  ra  trên  một  miền  đất  mấy 
 chục  năm  biến  loạn,  ít  những  trận  chiến  hào  hùng  mà  giàu  ở  tâm  trạng  con  người 
 nhỏ  bé  bị  lôi  vào  cuộc  chiến,  vẫn  ngời  sáng  lòng  yêu  nước  và  niềm  tin  vào  một 
 ngày mai tươi đẹp. 

 Nhà văn Trang Thế Hy được nhận các giải thưởng văn học: 
 -  Giải  thưởng  văn  học  Nguyễn  Đình  Chiểu  của  Hội  Văn  nghệ  Giải  phóng 

 miền Nam (1960-1965) cho truyện ngắn  Anh Thơm râu  rồng  . 
 -  Tặng  thưởng  của  Hội  Nhà  văn  Việt  Nam  năm  1994  với  tập  truyện  Tiếng 

 khóc và tiếng hát. 
 -  Tặng  thưởng  loại  A  của  Ủy  ban  toàn  quốc  Liên  hiệp  các  Hội  VHNT  Việt 

 Nam năm 2001 cho tập truyện  Nợ nước mắt. 
 Nhân  dịp  sinh  nhật  lần  thứ  90  của  nhà  văn,  Nhà  xuất  bản  Trẻ  vừa  in  xong  3 

 tập  truyện  ngắn:  Nợ  nước  mắt,  Mưa  ấm  và  Tiếng  khóc  và  tiếng  hát  ,  tập  hợp  37 
 truyện  ngắn  của  nhà  văn  Trang  Thế  Hy,  trong  đó  có  35  truyện  ngắn  đã  công  bố  và  2 
 truyện  ngắn  mới  vừa  tìm  thấy  của  ông.  Riêng  về  thơ,  Nhà  xuất  bản  Trẻ  cũng  công 
 bố  tập  thơ  Đắng  và  Ngọt  -  Bitter  &  Sweet,  tập  thơ  song  ngữ  Việt-Anh  gồm  13  bài 
 thơ  sáng  tác  và  12  bài  thơ  dịch  của  Trang  Thế  Hy.  Phần  thơ  dịch  sang  tiếng  Anh  lần 
 này  có  sự  cộng  tác  của  2  nhà  thơ  Mỹ  là  Nguyễn  Bá  Chung  và  Martha  Collina,  để 
 phần chuyển ngữ tiếng Anh được chuẩn xác hơn. 

 Văn  nghệ  trân  trọng  gửi  tới  bạn  đọc  một  số  bài  viết  về  ông  nhân  dịp  nhà  văn 
 bước vào tuổi 90. 

 Văn Nghệ  - Hội Nhà văn Việt Nam, 
 số 43 ngày 25. 10. 2014, tr. 12 
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 BƯ� A CƠM THA� N MA�̣ T 
 VƠ� I ANH EM BA� C SI� LƯƠNG PHA� N 

 ĐO�  HO� NG NGỌC 

 B  ác  sĩ  Lương  Phán  là  đàn  anh,  là  bậc  thầy  của  tôi,  năm  nay  đã  bước  vào 
 tuổi  90.  Ông  vẫn  mỗi  tuần  3  buổi  đến  khám  bệnh  ở  Bệnh  viện  Nguyễn  Trãi  và  vẫn 
 hướng  dẫn  chuyên  môn  cho  lứa  đàn  em.  Với  tôi,  ông  có  những  mối  thân  tình.  Trong 
 một  bài  viết,  có  lần  tôi  kể  hồi  nhỏ  đã  đến  ông  khám  bệnh  đau  bao  tử,  lúc  tôi  còn 
 đang  học  trung  học.  Ông  không  cho  thuốc,  chỉ  khuyên  mỗi  sáng  phải  ăn  một  khúc 
 bánh  mì  trước  khi  đi  học.  Vậy  mà  hết  đau  mới  ngộ!  Thì  ra,  tôi  chỉ  bị  “dư  acid” 
 (hyperacidity)  trong  dạ  dày,  bị  viêm  chứ  chưa  đến  nỗi  loét.  Nếu  có  cái  gì  “trám” 
 vào,  trung  hòa  lượng  acid  dư  đó  thì  sẽ  hết  đau.  Từ  đó,  trong  cặp  đi  học  của  tôi  lúc 
 nào cũng có bánh mì khô, nướng cháy để “nhâm nhi” khi cần. 

 Sau  đó  tôi  nhớ  trong  cuốn  Từ  Điển  Đào  Duy  Anh  -  phần  thưởng  Danh  dự 
 toàn  trường  cuối  năm  học  -  tôi  ghi  ở  góc  bìa  sau  mấy  chữ:  nếu  là  bác  sĩ,  tôi  sẽ  cho 
 bệnh  nhân  ăn  uống,  tắm  rửa,  phơi  nắng,  vận  động...  trước  khi  phải  dùng  đến  thuốc. 
 Quả  là  sau  này  tôi  “nổi  tiếng”  là  một  bác  sĩ  Nhi  khoa  dùng  rất  ít  thuốc  khi  chữa 
 bệnh  cho  trẻ  con.  Thường  tôi  chỉ  “chỉnh  sửa”  cách  dinh  dưỡng,  chăm  sóc  bé...  như 
 vậy  cũng  đã  góp  phần  giảm  được  bệnh  nhiều,  thuốc  men  chỉ  phụ  thêm  (trừ  khi  bệnh 
 nặng).  Tôi  còn  học  ông  cách  chữa  tiêu  chảy  sinh  lý  ở  trẻ  bú  mẹ.  Chỉ  cần  dùng  vôi 
 (ăn  trầu),  pha  loãng,  lấy  phần  nước  trong  cho  uống  vài  lần  cũng  khỏi.  Thì  ra,  sữa  mẹ 
 dễ  tiêu  hóa,  nhiều  chất  bổ  dưỡng  nhưng  có  tính  acid  cao.  Chỉ  cần  “kiểm  hóa”  chút 
 xíu  là  hết  ỉa  chảy!  Tại  Bệnh  viện  Nhi  Đồng  Sài  Gòn  thời  đó,  chúng  tôi  cũng  hay 
 dùng CaCO  3  và BiCO  3  để chữa cũng với nguyên tắc như  vậy. 

 Những  cuốn  sách  y  học  của  ông  và  vợ  là  Bác  sĩ  Nguyễn  Thị  Lợi  như  Thành 
 Kiến  Sai  Lầm  Của  Người  Dùng  Thuốc,  Bệnh  Trẻ  Con,  Bệnh  Đàn  Bà...  có  ảnh  hưởng 
 nhiều  đến  tôi.  Dù  không  trực  tiếp  học  với  ông,  tôi  vẫn  coi  ông  là  thầy  của  mình. 
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 Năm  1972,  khi  viết  cuốn  Những  Tật  Bệnh  Thông  Thường  Trong  Lứa  Tuổi  Học  Trò, 
 tôi  trích  dẫn  sách  của  hai  ông  bà  và  mang  tặng  ông  bà.  Ông  viết  thư  cám  ơn  rất  nhã 
 nhặn.  Thư  ông  viết  nắn  nót,  phong  bì  để  tên  người  gởi  và  địa  chỉ  đằng  sau  để  nếu 
 thư  không  đến  được  thì  bưu  điện  biết  mà  trả  lại.  Dán  tem  cũng  luôn  ở  góc  phải, 
 khoảng  cách  các  cạnh  cân  đối,  thẳng  thớm.  Tôi  nhớ  đọc  đâu  đó  rằng  chỉ  cần  xem 
 cách  trình  bày  bức  thư,  bì  thư,  người  ta  đánh  giá  được  người  gởi  là  người  nghiêm 
 cẩn, đáng tin cậy hay người cẩu thả, ẩu xị... 

 Năm  1973,  lúc  tôi  đang  làm  bác  sĩ  điều  trị  tại  Dưỡng  đường  Nhi  khoa  Trần 
 Bình  Trọng  Chợ  Lớn,  ông  tới  thăm  tôi,  nói  muốn  xin  bài  thơ  Thư  cho  bé  sơ  sinh  của 
 tôi  để  đăng  trong  một  tạp  chí  y  học  do  ông  làm  chủ  bút.  Điều  hết  sức  bất  ngờ  với  tôi 
 là  khi  báo  ra,  ông  mang  đến  tặng,  kèm  theo  5000đ  là  tiền  nhuận  bút  bài  thơ!  Tôi 
 nhớ  thời  đó,  một  bài  thơ  đăng  trên  Tạp  chí  Bách  Khoa  danh  tiếng,  nhuận  bút  nhiều 
 lắm  cũng  chỉ  150đ.  Tôi  ngạc  nhiên  hỏi  sao  lạ  vậy  ông  nói  tại  ông  thích  bài  thơ  này 
 quá!  Bài  thơ...  lọt  vào  trong  tù  (vì  chỉ  có  sách  báo  y  học  mới  được  phép)  và  nhạc  sĩ 
 Phạm  Trọng  Cầu  đã  đọc  được  và  phổ  nhạc,  như  tôi  đã  viết  lại  trong  “Chuyện  kể  về 
 một bài thơ” (  Những Người Trẻ Lạ Lùng,  NXB Tổng hợp  TP. Hồ Chí Minh, 2001). 

 Đã  lâu  tôi  không  có  dịp  gặp  ông,  chỉ  nghe  ông  đã  dời  nhà  về  Đakao,  từ  ngày 
 bà mất. Thỉnh thoảng nghe ông đi Pháp thăm mấy người con. 

 Một  hôm  tôi  nhận  được  email  của  Bác  sĩ  Lương  Huỳnh  Ngân,  tự  giới  thiệu  lả 
 em  ruột  của  Bác  sĩ  Lương  Phán,  ở  Pháp  mới  về  muốn  đến  thăm  tôi.  Rồi  anh  mời  tôi 
 đến  dùng  cơm  trưa  thân  mật  với  anh  em  ông  cùng  với  Giáo  sư  Trần  Văn  Khê  vào 
 ngày  7.  4  vừa  qua.  Hóa  ra  Bác  sĩ  Ngân  là  em  út  của  Bác  sĩ  Phán,  nhỏ  hơn  tôi  mấy 
 tuổi,  du  học  ở  Pháp  từ  năm  1964,  đã  đọc  mấy  cuốn  sách  của  tôi  nên  có  lòng  mến 
 mộ,  lại  biết  tôi  rất  quý  Bác  sĩ  Lương  Phán  bèn  tổ  chức  một  buổi  họp  mặt  thân  tình. 
 Tôi  đến  nơi  đã  thấy  có  Bác  sĩ  Lương  Phán,  Giáo  sư  Trần  Văn  Khê,  Bác  sĩ  Trần  Y 
 (nguyên  Giám  đốc  Bệnh  viện  Nguyễn  Trãi),  anh  Thanh  (em  họ  Bác  sĩ  Phán)  cùng 
 Bác  sĩ  Ngân.  Tôi  bất  ngờ  thấy  Bác  sĩ  Ngân  đem  tặng  mỗi  người  một  brochure  với 
 hai  bài  thơ  của  tôi  do  chính  tay  anh  trình  bày  rất  đẹp:  Thư  Cho  Bé  Sơ  Sinh  Và  Paris 
 Tháng Sáu,  là hai bài anh nói anh thích nhất. Rồi  anh đọc cho mọi người cùng nghe! 

 Tôi  cũng  không  ngờ  Giáo  sư  Trần  Văn  Khê  mà  tôi  quen  gọi  là  chú  Khê  lại  là 
 cậu  họ  của  Bác  sĩ  Lương  Phán.  Ông  Khê  đi  Pháp  năm  1949,  sau  ông  Phán  một  năm, 
 nên  khi  mới  qua  ở  trọ  cùng  ông  Phán.  Nghe  mấy  ông  kể  chuyện  xưa  tích  cũ  thật  vui. 
 Theo  chú  Khê  thì  trước  năm  1945  ông  theo  học  Y  khoa  ở  Hà  Nội,  năm  thứ  hai  thì 
 “xếp  bút  nghiên”  về  Nam.  Lúc  đó  nhạc  sĩ  Lưu  Hữu  Phước  cũng  học  Y,  nhưng  sau 
 đổi  qua  Nha  vì  sợ...  máu!  Cả  ông  Mai  Văn  Bộ  cũng  học  Y.  Các  ông  đều  lở  dở 
 chuyện  học  Y  cả.  Nhờ  có  học  hai  năm  Y  khoa  mà  chú  Khê  đã  bình  tĩnh  giúp  đỡ  đẻ 
 cho  đứa  con  trai  đầu  lòng  của  mình  (Giáo  sư  -  Tiến  sĩ  Trần  Quang  Hải)  tại  Thủ  Đức, 
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 năm  1944.  Đêm  đó  gặp  giới  nghiêm,  không  vô  bệnh  viện  được,  phải  mời  một  bà  mụ 
 vườn  gần  nhà  qua  đỡ,  ông  phụ.  Ông  kể  cách  ông  nắm  tay  vợ,  “rặn  phụ”  với  vợ  lúc 
 bà  quá  mệt  mỏi  một  cách  ì  ạch  thật  là  tức  cười.  Đứa  bé  bị  ngộp  lâu,  lúc  sinh  ra  đã 
 trắng  bệch,  xụi  lơ,  không  thở,  ai  cũng  nghĩ  đã  chết.  Ông  vẫn  bình  tĩnh  tiếp  tục  dùng 
 miệng  hút  hết  đàm  nhớt  cho  đứa  bé  và  xoa  bóp  hô  hấp  nhân  tạo  một  lúc  bé  mới 
 khóc lên được! 

 Bác  sĩ  Lương  Phán  kể  chuyện  Hội  sinh  viên  Việt  Nam  ở  Pháp  thời  đó.  Lúc 
 ông  Khê  qua  Paris  vì  mới  ở  tù  ra,  quần  áo  bèo  nhèo,  luộm  thuộm.  Bạn  bè  tìm  cách 
 vay  được  6000  fr,  tổ  chức  một  đêm  văn  nghệ  để  bán  vé  kiếm  tiền  sắm  quần  áo  cho 
 ông.  Rất  lo  ế,  không  ai  coi.  Chẳng  dè  đêm  đó  thật  đông,  ngoài  sinh  viên  còn  có  các 
 lính  thợ,  lâu  ngày  xa  nhà,  nghe  có  văn  nghệ  người  Việt  Nam  bèn  tới  coi.  Ông  Khê 
 trổ  tài  rao  bán  chiếu,  bán  chè...  ai  bột  khoai,  bún  tàu,  nước  dừa  đường  cát...  hông... 
 được  mọi  người  vỗ  tay  rần  rần.  Hôm  đó  trả  nợ  xong  còn  dư  mua  được  cho  ông  Khê 
 bộ đồ vía 16.000 fr. 

 Bữa  cơm  thân  mật  gia  đình  với  mắm  kho  rau  ghém  thiệt  là  ngon.  2010.  Nhớ 
 đến một người,  tr. 75-78 
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 NHƯ� NG LA�  THƯ TI�NH 
 NHA� N ĐỌC 	THẾ	GIỚI	QUANH	TA	 CU� A CAO HUY THUA� N 

 ĐO�  HO� NG NGỌC 

 C  ao  Huy  Thuần  là  một  người  viết  thư  tình  rất  hay!  Hay,  là  nhờ  anh  sống  với 
 tình.  Chân  tình.  Anh  viết  cái  gì  cũng  thành  thư  tình.  Gởi  cho  một  ai  đó.  Người  nào 
 nhận  ra  thì  thấy  thư  đó  viết  cho  riêng  mình.  Tóc  anh  bạc  cũng  nhiều,  trầm  tư,  suy 
 tưởng  cũng  lắm,  nhưng  khi  anh  cười  thì  mới  thấy  hết  cái  vẻ  hồn  hậu  bình  an.  Bởi 
 anh  sống  với  một  thứ  triết  lý  của  người  có  đạo  tâm.  Anh  tin  những  chuyện  thần  tiên, 
 những  Bích câu kỳ ngộ  , những  Trương Chi Mỵ Nương,  những  Từ Thức về trần… 

 Đọc  Cao  Huy  Thuần  tôi  luôn  luôn  nhận  ra  anh  vừa  là  một  ông  giáo  sư  đại  học 
 mà  cũng  vừa  là  một  thầy  giáo  làng.  Có  lần  tôi  đã  nói  như  vậy  khi  đọc  một  cuốn  sách 
 của  anh.  Và  bây  giờ  khi  đọc  Thế  Giới  Quanh  Ta  ,  tôi  cũng  thấy  y  như  vậy.  Anh  bàn 
 chuyện  lớn  thiên  hạ  trên  bàn  cờ  thế  giới  phẳng  ngày  nay  bằng  con  mắt  tinh  tường, 
 uyên  bác  của  một  ông  giáo  sư  đại  học,  mà  diễn  đạt  thì  theo  cái  cách  một  ông  thầy 
 giáo  làng,  nghiêm  mà  khoan,  có  lúc  hóm  hỉnh,  có  lúc  mỉa  mai,  chua  chát…  cho  nên 
 nhiều  khi  ngấm  sâu  và  ngấm  đau.  Nhưng  có  như  vậy  thì  mới  đúng  là…  thư  tình! 
 Cũng  nhờ  vậy  Cao  Huy  Thuần  đã  làm  cho  cuốn  sách  bàn  về  chuyện  chính  trị  tưởng 
 là  khô  khan,  nặng  nề  của  anh  trở  nên  dễ  hiểu  và  hấp  dẫn.  Hấp  dẫn  như  một  cuốn 
 tiểu  thuyết,  thậm  chí  một  cuốn  tiểu  thuyết  trinh  thám  ba  hồi.  Đọc  Thế  Giới  Quanh 
 Ta  có  lúc  tôi  tưởng  mình  đọc  Tam  Quốc  Chí  hay  Đông  Chu  Liệt  Quốc  ,  có  lúc  tưởng 
 đang  đọc  Hán  Sở  Tranh  Hùng  ,  đôi  lúc  có  cả  Kim  Dung!  Gấp  sách  lại,  tôi  vỡ  ra 
 nhiều  điều,  học  được  nhiều  điều.  Đầu  óc  như  mở  mang  ra,  bớt  ếch  ngồi  đáy  giếng! 
 Nhưng  có  những  bài  viết  làm  tôi  thật  sự  giật  mình.  Nhiều  điều  tôi  mơ  hồ  cảm  nhận, 
 mà  không  rõ  tại  sao  thì  anh  huỵch  toẹt  ra  như  cái  kính  hiển  vi  khuếch  đại.  Nhiều 
 chuyện  tưởng  đã  cũ  nhưng  không  hề  đứt  quãng  với  hôm  nay,  vẫn  tiếp  diễn  với  một 
 cái  tên  khác,  nhân  vật  khác,  còn  dòng  chảy  vẫn  thế,  có  khi  còn  tinh  vi  hơn.  Tôi  học 
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 nào  adversaire-patenaire  ,  đối  thủ  mà  đối  tác,  học  congagement,  vừa  containment 
 vừa  engagement,  hợp  tác  mà  cạnh  tranh,  như  đồng  tiền  hai  mặt;  học  cái  kiểu  ai  cũng 
 thắng,  “win-win”  -  đánh  nhau  nhưng  không  để  ai  phải  đo  ván.  Tôi  hiểu  thêm  cái 
 chiêu  soft-power  (sức  mạnh  mềm)  như  kiểu  Thất  thương  quyền  của  Tạ  Tốn,  chiêu 
 “gậy  ông  đập  lưng  ông”  của  Cô  Tô  Mộ  Dung!,  với  một  đằng  thì  Coca  Cola, 
 McDonald,  Mickey,  Hollywood…  đụng  với  thư  pháp,  ẩm  thực,  đồ  chơi,  mỹ  thuật, 
 châm cứu, thuốc bắc…! 

 Cuộc  tấn  công  văn  hóa  mới  là  cuộc  tấn  công  đáng  ngại  nhất.  Toàn  cầu  hóa 
 cũng  có  nghĩa  là  đồng  hóa  toàn  cầu  chăng?  Ai  đồng  hóa?  Đồng  hóa  ai?  Ai  bị  đồng 
 hóa?.  “Cống  hỉ  méc  xì  đầy  đủ  cả  /  Chẳng  sang  Tàu  tớ  cũng  sang  Tây”  thôi!  Và  đó  là 
 chuyện cảnh giác. 

 Còn  “Vạn  đại  dung  thân”  cho  hôm  nay  chính  là  tiến  về  những  vùng  đất  mới, 
 con  người  mới  trong  tư  duy,  trong  đầu  óc,  là  phải  biết  đi  trước,  là  phải  biết  “lưu 
 luyến”  trong  ngoại  giao,  mà  dứt  khoát  trong  tư  tưởng  như  Lưu  Nguyễn  về  trần  ngày 
 xưa! 

 Nếu  không  vậy,  sẽ  có  một  hôm  “bỗng  nhiên  thấy  mình  nằm  lâng  lâng  trong 
 khói  thuốc  phiện,  bởi  sức  mạnh  vô  hình,  phi  vật  chất”  để  rồi  “khi  tỉnh  mộng  lúc  tàn 
 canh  mà  ngậm  ngùi:  Giật  mình  mình  lại  thương  mình  xót  xa”,  mà  ai  cũng  thuộc, 
 cũng  biết  nhưng  thường  quên!  Khi  đọc  chương  Xã  Hội  Dân  Sự  ,  tôi  không  tránh 
 khỏi  nhiều  lần  giật  mình.  “Internet  đi  trước  /  Báo  chí  lội  nước  theo  sau”,  là  những 
 bài học lớn. 

 Thế  Giới  Quanh  Ta  là  những  bức  thư  tình  không  chỉ  dành  riêng  cho  những 
 người…  tình,  mà  còn  dành  cho  các  nhà  nghiên  cứu  chiến  lược,  các  nhà  làm  chính 
 sách,  học  viên  trường  chính  trị  quốc  gia,  các  nhà  ngoại  giao,  nhà  văn  hóa,  giáo 
 dục…  Tác  giả  bày  tỏ  quan  điểm  với  thái  độ  trách  nhiệm  của  người  trí  thức  trước 
 vận nước, không chỉ nêu vấn đề mà còn gợi mở những giải pháp. 

 Đọc  Thế  Giới  Quanh  Ta  -  những  lá  thư  tình  của  Cao  Huy  Thuần  -  một  lần 
 nữa  ta  thấu  hiểu  tấm  lòng  tác  giả  dành  cho  đất  nước  quê  hương  -  người  tình  muôn 
 thưở!  Nhìn  từ  xa  bao  giờ  cũng  thấy  rộng,  nhưng  anh  cũng  không  quên  nhìn  gần  qua 
 nhiều  chuyến  về  thăm  lại  quê  nhà.  Chính  cái  tâm  hồn  thầy  giáo  làng  giúp  anh  thấy 
 được cái vẻ đẹp của “ao nhà vẫn hơn” mà gắn bó, mà thiết tha! 

 Mà như vậy, chẳng đáng quý sao? 

 Nhớ Đến Một Người 
 tr. 90- 92 
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 MO�̣ T CO� T CA� CH Ơ�  ĐƠ� I 

 ĐO�  HO� NG NGỌC 

 C  uối Cùng  của Võ Phiến là sự mộc mạc. 

 Suốt  một  đời  người  đeo  đẳng  văn  chương  chữ  nghĩa,  chẻ  sợi  tóc  làm  tư,  lặn 
 lội  vào  những  nẻo  u  uẩn  ngóc  ngách  của  lòng  người,  bỗng  dưng  cuối  cùng  hiện  ra 
 trước mắt một vầng sáng: Mộc mạc. 

 Phải,  Mộc  mạc.  Đó  là  tựa  một  bài  thơ  đặt  ở  trang  cuối  cùng  của  cuốn  Cuối 
 Cùng  ,  như  một  khép  lại.  Những  hẹn  hò  từ  nay  khép  lại.  Thân  nhẹ  nhàng  như  mây… 
 Chút  nắng  vàng  giờ  đây  cũng  vội…  (Trịnh  Công  Sơn).  Với  tôi,  Cuối  cùng  là  bài  thơ, 
 bài  thơ  Thiền.  Nhiều  người  tưởng  Võ  Phiến  là  một  nhà  văn  hóa  ra  ông  là  một  nhà 
 thơ.  Đọc  kỹ  đi  rồi  thấy.  Có  người  mắt  tinh  đời  sớm  nhận  ra  điều  đó:  “Võ  Phiến  là 
 thi sĩ. Mà thi sĩ của trần gian nữa. Dù có khi anh viết bằng văn xuôi” (Đặng Tiến). 

 Cuối  Cùng  của  Võ  Phiến  là  một  tập  sách  trang  nhã.  Bìa  cứng  cổ  điển.  Nhưng 
 bìa  bọc  ngoài  lại  là  một  màu  trời  xanh  và  mây  trắng  với  những  cái  bóng  của  Võ 
 Phiến.  Không  phải  là  hình,  mà  bóng.  Một  cái  lõi,  xưa  cũ,  cứng  cáp  bên  trong;  một 
 cái vỏ, bay bổng, tuyệt mù… bên ngoài. 

 Trang  cuối  không  đánh  số  trang  của  Cuối  cùng  như  đã  nói  là  một  bài  thơ. 
 Mộc  mạc  là  tên  bài  thơ  đó.  Một  sự  trở  về.  Về  với  mộc  mạc,  với  chất  phác.  Đi  đâu 
 loanh  quanh  cho  đời  mỏi  mệt  (Trịnh  Công  Sơn).  Chắc  vậy  rồi.  Với  Võ  Phiến,  chốn 
 về đó là xóm là làng, có con trâu, con chó, con gà, đàn cò, lũ sẻ, bà con cô bác… 

 Xưa từng có xóm có làng 
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 Bà con cô bác họ hàng gần xa 
 Con trâu, con chó, con gà 
 Đàn cò, lũ sẻ, đều là cố tri 
 (Mộc mạc) 
 “Đều  là  cố  tri”.  Họ  thân  thiết  nhau  quá,  gần  gũi  nhau  quá  mà!  Đi  sao  nỡ.  Xa 

 sao  đành.  Chẳng  qua  gặp  thời  thế  thế  thời  thôi.  Một  người  như  Võ  Phiến  hẳn  “chân 
 bước  đi  mặt  còn  ngoảnh  lại,  từ  cái  mặt  nhà  cái  thềm  nhà  cho  đến  bụi  cây  khóm 
 cỏ...” (Quốc văn giáo khoa thư). Rứt ra sao. 

 Rồi Võ Phiến viết tiếp sau khi ngậm ngùi nhớ những “cố tri” đó của mình: 
 Múa may mãi chẳng ra gì 
 Mỗi lâu thêm một cách ly rã rời 
 (Mộc mạc) 
 Ra  là  ra  gì?  “Múa  may”  coi  cũng  được  quá  đó  chứ!  Mọi  người  đều  nhìn  nhận 

 Võ  Phiến,  dù  không  nói  ra  mà  ai  cũng  phải  gật  gù.  Đông  Hồ  khen  “  nhất  miền 
 Nam”.  Nguyễn  Hiến  Lê  khen  tùy  bút  sâu  sắc,  tự  nhiên,  dí  dỏm,  đa  dạng.  Đặng  Tiến 
 bảo  tác  giả  hàng  đầu,  Nguyễn  Hưng  Quốc  kêu  nhà  văn  của  thế  kỷ…  Vậy  mà  Múa 
 may  mãi  chẳng  ra  gì  sao?  Tới  bây  giờ,  nhớ  Đêm  Xuân  Trăng  Sáng  hay  Thác  Đổ 
 Sau Nhà  của ông đọc từ hồi còn trẻ, tôi vẫn còn như  nghe nhột nhột ở đùi trong… 

 Tuyệt  vời  nhất  ở  hai  chữ:  mỗi  lâu  .  Vừa  mộc  mạc  vừa  sâu  thẳm.  Sao  lại  “mỗi 
 lâu”?  Ấy  là  bởi  ông  đã  đợi  chờ,  đã  nghe  ngóng,  đã  mong  mỏi  nó  “rụp  rụp”  cho  rồi, 
 ai  dè  nó  cứ  dùng  dằng  dủng  dẳng,  bực  cả  mình.  Rụp  rụp  như  cái  dao  phay  chặt  thịt 
 mà  ông  từng  thấy  ở  một  người  đàn  ông  mặc  áo  thun,  bán  hủ  tíu,  quơ  dao  múa  may 
 mấy  cái  rồi  rụp  rụp  ngon  lành.  Đầu  này  nó  cứ  đủng  đỉnh,  cứ  lằng  nhằng.  Nó  càng 
 đủng  đỉnh,  càng  lằng  nhằng  ông  càng  bẽn  lẽn  vì  đã  có  đôi  lần  ông  làm  thơ  “giã  biệt” 
 gởi  cho  “những  người  ở  lại”  rồi,  thế  mà,  chính  ông  lại  ở  lại.  “Quê”  quá  chứ  phải 
 không?  Nhưng  mỗi  lâu  rồi  thì  sao?  Thì,  khổ  thay,  cứ  mỗi  lâu  nó  lại  thêm  một  cách 
 ly,  rã  rời!  Cách  ly?  Rã  rời?  Ông  thấy  hình  như  mọi  người  đâu  đó  đã  sẵn  sang  cả  rồi, 
 hồi  hộp  chờ  đợi  cả  rồi,  vậy  mà  chuyện  lại  không  tới.  Tẽn  tò,  tản  ra,  xa  dần,  quên 
 lãng…?  Tự  ông,  ông  cảm  thấy  “ngượng  ngập  vu  vơ”.  Ngượng  ngập.  Vu  vơ.  Văn 
 viết không ra, chỉ có thơ mới “nói lên” được  mỗi lâu  thêm một cách ly rã rời  … 

 Thân tàn đất lạ chơi vơi 
 Trông lên chỉ gặp bầu trời là quen 
 (Mộc mạc) 
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 Người  ta  thì  gần  đất  xa  trời,  ông  thì  gần  trời  xa  đất.  Đất  lạ,  trời  quen.  Với 
 người  xa  xứ  “lạc  loài  đến  đây”  như  ông  thì  cách  ly  với  con  trâu,  con  chó,  con  gà, 
 đàn  cò,  lũ  sẻ  đã  đành  là  khổ,  mà  cách  ly  với  những  thân  tình  càng  khổ  hơn:  “Gần 
 đây  nhiều  lần  nghe  những  trao  đổi  tưng  bừng  về  các  hướng  thơ  văn  cũ  mới,  bị 
 không  khí  sôi  nổi  cuốn  mạnh,  tôi  xun  xoe  nhấp  nhỏm.  Bỗng  chợt  buồn,  tặc  lưỡi: 
 Mình  còn  được  bao  nhiêu  ngày  tháng?  Những  chuyện…  như  thế…  trên  đời…  ối 
 dào!  (Người  ơi  người  ở  dài  dài”.  Mãn  Giác  thiền  sư  chẳng  đã  từng  than  “Sự  trực 
 nhãn  tiền  quá  /  Lão  đầu  tùng  thượng  lai…”  đó  sao?  Còn  “rã  rời”.  Làm  sao  mà 
 không  “rã  rời”  kia  chứ?  Có  cái  gì  gắn  với  cái  gì  đâu.  Toàn  tạm  bợ,  lắp  ráp  cả  đó 
 chứ.  Ngũ  uẩn  giai  không  mà!  Bài  thơ  “Cũng  hợp”  -  lại  Thơ  -  mở  đầu  cho  cuốn  Cuối 
 cùng  ,  ông  chẳng  bảo  “lắp  ráp”  xài  chơi,  lâu  ngày  chầy  tháng  thấy  “cũng  hợp”,  cũng 
 OK.  Rồi  đến  một  lúc  nghĩ  hay  là  ta…  ở  lại  trần  gian  luôn  chừng  nghìn  năm  nữa 
 cũng  được.  Để  rồi  giật  mình:  đã  lắp  ráp  thì  hẳn  có  lúc  phải  rời  ra.  Một  câu  hỏi  đặt 
 ra:  Lắp  ráp  để  chi?  Để  “trưa  nào  cũng  bay”  chớ  chi.  Hoàn  thành  nhiệm  vụ  rồi  thì  rã. 
 Rã  rồi  lại  ráp  không  chừng.  “Cả  năm  uẩn  chúng  quất  ta  là  thế”  (Cũng  hợp).  Võ 
 Phiến hiện nguyên hình thành một… thiền sư! 

 Dặn lòng lòng vẫn nao nao 
 Ta đi mây ở, trưa nào cũng bay 
 Nhưng  thiền  sư  mà  có  cái  chuyện  dặn  lòng  này  mới  lạ!  Dù  sao  thì  cũng  chỉ 

 nao  nao  thôi.  Nao  nao  khác  với  bừng  bừng.  Đó  là  khi  ông  nhìn  những  phút  giây  “ân 
 tình”  của  chim  câu:  “…  cái  đuôi  con  chim  mái,  vẹt  qua  một  phía…”  Xong.  Rồi  bay. 
 Trưa  nào  cũng  bay.  Ông  thấy  “nao  nao”.  Nao  nao  quá  chớ!  Nó  đến  nó  đi  hờ  hững 
 thản nhiên.  Sao trời nỡ đọa đày nhau đến thế?  (Cũng  hợp). 

 * * 
 * * * 

 “Cái còn lại của một cốt cách: ít ỏi quá, mong manh quá”  (Hình bóng cũ). 
 Không  đâu.  Cái  cốt  cách  ở  đời  của  Võ  Phiến  theo  tôi  không  ít  ỏi  quá,  cũng 

 chẳng  mong  manh  quá.  Nó  đáng  cho  ta  ngả  mũ  chào.  Với  một  nụ  cười  tủm  tỉm,  hân 
 hoan. 

 Sài Gòn, 2010 
 Nhớ Đến Một Người 

 tr. 56-60. 
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 TRIE� T HỌC GIƯ� A CHỢ ĐƠ� I 

 ĐO�  HO� NG NGỌC 

 B  uổi  sáng  hôm  đó,  hằng  trăm  người  vừa  ái  mộ  vừa  tò  mò  chen  chúc  đến  dự 
 buổi  ra  mắt  cuốn  Trò  Chuyện  Triết  Học  của  Bùi  Văn  Nam  Sơn.  Lạ  lùng,  triết  học 
 mà  đắt  như  tôm  tươi!  Tác  giả  ký  tặng  liền  tay  không  ngớt!  Nhiều  độc  giả  nói  đang 
 rất  mong  thấy  loạt  bài  được  tiếp  tục  trên  mặt  báo,  được  tiếp  tục  in  thành  sách!  Thực 
 ra  triết  học  gắn  với  hơi  thở  của  cuộc  sống  con  người.  Có  lẽ  từ  khi  có  loài  người,  khi 
 họ  bắt  đầu  ăn  trái  cấm  thì  những  câu  hỏi  đã  luôn  được  đặt  ra  về  đời  sống,  về  kiếp 
 người,  về  hạnh  phúc,  khổ  đau…  Cho  nên  không  có  lúc  nào  thiếu  triết  học,  bởi  cứ 
 còn đó những câu hỏi trong bất cứ hoàn cảnh nào của kiếp nhân sinh. 

 Có  thời,  các  triết  gia  lang  thang  ngoài  đường  phố,  bờ  đê,  quán  trọ,  sân 
 trường,  có  thời  triết  gia  tự  giam  mình  trong  tháp  ngà,  “biến  những  điều  dễ  hiểu 
 thành  khó  hiểu”  để  chỉ  dành  riêng  cho  một  số  ít  người  và  giờ  đây,  triết  học  đã  sẵn 
 sàng  …  xông  vào  nơi  chốn  đông  người,  ồn  ào  chợ  búa,  tuy  vẫn  luôn  giữ  sự  lẻ  loi  để 
 suy  gẫm  một  mình.  Cũng  với  câu  hỏi  về  kiếp  người,  về  đời  sống,  về  khổ  đau,  hạnh 
 phúc…  những  chia  sẻ  đắng  cay  ngọt  bùi  mà  mỗi  lần  đặt  ra  luôn  là  một  lần  mới!  Bùi 
 Văn  Nam  Sơn  bảo  ngày  nay,  triết  học  đã  đi  vào  những  chuyện  đời  thường,  chuyện 
 hằng  ngày,  từ  cái  ăn  cái  mặc…  Triết  học  làm  cho  người  ta  nghi  ngờ,  đặt  lại  những 
 câu  hỏi,  gây  mất  lòng  tin,  làm  thao  thức,  làm  lay  chuyển  và  nhờ  đó,  làm  cho  cuộc 
 sống  ý  nghĩa  hơn,  thú  vị  hơn,  nhiều  hương  vị  hơn.  Triết  học  phải  tỉnh  thức,  phải  tự 
 vấn,  tự  phê  phán.  Có  tỉnh  thức  thì  mới  có  đổi  thay,  từ  bản  thân  đến  vận  mệnh  đất 
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 nước.  Một  chuyện  tưởng  như  không  bao  giờ  thay  đổi  là  sư  phạm  -  nghề  dạy  học  - 
 mà  ngày  nay  cũng  đã  có  “hậu  -  sư  phạm”  (post  -  pedagogy),  bởi  trong  một  thế  giới 
 phẳng,  toàn  cầu  hóa,  với  khoa  học  kỹ  thuật  hiện  đại  thì  vai  trò  người  thầy  người  trò 
 đã  khác  xa  xưa.  Tôi  nghĩ  rồi  đây  cũng  sẽ  có  cái  gọi  là  “hậu  -  y  học”  (post- 
 medicine)  khi  đã  có  những  vấn  đề  đặt  ra  cho  nó,  nào  euthanasia  (an  từ),  phá  thai, 
 nhân  bản  đơn  dòng,  sinh  sản  vô  tính,  tế  bào  gốc,  cấy  gène  người  vào  thực  phẩm, 
 vào  sinh  vật  để  tạo  mảng  ghép  v.v…  Bởi  cuộc  sống  là  “vô  thường”,  là  “duyên 
 sinh”,  nên  triết  học  cũng  phải  động,  phải  “vô  sở  trú”  (Ưng  vô  sở  trú  nhi  sanh  kỳ  tâm 
 -  Kim  Cang)  .  Tôi  nhớ  hơn  nửa  thế  kỷ  trước,  thời  bọn  tôi  học  Đệ  nhất  (lớp  12)  chuẩn 
 bị  thi  Tú  tài  toàn  phần  thì  cũng  đã  được  học  triết  học,  nào  Luận  lý,  Tâm  lý,  nào  Đạo 
 đức,  Siêu  hình…  nhờ  đó,  người  thanh  niên,  sinh  viên  vào  đời  sẵn  một  hành  trang 
 rộng  mở,  một  tầm  nhìn  mới.  Cho  nên  tôi  mong  cuốn  Trò  chuyện  triết  học  này  rồi  sẽ 
 có  mặt  ở  các  thư  viện  trường  học  trong  thời  gian  tới.  Phải  nhuần  nhuyễn  đến  thế  nào 
 đó,  như  tằm  ăn  dâu  mà  nhả  tơ  -  những  sợi  tơ  lóng  lánh  -  Bùi  Văn  Nam  Sơn  mới  có 
 thể  phóng  bút  viết  thành  những  câu  chuyện  triết  học  nhẹ  nhàng  mà  ý  nhị,  lang  thang 
 miên  man,  lúc  gần  lúc  xa  như  vậy.  Thế  nhưng,  những  câu  chuyện  “đời  thường  hóa” 
 đó  đã  không  hề  nhẹ  ký  chút  nào,  đã  khơi  gợi  bao  điều  thao  thức,  nghĩ  suy.  Tôi  bỗng 
 thấy ở tác giả nét gì đó an bình như một thiền sư đang “thõng tay vào chợ”. 

 Đỗ Hồng Ngọc 
 Ăn Vóc Học Hay 

 Trường Đại học Hoa Sen & Phương Nam Book, quý IV/ 2012 
 tr. 27-39 
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 NHƠ�  NHƠ�  QUE� N QUE� N 

 ĐO�  HO� NG NGỌC 

 N  guyễn  Bắc  Sơn  nổi  tiếng  từ  đầu  thập  niên  70  với  những  bài  thơ  xót  xa  mà 
 thời  bọn  tôi  ít  ai  không  biết,  không  thuộc  lấy  một  vài  bài,  vài  đoạn  trong  tập  Chiến 
 tranh Việt Nam và tôi  (1972) của anh: 

 Mai ta đụng trận ta còn sống 
 Về ghé sông Mao phá phách chơi 
 Chia sớt nỗi buồn cùng gái điếm 
 Đốt tiền mua vội một ngày vui… 
 (Nguyễn Bắc Sơn) 
 Nói  vậy  mà  không  phải  vậy!  Thơ  anh  thì  hào  sảng,  ngông  nghênh  mà  ở  ngoài 

 đời,  anh  hiền  như…  Bụt,  với  nụ  cười  chân  chất  dễ  thương,  bởi  trong  sâu  thẳm  của 
 Nguyễn  Bắc  Sơn  là  một  thiền  giả,  một  nhà  hiền  triết  cực  Đông  với  “Những  ngày  ăn 
 gạo lứt muối mè / Những ngày xem Zen là lẽ sống”. 

 Trong  bài  “Ở  đời  như  một  nhà  thơ  phương  Đông”,  anh  viết  “Một  ngày  kia  y 
 chiêm bái đồng lúa chín vàng / Và nhìn thấy lòng hảo tâm của trời đất”: 

 Có lần y chiêm bái hạt mưa sa 
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 Trong hạt mưa có khuôn mặt trẻ con 
 Cùng đôi mắt chim người nữ 
 Y bỗng rùng mình biến thành vũ trụ… 
 (Nguyễn Bắc Sơn) 
 Một  lần  nọ  gặp  anh  lững  thững  bên  đường,  anh  mừng  rỡ  kéo  vào  quán,  tặng 

 xấp  bản  thảo  chưa  hoàn  thành  có  tên  là  Thy  Đạo  .  Anh  say  sưa  thuyết  giảng  về  cái 
 Đạo  của  Thy  ca.  Thy  với  Y  dài  hẳn  hoi.  Lần  khác  gặp  anh,  anh  lại  hào  hứng  chỉ 
 phương  pháp  dưỡng  sinh  mà  anh  gọi  là  Thần  Số  Công,  tổng  hợp  từ  Thái  Ất  khí 
 công  và  Hà  đồ  lạc  thư.  Tết  vừa  rồi,  anh  lại  tận  tình  bày  một  phương  pháp  châm  cứu 
 mới  do  anh  sáng  tạo  có  thể  chữa  được  nhiều  thứ  bệnh:  Ý  châm!  Có  nghĩa  là  thay  vì 
 dùng  kim,  dùng  điện…  để  châm  cứu  như  ta  đã  biết,  ở  đây  châm  bằng…  ý!  Tuyệt 
 chiêu!  Châm  bằng  ý  tưởng  rõ  ràng  là  châm…  ai  cũng  được,  châm  đâu  cũng  được  và 
 châm  lúc  nào  cũng  được!  Lệnh  Hồ  Xung,  nhân  vật  của  Kim  Dung,  đã  từng  dùng 
 ánh  mắt  làm  kiếm  ý  tung  đòn  khiến  cho  các  cao  thủ  võ  lâm  phải  nhảy  nhỏm  lên 
 từng  chợp  rồi  bó  tay  đầu  hàng,  nên  riêng  tôi,  tôi  vẫn  tin  ý  châm  cũng  sẽ  có  hiệu  quả. 
 Bởi  chẳng  phải  ngày  nay  người  ta  đã  dùng  ý  tưởng  để  diều  khiển  máy  vi  tính  được 
 rồi đó sao? 

 Trong  những  bài  thơ  của  Nguyễn  Bắc  Sơn,  tôi  thích  nhất  là  bài  Mai  sau  dù  có 
 bao  giờ,  anh  viết  về  tình  bạn,  tình  yêu  với  những  lời  nồng  nàn  rất  riêng.  Với  bạn  bè, 
 Sơn tiết lộ: 

 Có khi nghĩ trời sinh ra một mình ta là đủ 
 Vì đám đông quậy bẩn nước hồ đời 
 Nhưng lại nghĩ trời sinh thêm bè bạn 
 Để choàng vai ấm áp cuộc rong chơi… 
 Vì  vậy  mà  tìm  Nguyễn  Bắc  Sơn  không  dễ!  Rày  đây  mai  đó.  Hạc  nội  mây 

 ngàn.  Lúc  thì  trên  đỉnh  Tà  Dôn,  lúc  thì  dưới  chân  Tà  Cú.  Ra  Phan  Thiết  nói  anh  ở 
 Hàm  Thuận  Nam,  về  Hàm  Thuận  Nam,  nói  anh  lang  thang  đâu  đó,  có  khi  năm  bảy 
 ngày  ở  nhà  Nguyễn  Hiệp  cây  số  30,  có  khi  vài  ba  hôm  ở  nhà  Trần  Yên  Thảo  tận 
 Lagi… 

 Còn với tình yêu, anh lãng đãng nhận ra một điều không dễ thấy: 
 Vì người đàn bà nào cũng như người nấy 
 Nên ta bảo mình thôi hãy quên em 
 Nhưng đàn bà đâu phải người nào cũng như người nấy 
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 Nên ta suốt đời nhớ nhớ quên quên… 
 Nên  mãi  đến  bây  giờ  anh  vẫn  cứ  nhớ  nhớ  quên  quên  một  cách  dễ  thương  như 

 vậy dưới chân núi Phụng Sơn, quốc lộ I, đường về Phan Thiết. 

 Nhớ Đến Một Người 
 tr. 34-36 

 MA� U HOA THA� M 

 ĐO�  HO� NG NGỌC 

 N  hắc  Nguyễn  Tường  Bách  người  ta  dễ  nhớ  ngay  đến  những  tác  phẩm  biên 
 dịch  đặc  sắc  của  anh  từ  Govinda,  Krishnamurti,  Herrigel,  Capra…  mà  dễ  quên  đi 
 một  Nguyễn  Tường  Bách  của  tùy  bút,  của  ký  sự  rất  sâu  lắng,  rất  hàm  súc.  Đọc  anh, 
 nhiều khi thấy nao nao. Có khi là một nỗi ngậm ngùi. Có khi là một niềm tiếc nhớ. 

 Mộng  Đời  Bất  Tuyệt  là  tác  phẩm  mới  nhất  của  Nguyễn  Tường  Bách  sau  Mùi 
 Trầm  Hương,  Lưới  Trời  Ai  Dệt…  có  cái  tựa  nghe  chút  gì  xưa  cũ,  như  những  thành 
 quách  rêu  phong  của  một  Huế  xưa,  quê  hương  anh,  nơi  “dòng  người  bất  tận”  vẫn 
 từ  thế  hế  hệ  này  sang  thế  hệ  khác  đi  về  ngôi  “chùa  nhà”  nho  nhỏ  của  mình,  nơi  vị  sư 
 già  nối  tiếp  những  vị  sư  già  có  có  không  khơng.  Thảng  đó,  anh  dẫn  ta  về  chân  núi 
 Linh  Thứu,  nơi  cũng  những  dòng  người  bất  tận  tìm  về  chốn  nương  náu  tâm  linh 
 trong  thời  đại  mà  Krishnamurti  cũng  phải  kêu  lên:  “Cuộc  đời  vốn  chỉ  là  tranh  chấp, 
 mâu  thuẫn,  bất  an,  phiền  muộn,  thỉnh  thoảng  có  chút  niềm  vui…”,  để  rồi  Hermann 
 Hesse  khẳng  định:  “Dù  bị  đau  đớn  quằn  quại  /  Ta  vẫn  yêu  thương  trần  gian  điên  dại 
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 này”  (Mộng  đời  bất  tuyệt)  .  Làm  nhớ  Trịnh  Công  Sơn  “Dù  đến  rồi  đi,  tôi  cũng  xin  tạ 
 ơn đời, tạ ơn người, tạ ơn em…”. 

 Đọc  Nguyễn  Tường  Bách  cò  khi  ta  chợt  “ngộ”  ra  một  điều  gì  đó  xa  lạ  mà 
 thân  quen.  Đang  đắm  say  với  một  màu  phượng  thắm  rực  nắng  hè  ở  Huế  bên  bờ 
 tường  cổ  trăm  năm,  bỗng  ngỡ  ngàng  chạm  mặt  với  những  trụ  đá  khổng  lồ  nhiều 
 ngàn  năm  ở  xứ  sở  Ai  Cập,  nơi  những  phế  tích  không  còn  khái  niệm  thời  gian.  Mảnh 
 tường  rêu  phong  của  Huế  với  sắc  hoa  phượng  thắm  chỉ  còn  là  một  cái  cớ  cho  trăm 
 năm  ngơ  ngẫn  trước  ngàn  năm.  Ta  hiểu  được  bước  chân  hoang  mang  của  tác  giả 
 “trong  bóng  đêm  cùng  đoàn  người  men  theo  những  con  đường  lót  đá  hoa  cương,  trở 
 lại  những  trụ  đá  khổng  lồ  với  chút  lòng  run  sợ  mình  đang  phá  giấc  ngủ  của  các  vị 
 thần”.  Để  rồi  bỗng  choáng  ngợp  dưới  ánh  trăng  đỏ  ối  đột  ngột  xuất  hiện  giữa  các 
 hàng  cột  đá.  Rùng  mình.  Run  sợ.  Thời  gian  là  gì?  Thiên  nhiên  thực  là  tâm  đang  hiện 
 hình  hay  thiên  nhiên  đang  soi  bóng  trong  tâm?  Những  câu  hỏi  ngàn  đời  không  lời 
 đáp.  Nó  vậy  đó.  Không  từ  đâu  đến,  cũng  chẳng  về  đâu.  Chỉ  có  con  người  là  run  sợ. 
 Run  như  run  thần  tử  thấy  long  nhan  /  Run  như  run  hơi  thở  chạm  tơ  vàng  (Hàn  Mặc 
 Tử).  Rồi  bất  ngờ  tác  giả  phát  hiện  cái  cây  phượng  vĩ  đặc  trưng  tưởng  như  chỉ  riêng 
 có  ở  quê  mình  kia  thì  ra  gốc  gác  là  ở  quê  người!  Thời  gian  cũng  không  mà  không 
 gian  cũng  không;  người  cũng  không  mà  ta  cũng  không  rồi!  Cái  thứ  hoa  gọi  tên  “hoa 
 thuốc  phiện”  thì  nghe  xấu  xa,  không  chịu  nổi,  mà  gọi  là  “hoa  anh  túc”  thì  sao  nghe 
 dễ  thương  quá  chừng,  dù  cũng  chỉ  là  một,  chỉ  là  cách  gọi  tên,  cũng  chứa  chất 
 morphine  chết  người.  Chết  người  đó  mà  cứu  người  cũng  đó.  Ta  lại  ngỡ  ngàng  giữa 
 danh  và  sắc,  tướng  và  tánh.  Rồi  từ  chuyện  trên  trời,  tác  giả  dẫn  ta  đến  chuyện  dưới 
 đất.  Cái  giường  của  Napoléon  trên  đảo  Ierapetra  làm  cho  ta  ngậm  ngùi  với  núi  Bân 
 của  Nguyễn  Huệ  (Còn  đâu  áo  vải  cờ  đào).  Cái  cảnh  người  về  người  đi  dệt  mộng 
 phù  du  trên  một  chuyến  máy  bay,  cái  tiếng  mì  gõ  lóc  cóc  đêm  khuya,  tiếng  muỗng 
 lách  cách  quậy  ly  cà  phê  đá  buổi  sớm,  tô  mì  hoành  thánh,  món  sò  huyết  ở  những 
 quán  cóc  ven  đường  của  Sài  Gòn  thân  quen.  Tưởng  anh  nói  chuyện  cô  con  gái  xinh 
 đẹp  hóa  ra  là  chuyện  bà  mẹ  già  vừa  mới  mất  hôm  trước;  tưởng  anh  nói  chuyện  toàn 
 cầu  hóa  lớn  lao  hóa  ra  là  những  giấc  mơ  con,  những  cuộc  đời  nhỏ  bé,  những  số 
 phận không tên  (Quán cóc bên đường). 

 Nhưng  rồi  mặc  Krishnamurti,  mặc  Hermann  Hesse  tác  giả  dẫn  ta  về  lại  với 
 Nguyễn  Du:  Trạm  trạm  nhất  phiến  tâm  /  Minh  nguyệt  cổ  tĩnh  thủy  (Vằng  vặc  một 
 mảnh  lòng  /  Giếng  trong  trăng  rọi  bóng.  Quách  Tấn  dịch).  Mới  hay  Khi  tâm  tĩnh 
 lặng  thì  quá  khứ  ngàn  năm  và  thiên  nhiên  vô  tận  cũng  chỉ  nằm  trong  một  màu  hoa 
 thắm  (Màu phượng thắm). 

 Đọc  Nguyễn  Tường  Bách  là  đọc  cái  “tức  phi  thị  danh”:  vậy  mà  chẳng  phải 
 vậy. Chẳng phải vậy mà vậy. 
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 Nhớ Đến Một Người 
 tr. 37-39 

 “CO� N GA�̣ P NHAU…” 

 ĐO�  HO� NG NGỌC 

 G  iữa  lúc  nhiều  nhà  thơ  đua  nhau  làm  mới  thơ,  “lạ  hóa”  thơ  nào  hậu  hiện  đại 
 nào  tân  hình  thức…  thì  mấy  câu  thơ  rất  đỗi  đời  thường  như  một  sự  buộc  miệng,  một 
 tiếng  thở  dài,  một  lời  tự  nhủ  của  nhà  thơ  Tôn  Nữ  Hỷ  Khương  có  vẻ  như…  lạc  điệu 
 mà  Tết  này  bỗng  xuất  hiện  hàng  loạt  trên  lịch,  trên  thiếp  xuân,  trên  Agenda  và  cả 
 thư  pháp  các  loại  với  đủ  mọi  chất  liệu  đá,  cát,  giấy,  lụa…  không  khỏi  làm  cho  ta 
 phải ngạc nhiên! Có chút gì đó trái ngoe trong thi phú thời buổi này chăng? 

 Còn gặp nhau thì hãy cứ vui 
 Chuyện đời như nước chảy hoa trôi 
 Lợi danh như bóng mây chìm nổi 
 Chỉ có tình thương để lại đời… 
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 (Tôn Nữ Hỷ Khương) 
 Và  cứ  như  thế,  “Còn  gặp  nhau…”,  “Còn  gặp  nhau…”  lặp  đi  lặp  lại,  những  lời 

 tuôn  tuột  tự  đáy  lòng,  có  vẻ  gì  đó  như  một  giật  mình,  thảng  thốt,  bùi  ngùi  trong 
 những  buổi  hàn  huyên  giữa  những  bạn  bè  gần  xa.  Thơ  như  nói,  như  chẳng  hề  có 
 chút đẽo gọt, dụng công… - tạm gọi là “thơ nói” cũng đã có từ xưa xa: 

 Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ 
 Người khôn người tới chốn lao xao… 
 (Nguyễn Bỉnh Khiêm) 
 Làm  sao  mà  những  câu  “thơ  nói”  đó  rung  động  lòng  người,  khiến  người  ta 

 giật  mình  đánh  thót,  mà  ngộ,  ai  cũng  nhớ,  cũng  thuộc,  và  mỗi  khi  có  dịp  thì  lẩm 
 nhẩm: còn gặp nhau, còn gặp nhau… 

 Thì  ra  giữa  thời  buổi  trái  đất  chỉ  còn  là  một  hòn  bi  xanh,  một  “thế  giới 
 phẳng”  nhỏ  xíu  trong  lòng  bàn  tay,  mọi  chuyện  trên  trời  dưới  biển  gì  cũng  mồn  một 
 trước  mắt,  truyền  thông  đa  phương  tiện  tràn  ngập  đến  không  còn  chút  thong  dong, 
 người  ta  vẫn  thấy  nhau,  vẫn  “thơn  thớt  nói  cười”  với  nhau  mà  hình  như  chẳng  bao 
 giờ  gặp nhau! 

 Rồi  hình  như  người  ta  bỗng  sực  nhớ,  bỗng  ngộ  ra,  bỗng  cảm  nhận  được  cái 
 mong  manh  của  đất  trời,  của  thiên  hà  trong  ngàn  tỷ  thiên  hà  trôi  dạt,  của  kiếp  người 
 sương  khói  trong  bối  cảnh  lạ  lùng  chiến  tranh,  dịch  bệnh,  bão  lũ,  sóng  thần,  động 
 đất… triền miên! 

 Rồi  hình  như  người  ta  bỗng  sực  nhớ,  bỗng  ngộ  ra,  bỗng  cảm  nhận  sờ  sờ  trước 
 mắt  cơn  đại  hồng  thủy  sẽ  ập  tới  vì  trái  đất  nóng  lên,  con  người  đua  nhau  hủy  diệt 
 thiên  nhiên,  môi  trường  sống  của  mình,  để  rồi  đâu  đâu  cũng  thấy  “những  cảnh  sửa 
 sang  tầm  thường  giả  dối  /  hoa  chăm  cỏ  xén  lối  phẳng  cây  trồng”  (Thế  Lữ)  với  dừa 
 giả, cau giả, hoa giả, đồi giả, núi giả…! 

 Thú  vị  là  những  câu  thơ  dung  dị  đó  của  Tôn  Nữ  Hỷ  Khương  được  nhiều 
 người  thuộc  lòng,  buộc  miệng  nói  ra…  đến  nỗi  người  viết  thiệp  cũng  viết,  in  lịch 
 cũng  in,  đục  đá  cũng  đục…  mà  chẳng  cần  biết  tác  giả  là  ai.  Tôi  nghĩ  chẳng  bao  lâu 
 nữa  nó  sẽ  thành  những  câu  ca  dao  như  “trèo  lên  cây  bưởi  hái  hoa  /  Bước  xuống 
 vườn  cà  hái  nụ  tầm  xuân…”  bởi  thế  hệ  nào  mà  chẳng  có  người  trèo  lên  cây  bưởi, 
 thế hệ nào mà chẳng có người kêu lên “Còn gặp nhau…”? 

 Có  lẽ  Tôn  Nữ  Hỷ  Khương  mang  cái  gen  của  phụ  thân,  cụ  Ưng  Bình  Thúc 
 Giạ.  Những  câu  hò  “Chiều  chiều  trước  bến  Vân  Lâu  /  ai  ngồi  ai  câu  /  ai  sầu  ai 
 thảm  /  ai  thương  ai  cảm  /  ai  nhớ  ai  mong  /  thuyền  ai  thấp  thoáng  bên  sông  /  đưa 
 câu  mái  đẩy  chạnh  lòng  nước  non…”  nhiều  người  vẫn  thuộc  mà  vẫn  tưởng  là  một 
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 khúc  hát  dân  gian,  chẳng  nhớ  tác  giả  là  ai!  Cụ  Ưng  Bình  cũng  đã  viết  nên  những 
 câu thơ tưởng như câu nói bình nhật: 

 Thưở ra sân khấu không làm rộn 
 Khi hạ vai tuồng ít hổ ngươi! 
 để nói về một thưở làm quan của mình. Hay: 
 Biềt đủ dầu không chi cũng đủ 
 Nên lui đã có dịp thì lui… 
 lúc ung dung trở gót. 
 Do  đâu  mà  những  câu  thơ  của  nhiều  ngàn  năm  trước  trong  Kinh  Thi  vẫn  còn 

 làm  cho  lòng  ta  xao  động?  Ấy  bởi  vì  nó  nói  từ  nỗi  lòng,  “thốn  tâm  thiên  cổ”,  nên  dù 
 được  viết  dưới  bất  cứ  dạng  ngôn  ngữ  nào,  hình  thức  nào  thì  cái  hồn  của  thơ  vẫn  là 
 cái  cảm  xúc  nhân  tình.  Hư  Chu,  ngàn  năm  trước,  viết  tựa  Kinh  Thi  đã  nói:  Thơ  tại 
 sao  mà  làm  ra?  (Thi  hà  nhi  chi  tác  dã?).  Để  rồi  trả  lời:  vì  nó  là  tiếng  kêu  của  cõi 
 lòng! 

 Còn gặp nhau thì hãy cứ vui!... 

 Nhớ Đến Một Người, 
 tr. 46-49 

 “NHƯ� NG NGƯƠ� I MUO� N NA� M CU� ” 

 ĐO�  HO� NG NGỌC 

 C  ao  Sơn  Lưu  Thủy  Ngộ  Tri  Âm  là  tập  Tản  mạn  Phú  Xuân  2  của  Trần  Đình 
 Sơn,  một  người  khá  quen  thuộc  trong  giới  sưu  tầm  cổ  vật,  say  mê  cổ  ngoạn,  yêu 
 thích  thơ  văn  Hán  Nôm  trên  gốm  sứ  cổ  Việt  Nam.  Ông  tâm  sự:  “Thỉnh  thoảng  gặp 
 giữa  chợ  đời  một  vài  vật  phẩm  đối  với  người  khác  không  đáng  dùng  cho  mèo  ăn, 
 nhưng  tôi  thì  chết  mệt  chết  mê!”.  Vì  sao?  “Chỉ  vì  trên  đó  còn  lưu  lại  một  chút  tâm 
 sự  của  người  xưa…”.  Cũng  tại  cái  chết  mê  chết  mệt  đó  mà  ông  còn  lắm  nỗi  gian 
 truân!  Phú  Xuân  là  một  quán  ăn  Huế  nổi  tiếng  ở  Dakao,  thành  phố  Hồ  Chí  Minh, 
 mà  chủ  nhân  của  nó  chính  là  Hoàng  Anh,  chuyên  gia  ẩm  thực,  phu  nhân  của  Trần 
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 Đình  Sơn.  Cho  nên  ngoài  những  giờ  “chết  mê”  ngoài  đường,  Trần  Đình  Sơn  về  “trụ 
 trì” cái quán của mình cũng đủ… “chết mệt!”. 

 Cụ  cố  của  Trần  Đình  Sơn  là  Trần  Đình  Bá  (1867-1933)  Tổng  đốc  An  Tĩnh 
 (Nghệ  An,  Hà  Tĩnh),  Thượng  thư  bộ  Hình  thời  Khải  Định,  nên  không  lạ  khi  ông 
 vốn  có  máu  mê  “cổ  ngoạn”  từ  thưở  thiếu  thời.  Ông  tâm  sự:  “Hồi  còn  học  trường 
 Quốc  Học  Huế,  những  lúc  rỗi  rảnh,  tôi  hay  đem  những  món  đồ  xưa  của  gia  đình  đặt 
 lên  bàn  học  ngắm  nghía,  xoay  phía  này  phía  khác,  để  được  nhìn  chúng  dưới  nhiều 
 góc  cạnh,  tưởng  tượng  và  lắng  nghe  những  điều  chúng  đang  ôm  giữ  trong  im  lặng, 
 ý như chúng là hiện thân của những linh hồn quá khứ vậy”. 

 Cao  Sơn  Lưu  Thủy  Ngộ  Tri  Âm  ,  gọi  là  Tản  mạn,  thực  ra  là  những  bài  viết 
 mang  tính  học  thuật  của  một  học  giả  nghiêm  túc,  am  tường  cổ  học.  Tựa  sách  là  tích 
 Bá  Nha  -  Tử  Kỳ,  hình  vẽ  trang  trí  trên  những  cổ  vật  mà  ông  hằng  chiêm  ngưỡng, 
 bởi  vì  trong  đời  mình,  ông  cũng  nhiều  phen  “ngộ  tri  âm”,  đôi  khi  tận  chân  trời  góc 
 biển.  Ngưỡng  mộ  cụ  Vương  Hồng  Sển,  một  kỳ  nhân  nổi  tiếng  mê  đồ  cổ  của  đất  Sài 
 Gòn  -  Gia  Định  ngày  xưa  cho  nên  ngay  khi  vào  Sài  Gòn  học  luật,  năm  1968,  Trần 
 Đình  Sơn  lúc  đó  18  tuổi,  liền  đến  ra  mắt  cụ  Vương.  Từ  đó  hai  người  trở  thành  đôi 
 “bạn  vong  niên”,  thỉnh  thoảng  Sơn  rước  cụ  Vương  “qua  lại”  các  nơi  bày  bán  đồ  xưa 
 ở  Sài  Gòn  -  Chợ  Lớn  dòm  ngó  săm  soi  cho  “đỡ  ghiền”  nếu  chưa  có  cơ  hội  mua  làm 
 của riêng! Vậy mà nhiều phen cũng có được những may mắn bất ngờ! 

 Bàng  bạc  nét  cổ  kính,  kiệm  lời,  có  lúc  bay  bổng,  lãng  mạn,  khi  mô  tả  những 
 nét  vẽ  của  người  xưa  trên  đĩa  sứ,  hũ  trà,  ống  bút,  Sơn  viết:  “…  núi  non  cao  ngất, 
 một  giang  đình,  nằm  ven  sông,  dưới  cội  tùng  già,  từ  núi  đá  gieo  xuống  giữa  trời  một 
 cành  lệ  liễu…  thuyền  bồng  bềnh  với  ông  lão  đang  chèo,  ông  quan  sứ  ngồi  trước 
 mũi, xa xa hai con ngỗng nhấp nhô: nga nga lưỡng nga nga…”. 

 Đọc  Trần  Đình  Sơn  ta  bắt  gặp  một  con  người  nặng  lòng  cố  sự,  ngậm  ngùi 
 trước  cảnh  tang  thương,  vật  đổi  sao  dời,  đôi  khi  như  nghe  một  tiếng  thở  dài  não 
 nuột.  Khi  thì  tiếc  nhớ  một  ngôi  chùa  chỉ  còn  trong  tâm  thức  người  Huế:  chùa  Giác 
 Hoàng,  khi  thì  lắng  đọng  chút  dư  âm  tiếng  khánh  Linh  Hựu;  khi  thì  ngẩn  ngơ  trước 
 giếng  cổ  chùa  Bảo  Thiên;  khi  thì  ngậm  ngùi  bên  ngọn  tháp  Hòa  Phong  trơ  trọi  ven 
 Hồ  Gươm…  Rồi  đột  nhiên  ta  được  ông  giảng  giải  về  đám  cưới  người  Việt  thưở  xưa, 
 về  các  khoa  thi  ngày  cũ,  rồi  những  thú  vui  xướng  họa  hôm  nay…  như  trộn  lẫn  đông 
 tây kim cổ, không gian thời gian. 

 Mê  cổ  vật,  mê  người  xưa,  chuyện  xưa  nên  dễ  bị  “la  rầy”,  Sơn  kể:  “Thưở  nhỏ 
 thỉnh  thoảng  tôi  bị  ông  nội  la  cho  một  trận  vì  cái  tội  tọc  mạch,  cứ  đèo  queo  mà  hỏi 
 những  chuyện  từ  thời  Hàm  Nghi  -  Đồng  Khánh.  Lớn  lên  lại  làm  mạ  buồn  phiền  vì 
 hay  lục  lội  đồ  xưa,  vật  cũ  ra  sắm  soi,  chùi  rửa  mà  chểnh  mảng  việc  học  hành.  Ai 
 ngờ  chứng  nào  tật  nấy,  bây  giờ  đầu  nhuộm  sương  tuyết  rồi  mà  vẫn  còn  bị  vợ  nay 
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 hờn,  mai  lẫy  vì  chuyện  tam  vương  ngũ  đế  thì  nhớ,  mà  ngày  tình  yêu,  lễ  phụ  nữ  lại 
 quên…”.  Rồi  giữa  ngày  xuân,  uống  trà,  thưởng  ngoạn  cổ  vật,  ông  gật  gù:  “Nhưng 
 nghiệm  đi  nghiệm  lại  thì  cũng  tại  trời  xui  đất  khiến,  cứ  đưa  đẩy  cho  gặp  những  thứ 
 mà  người  đời  chẳng  thèm  ngó  nhưng  khiến  mình  đi  không  đành,  ngủ  không 
 đặng…!”. 

 Bước  vào  tuổi  tri  thiên  mệnh,  ông  cảm  thán,  làm  một  bài  thơ  tứ  tuyệt  “tự 
 trào” rất thú vị, chia sẻ trong chỗ thân tình: 

 Đã năm mươi tuổi hãy còn ngu 
 Ngẩn ngẩn ngơ ngơ dạng khật khù 
 Công uổng danh hư đi bán quán 
 Nửa người nửa ngợm nửa thầy tu! 
 (Trần Đình Sơn) 

 Nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương vừa khi nghe ông đọc bài thơ liền ứng khẩu: 
 Người ơi ai dám bảo người ngu 
 Chẳng ngẩn ngơ cũng chẳng khật khù 
 Danh chẳng hư mà công chẳng uổng 
 Suốt đời nguyện ước sống chân tu! 
 (Tôn Nữ Kỷ Khương) 

 Tôi nghe chuyện cũng tức mình, bèn đọc nối: 
 Ai bảo rằng không ai bảo ngu 
 Người khôn hay giả dạng lù khù 
 Công danh nặng nợ dày thêm nghiệp 
 An lạc dành riêng kẻ biết tu!  (Đỗ Hồng Ngọc) 

 Những  ai  thường  hay  hỏi:  Những  người  muôn  năm  cũ  /  Hồn  ở  đây  bây  giờ? 
 (Vũ Đình Liên) thì có thể tìm  Cao sơn lưu thủy ngộ  tri âm  của Trần Đình Sơn vậy! 

 Nhớ Đến Một Người 
 tr. 71- 74 
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 LE� O ĐE� O PHƯƠNG QUY�  

 ĐO�  HO� NG NGỌC 

 V  ới  tôi,  Phan  Thiết  không  chỉ  dễ  thương  với  Mũi  Né,  Tà  Dôn,  Tà  Cú...  mà 
 còn  đặc  biệt  dễ  thương  với  ba  nhà  thơ  bạn  mình,  đó  là  Từ  Thế  Mộng,  Nguyễn  Bắc 
 Sơn và Nguyễn Như Mây. 
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 Hãy  nói  về  Từ  Thế  Mộng  trước.  Không  phải  vì  anh  là  nhà  thơ...  lớn  hơn  hai 
 nhà  kia  nhưng  bởi  anh  có  tuổi...  lớn  hơn  hết  trong  bọn  chúng  tôi.  Năm  nay  anh  đã 
 70  rồi  mà  tiếng  cười  vẫn  rổn  rảng,  sảng  khoái  và  sáng  nào  anh  cũng  đạp  xe  đạp  đi 
 tắm  biển  một  mình,  chỉ  để  ngắm  ráng  đỏ  bên  trời:  Em  ngửa  mình  gối  sóng  /  Ráng 
 đỏ  thoáng  bên  trời  /  Anh  rùng  mình  ngăn  lại  /  Một  tiếng  thầm  đang  rơi  .  Tôi  hỏi 
 tiếng  gì  thầm,  anh  im  lặng  không  nói.  Chắc  phải  gởi  anh  vài  thứ  thuốc!  Anh  là  tác 
 giả  của  các  tập  thơ  Lời  ca  cỏ  non,  Lẽo  đẽo  một  phương  quỳ,  Trường  ca  Má  thương 
 yêu...  và  nhiều  tùy  bút,  đoản  văn  rất  hay  trên  các  báo.  Tưởng  anh  mê  biển  mà  không 
 phải  vậy,  chẳng  qua  Mấy  hôm  nay  biển  thở  dài  /  Mới  hay  em  bệnh  đã  vài  bốn  hôm! 
 Nhìn  cô  gái  đi  trong  mưa,  anh  kêu  lên:  Em  về  /  trong  dịu  dàng  mưa  /  Bước  chân 
 lửng  thửng  /  như  chưa  ướt  gì...  Làm  ta  không  khỏi  nhớ  đến  câu  ca  dao  rất  dễ  thương 
 của  vùng  Bình  Thuận:  Trời  mưa  ướt  lá  bồn  bồn  /...  Từ  Thế  Mộng  tên  thật  là  Nguyễn 
 Đình  Tư,  được  mọi  người  biết  dưới  tên  Tư  Đình,  để  phân  biệt  với  những  ông  Tư 
 khác  ở  Phan  Thiết.  Vốn  là  một  thầy  giáo  dạy  văn,  gốc  Huế  nhưng  anh  đã  sống  và 
 lớn  lên  ở  Phan  Thiết  từ  thuở  mới  lên  mười,  cho  nên  anh  mê  Phan  Thiết  chết  đi 
 được. 

 Phan Thiết mưa và Phan Thiết nắng 
 Bởi vì em Phan Thiết ở bên anh 
 Rồi Phan Thiết một ngày chợt nắng 
 Em yêu ơi mưa nắng nữa sao đành... 
 (Từ Thế Mộng) 
 Mười  mấy  tuổi  đầu,  anh  mê  một  cô  hàng  xóm  xinh  đẹp,  có  chữ  lót  là  Mộng. 

 Từ  đó,  trên  thế  gian  này,  chỉ  còn  có  mộng  của  anh,  nên  anh  lấy  bút  danh  là  Từ  Thế 
 Mộng.  Tôi  đùa  vậy  còn  thực  hư  ra  sao  không  biết.  Dù  sao  thì  Mộng  cũng  đã  thành 
 Thực  từ  lâu  rồi!  Còn  Lẽo  đẽo  một  phương  quỳ  của  anh  viết  từ  Bảo  Lộc,  những 
 tháng  ngày  lang  thang  dạy  học  kiếm  sống.  Dĩ  nhiên  Bảo  Lộc  trời  thì  lạnh  mà  đầy 
 hoa  quỳ  vàng  cho  nên  nhà  thơ  có  lẽo  đẽo  cũng  chẳng  có  chi  là  lạ!  Trong  lời  tự  bạch 
 về  mình,  anh  khoe  anh  "có  tật  mê  gái,  thấy  con  gái  đẹp  thì  mắt  sáng  rỡ".  Các  "con 
 gái  đẹp"  dĩ  nhiên  cũng  sẵn  sàng  tha  thứ  cho  một  nhà  thơ  mắt  sáng  rỡ  từng  chập  như 
 thế thôi! 

 Trong  Lẽo  đẽo  một  phương  quỳ  ,  nhà  thơ  Nguyễn  Bắc  Sơn,  bạn  anh,  đã  vẽ 
 chân dung anh bằng hai câu thơ  đặc sắc: 

 Tư Đồ, Tư Mã, Tư Không 
 Ba Tư dồn lại thành ông Tư Đình? 
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 Tư  Đồ,  Tư  Mã,  Tư  Không  thì  tôi  biết  rồi,  chịu  rồi,  nhưng  thắc  mắc  chuyện  ba 
 Tư  dồn  lại,  bởi  nếu  theo  câu  ca  dao:  “Một  cây  làm  chẳng  nên  non  /  Ba  cây  dụm  lại 
 thành  hòn  núi  cao”  thì  ở  đây  phải  “dụm  lại”  mới  đúng  chứ!  Tôi  hỏi,  Từ  Thế  Mộng 
 nhìn  tôi  từ  đầu  đến  chân  bằng  ánh  mắt  thương  hại,  rồi  cười  ha  hả.  Câu  thơ  của 
 Nguyễn  Bắc  Sơn  chỉ  “ăn  tiền”  có  chút  xíu  mà  ông  đòi  sửa  thì  còn  gì  là  Nguyễn  Bắc 
 Sơn với với Tư Đình Từ Thế Mộng này nữa! 

 Cứ  nghĩ  cái  cảnh  ba  ông  Tư  kia  chen  chúc,  dồn  dại  một  cục  thành  ông  Tư 
 Đình, tôi cũng không khỏi tủm tỉm cười một mình vậy. 

 Nhớ Đến Một Người 
 tr. 79- 81 

 Đỗ Hồng Ngọc  .  Như Thị. 
 NXB Văn Nghệ, tháng 3. 2008, tr.9-11 

 NGƯƠ� I NHO� M LƯ� A 

 ĐO�  HO� NG NGỌC 
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 G  ặp  Nguyễn  Trí  Dũng  người  ta  khó  mà  nghĩ  anh  đang  bước  vào  tuổi  60! 
 Nhanh  nhẹn,  hoạt  bát,  dí  dỏm  và  nhất  là  nồng  nhiệt.  Tiếp  xúc  với  anh,  người  ta  như 
 được  chia  lửa  nhiệt  tình.  Cái  cách  nói  chuyện  của  anh  như  toát  ra  cả  một  bầu  nhiệt 
 huyết  có  lẽ  tích  chứa  từ  thưở  đôi  mươi,  lúc  anh  mới  lên  đường  sang  Nhật  du  học,  40 
 năm  về  trước.  Ở  tuổi  đó,  anh  ra  đi  mong  tìm  cho  được  cái  bí  quyết  của  người  Nhật, 
 nhờ  đâu  mà  họ  có  thể  trở  thành  một  trong  những  quốc  gia  hàng  đầu  thế  giới  dù  tài 
 nguyên  yếu  kém.  Ở  Nhật,  anh  tích  cực  hoạt  động  trong  phong  trào  sinh  viên  đấu 
 tranh  cho  hòa  bình,  thống  nhất  đất  nước.  Cho  đến  nay  dù  đã  sống  ở  Nhật  40  năm, 
 anh  vẫn  giữ  quốc  tịch  Việt  Nam.  Ngay  sau  những  ngày  đầu  mới  giải  phóng,  anh  đã 
 quay  quả  trở  về  quê  hương  và  từ  đó  trở  thành  cầu  nối  giữa  hai  nên  văn  hóa  Việt  - 
 Nhật:  mở  trường  truyền  bá  kiến  thức  kinh  doanh,  mở  xí  nghiệp  rèn  luyện  kỹ  năng 
 tay  nghề  cho  bạn  trẻ,  trao  đổi  kinh  nghiệm  khoa  học  kỹ  thuật  trong  giới  trí  thức  và 
 cái  đáng  quý  là  anh  đã  cố  gắng  khơi  dậy  cho  tuổi  trẻ  ngọn  lửa  ấm  nồng,  niềm  ước 
 mơ,  hoài  bão  lớn  xây  dựng  một  nước  Việt  Nam  sánh  vai  cùng  bè  bạn  trong  thời  đại 
 ngày  nay.  Từ  cái  nhìn  của  một  người  ở  xa,  đi  xa  về,  anh  tâm  sự:  “Mỗi  dân  tộc  muốn 
 vươn  lên,  chen  vai  sát  cánh  cùng  bè  bạn  không  thể  chỉ  là  nơi  tiêu  thụ  sản  phẩm  thừa 
 mứa  của  người  ta,  không  thể  là  nơi  để  đổ  rác  thải!”.  Muốn  vậy,  trước  hết  cần  nung 
 nấu  trong  tâm  hồn  một  giấc  mơ,  một  hoài  bão  lớn,  mà  gánh  nặng  cũng  như  mọi  kỳ 
 vọng  đặt  trên  vai  tuổi  trẻ.  Vì  vậy  mà  thấy  anh  hết  xuất  hiện  ở  Hà  Nội,  lại  thấy  anh  ở 
 Đà  Nẵng,  ở  Huế,  rồi  thành  phố  Hồ  Chí  Minh,  họp  mặt  cùng  các  bạn  trẻ,  động  viên 
 khuyến  khích  họ,  trao  học  bổng  cho  họ  và  trao  tặng  họ  quyển  sách  mà  anh  đã  dồn 
 hết  tâm  huyết  để  chuyển  dịch  từ  hồi  ký  Bản  lý  lịch  đời  tôi  của  ông  Honda  Soichiro, 
 một  ông  “thánh”  kinh  doanh  trong  thế  kỷ  20  của  Nhật  Bản!  Ông  “Honda”,  không 
 phải  là  ai  xa  lạ,  bởi  chúng  ta  đã  quen  với  sản  phẩm  xe  Honda  hai  bánh  của  ông,  loại 
 xe  tiện  dụng,  bền  chắc,  có  mặt  tại  Việt  Nam  từ  hơn  40  năm  qua,  mà  chất  lượng  ai 
 cũng  phải  nể  phục.  Về  miền  Tây  thấy  một  chiếc  Honda  cũ,  cải  tiến  thành  xe  lôi,  có 
 thể  chở  cả  chục  người  đi  phom  phom  trên  đường  cái,  làm  ngay  cả  những  du  khách 
 Nhật  cũng  trố  mắt  kinh  ngạc!  Tại  sao  chọn  ông  Honda  Soichiro  để  giới  thiệu  cho 
 bạn  trẻ  Việt  Nam  hôm  nay?  Theo  tôi,  anh  đã  khéo  chọn  một  chiếc  áo  phù  hợp  cho 
 một  thời  điểm  của  bước  khởi  hành,  buổi  giong  buồm  ra  biển  lớn!  Dù  thế  giới  ngày 
 nay  là  một  thế  giới  phẳng,  thời  đại  của  công  nghệ,  của  khoa  học  kỹ  thuật  nhưng  trên 
 tất  cả,  cái  thiết  yếu,  cái  cốt  lõi  chính  là  niềm  ước  mơ,  hoài  bão  của  con  người  muốn 
 vươn  lên,  muốn  hành  động,  dám  hành  động  và  có  bước  khởi  đi  vững  chắc  bằng  đôi 
 tay  và  khối  óc  của  riêng  mình.  Người  ta  có  thể  chia  sẻ  kỹ  thuật,  nhưng  không  thể 
 chia  sẻ  tâm  hồn.  Đưa  những  thành  tựu  khoa  học  kỹ  thuật  của  Nhật  bây  giờ  ra  giới 
 thiệu  thì  mọi  người  sẽ  dễ  thán  phục  nhưng  khó  mà  ứng  dụng  khi  điều  kiện  chưa  sẵn 
 sàng.  Còn  ông  Honda  Soichiro?  Xuất  thân  từ  một  gia  đình  lao  động  nghèo  khó,  ít 
 được  đi  học,  bắt  đầu  sự  nghiệp  bằng  công  việc  của  một  người  thợ,  vậy  mà  ông  đã 
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 thực  hiện  được  giấc  mơ  tưởng  chừng  không  bao  giờ  có  thực:  chế  tạo  ô  tô  vào  hàng 
 đứng đầu thế giới! 

 Có  thể  nói  không  chỉ  với  Honda,  mà  nói  chung  sản  phẩm  nào  “made  in 
 Japan”  cũng  đồng  nghĩa  với  chất  lượng  đáng  tin  cậy.  Bí  quyết  ở  đâu?  Nguyễn  Trí 
 Dũng  nói  chúng  ta  mới  thấy  chất  lượng  của  sản  phẩm  Nhật,  còn  do  đâu,  từ  thứ  triết 
 lý  sống  nào,  từ  nền  văn  hóa  nào  -  tóm  lại  là  một  môi  trường  “tâm  linh”  nào  mà  họ 
 có  được  những  sản  phẩm  như  vậy  thì  ta  chưa  để  ý.  Do  vậy,  anh  đã  chuyển  dịch  tác 
 phẩm  Bản  lý  lịch  đời  tôi  của  Honda  Soichiro  với  một  cái  tựa  mang  tất  cả  niềm  tin, 
 như  một  thông  điệp  gởi  đến  các  bạn  trẻ:  “Biến  giấc  mơ  thành  sức  mạnh  đi  tới!”.  Đó 
 có vẻ cũng chính là “lời nguyền” của bản thân anh trong 40 năm qua và cả hôm nay. 

 Ở  chương  cuối  cuốn  sách,  ông  Honda  Soichiro  viết  lên  nhân  sinh  quan  của 
 mình:  1)  Quan  hệ  con  người  mới  là  điều  quan  trọng  nhất,  còn  việc  ghi  nhớ  có  thể 
 phó  thác  cho  computer.  Phải  học  cả  đời,  vì  sự  hiểu  biết  của  ta  như  hạt  muối  bỏ  biển! 
 Không  có  gì  lỗi  thời  hơn  là  đánh  giá  học  sinh  trên  cơ  sở  khả  năng  thuộc  bài  hay 
 không? Và 2) Ước mơ một xã hội nhân bản. 

 Khi  nói  về  trách  nhiệm  xã  hội,  Honda  Soichiro  bảo  một  người  sản  xuất  văn 
 phòng  phẩm,  vải  vóc…  cũng  phải  có  trách  nhiệm  nhưng  dù  vậy,  nếu  lỡ  có  hư  hỏng 
 thì  còn  sửa  chữa  được,  đổi  lại  được,  chớ  còn  sản  phẩm  phương  tiện  giao  thông,  nếu 
 sản phẩm kém chất lượng, khuyết điểm, thì sẽ gây tai họa khôn lường! 

 Honda  Soichiro  đặc  biệt  tin  tưởng  vào  thế  hệ  trẻ  và  phương  cách  làm  việc  tập 
 thể.  Ông  về  hưu  năm  1973,  vào  tuổi  65,  ông  nói  không  gì  quý  hơn  tuổi  trẻ,  với  tư 
 duy  mới  mẻ,  nhận  thức  sáng  tạo,  thấy  rõ  mối  quan  hệ  xí  nghiệp  và  xã  hội.  Ông  nói: 
 “Không  phải  là  vấn  đề  đẳng  cấp  của  doanh  nghiệp  mà  là  nghĩa  vụ  và  trách  nhiệm  xã 
 hội,  nhất  là  trong  thời  buổi  cần  đẩy  mạnh  việc  bảo  vệ  môi  trường  sống  như  hiện 
 nay”.  Tôn  trọng  sự  sáng  tạo  độc  lập  nhưng  sự  thành  công  phát  triển  của  mỗi  xí 
 nghiệp  là  kết  quả  đóng  góp  công  sức  của  tập  thể,  của  mọi  người!  Nhận  thức  như 
 vậy,  ông  nói  như  một  khẳng  định:  Mối  quan  hệ  tốt  đẹp  là  chìa  khóa  để  mở  cửa  thế 
 giới! 

 Xây  dựng  mối  quan  hệ  tốt  đẹp  giữa  người  với  người,  ước  mơ  một  xã  hội 
 nhân  bản,  nêu  cao  tinh  thần  trách  nhiệm,  nghĩa  vụ  xã  hội,  tôn  trọng  sự  sáng  tạo  độc 
 lập  và  sức  mạnh  của  sự  đoàn  kết,  tạo  môi  trường  an  lành  cho  cuộc  sống  là  thông 
 điệp  của  ông  Honda  Soichiro  gởi  gắm  trong  cuốn  tự  truyện  đã  viết  từ  hơn  30  năm 
 trước, vẫn còn giá trị cho đến hôm nay. 

 Xã  hội  Nhật  hôm  nay  đã  trở  thành  một  xã  hội  tiêu  thụ,  công  nghiệp  hóa  toàn 
 diện  và  giới  trẻ  không  phải  là  không  gặp  những  khó  khăn  mới.  Mọi  nhu  cầu  của  đời 
 sống  vật  chất  được  đáp  ứng  đầy  đủ,  được  nâng  cao  không  ngừng  nhưng  đời  sống 
 tinh  thần  có  vẻ  như  ngày  càng  bị  máy  móc  hóa,  lệ  thuộc,  hưởng  thụ  và  tự  mãn. 
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 Trong  lúc  khoa  học  kỹ  thuật  tạo  ra  những  robot  ngày  càng  mang  tính  người  - 
 humanoid  robot  -  thì  một  bộ  phận  thanh  niên  mất  phương  hướng,  không  còn  ước 
 mơ  và  hoài  bão  như  cha  ông  ngày  trước.  Tôi  chia  sẻ  điều  này  với  Nguyễn  Trí  Dũng 
 những  ngày  tôi  có  dịp  tham  quan  nước  Nhật.  Anh  nói:  “Vấn  đề  ngày  nay  của  tuổi 
 trẻ Nhật chính là không còn ước mơ và hoài bão”. 

 Nhớ Đến Một Người 
 tr. 131-135 

 CHỊ NGUYE� N THỊ OANH 

 ĐO�  HO� NG NGỌC 
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 B  iết  là  bệnh  tình  chị  quá  nặng  nhưng  tôi  không  khỏi  bàng  hoàng  khi  hay  tin 
 chị  mất.  Mới  thứ  sáu  tuần  trước  chị  hãy  còn  trò  chuyện  “rôm  rả”  với  chúng  tôi,  dẫu 
 là  đang  nằm  trong  phòng  Săn  sóc  đặc  biệt.  Hình  như  chị  có  linh  cảm  bệnh  chị  khó 
 mà  qua  khỏi  kỳ  này!  Chị  thấy  khó  thở,  mệt,  khác  hẳn  những  lần  trước.  Chị  cố  vượt 
 qua,  giấu,  không  cho  ai  biết,  sợ  phiền  mọi  người.  Nhưng  cuối  cùng  vì  khó  thở,  chị 
 đành  phải  nhờ  các  em,  các  học  trò  đưa  đi  cấp  cứu.  Khi  được  tin,  tôi  cùng  các  bạn  y 
 dược  sĩ  Trung  tâm  Truyền  thông  -  Giáo  dục  sức  khỏe  tức  tốc  có  mặt  tại  Hoàn  Mỹ. 
 Chị  đi  chụp  CT  chưa  về.  Trao  đổi  với  bác  sĩ  tôi  biết  không  xong  rồi!  Tràn  dịch 
 màng  phổi.  Dịch  tiết.  Đã  rút  hơn  300ml  máu  không  đông.  CT  về  thì  đã  rõ.  Đã  di 
 căn.  Không  ai  hở  môi  cho  chị  biết,  nhưng  chỉ  cần  thấy  mọi  người  cười  nói…  như 
 không  có  chuyện  gì  quan  trọng  thì  chị  đã  ngờ.  Tôi  hỏi  chị  sao  bệnh  mà  không  nói 
 cho  chúng  tôi  hay?  “Mới  mệt  nhiều  tuần  này  thôi.  Tôi  vốn  chẳng  ưa  đi  nhà  thương  - 
 Bày  đặt  lắm”  chị  nói.  Tôi  cười  thì  cũng  như  chị  hay  trách  người  ta  giải  quyết  các 
 vấn  đề  xã  hội  mà  chẳng  cần  tham  khảo  ý  kiến  những  nhà  xã  hội  học  vậy  mà,  đến 
 khi  mọi  chuyện  trật  lất  hết  rồi  mới  kêu  ca!  Hôm  thứ  hai,  các  bác  sĩ  hội  chẩn,  rồi 
 chuyển  chị  về  Chợ  Rẫy  có  điều  kiện  hơn.  Mọi  người  cũng  đã  chuẩn  bị  cho  một  tình 
 huống  xấu.  Các  học  trò  chị,  đàn  em  chị,  luân  phiên  túc  trực,  chăm  sóc.  Ai  cũng 
 thương mến chị hết lòng. Chị sống độc thân mà như có một gia đình lớn. 

 Hơn  ba  chục  năm  nay  chúng  tôi  vẫn  được  chị  sát  cánh  hỗ  trợ  trong  công  tác 
 giáo  dục  sức  khỏe,  trong  huấn  luyện  mạng  lưới  nhân  viên  sức  khỏe  cộng  đồng,  nhân 
 viên  y  tế  cơ  sở,  các  ban  ngành  đoàn  thể  và  cả  sinh  viên  y  khoa.  Cũng  vậy,  chúng  tôi 
 tích  cực  hỗ  trợ  chị  trong  đào  tạo  huấn  luyện  mạng  lưới  công  tác  xã  hội,  khoa  Phụ  nữ 
 học, hội quán Đến với nhau… 

 Nhưng  đóng  góp  lớn  nhất  của  chị  theo  tôi  chính  là  những  bài  báo  nẩy  lửa, 
 đầy  nhiệt  tâm,  đầy  trách  nhiệm  của  một  công  dân,  một  trí  thức,  cho  sự  phát  triển  đất 
 nước  trong  một  giai  đoạn  chuyển  biến  nhiều  khó  khăn,  nhiều  vấn  đề  xã  hội  phát 
 sinh.  Phải  nói  nhờ  chị  mà  mạng  lưới  công  tác  xã  hội  hình  thành  và  phát  triển,  đi  vào 
 hoạt  động  chuyên  nghiệp,  nhờ  chị  mà  ngành  giáo  dục  đại  học  có  thêm  một  “mã”  để 
 đào  tạo  ngành  công  tác  xã  hội  rất  cần  thiết  cho  hôm  nay.  Cho  nên  không  lạ,  bên 
 cạnh  chị,  trong  phòng  cấp  cứu  này,  ngoài  nhóm  công  tác  xã  hội  còn  có  nhóm  y  tế, 
 nhóm  giáo  dục,  là  những  bạn  bè,  đàn  em,  học  trò  thân  thương  của  chị.  Hình  như  tôi 
 cảm  thấy  gọi  chị  bằng  “Chị”  chưa  đủ,  mà  gọi  chị  bằng  “Bà  thầy”  thì  cũng  chẳng 
 phải.  Bỗng  dưng  tôi  gọi  chị  bằng  “  Sơ  Oanh”.  Chị  cảm  động,  mỉm  cười.  Chị  nhìn 
 mọi  người  đang  đứng  chung  quanh:  “Đời  tôi  sống  cũng  vui  mà  chết  cũng  vui”.  Chị 
 nói. Mắt hấp háy. 
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 Trưa  nay  tôi  được  tin  chị  mất.  Tôi  không  ngạc  nhiên  vì  tiên  lượng  đã  rõ. 
 Nhưng  hình  như  nhanh  quá  thì  phải.  Chị  Oanh,  thôi  vui  nhé!  Các  bạn  bè,  đàn  em, 
 học  trò  chị  vẫn  đang  tiếp  nối  con  đường  của  chị.  Trời  bỗng  đổ  một  cơn  mưa  nặng 
 hột chiều nay. 

 Nhớ Đến Một Người 
 tr. 136-138 

 TIM HỌC VA� O THƠ 

 ĐO�  HO� NG NGỌC 
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 N  guyễn  Huy  Dung  là  một  người  thầy  thuốc  dễ  thương,  hồi  trẻ  hẳn  đẹp  trai, 
 hào  hoa  phong  nhã...  Nhưng  dễ  thương  nhất  là  anh  lại  làm  thơ!  Cái  thú  vị  là  anh 
 làm  thơ  cùng  lúc  với  làm  tiến  sĩ,  làm  thầy  giáo,  thầy  thuốc...  chuyên  khoa  tim  mạch 
 nên  những  người  viết  về  anh  luôn  nhấn  mạnh  những  cái  bên  ngoài  đó  của  một 
 Nguyễn  Huy  Dung,  nào  giáo  sư,  nào  bác  sĩ,  nào  tiến  sĩ  cứ  lừng  lững  che  lấp  cái 
 người  thơ  trong  anh.  Tôi  có  cái  may  mắn  nhìn  anh  trần  trụi  hơn...  Với  tôi,  Nguyễn 
 Huy  Dung  là  một  người  dễ  thương,  bởi  điều  kỳ  diệu,  anh  làm  thơ!  Thế  thôi.  Có  lần 
 tôi  thấy  anh  đang  tóc  bạc  phơ  mà  hóa  đen,  rồi  một  hôm  lại  thấy  tóc  anh  đang  đen  lại 
 hóa  bạc  phơ,  tôi  hỏi  “bí  quyết”,  anh  cười:  “Mình  “hiện  nguyên  hình”  rồi  Đỗ  Hồng 
 Ngọc  ạ!  Lâu  nay  mình  nhuộm  tóc,  sinh  viên  cứ  tưởng  mình  trẻ,  đòi  hỏi  nhiều  quá, 
 nay  mình  hiện  nguyên  hình  thì  sinh  viên  thông  cảm  ngay!”.  Thì  ra  thế.  Sắm  vai  một 
 người  trẻ  -  khi  mình  không  còn  trẻ  nữa  -  thật  không  dễ  chút  nào!  Bây  giờ,  anh  bình 
 thản  viết  “Vẫn  biết  thu  rồi  chín.  Lá  thu  rơi!”  (Lá  thu  rơi).  Nó  phải  vậy.  That  is  it! 
 C’est  çà!  Như  thị!  Anh  bỗng  “ngộ”  cái  mà  anh  gọi  là  “dung  thông”  -  còn  tôi  đùa  vui 
 anh  rằng  hình  như  anh  muốn  nói  về  chính  anh:  “Dung  đã  Thông  rồi!”.  Anh  viết: 
 “Ưu  phiền  hóa  giải  cho  đời  /  Nhờ  dung-thông-đạo  tuyệt  vời  tinh  khôi”  .  Thực  ra  chả 
 có  đạo  gì  ghê  gớm  ở  đây  cả,  chẳng  qua  là  một  cách  sống,  sống  vì  người,  vì  đời,  của 
 một  người  thầy  thuốc  nhân  hậu  làm  thơ  trong  anh  thôi.  Khi  viết  xong  cuốn  sách  về 
 Dung  Thông,  anh  đã  sảng  khoái:  “Khuya  này  trang  viết  cuối  cùng  /  Tưởng  như 
 ngây  ngất  môi  hôn  tình  đầu”  .  Thơ  của  anh  có  nhiều  chỗ  rất  thơ  như  thế  khi  nào 
 buông  trôi  được  chính  mình.  Nhưng  bởi  lòng  còn  trĩu  nặng  nghiệp  giáo,  nghiệp  y, 
 anh  khó  mà  thoát!  Thật  vậy,  chỉ  khi  nào  anh  thoát  ra  được,  trở  về  được  với  một 
 Nguyễn  Huy  Dung  “tinh  khôi”  thì  anh  lại  có  những  câu  thơ  đẹp.  Như  khi  anh  viết 
 về Dambri: 

 Xe bay trong mây? Mây đưa xe? 
 Ai xua ký ức? Tự tràn về? 
 Cao nguyên, trở lại - Tìm mây trắng 
 Tìm thảnh thơi xưa trải tứ bề? 
 Hoặc như khi viết về Draysap, “Thác khói” ở Buôn Ma Thuột: 
 “Nghìn năm Draysap 
 Cứ bồi hồi rạo rực 
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 ... 

 Sao đến mãi bây giờ 
 Khi mái đầu phơ bạc... 
 Có  cái  gì đó đã  ngăn  cản  bước  chân  anh,  để  rồi  có  lúc  anh  phải  kêu  lên:  “Cớ 

 sao quá nửa đời người / Mắt nay mới thực trông về cảnh tâm  (Thanh thản). 
 Thanh  thản,  quả  thật  đó  là  nỗi  khát  khao  của  chúng  tôi,  những  người  thầy 

 thuốc,  bộn  bề  nhiều  nỗi,  nhưng  “đã  mang  lấy  nghiệp  vào  thân...”.  Với  anh  dẫu  sao 
 cũng đã tìm ra được một lối thoát khi anh gắn cái “Tim học” vào với Thơ: 

 Sương giăng giăng đỉnh cao trầm mặc 
 Tim học hồn cao nhập vào thơ 
 (Thơ & Tim học) 
 Tôi  cũng  nghĩ  vậy  và  mong  anh  cứ “hiện  nguyên  hình”  là  một  người  thầy 

 thuốc làm thơ, Nguyễn Huy Dung. 

 Như Thị 
 NXB Văn Nghệ, tháng 3. 2008, tr. 55-56 

 TƯ�  ĐA�  VA�T RA 
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 ĐO�  HO� NG NGỌC 

 M  ột  người  thầy  giáo  làm  thơ?  Không  mấy  ai  ngạc  nhiên.  Một  người  thầy 
 thuốc  làm  thơ?  Chuyện  lạ!  Thế  nhưng  đã  có  những  người  thầy  thuốc  làm  thơ,  viết 
 văn.  Tchekhov,  Somerset  Maugham,  Lỗ  Tấn...  và  ở  ta  cũng  không  thiếu  những 
 người  thầy  thuốc  viết  văn,  làm  thơ.  Có  cái  gì  đó  gần  gũi  giữa  văn  thơ  với  nghề  y 
 chăng?  Có  phải  đó  là  sự  chênh  vênh  giữa  cái  sống  và  cái  chết,  giữa  hạnh  phúc  và 
 khổ  đau,  giữa  nụ  cười  và  nước  mắt...  mà  người  thầy  thuốc  nào  cũng  cảm  nhận  được 
 khi  khoác  chiếc  áo  blouse  trắng  vào  người?  Có  điều,  với  người  này,  đôi  khi  bật  ra, 
 còn  người  kia  thì  nín  lặng.  Bật  ra,  đó  là  những  bài  thơ,  ta  thấy  ta  đọc  đâu  đó,  còn 
 nín lặng thì lại là những bài thơ không lời. Trần Sĩ Tuấn viết: 

 Phòng bên này có em bé chào đời 
 Ở bên kia cụ già trăng trối 
 ... 
 Chiếc áo choàng nhẹ nhõm đến nhường kia 
 Mà có lúc tưởng chừng không mang nổi 
 (Trong bệnh viện) 
 Cái  cảm  xúc  “tưởng  chừng  không  mang  nổi” đó  hình  như  người  thầy  thuốc 

 nào cũng thấy, nhưng ở Trần Sĩ Tuấn bật ra, thế thôi. 
 Trong  một  bài  thơ  khác,  anh  nói  về “những  bông  hoa”  mà  tôi  hoàn  toàn  chia 

 sẻ  với  anh,  vì  tôi  cũng  đã  có  kinh  nghiệm  hơn  12  năm  làm  ở  khoa  Cấp  cứu  Bệnh 
 viện Nhi Đồng: 

 Ở nơi đây 
 Mà thôi - Cô y tá đang gõ cửa 
 Một bệnh nhân cấp cứu mới vào 
 Bài thơ viết giữa hai đầu sóng gió 
 Như bông hoa nở giữa cằn khô... 
 (Giữa hai ca cấp cứu) 
 Nhưng  người  thầy  thuốc  không  chỉ  có  nghề  với  nghiệp.  Thầy  thuốc  còn  là 

 một... con người. Trần Sĩ Tuấn viết về nỗi cô đơn: 
 Buổi chiều chạy xe ngoài phố 

 ĐỖ HỒNG NGỌC & NHIỀU TÁC GIẢ: TUYỂN TẬP CÀNH MAI SÂN  TRƯỚC * *  217 



 Đi tìm chẳng biết tìm ai 
 (Một mình) 
 làm  tôi  nhớ đến  một  người  làm  thơ  khác,  Thanh  Tâm  Tuyền,  với  câu  thơ: 

 “Tôi  gọi  tên  tôi  cho  đỡ  nhớ”  bởi  vì,  thật  ra  trong  cõi  mênh  mông  này  đôi  khi  không 
 còn ai nữa để gọi tên! 

 Bài thơ viết về những giấc mơ của một nhà văn là một bài thơ hay: 
 Muỗi vo ve cắt đêm thành những vòng tròn 
 Đêm cắt anh thành hình chữ nhật 
 ... 
 Những giấc mơ nằm nghiêng 
 Những giấc mơ không lăn qua lăn lại 
 Sợ hụt chân rơi xuống sàn nhà... 
 (Đêm) 
 Trần Sĩ Tuấn còn có những bài thơ tình dễ thương: 
 Em nhớ lại những tháng năm 
 Một thời làm vợ 
 Mà tình yêu chưa tới... 
   
 Bây giờ yêu tôi em khóc 
 Cám ơn em đã khóc 
 Những giọt nước mắt 
 Từ đá 
 Vắt ra... 
 Từ  Đá  Vắt  Ra  là  tập  thơ  thứ  hai  của  Trần  Sĩ  Tuấn.  Tôi  không  biết  phải  gọi 

 anh  là  thấy  thuốc  -  nhà  thơ,  hay  nhà  thơ  -  thầy  thuốc,  khi  anh  tự  giới  thiệu  về  mình: 
 “Nghề  nghiệp:  Bác  sĩ  -  Nhà  báo”.  Thôi  thì  hãy  tin  rằng  ở  Trần  Sĩ  Tuấn  nghề  là  bác 
 sĩ còn  nghiệp  là nhà báo, nhà thơ vậy. 

 Như Thị 
 NXB Văn Nghệ, tháng 3. 2008, tr. 57-60 
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 VE�  HUE�  

 ĐO�  HO� NG NGỌC 

 V  ới  tôi,  Huế  là  về  bạn  ạ.  Về  Huế  ,  không  phải  đến,  không  phải  đi.  Mặc  dù 
 mình  không  sinh  ra  và  lớn  lên  ở  Huế.  Chỉ  nghe  “về  Huế”  thôi  đã  thấy  lòng  xao 
 xuyến, bâng khuâng, nao nao rồi. 

 Buổi  nói  chuyện  về  Một  nếp  sống  hạnh  phúc  ở  Huế  có  hơn  200  người  đến 
 dự,  đông  hơn  dự  kiến.  Có  các  Thầy,  các  Ni,  các  anh  chị  em  trí  thức,  văn  nghệ  sĩ,  bác 
 sĩ,  nhà  giáo,  sinh  viên,  bạn  đọc…  Người  quen  đã  lâu,  người  mới  biết,  người  chưa 
 gặp  bao  giờ  mà  đã  thân  thiết  từ  lâu  qua  những  trang  sách.  Mọi  người  đến  không 
 phải  để  nghe  Một  nếp  sống  hạnh  phúc  chi  đâu!  Nếp  sống  hạnh  phúc,  bạn  biết  đó, 
 đâu  cần  phải  nói,  phải  nghe  ở  Huế.  Về  với  Huế  tự  dưng  cũng  đã  thấy  tràn  ngập 
 niềm  vui  đằm  thắm,  hiền  hòa,  một  thứ  hạnh  phúc  dễ  thương  với  nắng,  với  gió,  với 
 dòng  sông,  với  ngọn  núi,  với  món  ăn,  cây  cầu,  con  đường,  những  bờ  cỏ,  bóng  cây… 
 Cho  nên  đến  là  đến  với  nhau,  là  tay  bắt  mặt  mừng.  Nhớ  xưa  Bùi  Giáng  viết  :  Dạ 
 thưa  xứ  Huế  bây  giờ  /  Vẫn  còn  núi  Ngự  bên  bờ  sông  Hương…  nay  thì  Huế  đã  có 
 khác.  Đường  sá  sạch  đẹp  hơn,  thênh  thang  hơn.  Phố  xá  sầm  uất  hơn.  Xây  cất  triền 
 miên hơn. Những cây cầu mới, những khu “đô thị” mới, những con đường mới… 

 Người  bạn  đưa  tôi  ghé  thăm  đường  Trịnh  Công  Sơn  trước.  Con  đường  đẹp, 
 nghiêng  nghiêng  từ  cầu  Gia  Hội  đổ  xuống,  ôm  sát  tả  ngạn  sông  Hương,  nhìn  qua 
 cồn  Hến.  Nhưng,  ôi  sao  quá  nhiều  quán  nhậu  thế  này!  Một  công  viên  đang  hình 
 thành  cạnh  đó.  Chắc  rồi  đây  người  ta  có  thể  “Ru  em  ngồi  yên  đó  /  Tôi  tìm  cuộc  tình 
 cho…”  .  Người  bạn  lại  đưa  tôi  đi  ngược  về  Kim  Long,  vào  thăm  một  cái  làng  mới  có 
 tên  làng  Phú  Mộng.  Kim  Long  thì  biết  từ  xưa:  Kim  Longc  có  gái  mỹ  miều  /  Trẫm 
 thương  trẫm  nhớ  trẫm  liều  trẫm  đi.  Còn  Phú  Mộng  thì  chưa  biết.  Nằm  trong  Kim 
 Long  nhưng  Phú  Mộng  quả  có  cái  gì  đó  khác  lạ.  Nó  diêm  dúa.  Nó  nhậu  nhẹt.  Chắc 
 có  nhiều  thương  nhiều  nhớ  để  liều  để  đi.  Nội  cái  tên  Phú  Mộng  nghe  đã  thấy  hơi 
 mệt  rồi.  Đi  sâu  thêm  chút  nữa  thì  có  bệnh  viện  tâm  thần  Huế.  Ngược  lên  phía  trên 
 thì đã có Thiên Mụ, Huyền Không… 

 Nơi  diễn  ra  buổi  “giao  lưu”  là  nhà  văn  hóa  Phương  Nam  trên  đường  Lê  Lợi 
 bên  bờ  sông  Hương,  cạnh  khu  triển  lãm  Lê  Bá  Đảng  và  trung  tâm  văn  hóa  Liễu 
 Quán…  Một  không  gian  vừa  hiện  đại,  vừa  nên  thơ  và  sâu  lắng.  Gần  đó  là  trường 
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 Quốc  Học,  trường  Đồng  Khánh  (Hai  Bà  Trưng)  uy  nghiêm.  Vẫn  còn  những  cô  gái 
 Huế  đạp  xe  dịu  dàng,  bên  cạnh  những  cô  gái  Huế  khác  vù  vù  xe  đời  mới,  che  mặt, 
 quần  short,  không  kém  Sài  Gòn,  Đà  Nẵng…  Huế  đang  thay  da  đổi  thịt,  nhưng  Huế 
 sẽ vẫn giữ nét đặc thù của mình thôi, không lo. 

 Lần  trước  về  Huế  vậy  mà  đã  4  năm.  Tuần  lễ  văn  hóa  Phật  giáo  lần  đầu  tiên  tổ 
 chức  tại  đây.  Có  anh  Cao  Huy  Thuần,  Nguyên  Ngọc,  Bửu  Ý,  Trần  Đình  Sơn…  với 
 những  buổi  trò  chuyện  dưới  bóng  chùa  Từ  Đàm.  Lần  đó,  tôi  trình  bày  đề  tài  Thiền 
 và  Sức  khỏe  .  Một  người  bạn  lúc  đó  đã  bảo:  anh  về  đây  lần  này  là  đến  Tào  Khê  rồi 
 đó! 

 Với  Huế,  tôi  có  những  người  bạn  từ  thưở  xa  xưa  như  Thân  Trọng  Minh, 
 Trương  Thìn,  Lữ  Quỳnh,  Phan  Như…  rồi  những  người  bạn  gần  đây  như  Lê  Văn 
 Lợi,  Hoàng  Trọng  Châu,  Cao  Huy  Hòa,  Nguyễn  Đình  Niệm…  cùng  các  vị  Thầy 
 hằng  quý  mến  ở  Từ  Đàm,  Tường  Vân,  Hải  Đức,  Huyền  Không…  Tôi  ghé  thăm  Tuệ 
 Tĩnh  áo  vàng  lẫn  Tuệ  Tĩnh  áo  nâu,  nơi  chữa  bệnh  cho  bá  tánh.  Thăm  cả  Đan  viện 
 Thiên  An  nơi  có  các  thầy  áo  chùng  đen  đang  đàn  cho  các  bạn  sinh  viên  ca  hát  dưới 
 bóng  cây,  rồi  tạt  qua  công  viên  nới  bờ  sông  có  thầy  áo  chùng  nâu  đang  sinh  hoạt  tập 
 thể  cùng  mấy  bạn  trẻ…  Hôm  sau  tôi  theo  các  bạn  vào  chùa  Hồng  Ân  thăm  sư  bà  99 
 tuổi,  mắt  sáng  như  sao,  đang  say  mê  đọc  sách,  rồi  đến  Niệm  Phật  đường  dự  bữa 
 cơm chay… 

 Lại  còn  lên  tận  Tuần,  uống  café  Sông  Trăng,  ngắm  dòng  Hương  nơi  hữu  trạch 
 và  tả  trạch  chụm  về,  xa  bên  kia  là  núi  Kim  Phụng,  núi  Thiên  Thọ.  Buổi  tối  lang 
 thang bánh canh cua… rồi, cơm hến, chè hẻm… thật ngon! 

 Chiều  đó,  được  nghe  nhạc  sĩ  Đặng  Ngọc  Phú  Hòa  (Khúc  Dương)  hát  Kể 
 chuyện  trăng  tàn  ,  phổ  nhạc  một  bài  thơ  của  tôi  trong  tập  Vòng  quanh  :  “…  Nước 
 vẫn  muôn  đời  /  Không  đi  chẳng  đến  /  Ai  người  nỡ  hỏi  /  Nước  đến  từ  đâu?  Ai  người 
 nỡ  hỏi  /  nước  trôi  về  đâu?...”  mà  anh  đã  cảm  tác  thêm  một  đoạn  rất  hay:  “Nước  từ 
 trong  mắt  /  nước  trôi  về  tim  /  em  từ  duyên  kiếp  /  trôi  vào  đời  anh  /  tình  từ  tâm  đến  / 
 trôi  qua  đời  nhau  /  tình  từ  muôn  kiếp  /  trôi  vào  ngàn  sau…”.  Khúc  Dương  đã  có  một 
 CD với giọng ca của Camille Huyền tuyệt đẹp! 

 Trong  buổi  “giao  lưu”  ở  Phương  Nam,  nhà  văn  hóa  lớn  của  Huế  -  GS  Bửu  Ý 
 đã  có  những  nhận  xét  về  Đỗ  Hồng  Ngọc  rất  cảm  kích.  Anh  nói  lúc  đầu  đọc  bác  sĩ 
 Đỗ  Hồng  Ngọc  chỉ  vì  tò  mò,  xem  thử  bác  sĩ  viết  văn  ra  sao.  Trên  thế  giới  cũng  đã 
 có  nhiều  nhà  văn  là  bác  sĩ,  ở  Việt  Nam  cũng  nhiều,  như  Nguyễn  Khắc  Viện,  Trương 
 Thìn,  Thân  Trọng  Minh,  Đỗ  Hồng  Ngọc…  Anh  cho  rằng  “có  lẽ  do  nghề  nghiệp, 
 được  tiếp  xúc  với  nỗi  đau  khổ  của  kiếp  người,  được  gần  gũi  với  cái  sống  cái  chết 
 của  con  người  nên  bác  sĩ  mà  viết  thì  viết  rất  lạ,  rất  sâu.  Đỗ  Hồng  Ngọc  viết  nhiều 
 điều  thấy  rất  khó  mà  thành  dễ.  Với  Đỗ  Hồng  Ngọc,  người  ta  cứ  nhớ  ông  là  bác  sĩ 
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 mà  quên  ông  là  một  nhà  văn…  Văn  chương  của  Đỗ  Hồng  Ngọc  là  thứ  văn  chương 
 lạ  lùng  vừa  thâm  sâu  vừa  đơn  giản,  anh  viết  dễ  như  thở,  đọc  anh  thấy  vui  sướng  mà 
 ngạc  nhiên.  Văn  chương  Đỗ  Hồng  Ngọc  là  một  thứ  văn  chương  rất  lạ.  Ngôn  ngữ 
 của  ông  có  nhiều  cấp  độ,  không  chỉ  thứ  ngôn  ngữ  thâm  trầm,  ngôn  ngữ  của  trí  thức, 
 lại  lẫn  với  ngôn  ngữ  của  báo  chí,  ngôn  ngữ  của  thường  dân…  mà  đi  vào  với  nhau 
 rất  nhuyễn,  rất  đẹp…”.  Đọc  tác  phẩm  mới  của  nhà  văn  Đỗ  Hồng  Ngọc,  Thấp 
 thoáng  lời  kinh,  nhiều  bài  đọc  xong,  gấp  sách  lại,  thấy  ông  này  tài  quá,  vấn  đề  thâm 
 sâu  vậy  sao  ông  có  thể  giải  dễ  thế  này,  mình  cũng  có  nghĩ  mà  không  viết  được!  Tuy 
 nhiên,  có  chỗ  ông  cũng  chủ  quan,  nghĩ  ai  cũng  hiểu  được  nên  viết  vắn  tắt,  quá  cô 
 đọng.  Với  tài  viết  dễ  như  Đỗ  Hồng  Ngọc  có  thể  viết  cho  rõ  hơn  ra  thì  lợi  ích  nhiều 
 hơn…”.  Bác  sĩ  Đoàng  Xuân  Quýnh,  người  bạn  đồng  nghiệp  cũng  chia  sẻ  đôi  lời 
 tâm tình quý mến. Sau đó là phần “hỏi đáp” cũng khá là sôi nổi. 

 Ni  sư  Thích  nữ  Như  Minh  đọc  một  bài  thơ,  cảm  tác  tại  chỗ.  Nhà  thơ  Võ  Quê 
 trao tặng một tập thơ mới của anh. 

 Chiều  đó,  cô  Thanh  Nhã  tổ  chức  một  bữa  chiều  “rất  Huế”,  có  đàn  hát,  có 
 ngâm thơ và dĩ nhiên có cả các món Huế đặc biệt cho cả nhóm bạn… 

 Về  Huế  với  tôi  luôn  là  những  kỷ  niệm  đầy  ắp.  Gần  hai  mươi  năm  trước,  lần 
 về Huế đó tôi cũng đã viết:  Một ngày ở Huế: 

 Một ngày lăng tẩm cung vua 
 Một ngày đi sớm về trưa một ngày 
 Một ngày Vỹ Dạ  trăng soi 
 Một ngày Đập Đá nghiêng vai biếc người 
 Một ngày Thiên Mụ câu thề 
 Đông Ba Gia Hội chưa về kịp thăm 
 Một ngày Từ Hiếu băn khoăn 
 Đồi sương dốc đứng té lăn cù rồi 
 Một ngày sông nước thuyền trôi 
 Tam Giang sóng vỗ đầu hồi còn thơ 
 Một ngày ngày xửa ngày xưa 
 Một ngày ở Huế đã vừa trăm năm… 

 Ghi Chép Lang Thang 
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 GIANG HO� … VA�̣ T 

 ĐO�  HO� NG NGỌC 

 C  ái  thói  “giang  hồ…  vặt”  hình  như  ai  cũng  có.  Ai  cũng  thèm  đi  đó  đi  đây. 
 Hồi  nhỏ,  chả  biết  gì  cũng  nghêu  ngao  “…  đẹp  như  kiếp  Bohemien…”  rồi  phải 
 không? 

 Lúc  này,  hễ  có  dịp  là  tôi  “vọt”  lẹ,  kiểu  như  “đi  cho  đỡ  nhớ”  vậy,  vì  cả  năm 
 bận bịu tíu tít! 

 Gần  nhất  là  Vũng  Tàu.  Theo  lời  mời  cho  mấy  buổi  nói  chuyện  về  sức  khỏe. 
 Rảnh,  vọt  lên  thăm  Hải  Đăng.  Đường  lên  Hải  Đăng  bây  giờ  khác  xưa,  rộng  rãi  và  có 
 kè  chắn  hẳn  hoi,  khác  với  lần  trước  đi  với  chú  Mười  và  Thức  đường  chênh  vênh 
 thấy  ghê!  Chú  Út  nay  đã  theo  ông  bà  và  Thức  cũng  đã  “gió  heo  may”.  Mau  quá.  Hải 
 Đăng  đang  sửa  chữa  nên  có  vẻ  luộm  thuộm,  lếch  thếch.  Ấn  tượng  nhất  ở  đây  vẫn  là 
 hàng  cây  sứ  cổ  thụ,  trồng  từ  thời  Pháp,  xù  xì,  quặt  quẹo…  Bỗng  nhớ  cây  sứ  (đại) 
 hơn  700  năm  tuổi  ở  núi  Yên  Tử,  trồng  từ  thời  Trần  Nhân  Tông.  Cỏ  cây  nghìn  năm 
 mà  đời  người  ngắn  ngủi.  Đi  Vũng  Tàu  không  thể  không  ghé  chùa  Chơn  Không. 
 Chùa  nằm  chênh  vênh  lưng  chừng  núi  lớn,  đường  đi  quanh  co,  khúc  khuỷu  đèo  dốc 
 như  một  Đà  Lạt  thu  nhỏ,  khá  là  thú  vị.  Năm  xưa  có  lần  ghé  chùa  Chơn  Không  thăm 
 thầy  Thanh  Từ,  chỉ  để  hỏi  một  câu.  Vài  năm  gần  đây  thầy  đau  nặng,  ít  xuất  hiện. 
 Bây  giờ  gặp  thầy  Thông  Nhẫn  trụ  trì,  thấy  Thông  Thiên  giám  thọ,  cùng  các  sư  khác 
 trò  chuyện  thật  vui.  Thầy  Thông  Thiên  cười  nhỏ  nhẹ  nói  thầy  “mê”  trang  nhà 
 dohongngoc.com  từ  lâu.  Nhớ  có  lần  thầy  còn  đưa  mấy  cuốn  sách  xin…  chữ  ký  tác 
 giả  nữa  thật  là  dễ  thương.  Gần  đây  không  biết  ai  đã  đổi  Chơn  Không  thành  Chân 
 Không!  Chơn  thì  cứ  Chơn,  đây  vốn  là  nơi  xuất  thân  của  thầy  Thanh  Từ  mà!  (bây 
 giờ thấy cổng đã ghi trở lại Chơn Không rồi!). 

 Rời  chùa,  xuống  núi,  ghé  “Lan  Rung”  uống  café  và  tắm  biển.  Trên  đường  về, 
 ghé  thăm  thiền  viện  Thường  Chiếu  mua  mấy  hủ  chao.  Nhớ  mấy  lần  lên  Trúc  Lâm 
 gặp thầy Thanh Từ, có khi ngồi hàng giờ trò chuyện. 
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 Vài  ngày  sau  đó  tôi  lại  có  dịp  theo  đoàn  công  tác  đi  Đà  Nẵng,  thăm  Bà  Nà  và 
 Hội  An.  Bà  Nà  được  lắm.  Thế  nhưng  vẫn  lo  lo,  sợ  không  khéo  thì  nay  mai  Bà  Nà 
 thành một nơi chỉ để ăn nhậu và giải trí thì uổng quá. 

 Ở  Đà  Nẵng,  “hú”  nhà  thơ  Phạm  Ngọc  Lư  ra  café  bên  bờ  sông  Hàn.  Đủ  thứ 
 chuyện  trên  đời.  Bài  thơ  Sóng  vỗ  của  Lư  vừa  đăng  trên  báo  Đà  Nẵng.  Lư  nhắc  “gà 
 gáy  vàng  trong  sương”,  câu  thơ  tôi  viết  về  Hội  An  dạo  nọ.  “Gà  gáy  ra…  màu!  Hay 
 thật!”,  Lư  nói.  Tình  cờ,  chiều  hôm  trước  đó  cũng  vừa  gặp  Hoài  Khanh  đang  ở  nhà 
 bác  sĩ  Huỳnh  Kim  Hơn  ở  Hội  An.  Bác  sĩ  Hơn  là  lứa  đàn  em,  cùng  với  bác  sĩ  Thiện, 
 tự  nhận  là  học  trò,  rủ  thầy  Ngọc  hôm  nào  “trốn”  ra  Hội  An  chơi  với  tụi  em  ít  lâu, 
 như  anh  Hoài  Khanh  vậy.  Mong  quá  chứ,  còn  gì  hơn.  Ở  Hội  An  không  ngờ  nhiều 
 người biết tôi qua sách báo nên dù chưa gặp mà đã thân quen! 

 Tuần  rồi,  lại  “tiếu  ngạo  giang  hồ”  một  phen  nữa  cùng  với  gia  đình.  Làm  một 
 vòng  Nha  Trang,  Phú  Yên,  Ninh  Thuận,  Bình  Thuận…  Đất  nước  quê  hương  chỗ 
 nào cũng đẹp! Mà hình như lúc này càng thấy đẹp hơn! 

 Đến  Nha  Trang  không  thể  không  thăm  Võ  Hồng,  một  nhà  văn  lớn,  năm  nay 
 đã  92  tuổi,  gần  như  bị  “bỏ  quên”  nhiều  năm  qua,  từ  ngày  anh  bệnh  nặng,  nằm  liệt 
 một  chỗ,  không  nói  năng,  không  tiếp  xúc.  Cô  con  gái  lớn  Võ  Hồng  rất  thương  cha, 
 vẫn  thường  về  thăm  nuôi  mỗi  năm  đôi  tháng  rồi  cũng  phải  đi  xa.  May  nhờ  có  người 
 học  trò  cũ,  cô  Đạm,  ở  hàng  xóm,  vẫn  hằng  ngày  đêm  chăm  sóc  cho  thầy  miếng  cơm 
 tấm áo, tận tình hiếm có trong thời buổi này! (Nhà văn Võ Hồng đã mất năm 2013). 

 Tiếp  tục  cuộc  hành  trình.  Vạn  Giã  đẹp  lạ  lùng.  Rồi  Vân  Phong,  Đầm  Môn, 
 Núi  Dừng…  Những  làng  chài  núp  quanh  đồi  cát  trùng  trùng  điệp  điệp.  Ngư  dân 
 miền biển hiền hòa đễ thương quá làm nhớ Graziella của Lamartine ngày nào. 

 Đại  Lãnh  vẫn  là  một  bãi  biển  đẹp  nhất  nước.  Trong  xanh.  Phẳng  lặng  đến  nỗi 
 thả ngửa có thể nằm yên mà… đọc báo! 

 Xe  leo  đèo  Cả.  Quẹo  xuống  Vũng  Rô.  Hì  hục  leo  núi  thăm  Hải  đăng  Đại 
 Lãnh,  nơi  cực  Đông  của  đất  liền,  xa  hơn  Kê  Gà  ở  Bình  Thuận.  Mệt,  nhưng  không 
 thể bỏ qua cơ hội này! 

 Tuy  Hòa  quá  đẹp!  Những  bãi  tắm  tuyệt  vời!  Những  gộp  đá  dựng  đứng  chồng 
 chồng  lên  nhau  như  có  một  bàn  tay  nào  đó  xếp  đặt.  Xương  rồng  và  hoa  dại.  Những 
 cánh  chim  biển.  Gành  đá  đĩa.  Ngôi  nhà  thờ  xưa.  Những  mái  chùa  cổ.  Tháp  Nhạn 
 sáng  đêm.  Bánh  bèo  và  chè  quanh  chân  tháp.  Nhớ  Thái  Kế  An,  Du,  Dương,  kẻ  còn 
 người  mất.  Tuy  Hòa  vừa  có  thêm  cây  cầu  Hùng  Vương.  Bờ  kè  bắt  đầu  lố  nhố 
 quán… nhậu! 

 Hỏi  đường  vào  nhà  Nguyễn  Lệ  Uyên.  Nói  cứ  đi  đến  khu  công  nghiệp  Hòa 
 An,  hỏi  nhà  Hùng  thì  ai  cũng  biết!  Mà  đúng  vậy.  Cái  thôn  cổ,  vườn  xưa,  khế  ngọt, 
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 bắp  đậu,  rau  củ,  giếng  nước…  Gọi  Hùng  nói  đang  đứng  trước  cổng  nhà  bạn  đây  rồi, 
 Hùng  vẫn  chưa  tin.  Hoa,  bà  xã  Hùng  chạy  ra  mừng  rỡ,  kêu  gặp  anh  thiệt  hay,  lâu 
 nay  vẫn  đọc  và  “hành”  theo  Nghĩ  từ  trái  tim  mà  chưa  gặp  tác  giả!  Đang  “truyền  bá” 
 cho  nhiều  bạn  bè  ở  đây!  Để  bắt  gà  nấu  cháo  nghe.  Thôi,  dịp  khác.  Rồi  cô  nhanh 
 nhẩu  đạp  xe  đi  ra  ngõ  mua  bắp,  vì  bắp  vườn  nhà  còn  non.  Hồi  nhỏ  sao  Hùng  có  bút 
 hiệu  Nguyễn  Lệ  Uyên  “lả  lướt”  quá  vậy.  Hùng  cười  lỏn  lẻn.  Thì  ra,  lúc  mới  lớn, 
 chàng  mê  một  cô  gái  ở  làng  Uyên,  Sông  Cầu,  nên  mới  ra  cớ  sự,  rốt  cuộc  gặp  cô  giáo 
 Gò Công! 

 Rồi  “hú”  Trần  Huiền  Ân  một  tiếng.  Cùng  kéo  nhau  vào  một  quán  café  gần 
 biển.  Chuyện  như  bắp  rang.  Trần  Huiền  Ân  với  chữ  I  cụt,  vốn  xưa  “mê”  Nguiễn 
 Ngu Í ở  Bách Khoa  mà! Anh bây giờ trông rắn rỏi, khỏe  hơn trước nhiều, dù đã 76. 

 Trên  đường  về  lại  Sài  Gòn,  dừng  nghỉ  ở  quán  nước  đèo  Cổ  Mã.  Một  bên  là 
 Đại  Lãnh.  Một  bên  là  Vân  Phong.  Tuyệt  vời.  Ngang  Ninh  Hòa  định  ghé  thăm  đôi 
 uyên  ương  Huyền  Châu  -  Khuất  Đẩu  mà  đi  lạc,  số  nhà  lộn  xộn  quá,  đành  thôi.  Tạt 
 qua  Dục  Mỹ  một  chút.  Ngày  xưa  khi  La  Ngà  chưa  đầy  2  tuổi,  gia  đình  từng  sống  ở 
 đó  một  thời  gian.  Dòng  sông  Dục  Mỹ  vẫn  đẹp,  nhưng  không  tìm  ra  một  chút  dấu 
 xưa trên nền cũ. 

 “Nha  Trang  ngày  về”  đây  rồi!  Bốn  mùa  đợi  người  không  hẹn.  Nắng  chiều 
 Nha  Trang  đẹp  chịu  không  nổi!  Phải  tắm  biển  một  cái  thôi.  Nhớ  ngày  nào  cùng  Trần 
 Hoài  Thư  lang  thang  ngoài  các  quán  cóc  ven  bờ.  Sóng  vỗ  tận  chân  trời.  Sóng  vỗ  tận 
 chân  người.  Rồi  hôm  nào  đèo  Trần  Hoài  Thư  bằng  cái  xe  Vespa  cọc  cạch  đến  tòa 
 soạn  Bách Khoa  nơi chàng hẹn gặp người yêu. Mới đó! 

 Trên  đường  về  Phan  Rang,  Phan  Hữu  Ngọc  gọi  nhắc  liên  tục,  anh  đến  Cà  Đú 
 thì  nhớ  quẹo  trái  vào  Ninh  Chữ,  bọn  này  đang  chờ!  Ôi  trời,  Cà  Đú  làm  sao  quên 
 được!  Phan  Rang  có  hai  Cà:  Cà  Ná  phía  Nam  và  Cà  Đú  phía  Bắc.  Đến  Phan  Thiết 
 mới  có  thêm  một  Cà  nữa  là  Cà  Ty!  Võ  Tấn  Khanh  và  Phan  Hữu  Ngọc  đang  đợi  ở 
 Ninh  Chữ.  Võ  Tấn  Khanh  than  vợ  đi  Sài  Gòn  ở  với  con  gái  và  cháu  ngoại,  bỏ  chàng 
 một  mình  bơ  vơ  với  bầy  mèo  trong  nhà.  Vợ  đi  tháng  đầu  chàng  vô  cùng…  phấn 
 khởi,  qua  tháng  thứ  hai  thì  bắt  đầu…  bơ  phờ,  mèo  chó  cũng  đói  meo!  Nhớ  ngày  nào 
 xách  xe  La  Dalat  chở  Võ  Tấn  Khanh  đi  tìm…  người  yêu  đang  học  Sư  phạm  ở  Sài 
 Gòn.  Hơn  bốn  mươi  năm  rồi  còn  gì.  Chàng  vốn  là  thi  sĩ…  Tôn  Nữ  Hoài  My  một 
 thời,  ở  nơi  “gió  như  phang  mà  nắng  như  rang”  này,  nay  bỗng  làm  thầy  giáo  ở  một 
 ngôi chùa. Cũng hay! 

 Về  đến  Phan  Thiết.  Ghé  Cà  Ty  ăn  trưa.  Nhớ  Trần  Vấn  Lệ,  Phan  Bá  Thùy 
 Dương và các bạn Phan Bội Châu một thưở… Mới thôi mà đã 60 năm! 
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 Ghi Chép Lang Thang, 
 tr. 143-149 

 GHI VO�̣ I 

 ĐO�  HO� NG NGỌC 

 L  ần  nào  về  Phan  Thiết,  đi  qua  Núi  Cú,  Ba  Hòn,  sông  Cà  Ty…  tôi  cũng  nhớ 
 Hoài  Khanh.  Nhất  là  khi  đi  ngang  qua  Ba  Hòn  tôi  thường  lẩm  nhẩm  “Người  đi  để 
 dãy  Ba  Hòn  chơ  vơ”  ,  một  câu  thơ  của  Hoài  Khanh.  Nhưng  anh  cãi:  “Người  đi  nhớ 
 dãy  Ba  Hòn  trơ  vơ”  chớ!  Rồi  cùng  tramnh  luận  nên  “để”  hay  nên  “nhớ”.  Anh  nói 
 làm  sao  mình  “để”  được,  mình  chỉ  “nhớ”  thôi  chớ.  Tôi  nói  mình  “để”  tức  là  mình 
 nỡ  “bỏ”,  mình  dứt  áo  ra  đi…  như  anh  nỡ  bỏ  Ba  Hòn  mà  vào  Sài  Gòn…  giang  hổ 
 một  thưở  đó  vậy.  Còn  “chơ  vơ”  hay  “trơ  vơ”  thì  lúc  xưa  tôi  nghĩ  nó  chỉ  có  nghĩa  là 
 lẻ  loi,  cô  đơn…  nhưng  không  phải.  Phải  ngắm  kỹ  Ba  Hòn  mới  biết.  Nó  trơ  ra  đó,  từ 
 từ  dưới  đất  vọt  lên,  chứ  không  phải  từ  trời  rơi  xuống,  lúc  đầu  chỉ  chắc  một  mình  lẻ 
 loi,  sau  thêm  vài  ba  hòn  nữa  tới  làm  bạn,  nhưng  vẫn  trống  trơ  trống  hoắc.  Cho  nên 
 trơ  là  đúng.  Và  bơ  vơ.  Từ  xa  nhìn  cứ  như  là  những  con  rùa  bơi  bơi  trên  đồi  trọc.  Từ 
 nhỏ,  tôi  có  dịp  từ  Lagi  về  Phan  Thiết  đi  đường  rừng  qua  Bưng  Cò  Ke,  núi  Ba  Hòn 
 này  nhưng  lúc  đó  leo  dốc  bị  mệt  ngất  ngư  dưới  năng  trưa  hè  thôi.  Bây  giờ  ở  xa  nhìn 
 lên thì mới thấy nhà thơ nói đúng: Người đi nhớ dãy Ba Hòn trơ vơ! 

 Hoài  Khanh  sinh  ra  và  lớn  lên  ở  Đức  Nghĩa,  Phan  Thiết.  Nhà  anh  cách  chỗ 
 tôi  không  xa.  Anh  lớn  hơn  tôi  mấy  tuổi  và  đã  phiêu  bạt…  giang  hồ  tự  thưở  nào,  lúc 
 tôi  còn  cắp  sách  đến  trường  tiểu  học  bên  bờ  Cà  Ty!  Anh  vào  Sài  Gòn,  làm  thơ,  làm 
 báo  và  một  mình  dựng  nên  Nhà  xuất  bản  Ca  Dao  nổi  tiếng  một  thời,  in  được  hằng 
 70  tựa  sách  có  giá  trị.  Anh  kể  một  mình  anh  thôi,  vừa  làm…  giám  đốc,  biên  tập, 
 dịch thuật, lon ton, thầy cò, phát hành, tài xế, thu ngân. 

 Lâu  mới  gặp  lại  anh.  Tóc  bạc  phơ.  Nét  nhăn  nhàu  của  người  có  tuổi.  Chỉ  vụt 
 tươi khi tranh cãi về thơ! 

 Lúc  còn  quá  trẻ  mà  thơ  anh  đã  làm  cho  Bùi  Giáng  giật  mình,  tưởng  là  một… 
 cụ  già,  với  triết  lý  nhân  sinh  sâu  sắc.  “Từ  Dâng  rừng  tới  Thân  phận  ,  Hoài  Khanh  đã 
 đi  một  bước  riêng  biệt  choáng  váng  trong  dòng  lục  bát  của  ông.  Ông  không  bị  một 
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 ảnh  hưởng  nào  gò  bó.  Ông  chỉ  chịu  ảnh  hưởng  của  trời,  của  sương,  của  giòng 
 sông, bến quạnh quê hương”  (Bùi Giáng -  Đi Vào Cõi  Thơ  ). 

 Một  thời  Hoài  Khanh  làm  cho  Giữ  Thơm  Quê  Mẹ  và  chính  anh  đã  chọn  đăng 
 truyện  ngắn  Bài  Thơ  Trên  Xương  Cụt  của  Chinh  Ba.  Cách  đây  hơn  mươi  năm,  ghé 
 thăm  anh  ở  Biên  Hòa,  gởi  tặng  anh  tập  Già  Ơi…  Chào  Bạn!,  ít  lâu  sau  anh  gởi  một 
 lá  thư:  “Đọc  Già  ơi…  của  Đỗ  Hồng  Ngọc  xong  mình  muốn  già  mau  đi…  cho  đã!”. 
 Và bây giờ thì anh đã già thiệt, “già đã đời” rồi! 

 Khi  nhắc  Xa  quê  nghe  gió  nồm  của  anh,  anh  nói  anh  thích  gió  nồm  vì  mát  mẻ, 
 còn  tôi,  tôi  ưa  gió  bấc  hơn,  nhất  là  những  buổi  tan  trường  về.  Trời  se  se  lạnh.  Mùa 
 cốm.  Mùa  cá.  Những  tà  áo  trắng…  “mùa  ơi,  gió  bấc  nhớ  không  ngờ  /  Năm  nay 
 người  có  về  ăn  Tết  /  Có  ngậm  ngùi  nghe  chút  ấu  thơ”  (Đỗ  Nghê,  1970).  Anh  cười 
 lỏn lẻn gật gù. Hóa ra anh cũng ưa gió bấc. 

 Năm  ngoái  được  tin  anh  phải  vào  cấp  cứu  ở  bệnh  viện  Đà  Nẵng  vì  tai  biến, 
 tôi  phone  ngay  cho  bác  sĩ  Huỳnh  Kim  Hơn  để  nắm  tình  hình.  Không  ai  rõ  tình  hình 
 Hoài  Khanh  bằng  bác  sĩ  Hơn,  vì  lần  nào  về  Quảng  Nam,  anh  đều  ở  chơi  nhà  Hơn  ở 
 Hội  An  dài  ngày.  Bác  sĩ  Hơn  nói  đêm  hôm  trước  đó,  đi  chơi  khuya  về,  cà  phê  cà 
 pháo  mãi  một  lúc  bỗng  anh  ú  ớ  rồi  ngả  vật  xuống.  Đưa  anh  vào  bệnh  viện  Hội  An 
 cấp  cứu,  rồi  chuyển  ngay  về  Đà  Nẵng.  Anh  còn  tỉnh,  chỉ  yếu  liệt  nửa  người  trái.  Lâu 
 nay  anh  vẫn  bị  cao  huyết  áp  mà  không  dùng  thuốc  đều  đặn.  Anh  bị  nhũn  não  (chứ 
 không phải xuất huyết não). Năm nay Hoài Khanh đã có tuổi, sức khỏe yếu rồi. 

 Bệnh  tình  Hoài  Khanht  tiến  triển  tốt.  Mấy  ngày  sau  Hơn  cho  biết  đã  bớt  sốt, 
 bơm  ngày  sáu  cữ  thức  ăn  qua  ống  sonde  vào  dạ  dày,  ba  bữa  chính  với  ba  bữa  gạo  lứt 
 mè đen. Anh đã được về lại Biên Hòa tĩnh dưỡng. 

 Nhắc Hoài Khanh người ta nhớ  Ngồi Lại Bên Cầu  : 
 Người con gái trở về đây một bận 
 Con đường câm bỗng sáng ánh diệu kỳ 
 Tôi lẩn trốn vì thấy mình không thể 
 Mây của trời rồi gió sẽ mang đi 
 (…) 
 Rồi em lại ra đi như đã đến 
 Dòng sông kia cứ vẫn chảy xa mù 
 Tôi ngồi lại bên cầu thương dĩ vãng 
 Nghe giữa hồn cây cỏ mọc hoang vu 
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 Anh  than  phiền  câu  thơ  anh  viết  rõ  ràng  là  “con  đường  câm  bỗng  sáng  ánh 
 diệu  kỳ”  mà  sao  thiên  hạ  sửa  thành  “con  đường  câm  bỗng  ánh  sáng  diệu  kỳ”  mới 
 bực chứ! “Sáng ánh” với “ánh sáng” rõ ràng khác quá xa mà! 

 Đến  thăm  nhà  thơ  Tường  Linh  vì  nghe  anh  có  vấn  đề  về  mắt,  gần  đây  thị  lực 
 kém  hẳn  đi.  Tường  Linh  vẫn  ở  nơi  cũ,  nhưng  bây  giờ  căn  nhà  chỉ  còn  tí  xíu,  may 
 bên  trên  có  tầng  cao,  rộng  hơn  một  chút.  Trông  anh  vẫn  khỏe,  chỉ  có  già  hơn  hồi 
 xưa  nhưng  vấn  đề  của  anh  là  ở  đôi  mắt.  Anh  vẫn  đi  bệnh  viện  chữa  trị,  nhưng  tình 
 trạng  không  khá  hơn.  Sa  sút  tinh  thần  nhiều  vì  vụ  thị  lực  kém  này.  Mỗi  ngày  chị  đều 
 phải  đọc  báo  cho  anh,  còn  email  này  nọ  thì  có  đứa  cháu  ngoại.  Anh  cười  nói  nghe 
 giọng  Đỗ  Nghê  thì  nhớ  chớ  nhìn  không  rõ  mặt,  không  thấy  mặt  mũi  gì  cả.  Xin  anh 
 số  điện  thoại  di  động  để  tiện  liên  lạc  thì  anh  cười  hôm  trước  có  bạn  ghé  thăm  cho 
 một cái di động mà anh đâu có thấy số mà bấm! 

 Thơ  Tường  Linh  hay.  Bài  hành  Quy  ẩn  của  anh  đọc  lên  làm  nhớ  “Đi  về  sao 
 chẳng  về  đi  ?  Ruộng  hoang  vườm  rậm  còn  chi  không  về…”  của  Đào  Tiềm.  Anh  vừa 
 in một tuyển tập  Thơ Tường Linh  khá đồ sộ. Một kỷ  niệm với bạn bè. Anh nói: 

 Bạch diện qua rồi vẫn trắng tay 
 Thư sinh buổi trước, gã cuồng nay 
 Lạc đường quay ngựa, vương tình bút 
 Xa ruộng, lìa quê, nhớ luống cày 
 Đọc sách nửa đời chưa sáng ý 
 Bão bùng tơi tả cánh mơ bay 
 Nghìn câu nguyện ước tan theo mộng 
 Ráng đỏ mây phai nắng cuối ngày 

 Hiên vắng ta ngồi đêm nguyệt tận 
 Mắt buồn người hiện giữa cơn say 
 Khúc thu người tiễn ta chiều cũ 
 Dương liễu đầu sông lá rụng đầy 
 Không chén trường đình mà lảo đảo 
 Không màng sự nghiệp cũng ngây ngây 
 Sông Thu nào phải là sông Dịch 
 Hai phía thầm đau nhạn lạc bầy 
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 … 
 (Khúc ca quy ẩn) 
 Ghé  bệnh  viện  An  Bình  thăm  nhà  thơ  Kiên  Giang  Hà  Huy  Hà.  Kiên  Giang 

 hoa  trắng  thôi  cài  trên  áo  tím  đó  nhớ  không?  Năm  nay  anh  đã  86,  bị  té  gãy  xươong 
 đùi  xương  chậu.  Các  bác  sĩ  ở  bệnh  viện  Chấn  thương  Chỉnh  hình  đã  tích  cực  chữa 
 trị cho anh và nay đã khá nhiều, hy vọng vài tháng nữa có thể đi được. 

 Đến  thăm,  anh  vui  lắm.  Nói  chuyện  thôi  là  nói  chuyện!  Tôi  có  “duyên”  với 
 anh  từ…  nửa  thế  kỷ  trước.  Lúc  đó  vừa  đăng  bài  thơ  Em  còn  sống  mãi  viết  về  Quách 
 Thị  Trang  (năm  1963)  trên  báo  Tình  Thương  của  sinh  viên  Y  khoa  Sài  Gòn  thì  anh 
 xin  đăng  lại  trên  báo  Điện  Tín  ,  rồi  sau  đó  anh  còn  cho  đăng  trên  mấy  tờ  khác  nữa. 
 Nói  chuyện  với  anh  thật  cảm  động.  Anh  ấp  ủ  in  tập  thơ  có  tựa  là  Lối  mòn  xe  trâu  về 
 người  Mẹ  mình.  Anh  nhắc  đến  cây  bần,  lục  bình,  mội  nước…  ở  quê  Long  Xuyên. 
 Anh  nói  lục  bình  nó  lạ  lắm,  vừa  trôi  vừa  nở  hoa,  như  mình  vừa  trôi  trong  đời  vừa 
 sáng  tác  vậy…  Chỉ  cần  nhắc  một  chút  về  “hoa  trắng  thôi  cài  trên  áo  tím”  thì  anh 
 tuôn  kể  mênh  mang.  Hai  bạn  học  cùng  trường.  Nàng  giỏi  toán.  Anh  giỏi  văn.  Anh 
 giúp  nàng  làm  văn.  Nàng  cho  anh  “cọp  dê”  toán.  Anh  nói  hồi  đó  anh  thường  làm 
 “rédaction”  mướn  cho  mấy  bạn  dân  Bạc  Liêu,  mỗi  bài  hai  cắc!  Hai  cắc  lớn  lắm.  Ăn 
 nửa  tháng  mới  hết!  Bạc  Liêu  con  nhà  giàu…  làm  biếng.  Còn  với  nàng,  anh…  miễn 
 phí!  Anh  còn  viết  bích-báo  (báo  tường)  giùm  nàng,  cho  nàng  ký  tên!  Chuyện  tình 
 đẹp,  chân  thật,  vì  chưa  có  nắm  tay,  chưa  có  hun  hít  lần  nào!  Anh  nói.  Nàng  công 
 giáo  kỹ  lưỡng  lắm.  Anh  thì  nghèo  không  dám  bước  tới.  Khi  anh  dẫn  đoàn  ca  vũ 
 kịch  Thúy  Nga  về  Cần  Thơ,  mời  vợ  chồng  nàng  hai  vé  VIP,  đêm  đó  không  thấy  đi 
 chắc  chồng  ghen.  Ông  chồng  còn  trùng  tên  với  anh  nữa  chứ!  Anh  thì  “ghen  nguội”, 
 sửa đoạn cuối bài thơ cho “bà chết”: 

 Lạy Chúa con là người ngoại đạo 
 Nhưng tin có Chúa ở trên trời 
 Trong lòng con, giữa màu hoa trắng 
 Cứu rỗi linh hồn con Chúa ơi! 
 … 
 Mấy câu của Trần Vấn Lê gởi về: 
 Ngày Hạ, Buồn hiu. Buồn thật buồn 
 Sáng, mờ sương khói; trua mù sương 
 Mỗi ngày chờ đợi mưa mai mốt 
 Một nhớ chi thì cũng thấy thương…  (Trần Vấn Lệ) 
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 Ô  hay,  mới  đó  mà  đã  Hạ  rồi  sao?  Mới  Tết  kia  mà.  Hèn  chi  mà  ở  đây  hổm  ráy 
 nóng  quá.  “Cái  nóng  nung  người  như  nóng  ghê”  (Nguyễn  Khuyến).  Thỉnh  thoảng 
 có  một  cơn  mưa  giông  bất  chợt,  sầm  sập  rồi  im  re.  Hơi  đất  bốc  lên  ngộp  thở!  Thời 
 tiết  quá  khó  chịu.  Trái  đất  nóng  lên,  con  người  nóng  lên.  Hình  như  họ  chỉ  chờ  diệt 
 nhau bằng bom nguyên tử, khắp nơi chạy đua vũ trang rần rần! 

 Thôi  kệ  họ.  Bạn  nhớ  Tình  sầu  của  Huyền  Kiêu  không?  Huyền  Kiêu  “Tương 
 biệt  dạ”  đó:  Ngày  xưa  lưu  luyến  ra  sao  nhỉ?  Có  giống  như  mình  lưu  luyến  chăng?  , 
 nhớ không? 

 Xuân hồng có chàng tới hỏi: 
 Em thơ, chị đẹp em đâu? 
 Chị tôi hoa thắm cài đầu, 
 Đi đuổi bướm vàng ngoài nội, 
 Hạ đỏ có chàng tới hỏi: 
 Em thơ, chị đẹp em đâu? 
 Chị tôi khăn trắng quàng đầu 
 Đi giặt tơ vàng bên suối 
 (…) 
 (Huyền Kiêu, 1938) 
 Vậy  đó,  Xuân  hồng,  hạ  đỏ,  thu  biếc,  đông  xám!  Mới  đó,  “Không  hẹn  mà  đến 

 / không chờ mà đi / bốn mùa thay lá thay hoa thay mãi đời ta…”  (Trịnh Công Sơn). 
 Thế  nhưng,  bốn  mùa  mặc  kệ  bốn  mùa,  câu  hỏi  của  chàng  vẫn  là:  “Em  thơ,  chị 

 đẹp  em  đâu?”.  Bởi  chỉ  có  cái  đẹp  là  vĩnh  cửu.  Cho  nên  “Một  nhớ  chi  thì  cũng  thấy 
 thương” phải không? 

 Nhớ  Hoàng  Quốc  Bảo  không?  Nhạc  sĩ  nổi  tiếng  với  tập  Tĩnh  tâm  khúc  đó? 
 Mấy  năm  nay  anh  đã  xuống  tóc,  xuất  gia,  thành  tỷ  kheo  Không  Hư.  Hoàng  Quốc 
 Bảo  có  nhiều  bài  hát  rất  hay  từ  xưa.  Bài  Hồ  như  (1976)  qua  tiếng  hát  Khánh  Ly,  Vũ 
 Khanh chẳng hạn: 

 Đôi lúc ta buồn hơn bến sông 
 Đời trôi qua như tiếng muôn trùng 
 Đôi lúc ta buồn hơn cỏ dại 
 Cuộc tình xưa khua thức khi mai… 
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 Hoàng  Quốc  Bảo,  Lữ  Kiều,  Đỗ  Nghê  kéo  vào  một  quán  café  xưa  ở  đường 
 Cao  Thắng.  Hoàng  Quốc  Bảo  về  Đà  Lạt  mấy  hôm,  “meo”  nói  bài  Mũi  Né  phổ  thơ 
 Đỗ  Nghê  lâu  rồi.  Hay  lắm.  “những  ngày  gần  Tết,  hát  Mũi  Né  thấm  lắm.  Nhạc  “Sến 
 già  nữ”.  Cứ  chờ  xem!”.  Chắc  kỳ  này  về  Hoàng  Quốc  Bảo  sẽ  nhờ…  một  ca  sĩ  nào  đó 
 hát  thử.  Trước  đây  anh  đã  định  nhờ  một  nữ  ca  sĩ  xinh  đẹp  hát  nhưng  thấy  người  đẹp 
 ỏng ẹo quá, anh sợ không có Đà-la-ni của Anan chắc tiêu nên thôi. 

 Ghi Chép Lang Thang.  tr. 154-164 

 TE� T ƠI LA�  TE� T 

 ĐO�  HO� NG NGỌC 

 T  hú  thiệt  với  bạn  là  sao  bây  giờ  tôi  không  cảm  thấy  có  một  chút  Tết  nào  cả! 
 Nhớ  cái  hồi  12,  13  tuổi,  ở  Phan  Thiết,  nôn  nao  Tết  ghê  lắm.  Gần  Tết,  ông  anh  may 
 cho  một  bộ  jyjama  rằn  mặc  Tết  đã  mừng  hết  cỡ.  Rồi  được  người  lớn  lì  xì,  đi  bầu  cua 
 cá  cọp…  Vui  quá!...  Nhưng  Phan  Thiết  Tết  nhất  có  lẽ  là  thứ  bánh  cốm  nhà  quê,  làm 
 bằng  nếp  rang  ngào  đường,  đóng  hộc,  hai  đầu  dán  giấy  xanh  đỏ,  cắt  hình  ngộ 
 nghĩnh,  với  một  nồi  bánh  tét  đêm  khuya…  và  đặc  biệt  là  gió  bấc.  Đó  là  một  thứ  gió 
 lạ,  đột  ngột  báo  mùa,  không  đủ  lạnh,  không  đủ  rét,  chỉ  làm  se  se,  ơn  ớn,  mơn  man 
 thổi  cái  hơi  mặn  từ  biển  vào,  lẫn  mùi  cá,  mùi  nước  mắm…  quyện  thành  một  thứ 
 không  khí  sệt  Tết  Phan  Thiết.  Bạn  nhớ  không,  thời  đó  bọn  mình  được  ăn  cái  bánh 
 bèo  ngọt  xanh  mùi  lá  dứa  đã  thấy  ngon  lành,  ăn  cục  thèo  lèo  cứt  chó  đã  thấy  sướng 
 khoái.  Tết  còn  là  dịp  đi  rảo  mấy  chùa  coi  các  cô  bóng  múa  dĩa,  coi  người  ta  hì  hục 
 cúng kiếng… 

 Có  phải  tại  tuổi  tác  không?  Cách  đây  mới  có  60  năm  chớ  bao  nhiêu  mà  đã 
 thay  đổi  đến  vậy  sao?  Chắc  không  phải  tại  già  mà  hết  Tết?  Phải  còn  lý  do  khác. 
 Trước  hết  ở  Sài  Gòn  mấy  chục  năm  không  thấy  có  thứ  gió  bấc  (dĩ  nhiên  ở  những 
 nơi  có  đủ  bốn  mùa  xuân  hạ  thu  đông  thì  không  cần  rống  lên  mấy  bài  hát  xuân  vẫn 
 thấy  mùa  về).  Rồi  ăn?  Thừa  mứa.  Chán  chê.  Bánh  kẹo  bây  giờ  tràn  lan,  chỉ  sợ  cao 
 đường  cao  mỡ.  Thịt  mỡ  dưa  hành  không  có  gì  đảm  bảo  vệ  sinh.  Còn  câu  đối  đỏ  thì 
 bày  đầy  đường,  cả  một  cái  chợ  với  những  ông  đồ  giả.  Còn  chơi?  Quanh  năm  chơi 
 suốt,  lúc  nào  cũng  thấy  chơi,  quán  café  mở  ra  hang  cùng  ngõ  hẻm,  người  ta  tụ  năm 
 tự  ba  tán  gẫu  suốt  ngày.  Tỷ  lệ  bia  rượu  trên  đầu  người  ngày  càng  tăng.  Thuốc  lá 
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 cũng  vậy.  Cái  thời  sáng  vác  ô  đi  tối  vác  về  có  vẻ  có  Tết  nhờ  những  ngày  nghỉ.  Bây 
 giờ hưu rồi. Ngày nào cũng chẳng nghỉ! 

 Tuy  vậy,  cứ  gần  Tết,  bạn  bè  nhóm  này  nhóm  khác  họp  mặt  liên  tục,  bày  biện 
 đủ  trò,  tạo  một  cái  Tết…  giả,  với  những  lời  chúc  tụng  ngọt  ngào  cùng  những  nỗi 
 ngậm  ngùi  bỡ  ngỡ.  Hôm  ra  mắt  tập  san  Quán  Văn  số  12,  Xuân  Quý  Tỵ  2013,  số  đặc 
 biệt  “Một  thời  Ý  Thức”,  ở  quán  Hoàng  Khởi  Phong  có  đến  bốn  mươi  bè  bạn  gần  xa 
 tụ  tập,  đa  số  đã  trên  dưới  bảy  mươi,  một  thời  mê  đắm  văn  chương  được  dịp  hàn 
 huyên  tâm  sự.  trẻ  nhất  có  lẽ  là  nhà  văn  Phan  Triều  Hải,  con  của  Lữ  Quỳnh.  Hải  phát 
 biểu:  “Con  thật  khâm  phục  các  bác  ở  hai  điều:  Một  là  sự  lì  lợm”.  Các  bác  say  mê 
 làm  báo  làm  văn  đã  hơn  bốn  mươi  năm  mà  nay  vẫn  còn  hừng  hực  lửa  văn  chương, 
 sau  Ý  Thức  lại  tiếp  Quán  Văn  như  vậy.  Hai  là  các  bác  có  những  tình  bạn  thật  thắm 
 thiết.  Chơi  với  nhau  từ  thưở  trẻ  mà  bây  giờ  vẫn  cứ  còn  thân  thiết  như  xưa.  Bọn  con 
 bây giờ cũng có bạn bè mà không được vậy đâu!””. 

 Rồi  Nguyên  Minh,  Lữ  Kiều,  Đỗ  Nghê,  Trần  Duy  Phiên,  Hoàng  Khởi  Phong, 
 Vũ  Trọng  Quang…  mỗi  người  nhắc  một  chút  kỷ  niệm  một  thời  theo  chân  Gió  Mai, 
 Ý  Thức  …  để  bây  giờ  Nguyên  Minh  “trụ  trì”  Quán  Văn,  hứa  hẹn  số  tới  sẽ  về  Đinh 
 Cường và sau đó, là Rừng… 

 Chiều  28  Tết  -  tức  29,  vì  năm  nay  không  có  30  -  tôi  lang  thang  một  vòng 
 Đường  hoa  Nguyễn  Huệ  và  Đường  sách  xem  “thiên  hạ  đón  xuân  sang”  thế  nào.  Ôi 
 chao.  Ngựa  xe  như  nước.  Chật  cứng  người  là  người.  Máy  chụp  hình  lách  tách. 
 Người  ẹo  qua.  Kẻ  ẹo  lại.  Người  đưa  hai  ngón  tay  không  biết  để  làm  gì.  Áo  dài  nhiều 
 hơn  các  năm  trước.  Đi  lòng  vòng  một  lúc  bỗng  gặp  nhiều  người  quen.  Học  trò,  bạn 
 đọc,  thân  chủ…  Có  người  mừng  rỡ  cảm  ơn,  nói  đã  nuôi  con  theo  cuốn  Viết  cho  các 
 bà  mẹ  sinh  con  đầu  lòng  ,  nay  bé  đã  25  tuổi…  Có  người  hỏi  có  cuốn  nào  mới  để 
 mua  cho  đủ  bộ…  Một  cô  nói  hên  quá,  gặp  bác  sĩ  đây  rồi,  liền  giới  thiệu  cho…  bà 
 ngoại  đang  đi  cùng,  nói  bà  là  fan  của  bác  sĩ  đó!  Lại  gặp  các  bạn  đồng  nghiệp  từ  Mỹ, 
 Canada về Tết nhà… Hóa ra Tết vẫn còn đó! 

 Ghi Chép Lang Thang 
 tr. 169-172 
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 ĐỖ HỒNG NGỌC & NHIỀU TÁC GIẢ: TUYỂN TẬP CÀNH MAI SÂN  TRƯỚC * *  232 



 Ô  ng  Khai  Trí,  chủ  nhà  sách  Khai  Trí  nổi  tiếng  ở  Sài  Gòn  trước  kia,  năm  nay 
 73  tuổi,  viết  cho  tôi  một  bức  thư  đại  ý:  Ông  đã  nhiều  lần  đọc  cuốn  Gió  heo  may  đã 
 về  của  tôi,  rất  thích  thú,  lần  đọc  sau  thấy  hay  hơn  lần  đọc  trước,  nhưng  cuốn  sách  đó 
 đã  làm  hại  ông  vì  nó  làm  ông  nhớ  đến  tuổi  của  mình,  mà  từ  lâu  ông  đã  quên,  nhờ 
 sống  theo  một  triết  lý  khác  :  không  có  cái  gọi  là  tuổi  già,  bởi  vì  hồi  20  -  30  tuổi 
 người  ta  còn  quá  trẻ,  30  -  40  thì  đang  trẻ,  40  -  50  hãy  còn  trẻ,  50  -  60  trẻ  không 
 ngờ,  60  -  70  trẻ  lạ  lùng  và  trên  70  là  trẻ  vĩnh  viễn.  Hiện  nay  mỗi  buổi  sáng  ông  đều 
 đi  bộ  đến  hồ  bơi,  bơi  một  chặp  rồi  đi  bộ  về,  bày  thức  ăn  ra  cho  chim  chóc  trên  các 
 cành  cao  quanh  cửa  sổ  phòng  ông  đến  ăn,  rồi  đọc  báo,  nghe  đài…  Ông  vẫn  ấp  ủ 
 giấc  mộng  mở  một  nhà  sách  mới,  có  phòng  riêng  dành  cho  thiếu  nhi  vừa  vui  chơi 
 vừa  đọc  sách,  có  chỗ  dành  cho  các  văn  nghệ  sĩ,  tác  giả  đến  trao  đổi,  tâm  tình,  tọa 
 đàm, trong một không khí thư giãn… 

 Do  vậy,  tuy  ông  đã  ở  vào  lứa  tuổi  trẻ  vĩnh  viễn  ,  tôi  vẫn  thấy  nên  xếp  ông  vào 
 lứa  trẻ  lạ  lùng  thì  đúng  hơn.  Trong  thư,  ông  cũng  trách  tôi  vì  sao  gọi  Giáo  sư  Trần 
 Văn  Khê  là  “  một  ông  già  dễ  thương  ”  đăng  trên  báo  Kiến  thức  Ngày  nay  .  Ông  nói 
 Giáo  sư  Trần  Văn  Khê  mới  78  tuổi,  không  thể  gọi  là  ông  già  được  dù  là  “  ông  già  dễ 
 thương  ”.  Mà  thiệt!  Thấy  sức  làm  việc  của  Giáo  sư  Trần  Văn  Khê  thì  các  bạn  trẻ  khó 
 ai  bì  kịp.  Ông  làm  việc  mỗi  ngày  12  -  16  tiếng  đồng  hồ  không  mệt  mỏi,  liên  tục  di 
 chuyển  từ  nước  này  sang  nước  khác,  hết  thuyết  trình  tới  thu  băng,  làm  thơ,  viết  báo. 
 Đọc  những  “chuyện  tình”  của  ông  trong  cuốn  Tiểu  phẩm  (Trần  Văn  Khê)  mới  thấy 
 ông  trẻ  lạ  lùng.  Ông  có  khả  năng  làm  chủ  được  nhịp  điệu  sinh  học  của  mình.  Các 
 buổi  diễn  thuyết  của  ông  rất  chính  xác  về  giờ  giấc.  Giữa  hai  chuyến  đi,  ngồi  đợi 
 chuyển  máy  bay  ở  phi  trường  30  phút  thì  ông  “lim  dim”  đúng  30  phút,  tỉnh  dậy 
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 hoàn  toàn  sảng  khoái,  thảnh  thơi  để  bước  vào  cuộc  hành  trình  mới.  Ông  ôm  ấp  một 
 tâm  nguyện  là  hết  lòng  xiển  dương  nhạc  Việt  ở  xứ  người  và  truyền  đạt  cho  thế  hệ 
 sau lòng tự hào về nhạc cổ Việt Nam. 

 Nói  đến  chuyện  tình  của  những  người  trẻ  lạ  lùng  này,  tôi  nhớ  có  lần  được 
 gặp  họa  sĩ  Hoàng  Lập  Ngôn  ở  nhà  điêu  khắc  gia  Phạm  Văn  Hạng.  Lúc  đó  ông  đã  88 
 tuổi.  Ông  hào  hứng  giới  thiệu  với  chúng  tôi  về  “người  yêu”  bằng  nửa  số  tuổi  của 
 ông.  Ông  kể  từ  lúc  còn  trẻ  ông  đã  sắm  một  chiếc  xe  ngựa  triển  lãm  tranh  lưu  động 
 đặt  tên  là  “  Mê  Ly  ”  để  đi  từ  Bắc  chí  Nam.  Đến  Huế  gặp  nhạc  sĩ  Văn  Phụng,  nhạc  sĩ 
 đã  cảm  hứng  viết  bài  “  Ôi  mê  ly,  mê  ly  đời  ta  …  !  ”  Họa  sĩ  Hoàng  Lập  Ngôn  có  một 
 cách  nhiếp  sinh  rất  lạ.  Ông  luôn  để  cho  “trái  tim  xao  động”  vì…  yêu.  Ông  lại  có  khả 
 năng  thở  rất  chậm,  mỗi  nhịp  thở  của  ông  kéo  dài  hai  phút.  Ông  nói  ông  tập  thở  như 
 vậy  từ  thưở  nhỏ,  bây  giờ  mỗi  lần  đi  máy  bay  từ  Hà  Nội  vào  thành  phố  Hồ  Chí  Minh 
 ông  chỉ  cần  thở  60  cái  là  đến  nơi  (!).  Thật  là  một  người  trẻ  lạ  lùng,  rất  thong  dong 
 và khoáng đạt. 

 ĐỖ HỒNG NGỌC & NHIỀU TÁC GIẢ: TUYỂN TẬP CÀNH MAI SÂN  TRƯỚC * *  234 



 Tôi  nhớ  đến  Giáo  sư  Ngô  Gia  Hy  ,  một  vị  thầy  của  nhiều  thế  hệ  bác  sĩ.  Năm 
 nay  ông  đã  84  tuổi,  hoạt  động  năng  nổ  mà  bọn  chúng  tôi  khó  lòng  theo  kịp.  Ông 
 vừa  quản  lý  một  trường  Đại  học  dân  lập,  lại  vừa  giảng  dạy  ở  trường  Y,  phụ  trách  hai 
 tờ  báo,  Phó  chủ  tịch  thường  trực  Hội  Y  Dược  học  Thành  phố…  mà  sức  khỏe  vẫn 
 dồi dào. Ông viết nhiều bài báo về Khí công, về Thiền trên báo  Giác Ngộ  . 

 Ôi  , những người trẻ lạ lùng  mới dễ thương làm  sao! 

 1998 
 Những Người Trẻ Lạ Lùng 

 NXB Tổng hợp TPHCM, tái bản lần thứ tám, 9. 2011, tr. 9-12 

 CO�  MO�̣ T “NGHE�̣  THUA�̣ T” ... NGU� ! 

 ĐO�  HO� NG NGỌC 

 C  ó  người  nói  ngủ  chiếm  một  phần  ba  cuộc  đời,  uổng  phí  quá!  Đừng  ngủ 
 thì  lợi  hơn!  Nhưng  lợi  đâu  không  thấy  chỉ  thấy  mất  ngủ  vài  ba  đêm  thì  đầu  óc 
 không  sảng  khỏai  để  làm  việc,  năng  suất  thấp,  mất  ngủ  lâu  dài  hơn  thì  dẫn  tới  bệnh 
 tâm  thần  và  cuối  cùng  thì  thay  vì  cuôc  sống  dài  ra  lại  bị  rút  ngắn  đi  một  cách  đáng 
 tiếc! 

 Không  biết  tại  sao  ngày  càng  có  nhiều  người  mất  ngủ  trên  thế  giới  phẳng 
 này! Thuốc ngủ là một trong những thứ thuốc bán chạy nhất hiện nay trên thế giới. 

 Hình  như  đời  sống  ngày  càng  bận  rộn,  ngày  càng  náo  động,  ngày  càng  bất 
 an,  đầy  “điên  đảo  mộng  tưởng”  thì  con  người  ngày  càng  mất  ngủ.  Và  đó  cũng  là  lý 
 do  tại  sao  ngày  người  ta  càng  cần  tới…Thiền.  Phải,  chỉ  có  thiền  mới  có  thể  “cứu 
 rỗi”  một  thế  giới  đầy  náo  lọan  như  vậy!  Thiền  cũng  có  thể  thay  cho…  ngủ,  dù 
 thiền  không  phải  là  ngủ,  trái  lại  thiền  là  tỉnh  giác.  Thế  nhưng,  về  mặt  sinh  học, 
 thiền  tiêu  hao  năng  lượng  rất  ít,  ít  hơn  cả  giấc  ngủ,  nhờ  đó  tiết  kiệm  đựơc  năng 
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 lượng,  không  phải  tiêu  hao  cho  cái  tâm  náo  động.  Khi  tâm  được  an,  “an  tịnh  tâm 
 hành”  thực  sự  thì  năng  lượng  tiêu  hao  giảm  hơn  một  nửa.  Nhưng  không  phải  ai 
 cũng  thành  công  với  thiền  nên  “một  nghệ  thuật  ngủ”  là  cần  thiết  để  giảm  bớt… 
 thuốc ngủ! 

 Có  một  “nghệ  thuật…  ngủ”  như  sau:  Khi  nào  buồn  ngủ  thì  đi  ngủ  ngay.  Cư 
 trần  lạc  đạo  thả  tùy  duyên.  Cơ  tắc  xan  hề  khốn  tắc  miên!  Đừng  ráng.  Ráng  thì  khó 
 mà  dỗ  lại  giấc  ngủ!  Chưa  buồn  ngủ  thì  kệ  nó,  việc  gì  phải  ngủ!  Cơ  thể  sẽ  biết  cách 
 tự  điều  chỉnh,  nghĩa  là  biết  cách  ngủ  bù!  Tiếng  Việt  ta  thiệt  hay.  Không  nói  mắc 
 ngủ  mà  nói  “buồn  ngủ”?  Vì  buồn  mới  dễ  ngủ.  Vui  khó  ngủ.  Vui  là  kích  thích,  là 
 hào  hứng,  là  rộn  rả.  Thở  gấp,  tim  đập  nhanh,  huyết  áp  tăng.  Buồn,  mọi  thứ  xìu 
 xuống.  Giảm  kích  thích.  Thở  chậm,  tim  đập  chậm  và  huyết  áp  cũng  giảm.  Cho  nên 
 cách  dỗ  giấc  ngủ  tốt  nhất  là  làm  cho  cơ  thể  rơi  vào  trạng  thái  “buồn”.  Đó  là  cách 
 tách  “thân  xác”  ra  khỏi  “thân  hơi”.  Buông  xả  toàn  bộ  thân  xác,  như  rả  nó  ra,  xì  nó 
 xuống,  làm  cho  nó  xẹp  lép,  hết  căng.  Đặt  tay  chân  trong  tư  thế  tự  nhiên  không  gò 
 ép,  miễn  dễ  chịu.  Khi  “thân  xác”  đã  xẹp  lép,  lửng  lơ  như  vậy  rồi  thì  tập  trung  chú  ý 
 tới  “thân  hơi”,  tức  là  hơi  thở  của  ta.  Không  cần  phải  cố  gắng  điều  khiển  hơi  thở, 
 ráng  sức  điều  hoà  hơi  thở  chi  cả.  Bởi  còn  ráng,  còn  cố  gắng  thì  còn  căng,  không 
 gọi  là  buông  xả  đựơc!  Cứ  để  “thân  hơi”  tự  nhiên,  nó  sẽ  biết  lúc  nào  vào  lúc  nào  ra, 
 lúc  nào  nhiều  lúc  nào  ít.  Nó  có  cơ  chế  điều  chỉnh  tự  động  tùy  nồng  độ  dưỡng  khí 
 (O2)  và  thán  khí  (CO2)  tác  động  lên  trung  khu  hô  hấp  ở  hành  tủy.  Vậy  là  ta  rơi 
 vào…giấc ngủ lúc nào không hay! 

 Cái  khó  lúc  mới  tập  là  ta  thường  dễ  bị  tràn  ngập  bởi  những  ý  tưởng  này  nọ, 
 những  tính  toán,  những  giận  hờn,  những  âu  lo…  làm  ta  sôi  lên.  Mà  đã  sôi  lên  thì  có 
 trời  mới  ngủ  đựơc!  Lúc  đó  nếu  ta  biết  cách  dùng  thân  hơi  “dụ”  thân  xác,  bằng  cách 
 tập  trung  theo  dõi  xem  thân  hơi  đang  dở  trò  gì,  xì  xọp  ra  sao,  nhanh  chậm,  nhiều  ít 
 ra  sao  một  lúc  ta  sẽ  cắt  đứt  được  dòng  nghĩ  tưởng.  Thần  kinh  của  ta  trong  cùng  một 
 lúc  không  thể  nghĩ  đến  hai  việc.  Đã  nghĩ  việc  này  thì  quên  việc  kia.  Khi  ta  nghĩ  đến 
 thân  hơi,  tập  trung  quan  sát  nó,  thì  ta  đã  đánh  lạc  hướng  những  cái  nghĩ  tưởng 
 khác.  Đã  có  người  khuyên  nên  dỗ  giấc  ngủ  bằng  cách  đếm  sao  trên  trời  hoặc  nghĩ 
 đến  một  dòng  sông  tuổi  thơ,  một  bãi  biển  vắng  người…!  Thật  ra  đếm  sao  cũng  còn 
 căng  thẳng,  mất  công  nhớ  số;  nghĩ  đến  dòng  sông  tuổi  thơ  thì  nhớ  chuyện  tắm  ở 
 truồng…  Cứ  chuyện  này  dắt  chuyện  kia  mãi  không  ngớt.  Chỉ  có  cách  tìm  một  cái 
 gì  đó  thật  trung  tính,  không  tạo  kích  thích  thì  đó  là  cách  quan  sát  thân  hơi.  Thân  hơi 
 sẵn  có,  không  phải  tìm  kiếm  đâu  xa,  ngay  trước  mũi  mình,  cũng  không  đòi  nghĩ 
 tưởng  gì  cả.  Bởi  ta  phải  thở  bất  cứ  lúc  nào,  bất  cứ  ở  đâu.  Thở  ở  trong  ta  mà  như  ở 
 ngoài  ta,  chẳng  cần  ta,  chẳng  có  ta.  Thử  hít  một  hơi  thiệt  dài,  thiệt  mạnh,  thiệt  sâu 
 xem  sao?  Chỉ  một  lúc  là  đầu  váng  mắt  hoa,  phải  tự  động  thở  ra  ngay,  không  muốn 
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 không  được.  Thử  thở  ra  một  hơi  thiệt  dài,  thiệt  mạnh,  thiệt  lâu  xem  sao!  Chỉ  một 
 lúc  là  nó  tự  động  thở  vào,  không  muốn  không  đựơc!  Nói  cách  khác,  cái  “thân  hơi” 
 đó  nó  tự  ý,  tự  động.  Do  đó,  ta  có  thể  dùng  thân  hơi  như  một  công  cụ  để  …  dụ  thân 
 thể  quên  đi  tất  cả  những  chuyện  khác.  Mà  đã  quên  thì  hết  căng,  hết  căng  thì  xìu, 
 xìu thì…buồn, buồn thì…ngủ vậy! 

 BS Đỗ Hồng Ngọc 

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

 Bài này do BS Đỗ Hồng Ngọc gửi cho ngày 28/01/2022. 

 NHĐ 

 Kẻ rong chơi 

 ĐỖ HỒNG NGỌC 

 tặng Trịnh Công Sơn 
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 Chàng đến như một kẻ rong chơi 
 Du ư Ta bà thế giới 
 Thương những giọt nắng 
 Yêu những cơn mưa 
 Biết nghe lời tự tình của từng ngôi tháp cổ 
 Đau nỗi đau hòn sỏi lăn trầm… 
 Thấy vô thường là đóa hoa rực rỡ 
 Phúc âm là nỗi buồn 
 Khi Chúa, Phật đi xa… 

 Chàng đến như một kẻ rong chơi 
 Du ư Ta bà thế giới 
 Với em thơ 
 Chàng thị hiện bông hồng 
 Với tình nhân 
 Chàng hóa nguồn suối ngọt 
 Với gió heo may 
 Chàng trở thành bóng mát 
 Thênh thang giữa cõi đi về… 

 Chàng đến như một kẻ rong chơi 
 Du ư Ta bà thế giới 
 Trái đất là hòn bi xanh 
 Một hôm dừng chân ghé trọ 
 Bằng diệu âm linh ngữ 
 Chàng hiến cho đời cỏ lạ hoa thơm 
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 Không vướng chút bụi trần 
 Như mặt trăng dịu mát 
 Như thủy triều dào dạt 
 Chàng du ư 
 Trong cõi ta bà… 

 Rồi một hôm nằm xuống 
 Sống thiên thu… 

 Đỗ Hồng Ngọc 
 Chẳng Những Khoái Ru 

 NXB Văn Nghệ, tháng 6 năm 2008  ,  tr. 116-117 

 Thư cho bé sơ sinh 

 ĐỖ HỒNG NGỌC 

 Khi em cất tiếng khóc chào đời 
 Anh đại diện đời chào em bằng nụ cười 
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 Lớn lên nhớ đừng hỏi tại sao có kẻ cười người khóc 
 Trong cùng một cảnh ngộ nghe em 

 Anh nhỏ vào mắt em thứ thuốc màu nâu 
 Nói là để ngừa đau mắt 
 Ngay lúc đó em đã không nhìn đời qua mắt thực 
 Nhớ đừng hỏi vì sao đời tối đen 
 Khi anh cắt rún cho em 
 Anh đã xin lỗi chân thành rồi đó nhé 
 Vì từ nay em đã phải cô đơn 
 Em đã phải xa địa đàng lòng mẹ 

 Em là gái là trai anh chẳng quan tâm 
 Nhưng khi em biết thẹn thùng 
 Sẽ biết thế nào là nước mắt trong đêm 
 Khi tình yêu tìm đến 

 Anh đã không quên buộc etiquette vào tay em 
 Em được dán nhãn hiệu từ giây phút ấy 
 Nhớ đừng tự hỏi tôi là ai khi lớn khôn 
 Cũng đừng ngạc nhiên sao đời nhiều nhãn hiệu 

 Khi em mở mắt ngỡ ngàng nhìn anh 
 Anh cũng ngỡ ngàng nhìn qua khung kính cửa 
 Một ngày đã thức giấc với vội vàng với hoang mang 
 Với những danh từ đao to búa lớn 
 Để bịp lừa để đổ máu đó em... 
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 Thôi trân trọng chào em 
 Mời em nhập cuộc 
 Chúng mình cùng chung 
 Số phận 
 Con người... 

 BV Từ Dũ, 1965 
 Thư Cho Bé Sơ Sinh & Những Bài Thơ Khác, 

 tr. 5-7 

 Xin cám ơn, cám ơn 

 ĐỖ HỒNG NGỌC 
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 Xin cám ơn, cám ơn 
 Cơn bệnh ngặt nghèo quật ta gục ngã 
 Như cỏ cây trước cơn bão dữ 
 Như con thuyền tung hê lên vách núi cao 

 Cho ta trở về làm con thú hoang sơ 
 Trần truồng như nhộng 
 Kẻ cạo đầu người lột da 
 Kẻ đục sọ người giúp thở 

 Kẻ đặt ống sonde vào đường tiểu 
 Người bơm thuốc qua dịch truyền 
 Cho ta trở về làm con thú trinh nguyên 
 Cho ta trở về làm em bé sơ sinh 
 Không lý trí không nghĩ suy không toan tính 

 Xin cám ơn, cám ơn 
 Cơn bệnh ngặt nghèo như cơn bão dữ 
 Bản tin thời tiết chưa kịp loan truyền 
 Quất qua đời ta cây cỏ 
 Để khi tỉnh dậy ta nhìn ra em 
 Nhớ tiếng người này nhìn ra người nọ 
 Gọi tên người này nhớ mặt người kia 
 Như đã qua một kiếp khác 
 Bao năm xa vắng quê nhà! 

 Nhớ bước chân trâu nhớ giàn bông bí 
 Nhớ cây khế ngọt nhớ trái dừa xanh 
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 Nhớ tiếng mẹ già nhớ đàn con trẻ 
 Nhớ người hàng xóm lâu nay còn lạ 
 Nhớ những người thương nhớ luôn người ghét 
 Thấy ai cũng tội nghiệp 
 Như ta 
 Đã bao lâu ta không sống với mình 
 Ta có ta mà quên ta phứt 

 Xin cám ơn, cám ơn 
 Cơn bệnh ngặt nghèo quất ta kịp lúc 
 Cho ta trở lại với mình 
 Ta muốn ôm hôn tất cả mọi người 
 Và ôm hôn ta nữa 
 Cái đầu trọc lóc bình vôi 
 Hai lỗ thủng và 18 vết khâu từ ái 
 Ta ngạc nhiên lắng nghe mình thở 
 Lắng nghe sự sống cục cựa trong mình 
 Xin cám ơn, cám ơn 
 Những cơn đau vật vã toát mồ hôi 
 Những nhức buốt thiệt thà thú vật 
 Khi đứng được hai chân như con người 
 Thật vô cùng hạnh phúc 
 Khi bước đi những bước con người 
 Khi còn được nghe được nói 
 Được cầm cây viết vẽ bâng quơ 
 Đọc được vài trang báo 
 Ôi phép lạ nhiệm mầu! 
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 Những hòn sỏi bỗng có linh hồn 
 Những lá cây đong đưa lạ lẫm 
 Tiếng chim và ánh nắng 
 Như đã lâu rồi ta mới gặp nhau 
 Như đã lâu rồi ta mới quen nhau... 

 Xin cám ơn, cám ơn 
 Cơn bệnh ngặt nghèo quật ta gục ngã 
 Cho ta trở về làm con thú trinh nguyên 
 Cho ta trở về làm em bé sơ sinh 
 Tràn đầy hạnh phúc 
 Để ta biết chắc một điều có thực 
 Tình yêu 
 Đã giúp ta tìm lại chính mình 
 Đã giúp ta vượt thoát! 

 Bệnh viện An Bình 1997 
 Thư Cho Bé Sơ Sinh & Những Bài Thơ Khác 

 tr. 204-207 

 PHẦN II 

 NHỮNG BÀI VIẾT DÀNH CHO NGƯỜI CÓ TUỔI 
 CỦA NHIỀU TÁC GIẢ 

 HERMAN HESS * NGUYỄN HIẾN LÊ * DOROTHY CARNEGIE 
 JOHN SCHINDLER * DALE CARNEGIE 
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 BS PETER J. STEINCROHN * ANDRÉ MAUROIS 
 LÂM NGỮ ĐƯỜNG * DAVID NIVEN * BS NGUYỄN Ý ĐỨC 

 BÙI GIÁNG * ĐỖ TRUNG QUÂN 
 TRỊNH CÔNG SƠN * TÔN NỮ HỶ KHƯƠNG 

 HAI TRẦU LƯƠNG THƯ TRUNG * NGUYỄN HIỀN-ĐỨC 

 TA� N DƯƠNG TUO� I GIA�  
 PHE� P DƯƠ� NG SINH * BẠN BAO NHIE� U TUO� I? 

 SƯ� C KHO� E TRE� N HE� T VA�  TRƯƠ� C HE� T * SO� NG ĐẸP 
 QUA� NG GA� NH LO ĐI VA�  VUI SO� NG 

 SO� NG 365 NGA�Y MO�̣ T NA� M 
 SO� NG THEO SƠ�  THI�CH THI� SE�  SO� NG LA� U 

 “TO� P” LO LẠI! * BE�̣ NH MA�T NGU�  * DỰ BỊ CHO TUO� I GIA�  
 NGHE�̣  THUA�̣ T NGHI� NGƠI 

 BI� QUYE� T ĐE�  CO�  MO�̣ T CUO�̣ C SO� NG KHO� E MẠNH 
 ĐƠ� I SO� NG LA�  MO�̣ T BA� I THƠ * DINH DƯƠ� NG Ơ�  TUO� I GIA�  
 TẠI SAO TIE� U PHONG CHE� T? * TẠI SAO ĐOA� N DỰ SO� NG? 

 PHỤNG HIE� N * CO� N GA�̣ P NHAU… 
 ĐỌC LẠI “GIA�  SAO CHO SƯƠ� NG” CU� A ĐO�  HO� NG NGỌC 

 TA� N DƯƠNG TUO� I GIA�  

 HERMAN HESS 

 Nguyễn Thượng Chánh, DVM 
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 Đúng  là  lời  lẽ  và  tư  tưởng  của  một  triết  gia.  Cần  đọc  nhiều  lần.  Riêng 
 phần dịch rất tuyệt và bản dịch tiếng Pháp lại càng thấm thía.  

 Không  biết  nguyên  bản  tiếng  Đức  như  thế  nào  nhưng  Herman  Hess  đã 
 nổi  tiếng  truyền  lại  những  ý  nghĩ  quá  đẹp  và  là  niềm  an  ủi  cho  những  nỗi 
 buồn thường phải trải qua trong đời người. 

 Cụ  nào đang  chán đời, đọc  cho  lên  tinh  thần. Cụ  nào  vẫn  yêu đời  thì  cho  đời 
 thêm hào hứng 

 Hermann Hesse (1877-1962)  

 Nguyễn Thượng Chánh, DVM 

    Hermann  Hesse  (1877-1962)  là  một  đại  văn  hào  Đức  của  thế  kỷ  XX.  Năm 
 1946  ông  đã  nhận  giải  Nobel  về  văn  chương  qua  tác  phẩm  Das  Glasperlenspiel 
 (The Glass Bead Game, Trò chơi những viên ngọc thủy tinh). 

 Tán  Dương  Tuổi  Già  là  tên  một  quyển  sách  nhỏ  (loại  bỏ  túi)  tóm  lược  những 
 tư  tưởng  tốt  đẹp,  lạc  quan  và  có  tính  chất  triết  lý  sâu  xa  của  người  già.  Đó  là  những 
 dòng  suy  tư,  những  tiếng  lòng  đã   được  văn  hào  Hermann  Hesse  gom  góp  lại  từ 
 một số tác phẩm nổi tiếng của ông trong giai đoạn cuối đời … 

  Tán  Dương  Tuổi  Già  đã  được  Alexandra  Cade  dịch  ra  Pháp  ngữ  với  tựa  đề 
 Éloge  de  la  Vieillesse  (livre  de  poche)  do  Editions  Calmann-  Levy  xuất  bản  năm 
 2000. Bản dịch Anh ngữ là   Elegy to Old Age  (paperback). 

    Tán  Dương  Tuổi  Già  đã  đem  đến  cho  người  đọc  một  ngọn  gió  làm  mát  tâm 
 hồn  và  đồng  thời  cũng  giúp  chúng  ta,  những  người  cao  niên  tăng  thêm  niềm  lạc 
 quan, tự hào và nghị lực để có thể vững bước trong giai đoạn cuối của cuộc đời. 

                                                      ******* 
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 Bìa sách “Tán Dương Tuổi Già” - Hermann Hesse 

 .*  Nét  duy  nhất  dành  cho  người  thật  già  là  họ  có  được  tự  do  trong  hành 
 động,  đồng  thời  họ  cũng  có  nhiều  kinh  nghiệm  và  một  tấm  lòng  dạt  dào  tình  nhân 
 ái  yêu  thương.   Người  già  có  khuynh  hướng  đối  xử  một  cách  dễ  dàng  với  người  trẻ 
 tuổi non kinh nghiệm. 
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 Nhưng  tuổi  già  thường  có  khuynh  hướng  cố  ý  bắt  chước  những  cử  chỉ  và 
 thái độ của tuổi trẻ. 

 Người  già  không  phải  là  người  có  ít  giá  trị  hơn  người  trẻ.  Lão  Tử  không  phải 
 kém giá trị hơn Đức Phật. Màu xanh dương không thể xem là xấu hơn màu đỏ. 

 Tuổi già trở nên tầm thường xoàng xĩnh khi nó mang những vẻ của tuổi trẻ. 

 (Les gens qu’on peut imaginer vieux, page 46). 

  Le  seul  attribut  réservé  aux  plus  vieux  est  le  pouvoir  de  manier  avec  plus  de 
 liberté,  d’aisance,  d’expérience  et  de  bonté  la  faculté  d’aimer.  Les  gens  vieux  ont 
 facilement  tandance  à  traiter  les  jeunes  de  blancs-becs,  mais  la  vieillesse  elle-même 
 imite toujours volontiers les gestes et les attitudes de la jeunesse. 

 La  vieillesse  n’a  pas  moins  de  valeur  que  la  jeunesse,  Lao  Tseu  n’a  pas 
 moins de valeur que Bouddha. Le bleu n’est pas plus laid que le rouge. 

 La vieillesse ne devient médiocre que lorsqu’elle prend des airs de jeunesse. 

 *Khi  tuổi  đời  đã  cao,  tốt  hơn  hết  chúng  ta  cần  nên  có  tinh  thần  biết  hài  hước, 
 biết  mỉm  cười  và  đừng  xem  chuyện  đời  là  quá  nghiêm  trọng.  Nên  chuyển  đổi  tất  cả 
 các  cảnh  tượng  trên  thế  gian  thành  một  bức  tranh  vân  cẩu  qua  đó  chúng  ta  có  thể 
 ngắm  nhìn  sự  đổi  thay  của  kiếp  nhân  sinh  như  sự  ẩn  hiện  của  những  đám  mây 
 trong bầu trời hoàng hôn. (Le pathos, page 50). 

    Lorsqu’on  Est  Plus  Âgé,  Il  Convient  Davantage  D’avoir  De  L’humour,  De 
 Sourire,  De  Ne  Pas  Prendre  Les  Choses  Au  Sérieux;  Il  Faut  Transformer  Le 
 Spectacle  Du  Monde  En  Un  Tableau,  Observer  Les  Choses  Comme  S’il  S’agissait 
 Des Jeux Furtifs Des Nuages Dans Le Ciel Du Soir. 

  *Thật  vậy,  tuổi  già  tự  nó  là  một  tiến  trình  tự  nhiên.  Một  người  65  -  75  tuổi 
 có  thể  là  khỏe  mạnh  và  bình  thường  không  khác  gì  một  người  ở  vào  lứa  tuổi  30 
 hoặc  50  với  điều  kiện  là  các  cụ  không  nên  tạo  cho  mình  một  cảm  tưởng  trẻ  hơn. 
 (Le pathos, page 50-51)  

 *Tuổi  già  là  một  giai  đoạn  trong  cuộc  đời.  Nó  có  bộ  mặt  riêng  biệt,  một  bầu 
 không  khí  và  một  khung  cảnh  cá  biệt  cùng  những  vui  buồn  khổ  đau  của  nó.  Người 
 già  bạc  đầu,  cũng  như  người  trẻ,   chúng  ta  đều  có  nhiệm  vụ  tạo  cho  cuộc  đời  mình 
 được thêm phần ý nghĩa. 
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 Tuổi  già  tượng  trưng  cho  một  nhiệm  vụ  cao  đẹp  và  thiêng  liêng  chẳng  khác 
 gì tuổi trẻ. 

 Một  người  cao  tuổi,  tóc  đã  bạc  phơ  nhưng  lại  lo  sợ  già  và  sợ  chết  là  người 
 không  xứng  đáng  sống  trong  giai  đoạn  mà  họ  đang  đạt  được  chẳng  khác  gì  một 
 người  trẻ  tuổi,  tràn  đầy  sinh  lực  nhưng  lại  chán  ghét  nghề  nghiệp,  công  việc  làm 
 hằng ngày của anh ta và tìm cách trốn tránh né đi. (De la  vieillesse, page 64)  

 *  Ai  cũng  biết  rằng  tuổi  già  mang  theo  nhiều  nỗi  đớn  đau  và  cái  chết 
 đang chờ đón chúng ta ở cuối đường. 

 Tuy  nhiên,  chúng  ta  không  nên  buồn  rầu  trước  sự  suy  tàn  dần  dần  của 
 thể  xác  mà  không  nhận  thấy  tuổi  già  cũng  có  những  khía  cạnh  tốt  đẹp,  những 
 lợi  điểm,  những  nguồn  an  ủi  cũng  như  những  niềm  vui  của  nó.  (De  la 
 vieillesse, page 65)5  

 *Món  quà  trân  quý  nhất  của  chúng  ta  là  kho  tàng  hình  ảnh  còn  đọng  lại 
 trong  ký  ức  sau  một  đoạn  đường  đời  dài  đăng  đẳng  và  khi  tuổi  mòn  sức  yếu,  chúng 
 ta thường quay nhìn vào đó với một sự quan tâm mới lạ. (De la vieillesse, page 66) 

 Le  présent  le  plus  cher  à  mon  cœur  est  le  trésor  d’images  que  nous  gardons 
 en  mémoire  après  une  longue  vie  et  vers  lequel  nous  nous  tournons  avec  un  nouvel 
 intérêt lorsque notre activité đécroit. 

  *  Trong  mảnh  vườn  của  tuổi  già  rực  nở  ra  những  loài  hoa  mà  ngày  xưa 
 chúng  ta  không  hề  nghĩ  tới  việc  đem  trồng.  Cây  quý  phái  đã  đơm  hoa  kiên  nhẫn. 
 Tâm  ta  trở  nên  thanh  tịnh  và  khoan  dung  hơn.  Khi  lòng  hăng  say  muốn  can  thiệp 
 và  hành  động  của  chúng  ta  càng  giảm  đi  thì  khả  năng  quan  sát,  lắng  nghe  thiên 
 nhiên và con người lại càng tăng thêm. (De la vieillesse, page 67).2  

 Dans  ce  jardin  de  la  vieillesse  s’épanouissent  des  fleurs  que  nous  aurions  à 
 peine  songé  cultiver  autrefois.  Ici  fleurit  la  patience,  une  plante  noble.  Nous 
 devenons  paisibles,  tolérants  et  plus  notre  désir  d’intervenir,  d’agir  diminue,  plus 
 nous  voyons  croître  notre  capacité  à  observer,  à  écouter,  la  nature  aussi  bien  que  les 
 hommes.  

 *Người  trẻ  tuổi,  chưa  có  ý  thức,  quá  tự  tin  vào  sức  mạnh  của  họ  nên  hay 
 cười  đùa  ngạo  mạn  sau  lưng  chúng  ta  về  bước  đi  gập  gềnh,  không  vững  chắc,  mái 
 tóc  bạc  phơ,  cái  cổ  gầy  ốm  và  nhăn  nheo  của  người  già;  Tất  cả  việc  đó  đã  làm 
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 chúng  ta  nhớ  lại  ngày  xưa  mình  cũng  bị  thôi  thúc  bởi  cùng  một  động  lực,  và  cùng 
 một tâm trạng như thế và mình cũng mĩm cười. 

 Nhưng  ngày  nay  thay  gì  mang  tâm  trạng  thấp  kém  và  thất  bại,  chúng  ta  hân 
 hoan  vui  mừng  vì   đã  vượt  qua  được  giai  đoạn  đó  trong  cuộc  đời,  đã  gặt  hái  được 
 thêm một ít khôn ngoan và kiên nhẫn.(De la vieillesse, page 68).  

 Lorsque  les  tout  jeunes  gens,  encore  inconscients  sentant  uniquement  la 
 supériorité  đe  leur  force,  rient  dans  notre  dos,  s’amusent  de  notre  démarche  mal 
 assurée,  de  nos  quelques  cheveux  blancs,  de  notre  cou  maigre  et  ridé,  nous  nous 
 souvenons  qu’autrefois,  habités  par  la  même  force  et  tout  aussi  inconscients,  nous 
 avons  souri  nous  aussi.  Mais  au  lieu  d’éprouver  à  présent  un  sentiment  d’infériorité 
 et  de  défaite,  nous  nous  réjouissons  d’avoir  franchi  cette  étape  de  notre  vie,  d’avoir 
 un tout petit peu gagné en sagesse et en patience.  

 *Tuổi  già  là  cội  nguồn  của  bao  nhiêu  là  nỗi  đớn  đau,  nhưng  đồng  thời  cũng 
 của  biết  bao  là  vẻ  đẹp.  Để  đối  phó  với  các  khổ  ải  của  cuộc  đời,  trong  ta  đã  nẩy  sinh 
 ra  sự  lãng  quên,  sự  mệt  mỏi  và  lòng  nhẫn  nhục.  Tất  cả  có  thể  được  biểu  hiện  ra 
 bằng  những  hình  thức  như  thái  độ  buông  xuôi,  lòng  chai  đá  và  thờ  ơ  vô  lường. 
 Nhưng  nhìn  dưới  một  ánh  sáng  hơi  khác  thì  đây  là  sự  thanh  tịnh,  sự  kiên  nhẫn,  tính 
 hài  hước,  ở  mức  độ  khôn  ngoan  cao  cả  của  Lão  giáo.  (La  vieillesse  est  source,  page 
 71). 

 La  vieillesse  est  source  de  bien  des  douleurs,  mais  de  bien  des  grâces  aussi. 
 Pour  nous  mettre  à  l’abri  de  nos  problèmes  et  de  nos  souffrances,  elle  fait  naître  en 
 nous  l’oubli,  la  fatigue  et  la  résignation.  Cela  peut  prendre  la  forme  de  l’indolence, 
 de  la  sclérose,  d’une  indifférence  atroce:  mais  sous  l’éclairage  légèrement  différent 
 d’un  autre  instant,  cela  peut  apparaître  comme  la  tranquilité,  de  la  patience,  de 
 l’humour, un degré élevé de sagesse, le Tao.  

 *Tuổi  già  giúp  chúng  ta  vượt  qua  biết  bao  là  hoàn  cảnh.  Khi  một  cụ  già  lắc 
 đầu  hay  than  thở  một  việc  nào  đó,  có  người  thì  cho  đó  là  biểu  thị  của  một  sự  khôn 
 ngoan  sáng  suốt,  còn  kẻ  thì  cho  đó  là  dấu  hiệu  của  sự  già  nua.  (La  vieillesse  est 
 source, page 72). 

 *Chỉ  khi  về  già  chúng  ta  mới  nhận  thấy  rằng  nét  đẹp  của  tạo  hóa  rất  ư  là 
 hiếm  hoi.  Chúng  ta  mới  cảm  nhận  được  sự  nhiệm  mầu  của  một  đóa  hoa  hé  nở  giữa 
 khung  cảnh  điêu  tàn  đổ  nát  vương  vãi  các  khẩu  đại  bác,  sự  tồn  tại  của  các  tác  phẩm 
 văn  chương  giữa  các  trang  báo  và  các  tỷ  giá  hối  đoái.  (La  vieillesse  est  source, 
 page 71).  
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 C’est  seulement  en  vieillissant  que  l’on  s'aperçoit  que  la  beauté  est  rare,  que 
 l’on  comprend  le  miracle  que  constitue  l’épanouissement  d’une  fleur  au  milieu  des 
 ruines  et  de  canons,  la  survie  des  œuvres  littéraires  au  milieu  des  journaux  et  des 
 cotes boursières. 

 *Kể  cả  trong  những  lúc  không  nghi  ngờ,  người  già  vẫn  mãi  lo  tìm  về  quá 
 khứ,  về  những  gì  đã  bị  đánh   mất  đi  một  cách  vĩnh  viễn  rồi.  Nhưng  thật  ra  chả  có  gì 
 là  mất,  chả  có  gì  thuộc  về  quá  khứ  cả  vì  trong  một  vài  hoàn  cảnh  chẳng  hạn  như 
 qua  văn  chương,  những  vật  đánh  mất  có  thể  được  tìm  thấy  trở  lại  và  chúng  được 
 khấu  trừ  mãi  mãi  khỏi  thời  quá  khứ.  (Le  goût  pour  les  habitudes  établies  et  la 
 répétition, page 142)  

 Même  lorsqu’ils  ne  s’en  doutent  pas,les  gens  âgé  sont  à  la  recherche  du 
 passé,  de  ce  qui  semble  irrémédiablement  perdu  et  qui  pourtant  n’est  ni  perdu  ni 
 forcément  passé,  car  dans  certaines  circonstances,  par  exemple  à  travers  la 
 littérature,  ces  choses  peuvent  être  retrouvées,soustraites  pour  toujours  aux 
 époques révolues.  

 *  Lúc  già  và  khi  đã  chu  toàn  xong  nhiệm  vụ  thì  chúng  ta  có  quyền  tiếp  cận 
 cái chết trong sự yên lặng. (La vérité, page 144).  

 *  Mọi  hành  trình  nhằm  mục  đích  đưa  ta  vào  buổi  sáng  ban  mai  hay  vào  đêm 
 tối tĩnh mịch, đều dẫn đến cõi chết, một sự tái sanh đau đớn mà linh hồn rất e ngại. 

 Nhưng  khi  đến  được  cuối  hành  trình,  tất  cả  đều  phải  chết,  đều  tái  sanh  vì  Mẹ 
 vĩnh  cửu  luôn  luôn  đưa  chúng  ta  trở  lại  cuộc  sống  đời  đời.  (Nous  avons  enduré 
 maladies et souffrances, page 152)  

 Tout  cheminement,  qu’il  ait  pour  but  le  soleil  ou  la  nuit,  aboutit  à  la  mort,  à 
 une  renaissance  douloureuse  que  l’âme  craint.  Mais  les  hommes  font  le  chemin, 
 tous meurent, tous renaissent car la Mère éternelle les ramène infiniment à la vie. 

 * * * * * 
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 PHE� P DƯƠ� NG SINH  (*) 

 NGUYỄN HIẾN LÊ 

 Đ  ể  giúp  độc  giả  luyện  được  một  tinh  thần  khoáng  đạt,  hầu  tránh  được 
 những  bệnh  do  xúc  động  mà  sống  vui  vẻ,  khỏe  mạnh,  chúng  tôi  gom  lại  trong 
 chương  này  bảy  lời  khuyên  chúng  tôi  đã  thu  thập  trong  các  tác  phẩm  của  các  tâm  lý 
 gia  và  y  sĩ  hiện  đại.  Những  lời  khuyên  đó  xét  ra  không  khác  gì  những  lời  khuyên 
 của  cổ  nhân,  hầu  hết  chúng  ta  đều  biết  qua  cả,  nhưng  ít  ai  chịu  thực  hành;  cho  nên 
 đọc  để  nhớ  kỹ  vẫn  chưa  đủ,  phải  áp  dụng  hằng  ngày  cho  thành  một  thói  quen,  thành 
 một nếp sống thì những lời khuyên mới có ích. 

 1. TỰ CHỦ 
 Lời khuyên thứ nhất:  tự chủ để làm chủ hoàn cảnh. 
 Muốn  sống  vui  vẻ  để  sống  khỏe  mạnh  thì  ta  phải  hiểu  điều  này:  hạnh  phúc 

 trước  hết  là  vấn  đề  nội  tâm.  Tôi  không  bảo  rằng  ngoại  giới  không  ảnh  hưởng  đến 
 nội  tâm  (bom  mà  nổ  ở  trên  đầu  thì  chỉ  những  kẻ  điên  mới  cười  được,  hoặc  người 
 thân  đau  nặng  mà  vẫn  vui  vẻ  thì  kẻ  đó  đáng  trách  lắm);  nhưng  nếu  nội  tâm  luôn 
 luôn chỉ phản chiếu đúng hoàn cảnh ở ngoài thì cái nội tâm đó chẳng tốt đẹp gì cả. 

 Ta  phải  kiểm  soát  những  tư  tưởng  của  ta  ,  khi  thấy  nó  hiện  ra  mà  không  có  lợi 
 gì cho mình, cho người thì hãm nó lại, hướng nó về một phía khác. 

 Tết  nhất  gần  tới  rồi,  vợ  thì  đau,  con  cái  không  có  ai  săn  sóc  mà  sở  lại  mới  cho 
 hay  là  đầu  năm  tới,  vì  tình  hình  kinh  tế,  phải  cho  nghỉ  việc.  Tình  cảnh  đó  tối  tăm 
 thật.  Ai  mà  không  lo,  không  buồn?  Nhưng  lo  và  buồn  có  thể  cải  thiện  tình  thế  được 
 không? Nếu không thì sao không ráng bình tĩnh đi? 

 Nhiều  sách  đã  khuyên  ta  tự  kỉ  ám  thị,  cứ  tự  nhủ  -  tin  tưởng  mà  tự  nhủ  -  “Tôi 
 bình  tĩnh”  thì  lần  lần  ta  sẽ  bình  tĩnh  thật.  Cách  đó  có  công  hiệu  mà  không  phải  là 
 khó lắm; dù có khó lắm thì cũng cứ ráng theo, vì cái lợi của nó vô cùng. 

 ĐỖ HỒNG NGỌC & NHIỀU TÁC GIẢ: TUYỂN TẬP CÀNH MAI SÂN  TRƯỚC * *  252 



 Tự  nhủ  như  vậy  mà  vẫn  chưa  bình  tĩnh  thì  ráng  làm  ra  bộ  bình  tĩnh  và  vui  vẻ. 
 Có  người  mỗi  khi  gặp  điều  gì  bất  mãn  thì  huýt  sáo,  hoặc  hát  lên  một  điệu  vui.  Mới 
 đầu  có  vẻ  gượng  gạo,  nhưng  chẳng  bao  lâu  sẽ  hóa  ra  tự  nhiên  và  lúc  đó,  những  xúc 
 động khó chịu đã nhường chỗ cho những xúc động dễ chịu rồi. Đó là bước đầu. 

 Bước  thứ  nhì:  can  đảm  nhìn  thẳng  vào  sự  thực,  chịu  nhận  tình  thế  đó  đi  :  ừ  thì 
 vợ  đau,  ừ  thì  thiếu  thốn,  ừ  thì  sẽ  thất  nghiệp;  nhưng  nhiều  người  mà  chính  ta  nữa 
 trong  hồi  tản  cư  cũng  đã  gặp  những  tình  thế  bi  đát  hơn  vậy  nữa,  người  khác  đã  chịu 
 được,  ta  trước  kia  cũng  đã  chịu  được  thì  tại  sao  lần  này  lại  không  chịu  được?  Nào 
 thử xem có chịu đựng được không nào? 

 Mà  tại  sao  lại  không  nhìn  đời  bằng  cặp  mắt  của  Tú  Xương?  Tinh  thần  trào 
 phúng của nhà Nho đó thật đáng quý. Đau đớn đến nước: 

 Van nợ lắm khi tràn nước mắt, 
 Chạy ăn từng bữa toát mồ hôi! 
 mà cũng mỉa mai, đùa cợt được: 
 Biết thân thuở trước đi làm quách, 
 Chẳng ký, không thông, cũng cậu bồi. 
 Cảnh  trẻ  nheo  nhóc,  không  ai  săn  sóc  đã  làm  đầu  đề  cho  nhiều  câu  chuyện 

 trào  phúng  kia  mà!  Thế  thì  tìm  nét  trào  phúng  để  mà  cười  đi,  cho  đỡ  lo  buồn  mà 
 sinh đau, vì nếu mình mà đau nữa thì tình cảnh chỉ bi đát thêm nhiều thôi. 

 Đã  can  đảm  chịu  nhận  tình  thế  rồi,  qua  giai  đoạn  thứ  ba  là  tìm  cách  cải  thiện 
 nó  .  Đặt  vấn  đề  cho  rành  mạch  rồi  giải  quyết.  Vợ  đau  thì  tìm  thầy  tìm  thuốc.  Chuyện 
 đó  là  chuyện  thường  rồi.  Ta  làm  bộ  vui  vẻ,  tự  tin  thì  vợ  cũng  đỡ  buồn  mà  cơ  thể  dễ 
 chống  được  với  bệnh  tật,  thuốc  sẽ  công  hiệu  hơn.  Con  nheo  nhóc  thì  tìm  người  thân, 
 nhờ  săn  sóc  giùm  ít  bữa;  hoặc  tổ  chức  lại  việc  nhà  cho  đứa  lớn  trông  nom  đứa  nhỏ, 
 như  vậy  chúng  sẽ  ngoan  hơn,  biết  chia  sẻ  nỗi  khó  nhọc  với  cha  mẹ;  lợi  cho  gia  đình. 
 Vậy  chỉ  còn  vấn  đề  sẽ  bị  sa  thãi  mà  thất  nghiệp.  Tất  nhiên  là  phải  chịu  túng  thiếu 
 trong  một  thời  gian,  nhưng  còn  khỏe  mạnh,  còn  hai  bàn  tay,  có  một  bộc  óc  minh 
 mẫn  thì  chẳng  ai  chết  đói  bao  giờ.  Trong  thời  tản  cư,  trăm  người  thì  chín  mươi 
 người  thất  nghiệp,  vậy  mà  rồi  cũng  kiếm  ra  được  việc  làm.  Thời  này  dù  sao  cũng 
 còn  dễ  dàng  hơn  thời  đó.  Thử  tự  xét  xem  mình  có  thể  làm  được  những  công  việc  gì; 
 biết  đâu  chừng  khi  đổi  hãng  hay  đổi  nghề  rồi,  mình  làm  ăn  lại  chẳng  phát  đạt  hơn? 
 Nghịch  cảnh  luôn  luôn  kích  thích  những  người  có  chí  khí,  nhờ  nó  kích  thích  mà  khả 
 năng  của  ta  tăng  tiến  lên  mà  dễ  thành  công  hơn.  Phải  chuyển  bại  thành  thắng.  Và  ta 
 sẽ chuyển bại thành thắng. 
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 Khi  tìm  được  giải  pháp  thì  quyết  định  thực  hành  liền:  tìm  thầy  thuốc  cho  vợ, 
 tổ  chức  lại  việc  săn  sóc  con  cái,  kiếm  một  việc  khác  để  làm.  Đã  quyết  định  thực 
 hành  rồi  thì  ta  không  có  thì  giờ  để  lo  buồn  nữa,  mà  những  xúc  động  dễ  chịu  sẽ  đẩy 
 lui  những  xúc  động  khó  chịu.  Tất  nhiên,  ở  đời  cũng  vẫn  có  vấn  đề  không  quả  quyết 
 được.  Gặp  trường  hợp  đó,  khôn  hơn  hết  là  quên  nó  đi,  nghĩ  tới  chuyện  khác  để  “tốp 
 lo” lại như Dale Carnegie đã nói. 

 Vậy  lời  khuyên  thứ  nhất:  Khi  gặp  nghịch  cảnh  ráng  giữ  tinh  thần  bình  tĩnh, 
 làm  bộ  vui  vẻ;  rồi  can  đảm  nhìn  thẳng  vào  sự  thực,  nếu  có  thể  được,  với  một  tinh 
 thần  trào  phúng,  rồi  tìm  cách  cải  thiện  tình  thế,  chuyển  bại  thành  thắng;  tìm 
 được  rồi  thì  quyết  định,  thực  hiện  liền;  nếu  không  có  cách  nào  giải  quyết  được 
 thì tìm cách quên nó đi và tốp lo lại. 

 2. TINH THẦN DỄ DÃI 
 Lời  khuyên  thứ  nhì:  Phải  tập  có  một  tinh  thần  dễ  dãi,  đừng  đòi  hỏi  ở  đời 

 nhiều  quá  .  Có  những  người  không  bao  giờ  thỏa  mãn  về  đời  của  mình  cả.  Họ  có 
 công  ăn  việc  làm,  phong  lưu,  có  chút  vốn  liếng,  nhưng  vẫn  phàn  nàn  rằng  “phải  đổ 
 mồ  hôi  mới  kiếm  được  đồng  tiền,  chứ  không  được  như  người  ta,  ngồi  mát  ăn  bát 
 vàng,  chỉ  nói  giúp  một  lời,  ký  một  chữ  là  có  kẻ  đem  dâng  cả  một  chiếc  xe  hơi  Huê 
 Kỳ”.  Họ  lại  trách  phận  rằng  tháng  nào  cũng  mua  số  kiến  thiết  mà  chẳng  lần  nào 
 trúng  và  ghen  với  người  hàng  xóm  “trúng  số  liên  miên”,  nhưng  nếu  họ  xét  kỹ  người 
 hàng xóm thì sẽ thấy người đó tuy có trúng số vài lần thật, tính lại thì vẫn còn lỗ. 

 Con  họ  ngoan  ngoãn,  dễ  bảo  nhưng  họ  cũng  không  mãn  nguyện:  Con  người 
 ta tuổi đó đã đậu tú tài rồi; con mình mới lên đệ nhị. 

 Có  ai  khen  vườn  mận  của  họ  nhiều  trái  ư?  Họ  thở  dài:  Nhiều  mà  đâu  có  được 
 ăn,  dơi  nó  phá  hết.  Được  mùa  nhãn  thì  họ  lại  phàn  nàn:  Năm  nay  nước  sẽ  lớn, 
 chuối,  quít  sẽ  chết  hết.  Mà  nếu  nước  nhỏ,  chuối,  quít  không  bị  ngập  thì  họ  lại  bảo: 
 Cá, tôm năm nay tất đắt. 

 Rồi  họ  đổ  cả  tội  lỗi  cho  ông  Trời.  Chỉ  tại  ông  Trời  bắt  họ  sinh  vào  cái  tuổi 
 con  trâu,  kéo  thì  kéo  nặng  mà  ăn  thì  ăn  cỏ.  Nếu  họ  sinh  vào  tuổi  con  gà  thì  họ  lại 
 bảo:  Gà  phải  bươi  đất  suốt  ngày  để  kiếm  sâu  bọ,  chứ  được  ở  không  đâu.  Rồi  họ  đưa 
 ra  những  chứng  cớ  rằng  hết  thảy  những  người  tuổi  dậu  mà  họ  quen  thuộc,  đều  vất 
 vả  hết,  người  thì  chồng  không  ra  gì,  kẻ  thì  con  không  nên  thân,  kẻ  khác  thì  nghèo, 
 kẻ khác nữa giàu có mà không con... 

 Gặp  hạng  người  đó,  ta  nên  tránh  xa  họ  đi.  Họ  đòi  hỏi  ở  đời  nhiều  quá,  không 
 thể  nào  sung  sướng  được  và  chắc  chắn  là  bị  những  bệnh  do  xúc  động  như  đau  tim, 
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 đau  bao  tử,  đau  ruột,  đau  gan...  để  có  thêm  lý  do  mà  phàn  nàn  về  cái  số  “mạt”  của 
 họ. 

 Dale  Carnegie  khuyên  ta  nếu  trời  chỉ  cho  ta  một  trái  chanh  thì  pha  một  ly  đá 
 chanh  mà  uống.  Thái  độ  đó  khôn  hơn  hết.  Muốn  pha  một  ly  thì  phải  có  nước,  có 
 đường.  Nếu  không  có  nước,  có  đường  nữa,  thì  như  John  A.  Schindler  đã  nói,  “phải 
 tập  thích  những  trái  chua  đi”.  Chua  quá,  ăn  không  được  ư,  thì  vắt  nó  ra  rửa  mặt, 
 cũng nhẹ nhõm tinh thần được một lát. 

 Tất  nhiên,  ai  cũng  phải  nghĩ  đến  tương  lai,  nhưng  lo  lắng  về  tương  lai  thì 
 thực  là  vô  ích  .  Năm  mười  năm  nữa,  còn  làm  ăn  phát  đạt  như  bây  giờ  không?  Nếu 
 không,  lúc  đó  già  yếu,  lấy  gì  mà  sống?  Con  cái  lúc  đó  có  nên  người  không?  Chết  đi, 
 nó  có  giữ  được  gia  sản  không?  Nó  có  cúng  giỗ  mình  không?  Tôi  không  nói  đùa  đâu. 
 Tôi  đã  nghe  một  bà  nọ  khoảng  năm  chục  tuổi  kể  lể  với  tôi  như  vậy.  Nếu  bạn  có  tánh 
 đó  thì  tôi  khuyên  bạn  điều  này:  Ghi  hết  thảy  những  lo  lắng  hiện  thời  của  bạn,  bất  kỳ 
 là  việc  gì,  lo  cho  ngày  mai,  cho  tuần  sau,  tháng  sau...  ghi  đủ  vào  một  miếng  giấy  rồi 
 cất  đi,  vài  ba  tháng  sau  mở  ra  coi  lại  xem  mười  điều  lo  xa  như  vậy,  có  được  mấy 
 điều  xảy  ra  thực?  Nhớ  lại  mấy  chục  năm  nay,  tôi  đã  lo  cả  chục  lần  về  sự  về  trễ  của 
 một  người  thân:  sao  trẻ  đi  học  giờ  này  vẫn  chưa  về?  sao  cô  ấy  đi  chợ  mà  lâu  thế?... 
 Nhưng  chỉ  có  mỗi  một  tai  nạn  xảy  ra  thật.  Đại  loại  những  nỗi  lo  của  con  người,  10 
 lần  thì  9  lần  là  hão.  Mà  việc  xảy  ra  thật  thì  lo  hay  chẳng  lo,  cũng  thế  thôi.  Cho  nên 
 rốt cuộc lo bao giờ cũng thiệt. 

 Đừng lo trước, mà  chỉ nên nghĩ tới hiện tại. 
 Chỉ  có  hiện  tại  mới  đáng  kể  trong  đời  ta,  vì  ta  chỉ  có  thể  sống  trong  hiện  tại. 

 Nếu  ta  không  sung  sướng  trong  hiện  tại  thì  không  bao  giờ  ta  sung  sướng  hết.  Có 
 muốn  nghĩ  đến  tương  lai  thì  nhất  định  chỉ  nên  tìm  những  cớ  để  hy  vọng  ở  tương  lai; 
 mà  hy  vọng  ở  tương  lai  cũng  chỉ  là  để  cho  hiện  tại  được  vui.  Bạn  nghe  John  A. 
 Schindler  kể  chuyện  Barney  Olds,  một  người  được  bạn  bè  tặng  cái  mỹ  hiệu  là  “vua 
 trong  đời”.  Tất  nhiên  là  ông  vua  đó  không  có  ngai  vàng.  Ông  cũng  chẳng  giàu  có 
 sang  trọng  gì  cả,  trái  lại  đã  thất  bại  nhiều  lần,  rồi  đau  nặng,  nằm  liệt  giường  ba 
 tháng.  Mới  khỏi  được  ít  lâu,  bệnh  lại  tái  phát,  lần  này  phải  nằm  một  năm.  Nhưng 
 không khi nào ông ta phàn nàn cả. 

 Bác sĩ hỏi ông: Nằm hoài như vậy, ông bực mình không? 
 Barney  mỉm  cười:  Không.  Vì  tôi  ăn  vẫn  còn  thấy  ngon:  đó  là  nửa  đời  sống 

 rồi. Rồi tôi hút thuốc vẫn còn thấy thích: đó là nửa đời sống nữa. 
 Thành  thử  con  người  bệnh  tật  liệt  giường  đó  lại  được  hưởng  đời  nhiều  hơn  là 

 những  kẻ  khỏe  mạnh  đi  nghỉ  mát  ở  bờ  biển  hay  trên  núi.  Ông  ta  có  một  cách  tiêu 
 khiển  là  du  lịch  bằng  sách.  Ông  bảo  các  sở  du  lịch  gửi  cho  ông  tất  cả  những  cuốn 
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 viết  về  Tây  Tạng,  Tasmanie,  Ấn  Độ,  Nhật  Bổn...  và  nằm  ở  giường  ông  đọc  kỹ  hết, 
 có lẽ biết rõ về những xứ đó hơn là những kẻ đã đi du lịch thật sự nữa. 

 Vậy  sống  một  cách  dễ  dãi  là  đừng  đòi  hỏi  ở  đời  nhiều  quá,  được  sao  hay  vậy, 
 được  một  trái  chanh  thì  pha  thành  ít  nước  chanh  mà  uống,  nếu  không  có  đường  để 
 pha  thì  vắt  vào  thau  nước  mà  rửa  mặt,  chỉ  hưởng  cái  hiện  tại  thôi,  có  nghĩ  tới  tương 
 lai  thì  tìm  những  lý  lẽ  để  hy  vọng  ở  tương  lai,  chứ  đừng  lo  lắng  về  tương  lai  vì  mười 
 điều ta lo trước thường có tới chín điều không xảy ra. 

 3. TINH THẦN GIẢN DỊ 
 Lời  khuyên  thứ  ba:  phải  tập  sống  giản  dị.  Người  nào  có  tinh  thần  lạc  quan, 

 biết sống một cách giản dị thì sẽ thấy cuộc đời lúc nào cũng đầy những thú vui. 
 Lúc  này  gió  bấc  hiu  hiu,  ngồi  ở  bàn  viết,  nhìn  qua  cửa  sổ,  tôi  thấy  một  nền 

 trời  xanh  và  những  đám  mây  trắng  hiện  lên  sau  hàng  phi  lao  lơ  thơ.  Đẹp  tuyệt.  Gòn 
 đã  ra  hoa,  tu  hú  sắp  kêu,  sắp  tới  Tết,  mai  vàng  sắp  đâm  bông  rồi  đây.  Nhưng  hết 
 mùa  nắng,  tới  mùa  mưa,  những  cây  me  đâm  lá  non,  xanh  mướt,  trông  cũng  thú  lắm. 
 Mùa  đó,  ngọc  lan  đầy  hoa,  nhiều  con  đường  ở  Sài  Gòn  ngào  ngạt  hương  thơm.  Tôi 
 không thấy mùa nào không có cái thú của nó. 

 Nếu  ta  bỏ  được  cái  thành  kiến  rằng  rằng  phải  có  nhà  lầu  và  xe  hơi  mới  sung 
 sướng,  thì  ta  sẽ  sung  sướng.  Có  biết  bao  thú  vui  không  tốn  tiền:  nghe  tiếng  chim  hót 
 trên  cành,  đọc  một  trang  sách  hay,  nhìn  trẻ  chơi  trong  sân,  đi  bộ  vài  cây  số  để  cho 
 đói bụng, đứng hóng mát ở bờ sông... 

 Đọc  tiểu  sử  các  danh  nhân,  tôi  thấy  thèm  cuộc  đời  của  Jean  Henri  Fabre.  Ông 
 chỉ  là  một  thầy  giáo  làng,  nghèo  hơn  phần  đông  chúng  ta,  mà  đời  ông  thì  thật  say 
 mê.  Ông  bỏ  ra  nửa  thế  kỷ  nghiên  cứu  về  côn  trùng.  Nói  là  nghiên  cứu  nhưng  sự 
 thực  là  vui  với  côn  trùng.  Gặp  ngày  nghỉ  ông  ra  đồng  ruộng,  nằm  sạp  xuống  bãi  cỏ 
 hay đống cát để nhận xét từng cử động của con sâu, cái kiến. 

 Có  lần  lính  định  bắt  giam  ông  vì  thấy  ông  ăn  mặc  lôi  thôi,  có  vẻ  du  thủ  du 
 thực  mà  lại  có  hành  vi  khả  nghi:  trời  nắng  cháy  da  mà  nằm  bò  trên  đất  hằng  giờ  dò 
 xét cái gì không biết. Ông phải giảng giải đương tìm hiểu cách sống của loài ruồi. 

 Về  tới  nhà  ông  lại  cặm  cụi  nhận  xét  những  côn  trùng  nuôi  trong  những  hộp 
 sắt,  hộp  cây.  Ông  kiếm  thức  ăn  cho  chúng,  tạo  những  điều  kiện  sinh  sản  cho  chúng 
 để  tìm  hiểu  đời  của  chúng  rồi  chép  lại  thành  một  bộ  Hồi  ký  gồm  mười  cuốn  dày 
 khoảng  bốn  ngàn  trang,  một  công  trình  vĩ  đại,  có  tính  cách  khoa  học  mà  rất  nên  thơ, 
 một  bộ  mà  nhiều  người  đã  khen  là  “một  bản  nhạc  mênh  mông”,  một  “bản  trường  ca 
 đủ  giọng”,  một  “bộ  Iliade  của  côn  trùng”,  một  “bộ  thánh  kinh  của  tạo  vật”.  Ông 
 không  ham  danh  vọng,  sống  bình  dị  hơn  một  người  dân  quê  mà  thấy  đời  lúc  nào 
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 cũng  tươi,  vũ  trụ  đầy  những  cảnh  đẹp;  mà  cánh  bướm  đã  rực  rỡ  mà  cánh  con  bọ 
 hung  cũng  bóng  bảy;  tiếng  chim  sơn  ca  cũng  là  thanh  mà  tiếng  ve  sầu  cũng  là  thú. 
 Ông  sung  sướng  vì  ông  biết  tìm  cái  vui  trong  vạn  vật  mà  người  khác  không  tìm 
 thấy. Trách chi ông chẳng thọ đến 92 tuổi. 

 4. YÊU CÔNG VIỆC 
 Lời  khuyên  thứ  tư  là  phải  biết  yêu  công  việc  của  mình  .  Ai  cũng  phải  làm 

 một  việc  để  sống.  Phần  đông  phải  làm  việc  tới  tám  giờ  một  ngày  hoặc  hơn  nữa. 
 Tám  giờ  mỗi  ngày  là  một  phần  ba  đời  người  rồi.  Nếu  không  sung  sướng  trong  phần 
 ba đời người đó thì trong hai phần ba kia không thể nào sung sướng được. 

 Cho  nên  đã  lỡ  lựa  một  nghề  mà  mình  không  thích  thì  tìm  cách  đổi  nghề  đi, 
 đổi  không  được  thì  ráng  yêu  nó  đi.  Thực  ra  mỗi  người  có  khả  năng  làm  được  nhiều 
 nghề  và  nếu  chăm  chú  làm  cho  cẩn  thận  công  việc  của  mình  phải  làm  thì  thế  nào 
 cũng  thành  công  và  thích  nó  được.  Những  kẻ  chán  nghề  của  mình  phần  nhiều  chỉ  là 
 do làm biếng, giá có đổi nghề thì rồi chẳng bao lâu họ cũng chán cái nghề mới đó. 

 Nếu  quả  thực  nghề  của  ta  đáng  chán,  ta  phải  miễn  cưỡng  làm  để  kiếm  miếng 
 ăn,  không  có  cách  nào  đổi  qua  nghề  khác,  thì  ta  cũng  ráng  làm  cho  tròn  nhiệm  vụ. 
 Phải  làm  việc.  Đừng  ở  không.  Trong  phòng  khách  một  dưỡng  đường  danh  tiếng  nọ 
 ở  Nữu  Ước  chuyên  trị  bệnh  thần  kinh,  có  treo  tấm  bản  này:  “Bạn  nghèo  ư?  Làm 
 việc  đi.  Bạn  giàu  ư?  Làm  việc  đi  (...)  Nếu  bạn  sung  sướng,  cũng  tiếp  tục  làm  việc  đi; 
 hễ  ở  không  thì  sinh  ra  nghi  ngờ,  lo  lắng.  Nếu  bạn  buồn  rầu,  nếu  người  thân  thiết  bỏ 
 bạn  thì  cũng  làm  việc  đi.  Nếu  bạn  thất  vọng,  cũng  cứ  làm  việc  đi.  Nếu  bạn  mất  tin 
 tưởng  thì  cũng  cứ  kiên  nhẫn  làm  việc  (...)  Dù  gặp  nghịch  cảnh  ra  sao  thì  cũng  cứ 
 làm  việc.  Tin  tưởng  mà  làm,  kiên  nhẫn  mà  làm.  Ở  đời  không  có  thuốc  nào  công  hiệu 
 hơn sự làm việc. Nó trị được những bệnh thể chất lẫn tinh thần”. 

 Làm  cho  tròn  nhiệm  vụ  rồi  tìm  cách  tiêu  khiển  trong  một  hoạt  động  khác.  Có 
 nhiều  công  chức  cạo  giấy  ở  sở,  về  tới  nhà  là  đóng  bàn,  sơn  cửa,  làm  thơ,  sưu  tầm 
 tem,  bướm  -  có  kẻ  sưu  tầm  cả  nút  áo,  hộp  quẹt  -  khảo  cứu  về  loài  rùa,  về  giáo  dục. 
 Một số người nhờ hoạt động phụ đó mà kiếm ra được nghề, bỏ luôn nghề chính. 

 Nhưng  tôi  khuyên  bạn  thêm  điều  này:  đừng  quá  hăm  hở  thành  công  như  các 
 nhà  doanh  nghiệp.  Lúc  nào  họ  cũng  hấp  tấp,  lo  nghĩ  làm  sao  cho  sản  xuất  thật 
 nhiều,  thất  mau.  Alexis  Carrel  đã  khuyên  họ  phải  coi  chừng  đấy,  không  thì  mắc 
 những  bệnh  do  xúc  động  nhưng  ít  ai  nghe  lắm,  cho  nên  ở  Mỹ  hiện  nay,  già  nửa  số 
 giường ở các dưỡng đường dành cho những kẻ tinh thần suy nhược nhiều hay ít. 
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 Có  nhiều  tiền  thì  sắm  thêm  được  chiếc  xe  hơi  nữa,  tậu  thêm  được  một  ngôi 
 nhà  rộng  hơn  nữa,  nhưng  ngày  nào  cũng  lo  ngay  ngáy  về  huyết  áp  của  mình  hoặc 
 phải uống vài viên thuốc tiêu với viên thuốc ngủ, thì đời có vui không nhỉ? 

 Chính  đời  sống  quay  cuồng  của  thời  đại  kỹ  nghệ  này  đã  làm  cho  những  bệnh 
 do  xúc  động  mỗi  ngày  một  tăng,  các  bác  sĩ  đã  phải  hướng  công  việc  nghiên  cứu  về 
 những  bệnh  mới  đó,  nhưng  dù  có  kiếm  được  cách  trị  khi  bệnh  đã  phát  ra  rồi  mà  lối 
 sống  không  thay  đổi,  thì  nguyên  nhân  vẫn  còn  đó  mà  phương  thuốc  có  thần  hiệu  tới 
 đâu cũng chẳng qua cũng là để trị ngọn. 

 5. YÊU NGƯỜI XUNG QUANH 
 Lời  khuyên  thứ  năm  là  vui  vẻ  với  mọi  người,  yêu  những  người  ở  xung 

 quanh ta. 
 Ông  John  A.  Schindler  kể  chuyện  một  thân  chủ  của  ông  làm  phó  giám  đốc 

 một  kỹ  nghệ  lớn  dùng  tới  sáu  nghìn  nhân  viên.  Viên  phó  giám  đốc  đó  bị  một  bệnh 
 kỳ  dị:  chóng  mặt,  run  lẩy  bẩy,  mửa,  mỗi  khi  ông  ta  vô  phòng  giấy  chung  của  ông  và 
 của  một  bạn  đồng  nghiệp,  cũng  phó  giám  đốc  như  ông.  Hồi  đầu,  bệnh  lâu  lâu  mới 
 phát,  sau  phát  ra  rất  thường...  tới  một  thời  kỳ,  ông  về  nhà  rồi  mà  hễ  nghĩ  tới  việc  sở 
 là  bệnh  cũng  phát  lên  nữa.  Ông  ta  gầy  trông  thấy.  Bà  vợ  lo  rằng  chồng  bị  ung  thư, 
 không sao sống lâu được. 

 Bác  sĩ  coi  mạch,  thấy  cơ  thể  ông  ta  như  thường,  sau  đó  xét  tâm  lý  thì  ra  ông 
 ta  đau  không  phải  vì  bao  tử  hay  tim  suy  nhược  gì  cả,  mà  chỉ  vì  ghét  ông  bạn  phó 
 giám đốc ngồi chung phòng với mình. 

 Ông  bảo:  Mới  thấy  mặt  thằng  tướng  đó  lần  đầu  là  tôi  đã  ghét  rồi.  Không  sao 
 chịu  nổi  nó.  Cái  lối  chải  tóc  của  nó  chướng  mắt  quá.  Rồi  cái  giọng  huýt  gió  của  nó 
 nữa, mỗi lần nghe là tôi phải nghiến răng lại... 

 Bác  sĩ  dò  xét  thêm  và  thấy  ông  ta  không  có  cảm  tình  với  ai  hết.  Tới  vợ  con 
 trong  nhà  ông  cũng  không  ưa.  Nguyên  nhân  bệnh  ông  là  ở  đó.  Ở  sở  về  nhà,  không 
 lúc  nào  ông  vui  vẻ,  mặt  lúc  nào  cũng  cau  có,  thì  làm  sao  mà  không  đau?  Bác  sĩ 
 thuyết  phục  ông,  ông  ta  chịu  nghe  lời,  ráng  tìm  ở  bạn  đồng  nghiệp  vài  đức  tốt  để  có 
 thể chịu nổi bạn và rốt cuộc, hai người giao du với nhau và từ đó bệnh ông ta hết. 

 Xung  quanh  chúng  ta  có  vô  số  người  như  viên  phó  giám  đốc  ấy.  Nhà  hàng 
 xóm  vặn  máy  thu  thanh  lớn  quá,  họ  bịt  tai  lại,  nhăn  mặt,  chửi  đổng.  Thấy  một  cô 
 hàng  xóm  bận  cái  áo  eo  quá,  họ  bĩu  môi:  “Rồi  đây  ruột  ông  ra,  cho  tha  hồ  mà  coi!” 
 Con  cái  bạn  bè  học  giỏi,  họ  chê  là  “Đồ  học  gạo”,  mà  dở  thì  họ  mỉa:  “Cha  mẹ  nó  như 
 vậy, làm sao nó học hành gì được?” 
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 Họ  không  ưa  một  ai  cả,  họ  ích  kỷ  một  cách  rất  con  nít.  Nếu  họ  đừng  có  thành 
 kiến  rằng  chỉ  có  họ  là  hoàn  toàn,  mà  chịu  nhận  xét  người  xung  quanh  thì  sẽ  thấy 
 rằng  không  người  nào  không  có  một  vài  điểm  tốt  đáng  cho  họ  quý  mến.  Hồi  tản  cư, 
 có  lần  tôi  phải  ở  sát  vách  một  ông  nọ  nổi  tiếng  là  quạu  nhất  trong  phố.  Người  trong 
 phố  không  ai  dám  giao  thiệp  với  ông.  Hơi  làm  cái  gì  trái  ý  ông  -  chẳng  hạn  để  cho 
 trẻ  khóc  trong  giờ  ông  nghỉ,  liệng  rác  trước  cửa  nhà  ông...  -  là  ông  la,  chửi  thậm  tệ. 
 Ông  không  kiêng  ai  hết,  và  người  hàng  phố  thì  thầm  rằng  ông  là  hạng  điểm  chỉ  cao 
 cấp  gì  đó.  Thú  thực  là  mới  đầu  vợ  chồng  tôi  cũng  ngán  ông  ghê  lắm.  Nhưng  chúng 
 tôi  nghĩ  họ  hàng  xa  không  bằng  láng  giềng  gần,  nên  chịu  nhịn  nhục  ông,  làm  quen 
 với  ông  rồi  thấy  rằng  ông  là  người  rất  ngay  thẳng  lại  sẵn  sàng  giúp  đỡ  bạn  bè  và  bây 
 giờ xa ông tôi vẫn còn nhớ ông. 

 Tôi  không  tin  như  Mạnh  Tử  rằng  ai  ai  cũng  có  thể  trở  thành  thánh  hiền  được, 
 nhưng  nếu  hiểu  cái  thuyết  tính  thiện  của  ông  là  ai  cũng  có  chút  lương  thiện  ở  trong 
 lòng,  ai  cũng  “biết  điều”  nhiều  hay  ít,  thì  thuyết  đó  trăm  lần  đúng  tới  chín  mươi 
 chín lần. 

 Một  ông  bạn  tôi,  nổi  tiếng  là  một  giáo  sư  có  tư  cách  nhưng  rất  nghiêm  khắc. 
 Ông  rất  đau  khổ  về  tinh  thần  sa  đọa  của  một  số  thanh  niên  hiện  nay,  rất  chán  về  tình 
 hình  các  tư  thục,  và  rất  can  đảm  trong  việc  trị  hạng  học  sinh  cao  bồi.  Vậy  mà  ông 
 nói  với  tôi  rằng  các  bạn  đồng  nghiệp  của  tôi  nhận  xét  ra  sao  không  biết,  chứ  riêng 
 ông  thì  thấy  những  thanh  niên  hư  hỏng  tới  mấy,  cũng  có  thể  cảm  hóa  được.  Ông  kể 
 cho  tôi  nghe  chuyện  những  học  sinh  bận  áo  sơ  mi  đỏ  như  máu,  quần  tergal  ống  hẹp, 
 một  nách  cắp  áo  bành  ô,  một  tay  cuộn  một  cuốn  vở,  vênh  váo,  lộp  cộp  bước  vào  lớp 
 học  để  phá  bạn  và  thầy.  Ông  giảng  giải  lẽ  phải  cho  họ,  một  hai  lần  không  nghe  thì 
 ông  cương  quyết  đuổi  ra  khỏi  lớp,  và  họ  đã  không  thù  oán  ông  mà  còn  đứng  ở  cửa 
 lớp,  đợi  khi  ông  ra  về  là  chạy  lại  vái  ông,  xin  lỗi  ông.  Sở  dĩ  vậy  là  nhờ  ông  đứng 
 đắn,  tận  tâm  dạy  họ  điều  phải,  chứ  không  thù  oán  riêng  một  trò  nào,  mà  những 
 thanh  niên  sa  đọa  tới  mấy  vẫn  còn  biết  trọng  giá  trị  tinh  thần  của  những  người  như 
 ông.  Họ  hư  là  vì  hoàn  cảnh  gia  đình,  hoàn  cảnh  xã  hội,  nhưng  cả  những  kẻ  ngỗ 
 nghịch  nhất  vẫn  còn  có  chút  lương  tâm,  và  chút  lương  tâm  đó  đủ  để  cứu  họ  nếu  gia 
 đình và xã hội còn có những người đứng đắn. 

 Muốn  dễ  vui  vẻ  với  mọi  người,  ta  nên  nhớ  lời  khuyên  của  Alain,  ông  bảo: 
 “Người  khác  ra  sao,  nhận  họ  làm  vậy;  điều  đó  chưa  đủ,  họ  ra  sao,  phải  muốn  họ 
 làm vậy, như thế mới là chân tình”. 

 Khi  ta  muốn  một  người  nào  -  dù  là  một  bạn  trăm  năm  hay  chỉ  là  một  ông  bạn 
 nhậu,  một  người  giúp  việc,  một  ông  hàng  xóm  -  là  nhận  toàn  thể  cá  tính  người  đó 
 gồm  cả  những  đức  và  tật,  chứ  không  phải  chỉ  nhận  riêng  những  cái  hay  của  người 
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 đó  vì  có  cái  hay  kia  thì  phải  có  cái  tật  nọ,  mà  nếu  không  có  tật  nọ  thì  làm  sao  có 
 được cái hay kia. 

 Bạn  cứ  nghiệm  thì  thấy  rõ  chân  lý  ấy.  Một  ông  cậu  tôi  có  hai  người  con  dâu: 
 một  người  hiền  lương  nhưng  không  biết  làm  ăn;  một  người  giỏi  tính  toán,  tháo  vát 
 nhưng  tính  tình  dữ  tợn,  đanh  đá.  Cả  họ,  nhất  là  bà  mợ  tôi,  đều  ghét  nàng  dâu  thứ  nhì 
 mà  thương  người  dâu  thứ  nhất.  Riêng  ông  cậu  tôi  là  khoan  hòa  với  cả  hai  con  dâu. 
 Có  lần  ông  bảo  tôi:  “Mợ  cháu  ghét  con  sáu  (tức  nàng  dâu  đanh  đá),  như  vậy  là  vụng 
 suy.  Tính  tình  nó  có  hơi  cay  nghiệt  như  vậy  thì  nó  mới  biết  làm  ăn.  Chồng  nó  đã  mơ 
 mộng,  không  biết  lo  việc  nhà  việc  cửa  thì  phải  có  con  vợ  như  vậy,  gia  đình  mới  khỏi 
 thiếu thốn được. 

 Hồi  đó,  cách  đây  mười  mấy  năm,  nghe  câu  ấy,  tôi  mỉm  cười,  cho  rằng  cậu  tôi 
 thiên  vị,  chỉ  cái  vẻ  cong  cớn  của  cô  tôi  trông  thấy  cũng  ghét  cay  ghét  đắng  như  mọi 
 người  khác  trong  họ.  Bây  giờ  tôi  phải  công  nhận  rằng  ông  cậu  tôi  đã  biết  xét  người. 
 Người  chồng  cô  đó  mất  trong  chiến  tranh  vừa  rồi,  và  cô  ta  ở  vậy  nuôi  con,  làm  ăn 
 phát  đạt,  con  cái  được  học  hành  đàng  hoàng,  sung  sướng  hơn  gia  đình  nàng  dâu  lớn 
 rất nhiều. 

 Tôi  lại  biết  một  thiếu  phụ  nữa  cũng  rất  đoảng,  đúng  với  câu  tục  ngữ  “việc  nhà 
 thì  nhác,  việc  chú  bác  thì  siêng”.  Ở  nhà  thì  cô  ta  chẳng  mó  vào  một  việc  gì  cả, 
 nhưng  hàng  xóm  cậy  việc  gì  thì  cô  ta  thực  hết  lòng.  Cũng  trong  chiến  tranh  vừa  rồi, 
 chồng phải đi xa, cô ở nhà với mấy đứa con. 

 Ai  cũng  tưởng  cô  ta  sẽ  nghèo  đói,  khổ  sở  lắm.  Nhưng  không,  hễ  gặp  cảnh 
 khó  khăn  là  luôn  luôn  cô  ta  được  bạn  bè,  có  khi  cả  người  dưng  nữa  tận  tâm  giúp, 
 thành thử lúc nào cô ta cũng đủ ăn mà vui vẻ. 

 Đừng  bắt  người  khác  phải  giống  ta,  đừng  đòi  sửa  đổi  tính  tình  người  khác, 
 mà  chỉ  nên  nghĩ  tới  việc  tự  sửa  mình  thôi,  tìm  cái  hay  ở  người,  đó  là  bài  học  khôn 
 nhất  mà  đáng  lý  ra  người  nào  cũng  phải  thuộc  từ  hồi  hai  mươi  tuổi.  Tới  bây  giờ  là 
 năm  chục  tuổi  mới  hiểu  được  nó,  tuy  trễ  nhưng  cũng  chưa  đáng  buồn;  tôi  chỉ  buồn 
 rằng  mặc  dầu  hiểu  nó  kỹ  mà  lắm  lúc,  trong  việc  xử  thế,  lại  quên  nó  đi,  không  biết 
 đem  ra  áp  dụng,  hoặc  không  đủ  nghị  lực  để  áp  dụng.  Trí  đã  là  “nan”,  mà  hành  lại 
 càng “nan” gấp mấy nữa. 

 Tìm  được  điểm  tốt  của  người  khác  rồi,  ta  nên  tỏ  ít  lời  vui  vẻ  với  họ.  Để  cho 
 họ  vui  mà  đỡ  được  những  bệnh  do  xúc  động.  Để  cho  ta  cũng  vui  mà  cũng  đỡ  được 
 những  bệnh  do  xúc  động.  Để  cho  chính  phủ  khỏi  phải  cất  thêm  nhà  thương  cho 
 những  kẻ  đau  vì  xúc  động.  Lần  sau,  gặp  người  nàng  dâu  của  ông  cậu  tôi,  tôi  sẽ  kể 
 cho  cô  nghe  lời  của  ông  cậu  tôi  hồi  mười  mấy  năm  trước  và  tôi  sẽ  khen  cô  ta  một 
 câu  chẳng  hạn:  “Đàn  bà  góa  mà  được  như  cô  thật  là  giỏi.  Các  cháu  nó  được  nhờ  cô 
 nhiều  lắm”.  Lời  khen  đó  không  phải  là  quá  đáng.  Và  nếu  tôi  còn  nhớ  cái  vẻ  cong 
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 cớn  của  cô  ta  thì  tôi  sẽ  tự  nhủ  như  vầy:  “Nhưng  còn  mình,  mình  không  có  cái  tật 
 nào ư?” 

 Đối  với  xã  hội  nên  như  vậy,  mà  đối  với  vạn  vật  cũng  nên  như  vậy.  Con  mèo 
 đốm  của  tôi  bắt  chuột  rất  dở,  có  lần  nó  trông  thấy  chuột  mà  chạy,  nhưng  trẻ  đùa  nó 
 tha  hồ,  nó  cứ  ngoan  ngoãn  nằm  yên  cho  mà  kéo  đuôi,  ghì  đầu,  bóp  cổ,  không  hề 
 quào lại. 

 Và  nếu  sắp  đi  chơi  mà  bạn  thấy  trời  mưa  thì  đừng  càu  nhàu:  “Cứ  nhè  lúc 
 mình  bước  ra  cửa  là  trút  xuống!  Mưa  gì  mưa  hoài  vậy?”,  mà  nên  xoa  tay  mỉm  cười: 
 “Tốt quá! Hôm nay đỡ phải tưới cây!” 

 6. ĐỪNG LO LẮNG QUÁ VỀ CƠ THỂ CỦA TA 
 Lời khuyên thứ sáu:  đừng lo lắng quá về cơ thể của  ta. 
 Có  những  buổi  sáng  mới  bừng  mắt  dậy  là  tự  hỏi:  “Có  bộ  phận  nào  không  êm 

 không?”.  Và  luôn  họ  thấy  một  bộ  phận  nào  đó  không  êm.  Miệng  hôm  nay  sao  đắng 
 quá?  Một  bên  mũi  nghẹt  này,  sao  vậy?  Ủa!  cánh  tay  phải  hơi  tê  tê.  Và  tại  sao  da  mặt 
 lại sùi lên như vậy?... Thế là họ lo lắng, gắt gỏng, chẳng buồn làm lụng gì cả. 

 Vậy  khi  người  ta  ráng  tìm  bệnh  thì  bao  giờ  người  ta  cũng  thấy  được  một  vài 
 bệnh.  Bạn  thí  nghiệm  mà  xem.  Lúc  nào  không  có  việc  gì  làm,  bạn  chú  hết  tâm  thần 
 vào  những  cảm  giác  ở  cuốn  họng  của  bạn,  ráng  phân  tích  những  cảm  giác  đó  thật  tỉ 
 mỉ,  chẳng  hạn  thấy  nó  ngứa  cổ  hay  khô  cổ,  ngứa,  khô  ở  chỗ  nào,  nuốt  nước  miếng 
 xem  có  bớt  không,  rồi  đằng  hắng  xem  sao...  thì  chỉ  một  giờ  sau  là  cổ  họng  của  bạn 
 hóa  ra  đau  thật,  và  bạn  sẽ  vội  vàng  mở  cuốn  Larousse  médical  ra  coi,  nếu  bạn  có 
 sẵn ở trong nhà. 

 Một  bà  cô  tôi  hai  mươi  năm  trước  hay  hồi  hộp,  không  biết  nghe  ai  mà  tin 
 rằng  tim  mình  lớn  quá,  vội  vàng  lên  Sài  Gòn  khám  bệnh.  Cả  chục  bác  sĩ  Tây  và  ta 
 coi  tim  của  bà  đều  bảo  rằng  nó  bình  thường.  Nhưng  bà  vẫn  không  tin,  vẫn  xin  toa, 
 vẫn  uống  thuốc,  và  mỗi  năm,  hễ  bán  lúa  xong,  có  dư  tiền  là  lên  Sài  Gòn  đi  thăm  hết 
 các  bac  sĩ  một  lượt.  Rồi  chiến  tranh  nổ,  rồi  tản  cư,  bà  không  được  ngồi  không  nữa 
 phải  lo  việc  nhà  việc  cửa,  làm  ăn  để  mưu  sinh,  không  còn  thì  giờ  nghĩ  đến  trái  tim 
 của bà nữa và bà hết bệnh luôn cho tới ngày nay. 

 Người  ta  bảo  bệnh  đó  là  bệnh  tưởng  tượng.  Nó  chỉ  là  bệnh  tưởng  tượng  ở 
 điểm  này:  tim  không  lớn  mà  tưởng  rồi  tin  rằng  nó  lớn.  Nhưng  ở  điểm  khác,  điểm 
 hồi  hộp,  thì  bệnh  của  bà  không  phải  là  tưởng  tượng.  Vì  bà  hồi  hộp  thật,  mạch  chạy 
 mau thật mà sở dĩ vậy không phải tại tim lớn, chỉ tại bà xúc động mà thôi. 
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 Ông  John  A.  Schindler  kể  chuyện  một  viên  giám  đốc  nọ  làm  việc  nhiều  quá, 
 tinh thần lúc nào cũng căng thẳng, thấy nhói ở ngực nhưng quen rồi, không để ý tới. 

 Rồi  một  hôm,  nhân  có  một  y  sĩ  tới  khám  bệnh  cho  nhân  viên  trong  hãng,  ông 
 kể  bệnh  cho  y  sĩ  nghe.  Ông  này  gà  mờ  bảo  là  đau  tim.  Thế  là  từ  đó  viên  giám  đốc 
 mỗi  lần  thấy  nhói  ở  ngực  là  run  lên,  tái  mặt,  tưởng  sắp  chết.  Một  năm  trời  như  vậy, 
 sau  nhờ  nhiều  nhà  chuyên  môn  về  tim  coi  cho,  đều  không  thấy  gì,  lúc  đó  ông  mới 
 tin rằng cảm giác nhói ở ngực là do mệt nhọc, chứ không do tim. 

 Tôi  nhớ  mài  mại  một  tạp  chí  ở  Âu  Mỹ,  kể  câu  chuyện  lạ  lùng  này.  Một  thiếu 
 nữ  nọ  tắm  ở  sông  bỗng  có  cảm  giác  là  nuốt  phải  một  vật  gì.  Cô  ta  vẫn  tiếp  tục  tắm, 
 về  nhà,  đêm  nằm  nhớ  lại,  thì  cho  rằng  vật  đó  là  con  rắn  nước.  Ít  bữa  sau  cô  thấy  cái 
 gì  là  lạ  ở  trong  bụng,  lại  càng  tin  rằng  là  rắn  quậy  trong  đó.  Đi  bác  sĩ,  các  bac  sĩ  đều 
 giảng  cho  cô  rằng  không  rắn  nào  sống  nổi  trong  bụng  người  ta,  nhưng  cô  vẫn  không 
 tin,  càng  lo  lắng  thêm,  người  mỗi  ngày  một  hốc  hác.  Sau  cùng  bác  sĩ  dùng  tâm  lý  để 
 chữa  cô,  bảo  sẽ  mổ  bụng  lấy  con  rắn  ra.  Ông  ta  chỉ  đánh  thuốc  mê  ở  bụng  rồi  mổ, 
 thình  lình  lôi  ra  một  con  rắn  mà  ông  đã  giấu  sẵn,  chìa  cho  cô  coi.  Cô  tin  rằng  đã  lấy 
 được con rắn ra và bệnh hết từ đó. 

 Vậy  cứ  tin  là  có  bệnh  thì  sẽ  có  bệnh  thật.  Khôn  hơn  cả  là  mỗi  khi  nghi  ngờ 
 đau  ở  đâu  thì  kiếm  một  bác  sĩ  giỏi,  có  lương  tâm  nhờ  khám  rồi  trị,  nếu  có  bệnh  thật. 
 Nếu bác sĩ bảo là không có bệnh thì đừng nghĩ tới cơ thể của ta nữa. 

 Thời  nay  có  nhiều  tạp  chí  và  sách  phổ  biến  y  học.  Đó  là  một  tấn  bộ  giúp  ta 
 hiểu  thêm  cơ  thể  của  mình  mà  để  phòng  bệnh  tật.  Nhưng  cũng  có  nhiều  báo  quảng 
 cáo  thuốc  và  đọc  những  quảng  cáo  đó  mà  không  sáng  suốt  thì  dễ  hoang  mang  rồi 
 tưởng mình có bệnh. Bạn cũng nên thận trọng về điểm đó nữa. 

 Ngay  như  bệnh  già  cũng  không  đáng  cho  ta  lo.  Vì  càng  lo  càng  mau  suy 
 nhược;  mà  tinh  thần  vui  vẻ  có  thể  làm  cho  ta  trẻ  lại  được.  Bác  sĩ  John  A.  Schindler 
 kể chuyện một ông già tám mươi ba tuổi tên là George để chứng minh điều đó. 

 Hồi  trẻ  ông  George  là  một  nhà  dàn  cảnh  có  tài  ở  Broadway.  Năm  bốn  mươi 
 tám  tuổi  góa  vợ,  rồi  con  trai  ra  ở  riêng  tại  San  Francisco.  Ông  không  tục  huyền, 
 sống  cô  độc  rồi  gặp  những  nghịch  cảnh  trong  nghề  nghiệp,  đâm  ra  chán  nản,  uống 
 rượu  để  tiêu  sầu,  thành  nghiện  ngập  vì  vậy  mà  mất  việc  ở  Broadway,  phải  làm 
 mướn  nơi  này  ít  tháng,  nơi  kia  ít  tuần  để  kiếm  ăn.  Năm  bảy  mươi  hai  tuổi  ông  lâm 
 vào  cảnh  cơ  hàn,  con  trai  ông  đón  về  Francisco  để  nuôi  nấng.  Nhưng  tại  tính  ông 
 này  vẫn  thấy  cô  đơn,  không  có  bạn  bè,  nhất  là  phải  xa  hẳn  cái  thế  giới  ca  nhạc  trong 
 đó  ông  sống  trên  bốn  chục  năm,  ông  thấy  buồn  lắm.  Thêm  nỗi  bố  chồng  và  nàng 
 dâu  không  thuận  nhau.  Ông  đau  khổ,  cho  rằng  bị  hất  hủi.  Từ  đó  ông  lâm  bệnh  nằm 
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 liệt  giường.  Vài  ba  bác  sĩ  tới  coi  mạch,  bảo  ông  là  bị  bệnh  già,  huyết  quản  ngạnh 
 hóa (artériosclérose) chỉ có cách tĩnh dưỡng chứ không có thuốc trị. 

 Rồi  một  hôm,  do  một  sự  ngẫu  nhiên,  một  y  sĩ  chuyên  về  thần  kinh,  bác  sĩ 
 K.M. Bowman, lại thăm ông, khám bệnh kỹ càng rồi bảo: 

 -  Chúng  tôi  mới  dựng  một  nhà  hát  cho  những  cụ  già,  chúng  tôi  cần  một  người 
 dàn  cảnh.  Nghe  tiếng  cụ,  chúng  tôi  muốn  nhờ  cụ  tiếp  tay,  không  biết  cụ  chịu  nhận 
 lời không? 

 Cụ già đáp: Tôi sẵn lòng, nhưng bệnh tật như vậy, làm gì được? 
 -  Không  sao,  chúng  tôi  cần  kinh  nghiệm  của  cụ  thôi,  mọi  việc  đã  có  người 

 làm. 
 Thế  là  người  ta  đặt  ông  già  vào  một  chiếc  xe,  đẩy  lại  rạp  hát  để  ông  chỉ  huy 

 công  việc.  Nửa  tháng  sau  ông  George  khỏi  phải  ngồi  xe  mà  đi  lại  như  thường.  Rồi 
 nửa  tháng  sau  nữa,  ông  hoạt  động  như  hồi  60  tuổi,  nghĩa  là  trẻ  đi  được  hơn  hai  chục 
 tuổi.  Vậy  bệnh  suy  nhược  của  ông  phần  lớn  là  do  buồn  rầu  mà  sinh  ra.  Bác  sĩ 
 Bowman còn kể cả chục trường hợp như vậy nữa. Đáng cho bạn tin chứ? 

 7. TẬP CƯỜI 
 Sau  cùng,  lời  khuyên  thứ  bảy  :  nên  tập  cười  .  Bác  sĩ  Pierre  Vachet  bảo  một  cái 

 hại  của  nền  văn  minh  cơ  giới  là  con  người  thời  nay  sao  buồn  quá.  Ông  viết  trong 
 cuốn  Les  maladies  de  la  vie  moderne  :  “Chúng  ta  ngày  nay  không  biết  cười  nữa,  gần 
 như  không  biết  mỉm  cười  nữa”.  Trong  một  buổi  diễn  thuyết  ở  Viện  Y  học  Xã  hội 
 tháng  4  năm  1959,  giáo  sư  quá  cố  Pierre  Delore  trình  bày  về  đời  sống  trong  các  đô 
 thị,  nói  rằng:  “Dân  trong  các  châu  thành  không  ca  hát  nữa.  Hầu  hết  đều  mệt  mỏi, 
 suy  nhược,  u  uất  (...)  ngày  thì  uống  thuốc  bổ,  đêm  thì  uống  thuốc  chỉ  thống  (...)  Họ 
 không vui vẻ, mặt họ âu sầu”. 

 Rồi  Pierre  Vachet  khuyên  chúng  ta  phải  tập  cười:  “Cười,  cười,  đó  phải  là 
 hoàng  kim  quy  tắc  của  chúng  ta.  Vì  không  có  cái  gì  “xả  hơi”  công  hiệu  bằng  cười”. 
 Nó  làm  cho  các  bắp  thịt,  nhất  là  các  bắp  thịt  ở  bụng,  ở  ngực,  được  duỗi  ra,  hết  căng 
 thẳng,  vì  khi  bật  cười,  không  khí  trong  phổi  phì  ra,  hoành  cách  mô  được  nghỉ  ngơi 
 mà  các  dây  thần  kinh  cũng  vậy.  Hơn  nữa,  các  hạch  (thận,  gan,  mật...)  hoạt  động 
 nhanh  lên,  ta  tiêu  hóa  mau  hơn,  chất  dơ  trong  cơ  thể  bài  tiết  ra  ngoài  dễ  hơn,  mà 
 những chất kích thích tố (hormone), ngay cả hồng huyết cầu cũng tăng lên. 

 Về  phương  diện  tâm  lý,  ảnh  hưởng  của  sự  vui  vẻ  cũng  rất  quan  trọng,  như 
 một  chương  trên  chúng  tôi  đã  nói.  Tâm  hồn  thấy  nhẹ  nhàng,  bớt  làm  biếng,  bớt  ích 
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 kỷ,  dễ  khoan  hồng,  hiểu  người,  thương  người;  trí  khôn  minh  mẫn  hơn,  sức  tưởng 
 tượng dồi dào hơn, nghị lực mạnh mẽ hơn. 

 Đáng  quý  nhất  là  cái  cười  dễ  lây.  Darwin  đã  nhận  thấy  rằng  trong  một  đám 
 đông  đương  sợ  sệt,  lo  lắng  vì  một  tai  nạn  có  thể  xảy  ra,  nếu  một  người  nghĩ  tới  một 
 khía  cạnh  hài  hước  của  tình  trạng,  cười  lên  được  thì  những  người  khác  cũng  cười 
 theo  mà  có  thể  quên  được  nỗi  nguy.  Vậy  ta  nên  đọc  những  chuyện  hài  hước  có  ý  nhị 
 (chẳng  hạn  những  cuốn  Treize  à  la  Douzaine,  Six  filles  à  marier  của  E.  và  F. 
 Gilbreth,  những  hài  kịch  cổ  kim,  có  giá  trị  như  tác  phẩm  của  Mark  Twain...  nhất  là 
 phải  tập  cười.  Như  Emerson  đã  nói,  “thế  giới  là  một  tấm  gương,  nếu  ta  nhăn  mặt 
 thì  tấm  gương  đó  sẽ  phản  chiếu  cho  ta  sự  buồn  khổ”.  Hễ  ta  muốn  cười,  có  cái  tâm 
 trạng  vui  vẻ,  hài  hước  thì  sẽ  tìm  được  cách  để  cười.  Pierre  Vachet  kể  hai  trường  hợp 
 dưới đây để làm thí dụ: 

 Một  lần  muốn  cho  bệnh  nhân  vui  lên  một  chút,  ông  bảo  họ  đọc  danh  từ  Anh 
 “cheese”,  nghĩa  là  phó  mát.  Ông  yêu  cầu  họ  đọc  đúng  giọng,  hai  hàm  răng  sát  nhau, 
 nhích  môi  ra,  bắp  thịt  ở  gò  má  co  lại,  rồi  phát  ra  thanh  âm  này”  t’chi  dờ,  trong  khi 
 nhìn  vào  tấm  gương.  Họ  làm  như  ông  chỉ  và  mọi  người  đều  phì  cười.  Bạn  làm  thử 
 đi, xem có nín cười không, và có thấy dễ chịu trong tâm hồn không. 

 Trường  hợp  thứ  nhì  là  một  giai  thoại  về  vua  Christian  IX.  Trong  các  buổi  dạ 
 hội  ở  triều  đình  Copenhague,  nhà  vua  thường  quay  lại  nhìn  Hoàng  hậu,  mỉm  cười 
 rồi  nói”  Một,  hai,  ba,  bốn,  năm”.  Hoàng  hậu  mỉm  cười  lại,  đếm  tiếp  “Năm,  sáu,  bảy, 
 tám,  chín”.  Thế  là  bao  nhiêu  người  có  mặt  đều  cười  rộ  lên,  không  khí  vui  vẻ  tới  mãn 
 buổi. 

 Một  số  người  nghiêm  khắc  chắc  sẽ  bĩu  môi  chê  vua  Christian  IX  là  làm  một 
 trò  hề  vô  vị,  vô  nghĩa  lý.  Coi  chừng  đấy.  Những  vị  đó  mắc  bệnh  của  thời  đại  rồi  đấy. 
 Đếm  từ  một  đến  năm,  quả  là  một  việc  vô  nghĩa  thật;  nhưng  làm  cho  người  khác 
 cười  để  mình  và  họ  vui  lên  một  chút  thì  lại  là  một  hành  động  rất  nhiều  ý  nghĩa,  tỏ 
 rằng  chúng  ta  có  một  tâm  hồn  khoáng  đạt,  có  lòng  yêu  người  nữa.  Tóm  lại  bảy  lời 
 khuyên về phép dưỡng sinh: 

 1.- Tập tự chủ để làm chủ hoàn cảnh 
 2.- Tập tinh thần dễ dãi 
 3.- Tập tinh thần giản dị 
 4.- Tập yêu công việc 
 5.- Tập yêu người xung quanh 
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 6.- Đừng quá lo lắng về cơ thể của ta 
 7.- Tập cười. 

 Theo  đúng  được  bảy  lời  khuyên  đó  thì  ta  tránh  được  75%  bệnh  tật  của  ta, 
 sống vui vẻ, mạnh khỏe 365 ngày một năm như John A. Schinder nói. 

 Nguyễn Hiến Lê 
 Sống 365 Ngày Một Năm 

 NXB Văn hóa Thông tin, quý 2. 2004, tr. 75-98 

 *  Tôi  không  được  rõ  phép  dưỡng  sinh  của  người 
 phương  Tây  thời  cổ  nhưng  tôi  biết  rằng  ở  phương 
 Đông,  hơn  hai  ngàn  năm  trước,  Trang  Tử  đã  viết  hai 
 thiên  nhan  đề  là  Đạt  sinh  và  Dưỡng  sinh  chủ,  đại  ý  là 
 khuyên  ta  hai  điều  dưới  đây  mà  các  bác  sĩ  và  tâm  lí 
 gia hiện nay đã thí nghiệm và nhận là đúng: 

 1.  Đừng  tách  rời  vật  chất  và  tinh  thần,  cả  hai  chỉ  là 
 một. 

 2. Phải sống thuận theo thiên nhiên. 

 Mà  chẳng  riêng  gì  Lão  Trang,  ngay  môn  đệ  của 
 Khổng  giáo  cũng  có  một  lối  sống  khoáng  đạt,  vui  vẻ: 
 về  vật  chất  thì  giản  dị,  quả  dục,  không  để  cho  vật 
 làm  lụy  ta;  về  tinh  thần  thì  khoan  hòa,  không  oán 
 trời,  không  trách  người,  làm  hết  sức  mình,  rồi  mặc 
 cho việc xảy ra sao thì xảy. 

 Cổ nhân sáng suốt thật! 

 Nguyễn Hiến Lê 
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 BẠN BAO NHIE� U TUO� I? 

 DOROTHY CARNEGIE 
 NGUYỄN HIẾN LÊ  dịch 

 I. NẾU BẠN SỢ GIÀ THÌ XIN BẠN ĐỌC CHƯƠNG NÀY 

 M  ột  ông  bạn  mới  thú  với  tôi:  “Tôi  không  sợ  tuổi  già,  mà  sợ  những  tật  nó 
 thường  tới  cùng  với  tuổi  già,  như  tật  than  thân  trách  phận,  tật  đã  không  giúp  đỡ  ai 
 được  việc  gì  mà  còn  bắt  mọi  người  phải  săn  sóc  mình  từng  ly  từng  tí  như  một  đứa 
 con  nít,  tật  sống  lùi  về  dĩ  vãng,  tật  lãi  nhãi  kể  đi  kể  lại  hoài  một  chuyện  và  còn  biết 
 bao tật đáng ghê sợ nữa. Thà chết chứ tôi không chịu vậy!” 

 Thì  ai  mà  chịu  như  vậy?  Nhưng  tôi  xin  báo  tin  mừng  này:  chúng  ta  không 
 nhất  định  phải  có  những  tật  đó.  Mà  khi  đã  ngăn  được  những  tật  do  tinh  thần  suy 
 kém  mà  ra  đó  thì,  bạn  và  tôi,  dù  80  tuổi  hoặc  già  hơn  nữa,  vẫn  có  thể  sống  một  đời 
 vui  thú,  đáng  sống  như  hồi  20  hoặc  40  tuổi.  Nào,  chúng  ta  thử  nhìn  ở  xung  quanh, 

 ĐỖ HỒNG NGỌC & NHIỀU TÁC GIẢ: TUYỂN TẬP CÀNH MAI SÂN  TRƯỚC * *  266 



 soi  tấm  gương  của  vài  nhân  vật  siêu  quần  đương  thời,  tuổi  tuy  già  mà  tinh  thần  vẫn 
 trẻ. 

 Chẳng  hạn  ông  Bertrand  Russell,  một  triết  gia  Anh  nhỏ  người,  nhỏ  nhưng  mà 
 nhỏ  hột  tiêu.  Ông  đã  80  tuổi  mà  phàn  nàn  rằng  đã  thấy  mệt  mỏi  khi  ông  đi  một  hơi 
 9  cây  số.  Ông  nói:  “Đa  số  những  người  tôi  quen,  khi  về  hưu  mà  không  làm  việc  gì 
 thì  chỉ  ít  năm  là  chết  vì  ở  không,  chán  ngán.  Một  người  đã  hoạt  động,  suốt  đời  chỉ 
 mong  được  sống  an  nhàn  trong  cảnh  già,  mà  khi  dưỡng  lão,  cũng  thấy  cái  đời  ăn 
 không  ngồi  rồi  là  chịu  không  nổi.  Tôi  tin  rằng  người  ta  càng  vui  thì  càng  sống  lâu, 
 và muốn vui sướng thì về già cũng vẫn phải hoạt động, nếu còn đủ sức hoạt động”. 

 Rồi  tới  gương  ông  Vittorio  Emanuelle  Orlando,  vị  thủ  tướng  Ý  đã  ký  tên 
 trong  hòa  ước  Versailles,  cuối  đại  chiến  thứ  nhất.  Năm  94  tuổi,  ông  làm  việc  mỗi 
 ngày  10  giờ,  vừa  hoạt  động  ở  Thượng  nghị  viện  Ý,  vừa  làm  giám  đốc  một  phòng 
 luật  có  danh  tiếng,  vừa  làm  hội  trưởng  hội  luật  sư,  lại  vừa  dạy  học  ở  trường  Đại  học 
 La Mã. 

 Bác  sĩ  Raffaele  Bastianelli,  một  trong  những  nhà  giải  phẫu  danh  tiếng  khắp 
 thế  giới,  hồi  90  tuổi  còn  lập  một  chương  trình  làm  việc  mỗi  ngày,  mà  nhiều  thanh 
 niên  nếu  theo  đúng  chương  trình  đó  cũng  mệt  lử  ra.  Ông  mổ  xẻ  ba  lần  mỗi  tuần 
 trong  dưỡng  đường  tư  của  ông,  mỗi  ngày  có  những  giờ  nhất  định  để  khám  bệnh,  rồi 
 còn  nghiên  cứu  về  y  học,  tự  lái  xe  lấy,  tự  lái  máy  bay  lấy  cho  tới  đầu  đại  chiến  thứ 
 nhì  mới  thôi.  Ông  là  một  tấm  gương  tinh  thần  thắng  thể  xác  vì  từ  hồi  30  tuổi  ông  đã 
 bị bệnh tê thấp, bệnh đau bao tử và mất ngủ. 

 Triết  gia  Benedette  Croce,  mặc  dầu  bệnh  tật  mà  80  tuổi  còn  dạy  học,  soạn 
 sách, làm việc 10 giờ mỗi ngày. 

 Francesco  Nitti,  một  thủ  tướng  Ý  khác,  86  tuổi  mà  cũng  làm  việc  mỗi  ngày 
 10 giờ. 

 Ông  Horder,  viên  ngự  y  của  Anh  hoàng  George,  80  tuổi  mà  còn  làm  việc  12 
 giờ một ngày, lúc nào rảnh lại săn sóc vườn và làm thơ. 

 Các  bà  già  cũng  không  chịu  kém  các  ông  già  về  phương  diện  hoạt  động.  Nữ 
 bác  sĩ  Ellis  Helen  Boyle  ở  Anh,  người  đàn  bà  đầu  tiên  làm  hội  trưởng  hội  Nghiên 
 cứu  Tâm  lý  về  Y  học  của  Hoàng  gia,  sống  một  mình  trong  một  ngôi  nhà  không  có 
 nước,  không  có  điện.  Hồi  84  tuổi  bà  làm  việc  suốt  ngày,  ngủ  trưa  một  giờ  nhưng  tối 
 làm việc tới hai giờ khuya. 

 Bà  Olivia  Rosetti,  dịch  giả  và  chú  thích  gia  nổi  danh,  hồi  80  tuổi  làm  việc 
 mỗi ngày 6 giờ, chỉ ngủ 6 giờ một đêm. 

 ĐỖ HỒNG NGỌC & NHIỀU TÁC GIẢ: TUYỂN TẬP CÀNH MAI SÂN  TRƯỚC * *  267 



 Ở  Huê  Kỳ,  cũng  có  những  bà  già  rất  hoạt  động  như  bà  Arturo  Toscanini,  làm 
 giám đốc dàn nhạc NBC, năm 1954, bà 87 tuổi mới nghỉ hưu. 

 Nữ  thi  sĩ  Carl  Sandburg  67  tuổi  mới  thôi  viết.  Và  cụ  Moses,  67  tuổi  mới  học 
 vẽ,  hiện  nay  thành  một  họa  sĩ  nổi  danh  bực  nhất,  mặc  dầu  96  tuổi  vẫn  còn  ngồi 
 trước giá vẽ. 

 Tôi  quên  chưa  kể  bác  sĩ  Anton  Lulius  Carlson,  cựu  giáo  sư  môn  Sinh  lý  ở  Đại 
 học  đường  Chicago,  hội  trưởng  hội  Nghiên  cứu  Y  học  của  Huê  Kỳ,  hiện  nay  đã 
 ngoài  80  tuổi  mà  còn  bỏ  ra  mỗi  ngày  9  -  10  giờ  để  nghiên  cứu  về  tuổi  tác.  Hồi  xưa 
 ông  làm  việc  15  giờ  mỗi  ngày,  nay  ông  tự  nuông  chiều  mình,  tự  cho  mình  hưởng 
 cảnh dưỡng lão, nên mới rút số giờ làm việc xuống còn 10 hay 9 giờ mỗi ngày. 

 Không sao kể hết được những người tuy già mà vẫn còn hoạt động như vậy. 
 Bạn  bảo  đó  là  những  lệ  ngoại,  những  vĩ  nhân,  những  thiên  tài  mà  phàm  nhân 

 chúng  ta  không  thể  so  sánh  được.  Vâng.  Nhưng  còn  biết  bao  người  khác  không  phải 
 là thiên tài, có gì đặc biệt mà tuổi tuy cao vẫn không chịu ngồi không. 

 Chẳng  hạn  cụ  già  J.  W.  Johnston,  đúng  100  tuổi,  mà  mỗi  ngày  vẫn  còn  làm 
 thợ  mộc  ở  Los  Angeles  xứ  Californie.  Cụ  còn  khiêng  những  cuộn  giấy  bồi  nặng 
 chục ký leo lên một cầu thang cao sáu thước. Cụ nói không biết đau ốm là gì. 

 Hoặc  như  trường  hợp  bà  Loen  Waseter  ở  Trucksville,  xứ  Pensylvania,  70 
 tuổi,  ốm  yếu,  bị  chứng  thần  kinh,  viêm  tĩnh  mạch  sưng  từ  lâu,  hồi  nhỏ  đã  bị  mổ  xẻ 
 13  lần,  vậy  mà  vẫn  vui  vẻ,  làm  việc  suốt  ngày,  quét  dọn  một  ngôi  nhà  9  phòng  mà 
 không  mướn  người,  săn  sóc  một  khu  vườn  mênh  mông  có  đủ  hoa  và  cây  ăn  trái,  lại 
 nấu ăn, làm bánh rất khéo. 

 Tôi  còn  nhớ  một  cụ  già  ở  quê  tôi,  cụ  W.  A.  Graham,  thọ  trên  100  tuổi,  một 
 triệu  phú  đã  giúp  đỡ  nhiều  việc  từ  thiện  trong  miền.  Hồi  100  tuổi,  thể  chất  cùng  tinh 
 thần  cụ  vẫn  hoạt  động,  cụ  vẫn  thích  đi  bộ  20  cây  số  để  khuyên  mọi  người  rằng: 
 “Một người đi có giá trị bằng hai người ngồi”. 

 Cụ  William  Hall,  ở  New  Hampshire,  100  tuổi  mà  coi  sóc  trại  ruộng  với  con 
 trai. Người con lo chăn bầy bò còn cụ lo việc trong nhà. 

 Cụ  bà  Eunice  H.  Palmer  ở  Machiasport,  xứ  Maine,  103  tuổi  khuyên  những  ai 
 muốn  vui  hưởng  cảnh  già:  “Làm  việc  hoài  đi  để  không  có  thì  giờ  nghĩ  đến  bệnh  tật, 
 phiền não nữa”. 

 Mặc  dầu  sống  lâu  như  vậy,  các  cụ  đó  không  tỏ  ra  một  dấu  hiệu  lẩm  cẩm  nào, 
 không  đòi  người  khác  phải  chiều  chuộng  mình  như  con  nít,  không  có  những  tật  mà 
 chúng  ta  gọi  là  tật  của  tuổi  già.  Thực  ra,  ngoài  70  tuổi,  các  cụ  ấy  thấy  sinh  lực  trở 
 lại, thấy “hồi xuân” như bác sĩ Martin Goumpert nói. 
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 Bác  sĩ  Goumpert  viết  :  “Tuổi  già  tự  nó  làm  phát  triển  một  năng  lực  sáng  tác 
 mà  từ  trước  tới  nay  ít  khi  ta  để  ý  tới...  Và  tôi  tự  hỏi  hết  thảy  chúng  ta,  khi  tìm  ra 
 được  kho  tàng  đó  của  tuổi  già,  biết  đâu  chẳng  thấy  đời  sống  phong  phú  hơn,  sung 
 sướng hơn”. 

 Nếu  những  người  đó  có  thể  giữ  cho  tuổi  tuy  cao  mà  tinh  thần  vẫn  trẻ,  thì  bạn 
 và  tôi,  cũng  giữ  được  như  vậy  chứ,  nếu  chúng  ta  biết  bỏ  những  lo  lắng  vô  ích  đi  mà 
 chuyên  chú  vào  những  thái  độ  nó  làm  cho  tinh  thần  ta  tăng  tiến  lên.  Chúng  ta  có  thể 
 giữ  tinh  thần  trẻ  trung  và  cường  tráng  mặc  dầu  thể  xác  đã  già  nua.  Ta  nên  nhớ  lời 
 nhà  xã  hội  học  David  Riesman:  “Trong  những  trường  hợp  Bertrand  Russelle  hoặc 
 Toscanini,  nhờ  tinh  thần  hoạt  động  mà  thân  thể  giữ  được  hoạt  động...  Freud  mặc 
 dầu  bị  ưng  thư  ở  miệng,  ăn  uống  khó  khăn,  mà  vẫn  sống  mạnh  mẽ,  càng  già  càng 
 hoạt động, độc lập”. 

 Vâng,  các  nhà  bác  học  đương  tìm  tòi,  tiếp  tục  kiếm  những  chứng  cứ  nó  bắt  ta 
 xét  lại  quan  niệm  cũ  của  ta  rằng  tuổi  già  là  tuổi  suy  nhược,  vô  dụng.  Không.  Tuổi 
 già  không  làm  cho  năng  lực  ta  giảm  lần  tới  tiêu  tan  hết  đi  đâu,  mà  trái  lại  có  thể  làm 
 cho những năng lực đó hồi xuân lại. 

 II. SỐNG THẾ NÀO CHO ĐƯỢC TRĂM TUỔI MÀ VẪN SUNG SƯỚNG 
 Năm  1954,  hai  bác  sĩ  ông  Flanders  Dumbar  và  em  ông,  ông  Francis  chỉ  huy 

 một  cuộc  nghiên  cứu  không  tiền  trong  Y  học,  tức  cuộc  nghiên  cứu  về  những  người 
 già  thọ  từ  100  tuổi  trở  lên.  Hình  như  hai  ông  đã  phỏng  vấn  khoảng  1.580  cụ  già  ở 
 Huê Kỳ và nghiên cứu kỹ lưỡng trường hợp của 20% số người đó. 

 Theo  trần  thuật  đó,  thọ  100  tuổi  không  phải  là  do  di  truyền,  mà  phần  lớn  là  do 
 cá  tính,  tư  chất  của  ta.  Nếu  bạn  có  một  sức  khỏe  trung  bình,  nếu  bạn  lại  có  tính  tự 
 lập,  can  đảm,  thân  ái  với  mọi  người,  yêu  thích  công  việc  của  mình,  thì  bạn  có  hy 
 vọng thọ 100 tuổi mà vui hưởng cảnh già. 

 Hết  thảy  những  cụ  già  mà  Ủy  ban  Dumbar  đã  nghiên  cứu,  đều  mạnh  khỏe 
 hăng hái sống, không sợ chết. Tuổi các cụ tuy cao mà các cụ không già. 

 Theo  tôi  hiểu  thì  bài  trần  thuật  của  Dumbar  chứng  thực  điều  này:  tinh  thần 
 không tiến nữa thì mới là già, còn tiến thì còn trẻ, mặc dầu tuổi đã cao. 

 Khi  chúng  ta  thôi  học,  thôi  tu  luyện,  thì  dù  tuổi  trên  khai  sinh  còn  nhỏ,  ta 
 cũng  là  người  “hết  xài”  rồi,  bỏ  đi  rồi,  để  nằm  ghế  xích  đu.  Chúng  ta  đã  xuống  dốc 
 dù là mới 20 tuổi. 

 Bài  trần  thuật  của  Dumbar  cho  thấy  rằng  những  người  sống  lâu  và  vui  sướng 
 đều có thái độ chung về tinh thần. 
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 Hết  thảy  các  cụ  100  tuổi  đều  làm  việc  không  nghỉ.  Chưa  có  cụ  già  nào  nghỉ 
 ngơi  hoàn  toàn  mà  thọ  100  tuổi  bao  giờ.  Hai  ông  Dumbar  kết  luận:  “Những  cụ  già 
 nào  sáu  mươi  lăm  tuổi  còn  khỏe  mạnh,  đều  muốn  làm  việc,  và  nhờ  làm  việc  mà  giữ 
 được  khỏe  mạnh.  Những  cụ  nào  đã  thôi  không  làm  công  việc  hồi  trẻ  nữa  thì  cũng 
 kiếm việc mới để làm”. 

 Về  cảm  xúc  thì  những  cụ  trăm  tuổi  đó  không  gắt  gỏng,  khó  tính,  dễ  hờn  giận, 
 mà  trái  lại,  bình  tĩnh  vui  vẻ,  không  lo  lắng,  không  bị  chứng  huyết  áp.  Một  cụ  bà 
 không  hề  biết  tên  bác  sĩ  của  mình  vì  chưa  bao  giờ  lại  bác  sĩ.  Một  cụ  bà  khác  nói 
 rằng  bị  cảm  lạnh  lần  đầu  tiên  năm  cụ  113  tuổi  vì  cháu  cụ  cấm  không  cho  cụ  ra  mưa, 
 sợ cụ đau. 

 Cách  ăn  uống  của  mỗi  cụ  tuy  khác  nhau,  nhưng  không  cụ  nào  uống  rượu 
 mạnh và đốt liên tiếp hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác.  Các cụ đều điều độ. 

 Chín  mươi  tám  phần  trăm  các  cụ  ấy  có  gia  đình,  rất  ít  cụ  ly  dị.  Các  cụ  đông 
 con  gấp  hai  rưỡi  các  người  khác,  vài  cụ  có  tới  mười,  hai  chục  người  con,  tính  trung 
 bình  là  bốn  người.  Họ  cho  con  là  nguồn  vui  chứ  không  phải  là  một  của  nợ,  và 
 không bao giờ phàn nàn về nỗi nuôi con vất vả. 

 Độc  lập  là  một  tính  tình  đặc  biệt  nữa  của  các  cụ  thọ  trăm  tuổi  .  Phần  đông  các 
 cụ  không  chịu  sống  chung  với  con,  và  thích  mưu  sinh  lấy  hơn  là  để  con  cháu  cấp 
 dưỡng.  Các  cụ  bận  rộn  về  đời  sống  nên  không  nghĩ  đến  chết;  trong  câu  chuyện,  vẫn 
 tính  những  việc  lâu  dài  tưởng  chừng  như  còn  sống  được  nhiều  năm  nữa.  Các  cụ  dễ 
 chấp  nhận  sự  thay  đổi  và  những  ý  mới,  thích  giao  du,  khoáng  đạt,  hóm  hỉnh,  ít  khi 
 nhớ tiếc những ngày sung sướng đã qua. 

 Xét  kỹ  thì  công  trình  nghiên  cứu  của  Dumbar  cho  chúng  ta  nhiều  hy  vọng. 
 Dù  không  sống  được  trăm  tuổi  đi  nữa,  chúng  ta  ít  nhất  cũng  có  thể  luyện  tập  những 
 thái độ nào nó giúp các cụ đó thấy tuổi già là phước chứ không phải là họa. 

 Các  nhà  sinh  lý  học  bảo  ta  rằng  cơ  thể  chúng  ta  không  già  thình  lình  như  ta 
 tưởng  đâu.  Theo  bác  sĩ  Nathan  W.  Shock  ở  dưỡng  đường  châu  thành  Baltimore,  thì 
 “  ta bắt đầu già từ cái năm ta thôi lớn”. 

 Và  bác  sĩ  N.  J.  Berill  ở  Đại  học  đường  Mc.  Gil  Gia  Nã  Đại,  nói:  “Không  có 
 người  đàn  ông  hay  đàn  bà  nào  mà  một  bộ  phận  trong  người  đồng  thời  già  đi  một 
 lúc;  một  người  65  tuổi  có  thể  có  một  trái  tim  40  tuổi,  hai  trái  thận  50  tuổi  và  một  lá 
 gan  80  tuổi...  Một  người  91  tuổi  có  bộ  thần  kinh  30  tuổi,  hai  trái  thận  60  tuổi...  như 
 vậy người đó trẻ hơn tuổi”. 

 Bạn  đừng  sợ  rằng  già  thì  hóa  lẫn  mà  trí  thông  minh  mất  đi.  Bác  sĩ  Shock, 
 cũng  như  nhiều  nhà  khảo  cứu  khác,  nhận  thấy  rằng  những  người  thông  minh  thì 
 càng  già  càng  thông  minh,  còn  những  người  ngu  độn  thì  càng  già  càng  ngu  độn. 
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 Mặc  dầu  ngoài  60  tuổi,  ta  học  mỗi  ngày  mỗi  khó  nhớ,  nhưng  óc  ta  vẫn  minh  mẫn. 
 Từ  hồi  ta  bắt  đầu  biết  đi,  cơ  thể  ta  đã  bắt  đầu  chậm  lớn  rồi;  nhưng  tinh  thần  ta  tiến 
 mạnh  tới  hồi  ta  40  tuổi  và  tiếp  tục  tiến  nữa  khi  ta  60  tuổi,  tuy  chậm  hơn.  Bác  sĩ 
 Berrill  bảo:  “Tới  80  tuổi,  tinh  thần  ta  cũng  không  kém  hồi  35  tuổi,  mặc  dầu  nó  có 
 khác.  Già  thì  học  thường  kém  đi  thật,  nhưng  kém  không  phải  tại  trí  óc  ta  suy  mà  tại 
 ta không hăng hái học những điều mới nữa. Không dùng tới thì bộ máy phải sét”. 

 Vậy  thì  theo  khoa  học,  không  có  lý  gì  mà  tuổi  già  làm  cho  ta  thành  một  gánh 
 nặng  cho  chính  bản  thân  ta  và  cho  xã  hội.  và  năng  lực  có  thể  suy,  chứ  không  phải  là 
 hết  thảy  các  năng  lực.  Bác  sĩ  A.  J.  Calson,  một  nhà  chuyên  môn  nổi  danh  nhất  về 
 tuổi  già  ở  Huê  Kỳ,  nói:  “Thật  đáng  buồn  mà  thấy  phần  đông  chúng  ta  bỏ  phí  thời 
 trung  niên  của  chúng  ta.  Kết  quả  là  cuối  tuổi  đó,  đáng  lẽ  ta  tới  mức  hoạt  động,  hữu 
 ích  nhất  thì  thành  ra  những  cái  vỏ  rỗng,  xấu  xa,  ngu  độn,  vô  ích,  lẩm  cẩm  và  như 
 con  nít”.  Chính  ra  những  năm  bắt  đầu  già  là  thời  phong  phú  nhất  trong  đới  ta,  là  cái 
 mùa  ta  vui  vẻ  hái  những  trái  của  kinh  nghiệm  và  hiểu  biết;  cái  tuổi  được  hưởng  đời, 
 mà  hồi  trẻ  vì  phải  phấn  đấu,  vì  tham  vọng,  vì  gắng  sức  làm  ăn  nên  chưa  được 
 hưởng. 

 Khoa  học  đã  thắng  được  nhiều  bệnh  trong  nửa  thế  kỷ  nay,  đã  tăng  tuổi  thọ 
 trung  bình  của  loài  người  được  khoảng  20  năm.  Ngày  nay  nó  đương  ráng  nghiên 
 cứu  để  giúp  chúng  ta  hưởng  20  năm  đó  một  cách  sung  sướng  hơn,  hữu  ích  hơn. 
 Chúng ta phải lấy câu này làm châm ngôn:  tinh thần  già giặn chứ đừng già nua. 

 III. ĐỪNG ĐÁNH BẠN VỚI CÁI GHẾ XÍCH ĐU! 
 Bác  sĩ  Marc  H.  Hollender  và  Stanley  A.  Frankel,  trong  tạp  chí  Sức  khỏe  ngày 

 nay  ,  kể  chuyện  một  bà  già  81  tuổi  ở  Kansas  City,  nhận  được  một  cái  ghế  xích  đu 
 của  con  gái  gởi  tặng,  bèn  gởi  trả  lại,  với  hàng  chữ:  “Má  bận  việc  quá,  không  có  thì 
 giờ nằm ghế xích đu!”. 

 Bà  cụ  đó  đã  nắm  được  bí  quyết:  tinh  thần  già  giặn  chứ  không  già  nua.  Bà  cụ 
 đã  học  được  điều  này:  làm  việc  là  nguyên  tắc  căn  bản  của  đời  sống,  của  hạnh  phúc, 
 của sự giúp đỡ. 

 Nếu  bạn  cho  rằng  cái  phước  quý  nhất  là  được  sống  an  nhàn  suốt  đời,  nếu  bạn 
 mong  một  ngày  kia  được  nằm  trong  cái  ghế  xích  đu,  nghỉ  ngơi,  dưỡng  lão,  thì  bạn 
 điên.  Vì  sự  ngồi  rồi  là  kẻ  thù  mạnh  nhất  của  con  người,  là  một  cảnh  địa  ngục  tạo  ra 
 sự khốn khổ, sự suy nhược rồi chết. 

 Làm việc nhiều quá thường khi không có hại cho bằng nghỉ ngơi nhiều quá. 
 Bác  sĩ  W.  Melville  Armott,  giáo  sư  trường  Y  học  ở  Đại  học  đường 

 Birmington  (Anh)  bảo  rằng  nghỉ  ngơi  quá  nhiều  có  thể  làm  cho  cơ  thể  thay  đổi  một 
 cách  có  hại.  “Còn  sự  làm  lụng  không  làm  hại  cho  những  bộ  phận  lành  mạnh”.  Ông 
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 nói  thêm:  “Làm  việc,  dù  làm  việc  nặng  nhọc  và  đôi  khi  nguy  hiểm  đi  nữa,  mà  vẫn 
 ăn đủ, ngủ đủ, nghỉ ngơi đủ thì không hại gì hết, còn có lợi là khác”. 

 Hình  như  sự  làm  việc  là  một  yếu  tố  khỏi  mau  già.  Bác  sĩ  O.  Voght,  tại  viện 
 nghiên  cứu  về  óc  ở  Neustadt  Schwarzwald  (Đức),  trong  một  hội  nghị  quốc  tế  vừa 
 rồi,  xét  về  tuổi  già,  nói  rằng  sự  làm  việc  bằng  óc  có  công  hiệu  là  hoãn  tuổi  già  lại. 
 Càng  làm  việc  nhiều  bằng  tinh  thần  càng  lâu  già.  Ông  xem  xét  bằng  kính  hiển  vi, 
 những  tế  bào  của  bộ  thần  kinh  trong  óc  một  người  già  không  bệnh  tật,  và  thấy  tuổi 
 già  không  làm  cho  những  tế  bào  đó  thay  đổi  chút  gì  cả.  Trong  óc  của  hai  bà  cụ,  một 
 bà  mất  hồi  90  tuổi,  một  bà  mất  hồi  100  tuổi,  và  cả  hai  đều  sống  một  đời  rất  hoạt 
 động, ông thấy tế bào còn “trẻ” một cách lạ lùng. 

 Ông  tuyên  bố  thêm  rằng  chưa  hề  thấy  những  tế  bào  thần  kinh  bị  suy  nhược  vì 
 sự làm lụng quá sức. 

 Không.  Bạn  không  chết  vì  làm  việc  khó  nhọc  đâu,  mà  chết  vì  lo  lắng,  vì 
 huyết  áp  tăng.  Những  nhà  kinh  doanh  ngày  nay  mới  năm  chục  tuổi  đã  lăn  đùng  ra, 
 không  phải  là  chết  vì  làm  việc  quá,  như  mọi  người  và  nhất  là  vợ  họ  tưởng  đâu. 
 Chính  cái  không  khí  căng  thẳng  trong  đó  họ  sống,  chính  những  đêm  không  ngủ, 
 chính  nỗi  lo  sợ  ganh  đua  và  thất  bại,  đã  làm  cho  họ  mất  sinh  lực.  Rồi  lại  thêm  rượu, 
 thuốc ngủ, những cuộc chơi “gôn” sôi nổi làm cho họ mau chết. 

 Chỉ  nội  một  điều  kinh  khủng  này  là  già  nửa  số  bệnh  nhân  nằm  trong  các 
 dưỡng  đường  Huê  Kỳ  mắc  bệnh  thần  kinh,  cũng  đủ  cho  thấy  rằng  có  cái  gì  không 
 ổn trong đời sống hiện đại. Mà cái đó không phải là sự làm việc khó nhọc. 

 Dân  tộc  Huê  Kỳ  có  mức  sống  cao  nhất  thế  giới.  Nhờ  kỹ  thuật  và  khoa  học 
 tiến  bộ,  người  Huê  Kỳ  ngày  nay  đỡ  phải  làm  những  việc  khó  nhọc  như  ông  cha  họ, 
 giờ  làm  việc  thì  giảm  mà  tiền  công  thì  tăng,  máy  móc  giúp  đỡ  họ  rất  nhiều,  họ  có 
 nhiều  thì  giờ  rảnh  hơn.  Vậy  thì  họ  bị  bệnh  thần  kinh  không  tại  họ  phải  làm  việc  khó 
 nhọc. 

 Vì  làm  việc  là  một  điều  kiện  để  sống,  tôi  nói  để  sống,  chứ  không  phải  chỉ  để 
 kiếm  ăn.  Không  hoạt  động  thì  cơ  thể  cũng  như  tinh  thần  suy  nhược  rồi  hủy  hoại  .  Cổ 
 nhân  nghĩ  lầm  mới  cho  rằng  Thượng  đế  muốn  phạt  loài  người  nên  bắt  người  phải 
 làm  việc.  Không,  sự  làm  lụng  không  phải  là  một  hình  phạt  mà  là  một  phần  thưởng. 
 Không làm việc thì không có văn minh mà loài người cũng bị tiêu diệt. 

 Kẻ  nào  cho  làm  lụng  chỉ  để  kiếm  ăn,  và  một  khi  đủ  ăn  rồi  thì  có  thể  không 
 làm gì hết, sẽ không hưởng một cái thú lớn nhất của loài người. 

 Một  số  người  cho  rằng  văn  minh  cơ  giới  hiện  đại  làm  cho  sự  làm  lụng  mất 
 cái  thú  sáng  tác,  mà  sự  phân  công,  chuyên  nghiệp  bắt  người  ta  làm  hoài  một  việc 
 suốt ngày này qua ngày khác, thành thử ta chán ngán, không muốn gắng sức. 
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 Tôi  đã  kinh  nghiệm  về  điều  đó.  Đã  có  thời  tôi  làm  thư  ký  đánh  máy  những 
 bản  thống  kê  cho  một  công  ty  nọ.  Công  việc  của  tôi  là  đánh  máy  tờ  trần  thuật  lớn  về 
 lý  tài,  suốt  ngày,  suốt  tháng.  Cần  nhất  là  đánh  cho  đúng  rồi  tới  đánh  cho  mau.  Tôi 
 không  thể  bảo  rằng  tôi  thích  công  việc  đó  được.  Nó  khó  nhọc,  buồn  chán  làm  sao! 
 Nhưng  tôi  có  thể  ngay  thẳng  nói  rằng  tôi  đã  tự  đắc  vì  tận  lực  làm  công  việc  cho 
 hoàn  toàn.  Công  việc  đó  làm  bằng  máy  nhưng  làm  rất  khéo.  Mặc  dầu  nó  chỉ  là  một 
 phần  nhỏ  trong  công  việc  của  công  ty,  nhưng  tôi  cũng  thấy  khoan  khoái  vì  tôi  đã 
 chiến  đấu  để  đạt  sự  hoàn  thiện,  cả  trong  những  điều  kiện  nhỏ  nhặt,  như  vậy  là  tôi  đã 
 làm cho tư cách tôi phát huy, tấn triển. 

 Và  tôi  đã  tìm  thấy  được  chân  lý  trong  lời  nói  ngộ  nghĩnh  này  của  G.  K. 
 Chesterlon:  “Cách  hay  nhất  để  khỏi  làm  một  người  thư  ký  là  làm  một  người  thư  ký 
 rất giỏi”. 

 Ông  Carl  F.  H.  Henry,  giáo  sư  Thần  học  và  Triết  lý  Da  Tô  ở  Đại  chủng  viện 
 tại  Pasadena,  xứ  Californie,  nói  rằng:  “Sự  mất  vui  trong  khi  làm  việc  và  sự  chán  nản 
 của  một  công  việc  không  thay  đổi  có  thể  không  phải  là  tại  tính  cách  của  công  việc, 
 mà tại tinh thần của người làm việc và không khí ở nơi làm việc”. 

 Nói  một  cách  khác  thì  ta  thấy  vui  hoặc  chán,  một  phần  lớn  là  do  thái  độ  của 
 ta đối với công việc. 

 Nhiều  bà  nội  trợ  chán  ngán  coi  công  việc  rửa  chén  mỗi  ngày  là  một  việc  ti 
 tiện  của  người  ở.  Vậy  mà  tôi  biết  một  cô  nọ  đã  cho  nó  một  cái  thích  thú.  Tên  cô  là 
 Borghild  Dahl.  Cô  làm  nghề  viết  văn,  đã  viết  một  cuốn  tự  truyện  và  nhiều  sách 
 khác,  nhiều  bài  báo  cho  các  tạp  chí.  Cô  Dahl  đã  mù  một  thời  gian  lâu.  Sau  nhiều  lần 
 mổ  mắt,  cô  trông  thấy  được  mờ  mờ.  Cô  nói  rằng  từ  lúc  cô  trông  thấy  được  thì  cô 
 cho  công  việc  rửa  chén  hàng  ngày  là  một  phép  màu  nhỏ:  “Tôi  nhìn  hoài  những  cảnh 
 vật  rực  rỡ  vẽ  trên  các  đĩa  chén.  Sau  bao  nhiêu  năm  tối  tăm,  mà  thấy  được  những  cái 
 đẹp  đó  trong  việc  nhà  hàng  ngày,  thì  thực  là  được  hưởng  một  ơn  huệ  vô  hạn  bề  trên 
 đã ban”. 

 Khốn  thay,  phần  đông  chúng  ta  không  thấy  được  những  giá  trị  cao  cả  trong 
 công việc mình làm. 

 Không  gì  trị  được  bệnh  một  cách  thần  hiệu  hơn  là  sự  làm  lụng.  Bà  Rita 
 Johnson ở Muleshoe, xứ Texas nhờ làm việc mà hết chứng thần kinh suy nhược. 

 Năm  1941,  ông  bà  Johnson  và  hai  người  con  tới  một  trại  ruộng  ở  New 
 Mexico.  Bà  Johnson  viết:  “Nơi  đó  là  một  hang  rắn,  đúng  theo  nghĩa  đen  cũng  như 
 nghĩa bóng. Đầy những rắn độc. Chắc rắn khắp xứ đã tụ họp nhau tại đó. 

 “Không  có  điện,  không  có  nước,  không  có  một  chút  tiện  nghi  nào  cả;  nhưng 
 chúng  tôi  không  buồn  vì  vậy.  Điều  tôi  lo  nhất,  lo  tới  hóa  đau,  là  nếu  chúng  tôi  bị  rắn 
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 cắn  thì  không  biết  sẽ  ra  sao.  Tôi  nằm  mê  hoài  lần  nào  cũng  thấy  bồng  một  đứa  cháu 
 chạy  đi  kiếm  thuốc  chữa  nọc  rắn.  Khi  nhà  tôi  làm  việc  ngoài  ruộng,  tôi  ở  nhà  nhìn 
 ra thấy vắng bóng một lát thì tôi đâm hoảng, tưởng có tai nạn gì xảy ra rồi. 

 “Tôi  tự  nghĩ  nếu  không  làm  việc  tối  tăm  mặt  mũi  cho  quên  mọi  sự  đi,  mà  cứ 
 lo  lắng  hoài  như  vậy  thì  tôi  sẽ  hóa  điên  mất.  Tôi  bèn  lột,  tỉa  hạt  bắp  để  trồng  360 
 mẫu,  tới  chai  cả  hai  bàn  tay.  Tôi  may  một  loạt  đủ  quần  áo  cho  cả  nhà.  Tôi  làm  các 
 thức  ăn  để  dành,  cả  nhà  dùng  năm  năm  cũng  không  hết.  Tôi  làm  việc  tới  nỗi  mệt 
 quá, chỉ nghĩ tới sự được ngả lưng, không nhớ tới rắn nữa. 

 “Một  năm  sau,  chúng  tôi  rời  đi  chỗ  khác,  không  ai  bị  rắn  cắn  một  lần  nào  hết. 
 Từ  đó  tôi  phải  khỏi  làm  việc  cực  khổ  như  vậy  nữa,  nhưng  nhớ  lại  tôi  không  ân  hận 
 gì cả, vì nhờ như vậy tôi mới khỏi điên”. 

 Người  nào  học  được  bài  học  đó,  như  bà  Johnson,  mà  thoát  được  một  cơn 
 khủng  hoảng  nhờ  sự  làm  việc  nặng  nhọc,  sẽ  có  một  khí  giới  luôn  luôn  công  hiệu  để 
 thắng  mọi  nghịch  cảnh,  thắng  cả  những  bi  kịch  trong  đời  mình  hoặc  cảnh  đau  khổ  vì 
 mất một người thân. 

 Ông  Edmund  Burke  nói:  “Đừng  bao  giờ  thất  vọng.  Nhưng  nếu  thất  vọng  thì 
 cũng cứ tiếp tục làm việc đi”. 

 Ông  không  lý  thuyết  đâu,  ông  đã  kinh  nghiệm  điều  đó.  Ông  đã  mất  một  đứa 
 con  trai  yêu  quý.  Lại  thêm  ông  càng  nghiên  cứu,  suy  nghĩ  càng  tin  chắc  rằng  văn 
 minh  của  loài  người  đang  xuống  dốc.  Ông  thất  vọng,  nhưng  vẫn  tiếp  tục  làm  việc, 
 vì  làm  việc,  theo  ông,  là  giữ  được  một  tinh  thần  mạnh  trong  cái  thế  giới  đảo  điên 
 này. 

 Vâng,  làm  việc  là  luật  của  đời  sống.  Nếu  vì  lẽ  này  hay  lẽ  khác,  ta  không  được 
 làm  việc  thì  ta  sẽ  đau  khổ.  Cho  nên  trong  các  nhà  thương  điên,  các  liệu  dưỡng  viện, 
 trong  bất  kỳ  nơi  nào  mà  con  người  phải  sống  cách  biệt  với  người  khác,  thì  người  ta 
 cũng dùng đến phương thuốc công hiệu ấy là làm việc. 

 Lời  nói:  “Kẻ  nào  dưỡng  lão  sẽ  chết  sớm”  đúng  một  cách  đáng  buồn  vì  cảnh 
 an  nhàn  làm  mất  sinh  lực  mà  cơ  thể  ta  giảm  sức  chống  với  bệnh  tật.  Những  người 
 về  dưỡng  lão  mà  sung  sướng  đều  là  những  người  vẫn  làm  việc,  mà  chỉ  thay  đổi 
 công việc thôi. 

 Quan  niệm  rằng  người  ta  65  tuổi  thì  phải  về  hưu  là  một  quan  niệm  lỗi  thời  và 
 là  một  sự  nhục  nhã  cho  một  dân  tộc  tự  hào  là  tiên  tiến  như  dân  tộc  Huê  Kỳ.  Năm 
 1870  sở  Hỏa  xa  đã  định  tuổi  về  hưu  là  65;  rồi  năm  1937,  Ủy  ban  An  sinh  Xã  hội  đã 
 áp  dụng  tuổi  đó.  Nhưng  từ  năm  1900,  đời  sống  trung  bình  của  người  Huê  Kỳ  đã 
 được  tăng  thêm  20  năm  nữa,  thành  thử  ngày  nay  mà  cho  một  người  65  tuổi  là  đến 
 cái  tuổi  nằm  ghế  xích  đu  hay  vô  quan  tài  là  thậm  vô  lý.  Vậy  mà  chính  phủ  vẫn  bắt 
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 người  ta  tới  tuổi  đó  phải  về  vườn,  mặc  dầu  nhiều  người  đang  ở  cái  thời  năng  lực 
 mạnh nhất, giúp ích cho xã hội được nhiều nhất. 

 Một  người  hiểu  biết  rõ  về  vấn  đề  hồi  hưu  là  ông  Thomas  Collins,  chủ  bút  tờ 
 Daily  News  ở  Chicago  và  tác  giả  cuốn  Hoàng  kim  niên  (The  Golden  years).  Trong 
 cuốn đó ông kết tội chế độ hồi hưu là tàn ác. Ông nói: 

 “Theo  sự  nhận  xét  của  tôi  sau  7  năm  phỏng  vấn  các  người  trên  dưới  65  tuổi, 
 thì  sự  bắt  buộc  hồi  hưu  là  một  sự  tàn  nhẫn...  Bảo  một  người  đã  là  già  quá  rồi,  không 
 còn  làm  được  việc  gì  ích  lợi  nữa,  rồi  cướp  công  việc,  nguồn  lợi,  nguồn  tự  đắc  của 
 người đó, điều ấy thực ghê gớm”. 

 Mà  sao  chính  phủ  không  hỏi  ý  kiến  của  những  người  sắp  bị  hồi  hưu?  Nếu  hỏi 
 thì  sẽ  thấy  đại  đa  số  không  muốn  về  vườn.  Chỉ  riêng  trong  tiểu  bang  Indiana,  có  tới 
 90% muốn tiếp tục làm việc, trong nhiều xưởng lớn, số đó lên tới 95%. 

 Công  ty  Bảo  hiểm  Nhân  mạng  Metropolitan  Insurance  năm  1954  cho  in  một 
 bản  thông  cáo  nói  rằng  ba  phần  năm  những  người  từ  65  tới  69  tuổi  còn  làm  việc, 
 kiếm  đươc  nhiều  tiền.  Số  người  từ  70  đến  74  tuổi  mà  còn  làm  việc  là  hai  phần  năm; 
 từ  75  tuổi  trở  lên,  con  số  đó  rút  xuống  còn  một  phần  năm.  Phần  đông  những  người 
 đó đều làm chủ công việc của mình. 

 Những  con  số  đó  chứng  thực  điều  quan  trọng  này  là  lòng  muốn  làm  việc 
 cùng tài năng làm việc của người ta không phải cứ tới 65 tuổi là đột nhiên mất hết. 

 Một  số  ít  hãng  tư  đã  tăng  tuổi  hồi  hưu  hoặc  sửa  đổi  chính  sách  cho  mềm  dẻo 
 hơn. Bao giờ chính phủ mới sáng suốt cải thiện chính sách của mình? 

 Trong  một  hội  nghị  ở  tiểu  bang  Nữu  Ước,  để  nghiên  cứu  tuổi  tác,  người  ta 
 đọc  một  điện  văn  của  chính  trị  gia  Berard  M.  Baruch  trong  đó  ông  yêu  cầu  bỏ  chế 
 độ  bắt  buộc  hồi  hưu.  Không  nên  định  theo  tuổi  mà  phải  định  theo  khả  năng  làm 
 việc. Nhiều người già có những kinh nghiệm vô giá không có gì thay đổi. 

 Cụ  Henry  S.  Curtis,  83  tuổi,  là  một  nhân  viên  trong  Ủy  ban  nghiên  cứu 
 những  vấn  đề  về  tuổi  tác  ở  tiểu  bang  Michigan,  hiểu  biết  rõ  vấn  đề  đó  hơn  ai  hết, 
 cương quyết nói rằng: 

 “Chế  độ  bắt  buộc  hồi  hưu  là  một  điều  tai  hại  lớn  cho  kỹ  nghệ,  vì  nó  làm  cho 
 kỹ  nghệ  mất  những  người  tài  giỏi  nhất,  làm  cho  người  làm  công  gần  tới  tuổi  hồi  hưu 
 chán  ngán  không  hăng  hái  làm  việc.  Nó  tai  hại  cho  người  làm  công  mà  cũng  tai  hại 
 cho  quốc  dân  vì  phải  trả  lương  hưu  trí.  Quyền  được  làm  việc  là  quyền  căn  bản  của 
 loài  người.  Sự  yếu  đuối  và  bất  lực  có  thể  tới  bất  kỳ  tuổi  nào,  và  tùy  từng  người  mà 
 nó  tới  sớm  hay  muộn...  Nếu  ta  thôi  không  dùng  hai  bàn  tay  nữa  thì  nó  mất  khéo  léo 
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 đi,  nếu  ta  thôi  không  dùng  óc  nữa  thì  nó  mất  minh  mẫn  đi.  Ai  thì  cũng  tới  một  tuổi 
 nào đó phải thôi làm việc, nhưng tuổi đó phải thay đổi tùy từng người”. 

 Làm  lụng  là  một  thú  vui  của  những  người  tinh  thần  già  giặn  mà  hạng  non  nớt 
 không  hiểu  được.  Làm  lụng  dù  bằng  tay  hay  bằng  óc,  là  một  cách  hiệu  quả  nhất  để 
 cho tinh thần ta già giặn chứ không già nua. 

 Ai  muốn  tránh  những  tai  họa  của  tuổi  già,  thì  cách  hay  nhất  là  theo  lời 
 khuyên của bà lão 81 tuổi ở đoạn đầu chương này: 

 Liệng cái ghế xích đu đi mà kiếm việc để làm! 

 Luyện Tinh Thần 
 Nguyễn Hiến Lê  dịch 

 NXB Văn hóa Thông tin, 2006, trang 171-194 

 SƯ� C KHO� E TRE� N HE� T VA�  TRƯƠ� C HE� T 

 NGUYỄN HIẾN LÊ 
 BS. JOHN SCHINDLER 

 GIỮ GÌN SỨC KHỎE LÀ MỘT BỔN PHẬN 

 T  ôi  vẫn  biết  có  những  người  đau  ốm  quanh  năm  mà  vẫn  làm  việc  được,  làm 
 việc  rất  đắc  lực  nữa  là  khác.  Chẳng  hạn  văn  hào  Marcel  Proust  của  Pháp,  bị  bệnh 
 suyễn,  sợ  tiếng  động,  sợ  mọi  mùi  hương,  phải  đóng  cửa  kín  mít  suốt  ngày  -  cửa  và 
 tường  lại  có  một  lớp  cách  thanh  -  sống  như  con  cú  hằng  chục  năm,  mà  sáng  tác 
 được  một  tác  phẩm  bất  hủ  dày  trên  bốn  ngàn  trang,  bất  hủ  về  nội  dung  nhờ  những 
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 nhận  xét  tâm  lý  rất  tinh  vi  vừa  về  hình  thức  nhờ  một  bút  pháp  cực  kỳ  mới  mẻ,  tức  là 
 bộ  À  la  recherche  du  temps  perdu  ,  một  bộ  in  mười  lăm  năm  (1913-1928)  mới  xong, 
 đã ảnh hưởng rất lớn đến văn học hiện đại của Pháp. 

 Nhưng  Marcel  Prouts  vẫn  chưa  đáng  kính  bằng  Darwin  ,  nhà  vạn  vật  học  Anh 
 ở  thế  kỷ  trước,  tác  giả  vô  số  công  trình  nghiên  cứu,  mà  công  trình  lớn  nhất  đã  gây 
 biết  bao  dông  tố  trong  dư  luận  đương  thời,  một  công  trình  viết  hàng  chục  năm  rồi 
 lại  sửa  chữa  mười  hai  năm  nữa,  tức  bộ  De  l’origine  des  espèces  par  voie  de 
 sélection  naturelle.  Ông  bị  bệnh  gì  tôi  không  rõ:  cứ  theo  Jean  Guitton  trong  cuốn 
 Apprendre  à  vivre  et  à  penser  thì  mỗi  ngày  ông  chỉ  làm  việc  được  có  hai  giờ  trong 
 buổi  sáng  và  mỗi  khi  đọc  được  mười  phút  cho  con  ông  chép  rồi  ông  lại:  “Thôi, 
 ngừng để ba nghỉ”. 

 Tôi  lại  biết  có  những  người  tàn  tật  mà  sung  sướng  hơn  cả  các  chúa.  Tức  như 
 bà  Helen  Keller  đui  câm  từ  hồi  nhỏ,  không  có  chồng  con,  sống  với  một  cô  giáo 
 nghèo,  phải  kiếm  ăn  một  cách  rất  vất  vả,  vậy  mà  luôn  luôn  lạc  quan,  cho  rằng  đời 
 sống  thực  đẹp  đẽ,  đầy  hạnh  phúc;  còn  Nã  Phá  Luân,  có  hồi  làm  chủ  hai  phần  ba 
 châu  Âu  thì  khi  sắp  mất  lại  phàn  nàn  rằng  cả  đời  mình  không  có  lấy  được  sáu  ngày 
 sung  sướng.  Và  điều  này  mới  đáng  cho  ta  khâm  phục:  đui  và  câm  mà  bà  viết  được 
 mười một cuốn sách. 

 Clarence  Day  trong  chiến  tranh  Hoa  Kỳ  -  Y  Pha  Nho  cũng  bị  tàn  tật,  mà 
 cũng  không  than  thân,  trách  phận,  lại  còn  cột  cây  viết  chì  vào  ngón  tay  để  viết  một 
 cuốn  ca  tụng  Chúa,  tức  cuốn  Life  with  Father  (Đời  sống  với  Chúa)  đã  làm  cho  vô  số 
 người cảm động. 

 Không,  đối  với  những  người  có  chí  và  đạt  quan  thì  bệnh  tật  không  đáng  kể; 
 họ  vẫn  yêu  đời  và  càng  gặp  bất  lợi  thì  lại  càng  phấn  đấu  để  chuyển  bất  lợi  thành 
 thắng lợi. 

 Tất  nhiên,  đã  có  chí,  có  tinh  thần  đạt  quan  mà  có  thêm  sức  khỏe  dồi  dào  thì 
 vẫn  hơn;  còn  đối  với  bọn  thường  nhân  chúng  ta,  chí  đã  kém,  tinh  thần  lại  hẹp  hòi  thì 
 sức  khỏe  là  cần  nhất.  Nhờ  có  sức  khỏe  ta  mới  dễ  làm  việc,  dễ  vui  vẻ;  mà  chúng  ta 
 vui  vẻ  thì  người  chung  quanh  chúng  ta  mới  được  vui  vẻ.  Cho  nên  giữ  gìn  sức  khỏe 
 là một bổn phận. 

 (bỏ 1/3 trang 42 đến 2/3 trang 50). 

 * SỔ SỨC KHỎE 
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 Muốn  biết  rõ  cơ  thể  của  ta  không  gì  bằng  giữ  một  cuốn  sổ  mà  tôi  gọi  là  sổ 
 sức  khỏe  .  Tôi  thấy  công  việc  đó  rất  hữu  ích,  rất  quan  trọng  mà  từ  trước  tới  nay 
 không một ai chỉ bảo cho cả. 

 Tôi  nghe  nói  một  số  y  sĩ  có  lương  tâm  ở  Âu  Mỹ  khi  coi  mạch  cho  một  bệnh 
 nhân,  hỏi  kỹ  về  những  chứng  bệnh  của  cha  mẹ,  ông  bà  bệnh  nhân,  rồi  về  những 
 bệnh từ hồi nhỏ của bệnh nhân, sau mới hỏi về bệnh đương mắc. 

 Tôi  lại  nghe  nói  ở  một  số  trường  tại  Âu  Mỹ,  mỗi  trẻ  có  một  cái  sổ  ghi  sự  phát 
 triển  cùng  các  bệnh  tật,  kết  quả  của  các  lần  rọi  kính,  ngày  tháng  những  lần  chích 
 thuốc ngừa bệnh... Thẻ đó giữ trong hồ sơ của trẻ và theo trẻ mỗi khi trẻ đến trường. 

 Ở  nước  ta  chưa  được  hưởng  những  văn  minh  đó,  nên  ta  phải  tự  lập  lấy  một  sổ 
 riêng  cho  ta.  Trong  đó  ta  sẽ  ghi  những  chi  tiết  cần  thiết  và  quan  trọng  về  chiều  cao, 
 trọng  lượng  cơ  thể,  đã  chích  ngừa  những  bệnh  nào,  những  bệnh  từ  nhỏ,  đã  dùng 
 những thuốc gì v.v... và v.v...  (tôi tóm tắt - NHĐ). 

 Nếu  thấy  một  bộ  phận  nào  không  được  điều  hòa,  nên  hỏi  một  bác  sĩ  quen, 
 giỏi,  có  lương  tâm,  đồng  thời  cũng  nên  kiếm  những  sách  báo  phổ  thông  y  học  mà 
 tìm  hiểu  về  bệnh  đó.  Bạn  lại  nên  tìm  hiểu  thêm  về  các  nội  tiết  tuyến  và  các  sinh  tố, 
 về cách dùng các thứ thuốc thông thường. 

 Có  bác  sĩ  khuyên  từ  ba  mươi  tuổi  trở  đi,  tuổi  đó  là  tuổi  cơ  thể  bắt  đầu  suy  lần 
 lần  mà  ta  không  hay  -  mỗi  năm  nên  nhờ  bác  sĩ  khám  kỹ  các  bộ  phận  trong  cơ  thể 
 một  lần.  Được  như  vậy  thì  quý  nhất,  nếu  không  thì  mỗi  khi  đau  nặng,  bạn  nên  yêu 
 cầu  bác  sĩ  nhân  tiện  coi  kỹ  cho  tất  cả  các  cơ  quan,  thử  máu,  thử  nước  tiểu,  đo  huyết 
 áp, nếu cần thì rọi phổi và bao tử. 

 Kết  quả  ra  sao  bạn  ghi  cẩn  thận  vào  sổ  sức  khỏe  ,  như  vậy  liên  tiếp  mười  năm 
 thì  bạn  biết  khá  rõ  cơ  thể  của  mình  và  trong  nhiều  trường  hợp  bệnh  nhẹ  ,  bạn  có  thể 
 trị bệnh lấy được. 

 Trị  bệnh  lấy  ,  nghe  ba  tiếng  đó  chắc  nhiều  vị  bác  sĩ  cho  tôi  là  cả  gan  đến  ngu 
 xuẩn.  Các  vị  ấy  nghĩ  sao  thì  nghĩ,  tôi  vẫn  tin  rằng  một  bác  sĩ  mới  khám  bệnh  cho  tôi 
 lần  đầu,  dù  có  kinh  nghiệm,  có  lương  tâm  cũng  khó  mà  biết  rõ  cơ  thể  của  tôi  và 
 những  bệnh  thông  thường  của  tôi  bằng  tôi.  Và  tôi  đã  trị  được  lấy  vài  bệnh  cho  tôi 
 sau khi hai ba vị bác sĩ mò không ra. 

 Nếu  bạn  thận  trọng  không  dám  trị  bệnh  lấy  thì  khi  đi  bác  sĩ,  đưa  sổ  sức  khỏe 
 của mình cho bác sĩ coi, bạn sẽ giúp bác sĩ rất nhiều để tìm ra căn do của bệnh. 

 Bạn  nên  lựa  một  bác  sĩ  giỏi,  có  lương  tâm,  đặt  tín  nhiệm  vào  ông  và  chỉ  đi 
 một  ông  đó;  nếu  gặp  bệnh  ông  không  chuyên  môn  thì  nhờ  ông  giới  thiệu  một  bác  sĩ 
 khác  mà  ông  quen.  Trị  cho  bạn  nhiều  lần,  ông  sẽ  hiểu  rõ  cơ  thể  của  bạn  và  sẵn  sàng 
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 giảng  giải  cho  bạn  về  y  học  thường  thức,  về  vệ  sinh.  Còn  nay  đi  ông  này,  mai  đi  ông 
 khác thì chỉ là đem thân mình cho người ta thử thuốc một cách vội vã thôi. 

 Ai  cũng  biết  rằng  có  tin  thầy,  tin  thuốc  thì  bệnh  mới  mau  hết.  Mà  muốn  cho 
 ta  tin  thầy,  tin  thuốc  thì  ta  phải  hiểu  bệnh  của  ta  và  cách  chữa  trị  của  bac  sĩ.  Cho  nên 
 ta  có  quyền  đòi  hỏi  bác  sĩ  giảng  giải  cho  ta  về  bệnh  và  cách  chữa.  Những  bác  sĩ 
 chích  thuốc  cho  bệnh  nhân  mà  khi  bệnh  nhân  hỏi  thì  giấu  tên  thuốc  là  những  người 
 không đáng cho tôi tin. 

 * CẢM XÚC ẢNH HƯỞNG RẤT LỚN ĐẾN SỨC KHỎE 
 Bạn nên nhớ điều này:  cảm xúc ảnh hưởng rất lớn đến  sức khỏe  . 
 Bác  sĩ  John  Schindler  trong  cuốn  Comment  vivre  365  jours  par  an  bảo  rằng 

 nếu  làm  chủ  được  cảm  xúc  thì  chúng  ta  có  thể  tránh  được  già  nửa  những  bệnh  của 
 ta,  vì  sau  nhiều  năm  kinh  nghiệm  ở  chức  Giám  đốc  Dưỡng  đường  Monroe 
 (Wisconsi  -  Hoa  Kỳ)  ông  thấy  rằng  trên  50%  trường  hợp  bệnh  tật  là  do  thất  tình 
 không  điều  hòa.  Tại  dưỡng  đường  Ochsner  ở  Nouvelle  Orleans,  người  ta  nhận  xét 
 500  người  bị  các  bệnh  bao  tử  và  ruột,  và  thấy  có  tới  74%  đau  là  do  cảm  xúc.  Tại 
 Đại  học  đường  Yale,  76%  những  người  tới  khám  bệnh  cũng  đau  vì  buồn  rầu,  lo 
 lắng, giận dữ... 

 Những  cảm  xúc  khó  chịu  có  hại  cho  cơ  thể  vì  nó  kích  thích  quá  mạnh  những 
 bắp  thịt,  bộ  thần  kinh  và  các  nội  tiết  tuyến;  còn  những  cảm  xúc  vui  vẻ  làm  cho  các 
 cơ quan hoạt động một cách điều hòa mà làm cho ta thấy khỏe mạnh, yêu đời. 

 Ai  cũng  nhận  thấy  rằng  khi  ta  nổi  giận  lên,  những  bắp  thịt  ở  cuốn  bao  tử 
 (pylore)  thắt  lại  làm  cho  cả  bộ  phận  tiêu  hóa  ngưng  trệ.  Đồng  thời  số  huyết  cầu  tăng 
 lên,  tim  đập  nhanh  gấp  2,  3  lần  lúc  bình  thường;  huyết  áp  nhảy  vọt  lên  một  cách 
 đáng  ghê,  từ  số  11  hay  13  lên  tới  số  23,  có  thể  làm  đứt  một  mạch  máu  ở  óc  và  té 
 xỉu. 

 Thông  thường  những  ảnh  hưởng  tai  hại  đó  rất  dễ  thấy,  và  ta  có  thể  đề  phòng 
 được,  chẳng  hạn  mỗi  khi  muốn  nổi  giận  thì  ráng  nén  đi  bằng  cách  này  hay  cách 
 khác.  Nguy  hiểm  nhất  là  những  cảm  xúc  âm  thầm  như  thất  vọng,  buồn  chán,  lo  âu, 
 vì  ảnh  hưởng  của  nó,  chúng  ta  không  nhận  thấy  ngay  để  kịp  đề  phòng;  chúng  cứ 
 đều đều, chậm chạp từng chút một, phá hoại cơ thể mà ta không hay. 

 “Mới  mấy  năm  trước,  hai  nhà  tâm  lý  học  ở  Đại  học  đường  Corneel,  là  H. 
 Liddell  và  A.  Moore  đã  thí  nghiệm  về  loài  vật.  Họ  buộc  một  dợi  dây  điện  nhỏ  vào 
 cẳng  một  con  cừu  đương  ăn  cỏ  ngoài  đồng,  và  thỉnh  thoảng  cho  một  luồng  điện  rất 
 yếu  chạy  vào  sợi  dây  đó.  Mới  đầu  bị  điện  giật,  con  vật  chỉ  cựa  cái  chân  mà  vẫn  tiếp 

 ĐỖ HỒNG NGỌC & NHIỀU TÁC GIẢ: TUYỂN TẬP CÀNH MAI SÂN  TRƯỚC * *  279 



 tục  ăn  cỏ  như  thường,  dù  giật  nhiều  hay  ít  cũng  không  làm  cho  nó  quan  tâm  tới 
 mấy. 

 “Rồi  hai  nhà  nghiên  cứu  đó  nghĩ  cách  làm  cho  một  cái  chuông  kêu  mười  giây 
 trước  khi  cho  điện  giật.  Luồng  điện  cũng  vẫn  vậy,  mà  lần  này  hễ  nghe  tiếng  chuông 
 là  con  cừu  ngưng  ăn  cỏ,  lo  lắng  đợi  lúc  bị  điện  giật.  Thí  nghiệm  vào  những  con  vật 
 khác,  kết  quả  cũng  vậy.  Con  vật  nào  cũng  chỉ  trong  một  thời  gian  ngắn  là  bị  bệnh. 
 Mới  đầu  chúng  ngừng  ăn,  rồi  đứng  ỳ  một  chỗ,  không  đi  đi  lại  lại  nữa.  Kế  đó  nó 
 đứng  không  muốn  nổi,  sau  cùng  thở  một  ácch  khó  khăn.  Chắc  chắn  chúng  sẽ  chết 
 nếu hai ông không ngưng cuộc thí nghiệm lại”. 

 Cảm  xúc  mạnh  có  thể  làm  cho  ta  thấy  đau  trong  bắp  thịt.  Trong  đại  chiến  thứ 
 nhất,  rất  nhiều  lính  chiến  đấu  trong  các  hầm  núp  bị  bệnh  phong  thấp,  nhức  xương. 
 Mới  đầu,  người  ta  tưởng  sự  ẩm  thấp  trong  hầm  núp.  Nhưng  trong  đại  chiến  thứ  nhì 
 vừa  rồi,  người  ta  ngạc  nhiên  nhận  thấy  rằng  dù  tại  những  miền  lạnh  lẽo  và  ẩm  thấp 
 như  quần  đảo  Aléoutienne,  hay  tại  những  nơi  khô  ráo,  nóng  nực  như  Bắc  Phi,  thì  số 
 lính  bị  nhức  gân  cốt  cũng  nhiều  như  nhau.  Người  ta  còn  nhận  thấy  rằng  càng  tiến 
 gần  tới  mặt  trận,  số  người  bị  bệnh  đó  càng  tăng.  Vậy  bệnh  của  họ  không  do  thời  tiết, 
 khí hậu mà do nỗi lo sợ của họ, nghĩa là do cảm xúc. 

 Bao  tử  dễ  chịu  ảnh  hưởng  của  cảm  xúc  nhất  .  Khi  vui  vẻ  thì  ăn  thấy  ngon;  khi 
 buồn  rầu  thì  không  muốn  ăn  uống  gì  cả,  nếu  ráng  nuốt  vào  thì  thấy  như  có  cái  cục  gì 
 ở  trong  bao  tử,  lâu  dần  sinh  ra  chứng  lỡ  bao  tử.  Bệnh  này  là  một  trong  những  bệnh 
 khó  trị  nhất,  nó  làm  cho  sinh  lực  con  người  giảm  đi  mất  phân  nửa;  ta  thấy  đời  mất 
 vui,  làm  việc  hết  hăng  hái.  Cổ  nhân  đã  hiểu  rõ  ảnh  hưởng  của  cảm  xúc  đến  bộ  phận 
 tiêu  hóa  nên  có  câu:  “Trời  đánh  cũng  tránh  bữa  ăn”.  Nhiều  khi  cảm  xúc  mạnh  làm 
 cho  đau  thắt  ở  bụng,  đau  ghê  gớm,  bác  sĩ  tưởng  là  có  ruột  dư  hoặc  có  sạn  trong  mật, 
 giải phẫu thì không thấy gì cả. 

 Trái  lại,  những  cảm  xúc  vui  vẻ  ôn  hòa  làm  cho  ta  mạnh  khỏe  .  Nó  có  hai 
 công dụng: 

 - Nó đẩy lui những cảm xúc bất mãn khó chịu, nhờ đó tránh được nhiều bệnh. 
 -  Nó  ảnh  hưởng  tới  từng  quả  tuyến  (hypophyse)  mà  hạch  này  chỉ  nhỏ  bằng 

 hạt  đậu,  có  công  dụng  điều  hòa  hầu  hết  những  nội  tiết  tuyến  của  ta.  Hạch  tiết  ra 
 nhiều  kích  thích  tố,  thứ  thì  làm  tăng  huyết  áp,  thứ  thì  để  co  các  bắp  thịt  nhẵn,  thứ  thì 
 để  tăng  hay  giảm  sự  bài  tiết  nước  tiểu,  sự  hoạt  động  của  hạch  thượng  thận,  hạch 
 sinh  thực...  Nếu  ta  vui  vẻ  thì  từng  quả  tuyến  hoạt  động  điều  hòa  mà  các  nội  tiết 
 tuyến khác cũng hoạt động điều hòa, và cơ thể không bị bệnh tật. 

 Đó  là  những  nhận  xét  của  bác  sỉ  John  Schindler  trong  cuốn  Comment  vivre 
 365 jours par an  mà có thể được bạn nên mua để đọc. 
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 * BẢY LỜI KHUYÊN ĐỂ SỐNG VUI VẺ, KHỎE MẠNH 
 Cuối  cùng  bác  sĩ  John  Schindler  khuyên  ta  bảy  điều  dưới  đây  để  sống  vui  vẻ, 

 khỏe mạnh: 
 1. Ráng hưởng những thú vui bình dị của đời sống. 
 Những  thú  vui  đó  luôn  luôn  có  sẵn  ở  chung  quanh  ta  và  rất  dễ  hưởng.  Bỏ  cái 

 thói  tìm  cái  đặc  biệt  trong  thú  vui  đi.  Đời  sống  sẽ  là  một  cuộc  mạo  hiểm  kỳ  thú  nếu 
 bạn  biết  tập  sống  chẳng  hạn  như  các  nhà  vạn  vật  học  danh  tiếng,  say  mê  vì  sự  điều 
 hòa  bất  tuyệt  của  màu  sắc,  thanh  âm,  hình  thể,  hương  thơm  và  thế  giới  diễm  ảo  lúc 
 nào  cũng  đầy  dẫy.  Nếu  theo  gương  những  nhà  đó,  bạn  biết  tự  hòa  hợp  với  vạn  vật, 
 thì  mỗi  phút  trong  đời  bạn  sẽ  là  một  cuộc  dạo  mát  trên  một  con  đường  đầy  thú  vui 
 hiện tại. 

 “Hồi  tôi  còn  đi  học,  tôi  được  biết  một  nhà  bác  học  như  vầy.  Ông  không  thèm 
 đi  xe  hơi  mà  đi  bộ  để  nhận  xét  mọi  vật,  và  quả  thực  là  trên  một  quãng  đường  một 
 cây  số  ông  tìm  ra  được  nhiều  cái  kỳ  diệu  hơn  là  những  kẻ  ngồi  trong  xe  hơi  trên  một 
 con  đường  mười  ngàn  cây  số.  Ông  biết  những  nơi  có  thứ  lan  này  nọ  trổ  hoa.  Ông  lại 
 có  thể  dùng  mưu  gạt  một  con  chồn  để  tìm  ra  được  hang  của  nó;  ông  nghiên  cứu  địa 
 chất học, các vật hóa thạch và các hang trong núi 

 (...) 
 Tôi  thấy  có  lần,  ông  bỏ  ra  cả  một  buổi  chiều  để  nghiên  cứu  một  loài  nhện. 

 Khi  thiếu  tiền,  ông  diễn  thuyết  hoặc  viết  một  bài  báo;  nhưng  ông  không  cần  nhiều 
 và  có  thể  nói  rằng  ông  giàu  hơn  hết  thảy  các  nhà  triệu  phú  họp  lại.  Tất  nhiên,  không 
 phải  ai  cũng  có  thể  tập  cái  khả  năng  tìm  cái  vui  trong  những  vật  giản  dị  mà  ta  gặp 
 hằng ngày trong đời sống. 

 2. Đừng để bệnh tật nó ám ảnh ta 
 Tôi  có  thể  nói  chắc  rằng  những  kẻ  khổ  nhất  trên  đời  là  những  kẻ  đầu  óc  bị  ám 

 ảnh  về  bệnh  tật  của  mình  và  lúc  nào  cũng  chỉ  lo  ngai  ngái  về  nó.  Mới  bừng  mắt  dậy, 
 họ đã tự hỏi: “Hôm nay mình có đau chỗ nào đây?” 

 Có  một  sự  thật  kỳ  cục  này  là  nếu  tự  hỏi:  “Mình  đau  ở  đâu?”  thì  thế  nào  cũng 
 kiếm  được  một  chỗ  đau  thật.  Và  chỗ  đau  đó,  vốn  không  quan  trọng  gì  cả,  nếu  chú  ý 
 tới nó, thì thế nào cũng hóa ra trầm trọng lên gấp mười. 

 Một  thân  chủ  của  tôi.  Giám  đốc  một  xí  nghiệp  luôn  luôn  làm  việc  quá  sức, 
 thường  thấy  tức  ở  ngực.  Lúc  nào  chú  ý  vào  công  việc  thì  quên  nó  đi;  nhưng  một  lần, 
 nhân  có  vị  bác  sĩ  của  hãng  lại  khám  sức  khỏe  cho  nhân  viên,  ông  kể  ra  và  bác  sĩ  bảo 
 có  lẽ  ông  đau  tim.  Từ  đó  ông  ta  chỉ  nghĩ  tới  tim  của  mình  và  mỗi  lần  thấy  nặng  nặng 
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 ở  ngực  là  tưởng  như  sắp  chết  đến  nơi.  Ít  lâu  sau  không  còn  làm  việc  được  nữa,  phải 
 nằm  liệt  suốt  một  năm.  Phải  nhờ  nhà  chuyên  môn  về  tim  khám  kỹ  cho  ông  nhiều 
 lần,  và  trị  cho,  sau  cùng  ông  mới  tin  rằng  cảm  giác  đè  nặng  ở  ngực  đó  thực  sự  chỉ  là 
 do làm việc quá sức và lo lắng nhiều, chứ tim chẳng có bệnh tật gì cả. 

 Muốn  tránh  những  lo  lắng  như  vậy  về  sức  khỏe,  mỗi  năm  một  lần  hoặc  mỗi 
 khi  có  điều  gì  lo  ngại,  bạn  nên  nhờ  một  y  sĩ  đứng  đắn  xét  kỹ  tất  cả  các  bộ  phận  cho. 
 Rồi  nếu  không  có  gì  thì  đừng  nghĩ  tới  nó  nữa.  Những  người  ít  đau  vì  cảm  xúc  chính 
 là  những  đàn  bà  nông  dân,  có  chín  mười  đứa  con,  làm  việc  quần  quật  suốt  ngày 
 trong  nhà  lại  còn  tiếp  tay  chồng  con  trong  công  việc  đồng  áng  nữa.  Làm  việc  không 
 kịp  thở,  còn  thì  giờ  đâu  mà  lo  lắng;  săn  sóc  cho  người  thân  không  xuể  còn  thì  giờ 
 đâu  mà  nghĩ  đến  thân  mình?  Có  lần  tôi  hỏi  bà  có  bao  giờ  thấy  mệt  không,  bà  ta  đáp: 
 “Cậu em nè, hai mươi năm nay tôi không hề tự hỏi câu đó”. 

 Đừng nghĩ tới nó, đó là phương thuốc thần hiệu nhất để trị chứng mệt mỏi. 
 3. Tập yêu công việc của bạn 
 Chắc  bạn  cũng  như  hầu  hết  mọi  người,  phải  làm  việc  để  mưu  sinh.  Sự  làm 

 việc  cũng  như  mọi  yếu  tố  khác  không  thể  tránh  được  trong  đời,  ráng  yêu  nó  đi  còn 
 hơn ghét bỏ nó để rồi sinh ra mọi sự bất mãn. 

 Kẻ  nào  oán  ghét  công  việc  làm,  miễn  cưỡng  làm  một  cách  chán  nản,  khó 
 chịu,  thì  là  bắt  đầu  bị  bệnh  rồi  đấy.  Khi  một  bệnh  nhân  của  tôi  bảo  không  thích  công 
 việc  đương  làm  thì  tôi  thường  khuyên  kiếm  một  việc  khác  thích  hơn  mà  làm.  Nhưng 
 tôi  thường  nhận  thấy  rằng  đổi  việc  rồi,  người  đó  cũng  vẫn  không  thích  gì  hơn  việc 
 trước. Thì ra chỉ tại người đó sợ làm việc. 

 Biết  yêu  công  việc,  tìm  thấy  cái  vui  bình  dị  trong  sự  giúp  ích  xã  hội,  thì  sẽ  có 
 những  cảm  giác  khoan  khoái  trong  tất  cả  thời  gian  làm  việc.  Làm  việc  là  một  cách 
 trị  bệnh,  và  yêu  công  việc  là  phương  thuốc  thần  diệu  nhất  để  trị  những  bệnh  do  cảm 
 xúc sinh ra. 

 4. Yêu người chung quanh và tiếp tay vào công việc của nhân loại 
 Người  ta  thường  không  thể  tưởng  tượng  được  rằng  có  vô  số  người  đau  những 

 bệnh  tinh  thần  vì  họ  ghét  hết  thảy  mọi  người,  ghét  từ  vị  tổng  thống  mà  họ  không 
 bao  giờ  được  gặp  mặt  cho  tới  người  láng  giềng  mà  họ  ước  gì  khỏi  phải  gặp  mặt.  Họ 
 “nan  du”  mà  hóa  ra  cô  độc,  rồi  than  thân  trách  phận,  tự  cho  là  bị  ngược  đãi;  họ  sống 
 u uất, khốn khổ. 

 Tiếp  tay  vào  công  việc  của  nhân  loại,  giúp  một  phần  vào  sự  gắng  sức  của  mọi 
 người  để  cải  thiện  xã  hội  là  một  cái  vui  kích  thích  nhất  của  đời  sống,  nó  làm  cho 
 tinh thần ta được quân bình, sức khỏe ta được dồi dào. 
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 5. Tập thói vui tính 
 Trong  đời  không  thiếu  gì  những  lúc  tỏ  ra  vui  tính,  hài  hước  mà  có  lợi.  Vậy 

 mà  có  những  kẻ  phàn  nàn  về  mọi  thứ:  thuế  má  thì  nặng,  chính  trị  thì  tai  hại,  rồi  la 
 rầy  tất  cả  những  kẻ  dưới.  Bọn  càu  nhàu  đó  sớm  muộn  gì  cũng  phải  tới  phòng  bác  sĩ. 
 Trái  lại,  tôi  biết  nhiều  nhà  kinh  doanh  công  việc  bề  bộn  mà  vẫn  vui  vẻ  tươi  tỉnh  như 
 một  em  gái  chạy  nhảy  ngoài  đường.  Trong  đời  sống  gia  đình  nên  khuyến  khích  thói 
 chuyện  trò  vui  vẻ.  Đó  là  một  điều  đặc  biệt  quan  trọng.  Trong  bữa  cơm  đừng  nên  kể 
 những  chuyện  lo  lắng,  chán  đời,  tố  cáo  cái  xấu  của  người,  như  vậy  có  lợi  cho  người 
 thân, cho ta và cho bộ máy tiêu hóa của ta nữa. 

 6. Cương quyết đương đầu với các nỗi khó khăn trong đời 
 Trong  số  hàng  ngàn  vấn  đề  lặt  vặt  hằng  ngày,  tất  nhiên  bạn  không  thể  giải 

 quyết  hết  thảy  một  cách  hoàn  hảo  được.  Vậy  thì  đôi  khi  nên  chịu  lầm  lỗi,  chịu  thua 
 đi,  đừng  nghĩ  ngợi  hoài  về  nó  mà  nhất  định  đòi  giải  quyết  cho  kỳ  được,  gặp  những 
 trường  hợp  như  vậy,  hoàng  kim  quy  tắc  là  bạo  dạn  quyết  định  đi,  cách  nào  cũng 
 được, rồi đừng nghĩ tới nó nữa. 

 7  . Hưởng cái vui hiện tại 
 Có  kẻ  luôn  luôn  sống  trong  sự  chờ  đợi,  mong  sẽ  xảy  ra  cái  gì,  như  vậy  là  làm 

 mất  cái  thú  vui  hiện  tại.  Học  sinh  trung  học  mong  mỏi  đến  lúc  lên  đại  học,  lên  đại 
 học  lại  mong  trở  thành  kỹ  sư.  Khi  làm  kỹ  sư  lại  tưởng  rằng  lập  gia  đình  rồi  mới  có 
 hạnh  phúc,  và  suốt  đời  chỉ  mong  mỏi  những  cái  sẽ  tới.  Lúc  già  hết  mong  mỏi  gì 
 nữa, mới nhớ lại những niềm vui đã qua... nhưng trễ rồi! 

 Chỉ  trong  hiện  tại  là  chúng  ta  mới  thực  sống.  Ta  chỉ  có  thể  hưởng  cái  hiện  ạti 
 được  thôi.  Tôi  nhận  rằng  cũng  nên  dự  tính  tương  lai  nhưng  nhìn  xa  quá  thì  chỉ  thêm 
 lo ngại, chóng mặt”. 

 Bảy  lời  khuyên  đó  tuy  có  vẻ  bình  dị  mà  hiệu  nghiệm  vô  cùng  mà  cũng  rất 
 khó  thực  hành,  khó  hơn  tất  cả  các  môn  học  cổ  kim.  Có  tú  tài  rồi,  một  người  thông 
 minh  trung  bình  chỉ  học  hơn  mười  năm  là  đậu  được  những  bằng  cấp  cao  nhất  trong 
 bất  kỳ  ngành  nào.  Nhưng  có  những  người  rất  thông  minh,  từng  trải  mà  suốt  đời  vẫn 
 không  thực  hành  được  bảy  lời  khuyên  đó:  chứng  cớ  là  Nã  Phá  Luân,  khi  bị  đày  ở 
 đảo  Sainte  Hélène  oán  trời  trách  người,  ưu  uất  đến  nỗi  bị  ung  thư  mà  chết  hồi  52 
 tuổi.  Rồi  Tolstoi,  Kipling...  và  vô  số  danh  nhân  khác  nữa.  Họ  thiếu  tinh  thần  tự  chủ 
 và đạt quan. 

 Tóm lại, muốn giữ gìn sức khỏe bạn: 
 *  Nên  vận  động  mỗi  ngày  ít  nhất  mười  lăm  phút,  vừa  vận  động  vừa  thâm  hô 

 hấp. 
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 *  Nên  lập  một  sổ  sức  khỏe  và  đọc  các  sách  phổ  thông  về  y  học  để  tìm  hiểu  cơ 
 thể của bạn mà đề phòng bệnh tật. 

 * Nên làm quen một y sĩ đứng đắn. 
 *  Và  ráng  theo  bảy  lời  khuyên  của  bác  sĩ  John  Schindler  mà  tôi  lặp  lại  một 

 lần nữa dưới đây vì tính cách rất quan trọng của nó: 
 1. Ráng hưởng những thú vui bình dị của đời sống 

 2. Đừng để cho bệnh tật nó ám ảnh ta 

 3. Tập yêu công việc của mình 

 4. Yêu người chung quanh và tiếp tay vào công việc của nhân loại 

 5. Tập thói vui tính 

 6. Cương quyết đương đầu với những khó khăn trong đời 

 7. Hưởng cái vui hiện tại  . 

 Nguyễn Hiến Lê  . 
 Tương Lai Trong Tay Ta 

 NXB Văn hóa Thông tin, quý III năm 2003, tr. 40-63 

 Tựa 	SỐNG	ĐẸP	

 LÂM NGỮ ĐƯỜNG 
 NGUYỄN HIẾN LÊ  dịch 

 T  ôi  đã  đọc  nhiều  cuốn  viết  về  Nghệ  thuật  sống  nhưng  không  có  cuốn  nào 
 có một tầm quan trọng và làm cho tôi suy nghĩ nhiều bằng cuốn này. 

 Những  cuốn  khác  do  người  Âu  hay  người  Mỹ  viết  đều  chú  trọng  đến  sự 
 thành  công,  đưa  ra  những  quy  tắc  thực  tế  về  cách  luyện  trí,  luyện  tinh  thần,  xử  thế 
 và  làm  việc,  cho  nên  tuy  hữu  ích  thật  nhưng  không  để  lại  được  nhiều  dư  âm  trong 
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 tâm  hồn  ta.  Chúng  ta  có  cảm  tưởng  rằng  tác  giả  là  những  kỹ  thuật  gia  -  ngay  cả 
 André  Maurois  trong  cuốn  Un  Art  de  Vivre  cũng  vậy  -  và  kỹ  thuật  của  họ  rất  hợp  lý, 
 rất  có  hiệu  quả,  ta  tin  họ  như  ta  tin  một  kiến  trúc  sư  trong  việc  xây  nhà,  tin  một  kỹ 
 sư  trong  việc  luyện  thép,  và  ta  tự  hứa  sẽ  ráng  theo  họ,  thế  thôi.  Họ  không  gợi  cho  ta 
 một  thắc  mắc,  một  suy  tư  nào  cả,  mà  giá  trị  của  một  tác  phẩm  là  ở  chỗ  phải  gợi  cho 
 ta được những thắc mắc và suy tư. 

 Cuốn  này  khác  hẳn.  Tác  giả,  Lâm  Ngữ  Đường,  vượt  lên  trên  tất  cả  những  kỹ 
 thuật  đó  mà  cơ  hồ  ông  cho  chỉ  là  những  chi  tiết;  ông  muốn  nhìn  bao  quát  cả  vấn  đề 
 SỐNG,  đặt  một  cơ  sở  cho  vấn  đề  đó,  mà  hễ  cơ  sở  đã  vững  rồi  thì  chi  tiết  chẳng  cần 
 vạch  rõ  cũng  thấy.  Vì  chỉ  có  Sống  mới  là  quan  trọng,  mà  nhiều  người  ngày  nay 
 quên  hẳn  điều  đó  đi,  quên  rằng  dù  mình  làm  việc  hay  tiêu  khiển,  dù  mình  trau  giồi 
 tâm  trí,  dựng  nên  những  học  thuyết  triết  lý,  xã  hội,  kinh  tế  hay  chính  trị…  cũng  chỉ 
 để  phục  vụ  sự  Sống,  để  duy  trì  đời  Sống,  cải  thiện  nó,  làm  cho  nó  phong  phú  lên,  dễ 
 chịu  hơn,  cao  đẹp  hơn;  tóm  lại  là  chúng  ta  tìm  cái  Chân,  cái  Thiện,  cái  Mỹ  mà  vì  sự 
 SỐNG.  Do  đó  mà  nhan  đề  cuốn  sách  này  trong  nguyên  văn  là  The  Importance  of 
 living:  Sự quan trọng của sinh hoạt  . 

 Mỗi  loại  sinh  vật  có  một  cách  sinh  hoạt:  thảo  mộc  có  cách  sinh  hoạt  của  thảo 
 mộc,  cầm  thú  có  cách  sinh  hoạt  của  cầm  thú,  loài  người  cũng  vậy.  Cách  sinh  hoạt 
 phải  hợp  với  bản  chất  của  mỗi  loại.  Mà  bản  chất  của  con  người  không  phải  là  cầm 
 thú,  cũng  không  phải  là  thánh  thần.  Đành  rằng  trong  lịch  sử  tiến  hóa  thời  nào  con 
 người  cũng  muốn  vươn  lên  cao  hơn,  muốn  chế  ngự  được  lòng  mình,  chề  ngự  được 
 thiên  nhiên,  muốn  mọc  cánh  để  bay  lên  mà  kết  bạn  với  thánh  thần,  như  Tôn  Ngộ 
 Không  trong  truyện  Tây  Dy  ký  ;  nhưng  còn  một  thể  xác  sớm  muộn  gì  cũng  bị  hủy 
 diệt,  còn  những  nhu  cầu  vật  chất  như  ăn  uống,  tình  dục…  thì  con  người  không  thể 
 nào  là  Thánh  được  và  nhất  định  phải  có  ít  nhiều  khuyết  điểm,  nhu  nhược,  mâu 
 thuẫn…  Nhận  chân  được  điều  đó  -  con  người  không  phải  là  cầm  thú  cũng  không 
 phải  là  thần  thánh  -  thì  mới  có  thể  tìm  một  lối  sống,  dựng  nên  những  học  thuyết 
 thích  hợp  với  con  người  được;  như  vậy  mới  là  hợp  tình,  hợp  lý,  nghĩa  là  hợp  với 
 tâm  tính  con  người  và  hợp  với  luật  lệ  thiên  nhiên,  chứ  không  phải  hợp  với  những 
 phép  diễn  dịch,  quy  nạp…  của  các  luận  lý  gia.  Vì  “lòng  người  vẫn  có  những  lý  lẽ 
 mà  lý  trí  không  sao  hiểu  nổi”.  Bốn  chữ  hợp  tình,  hợp  lý  tóm  tắt  được  tất  cả  triết  lý 
 của  họ  Lâm.  Bất  kỳ  cái  gì,  dù  cao  đẹp  tới  mấy,  dù  đúng  phép  lý  luận  tới  mấy  mà 
 không hợp tình, hợp lý thì cũng là xấu. 

 Làm  việc  vốn  là  một  hành  động  tôn  nghiêm,  nhưng  nếu  cặm  cụi  làm  việc  mà 
 quên  ăn  quên  ngủ,  hóa  quạu  quọ,  khắc  nghiệt  với  người  khác  thì  là  quên  mình,  quên 
 người, là không hợp tình, hợp lý, là xấu. 
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 Đề  cao  một  lý  tưởng  để  kiến  thiết  quốc  gia,  mưu  hạnh  phúc  cho  đồng  bào  là 
 một  hành  động  rất  cao  đẹp,  nhưng  nếu  vì  mục  đích  đó  mà  gây  ra  những  cuộc  tàn  sát 
 như Hitler đối với dân tộc Do Thái thì lại là không hợp tình, hợp lý, là xấu. 

 Lâm  Ngữ  Đường  bảo  triết  lý  đó  không  phải  của  ông  mà  của  dân  tộc  Trung 
 Hoa  vì  nó  tổng  hợp,  dùng  hòa  được  hai  triết  lý  quan  trọng  nhất,  có  ảnh  hưởng  lớn 
 nhất  của  Trung  Hoa,  tức  là  Khổng  giáo  và  Lão  giáo.  Nó  bàng  bạc  trong  văn  thơ 
 Trung  Hoa,  thấm  nhuần  đời  sống  Trung  Hoa  và  ông  dẫn  ra  rất  nhiều  cố  sự  danh 
 ngôn  để  làm  chứng  cứ.  Do  đó,  ngoài  giá  trị  về  phương  diện  mà  người  Pháp  gọi  là 
 Culture  humaine  (ta  thường  dịch  ra  là  Học  làm  người  ),  tác  phẩm  còn  có  một  giá  trị 
 lớn  hơn  nhiều  về  phương  diện  nghệ  thuật,  văn  hóa.  Đọc  nó,  ta  nhìn  được  tổng  quát 
 cả  nhân  sinh  quan  của  người  Trung  Hoa  -  và  của  người  Việt  ta  nữa  -  và  những  bạn 
 trẻ  thiếu  căn  bản  về  cổ  học  có  thể  có  một  nhận  thức  đại  cương  đúng  và  gần  đủ  về 
 triết  học,  nghệ  thuật  của  phương  Đông.  Cho  nên  theo  tôi,  những  cuốn  khác  chỉ  bàn 
 về  Kỹ thuật sống  , riêng cuốn này mới xét về  Nghệ thuật  sống  . 

 Với  nguyên  tác  “hợp  tình,  hợp  lý”  thì  tôi  hoàn  toàn  đồng  ý  với  tác  giả,  nhưng 
 về  chi  tiết  thì  tôi  thấy  có  nhiều  chỗ  tác  giả  đi  quá  xa  và  tôi  đoán  rằng  nhiều  độc  giả 
 cũng như tôi mười điều trong sách chỉ tin được bốn năm điều. 

 Nhưng  chính  nhờ  chỗ  đó  mà  tác  phẩm  mới  có  nhiều  thú  vị.  Tác  giả  đã  có  lần 
 hô  hào  phục  hưng  thuyết  Tính  linh  (expressionnisme)  trong  văn  học,  chủ  trương 
 rằng  “viết  chỉ  là  để  phát  huy  tính  tình  hoặc  biểu  diễn  tâm  linh”  của  mình,  cho  nên 
 phải  cực  kỳ  thành  thực,  tự  nhiên,  rất  ghét  sự  giả  dối,  tô  điểm,  phải  nghĩ  sao  viết  vậy, 
 không  được  giấu  giếm,  không  sợ  người  cười  chê,  không  sợ  trái  với  lời  thánh  hiền 
 thời  xưa.  Vì  vậy,  ông  coi  ta  như  bạn  thân,  đôi  khi  cười  cợt,  đùa  bỡn  ta  nữa.  ta  cần 
 nhận ra được những chỗ đó, để nở một nụ cười đáp lại. 

 Ngay  cả  những  khi  ông  nghiêm  trang,  hăng  hái  đả  đảo  một  quan  niệm  mà  từ 
 xưa  ta  vẫn  tin  là  đúng,  thì  ta  cũng  nên  tìm  hiểu  ông.  Vì  chúng  ta  không  nên  hẹp  hòi 
 mà  nghĩ  rằng  chỉ  có  ta  mới  hoàn  toàn  nắm  được  chân  lý.  Và  lại  xét  cho  cùng,  đọc 
 một  tác  giả  đồng  thanh  đồng  khí  với  mình,  thú  tuy  thú  đấy  nhưng  không  ích  lợi  gì 
 mấy;  chính  những  tác  giả  chủ  trương  ngược  với  ta  mới  bắt  ta  phải  suy  nghĩ,  đặt  lại 
 vấn  đề,  mới  mở  mang  kiến  thức  của  ta.  Suy  nghĩ  kỹ  rồi  mới  thấy  chủ  trương  của  ta 
 vẫn  đúng  thì  ta  càng  vững  tin  ở  mình  hơn;  ngược  lại  nếu  thấy  chủ  trương  của  ta  cần 
 phải bổ khuyết thì cái lợi càng lớn hơn nữa. 

 Nếu  trong  số  độc  giả  có  vị  nào  theo  học  thuyết  Mặc  Tử,  nguyện  “mòn  tráng 
 long  gót”  vì  nhân  loại,  thì  tất  nhiên  là  tôi  rất  kính  phục  và  tôi  lại  càng  mong  rằng 
 những  vị  đó  đã  có  dịp  đọc  qua  một  vài  chương  trong  cuốn  này,  chẳng  hạn  chương 
 VI hoặc X. 
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 Tôi  nhớ  một  lần  sau  hai  năm  chuyên  tâm  vào  một  công  việc  rất  mệt  trí  đến 
 nỗi  bệnh  cũ  của  tôi  trở  nên  nặng,  tôi  đành  bỏ  dở  công  việc  đem  theo  bản  tiếng  Pháp 
 (  L’importance  de  vivre  )  của  cuốn  này  về  Long  Xuyên  dưỡng  bệnh.  Trong  cảnh  nghỉ 
 ngơi  nhàn  nhã  như  vậy  tôi  mới  thưởng  thức  hết  cái  hóm  hỉnh,  sâu  sắc  của  Lâm  và 
 một  chương  tả  nền  trời  xanh  cùng  tiếng  chim  hót  đã  làm  cho  tôi  thấy  vũ  trụ  đẹp 
 thêm  lên  bội  phần:  một  dây  mướp  rủ  từ  cành  xoài  xuống  đã  gần  tàn  chỉ  còn  mỗi  một 
 bông  vàng  rực  đong  đưa  dưới  gió,  cảnh  thực  là  bình  thường,  quê  mùa  mà  sao  hôm 
 đó  tôi  thấy  vui  lạ,  rực  rỡ  lạ.  Nhớ  nó  một  phần  mà  trí  óc  tôi  dịu  xuống  và  khi  trở  về 
 Sài Gòn, tôi làm việc lại được. 

 Vậy,  dù  bạn  không  ưa  triết  lý  hợp  tình,  hợp  lý  của  Lâm  thì  bạn  cũng  nên  cất 
 cuốn  này  vào  tủ,  lúc  nào  có  ra  Vũng  tàu  hay  lên  Đà  Lạt  nghỉ  mát  ít  hôm  thì  mang  nó 
 theo,  biết  đâu  nó  chẳng  làm  cho  bạn  thấy  vũ  trụ  đẹp  hơn  mà  cuộc  du  lịch  của  bạn  sẽ 
 có hứng thú hơn, vì sách giúp ta hiểu đời mà sách giúp ta hiểu sách. 

 Tinh  thần  phân  tích,  phê  bình  tuy  là  cần  thiết  trong  việc  đọc  sách  nhưng  thiếu 
 sự  cảm  thông  thì  khó  nhận  được  cái  hay,  cái  đẹp  mà  tâm  hồn  ta  chỉ  khô  khan  lần  đi 
 thôi.  Ai  cũng  có  thể  viết  một  cuốn  sách  ba  trăm  trang  được;  nhưng  suy  tư  để  nhận 
 thấy  dụng  ý,  nhưng  sinh  quan  của  tác  giả  thì  lại  là  việc  ít  thấy  không  phải  vì  nó  khó 
 mà  vì  ít  ai  chịu  làm,  ít  ai  chịu  quên  cái  “bản  ngã”  của  mình  để  tìm  hiểu  cái  “bản 
 ngã”  của  người.  Đa  số  đau  khổ  của  nhân  loại  do  đó  mà  ra  cả.  Lâm  không  ưa  đạo 
 Phật  vì  ông  cho  là  nó  “bi  thảm”  quá,  nhưng  về  chủ  trương  “vô  ngã”  của  đạo  Phật  thì 
 chắc  Lâm  không  phản  đối.  Đọc  chương  XIV,  tôi  có  cảm  tưởng  như  vậy.  Mà  ông  đã 
 đem  tinh  thần  “vô  ngã”  ra  nói  chuyện  với  ta  thì  ta  cũng  nên  đem  cái  tinh  thần  “vô 
 ngã” ra nghe ông. 

 Tôi  không  cần  giới  thiệu  nhiều  về  tác  giả  vì  danh  tiếng  ông,  người  đọc  sách 
 nào mà không biết. 

 Lâm  Ngữ  Đường  (Lin  Yutang),  tên  là  Ngọc  Đường,  sinh  năm  1895  ở  Phước 
 Kiến,  xuất  thân  trường  Đại  học  Thánh  Ước  Hàn  rồi  du  học  Âu  Mỹ  tại  các  trường 
 Đại  học  Harvard,  Iéna,  Leipzig,  chuyên  về  ngôn  ngữ  học,  về  nước  làm  giáo  sư  Đại 
 học  Bắc  Bình  và  làm  chủ  nhiệm,  hoặc  chủ  biên  ba  tạp  chí  văn  học,  nổi  danh  nhất  là 
 tạp  chí  Luận  ngữ  .  Ông  có  hồi  làm  ngoại  giao  bí  thư,  sau  thế  chiến  vừa  rồi  làm 
 Trưởng  ban  Văn  nghệ  của  Cơ  quan  Văn  hóa  Liên  Hiệp  Quốc.  Tư  tưởng  của  ông 
 nhiều  khi  sâu  sắc  và  văn  lại  rất  dí  dỏm  (người  Trung  Hoa  gọi  ông  là  U  mặc  đại 
 vương  : ông vua hài hước) cho nên rất nhiều người ưa  đọc. 

 Ông  viết  bằng  tiếng  Anh  để  giới  thiệu  văn  hóa  Trung  Hoa  với  thế  giới,  đã 
 soạn  trên  mười  lăm  cuốn  hoặc  thuộc  loại  tiểu  thuyết  như  bộ  Moment  in  Peking,  A 
 leaf  in  the  storm  ,  hoặc  thuộc  loại  biên  khảo  như  Lady  Wu  (viết  về  đời  Võ  Tắc 
 Thiên),  The  Gay  Genius  (về  đời  Tô  Đông  Pha),  hoặc  thuộc  loại  nghị  luận  như  My 
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 Country  and  my  People  (bản  dịch  ra  tiếng  Hán  nhan  đề  Ngô  thổ  dữ  ngô  dân  ),  The 
 importance  of  living  …  Vài  tác  phẩm  của  ông  đã  được  lược  dịch  ra  mười  bốn  thứ 
 tiếng,  và  cuốn  The  importance  of  living  ,  đã  đứng  đầu  trong  số  những  sách  bán  chạy 
 nhất ở Mỹ luôn mười một tháng. 

 Chúng  tôi  tiếc  rằng  không  kiếm  được  nguyên  bản  bằng  tiếng  Anh  của  cuốn 
 The  importance  of  living,  đành  phải  dùng  bản  tiếng  Pháp  L’importance  de  vivre  của 
 nhà  Corréa  (1948)  và  bản  tiếng  Trung  Hoa  Sinh  hoạt  đích  nghệ  thuật  do  Việt  Duệ 
 dịch,  của  nhà  Thế  giới  Văn  hóa  (1940).  Bản  tiếng  Trung  Hoa  đầy  đủ,  chép  hết 
 những  cổ  văn,  cổ  thi  Trung  Hoa  mà  Lâm  Ngữ  Đường  dẫn  trong  tác  phẩm  và  nhiều 
 khi  lại  chép  thêm  bản  dịch  những  bài  đó  của  Lâm  nữa.  bản  tiếng  Pháp  có  cắt  bớt 
 nhiều đoạn và bỏ hẳn vài tiết. 

 Chúng  tôi  châm  chước  cả  hai  bản,  cũng  cắt  bớt  hoặc  tóm  tắt  vì  những  lẽ  dưới 
 đây:  tác  phẩm  viềt  vào  khoảng  1937,  nên  có  đoạn  không  còn  hợp  thời;  tác  giả  chủ 
 yếu  viết  cho  người  phương  Tây  đọc,  nên  đối  với  chúng  ta,  người  phương  Đông, 
 nhiều  đoạn  không  cần  thiết;  sau  cùng  như  chúng  tôi  đã  nói,  tác  giả  theo  thuyết  Tính 
 linh  ,  cứ  thuận  tay  mà  viết,  cốt  tự  nhiên,  thân  mật  như  trong  cuộc  nhàn  đàm  giữa  bạn 
 bè, nên nhiều chỗ chúng tôi cho là rườm. 

 Vì  vậy,  bản  này  chỉ  là  một  bản  lược  dịch.  Nếu  dịch  trọn  thì  phải  thêm  khoảng 
 trăm trang nữa. 

 Mới  đầu  chúng  tôi  đã  có  ý  chép  thêm  vào  cuối  sách  những  văn  thơ  chữ  Hán 
 để  một  số  độc  giả  có  thể  thưởng  thức  nguyên  văn  của  cổ  nhân;  nhưng  sau  tính  lại 
 nếu  chép  hết  rồi  phiên  âm  nữa  thì  sách  sẽ  dày  thêm  ít  nhất  là  trăm  rưỡi  trang,  giá 
 sách  sẽ  khó  mà  phổ  thông  được.  Cho  nên  chúng  tôi  chỉ  lập  một  bảng  ghi  bằng  chữ 
 Hán  những  tên  người  và  tên  tác  phẩm  Trung  Hoa  đã  dẫn  trong  sách.  Địa  danh,  xét 
 ra  không  quan  trọng  lắm,  nên  chúng  tôi  bỏ.  Những  chú  thích  ở  cuối  trang  đều  là  của 
 chúng tôi. 

 Sài Gòn, ngày 30 tháng 12 năm 1964 
 Nguyễn Hiến Lê 

 Lâm Ngữ Đường  .  Một Quan Niệm Về Sống Đẹp 
 NXB Văn Hóa, quý IV/2007, tr. 5-12 
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 Lâm  Ngữ  Đường  viết  cuốn  Sống  Đẹp  bằng  tiếng 
 Anh  nhan  đề  The  importance  of  living  từ  năm 
 1937,  khoảng  năm  1957  tôi  được  đọc  bản  dịch  ra 
 tiếng  Pháp.  Năm  1964,  tôi  viết  thư  hỏi  thẳng  tác  giả 
 ở  Mỹ.  Ông  hồi  âm  liền  từ  Thụy  Sĩ  -  nơi  ông  đang  du 
 lịch  -  vui  vẻ  cho  phép  tôi  dịch.  Tôi  khởi  công  dịch 
 liền,  cuối  năm  1964  xong.  Trong  khi  dịch,  luôn  ba 
 hay  bốn  tháng,  tôi  thấy  vui  như  hồi  trước  dịch  cuốn 
 Quẳng  Gánh  Lo  Đi  ,  vì  nhân  sinh  quan  nhàn  tản  của 
 Lâm  -  mà  chính  là  của  Trung  Hoa  -  vì  tinh  thần  nghệ 
 sĩ  và  óc  hài  hước  của  ông,  vì  giọng  văn  tự  nhiên, 
 thân  mật  đôi  khi  như  cười  cợt,  đùa  bỡn  nữa,  không 
 khác  một  cuộc  đàm  thoại  chung  quanh  một  bình 
 rượu hay một ấm trà giữa những bạn đồng điệu. 
 Một  độc  giả  tôi  chưa  hề  quen  -  bác  sĩ  Trần  Văn  Bảng 
 -  thích  quá,  làm  một  bài  thơ  nhan  đề  Sống  đẹp  gởi 
 tặng tôi, có câu: 

 Đây tư tưởng chín tầng mây siêu việt, 
 Sang sảng nghe tiếng nói của thánh hiền. 
 Ngọc chuốt, châu gieo, lời vàng, ý thép, 
 Khiến tâm linh hoan lạc tới vô biên. 

 Tựa 
	QUẲNG	GÁNH	LO	ĐI	VÀ	VUI	SỐNG!	

 DALE CARNEGIE 
 NGUYỄN HIẾN LÊ  dịch 

 ĐỖ HỒNG NGỌC & NHIỀU TÁC GIẢ: TUYỂN TẬP CÀNH MAI SÂN  TRƯỚC * *  289 



 M  ột  buổi  trưa  hè,  chúng  tôi  đang  đàm  đạo  tại  nhà  anh  Đ.,  bỗng  bạn  tôi 
 ngưng câu nói dở, chỉ ra ngoài cửa, bảo: 

 - Các anh chị coi kìa, nữ bác sĩ lái xe đi chích thuốc. 
 Chúng  tôi  nhìn  ra.  Một  người  đàn  bà  còn  trẻ,  tóc  bù  xù,  mặt  lem  luốc,  cặp 

 mắt  láo  liếng,  miệng  cười  toe  toét,  vừa  đi  vừa  vòng  hai  ntay  ra  phía  trước,  xoay  đi 
 xoay  lại  như  người  lái  xe  hơi,  thỉnh  thoảng  ngừng  chân,  tay  như  cầm  vật  gì  nhỏ,  đưa 
 lên đưa xuống. 

 Anh  Đ.  Giảng:  “Nữ  bác  sĩ  chích  thuốc  đấy.  Ngày  nào  cũng  vậy,  mưa  cũng 
 như  nắng,  đi  đủ  ba  lần,  qua  đủ  bốn,  năm  con  đường  quanh  đây…  Nhiều  thân  chủ, 
 dữ ta!”. 

 Nhưng  rồi  anh  vội  sầm  nét  mặt:  “Tội  nghiệp,  nhà  khá  giả,  lại  con  một,  mà 
 như vậy!”. 

 Ngừng  một  chút,  anh  tiếp:  “Nhưng  nghĩ  kỹ,  chị  ta  có  thấy  khổ  đâu?  Trái  lại 
 mỗi  khi  lái  xe,  tin  mình  là  bác  sĩ,  chắc  sung  sướng  lắm…  Sướng  hơn  chúng  ta 
 nhiều! Chính chúng ta mới đáng thương!” 

 Ai  nấy  đương  vui,  bỗng  buồn  bã,  lẳng  lặng  gật  đầu.  Chao  ơi,  trong  số  anh  em 
 ngồi  đó,  phần  nhiều  đều  được  thiên  hạ  khen  sang  và  giàu,  biết  bao  nhiêu  người  khao 
 khát địa vị, mà chính họ tự thấy khổ hơn một mụ điên. 

 “Chính  chúng  ta  mới  đáng  thương!”  Nếu  vậy  thì  đời  quả  là  một  bể  khổ  mà 
 bốn câu thơ này của Đoàn Như Khuê thiệt thâm thúy vô cùng: 

 Bể thẳm mênh mông sóng lụt trời! 
 Khách trần chèo một lá thuyền chơi, 
 Thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, 
 Coi lại cùng trong bể khổ thôi. 
 “Chính chúng ta mới đáng thương!”. 
 Nếu  vậy  thì  cái  bề  ngoài  vui  tươi  kia  chỉ  là  cái  vỏ  của  một  tâm  hồn  chán  nản, 

 bị  phiền  muộn,  ưu  tư,  ganh  ghét,  hờn  oán  dày  vò!  Mặt  biển  phẳng  lặng,  phản  chiếu 
 màu  trời  rực  rỡ  đấy,  nhưng  dưới  đáy  có  những  lượn  sóng  ngầm  đủ  sức  cuốn  cát  và 
 lay  đá.  Cánh  đồng  tươi  thắm  cười  đón  gió  xuân  đây,  nhưng  trong  hoa,  sâu  đã  lẳng 
 lặng đục nhụy và hút nhựa không ngừng. 
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 Phải  ngăn  những  đợt  sóng  oán  hờn  ấy  lại,  diệt  con  sâu  ưu  tư  đó  đi,  nếu 
 không,  chúng  sẽ  diệt  ta  mất,  và  chẳng  sớm  thì  chầy,  ta  sẽ  sinh  ra  cáu  kỉnh,  chán 
 chường, đau tim, đau bao tử, mất ngủ, mất ăn, mắc bệnh thần kinh và loạn óc”. 

 Dale  Carnegie  viết  cuốn  Quẳng  gánh  lo  đi  và  vui  sống  này  chính  để  chỉ  cho 
 ta  cách  diệt  những  kẻ  thù  vô  hình  ấy.  Ta  thiệt  khó  thắng  vì  chúng  ngự  trị  ngay  trong 
 thâm tâm ta, nhưng ta phải thắng, vì thắng mới có thể SỐNG được. 

 Đọc  bài  tựa  cuốn  Đắc  nhân  tâm:  bí  quyết  của  thành  công  ,  bạn  đã  được  biết 
 qua  về  đời  sống,  mới  đầu  long  đong,  sau  thành  công  rực  rỡ  của  Dale  Carnegie;  ở 
 đây  chúng  tôi  không  nhắc  lại  nữa,  mà  chỉ  kể  cách  ông  viết  cuốn  Quẳng  gánh  lo  đi 
 và vui sống  này. 

 Hồi  mới  bắt  đầu  dạy  môn  nói  trước  công  chúng  tại  Hội  Thanh  niên  theo 
 Thiên  Chúa  giáo  ở  Nữu  Ước,  ông  thấy  cần  chỉ  cho  học  sinh  của  ông  -  hầu  hết  là 
 những  người  có  địa  vị  quan  trọng  trong  đủ  các  ngành  hoạt  động  xã  hội  -  cách  thắng 
 ưu  tư  và  phiền  muộn.  Ông  bèn  tìm  trong  thư  viện  lớn  nhất  ở  Nũu  Ước  hết  thảy 
 những  sách  bàn  về  vấn  đề  ấy  và  ông  chỉ  thấy  vỏn  vẹn  có  25  cuốn,  còn  sách  nhiên 
 cứu về… loài rùa thì có tới 190! 

 Thiệt  lạ  lùng!  Đối  với  một  vấn  đề  quan  trọng  cho  cả  nhân  loại  như  vấn  đề 
 diệt  nỗi  lo  lắng  để  cho  bể  thẳm  vơi  bớt  đi,  đời  người  được  vui  tươi  hơn,  mà  loài 
 người  thờ  ơ  như  vậy?  Trách  chi  những  người  bị  bệnh  thần  kinh  chiếm  hết  phân  nửa 
 số  giường  trong  các  dưỡng  đường  Âu  Mỹ.  Trách  chi  hết  thảy  chúng  ta  dù  sang  hèn, 
 giàu  nghèo,  đều  phải  phàn  nàn  rằng  chính  những  kẻ  điên  mới  là  người  sung  sướng 
 trên đời! 

 Đọc  hết  25  cuốn  sách  ấy,  không  thấy  cuốn  nào  đầy  đủ,  khả  dĩ  dùng  để  dạy 
 học  được,  ông  đành  bỏ  ra  7  năm  để  nghiên  cứu  hết  các  triết  gia  cổ  kim  đông  tây, 
 đọc  hàng  trăm  tiểu  sử,  từ  tiểu  sử  Khổng  Tử  tới  đời  tư  của  Churchill,  rồi  lại  phỏng 
 vấn  hàng  chục  các  danh  nhân  đương  thời  và  hàng  trăm  đồng  bào  của  ông  trong  hạng 
 trung  lưu.  Nhờ  vậy  sách  ông  được  đặc  điểm  là  đầy  những  chuyện  thiệt  mà  bất  kỳ  ai 
 cũng  có  thể  kiểm  soát.  Những  điều  thu  thập  được  trong  sách  và  đời  sống,  ông  sắp 
 đặt lại, chia ra làm 30 chương để chỉ cho ta biết: 

 - Những ảnh hưởng của ưu tư tai hại cho tinh thần, cơ thể ra sao? 
 - Cách phân tích ưu tư. 
 - Cách diệt chứng ưu tư. 
 - Cách luyện cho có một thái độ bình tĩnh, vui vẻ, thản nhiên. 
 -  Cách  diệt  ba  nguyên  nhân  chính  sinh  ra  ưu  tư  là  sự  mỏi  mệt  -  sự  chán  nản 

 về nghề nghiệp - sự túng thiếu  (1)  . 
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 Vậy  ông  đã  “thuật  nhi  bất  tác”  đúng  như  lời  của  đức  Khổng  Tử,  mà  nhận  ra 
 rằng  trong  sách  của  mình  không  có  chi  mới  hết.  Toàn  những  quy  tắc  mà  ai  cũng  biết 
 và  nếu  chịu  áp  dụng  thì  không  một  nỗi  ưu  phiền  nào  không  diệt  được,  từ  những  ưu 
 tư  về  gia  đình,  tài  sản,  tình  duyên,  đến  những  lo  lắng  về  tính  mệnh,  công  danh,  bệnh 
 tật  liên  miên  (2)  .  Nhưng  rất  tiếc  rằng  ít  người  áp  dụng  nó,  cho  nên  ông  phải  viết  cuốn 
 này,  để  gõ  cửa  từng  nhà  như  lời  ông  nói  -  khuyên  chúng  ta  đề  phòng  bệnh  ưu  uất, 
 làm  cho  cứ  mười  người  thì  có  một  người  bị  bệnh  thần  kinh,  cứ  hai  phút  lại  có  một 
 người  hóa  điên,  và  giết  hại  loài  người  một  vạn  lần  hơn  bệnh  đậu  mùa!  Tóm  lại,  ông 
 chỉ  có  công  nhắc  lại  những  quy  tắc  rất  thông  thường  và  cố  “nhồi  nó  vào  óc  ta”  để  ta 
 thi hành thôi. 

 Tuy  nhiên,  tác  giả  đã  nhồi  vào  óc  ta  một  cách  tuyệt  khéo,  nhờ  lời  văn  có 
 duyên  của  ông.  Từ  trang  đầu  đến  trang  cuối,  toàn  là  những  truyện  thiệt,  cổ  kim 
 đông  tây,  cũng  như  trong  cuốn  Đắc  nhân  tâm:  Bí  quyết  để  thành  công.  Nếu  xét  kỹ  ta 
 thấy  văn  ông  có  chỗ  điệp  ý,  lại  có  đoạn  ý  tứ  hơi  rời  rạc,  nhưng  chính  vì  vậy  mà  lời 
 rất  tự  nhiên,  đột  ngột,  khiến  đọc  lên  ta  tưởng  tượng  như  có  ông  ngồi  bên  cạnh,  ngó 
 ta  bằng  cắp  mắt  sâu  sắc,  mỉm  cười  một  cách  hóm  hỉnh,  mà  giảng  giải  cho  ta,  nói 
 chuyện với ta vậy. 

 Sở  dĩ  ông  có  lối  văn  vô  cùng  hấp  dẫn  ấy  -  từ  trước  chúng  tôi  chưa  được  đọc 
 một tác giả nào bàn về tâm lý mà vui như ông - có lẽ nhờ hoàn cảnh tạo nên. 

 Có  hồi  ông  làm  nghề  bán  xe  cam  nhông,  thất  bại  thê  thảm  vì  tính  ghét  máy 
 móc  lắm,  ông  bèn  xin  dạy  khoa  “nói  trước  công  chúng”  trong  Hội  Thanh  niên  theo 
 Thiên  Chúa  giáo.  Hội  bằng  lòng  nhận,  nhưng  không  tin  tài  của  ông,  không  chịu  trả 
 mỗi  tối  5  Mỹ  kim,  mà  chỉ  cho  ông  chia  lời  thôi  -  nếu  có  lời.  Học  sinh  thì  toàn  là 
 những  người  lớn  tuổi,  có  công  ăn,  việc  làm,  muốn  học  sao  cho  có  kết  quả  ngay  và 
 học  giờ  nào  mới  trả  tiền  giờ  ấy.  Ông  phải  đem  hết  tâm  lực  ra  soạn  bài  giảng  sao  cho 
 vừa  vui  vừa  bổ  ích  thì  mới  hòng  giữ  họ  lâu  và  mình  có  đủ  tiền  độ  nhật.  Vì  vậy  ông 
 không  thể  dùng  những  sách  khô  khan  của  nhà  trường  để  dạy,  đành  phải  kiếm  nhiều 
 thí  dụ  thực  tế  kể  cho  học  sinh  để  họ  mê  man  nghe  từ  đầu  giờ  tới  cuối  giờ.  Nhờ  đó 
 ông luyện một lối văn tự nhiên rõ ràng, có duyên, hấp dẫn một cách lạ lùng. 

 Chúng  tôi  tưởng  lối  văn  ấy  phải  là  lối  văn  của  thế  kỷ  20  này.  Đọc  những  sách 
 triết  lý  viết  từ  thế  kỷ  17,  ta  thấy  thiệt  chán:  văn  trừu  tượng  quá,  nghiêm  quá,  gọn 
 quá,  bắt  ta  phải  suy  nghĩ  nhiều  quá.  Ta  không  được  rảnh  rang  như  hồi  xưa  -  mỗi 
 tuần  ta  phải  đọc  một  hai  cuốn  sách,  chín  mười  số  báo  -  lại  quen  với  lối  văn  tiểu 
 thuyết  và  phóng  sự  cho  nên  lối  văn  nghiêm  nghị  của  những  thế  kỷ  trước  không  còn 
 hợp  với  phần  đông  chúng  ta.  Một  ngày  kia,  trừ  một  số  sách  viết  cho  các  nhà  chuyên 
 môn,  có  lẽ  hết  thảy  các  sách  phải  viết  bằng  lối  văn  tựa  như  phóng  sự,  mới  mong  có 
 người đọc, dầu là sách học cho người lớn hay cho trẻ em. 
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 Ông  Dale  Carnegie  đã  mở  đường  trong  công  việc  viết  sách  cho  người  lớn 
 bằng  lối  văn  ấy.  Vì  sách  của  ông  không  khác  chi  những  tập  phóng  sự  cả.  Ông  đã 
 thành  công  rực  rỡ,  sách  ông  bán  rất  chạy.  Cuốn  Quẳng  gánh  lo  đi  và  vui  sống  này 
 chỉ trong 3 năm (1948-1950) đã tái bản tới lần thứ ba. 

 Riêng  chúng  tôi,  từ  khi  vì  duyên  may  được  đọc  cuốn  ấy,  đã  thấy  tâm  hồn  nhẹ 
 nhàng,  khoáng  đạt  hơn  trước  nhiều.  Và  mỗi  lần  có  điều  gì  thắc  mắc,  mở  sách  ra,  là 
 thấy  ngay  cách  giải  quyết,  chẳng  khác  Tôn  Tẩn  khi  xưa  mỗi  lúc  lâm  nguy  mở  cẩm 
 nang của thầy cho, tìm phương thoát nạn. 

 Nếu  đời  người  quả  là  bể  thẳm  thì  cuốn  sách  này  chính  là  ngọn  gió  thần  đưa 
 thuyền ta tới cõi Nát bàn, một cõi Nát bàn ở ngay trần thế. 

 Chúng  tôi  xin  trân  trọng  tặng  nó  cho  hết  thảy  những  bạn  đương  còn  bị  con 
 sâu  ưu  tư  làm  cho  khổ  sở  trằn  trọc  canh  khuya,  tan  nát  cõi  lòng.  Ngay  từ  những 
 chương  đầu,  bạn  sẽ  thấy  tư  tưởng  sầu  thảm  của  bạn  tiêu  tan  như  sương  mù  gặp  nắng 
 xuân  và  bạn  sẽ  mỉm  cười  nhận  rằng  đời  quả  đáng  sống.  Kìa,  đô  đốc  Byrd  đã  nói: 
 “Chúng  ta  không  cô  độc  trên  thế  giới  này  đâu,  cả  những  vật  vô  tri  như  mặt  trăng, 
 mặt  trời,  cũng  cứ  đều  đều,  đúng  ngày,  đúng  giờ  lại  chiếu  sáng  chúng  ta,  lại  cho  ta 
 cảnh rực rỡ của bình minh hoặc cảnh êm đềm của đêm lặng”. 

 Long Xuyên một ngày đẹp trời trong 365 ngày đẹp năm 1951. 

 Nguyễn Hiến Lê 

 “Dù  sang  hay  hèn,  giàu  nghèo  ai  cũng  có  ưu  tư, 
 phiền  muộn;  chỉ  hạng  đạt  quan,  triết  nhân,  quân  tử 
 mới  “thản  đăng  đãng”  (thản  nhiên,  vui  vẻ)  được, 
 như  Khổng  Tử  nói  (  Luận  ngữ  -  Thuật  nhi).  Nhưng 
 làm  sao  để  có  thể  thản  nhiên,  vui  vẻ  thì  Khổng  Tử 
 không  chỉ  cho  ta  biết.  Carnegie  bỏ  ra  bảy  năm 
 nghiên  cứu  hết  các  triết  gia  cổ  kim  đông  tây,  đọc 
 hàng  trăm  tiểu  sử,  phỏng  vấn  hàng  trăm  đồng  bào 
 của ông để viết cuốn  Quẳng Gánh Lo Đi  . 

 ĐỖ HỒNG NGỌC & NHIỀU TÁC GIẢ: TUYỂN TẬP CÀNH MAI SÂN  TRƯỚC * *  293 



 Tôi  bắt  đầu  đau  bao  tử  từ  khi  phi  cơ  Pháp  bắn  liên 
 thanh  xuống  miền  Tân  Thạnh  (1946),  năm  sau  qua 
 Long  Xuyên,  để  quên  tình  cảnh  nước  và  nhà  tôi  phải 
 trốn  vào  trong  sách  vở,  nhưng  đọc  và  viết  suốt  ngày 
 thì  bệnh  bao  tử  lại  nặng  thêm,  mà  bác  sĩ  không  biết, 
 cứ  cho  là  gan  yếu,  uống  thuốc  Tây,  thuốc  Bắc,  thuốc 
 Nam đều không hết. 
 Rồi  khi  đọc  cuốn  Quẳng  gánh  lo  đi  ,  tôi  thấy  hết  ưu 
 tư,  nhẹ  hẳn  người.  Suốt  thời  gian  dịch  và  trong  năm 
 sáu  tháng  sau  nữa,  tôi  có  cảm  giác  “đăng  đãng”  đó. 
 Vì  vậy  mà  tôi  rất  mang  ơn  tác  giả,  viết  một  bài  Tựa 
 tôi  tự  lấy  làm  đắc  ý  để  giới  thiệu  với  độc  giả,  và  cuối 
 bài, đề: 
 “Long  Xuyên,  một  ngày  đẹp  trong  365  ngày  đẹp 
 năm 1951”. 
 Nhiều  độc  giả  đồng  ý  với  tôi  là  cuốn  đó  hay  hơn  Đắc 
 nhân  tâm  ,  và  ngay  từ  chương  đầu  đã  trút  được  một 
 phần  nỗi  lo  rồi,  cho  nên  chép  nhan  đề  chương  đó 
 “Đắt  nhất  nhật  quá  nhất  nhật”  để  trước  mặt, 
 trên bàn viết. 
 Mới  đây,  một  độc  giả,  bác  sĩ,  bảo  từ  hồi  đi  học,  đọc 
 xong  chương  đó  thì  đổi  chữ  ký,  không  ký  tên  thật 
 nữa  mà  ký  là  “Today”  (Hôm  nay).  Tôi  còn  giữ  một 
 bản có chữ ký đó của ông ta. 
 Quẳng  Gánh  Lo  Đi  trước  sau  chỉ  bán  được  độ  ba 
 chục  ngàn  bản,  nhưng  tôi  chắc  nó  đã  đem  lại  niềm 
 vui  cho  ít  nhất  là  cả  trăm  ngàn  người.  Nó  ra  rất 
 đúng  lúc  chiến  tranh  gây  biết  bao  nỗi  lo  lắng  cho 
 biết bao gia đình”. 

 [  Hồi ký Nguyễn Hiến Lê  , Sđd, tr. 304-305] 

 TỰ XE� T MI�NH HO� I 60 TUO� I 
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 NGUYỄN HIẾN LÊ 

 Sài Gòn 8.1.1972 

 Các con 

 T  ục  lệ  của  mình  không  coi  trọng  sinh  nhật  bằng  tử  nhật.  Chỉ  một  số  gia  đình 
 sang  trọng  mới  làm  lễ  chúc  thọ  cha  mẹ,  ông  bà  (hoặc  thầy  học)  khi  những  vị  đó  60 
 tuổi  trở  lên:  vừa  60  tuổi  được  coi  là  lão  rồi,  có  thể  dưỡng  lão,  mọi  việc  trong  nhà 
 giao cho con cháu, mà việc nước cũng để cho “đàn sau gánh vác”. 

 Vì  tục  lệ  đó  cho  nên  ba  không  bao  giờ  nghĩ  tới  -  mặc  dầu  có  thể  nhớ  tới  sinh 
 nhật  của  vợ  con;  ngay  cả  chính  ba  nữa  cho  nó  là  không  quan  trọng.  Nhưng  năm  nay 
 thì  ba  nghĩ  tới.  Vì  hôm  nay  ba  đúng  60  tuổi  Tây  (tuổi  ta  61  mà  tháng  rưỡi  nữa  qua 
 năm Nhâm Tý đã là 62, nghĩa là đã sống được đúng một giáp (60 năm). 

 Hồi  trẻ  có  người  đoán  số  ba,  bảo  ba  chỉ  hưởng  lộc  tới  năm  nay  thôi.  Ba  cho  là 
 sai:  ba  có  thể  sống  được  mươi  năm  nữa,  nhưng  từ  năm  nay  thấy  mình  già  rồi:  mấy 
 tháng  trước  té  cầu  thang,  trật  gân,  mất  ba  tuần  mới  khỏi,  và  gần  đây  bác  sĩ  Mazaud 
 chuyên  về  tim  bảo  động  mạch  của  ba  bắt  đầu  cứng  (artériosclérose),  và  nghe  tim  có 
 double  souffle  (phì,  phì),  ngày  nào  cũng  phải  uống  hai  thứ  thuốc  sédoceréna  và 
 cordarone  (hoặc  amplivie),  có  lẽ  cho  tới  suốt  đời.  Viết  lách  bình  thường  (dĩ  nhiên  trí 
 nhớ  đã  giảm),  nhưng  đi  nhanh  và  xách  nặng  không  được.  Tóm  lại  không  có  gì  quan 
 trọng:  60  tuổi  mà  như  vậy  cũng  là  “normal”.  Má  con  kém  ba  3  tuổi  còn  mạnh  hơn 
 ba, chỉ có một con mắt bị cataracte, bệnh đó dễ trị, khi nào nó “chín” thì mổ. 

 Vậy  hôm  nay  là  sinh  nhật  của  ba,  cũng  chẳng  ăn  mừng  gì  cả.  Các  cụ  hồi  xưa 
 nhân  dịp  đó  làm  một  bài  thơ  “tự  trào”  nghĩa  là  tự  giễu  mình.  Ba  không  làm  thơ  thì 
 ôn lại cuộc đời đã qua. 

 Tuổi  thơ  và  thiếu  niên  của  ba  cực  khổ.  Mồ  côi  cha  từ  hồi  10  tuổi  ta,  nhờ  mẹ 
 và  bà  ngoại  mới  được  học  hành,  và  cũng  nhờ  truyền  thống  gia  đình,  nhờ  số  tốt  nên 
 mới  nổi  tiếng  là  học  giỏi  trong  họ  nội  ngoại  và  xuất  thân  được  ở  trường  Cao  đẳng 
 Công  chánh.  Nếu  sinh  vào  một  gia  đình  khác  thì  đậu  tiểu  học  rồi  tất  phải  phá  ngang 
 mà  đi  làm.  Có  thể  nói  nhà  chỉ  có  đủ  cơm  ăn  với  rau,  đậu;  đau  ốm  thì  uống  thuốc 
 Nam  rẻ  tiền  rồi  để  cho  cơ  thể  tự  chống  với  bệnh  tật  chứ  không  mời  ông  lang,  nhất  là 
 bác  sĩ  (một  lần  coi  mạch  của  bác  sĩ  thời  đó  5đ  bằng  5.000  bây  giờ).  Thời  đó  những 
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 gia  đình  như  gia  đình  mình  sống  nhờ  thiên  nhiên,  gọi  là  nhờ  số  cũng  được:  bản  chất 
 mạnh thì sống, yếu thì chết. 

 Đầu  năm  1935  ba  ra  làm  việc,  năm  1937  lập  gia  đình,  1938  có  con,  thì  năm 
 1939  bắt  đầu  Thế  chiến  thứ  nhì.  Trong  mười  năm  1935-1945,  vì  hậu  quả  của  cuộc 
 khủng  hoảng  kinh  tế  và  của  chiến  tranh,  cần  kiệm  lắm,  gia  đình  mới  đủ  sống,  để 
 dành  được  một  chút,  năm  1945  tản  cư,  của  cải  mất  hết.  Từ  1945  đến  1950  vì  không 
 chịu trở lại Sở Công chánh nên sống thật vất vả. 

 Từ  1950  mới  vào  dạy  ở  trường  Trung  học  Long  Xuyên,  vừa  viết  sách,  ba  năm 
 sau,  cần  kiệm  lắm,  gây  được  một  số  vốn  non  200.000đ  (bằng  hai  triệu  năm  nay)  và 
 năm  1953  bỏ  dạy  học,  lên  Sài  Gòn  sống  bằng  cây  bút.  Nhưng  mới  lên  Sài  Gòn  thì  bị 
 hai  bệnh  nặng:  lao  phổi  và  loét  cuống  bao  tử  (ulcère  bulbaire),  trị  4-5  tháng  mới  hết. 
 Hết  rồi,  tận  lực  làm  việc,  năm  1960  mua  được  căn  nhà  Kỳ  Đồng  này,  lúc  đó  tuổi  ba 
 đã là 50. 

 Tóm  lại,  trong  50  năm  vất  vả,  lúc  lên  lúc  xuống,  từ  hai  bàn  tay  trắng  mới  xây 
 dựng  được  thì  chiến  tranh,  bị  tiêu  hủy  hết,  rồi  lại  từ  hai  bàn  tay  trắng  xây  dựng  lại 
 nữa.  Nét  chính  trong  đời  ba  là  trải  qua  những  đau  khổ  của  cảnh  nghèo  hồi  nhỏ,  nên 
 lớn  lên  lúc  nào  cũng  tận  lực  chiến  đấu  với  nó;  tính  tình  có  lẽ  do  đó  mà  nghiêm  khắc, 
 gay  gắt,  đó  là  “mặt  trái  của  huy  chương”;  nếu  sinh  vào  hoàn  cảnh  như  các  con  các 
 cháu  ngày  nay,  không  phải  chiến  đấu  thì  tính  tình  chắc  ôn  hòa  hơn,  nhưng  nghị  lực 
 chắc cũng kém. 

 Có  thêm  điểm  này  nữa  cũng  đặc  biệt:  tuy  chống  với  hoàn  cảnh  nghèo  mà 
 không  bao  giờ  ba  ham  làm  giàu:  năm  1953  lên  Sài  Gòn,  có  tiếng  tăm  một  chút  rồi, 
 một  số  bạn  bè  rủ  ba  xuất  bản  sách  giáo  khoa  hoặc  mở  trường  tư  thục  (trung  học), 
 hai  nghề  đó  ba  làm  thì  tất  thành  công  và  mau  giàu,  ba  từ  chối  hết,  chỉ  viết  và  xuất 
 bản  sách  của  mình  thôi,  mà  má  con  cũng  chỉ  dạy  riêng  một  lớp  tại  nhà  thôi,  không 
 muốn  khuếch  trương  kinh  doanh,  hễ  dư  ăn  phong  lưu  rồi  thì  thôi.  Ngay  bây  giờ,  chỉ 
 xuất  bản  sách  của  ba  thôi,  lợi  tức  cũng  có  thể  tăng  lên  gấp  đôi  gấp  ba  nhưng  ba 
 không  muốn:  ba  bán  tác  quyền  cỡ  50  cuốn  cho  mười  nhà  xuất  bản  khác,  chỉ  để  lại 
 mươi  cuốn  xuất  bản  lấy  thôi.  Nghĩa  là  ba  để  có  thì  giờ  mà  viết  chứ  không  muốn 
 kinh  doanh  làm  giàu,  và  biết  “tự  túc”,  tự  hạn  chế  nhu  cầu  cùng  thị  dục  của  mình.  Tự 
 túc  là  một  nét  của  triết  lý  phương  Đông,  của  nhà  Nho  (tự  túc  nghĩa  là  đủ  rồi  thì  thôi, 
 không  cần  thêm  nữa).  Ba  nhận  thấy  rằng  con,  Hằng  và  Hải  *  đều  không  ham  làm 
 giàu, tính tình liêm khiết, điều đó đáng khen, giữ được nếp nhà đấy. 

 Nhờ  tự  túc  như  vậy,  nhờ  để  thì  giờ  mà  viết  lách,  nên  tuy  non  hai  chục  năm 
 nay  -  từ  1953  -  sự  nghiệp  văn  chương  của  ba  tiến  nhiều.  Tới  nay  đã  có  được  trên 
 100  cuốn  (tome),  non  90  nhan  đề  (titre),  khoảng  một  nửa  là  dịch,  một  nửa  soạn.  Về 
 số  lượng  (quantilé),  ba  được  coi  là  cây  bút  biên  khảo  và  dịch  thuật  có  giá  trị  nhất; 
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 và  ba  nghĩ  rằng  trong  trên  100  cuốn  đó,  sau  này  khi  ba  chết,  còn  được  mươi  cuốn 
 lưu  lại  đời  sau  (trong  dăm  ba  chục  năm);  văn  xuôi  của  ba  có  được  vài  chục  bài 
 ngắn,  dài  vào  hàng  mẫu  mực  (classique),  hay.  Nhưng  điều  đáng  mừng  hơn  là  ba 
 được  mọi  giới  trọng  là  nhà  văn  độc  lập,  có  tinh  thần  nhân  bản  và  tinh  thần  quốc  gia 
 cao,  tính  tình  thanh  khiết:  đã  trên  10  lần,  ba  từ  chối  những  cái  mà  người  ta  cho  là 
 vinh  dự  của  người  cầm  bút,  như  giải  thưởng  văn  chương,  làm  giám  khảo  chấm  giải 
 thưởng  văn  chương,  làm  giáo  sư  đại  học,  vô  ủy  ban  điển  chế  văn  tự,  dịch  thuật  và 
 hội  đồng  Văn  hóa  Giáo  dục  v.v…  Ba  cho  những  cái  đó  là  hư  danh  mà  cũng  không 
 ưa những cơ quan đó, người cầm bút nên quý nhất sự độc lập và sự thanh khiết. 

 Còn  sống  được  mươi  năm  nữa,  cuộc  sống  được  bảo  đảm  về  vật  chất  rồi  ba 
 mong  giữ  được  hai  điều  đó  :  độc  lập,  thanh  khiết  cho  tới  cùng  và  viết  hoặc  dịch 
 thêm  độ  mươi  cuốn  nữa  để  cho  có  công  việc  mà  đời  bớt  buồn,  thế  thôi.  Cái  vui  nhất 
 là  ít  năm  nữa  nếu  được  thấy  hòa  bình,  các  con  cháu,  cả  Hằng  và  Hải  về  đây  tụ  họp  ít 
 tháng,  cúng  giỗ  ông  bà  -  gia  đình  mình  học  hành  được  như  ngày  nay  là  nhờ  tổ  tiên 
 mấy  đời  sống  liêm  khiết  và  rất  trọng  sự  học  -  rồi  đi  thăm  ít  nơi  thắng  cảnh  của  non 
 sông,  thăm  quê  hương  mồ  mả  ở  Hà  Nội  và  Sơn  Tây.  Sau  đó  các  con  cháu  có  tản 
 mác  mỗi  người  mỗi  nơi  thì  cũng  là  lẽ  tự  nhiên,  nếu  không  xây  dựng  được  gì  cho 
 quốc  gia  dân  tộc  thì  sống  một  đời  chính  trực,  giữ  được  tư  cách,  dạy  dỗ  con  cái  cho 
 đàng hoàng, cũng là tạm được rồi. Ước nguyện đó, bao lâu nữa mới toại? 

 NGUYỄN HIẾN LÊ 
 Hồi Ký Nguyễn Hiến Lê 

 NXB Văn Học, quý III. 2006, tr. 743-747 

 ---------------- 
 *  Con  :  là  ông  Nguyễn  Nhật  Đức  con  trai  ông  (NHL).  Hằng  :  tức  bà  Tô  Lệ 

 Hằng, cháu gọi ông bằng cậu.  Hải:  Cháu gọi ông bằng  cậu. 
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 Tựa 
	SỐNG	365	NGÀY	MỘT	NĂM	

 NGUYỄN HIẾN LÊ 

 Chúng ta đều rán giữ gìn sức khỏe để được sung sướng, 
 nhưng có bao nhiêu người rán sung sướng để được mạnh khỏe. 

 FRANK G. SLAUGHTER 

 M  ười  mấy  năm  trước,  khi  dịch  những  tác  phẩm  của  Dale  Carnegie  tôi  đã 
 có  ý  nghĩ  rằng  chúng  ta  hiểu  biết  nhiều  hơn  cả  cổ  nhân  nhưng  khôn  thì  chưa  chắc 
 chúng  ta  đã  khôn  hơn.  Hai  tác  phẩm  danh  tiếng  nhất  của  ông,  tức  cuốn  How  to  win 
 friends  and  influence  people  và  How  to  stop  worrying  and  start  living,  được  hàng 
 triệu  độc  giả  hoan  nghênh,  thực  ra  có  chứa  những  tư  tưởng  nào  mới  mẻ  đâu.  Toàn  là 
 những  lời  khuyên  của  các  bậc  hiền  triết  từ  hai  ba  nghìn  năm  trước  như:  Kỷ  sở  bất 
 dục, vật thi ư nhân, Đắc nhất nhật, quá nhất nhật, Quá tắc quy cung… 

 Gần  đây  đọc  một  cuốn  sách  phổ  thông  về  môn  mới  nhất  trong  y  học,  môn 
 Tâm  thần  y  khoa  (medicine  psychosomatique),  tôi  lại  thấy  chẳng  những  trong  phép 
 xử  thế,  tu  thân  mà  ngay  cả  trong  cái  thuật  sống  vui  vẻ  và  khỏe  mạnh  ta  cũng  cần 
 phải ôn lại những lời của cổ nhân nữa. 

 Tôi  không  chối  cãi  rằng  trong  một  thế  kỷ  nay,  khoa  học  đã  giúp  chúng  ta  biết 
 bao  nhiêu  cách  vệ  sinh,  diệt  trùng,  cách  đề  phòng  những  bệnh  truyền  nhiễm…  nhờ 
 vậy  mà  số  tử  giảm  đi  trông  thấy,  mà  đời  sống  trung  bình  của  chúng  ta  tăng  lên  được 
 vài  chục  năm,  nhưng  cũng  khoảng  từ  một  thế  kỷ  nay  chúng  ta  mắc  thêm  nhiều  bệnh 
 không  thấy  được  hoặc  ít  thấy  ở  thời  cổ,  như  bệnh  huyết  áp  cao,  bệnh  lỡ  bao  tử,  bệnh 
 trĩ,  bệnh  thần  kinh  suy  nhược…  mà  nguyên  do  chỉ  tại  chúng  ta  tuy  chú  trọng  đến 
 phép vệ sinh mà không theo phép dưỡng sinh của tổ tiên. 

 Mới  cách  đây  ba  chục  năm,  các  nhà  y  học  và  các  nhà  tâm  lý  học  phương  Tây 
 tìm  ra  được  điều  này  là  từ  50%  đến  75%  bệnh  của  chúng  ta  do  xúc  động  chứ  không 
 phải  do  vi  trùng  gây  ra,  và  muốn  tránh  bệnh  đó  (mà  người  Pháp  gọi  là  maladies 
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 d’origine  emotive  :  bệnh  do  xúc  động),  thì  phải  thay  đổi  cách  sống,  thay  đổi  tinh 
 thần  con  người:  Biết  tự  chủ  để  làm  chủ  hoàn  cảnh,  biết  dễ  dãi,  giản  dị,  yêu  công 
 việc  và  yêu  người  chung  quanh…  Mà  biết  sống  như  vậy  tức  là  biết  phép  dưỡng  sinh 
 của người xưa. 

 Tôi  không  được  rõ  phép  dưỡng  sinh  của  người  phương  Tây  thời  cổ  nhưng  tôi 
 biết  rằng  ở  phương  Đông,  hơn  hai  ngàn  năm  trước,  Trang  Tử  đã  viết  hai  thiên  nhan 
 đề  là  Đạt  sinh  và  Dưỡng  sinh  chủ,  đại  ý  là  khuyên  ta  hai  điều  dưới  đây  mà  các  bác 
 sĩ và tâm lý gia hiện nay đã thí nghiệm và xác nhận là đúng: 

 1. Đừng tách rời vật chất với tinh thần, cả hai chỉ là một. 
 2. Phải sống thuận theo thiên nhiên. 
 Mà  chẳng  riêng  gì  Lão  Trang,  ngay  môn  đệ  của  Khổng  giáo  cũng  có  một  lối 

 sống  khoáng  đạt,  vui  vẻ:  về  vật  chất  thì  giản  dị,  quả  dục,  không  để  cho  vật  làm  luỵ 
 ta;  về  tinh  thần  thì  khoan  hòa,  không  oán  trời,  không  trách  người,  làm  hết  sức  mình, 
 rồi mặc cho việc xảy ra sao thì xảy. 

 Cổ nhân sáng suốt thật! 
 Nhưng  như  vậy  không  phải  là  những  sách  ngày  nay  đều  vô  dụng.  Nó  vẫn  có 

 ích, ta vẫn nên đọc nó vì hai lẽ: 
 -  nhiều  chân  lý  cá  nhân  do  trực  giác  hay  kinh  nghiệm  tìm  ra  được  thì  ngày 

 nay  những  nhà  bác  học  nhờ  thí  nghiệm  mà  chứng  minh  lại  được,  thành  thử  đọc  sách 
 của  những  nhà  này,  ta  hiểu  rõ  hơn,  tin  chắc  hơn.  Mà  có  hiểu  rõ,  có  tin  chắc  thì  mới 
 dễ  thực  hành.  Trí  mà  càng  tinh  thì  hành  càng  dị.  Chẳng  hạn  cổ  nhân  biết  rằng  có  vui 
 vẻ  mới  khỏe  mạnh,  nhưng  sự  lo  lắng  ảnh  hưởng  xấu  tới  cơ  thể  ra  sao  thì  cổ  nhân 
 không  biết,  hoặc  chỉ  biết  một  cách  lờ  mờ;  còn  ngày  nay  nhờ  các  nhà  bác  học  mà 
 chúng  ta  biết  rằng  những  xúc  động  khó  chịu  ảnh  hưởng  tới  từng  quả  tuyến,  tới  hệ 
 thống giao cảm nào rồi gây nên những bệnh nào. 

 -  huống  hồ  các  nhà  bác  học  vẫn  phát  minh  được  những  điều  mới.  Thuyết  mặc 
 cảm  của  Freud,  phương  pháp  trị  bệnh  do  xúc  động  mà  bác  sĩ  John  A.  Schindler  đề 
 nghị  mươi  năm  nay  chẳng  hạn  đều  là  những  tiến  bộ  mà  ta  cần  biết  để  hiểu  mình, 
 hiểu người rồi để gây hạnh phúc cho mình và cho người. 

 Từ  trên  mười  năm  nay  tôi  bị  vài  chứng  bệnh  khó  trị,  mới  gần  đây,  tình  cờ  đọc 
 ít  cuốn  sách  về  Tâm  thần  y  khoa  của  Mỹ  mới  biết  rằng  những  bệnh  đó  do  xúc  động 
 gây  ra,  và  tôi  đã  áp  dụng  được  một  phần  những  lời  khuyên  của  tác  giả  những  sách 
 đó,  nhất  là  của  bác  sĩ  John  A.  Schindler,  nhờ  vậy  mà  bệnh  giảm  được  ít  nhiều,  thứ 
 nhất  là  tôi  đã  bỏ  được  cái  tâm  trạng  lo  lắng  về  bệnh  mà  sống  vui  hơn,  mạnh  hơn. 
 Thấy  vậy  tôi  chép  lại  trong  tập  này  những  điều  tôi  đã  hiểu  được  để  giúp  độc  giả  đề 
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 phòng  những  bệnh  do  xúc  động  khi  bệnh  chưa  phát,  và  thay  đổi  cách  sống  mà  cải 
 thiện sức khỏe khi bệnh đã phát rồi. 

 Sách  tuy  mỏng  mà  vạch  cho  bạn  được  một  phép  dưỡng  sinh,  cả  một  nhân 
 sinh  quan  nữa  đấy.  Nhưng  nó  có  ích  lợi  hay  không  thì  còn  tùy  bạn  có  chịu  áp  dụng 
 nó hay không. 

 Để  viết  cuốn  này  chúng  tôi  đã  dùng  tài  liệu  nhiều  nhất  trong  cuốn  How  to  live 
 365  days  a  year  của  John  A.  Schindler  (Prentice  -  Hall  Inc,  New  York)  nên  cũng  xin 
 mượn nhan đề cuốn đó để đề tên. 

 Sài Gòn, ngày 1 tháng 2 năm 1962 
 NGUYỄN HIẾN LÊ 

 Theo bản NXB Văn hóa Thông tin, quý II/2004, tr. 5-8 

 “Ở  đây  chúng  tôi  xin  ghi  vắn  tắt  ít  điều  căn  bản  - 
 cuốn  này  không  bàn  về  giáo  dục  nhưng  chỉ  theo  được 
 đúng  bấy  nhiêu  thì  chúng  ta  cũng  đã  tránh  cho  con 
 cháu  được  nhiều  bệnh  do  xúc  động;  và  như  vậy 
 chúng  ta  đã  gián  tiếp  giúp  cho  quốc  gia,  xã  hội  không 
 phải  là  ít,  vì  xin  bạn  nhớ  rằng  những  bệnh  do  xúc 
 động  chiếm  tới  75  phần  100  số  giường  trong  các  bệnh 
 viện,  và  chỉ  một  vài  kẻ  bị  bệnh  thần  kinh  mà  nắm 
 được  quyền  hành  lớn  trong  tay  cũng  đã  gây  tai  họa 
 kinh  khủng  cho  nhân  loại,  như  Hitler  trong  thế  chiến 
 vừa rồi”. 

 NGUYỄN HIẾN LÊ 
 Bìa 4 cuốn  Sống 365 Ngày Một Năm 
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 Tựa 

	SỐNG	THEO	SỞ	THÍCH	THÌ	SẼ	SỐNG	LÂU	

 Bác sĩ PETER J. STEINCROHN. 
 Your life to enjoy  . 

 M  ới  đọc  lời  giới  thiệu  của  bản  tiếng  Pháp,  tôi  nghĩ  bụng:  anh  chàng  này  lập 
 dị  chăng?  Là  lang  băm  chăng?  Bác  sĩ  gì  mà  viết  sách  khuyên  người  ta  cứ  sống  theo 
 sở  thích,  muốn  ăn  cho  sướng  miệng  thì  ăn,  muốn  uống  rượu  thì  uống,  muốn  hút 
 thuốc  thì  hút,  mà  muốn  nằm  dài  ra  suốt  ngày  thì  cứ  nằm!  Từ  xưa  tới  nay,  bác  sĩ  nào 
 cũng  cấm  chúng  ta  đủ  thứ,  bắt  chúng  ta  phải  sống  đúng  phép  vệ  sinh  mà  sao  ông 
 Peter J. Steincrohn này lại ăn nói ngược đời như vậy? 

 Nhưng  đọc  xong  lời  mở  đầu  tôi  thấy  ông  không  phải  là  lang  băm.  Ông  đã 
 hành  nghề  trong  mấy  chục  năm,  đông  thân  chủ  -  điều  đó  chưa  đủ  đảm  bảo  gì  cả  - 
 ông  lại  diễn  thuyết,  viết  báo  viết  sách  dạy  người  ta  đề  phòng  bệnh  tật.  Có  lang  băm 
 nào lại nghĩ tới việc từ thứ lập ngôn đó? 

 Rồi  khi  đọc  hết  cả  mười  chương,  chương  nào  cũng  thích  thú  -  vì  giọng  văn 
 ông  rất  hóm  hỉnh  -  tôi  nhận  rằng  đã  ngờ  oan  ông.  Ông  can  đảm  chống  lại  ý  kiến  đại 
 đa  số  các  bạn  đồng  nghiệp  của  ông,  làm  cái  đích  cho  bao  nhiêu  mũi  tên  tẩm  độc  mà 
 không sờn lòng, nhưng chống lại một cách có lý, đầy lương thức, chứ không lập dị. 

 Trong  mười  chương  về  mười  vấn  đề,  vấn  đề  nào  ông  cũng  xét  cả  hai  phương 
 diện:  lợi  và  hại,  khi  nào  lợi,  khi  nào  hại,  hại  cho  ai?  Tại  sao?  Chẳng  hạn,  vấn  đề 
 uống  rượu  -  uống  nhiều  thì  có  hại,  tuổi  trẻ  không  nên  tập  uống  rượu  nhưng  đã  ngoài 
 bốn  mươi  tuổi  mà  chưa  hề  thích  uống  rượu  thì  không  sợ  thành  nghiện  nữa,  và  nếu 
 hay  ưu  tư,  kém  ăn,  khó  ngủ  thì  có  thể  uống  mỗi  ngày  một  vài  ly  nhỏ,  miễn  là  không 
 bị những bệnh đau tim, loét bao tử động mạch viêm v.v… 

 Về  vấn  đề  thể  thao  cũng  vậy,  dưới  30  tuổi  nên  tập  thể  thao  -  hồi  trẻ  ông  là 
 một  thể  thao  gia  -  nhưng  vào  40  tuổi,  nếu  không  thích  vận  động  mà  thích  nằm  ghế 
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 xích  đu  thì  đừng  nên  đua  đòi  người  ta,  đừng  sợ  dư  luận  mà  miễn  cưỡng  chạy  nhảy, 
 tập tành hại hơn là có lợi. 

 Chủ  trương  của  ông  là  không  có  một  quy  tắc  bất  di  bất  dịch  nào  áp  dụng  cho 
 mọi  người  được  mà  cũng  không  có  phương  pháp  trị  bệnh  nào  công  hiệu  cho  mọi 
 bệnh  nhân.  Mập  quá  thì  hại  cho  tim,  cho  động  mạch,  cần  phải  bớt  ăn  cho  sụt  cân, 
 nhưng  một  bà  già  bảy  chục  tuổi  dù  có  dư  ba,  bốn  chục  ký  lô  thì  cũng  đừng  nên  bắt 
 bà  ta  thay  đổi  cách  ăn  uống  và  lối  sống.  Hóa  công  đã  cho  bà  mập  mà  cũng  thọ  thì 
 công  trình  của  Hóa  công  tuyệt  hảo  rồi,  đừng  theo  sở  kiến  hẹp  hòi,  nông  cạn  của  ta 
 mà  đòi  sửa  đổi,  chỉ  lợn  lành  hóa  lợn  toi  thôi.  Trong  sách  còn  những  lời  khuyên  khác 
 sáng suốt, xác đáng như vậy. Ông không lập dị chút nào cả. 

 Đáng  quý  hơn  nữa  là  ông  có  một  nhân  sinh  quan  rất  khoáng  đạt.  Trong  Lời 
 mở đầu, ông viết: 

 Triết  lý  của  tôi  như  vầy:  chúng  ta  chỉ  sống  có  một  lần  thôi.  Hôm  qua  là  dĩ 
 vãng,  ngày  mai  là  hy  vọng,  hôm  nay  là  đời  sống.  Mỗi  ngày  chúng  ta  cứ  sống  cho 
 thỏa  thích,  nếu  không  thì  không  phải  là  sống.  Chỉ  có  mỗi  một  quy  tắc  mà  bạn 
 phải theo là quy tắc của cổ nhân: đừng thái quá. 

 Trong chương VII, xét về bệnh ưu tư của thời đại, ông khuyên: 
 Khi  bạn  kiếm  được  nhiều  tiền  quá,  danh  vọng  cao  quá,  thiên  hạ  cúi  rạp 

 xuống  chào  bạn,  bạn  thử  đặt  lên  bàn  cân  xem:  một  bên  là  sự  thành  công,  một 
 bên  là  sức  khỏe  bị  tiêu  mòn,  gia  đình  không  vui,  bạn  bè  thưa  thớt,  bên  nào  nặng, 
 bên  nào  nhẹ?  Bây  giờ  đã  thành  công  rồi,  bạn  có  chịu  trả  một  giá  đắt  như  vậy  để 
 mua cái danh lợi hão huyền kia nữa không? 

 Thực  thích  thú  mà  được  nghe  một  bác  sĩ  -  nổi  tiếng  là  duy  vật  -  nói  như  vậy. 
 Ông Peter J. Steincrohn không phải chỉ là một bác sĩ mà còn là một triết nhân nữa. 

 Tôi  nhận  thấy  khoa  học  Tây  phương  sau  một  hai  thế  kỷ  thắng  được  thiên 
 nhiên  trong  vài  khu  vực  mà  sinh  ra  tự  hào  coi  thường  thiên  nhiên,  thì  từ  sau  thế 
 chiến  vừa  rồi  đã  bắt  đầu  tự  nhận  là  lầm  lẫn,  đôi  khi  muốn  trở  về  với  thiên  nhiên. 
 Chẳng  hạn  trong  việc  trồng  trọt,  chăn  nuôi  người  ta  đã  ngờ  rằng  dùng  nhiều  chất 
 hóa  học  để  diệt  trùng  bồi  bổ  cho  cây  và  súc  vật  mau  lớn  chưa  chắc  là  có  lợi  mà  có 
 thể  có  hại.  Về  sự  nuôi  trẻ,  xưa  người  ta  khuyên  phải  cho  bú,  cho  ngủ  đúng  giờ,  cấm 
 trẻ  bú  tay,  ngày  nay  người  ta  chủ  trương  ngược  lại,  như  các  ông  bà  ta  ngày  xưa:  trẻ 
 đòi  bú  thì  cho  bú,  buồn  ngủ  thì  cho  ngủ,  tha  hồ  được  nút  cái  núm  cao  su.  Về  y  khoa, 
 nhiều  bác  sĩ  đã  cảnh  cáo  không  nên  mỗi  mỗi  đè  bệnh  nhân  ra  cắt  hạch  hầu  long  ruột 
 dư,  hoặc  cắt  cả  trái  mật,  bao  tử  như  vậy  trái  với  thiên  nhiên,  sẽ  mang  họa  vì  công 
 trình  nào  của  thiên  nhiên  cũng  hoàn  hảo.  Phải  tìm  ra  nguyên  nhân  của  bệnh  về  thể 
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 chất  và  về  tinh  thần,  tâm  lý  do  đó  mà  môn  tâm  lý  y  học  hiện  nay  đang  được  coi 
 trọng. 

 Ông  Peter  J.  Steincrohn  thuộc  hạng  bác  sĩ  tiên  tiến  đó,  khi  ông  khuyên  người 
 ta  sống  theo  thiên  nhiên,  nghĩa  là  một  cách  điều  độ  và  hợp  với  bản  tính  của  mỗi 
 người. 

 Tôi  tin  rằng,  đọc  cuốn  này,  độc  giả  sẽ  hiểu  được  phần  nào  xu  hướng  tự  nhiên 
 của  mình,  tìm  được  một  lối  sống  thích  hợp  với  mình,  vẫn  tin  khoa  học  nhưng  không 
 tận  tín  những  thuyết  chưa  được  chứng  minh  hẳn  hoi,  mà  nhờ  vậy  mà  hết  lo  ngại, 
 hưởng đời được nhiều hơn, sống lâu hơn. 

 Sau  cùng,  tôi  cần  xin  lỗi  độc  giả  -  tôi  không  phải  là  nhà  chuyên  môn,  nhiều 
 danh  từ  y  khoa  dịch  chắc  không  đúng,  để  độc  giả  khỏi  hiểu  lầm,  tôi  phải  ghi  thêm 
 tiếng Pháp ở bên. 

 Sài Gòn, ngày 1 tháng 12 năm 1970 
 NGUYỄN HIẾN LÊ 

 Theo bản của NXB Tổng hợp An Giang, tháng 4/1989, tr. 5-8 

 *  “Tôi  là  một  y  sĩ,  có  nhiệm  vụ  trừ  cho  bạn  các  nỗi  lo.  Tôi 
 muốn  chỉ  cho  bạn  một  lối  sống  sáng  suốt  để  được  khỏe 
 mạnh.  Trong  nhiều  hoàn  cảnh  bạn  sẽ  sung  sướng  nhận 
 định được đúng trường hợp của mình. 
 Tôi  hứa  với  bạn,  đọc  xong  cuốn  này  bạn  sẽ  nhận  thức  được 
 một  cách  sâu  sắc  rằng  bạn  chỉ  có  một  đời  để  sống  và  rất 
 có  thể  làm  cho  cuộc  hành  trình  “một  đi  không  trở  về”  đó 
 hóa  ra  rất  thú  vị.  Hôm  qua  là  dĩ  vãng,  ngày  mai  là  hy 
 vọng,  hôm  nay  là  đời  sống.  Mỗi  ngày  chúng  ta  cứ  sống  cho 
 thỏa  thích,  nếu  không  thì  không  phải  là  sống.  Chỉ  có  mỗi 
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 một  quy  tắc  mà  bạn  phải  theo  là  quy  tắc  của  cổ  nhân: 
 đừng thái quá”. 

 Bác sĩ PETER J. STEINCROHN 

 “TO� P” LO LẠI! 

 DALE CARNEGIE 
 NGUYỄN HIẾN LÊ  dịch 

 M  ột  đêm,  cách  đây  một  thế  kỷ,  khi  cú  kêu  trong  rừng  bên  bờ  hồ  Walden, 
 ông  Henry  Thoreau  chấm  cây  bút  lông  ngỗng  vô  bình  mực  tự  tay  chế  lấy  và  chép 
 vào  nhật  ký:  “Muốn  biết  giá  trị  của  một  vật  là  bao  nhiêu  thì  cứ  xem  xét  bây  giờ 
 hoặc sau này phải đem bao nhiêu đời sống để đổi lấy vật ấy”  . 

 Nói  một  cách  khác:  Lo  lắng  về  một  việc  gì  để  hại  đời  sống  ta,  tức  là  đánh  giá 
 việc đó đắt quá, có khác gì điên không? 

 Chính  Gilbert  và  Sullivan  điên  như  vậy.  Họ  biết  soạn  những  điệu  nhạc  và  lời 
 ca  vui  vẻ  mà  họ  không  biết  chút  gì  gây  hạnh  phúc  cho  đời  họ.  Họ  đã  soạn  mấy  bản 
 ca  nhẹ  nhàng,  du  dương  nhất  để  làm  vui  người  đời  như  các  bản:  Patience,  Pinafore, 
 The  Mikado  .  Nhưng  họ  không  tự  chủ  được.  Họ  đầu  độc  đời  họ  chỉ  vì  cái  giá  tiền 
 một  tấm  thảm.  Sullivan  mua  một  tấm  thảm  cho  rạp  hát  của  hai  người  mới  lập. 
 Gilbert  thấy  đắt  tiền  quá,  nổi  xung  lên.  Thế  rồi  họ  kiện  nhau  cho  tới  chết  không 
 thèm  nói  với  nhau  nửa  lời.  Khi  Sullivan  đã  soạn  xong  điệu  nhạc  cho  một  tác  phẩm 
 mới  thì  tự  chép  lại  gởi  cho  Gilbert;  và  khi  Gilbert  viết  lời  ca  rồi  cũng  chép  lại  gởi 
 cho  Sullivan.  Có  lần  họ  phải  ra  sân  khấu  cùng  một  lúc  thì  mỗi  người  đứng  một  đầu, 
 người  quay  mặt  ra  phía  này  để  chào  khán  giả,  người  ngó  ra  phía  kia  để  khỏi  trông 
 thấy mặt nhau. Họ không biết “tốp” nổi giận của họ như Lincoln. 

 Một  lần,  trong  trận  Nam  Bắc  chiến  tranh,  khi  nghe  bạn  thân  tố  cáo  những  kẻ 
 thù  cay  độc  nhất  của  mình,  Lincoln  nói:  “Các  anh  còn  giận  dai  hơn  cả  tôi  nữa.  Có  lẽ 
 tôi  dễ  làm  lành  quá,  nhưng  không  bao  giờ  tôi  nghĩ  rằng  giận  nhau  là  có  lợi.  Chúng 
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 ta  đâu  có  thì  giờ  để  gây  lộn  xộn  suốt  nửa  đời  người.  Nếu  có  người  nào  thôi  không 
 công kích tôi nữa thì tôi quên hẳn chuyện cũ đi liền”. 

 Tôi  ước  gì  bà  cô  của  tôi  -  bà  Edith  -  cũng  dễ  quên  giận  như  Lincoln  nhỉ!  Bà 
 và  ông  chồng  tên  là  Frank  sống  tại  một  khu  trại  đã  cầm  cố  rồi.  Xung  quanh  là  đất 
 cằn  và  hầm  hố  mà  trong  nhà  thì  xó  nào  cũng  đầy  những  con  gián.  Hai  ông  bà  làm 
 việc  cực  nhọc  và  chắt  bóp  từng  xu.  Nhưng  bà  muốn  sắm  màn  và  ít  đồ  trang  hoàng 
 khác  cho  nhà  cửa  được  sáng  sủa  nên  đã  đi  mua  chịu  những  món  ấy  ở  tiệm  tạp  hóa 
 Dan Eversole. 

 Ông  thấy  bà  công  nợ  thì  sinh  lo  lắng.  Vả  lại,  cũng  như  các  chủ  trại  khác,  có 
 tính  ghét  sự  mua  chịu,  ông  ngầm  bảo  Dan  Eversole  đừng  bán  chịu  cho  bà  nữa.  Khi 
 hay  tin,  bà  nổi  giận  đùng  đùng  -  và  50  năm  sau,  bà  vẫn  chưa  nguôi.  Tôi  nghe  bà  kể 
 chuyện  ấy  cả  chục  lần  rồi.  Lần  cuối  cùng  gặp  tôi,  bà  đã  70  tuổi.  Tôi  thưa  với  bà: 
 “Dượng  làm  mất  mặt  cô  như  vậy,  quả  là  dượng  có  lỗi;  nhưng  thành  tâm  mà  xét,  đã 
 gần  nửa  thế  kỷ  mà  cô  vẫn  càu  nhàu  về  chuyện  đó  hoài,  thì  cô  còn  vô  lý  hơn  dượng 
 nữa”.  Nhưng  lời  khuyên  của  tôi  như  nước  đổ  lá  khoai.  Bà  đã  mất  hẳn  bình  tĩnh 
 trong tâm hồn và như thế là trả giá rất đắt nỗi oán giận ấp ủ hoài trong lòng vậy. 

 Benjamin  Franklin  hồi  bảy  tuổi,  lỡ  lầm  làm  một  việc  mà  70  năm  sau  ông  còn 
 nhớ  tới.  Thuở  ấy  ông  mê  một  chiếc  còi  (tu  huýt),  mê  tới  nỗi,  chẳng  hỏi  giá  chi  hết, 
 đã  dốc  ráo  tiền  trong  túi  ra  mua.  Bảy  chục  năm  sau,  ông  viết  thư  cho  bạn:  “Rồi  tôi 
 về  nhà,  vừa  đi,  vừa  thổi,  thích  chí  lắm.  Nhưng  các  anh  chị  tôi  thấy  trả  hớ  quá,  chế 
 giễu tôi, khiến tôi xấu hổ quá, òa lên khóc”. 

 Về  sau,  khi  Franklin  đã  nổi  danh  khắp  hoàn  cầu,  làm  Đại  sứ  ở  Pháp,  ông  còn 
 nhớ  rằng  nỗi  buồn  vì  mua  hớ  mạnh  hơn  nỗi  vui  được  chiếc  còi,  và  trước  khi  làm 
 việc gì, ông cũng tự nhủ:  “Coi chừng kẻo hớ như mua  còi, nhé!”. 

 Nhưng  nghĩ  kỹ  bài  học  còn  rất  rẻ.  Ông  nói:  “Khi  lớn  lên,  suy  xét  những  hành 
 động  của  người  đời,  tôi  tưởng  có  rất  nhiều  người  lớn  hơn  đã  “mua  hớ  chiếc  còi”. 
 Tóm  lại,  tôi  nhận  thấy  rằng  họ  mua  chuốc  hầu  hết  những  nổi  khổ  sở  của  họ  vì  đã 
 định sai những vật trên đời và đã “mua hớ những chiếc còi”. 

 Gilbert  và  Sullivan  đã  mua  hớ  chiếc  còi  của  mình.  Bà  cô  Edith  cũng  vậy. 
 Theo  bộ  Bách  khoa  tự  điển  Anh  ,  thì  “  Ông  Leon  Tolstoi  trong  20  năm  cuối  đời  có  lẽ 
 là  người  được  hâm  mộ  nhất  thế  giới”.  Trong  hai  chục  năm  ấy  từ  1890  tới  1910, 
 không  lúc  nào  ngớt  người  đến  nhà  ông  như  tín  đồ  hành  hương  ở  đất  Thánh  -  để 
 được  ngó  dung  nhan,  nghe  tiếng  nói,  hoặc  rờ  vạt  áo  của  ông.  Mỗi  lời  ông  thốt,  được 
 người  ta  chép  liền  vào  sổ  tay,  gần  như  lời  thiên  khải  vậy.  Nhưng  về  đời  sống,  đời 
 sống  hằng  ngày  của  ông,  thì  Tolstoi  70  tuổi  không  khôn  hơn  Franklin  hồi  7  tuổi  một 
 chút nào hết. 
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 Tôi  xin  giảng  bạn  nghe.  Ông  cưới  một  cô  gái  mà  ông  yêu  lắm,  tên  là  Thietra. 
 Đời  sống  chung  của  cặp  vợ  chồng  sung  sướng  quá  đến  nỗi  ông  bà  thường  quỳ  gối 
 cầu  trời  cho  được  sống  hoài  cảnh  thần  tiên  ấy.  Nhưng  tính  bà  cả  ghen.  Bà  thường  ăn 
 mặc  giả  người  nhà  quê,  mà  dò  thám  cử  chỉ  của  ông  cả  khi  ông  đi  chơi  trong  rừng. 
 Rồi  thì  giông  tố  ghê  gớm  nổi  lên.  Bà  lăn  lộn  trên  sàn,  đưa  một  ve  nha  phiến  lên  môi 
 và dọa tự tử khiến con cái hoảng sợ, nép vào góc phòng mà la hét. 

 Còn  ông  thì  làm  gì?  Ta  đừng  trách  ông,  ông  đập  chén  đập  đĩa  không  phải  là 
 vô  cớ.  Nhưng  còn  làm  tệ  hơn  vậy  nữa  kia.  Ông  chép  những  chuyện  đó  vào  nhật  ký 
 để  trút  cả  lỗi  lên  đầu  bà!  Đó  “cái  còi”  của  ông  đó!  Ông  nhất  định  kiếm  cách  tỏ  cho 
 hậu  thế  biết  rằng  không  phải  ông  mà  là  do  bà  có  lỗi.  Và  bà  làm  gì  để  đáp  lại?  Tất 
 nhiên  là  bà  đã  xé  phăng  hết  rồi  cũng  viết  nhật  ký  để  mạt  sát  ông.  Bà  còn  viết  một 
 tiểu  thuyết  nhan  đề  Lỗi  tại  ai?  Trong  đó  bà  tả  ông  như  một  con  quỷ  còn  bà  thì  như 
 một người chịu cực hình vậy. 

 Rồi  tấn  bi  kịch  kết  cục  ra  sao?  Tại  sao  hai  ông  bà  nhất  định  biến  gia  đình  của 
 mình  thành  một  “nhà  thương  điên”  như  ông  đã  nói.  Đã  đành  có  nhiều  nguyên  nhân 
 lắm,  nhưng  nguyên  nhân  chính  là  cả  hai  ông  bà  đều  nhiệt  tâm  muốn  làm  cho  chúng 
 ta,  bạn  và  tôi  cảm  động.  Phải  chúng  ta  là  đàn  hậu  sinh  mà  ông  bà  lo  âu  về  lời  bình 
 phẩm  khen  chê  của  hậu  thế  lắm.  Nhưng  bạn  có  mảy  may  quan  tâm  về  sự  ông  bà  có 
 lỗi  không?  Không.  Chúng  ta  đều  lo  đến  chuyện  gia  đình  Tolstoi.  Cặp  vợ  chồng  khốn 
 khổ  ấy  đã  trả  đắt  “cái  còi”  của  họ  biết  bao!  Năm  chục  năm  sống  trong  cảnh  địa 
 ngục  -  chỉ  vì  không  một  người  nào  có  đủ  lương  tri  để  nói  “Tốp  lại  đi”,  hoặc  có  đủ 
 sáng  suốt  nhận  giá  trị  của  mỗi  sự  mà  rằng:  “Thôi  chúng  ta  tốp  chuyện  đó  ngay  bây 
 giờ nhé. Chúng ta phí đời chúng ta quá. Thôi đi, đã kéo dài quá rồi”. 

 Tôi  thành  thực  tin  rằng  có  một  trí  sáng  suốt  biết  nhận  chân  giá  trị  của  mỗi  sự 
 vật  là  nắm  được  bí  quyết  mầu  nhiệm  nhất  để  cho  tâm  hồn  hoàn  toàn  bình  tĩnh.  Và 
 tôi  cũng  tin  rằng  có  thể  dẹp  được  tức  thì  50  phần  trăm  những  ưu  phiền  trong  lòng 
 chúng  ta  lập  được  một  thứ  kim  bản  vị  riêng  cho  chính  ta,  một  thứ  kim  bản  vị  để 
 đánh  giá  xem  mỗi  sự  vật  quan  trọng  tới  bực  nào  đối  với  đời  sống.  Vậy  muốn  diệt  ưu 
 phiền  trước  khi  nó  diệt  bạn  thì  bạn  hãy  theo  quy  tắc  thứ  năm  sau  này:  Mỗi  khi  sắp 
 phí  đời  sống  của  bạn  vào  những  ưu  phiền  thì  xin  bạn  hãy  ngừng  lại  và  tự  hỏi  ba  câu 
 dưới đây: 

 1. Điều mà ta đương lo đã có chân giá trị gì đối với ta. 

 2. Tới lúc nào đó ta phải “tốp” ưu phiền lại và quên hết đi. 

 3. Ta sẽ trả “cái còi” đó tới đúng giá nào thì thôi! Ta đã trả hớ chưa? 
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 Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống 
 bản dịch của Nguyễn Hiến Lê 

 NXB Văn hóa  Thông tin, quý I năm 2008, tr. 131-140 

 BE�̣ NH MA�T NGU�   (*) 

 NGUYE� N HIE� N LE�  

 Những điều nên nhớ khi mắc bệnh mất ngủ 

 Khi  bệnh  mới  phát  và  nhẹ,  thì  chỉ  cần  theo  những  lời  khuyên  dưới  đây,  bệnh 
 cũng có thể giảm hoặc hết được: 

 -  Đừng lo lắng gì cả  . 

 Đó  là  lời  khuyên  quan  trọng  nhất.  Hiện  nay  chúng  ta  có  nhiều  thuốc  và  nhiều 
 phương  pháp  để  trị  bệnh  đó.  Dù  có  thiếu  ngủ  một  vài  đêm,  hoặc  luôn  trong  một 
 tuần,  mà  ngủ  được  đầy  giấc  trong  một  đêm  thì  sức  khỏe  cũng  bình  phục  lại  ngay. 
 Không  nhất  định  là  mỗi  đêm  phải  ngủ  đủ  tám  giờ,  có  người  ngủ  nhiều,  có  người 
 ngủ  ít,  do  bản  chất  từng  người;  bình  thường  mỗi  đêm  ngủ  được  năm  giờ,  rồi  ban 
 ngày  ngủ  thêm  được  nửa  giờ,  thì  cũng  gần  đủ  rồi,  không  hại  gì  cho  sức  khỏe  nếu 
 tình  trạng  đó  không  kéo  dài  hằng  tháng  và  nếu  trong  lúc  không  ngủ  được  ta  vẫn 
 bình  tĩnh,  nhắm  mắt  nằm  yên  để  nghỉ  ngơi.  Vả  lại  càng  lo,  thần  kinh  càng  bị  kích 
 thích mà bệnh càng tăng, cơ thể càng dễ suy nhược. 

 Bạn  lại  nên  biết  rằng  có  một  số  người  ngủ  đầy  đủ  mà  vẫn  tưởng  mình  mất 
 ngủ,  đâm  lo  lắng  rồi  hóa  mất  ngủ  thật.  Ông  Kamiya  ở  Mỹ  đã  nghiên  cứu  giấc  ngủ 
 thấy  nó  không  say  đều  đều  từ  lúc  mới  ngủ  cho  tới  lúc  tỉnh,  mà  nó  tiến  triển  theo  một 
 nhịp  lên  xuống:  mới  đầu  ta  ngủ  say  trong  khoảng  một  giờ  rưỡi  tới  hai  giờ,  rồi  giấc 
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 ngủ  bớt  say  trong  khoảng  mười  phút;  kế  đó  ta  lại  ngủ  say  một  giờ  rưỡi  nữa  rồi  lại 
 ngủ  bớt  say  trong  mười  lăm  phút;  càng  gần  sáng  thì  khoảng  ngủ  say  càng  ngắn  lại 
 mà  khoảng  ngủ  không  say  dài  ra.  Những  người  tưởng  mình  thiếu  ngủ  thường  là 
 những  người  thức  giấc  hai  ba  lần  trong  một  đêm  rồi  ngủ  lại  được  ngay,  nhưng  sáng 
 dậy  chỉ  nhớ  tới  những  lúc  thức  giấc  đó  thôi,  không  biết  rằng  những  lúc  trước  và  sau 
 họ ngủ say như khúc gỗ. 

 Vậy  thì  bạn  khó  ngủ  thì  cứ  mặc  kệ  nó,  đừng  ráng  ngủ  cho  được,  càng  cố 
 ép  mình  ngủ  thì  lại  càng  khó  ngủ  thêm  .  Cứ  nằm  yên,  nghỉ  ngơi  đừng  lo  nghĩ  gì  cả, 
 cơ thể ta có lúc thế này thế khác, đêm nay không ngủ được thì đêm khác ngủ được. 

 -  Nên  đi  ngủ  đúng  giờ  để  cho  thành  thói  quen  mà  dễ  ngủ  hơn.  Nói  đúng  giờ, 
 không  phải  là  đúng  từng  phút,  sớm  muộn  15  -  20  phút  cũng  không  hại  gì;  và  mỗi 
 tuần  thức  khuya  một  đêm  cũng  không  sao.  Nên  đi  ngủ  sớm,  khoảng  10,  11  giờ, 
 nhưng đừng tin rằng giấc ngủ trước 12 giờ khuya tốt gấp hai giấc ngủ sau đó. 

 -  Đừng  đi  ngủ  ngay  khi  mới  ăn  xong  bữa  tối.  Bữa  đó  ăn  những  món  nhẹ  cho 
 dễ tiêu. 

 -  Buổi  tối  nên  nghỉ  ngơi,  kiếm  việc  gì  để  tiêu  khiển  cho  óc  khỏi  phải  lo  nghĩ, 
 cơ thể khỏi bị mệt nhọc quá, vì mệt quá, cũng khó ngủ. 

 Có  thể  đi  dạo  mát  nửa  giờ  hay  một  giờ;  nếu  muốn  đọc  sách  thì  đọc  những 
 loại vui, không phải suy nghĩ, mà cũng đừng nên đọc quá một giờ. 

 - Phòng ngủ nên mát mẻ, thoáng khí và tối. 

 Phương pháp trị bệnh mất ngủ của Jean Scandel 
 Tất  cả  những  cách  trị  bệnh  mất  ngủ  kể  trên  (thuốc  thôi  miên,  xoa  bóp,  châm 

 cứu,  trị  bằng  điện  [électrothérapie],  tắm  nước  nóng)  đều  hoặc  phải  dùng  thuốc,  hoặc 
 phải  cần  tới  một  nhà  kỹ  thuật  chuyên  môn.  Phương  pháp  chúng  tôi  giới  thiệu  dưới 
 đây  của  Jean  Scandel  mới  mẻ  nhất,  công  hiệu  mà  lại  rất  tự  nhiên  không  dùng  thuốc 
 và ai cũng có thể theo để trị lấy cho mình được. 

 Như  trên  chúng  tôi  đã  nói,  giấc  ngủ  một  khi  đã  mất  vì  những  nguyên  nhân  về 
 tinh  thần  thì  không  thể  bắt  buộc  nó  trở  về  được,  càng  gắng  sức  lại  càng  mất  ngủ 
 thêm;  phải  tìm  cách  dụ  nó,  nhử  cho  nó  trở  về  một  cách  tự  nhiên.  Đó  là  quy  tắc  của 
 phương pháp Jean Scandel (....) 

 Khi  ta  mất  ngủ  lâu  ngày  thì  cơ  thể  ta  quen  với  bệnh  đó,  và  chẳng  có  một 
 nguyên  nhân  gì  để  mất  ngủ  (như  chẳng  có  bệnh  tật,  chẳng  lo  lắng  suy  tính  gì  cả...) 
 mà  ta  cũng  vẫn  khó  ngủ.  Cách  trị  là  phải  tập  cho  cơ  thể  làm  sao  bỏ  thói  quen  mất 
 ngủ  đó  đi,  lấy  lại  thói  quen  dễ  ngủ,  nghĩa  là  tạo  nên  một  phản  ứng  dễ  ngủ  để  đuổi 
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 cái  phản  ứng  khó  ngủ  đi.  Muốn  tạo  thói  quen  đó  thì  phải  lâu.  Phương  pháp  của  Jean 
 Scandel  rất  giản  dị,  chỉ  cần  thở  và  làm  ít  cử  động  cho  bắp  thịt  nghỉ  ngơi  và  quên 
 những  hoạt  động  ban  ngày:  mỗi  tối  mất  15  phút,  nhưng  phải  từ  5  tới  10  tuần  lễ  mới 
 có kết quả. 

 Nội  một  việc  làm  những  cử  động  đúng  giờ  và  đều  đều  mỗi  tối  cũng  đã  là  gây 
 những  điều  kiện  để  tạo  một  phản  ứng  tức  là  sự  buồn  ngủ  rồi.  Nhưng  ta  còn  nhận 
 thấy  thêm  điều  này:  khi  ta  buồn  ngủ  thì  ta  ngáp  dài  ngáp  ngắn,  vươn  vai,  duỗi  tay 
 duỗi  chân.  Đó  là  một  phản  ứng  tự  nhiên.  Bây  giờ,  dù  ta  chưa  buồn  ngủ,  cũng  cứ 
 ngáp,  và  vươn  vai,  tối  nào  cũng  vậy  mà  đúng  giờ,  thì  ta  lại  gây  thêm  điều  kiện  để 
 tạo  một  một  phản  ứng  tức  sự  buồn  ngủ  nữa.  Vì  vậy  trong  phương  pháp  Jean  Scandel 
 có những cử động ngáp và vươn vai. 

 Tóm  lại,  sự  mất  ngủ  gây  thêm  sự  mất  ngủ:  mà  sự  thèm  ngủ  gây  thêm  sự  thèm 
 ngủ.  Con  chó  của  Pavlov  mới  đầu,  trông  thấy  miếng  thịt  và  nghe  tiếng  chuông  cũng 
 đủ  tiết  ra  nước  miếng;  người  mất  ngủ  theo  phương  pháp  của  Pavlov  cũng  vậy:  trong 
 vài  ba  tháng  đầu  phải  làm  những  cử  động  duỗi  chân  tay,  thở  ngáp,  vươn  vai  rồi  mới 
 ngủ  (trong  khi  vận  động  như  vậy,  óc  ta  đợi  giấc  ngủ,  bớt  hoạt  động  đi,  nên  dễ  ngủ); 
 rồi  sau  chỉ  tới  giờ  đó,  không  cần  phải  làm  những  cử  động  đó  nữa  mà  cũng  ngủ 
 được.  Quy  tắc  giản  dị  như  vậy.  Điều  khó  là  phải  kiên  nhẫn  trong  một  thời  gian  lâu 
 để tạo được một thói quen. 

 Trước khi tập ngủ, bạn nên nhớ kỹ những điều dưới đây: 

 *  Đừng  gắng  sức  để  ngủ  cho  được,  đừng  có  ý  muốn  ngủ  cho  được,  đừng  theo 
 dõi  kết  quả,  vì  như  vậy  lại  càng  khó  ngủ  thêm.  Cứ  đều  đều  luyện  tập  rồi  mặc  kệ  nó  , 
 hoàn  toàn  thản  nhiên,  không  hấp  tấp  muốn  mau  thành  công.  Khi  ta  đã  an  phận  nhận 
 sự  mất  ngủ  rồi  thì  sự  mất  ngủ  không  hành  hạ  ta  nữa  và  tự  nhiên  nó  phải  lùi  dần. 
 Như  vậy  không  phải  là  ta  mù  quáng  tin  ở  phương  pháp  đâu  mà  tự  tạo  điều  kiện  dễ 
 ngủ  cho  ta;  có  được  tâm  trạng  đó  là  thành  công  một  nửa  rồi.  Điều  đó  quan  trọng 
 nhất. 

 *  Vì  phải  tránh  mọi  sự  gắng  sức  nó  làm  cho  ta  càng  khó  ngủ  thêm,  cho  nên 
 bạn  phải  hiểu  kỹ,  thuộc  kỹ  những  vận  động  chỉ  trong  phương  pháp,  nhờ  đó  có  thể 
 làm những cử động đó theo đúng thứ tự của nó, một cách dễ dàng, như một cái máy. 

 *  Phải  làm  đúng  giờ  mỗi  tối,  không  được  bỏ  một  tối  nào  luôn  từ  5  đến  10 
 tuần  lễ;  không  được  hấp  tấp,  cứ  bình  tĩnh,  mà  cũng  không  được  tập  trung  tinh  thần 
 vào bất cứ một cái gì, cứ thản nhiên như thường. 

 *  Làm  ở  giường  trước  khi  sắp  ngủ,  từ  9  tới  10  giờ,  lúc  nào  cũng  được  tùy  ý 
 bạn.  Không  cần  hễ  lên  giường  rồi  là  phải  làm  ngay.  Có  thể  đọc  sách  hay  nghe  nhạc 
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 hoặc  tiêu  khiển  một  cách  nào  khác  rồi  hãy  làm,  nhưng:  Đừng  nên  thay  đổi  cách  tiêu 
 khiển;  muốn  đọc  sách  thì  hôm  nào  cũng  đọc;  muốn  nghe  nhạc  thì  hôm  nào  cũng 
 nghe nhạc... 

 Thời  gian  tiêu  khiển  trong  khi  nằm  trên  giường  và  trước  khi  tập  đó,  đừng  nên 
 dài  ngắn  khác  nhau;  hôm  nay  mười  lăm  phút  hay  nửa  giờ  thì  những  ngày  sau  cũng 
 vậy, xê xích khác nhau năm mười phút không sao. 

 *  Mấy  tối  đầu  có  thể  bạn  thấy  khó  ngủ  hơn  trước  vì  chưa  quen  với  phương 
 pháp,  tinh  thần  bị  kích  thích  hơn;  mặc  kệ  nó,  bốn  năm  bữa  sau,  quen  rồi  thì  không 
 còn bị kích thích nữa. 

 *  Bạn  nào  đã  quen  dùng  thuốc  ngủ  thì  có  thể  tiếp  tục  dùng  một  thứ  nào  không 
 có  hại  lắm  (tất  nhiên  phải  hỏi  bác  sĩ),  dùng  vừa  vừa  thôi,  và  chỉ  được  dùng  từ  15 
 đến  20  ngày  đầu  thôi.  Trong  thời  gian  đó  phải  bỏ  nó  lần  lần.  Khi  đã  bỏ  được  rồi, 
 vẫn  phải  tiếp  tục  tập  theo  phương  pháp  ít  nhất  là  2  tuần  lễ  nữa;  và  nếu  có  thấy  cần 
 dùng lại thuốc ngủ, thì chỉ lâu lâu mới được dùng một lần thôi. 

 Dưới  đây  là  cách  luyện  tập  mỗi  tối.  Hết  thảy  có  6  vận  động  để  cho  bắp  thịt 
 duỗi ra và 6 vận động hô hấp, làm hết thảy mất khoảng 15 phút. 

 SÁU VẬN ĐỘNG VỀ BẮP THỊT 
 Bạn  nằm  ngửa,  mắt  mở  trong  một  phòng  tĩnh  mịch,  mát  mẻ,  thoáng  khí,  tối, 

 như  vậy  trong  5  phút  cho  quen  với  “không  khí”  trong  phòng.  Rồi  bạn  lim  dim  mắt 
 (nhớ là đừng gắng sức) và làm theo đúng dưới đây: 

 Thế nằm lúc đầu 
 Nằm  ngửa,  đầu  kê  lên  một  chiếc  gối  hơi  cao,  chân  duỗi,  hơi  dang  ra,  cánh  tay 

 duỗi,  cách  mình  độ  20  phân,  lòng  bàn  tay  úp  xuống  giường.  Mỗi  khi  vận  động  lúc 
 nào  co  các  bắp  thịt  thì  hít  vô,  lúc  nào  duỗi  thì  thở  ra  .  Làm  từ  từ,  nhè  nhẹ  thôi,  nhất 
 định không được gắng sức. 

 Vận động số 1 
 a- Co chậm chậm chân mặt lên, để đặt gan bàn chân sát với giường. 
 b-  Lại  duỗi  chân  tay  ra  cho  nó  trở  về  thế  cũ,  mà  không  gắng  sức  một  chút, 

 như khi ta mệt mỏi tự nhiên chân duỗi ra vậy. 
 Trong khi co và duỗi như trên, gan bàn chân lướt trên mặt giường. 
 Làm 4 lần với chân mặt rồi 4 lần với chân trái. 
 Vận động số 2 
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 Như  vận  động  số  1,  nhưng  làm  hai  chân  một  lúc,  cũng  làm  4  lần.  Nhớ  rằng 
 vận động phải thật tự nhiên dễ dàng như không nghĩ trới nó. 

 Vận động số 3 
 a-  Co  từ  từ  nửa  cánh  tay  mặt,  từ  khủy  tới  cổ  tay;  bàn  tay  thòng  xuống,  hướng 

 về phía trong (phía thân thể), ngón tay mềm mại, tự nhiên. 
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 b-  Cho  cánh  tay  trở  về  thế  cũ,  mà  đừng  chú  ý  vào  nó,  y  như  là  vì  mệt  mỏi  mà 
 tự  nhiên  nó  duỗi  ra  vậy.  Trong  vận  động  số  3  này  nửa  cánh  tay  từ  khủy  tới  vai  vẫn 
 để sát mặt giường. 

 Làm 4 lần với cánh tay mặt, rồi 4 lần với cánh tay trái. 
 Vận động số 4 
 Như vận động số 3, nhưng làm hai cánh tay một lúc, cũng làm 4 lần. 
 Vận động số 6 
 a-  Vươn  vai,  hai  cánh  tay  đưa  lên  khỏi  đầu,  lòng  bàn  tay  ngửa  lên,  bàn  chân 

 duỗi; cổ rụt lại, lưng cong lại, bụng xẹp xuống. 
 b- Trở về thế cũ. 
 Làm 4 lần, chậm chậm mà rất tự nhiên. 
 Làm  những  vận  động  đó  mà  đúng  phép  thì  bạn  sẽ  thấy  dễ  chịu,  như  là  nó  làm 

 thỏa mãn một nhu cầu tự nhiên của cơ thể vậy. 
 VẬN ĐỘNG HÔ HẤP 

 Trong  những  vận  động  dưới  đây,  khi  thở  ra  phải  tự  nhiên,  theo  nhịp  thường, 
 đừng  nhanh  quá  hoặc  chậm  quá.  Khi  hít  vô,  cũng  cứ  như  thường,  đừng  gắng  sức  hít 
 vô nhiều. 

 Thế nằm lúc đầu 
 Cũng  nằm  theo  cái  thế  như  trong  6  vận  động  trên.  Mắt  lim  dim,  nhưng  vai 

 kéo ra, ngực hơi ưỡn lên, đầu ngửa lên, cho dễ thở. 
 Hễ  làm  xong  một  vận  động  rồi  thì  thở  đều  đều  như  thường  3,  4  lần  rồi  mới 

 tiếp tục vận động sau. 
 Vận động số 1 
 Miệng  hé  mở,  hít  vô  nhè  nhẹ  bằng  mũi,  hơi  nhiều  hơn  lúc  bình  thường  một 

 chút thôi, ngực nhô lên, rồi thở ra bằng mũi. 
 Làm 5 lần. 
 Vận động số 2 
 Cũng  như  vận  động  trên,  chỉ  khác  là  khi  thở  ra  hết  rồi  thì  ngưng  một  chút, 

 như để đánh dấu mỗi lần vậy. 
 Làm 5 lần. 
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 Vận động số 3 
 Cũng  hít  vô  như  hai  vận  động  trên,  nhưng  thở  ra  nhè  nhẹ  bằng  miệng,  môi 

 mím  lại.  Thở  ra  hết  rồi  thì  he  hé  miệng  như  trong  vận  động  số  1,  trước  khi  hít  vô  lần 
 nữa. 

 Làm 5 lần. 
 Vận động số 4 
 Cũng  như  vận  động  số  3,  chỉ  khác  là  khi  thở  ra  hết  rồi  thì  ngưng  một  chút 

 như để đánh dấu mỗi lần vậy. 
 Làm 5 lần. 
 Vận động số 5 
 Mở  rộng  miệng,  hít  vô  một  hơi  dài;  mới  đầu  phồng  bụng  lên  rồi  thót  bụng 

 xuống cho ngực nhô lên. 
 Mím môi lại, thở bằng miệng, cho ngực xẹp xuống. 
 Làm liên tiếp 5 lần. 
 Vận động số 6 
 Vươn  vai,  duỗi  tay  chân  như  trong  vận  động  số  6  ở  trên  (về  các  bắp  thịt)  rối 

 ngáp  dài.  Trong  lúc  ngáp,  mắt  nhắm,  miệng  mở  rộng,  hít  vô  nhiều  cho  các  bắp  thịt  ở 
 vai và cánh tay duỗi ra thật nhiều. 

 Làm 3 lần. 
 Thường  thường  6  vận  động  đó,  tự  nhiên  bạn  thấy  muốn  ngáp  thêm  nữa,  như 

 vậy là bạn buồn ngủ rồi. Mặc kệ cho giấc ngủ nó tới. 
 Bảng tóm tắt cho dễ nhớ 

 Vận động bắp thịt. 
 Số 1 và 2  -  Duỗi chân 
 Số 3 và 4  -   Duỗi tay 
 Số 5          -   Duỗi các bắp thịt ở ngực, phổi 
 Số 6          -   Duỗi các bắp thịt ở khắp người mình. 
 Mỗi vận động làm 4 lần liên tiếp. 

 Vận động hô hấp 
 Số 1 và 2    -     Thở bằng sườn. 
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 Hít vô thở ra bằng mũi 
 Số 3 và 4    -     Thở bằng sườn. Hít vô bằng mũi, thở ra bằng miệng. 
 Số 5            -     Thở bằng bụng và sườn. Híp vô thở ra bằng miệng. 
 Số 6            -     Ngáp. 
 Mỗi vận động làm 5 lần liên tiếp, trừ vận động số 6 chỉ làm 3 lần thôi. 
 Một  nhà  khoa  học,  giáo  sư  Đại  học  đường  Sorbonne  bị  chứng  thiếu  ngủ  từ 

 hồi  nhỏ,  do  di  truyền  bên  nội.  Nghe  nói  đến  phương  pháp  Scandel  ông  ta  quyết  tâm 
 thí nghiệm, rồi ghi lại kết quả như sau: 

 “Mấy  ngày  đầu,  tôi  thấy  khó  ngủ  hơn,  nhưng  tôi  kiên  nhẫn  tiếp  tục,  và  sau  2 
 tuần  lễ  tôi  thấy  khá.  Sau  10  tuần  lễ  tôi  có  cảm  tưởng  rằng  đã  hết  bệnh.  Bây  giờ  tôi 
 ngủ  đều  đều  mỗi  đêm  bảy  giờ,  ngủ  say,  sáng  dậy  thấy  khỏe,  và  đời  sống  của  tôi  đã 
 thay  đổi  hẳn.  Tôi  giới  thiệu  phương  pháp  cho  nhiều  người;  có  người  không  đủ  kiên 
 nhẫn  để  theo,  có  người  theo  được  đến  nơi  đến  chốn  và  kết  quả  rõ  ràng.  Tôi  cho  rằng 
 phương pháp đó rất quý, đáng được truyền bá”. 

 Chúng  ta  nhận  thấy  phương  pháp  Scandel  để  trị  bệnh  mất  ngủ  cũng  giống 
 như  phương  pháp  của  Vachet  để  trị  bệnh  mệt  mỏi:  cả  hai  đều  tự  nhiên  (nghĩa  là 
 dựng  trên  những  luật  về  sinh  lý  và  tâm  lý),  đều  cần  một  thời  gian  lâu,  đều  nhấn 
 mạnh  vào  điểm  đừng  mong  gấp  hết  bệnh,  đừng  gắng  sức,  đừng  lo  ngại  về  bệnh,  có 
 vậy  thì  dễ  hết.  Có  được  tâm  trạng  đó  là  tiến  được  một  bước  lớn  rồi.  Rốt  cuộc  tâm 
 trạng  của  ta  mới  là  quan  trọng,  vận  động  chỉ  là  phụ  thuộc.  Vì  vậy  bạn  nên  nhớ  phép 
 dưỡng  sinh  chúng  tôi  đã  chỉ,  hễ  theo  đúng  được  phép  đó  thì  chắc  chắn  bạn  không 
 phải dùng đến phương pháp của Vachet, của Scandel hoặc một nhà nào khác nữa. 

 Nguyễn Hiến Lê 
 Sống 365 Ngày Một Năm  . 

 NXB Văn hóa Thông tin, quý 2/2004, tr. 121-140 

 *  Không  có  gì  giải  trí  và  làm  cho  óc  ta  được  nghỉ  ngơi 
 bằng giấc ngủ, âm nhạc, vui cười. 
 Ta  phải  tin  vào  Thượng  đế  và  tập  ngủ  cho  ngon.  Nên 
 thích  những  bản  nhạc  hay  và  ngó  cái  bề  mặt  tức  cười 
 của đời. 

 Philadephie 
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 DỰ BỊ CHO TUO� I GIA�  

 NGUYỄN HIẾN LÊ 

 1. Phải dự bị cho tuổi già ngay từ khi còn trẻ 

 C  uốn  này  tôi  đã  viết  xong  cách  đây  bảy  tháng,  chủ  ý  của  tôi  chỉ  là  để 
 khuyên  các  bạn  trẻ  khi  mới  bước  vào  đời,  nên  tôi  đã  ngừng  lại  ở  chương  X.  Trước 
 khi  xuất  bản,  tôi  đã  đưa  ông  bạn  coi  và  ông  đã  bảo  tôi:  “Tác  phẩm  của  anh,  người 
 đã  lớn  tuổi  như  tôi  đọc  cũng  có  ích,  chứ  không  phải  chỉ  riêng  các  bạn  trẻ”.  Đúng 
 vào  lúc  đó,  tôi  đọc  lại  cuốn  Comment  vivre  365  jours  par  an  của  John  Schindler  và 
 để  ý  tới  câu  này:  “Dù  mới  hai  chục  tuổi  hay  đã  sáu  chục  tuổi,  bạn  càng  lập  sớm 
 một  chương  trình  kỹ  lưỡng  về  những  hoạt  động  của  bạn  sau  khi  sáu  mươi  lăm  tuổi, 
 thì tuổi già của bạn càng sung sướng”. 

 Nghĩa  là  ông  khuyên  ta  nên  dự  bị  cho  tuổi  già  ngay  từ  khi  còn  trẻ.  Điều  đó 
 xưa kia tôi ít khi nghĩ tới, mà chắc các bạn bây giờ cũng vậy. 

 Khi  người  ta  hai  mươi  hoặc  hai  mươi  lăm  tuổi,  không  ai  vội  lo  nghĩ  tới  tuổi 
 già  và  người  ta  thường  nghĩ  rằng  sống  sung  sướng  hoặc  oanh  liệt  trong  mười  năm 
 còn  hơn  là  sống  tầm  thường  trong  năm  mươi  năm  và  người  ta  chỉ  mong  được  hưởng 
 đời trước khi bốn chục tuổi rồi chết lúc nào thì chết. 

 Nhưng  ngoài  năm  chục  tuổi,  người  ta  mới  thấy  rằng  dưới  bốn  chục  tuổi  -  trừ 
 một  số  ít  thiên  tài,  người  ta  chưa  làm  được  gì  cả,  và  muốn  lập  được  một  sự  nghiệp, 
 đa  số  phải  kiên  nhẫn,  liên  tiếp  gắng  sức  luôn  ba  chục  năm,  có  khi  năm  chục  năm. 
 Đọc  tiểu  sử  các  danh  nhân,  ta  nhận  ra  điều  đó.  Trong  số  các  vị  giáo  chủ,  chỉ  có  mỗi 
 mình  đức  Giê  Su  là  yểu,  còn  các  vị  khác  đều  thọ  sáu  bảy  chục  tuổi.  Đức  Khổng  Tử 
 chẳng  hạn  nếu  mất  hồi  bốn  chục  tuổi  chắc  không  lưu  lại  gì  cho  hậu  thế.  Điều  đó  tôi 
 đã thưa với bạn rồi, không cần phải bàn thêm nữa. 
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 Vậy  thì  tuổi  già  cũng  quan  trọng  như  tuổi  trẻ.  Nhất  là  ở  thời  này,  nhờ  những 
 tiến  bộ  của  y  học,  ta  có  nhiều  hy  vọng  thọ  hơn  cổ  nhân,  thì  vấn  đề  dự  bị  tuổi  già 
 càng đáng cho ta lưu ý tới, dự bị để sống một cách vui vẻ hơn, có ích cho đời hơn. 

 2. Chúng ta có nhiều hy vọng tới tuổi “cổ lai hy” 
 Theo  Gilbert  Gensac  trong  cuốn  Nous  vivons  150  ans  (Chúng  ta  sẽ  sống  150 

 tuổi),  thì  một  nhà  bác  học  Mỹ,  Mac  Cay,  đã  thí  nghiệm  luôn  13  năm,  từ  năm  1930 
 đến năm 1943 - về tuổi thọ của loài chuột. 

 Mac  Cay  lựa  những  con  chuột  cùng  dòng  giống,  chia  làm  hai  nhóm:  nhóm 
 thứ  nhất  ông  cho  ăn  thật  nhiều,  ăn  “thả  cửa”  và  tùy  ý;  nhóm  thứ  nhì  ông  bắt  buộc 
 phải  theo  một  phép  dinh  dưỡng  mà  ông  đã  nghiên  cứu  kỹ  lưỡng:  ít  thức  ăn  thôi 
 nhưng đủ chất bổ. 

 Kết  quả  nhóm  chuột  thứ  nhất  tới  tuổi  175  ngày  thì  ngưng  lớn,  rồi  trung  bình 
 chết  vào  tuổi  750  ngày,  còn  nhóm  thứ  nhì  lớn  từ  từ  cho  tới  tuổi  300  ngày  và  sống 
 lâu hơn: khoảng 1.400 ngày, gần bằng hai nhóm thứ nhất. 

 Ông  kết  luận  rằng  có  thể  nghiên  cứu  cách  dinh  dưỡng  mà  làm  tăng  lên  rất 
 nhiều tuổi thọ của các loài động vật có vú, trong đó có loài người. 

 Gilbert  Gensac  cho  rằng  lời  kết  luận  đó  có  lý  và  không  lâu  đâu,  chỉ  tới  cuối 
 thế  kỷ  này  thôi,  là  khoa  học  có  thể  làm  cho  loài  người  thọ  trăm  năm  chục  tuổi.  Nói 
 vậy  không  phải  là  ai  cũng  có  thể  sống  một  thế  kỷ  rưỡi,  mà  chỉ  có  nghĩa  là  những  cụ 
 già thọ được tới tuổi đó sẽ không phải là hiếm. Và lúc đó câu thơ của Nguyễn Du: 

 Trăm năm trong cõi người ta, 
 sẽ không còn đúng nữa. 
 Điều  đó  chỉ  là  một  điều  phỏng  đoán,  chưa  lấy  gì  làm  chắc.  Điều  chắc  chắn  là 

 số  người  thọ  trên  sáu  mươi  lăm  tuổi  ở  Âu  Mỹ  đã  tăng  lên  rất  nhiều  trong  nửa  thế  kỷ 
 nay:  John  A.  Schindler  trong  cuốn  tôi  đã  dẫn,  bảo  năm  1900,  chỉ  có  5%  dân  số  thọ 
 được  sáu  mươi  lăm  tuổi,  1954  tỷ  số  đó  tăng  lên  tới  gần  10%,  và  tới  năm  1980  thì  sẽ 
 tới  khoảng  15%.  Những  con  số  đó  hợp  với  những  con  số  của  Gilbert  Gensac.  Theo 
 tác  giả  này  thì  tỷ  số  những  người  thọ  60  tuổi  năm  1950  là  10%,  năm  1954  là  16%, 
 năm 1970 sẽ là 18% (tất nhiên số người thọ 65 tuổi ít hơn số người thọ 60 tuổi). 

 Vậy  câu  “thất  thập  cổ  lai  hy”  rồi  đây  cũng  sẽ  sai  và  bạn  có  nhiều  hy  vọng  thọ 
 được 65, 70 tuổi. Đó là một điều đáng mừng nếu chúng ta biết hướng tới tuổi thọ. 

 3. Những thuốc trường sinh và phép trường sinh 
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 (xin  không  in  phần  này  vì  nhiều  vấn  đề  đã  được  Thầy  Nguyễn  Hiến  Lê  nêu 
 trong các bài viết của mình đã in trong Tuyển tập này  - Nguyễn Hiền-Đức). 

 4. Bốn nhu cầu của tuổi già 
 Như  trên  đã  nói,  hễ  sung  sướng  thì  trẻ  lâu,  hễ  khổ  sở  thì  mau  già,  đó  là  điều 

 mà ai cũng nhận thấy. 
 Mà  muốn  được  sung  sướng  thì  cần  có  một  điều  kiện  là  những  nhu  cầu  của  ta 

 phải được thỏa mãn. Dù già hay trẻ ai cũng có bốn nhu cầu dưới đây: 
 - Nhu cầu được an toàn. 
 - Nhu cầu được người khác kính mến mình. 
 - Nhu cầu được tỏ ra rằng mình có thể sáng tác được. 
 - Nhu cầu được sống một đời thay đổi, không đơn điệu. 
 Tôi sẽ lần lượt xét bốn nhu cầu đó. 
 Nhu cầu được an toàn  . 
 Tự  nhiên,  ở  tuổi  già,  nhu  cầu  này  còn  mạnh  hơn  ở  tuổi  trẻ,  cụ  già  nào  cũng 

 cầu  sự  an  toàn  về  sức  khỏe,  nhất  là  về  tài  chánh,  vì  có  tiền  thì  mới  sống  được,  mới 
 trị bệnh được. 

 Hết  thảy  các  tâm  lý  gia  cổ  kim  đều  nhận  thấy  rằng  tuổi  già  thường  mắc  phải 
 một  tật  lớn:  tật  tham  tiền.  Điều  đó  cũng  dễ  hiểu.  Càng  về  già  sức  càng  suy,  khả  năng 
 kiếm  tiền  càng  kém,  mà  muốn  có  sự  an  toàn  về  tài  chánh  khỏi  phải  lo  đói,  lo  rét, 
 cho người ta dễ sinh ra tham lam, keo kiệt. 

 Nhất  là  thời  nay,  sự  bất  an  về  tài  chánh  càng  rõ  rệt,  làm  cho  nhiều  người  già 
 buồn  khổ.  Chúng  ta  tập  cái  thói  sống  xa  hoa  của  Âu  Mỹ,  cho  nên  ngay  những  công 
 chức  cao  cấp  cũng  khó  mà  để  dành  tiền  được,  nếu  có  để  dành  được  thì  rất  dễ  có  thể 
 một  sớm  một  tối,  do  những  sự  biến  chuyển  đột  ngột  trong  xã  hội,  công  lao  hàn  gắn 
 trong  mười  năm,  hai  mươi  năm  sẽ  tiêu  tan  hết.  Ở  Mỹ,  những  cơ  quan  xã  hội,  những 
 cơ  quan  bảo  hiểm  được  tổ  chức  rất  đàng  hoàng  mà  50%  người  già  còn  phải  sống 
 cực  khổ  vì  mức  sinh  hoạt  mỗi  ngày  mỗi  đắt  đỏ  mà  tiền  lương  hưu  trí  hoặc  những  lợi 
 tức  khác  không  tăng  hoặc  rất  ít.  Như  vậy  thì  tình  trạng  ở  nước  ta  còn  bi  đát  tới  đâu. 
 Hạng  trung  lưu  về  già  may  mắn  có  đủ  cơm  ăn,  áo  mặc  hễ  đau  nặng  là  phải  vào  nhà 
 thương thí hoặc nằm nhà mà chờ chết. 

 Nhu cầu được người khác kính mến  . 
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 Các  cụ  già  đều  cưng  cháu  nội  cháu  ngoại  chính  là  do  nhu  cầu  đó.  Các  cụ 
 thường  sống  trong  cảnh  cô  độc:  cụ  thì  góa  chồng,  cụ  thì  góa  vợ,  bạn  bè  thì  mỗi  ngày 
 mỗi  thưa  lần,  kẻ  thì  chết,  người  thì  ở  xa,  còn  con  cái  thì  nhạt  nhẽo  với  mình,  vì 
 chúng  thuộc  về  một  thế  hệ  khác,  cho  mình  là  gàn,  lẩm  cẩm,  có  khi  còn  coi  như  một 
 gánh nặng cho chúng nữa, thành thử lòng khát khao tình yêu dồn cả vào lũ cháu. 

 Đau  đớn  hơn  nữa  là  nhiều  cụ  thấy  xã  hội  cho  mình  là  hạng  người  thừa,  rồi 
 cũng hóa ra bất mãn về chính bản thân mình. 

 Nhu cầu sáng tạo  . 
 Tôi  biết  nhiều  cụ  giàu  sang,  được  con  cháu  săn  sóc,  đáng  lẽ  sung  sướng 

 hưởng  cảnh  già,  mà  chỉ  than  thở,  mong  “chết  quách  đi  cho  rồi”  vì  thấy  mình  không 
 còn giúp gì được cho đời nữa. Các cụ đó thiếu nhu cầu thứ ba: nhu cầu sáng tạo. 

 Một  đứa  trẻ  đòi  mẹ  cho  nó  được  đút  cơm  lấy,  một  công  chức  hễ  về  tới  nhà  là 
 chỉ  nghĩ  đến  việc  làm  thơ,  một  ông  thầu  khoán  mà  lập  một  chương  trình  cải  tạo  xã 
 hội,  một  thầy  y  tá  hễ  rảnh  việc  là  may  vá  hoặc  đóng  bàn  đóng  ghế...  hết  thảy  đều 
 muốn  thỏa  mãn  nhu  cầu  muốn  tạo  ra  một  cái  gì.  Thiếu  cái  vui  sáng  tạo  thì  không  ai 
 có  thể  hoàn  toàn  sung  sướng  được.  Vì  vậy,  những  nghề  tự  do  -  tức  là  những  nghề 
 cho  ta  nhiều  cơ  hội  để  sáng  tạo  -  mặc  dầu  là  khó  nhọc  mà  vẫn  thú  hơn  nghề  làm 
 công,  không  được  sáng  tạo  trong  nghề  nghiệp  của  mình  thì  tìm  cách  sáng  tạo  trong 
 những lúc tiêu khiển. 

 Một  nỗi  buồn  nhất  của  tuổi  già  là  không  có  công  việc  để  làm,  không  có  cơ 
 hội  để  tỏ  là  mình  còn  sáng  tạo  được.  Cho  nên  nhiều  công  chức  phong  lưu,  có  thể  về 
 hưu  để  sống  an  nhàn,  mà  vẫn  xin  được  lưu  dụng  thêm  ít  năm  nữa:  về  nhà,  ngồi 
 không,  họ  buồn  quá,  dễ  sinh  đau  ốm.  Xã  hội  ngày  nay  chỉ  chú  trọng  những  người 
 trẻ,  mà  cho  người  già  là  chậm  lụt,  làm  việc  không  được.  Như  vậy  là  thiên  kiến. 
 Người  già  có  sở  đoản  này  thì  có  sở  trường  khác  (chẳng  hạn  nhiều  kinh  nghiệm,  kiên 
 nhẫn,  khéo  cư  xử,  cẩn  thận...)  và  có  lý  nào  trong  xã  hội  lại  không  có  công  việc  để 
 cho họ làm. 

 Ở  Mỹ  ngày  nay  người  ta  đã  lập  những  xưởng  chỉ  dùng  những  ông  già  trên 
 sáu  chục  tuổi  và  sau  nhiều  năm  thí  nghiệm,  người  ta  thấy  rằng  như  vậy  rất  có  lợi 
 cho  xã  hội:  năng  suất  của  các  ông  lão  đó  không  kém  hạng  trẻ  là  bao,  mà  đời  sống 
 các cụ ông hóa vui vẻ. Chính phủ đỡ phải cấp dưỡng các ông về thuốc thang. 

 Ở  nước  ta  lúc  này  ai  cũng  kêu  rằng  thiếu  giáo  viên,  giáo  sư,  nhưng  mỗi  năm 
 có  bao  nhiêu  nhà  giáo  kinh  nghiệm  có  thể  dạy  Pháp  văn,  Việt  văn  trong  các  ban 
 Trung  học,  mà  mới  năm  mươi  lăm  tuổi  đã  phải  về  hưu  nhường  chỗ  cho  một  hạng 
 người  học  đã  kém,  đức  lại  càng  kém,  chỉ  được  mỗi  một  cái  lợi  là  còn  trẻ  mới  ở 
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 trường  ra.  Nhưng  khốn  nỗi,  xã  hội  ngày  nay  tổ  chức  như  vậy  đấy:  không  có  đủ 
 người để làm mà lại không có đủ công việc để cho mọi người làm. Thực là kỳ dị! 

 Nhu cầu được sống một đời thay đổi, không đơn điệu. 
 Sau  cùng  tới  nhu  cầu  được  sống  một  đời  thay  đổi,  không  đơn  điệu.  Ông  John 

 A.  Schindler  kể  trường  hợp  một  nữ  thân  chủ  bị  chứng  nhức  đầu,  chóng  mặt,  thiếu 
 máu, đau tim, kinh nguyệt không đều. 

 Hồi  trẻ  chị  ta  khỏe  mạnh,  vui  vẻ.  Lấy  chồng  trong  thế  chiến  vừa  rồi,  ít  năm 
 sau  được  hai  đứa  con.  Hết  chiến  tranh,  người  chồng  làm  cho  một  tiệm  bánh  mì, 
 ngày  nào  cũng  phải  dậy  từ  hai  giờ  sáng  để  giao  bánh  tới  trưa  mới  về  nhà.  Tiền  thuê 
 nhà  đắt  đỏ,  hai  vợ  chồng  mua  một  căn  nhà  ván  rẻ  tiền  ở  trên  một  ngọn  đồi  trơ  trọi 
 cách  châu  thành  mười  cây  số.  Họ  sống  cô  độc  như  vậy  vì  chung  quanh  không  có 
 nhà  cửa  nào  cả.  Người  chồng  mỗi  sáng  còn  được  xuống  châu  thành,  giao  thiệp  với 
 khách  hàng  và  bạn  bè;  người  vợ  trái  lại,  thui  thủi  ở  nhà  suốt  ngày  với  hai  đứa  nhỏ 
 không  đi  đâu  được  cả,  mà  nhìn  chung  quanh  chỉ  toàn  là  đá  xám.  Được  vài  năm  chị 
 ta  buồn  quá  hóa  đau.  Ông  đoán  được  nguyên  nhân  của  chị,  khuyên  người  chồng 
 phải  bán  căn  nhà  đó  đi,  dọn  về  châu  thành  mà  ở,  dù  có  tốn  kém  hơn,  chật  hẹp  hơn 
 nhưng  đời  sống  của  vợ,  con  sẽ  vui  hơn  và  đỡ  tốn  tiền  thuốc.  Người  chồng  miễn 
 cưỡng  nghe  lời,  và  chẳng  bao  lâu  người  vợ  mạnh  hẳn  lại.  Các  bà  nột  trợ  phải  làm 
 hoài  công  việc  nhà,  ngày  nào  như  ngày  nấy,  không  hề  thay  đổi,  thướng  dễ  mắc  bệnh 
 nhức  đầu,  gắt  gỏng.  Cho  nên  các  bà  đó  thích  đi  chợ  lựa  thứ  hàng  này,  nhìn  thứ  hàng 
 khác,  hoặc  tới  nhà  bạn  để  nói  chuyện  phiếm.  Đó  là  do  nhu  cầu  được  sống  một  đời 
 thay đổi. 

 Nhu  cầu  đó  với  người  già  càng  cần  thiết  vì  phần  nhiều  người  già  đã  ngại  đi  ra 
 khỏi  nhà  mà  lại  không  có  công  việc  để  làm.  Nhất  là  những  người  bị  bệnh  mà  phải 
 nằm  liệt  ở  giường,  suốt  ngày  nhìn  cái  trần  nhà  và  bốn  tấm  vách,  thì  sức  khỏe  sút  rất 
 mau, không có thuốc bổ gì cứu được. 

 5. Dự bị tuổi già cách nào? 
 Hiểu  được  bốn  nhu  cầu  đó  rồi,  ta  sẽ  tìm  ra  được  những  bổn  phận  đối  với  bản 

 thân ta và đối với ông bà, cha mẹ. 
 Đối  với  bản  thân,  nếu  ta  còn  trẻ  thì  phải  biết  dự  bị  tuổi  già,  nếu  ta  đã  già  thì 

 phải biết chịu đựng tuổi già. 
 Muốn  dự  bị  tuổi  già  trước  hết  phải  nghĩ  tới  nhu  cầu  thứ  nhất:  được  an  toàn  về 

 tài  chánh.  Phải  dành  dụm  đều  đều  mỗi  tháng  một  ít  tiền,  phòng  khi  về  già  có  thể  tự 
 túc  được,  có  căn  nhà  để  ở,  có  chút  tiền  để  tiêu.  Con  cái  sau  này  nuôi  dưỡng  được 
 mình  thì  càng  quý,  nếu  chúng  nghèo  quá  không  giúp  được  thình  mình  cũng  không 
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 đến  nỗi  quá  thiếu  thốn.  Nếu  cần,  phải  biết  giảm  cái  mức  sinh  hoạt  hiện  thời  đi,  tập 
 sống  giản  dị,  như  vậy  khi  về  già,  kiếm  tiền  không  ra  nữa,  dễ  sống  một  cuộc  đời 
 thanh bạch được. 

 Chúng  ta  ngày  nay  có  thói  lấy  cuộc  sống  Âu  Mỹ  làm  tiêu  chuẩn.  Hễ  vào  hạng 
 trung  bình  thì  ai  nấy  cũng  muốn  nhà  phải  có  quạt  máy,  có  máy  lạnh,  máy  thu  thanh, 
 truyền  hình,  lại  có  cả  máy  hát  tự  động,  máy  chụp  hình  rồi  máy  quay  phim,  máy 
 magnétophone,  máy  điện  thoại...  khá  hơn  một  chút  nữa  thì  muốn  có  xe  hơi,  có 
 ho-bo,  có  khi  một  chiếc  xe  hơi  không  đủ,  phải  hai  chiếc  mà  chiếc  nào  cũng  uống  rất 
 nhiều  xăng.  Chân  hạnh  phúc  đâu  có  cần  nhiều  thứ  như  vậy,  mà  chính  hạng  trí  thức 
 Âu Mỹ cũng cho cái lối sống đó là quá lố. 

 Muốn  được  người  khác  kính  mến  mình  -  nhu  cầu  thứ  nhì  -  mình  phải  giúp  ích 
 cho người và khoan hồng với người, hiểu người. 

 Những  họa  sĩ  thời  xưa  vẽ  hình  của  đức  Khổng  Tử,  Lão  Tử,  Phật,  tuy  là  tưởng 
 tượng  mà  rất  có  ý  nghĩa.  Hình  đức  Khổng  Tử  là  một  ông  già  nghiêm  trang;  hình  đức 
 Lão  Tử  cũng  là  một  ông  già  khoáng  đạt,  vui  vẻ;  duy  có  hình  các  đức  Phật  là  luôn 
 luôn  trẻ.  Có  phải  là  vì  không  có  đức  Phật  nào  thọ  đâu,  mà  cũng  không  phải  là  đức 
 Phật  nào  cũng  thành  Phật  ngay  từ  hồi  trẻ.  Chỉ  vì  đức  Phật  nào  cũng  phải  có  một  tâm 
 hồn rất trẻ mới có thể từ bi với mọi người và với cả vạn vật được. 

 Những  người  rộng  rãi,  không  chấp  nhất,  hay  giúp  đỡ  kẻ  khác  thì  dù  sáu  bảy 
 chục  tuổi,  nét  mặt  vẫn  tươi  tỉnh;  còn  những  người  hay  quạu  quọ,  gắt  gỏng,  một  chút 
 gì  cũng  bất  bình,  rồi  bắt  bẻ,  thì  dù  mới  ba  chục  tuổi  cũng  đã  có  những  nét  của  người 
 già  rồi.  Vậy  muốn  cho  tuổi  già  được  vui  vẻ  thì  ngay  từ  hồi  trẻ,  phải  tập  tìm  thấy  chỗ 
 dễ  thương  của  người  khác  và  tìm  cách  giúp  đỡ  mọi  người.  Nếu  ta  chỉ  nghĩ  đến  bản 
 thân  thôi  thì  chẳng  ai  nghĩ  tới  ta  cả  và  tất  nhiên  ta  phải  sống  cô  độc  mà  sự  cô  độc  dễ 
 gây nhiều bệnh làm cho ta mau chết. 

 Để  thỏa  mãn  nhu  cầu  thứ  ba,  ta  phải  thích  một  công  việc  gì  ngoài  công  việc 
 ta  hiện  đang  làm  vì  sinh  kế.  Chẳng  hạn  ta  có  thể  tìm  hiểu  về  nghề  làm  vườn,  nghề 
 chăn  nuôi,  để  khi  nào  sắp  về  hưu,  là  có  thể  chuyển  qua  nghề  đó  được.  Có  thể  dành 
 dụm  một  số  vốn,  về  già  mở  một  tiệm  nho  nhỏ  để  bán  sách,  bán  bánh.  Nếu  kiếm 
 được  thêm  nhiều  tiền  thì  càng  quý,  nhưng  mục  đích  chính  là  để  tiêu  khiển,  để  tỏ 
 rằng  mình  còn  có  thể  làm  được  việc,  sáng  tạo  hoặc  có  sáng  kiến  được.  Và  tại  sao 
 những  người  làm  những  công  việc  tinh  thần  một  khi  về  hưu  rồi  là  không  chịu  dùng 
 tới  bộ  óc  của  mình  nữa?  Sao  không  đọc  sách,  nghiên  cứu  về  một  vấn  đề  nào  đó? 
 Tuổi  già  mới  là  tuổi  nhàn  nhã,  có  nhiều  thì  giờ  làm  những  công  việc  không  vị  lợi, 
 và  nếu  ta  lựa  trước  một  vấn  đề  nào  đó  ngay  từ  hồi  còn  trẻ,  gom  góp  tài  liệu  để  đến 
 khi nghỉ việc xã hội, bắt tay ngay vào việc khảo cứu, thì đời vui lắm chứ. 
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 Có  công  việc  như  vậy,  ta  đồng  thời  còn  làm  thỏa  mãn  được  nhu  cầu  thứ  tư,  có 
 một đời sống thay đổi nữa. 

 Ông  John  A.  Schindler  còn  khuyên  chúng  ta  điều  này:  nêu  vấn  đề  người  già 
 lên  cho  xã  hội  chú  ý  tới,  nghĩa  là  phải  hô  hào  chính  quyền  tạo  những  cơ  quan  xã 
 hội,  chẳng  những  lo  việc  cấp  dưỡng  một  cách  đàng  hoàng  những  người  già  mà  còn 
 lo  kiếm  việc  làm  cho  người  già  nữa,  tùy  khả  năng  của  mỗi  người.  Đừng  để  cho  các 
 cụ  già  có  cảm  tưởng  rằng  xã  hội  chỉ  mong  cho  mình  mau  chết  để  khỏi  phải  nuôi  báo 
 cô. 

 ** 
 *** 

 Đó  là  những  việc  bạn  trẻ  nên  làm  để  dự  bị  tuổi  già.  Còn  những  độc  giả  nào  đã 
 tới tuổi già rồi thì nên đọc kỹ những lời khuyên dưới đây của Schindler: 

 1. Cái gì đã không tránh được thì chịu nhận nó đi. 
 2.  Khi  có  một  bạn  già  xa  mình  rồi  thì  kiếm  một  bạn  khác  để  lâu  lại  thăm 

 nhau, chuyện trò với nhau. 
 3.  Nên  mềm  mỏng,  đừng  cố  chấp,  đừng  có  thành  kiến.  Đừng  rầy  tuổi  trẻ 

 là hư đốn, lố lăng, vô lễ, không như thời trước. 
 4. Ăn bận sạch sẽ, đàng hoàng, đừng lôi thôi, cử chỉ nên nhã nhặn, lễ độ. 
 5.  Để  hết  tâm  trí  vào  việc  tiêu  khiển  cũng  như  hồi  trẻ  đã  để  hết  tâm  trí 

 vào công việc làm vậy. 
 6.  Nên  vui  tính  và  dễ  thương,  gặp  ai  cũng  niềm  nở,  đừng  than  thở  về  số 

 phận của mình và bắt người khác phải nghe cho được. 
 7. Lúc nào thấy mệt thì nghỉ, nhưng đừng lo lắng tới sức khỏe mình quá. 
 8.  Đừng  nghĩ  tới  sự  chết.  Từ  xưa  tới  nay  có  ai  thoát  khỏi  cảnh  chết  đâu; 

 với  lại  nếu  ai  cũng  bất  tử  cả,  và  cứ  mỗi  cặp  vợ  chồng  sinh  được  hai  trai  hai  gái 
 thôi  thì  chỉ  trong  năm  mươi  thế  hệ  nghĩa  là  khoảng  1.000  năm,  mỗi  người  sẽ 
 chỉ còn một thước vuông trên trái đất này, làm sao mà sống nổi? 

 Độc  giả  thấy  rằng  trong  8  lời  khuyên  đó  thì  lời  khuyên  1,  7  và  8  có  mục  đích 
 gây  cho  ta  một  cảm  giác  an  toàn;  mà  nếu  không  có  được  sự  an  toàn  thì  hãy  quên  nó 
 đi. 

 Lời  khuyên  thứ  2,  3,  4  và  6  liên  quan  tới  nhu  cầu  thứ  nhì  tôi  đã  trình  bày  ở 
 trên. 

 Còn lời khuyên thứ 5 là để giúp ta thỏa mãn được nhu cầu thứ ba và thứ tư. 
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 Những  lời  khuyên  đó  là  của  một  nhà  tâm  lý  từng  trải,  hẳn  là  có  giá  trị.  Nhưng 
 tôi  muốn  tiếp  lời  ông  Schindler  mà  thêm  một  nhận  xét  này  nữa  :  Hồi  trẻ  ta  đối  với 
 cha  mẹ  ra  sao  thì  về  già  con  cái  ta  cũng  đối  với  ta  như  vậy  .  Cho  nên  cư  xử  với  cha 
 mẹ  cho  phải  đạo,  luôn  luôn  nhớ  tới  bốn  nhu  cầu  của  các  người  là  cách  hay  hơn  hết 
 để dự bị tuổi già của ta đây. 

 Chế  độ  đại  gia  đình  của  ta  cũng  như  mọi  chế  độ  khác,  không  thể  toàn  mỹ 
 được.  Tôi  đã  biết  những  đại  gia  đình  lục  đục  quanh  năm  vì  những  chuyện  chị  chồng 
 em  dâu,  hoặc  bà  cô,  cháu  rể;  và  những  đại  gia  đình  trong  đó  một  người,  có  khi  là 
 một  bà  cụ  già,  nai  lưng  ra  làm  quần  quật  để  nuôi  một  lũ  con  cháu  đã  ăn  báo  hại  lại 
 còn phá phách. 

 Ở  Âu  Mỹ  ngày  nay,  tình  cảnh  trẻ  mồ  côi  và  người  già  thật  đáng  thương  mặc 
 dầu  họ  được  xã  hội  nuôi  nấng,  khỏi  bị  đói  rét,  nhưng  sống  nào  phải  chỉ  cần  có  cơm 
 áo?  Trẻ  đã  cô  độc  mà  già  cũng  cô  độc.  Bà  Pearl  S.  Buck  trong  cuốn  My  several 
 worlds  kể  chuyện  một  bà  cụ  nọ,  cháu  nội  đã  năm  tuổi  mà  chưa  được  ngủ  với  nó  một 
 lần  nào,  khi  nó  xin  bà  được  ngủ  với  bà  một  đêm  thì  bà  rất  vui  nhưng  không  dám 
 quyết  định,  phải  đợi  chồng  về  hỏi  ý  kiến  chồng.  Rốt  cuộc  cha  đứa  nhỏ  cho  phép  nó 
 sau khi dặn kỹ: “Chỉ lần này thôi nhé!” 

 Chưa  đau  xót  bằng  cảnh  một  ông  già  nọ  khi  bước  chân  vào  một  viện  dưỡng 
 lão,  quay  lại  nhìn  đứa  con  trai  và  nghe  nó  dặn  nhỏ:  “Ba  đừng  nói  hớ  tên  gia  đình 
 mình ra nhé!” 

 Văn  minh  Âu  Tây  tuy  có  những  nét  rực  rỡ  thật,  nhưng  như  vậy  không  thể  gọi 
 là  văn  minh  kiểu  mẫu,  trừ  khi,  như  bà  Pearl  S.  Buck  đã  nói  “kiểu  mẫu  đó  là  chủ 
 nghĩa  cá  nhân”.  Tôi  mong  rằng  người  phương  Đông  chúng  ta  không  bắt  chước  họ  ở 
 điểm  đó.  Đời  sống  thời  này  khó  khăn,  nhiều  bực  cha  mẹ  lo  dành  dụm  để  có  thể  tự 
 túc  khi  già,  mà  con  cái  khỏi  phải  lo;  nhưng  con  cái  phải  hiểu  rằng  đó  là  lòng  hy  sinh 
 của  cha  mẹ  chứ  làm  con  thì  phải  cấp  dưỡng  cha  mẹ  khi  về  già,  với  tất  cả  tấm  lòng 
 kính mến, chứ không phải chỉ với một ý thức về bổn phận. 

 Nguyễn Hiến Lê 
 Tương Lai Trong Tay Ta 

 NXB Văn hóa Thông tin, quý III năm 2003, tr. 280-297 

 * Bí quyết để có 
 một thân thể khỏe mạnh, 

 một trí óc minh mẫn và 
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 một tinh thần vững chãi 
 là không khóc than cho quá khứ, 

 không lo lắng cho tương lai, 
 mà hãy sống hết mình 

 với khoảnh khắc hiện tại. 

 THÍCH CA 

 NGHE�̣  THUA�̣ T NGHI� NGƠI  (*) 

 ANDRÉ MAUROIS 
 (Viện sĩ Viện Hàn lâm Pháp) 
 HOÀNG THU ĐÔNG  dịch 

 N  ghệ  thuật  nghỉ  ngơi  là  một  nghệ  thuật  làm  việc.  Một  người  mệt  nhọc  rất 
 cần  nghỉ,  không  làm  được  việc  hữu  ích  nữa.  Chúng  ta  biết  qua  những  buổi  sáng 
 ngao  ngán  sau  một  đêm  dài  không  ngủ  được,  đầu  óc  chẳng  chịu  làm  việc.  Trong  lúc 
 đó  dầu  ta  cố  áp  dụng  những  nguyên  tắc  của  nghệ  thuật  làm  việc  cũng  vô  ích.  Những 
 nguyên  tắc  này  chỉ  thích  hợp  khi  chúng  ta  làm  chủ  thể  xác  và  tư  tưởng.  Cơ  thể 
 người  ta  không  thể  đứng  vững  được  nếu  làm  việc  mà  không  có  nghỉ  ngơi.  Lối  nghỉ 
 chiều  thứ  bảy  và  ngày  chủ  nhật  của  người  Anh  là  một  luật  khôn  ngoan  về  vệ  sinh  xã 
 hội.  Tôi  đã  thấy  có  nhà  chính  khách  mệt  mỏi  quá,  không  muốn,  nhưng  mắt  cứ  ríu  rít 
 nhắm  lại  thế  mà  bắt  buộc  phải  quyết  định  một  việc  tối  hệ  trọng  đến  vận  mệnh  của 
 xứ sở. Trong những trường hợp đó,  sự nghỉ ngơi thành  ra là một bổn phận. 

 Khi  mệt  nhọc  là  hệ  quả  của  một  sự  cố  gắng  về  thể  xác,  thì  nghỉ  ngơi  không 
 phải  là  một  nghệ  thuật  khó  khăn.  Người  ta  ngã  lên  giường  rồi  ngủ  như  một  con  vật. 
 Nhưng  trong  sự  mệt  nhọc  của  tâm  não,  ta  rất  cần  mà  không  ngủ  được.  Trong  trường 
 hợp này, có một nghệ thuật ngủ. Đây là vài bí quyết: 

 1.  Muốn  ngủ,  phải  tin  là  mình  có  thể  ngủ  được  .  Sự  ích  lợi  của  các  thứ  thuốc 
 ngủ, uống rất ít thôi, cốt yếu là tạo ra một sự tự kỷ ám thị thuận lợi để ngủ. 
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 2  .  Muốn  ngủ,  phải  nằm  theo  một  dáng  điệu  hạn  chế  những  cảm  giác  của  thể 
 xác  tới  một  mức  tối  thiểu  .  Người  nằm  yên,  nhiệt  khí  điều  hòa  vừa  phải,  bóng  tối 
 hoàn toàn. 

 3.  Muốn  ngủ,  phải  gạt  bỏ  những  ý  nghĩ  hiện  tại,  là  nguyên  nhân  của  sự  mất 
 ngủ.  Điều  lành  mạnh  nhất  là,  nếu  có  thể  được,  bắt  tâm  trí  trở  lại  các  thời  xa  xôi, 
 không  có  những  chuyện  gì  buồn  phiền  ta  được.  Hãy  nghĩ  đến  hồi  thơ  dại,  thuở  niên 
 thiếu,  gợi  ra  những  hình  ảnh  xa  xưa.  Dần  dần  bạn  sẽ  bị  lôi  cuốn  vào  một  thế  giới 
 bình lặng, khác hẳn thực tại, là có thể ngủ được. 

 Một  phương  pháp  nữa,  khác  hẳn,  thường  có  công  hiệu,  đừng  quan  tâm  gì  đến 
 sự  mất  ngủ,  xem  như  một  việc  tình  cờ  thích  thú,  cầm  lấy  sách  đọc,  không  hạn  thời 
 giờ, bình thản đợi chờ cho người mình nhọc rồi ngủ thiếp đi. 

 Choán  thì  giờ  nhàn  rỗi  của  một  người  lành  mạnh  và  hoạt  động  thường  vẫn 
 khó.  Xa  công  việc  thì  buồn,  anh  ta  quanh  quẩn  trong  nhà  như  một  con  vật  nhốt  ở 
 trong  chuồng,  rồi  dễ  đâm  ra  chơi  bời  trụy  lạc,  để  cho  thời  giờ  bớt  trống  rỗng.  Văn 
 minh  ngày  nay  nhờ  những  sự  phát  minh  và  máy  móc  đem  lại  cho  con  người  thêm 
 nhiều  thì  giờ  nhàn  rỗi.  Ta  phải  học  cách  dùng  những  thì  giờ  ấy.  Có  nhiều  phương 
 pháp: 

 * Nghỉ ngơi - Làm việc 
 Có  vài  sự  bận  rộn  với  người  khác  là  công  việc,  nhưng  với  chúng  ta  thì  lại  là 

 giải  trí.  Làm  vườn,  đi  câu,  đi  săn  là  công  việc  của  những  kẻ  nhà  nghề,  trái  lại  là  thú 
 tiêu  khiển  của  kẻ  tài  tử,  dù  ta  có  thực  hiện  hết  sức  thận  trọng.  Trước  hết  là  sự  thay 
 đổi  công  việc  làm  chuyển  động  bắp  thịt  và  gân  cốt,  đã  là  một  sự  nghỉ  ngơi  rồi.  Sau 
 nữa  kẻ  tài  tử  không  phải  ganh  đua  với  thế  giới  bên  ngoài.  Ta  được  hoàn  toàn  tự  do 
 làm  các  công  việc  đó,  biết  mình  có  thể  ngưng  bỏ  lúc  nào  cũng  được.  Ta  khỏi  phải 
 mệt nhọc vì sự bó buộc. 

 * Trò chơi 
 Trò  chơi  lại  là  một  hoạt  động  bất  vụ  lợi  hơn  nữa,  vì  không  có  mục  đích  giải 

 quyết  các  vấn  đề  thực  tế  mà  chỉ  tuân  theo  các  luật  lệ  nhất  định,  do  người  dự  cuộc 
 thỏa  thuận.  Người  chơi  cờ  tướng  không  phải  chiến  đấu  với  cả  thế  giới,  mà  chỉ 
 chống  chọi  với  trí  thông  minh.  Do  đó,  có  hai  phần  nghỉ  ngơi:  một  là  sự  hơn  thua  của 
 ván  cờ  không  quan  hệ,  hai  là  những  sự  may  rủi  tình  cờ  đều  có  giới  hạn.  Phải  để  ý 
 đến  tinh  thần  tốt  đẹp  của  thể  thao.  Những  người  chơi  cờ  tự  kính  trọng  lấy  luật  lệ  vì 
 thiếu  luật  lệ  thì  không  còn  có  trò  chơi  nữa.  Một  thói  quen  như  thế  khi  cho  cả  một 
 dân  tộc  và  qua  nhiều  thế  hệ  của  dân  tộc  này,  nhờ  thực  nghiệm  thể  thao  lâu  dài,  tập 
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 cho  công  dân  biết  trọng  pháp  luật.  Nói  về  một  kẻ  gian  lận  trong  tình  yêu,  buôn  bán, 
 chính trị, người Anh bảo: “Hắn chơi không đúng kiểu”. 

 Văn  minh  chỉ  là  sự  nhìn  nhận  những  điều  ước  chung  của  con  người.  Có  nhiều 
 điều  ước  cũng  độc  đoán  như  các  luật  đánh  tơ-nít,  nhưng  nó  giúp  cho  ta  có  thể  ngừa 
 trước  những  sự  phản  ứng  của  người  sống  chung,  thay  thế  sự  sợ  sệt  bằng  lễ  phép, 
 hoạt động chiến tranh bằng hoạt động của trò chơi. 

 * Trò vui 
 Ở  đây  chúng  ta  ngồi  yên  chứng  kiến  hành  động  của  người  khác.  Chúng  ta  chú 

 trọng  đến  là  vì:  “Không  có  gì  thuộc  về  con  người  mà  xa  lạ  đối  với  chúng  ta”. 
 Những  tình  cảm,  những  ham  mê  trong  hài  kịch  hay  trong  bi  kịch  đều  là  của  chúng 
 ta.  Chúng  ta  sống  qua  những  tình  cảm  vui,  buồn,  giận,  ghét,  thương  yêu  cùng  với 
 tác  giả.  Thế  tại  sao  gọi  là  nghỉ  ngơi?  Là  vì  trong  thế  giới  nghệ  thuật,  chúng  ta  không 
 bị  đòi  hỏi  một  sự  quyết  định  nào  cả.  Tấn  kịch  làm  cho  ta  cảm  động  và  có  thể  là  tấn 
 kịch  của  ta  đã  xảy  ra  trong  một  thế  giới  tưởng  tượng,  chúng  ta  đã  biết  rõ  thế.  Mặt 
 thẩm  mỹ  rất  khác  biệt  với  mặt  luân  lý,  nhưng  cuộc  biểu  diễn  làm  cho  khán  giả  vào 
 trong  những  ham  muốn  cao  cả,  nâng  cao  họ  lên.  Điện  ảnh  và  vô  tuyến  điện,  ít  thì 
 làm  cho  chúng  ta  dễ  chịu,  nhiều  quá  sẽ  trì  độn  đầu  óc  con  người.  Đó  là  những  “thói 
 xấu không hình phạt” còn hơn đọc sách nữa. 

 * Du lịch 
 Mọi  sự  thay  đổi  phong  cảnh  là  nghỉ  ngơi,  vì  chẳng  những  chúng  ta  thoát  các 

 công  việc  hằng  ngày,  phiền  toái,  khó  khăn,  mà  còn  khỏi  các  trách  nhiệm  nữa.  Ngoài 
 ra  vài  chính  khách,  người  du  lịch  chỉ  sống  một  mình,  chứ  không  sống  cho  một  giới 
 nào.  Một  xứ  lạ  là  một  quang  cảnh  vui  thích.  Chúng  ta  không  còn  có  ý  tưởng  thường 
 xuyên  vì  trách  nhiệm  nữa.  Thỉnh  thoảng,  tất  cả  chúng  ta  đều  cần  đến  một  sự  thay 
 đổi  mới  lạ  và  tự  do.  Sau  đó,  ta  làm  các  công  việc  hằng  ngày,  theo  kỷ  luật  mới  thích 
 ứng.  Sự  nghỉ  ngơi  chỉ  nên  ngắn  ngủi  thôi.  Một  sự  thay  đổi  phong  cảnh  trong  vài 
 ngày làm cho tâm trí ta trở lại minh mẫn dễ chịu. 

 Nguyên tác:  Un Art de Vivre 
 Việt dịch:  Một Nghệ Thuật Sống 

 Người dịch: Hoàng Thu Đông. 
 NXB Thanh Hóa, tháng 5. 2000, tr. 91- 95 
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 --------------- 
 Cuốn  Một Nghệ thuật Sống  gồm 5 chương: 
 I.  Nghệ  thuật  tư  tưởng;  II.  Nghệ  thuật  yêu;  III.  Nghệ  thuật  làm  việc;  IV. 

 Nghệ thuật chỉ huy  và  V. Nghệ thuật già  . 
 Ở đây, chúng tôi chọn đăng mục 7  của chương III.  (Nguyễn Hiền-Đức). 

 ĐƠ� I SO� NG LA�  MO�̣ T BA� I THƠ 

 LÂM NGỮ ĐƯỜNG 

 Lâm  Ngữ  Đường  (Lin  Yutang),  sinh  năm  1895  ở  Phước  Kiến,  xuất  thân 
 trường  Đại  học  Thánh  Ước  Hàn  rồi  du  học  Âu  Mỹ  tại  các  trường  Đại  học  nổi  tiếng 
 Havard,  Iena,  Leizig,  chuyên  về  ngôn  ngữ  học,  về  nước  làm  giáo  sư  Đại  học  Bắc 
 Bình  và  làm  Chủ  nhiệm,  chủ  biên  ba  tờ  tạp  chí  văn  học,  nổi  danh  nhất  là  Tạp  chí 
 Luận  Ngữ  .  Có  thời  gian  họ  Lâm  làm  ngoại  giao,  sau  Thế  chiến  làm  Trưởng  ban 
 Văn  nghệ  của  Cơ  quan  Văn  hóa  Liên  Hiệp  Quốc.  Ông  ưa  viết  bằng  tiếng  Anh  để 
 giới  thiệu  văn  hóa,  con  người  Trung  Hoa  với  thế  giới,  đã  xuất  bản  trên  mười  lăm 
 tác  phẩm  thuộc  loại  tiểu  thuyết,  biên  khảo.  Trong  đó  có  cuốn  The  Importance  of 
 Living  (bản  tiếng  Việt  :  Sống  Đẹp  do  Nguyễn  Hiến  Lê  dịch)  được  dịch  ra  mười  bốn 
 thứ  tiếng.  Tư  tưởng  của  ông  nhiều  khi  sâu  sắc  và  văn  lại  rất  dí  dỏm  nên  người 
 Trung  Hoa  gọi  ông  là  U  mặc  Đại  vương  tức  là  ông  vua  hài  hước.  Theo  Nguyễn 
 Hiến  Lê,  Ông  ưa  viết  bằng  tiếng  Anh  để  giới  thiệu  văn  hóa  Trung  Hoa  với  thế  giới, 
 đã  soạn  trên  mười  lăm  cuốn  hoặc  thuộc  loại  tiểu  thuyết  như  Moment  in  Peking  ,  A 
 leaf  in  the  storm  ,  hoặc  thuộc  loại  biên  khảo  như  Lady  Wu  (vê  đời  Võ  Tắc  Thiên), 
 The  Gay  Genius  (về  đời  Tô  Đông  Pha),  hoặc  thuộc  loại  nghị  luận  như  My  Country 
 and my People... 

 Bài này tôi trích từ cuốn  Sống Đẹp. 
 (Nguyễn Hiền-Đức) 
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 “  T  ôi  cho  rằng  về  phương  diện  sinh  lý,  đời  sống  con  người  không  khác  chi 
 một  bài  thơ.  Nó  có  văn  luật,  tiết  điệu,  có  những  chu  kỳ  thịnh  suy  của  nó.  Mở  đầu  là 
 tuổi  nhỏ  ngây  thơ  rồi  đến  tuổi  xuân  vụng  về,  ráng  thích  ứng  với  xã  hội,  nhiều  nhiệt 
 tình,  nhiều  tham  vọng,  dại  dột  mà  có  lý  tưởng;  tiếp  tới  một  tuổi  hoạt  động  kịch  liệt, 
 rút  được  nhiều  kinh  nghiệm  trong  xã  hội  và  về  bản  chất  con  người;  tới  tuổi  trung 
 niên,  hoạt  động  giảm  đi,  tính  tình  dịu  đi,  như  một  trái  cây  đương  chín  hoặc  một  thứ 
 rượu  ngon  đã  hết  nóng  đối  với  nhân  sinh  lần  lần  có  một  quan  niệm  khoan  dung  hơn, 
 ôn  hòa  hơn,  nhưng  cũng  ngạo  nghễ  hơn,  “bất  chấp”  hơn;  rồi  tới  khi  bắt  đầu  xế  bóng, 
 các  hạch  nội  tiết  hoạt  động  giảm  đi,  tinh  thần  dịu  đi,  chúng  ta  mới  thật  có  được  cái 
 triết  lý  của  tuổi  già,  cái  tuổi  hòa  bình,  ổn  định,  nhàn  dật  và  mãn  nguyện;  sau  cùng, 
 sinh mệnh tàn lụi và ta ngủ một giấc vĩnh viễn  . 

 “Đáng  lẽ  ta  phải  nhận  được  cái  đẹp  của  những  nhịp  điệu  đó  trong  đời  sống 
 như  nhận  được  cái  đẹp  trong  những  bản  đại  hòa  tấu  chứ;  nhận  được  chủ  đề,  những 
 chỗ  gấp,  chỗ  khoan  cùng  chỗ  hòa  âm  cuối  cùng  của  nó.  Sự  tiến  triển  của  những  chu 
 kỳ  trong  một  đời  sống  bình  thường  thì  đại  thể  là  như  vậy;  nhưng  bản  nhạc  của  đời 
 cũng  do  cá  nhân  diễn  tấu  nữa.  Một  vài  người  tấu  vụng,  nhiều  âm  không  điều  hòa, 
 mỗi  lúc  mỗi  lớn  mãi  lên,  át  hẳn  điệu  chính,  có  khi  còn  làm  cho  khúc  nhạc  phải 
 ngưng  lại  và  người  đó  phải  nhảy  xuống  sông  hoặc  bắn  một  phát  súng  vào  đầu  mình. 
 Chỉ  tại  những  người  đó  thiếu  giáo  dục,  chứ  bình  thường  thì  đời  người  phải  tiến 
 trong một cuộc vận chuyển rất mực nghiêm túc. 

 “Ai  cũng  nhận  rằng  đời  người  từ  tuổi  thơ,  tuổi  tráng  niên  tới  tuổi  già  là  một 
 sự  hòa  hợp  mỹ  mãn,  cũng  như  ngày  thì  có  buổi  sáng,  buổi  trưa  và  buổi  chiều,  mà 
 năm  thì  có  bốn  mùa.  Không  có  cái  gì  tự  nó  tốt  hay  xấu.  Hễ  hợp  với  tuổi  với  mùa  là 
 tốt.  Nếu  chấp  nhận  quan  niệm  sinh  lý  đó  và  rán  sống  hòa  hợp  với  tuổi  của  mình  thì 
 chỉ  trừ  những  kẻ  điên  rồ,  tự  cao  tự  đại,  hoặc  hoài  bão  những  lý  tưởng  viễn  vông, 
 còn  thì  ai  cũng  phải  nhận  rằng  đời  có  thể  đẹp  như  một  bài  thơ.  Shakespeare  đã  diễn 
 tả  ý  đó  trong  một  thiên  nói  về  bảy  giai  đoạn  trong  một  đời  người,  và  nhiều  văn  nhân 
 Trung  Hoa  cũng  chủ  trương  như  vậy.  Lạ  thay,  Shakespeare  không  lúc  nào  có  nhiều 
 tinh  thần  tôn  giáo  và  rất  ít  lưu  tâm  đến  tôn  giáo.  Tôi  cho  rằng  sở  dĩ  ông  vĩ  đại  là  nhờ 
 đó;  bản  chất  con  người  ra  sao  thì  ông  nhận  nó  như  vậy,  cũng  như  không  xen  vào  cá 
 tính  các  nhân  vật  trong  kịch  của  ông.  Shakespeare  y  như  hóa  công,  y  như  thiên 
 nhiên;  không  có  lời  khen  nào  vinh  dự  cho  một  nhà  văn,  hoặc  một  nhà  tư  tưởng  bằng 
 lời ấy. Ông chỉ sống, nhận xét rồi qua thế giới khác. 

 “Tôi  đã  xong  phần  “Âm  điệu  cao  dần”.  Bây  giờ  đến  lượt  “Âm  điệu  hạ  dần”. 
 Nhưng cả phần “Âm điệu hạ dần” cũng có vẻ đẹp của nó”. 

 ĐỖ HỒNG NGỌC & NHIỀU TÁC GIẢ: TUYỂN TẬP CÀNH MAI SÂN  TRƯỚC * *  328 



 Lâm Ngữ Đường 

 SO� NG - LA�  MO�̣ T CUO�̣ C DIE� U HA� NH 

 M  ột  vật  dù  mỏng  đến  thế  nào  vẫn  luôn  có  hai  mặt;  cuộc  sống  cũng  vậy, 
 không  đơn  thuần  là  một  đóa  hồng  mà  là  một  bó  hoa  đủ  loại,  đủ  màu  sắc  và  mùi 
 hương. 

 Sống  -  là  một  cuộc  diễu  hành.  Đôi  khi  chúng  ta  đi  ngang  qua  cuộc  đời  và 
 nhận  ra  rằng,  mình  vừa  bỏ  qua  điều  vẫn  hằng  tìm  kiếm.  Nhưng,  một  điều  chắc  chắn 
 là  còn  rất  nhiều  điều  kỳ  diệu  vẫn  hiện  diện  ngay  bên  cạnh  chúng  ta,  hằng  ngày,  hằng 
 giờ.  Đó  chính  là  những  niềm  vui  giản  dị  mà  chúng  ta  mang  đến  cho  nhau.  Những 
 ngạc  nhiên  lý  thú,  những  sự  kiện  bất  ngờ,  những  nhiệm  màu  cuộc  sống…  tất  cả  là 
 một  phần  của  đời  sống  vĩnh  cửu  và  hoàn  toàn  nằm  ngoài  khả  năng  phán  đoán  của 
 chúng ta. Vậy nên, hãy thư giãn và thưởng thức những điều tuyệt vời từ cuộc sống. 

 Bạn  có  còn  nhớ  một  trò  chơi  thuở  bé  -  trò  đu  quay?  Trò  chơi  rất  bình  thường 
 ấy  hóa  ra  lại  là  một  kinh  nghiệm  thú  vị  cho  tất  cả  chúng  ta  khi  trưởng  thành:  giữ 
 chặt  tay  cầm  và  bắt  đầu  quay.  Dòng  đời  vẫn  đang  cuốn  xoáy  quanh  chúng  ta.  Nếu 
 bạn  cảm  thấy  choáng  váng,  hãy  tìm  kiếm  sự  hỗ  trợ.  Hãy  tìm  một  điểm  tựa  để  đặt 
 chân, rồi chìa tay ra và nhờ người kế bên giúp bạn giữ thăng bằng. 

 Cuộc  sống  này  là  không  bao  giờ  quá  ngắn  ngủi  để  chúng  ta  tỏ  bày  lòng  yêu 
 thương,  dù  chỉ  với  một  người.  Những  mong  ước  chưa  thành,  những  dự  định  dở 
 dang,  tất  cả  đòi  hỏi  chúng  ta  nỗ  lực  ở  nhiều  phương  diện  cùng  một  lúc.  Điều  đó  giải 
 thích  tại  sao  con  người  sải  bước  nhanh  đến  vậy  trên  những  con  đường,  mải  mê  làm 
 việc,  say  sưa  sống  và  không  ngừng  yêu  thương.  Mọi  việc  trong  đời  đều  diễn  ra  có 
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 chủ  đích,  không  có  gì  gọi  là  tình  cờ  hay  may  rủi  cả.  Thất  bại,  tổn  thương,  đổ  vỡ, 
 mất  mát…  đều  là  những  bài  học  tuyệt  vời  nhất  của  cuộc  sống.  Nếu  không  có  chúng, 
 cuộc  đời  này  chỉ  là  một  lối  đi  không  có  đích  đến,  cũng  như  bạn  sống  mỗi  ngày  mà 
 không có ước mơ. 

 Cuộc  sống  muôn  màu  luôn  có  những  bí  mật  cần  được  khám  phá.  Hãy  trân 
 trọng  từng  khoảnh  khắc,  và  hãy  để  trái  tim  biết  yêu  thương  người  khác.  Nếu  có  ai 
 đó  làm  tổn  thương  bạn,  phản  bội  bạn  hay  lợi  dụng  tấm  lòng  của  bạn,  hãy  tha  thứ 
 cho  họ  bởi  vì  chính  họ  đã  giúp  bạn  nhận  ra  được  ý  nghĩa  của  sự  chân  thật  và  hơn 
 nữa, giúp bạn rộng mở tấm lòng… 
 Chúng  ta  thường  xem  chiếc  đồng  hồ  đơn  giản  như  một  biểu  tượng  của  thời  gian  mà 
 quên  mất  một  điều  rằng,  mỗi  giây  phút  trôi  qua  là  một  cơ  hội  để  chúng  ta  học  hỏi  từ 
 cuộc  sống.  Dừng  lại,  ngắm  nhìn  và  lắng  nghe  nhịp  đập  của  cuộc  sống  -  đó  cũng 
 chính  là  một  trong  những  lý  do  quan  trọng  để  mỗi  chúng  ta  có  mặt  giữa  cuộc  đời 
 này. 

 First News 

 *  Sống  lâu  và  khỏe  mạnh  để  làm  gì  nếu  chỉ  để 
 chuyên  lo  khía  cạnh  vật  chất?  Bởi  như  vậy,  đời  sống 
 của  ta  thật  vô  nghĩa,  đáng  buồn  và  khổ  sở.  Nhưng 
 nếu  chúng  ta  hòa  mình  vào  cõi  tâm  linh  để  cảm  thông 
 rộng  khắp  và  có  thể  sử  dụng  xác  thân  như  một  đài 
 dẫn  sóng  ,  đồng  thời  sống  được  an  lành,  hạnh  phúc, 
 thì  cuộc  đời  quả  thú  vị  biết  bao.  Đôi  khi  chỉ  cần  sống 
 vài phút giây cũng tưởng chừng như sống cả đời. 
 Điều  quan  trọng  nhất  và  đáng  chú  trọng  nhất  là  làm 
 thế  nào  suốt  cả  ngày  từ  sớm  mai  đến  tối  và  từ  tối  đến 
 sáng  mai,  ta  luôn  luôn  có  được  niềm  vui,  hạnh  phúc 
 và  ung  dung  tự  tại  trong  cõi  đời  đang  sống.  Chỉ  có 
 cảnh  đời  thênh  thang,  bát  ngát  về  mặt  tinh  thần  mới 
 là  vĩnh  cửu.  Đời  sống  xác  thân  chỉ  là  hư  ảo,  trăm  năm 
 nào  có  nghĩa  gì.  Chỉ  có  đời  sống  tinh  thần  mới  là  chân 
 thật… mỗi phút giây quý giá vô ngần. 

 GS GEORGE OHSAWA 
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 Lời  Giới  thiệu  cuốn:  “Quà  tặng  cuộc  sống”  của  Dr.  BERNIE  S.  SIEGEL. 

 Nhà  xuất  bản  Tổng  hợp  thành  phố  Hồ  Chí  Minh,  quý  III.  2008.  Đầu  bài  do  chúng 
 tôi mượn ý từ  Lời Giới thiệu  này để đặt  (Nguyễn Hiền-Đức). 

 BI� QUYE� T ĐE�  CO�  MO�̣ T 
 CUO�̣ C SO� NG KHO� E MẠNH 

 DAVID NIVEN, Ph.D. 

 Nguyên  tác  (Original  title):  THE  100  SIMPLE  SECRETS  OF  HEALTHY 
 PEOPLE: What Scientist Have Learned and How You Can Use It. 

 Tác giả: Tiến sĩ David Niven. 
 Biên dịch: Hồng Ánh - Thanh Thủy - Ngọc Hân 
 Nhà xuất bản Trẻ, quý I/2011, khổ sách: 13cm x 20,5cm, 205 trang. 
 Sách  có  đến  100  cách  hướng  dẫn  người  đọc  thực  hành.  Theo  tôi,  có  thể  gom 

 nhiều  tiểu  mục  vào  một  mục  để  người  đọc  dễ  học,  dễ  nhớ,  dễ  thực  hành.  Tôi  vốn 
 thích  những  bài  viết  về  chuyên  đề  sức  khỏe  -  nhất  là  sức  khỏe  tinh  thần  của  cụ 
 Nguyễn  Hiến  Lê  và  bác  sĩ  Đỗ  Hồng  Ngọc,  nên  dưới  đây  tôi  xin  tuyển  chọn  một  số 
 lời khuyên ngắn gọn của David Niven để qua đó chúng ta suy ngẫm và rèn luyện... 

 Nguyễn Hiền-Đức 

 LỜI GIỚI THIỆU 
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 Cuộc  đời  có  thất  bại  để  ta  hiểu  được  giá  trị  của  thành  công,  có  khổ  đau  để 
 trân  trọng  niềm  vui,  và  có  những  lúc  đau  yếu  để  biết  rằng  sức  khỏe  đối  với  chúng  ta 
 quý giá biết chừng nào. 

 Ai  đó  đã  từng  nói  rằng  không  có  sự  vĩ  đại  nào  trong  một  cơ  thể  đau  yếu.  Liệu 
 bạn  có  được  sự  minh  mẫn,  óc  sáng  tạo,  khi  bạn  đang  phải  gánh  chịu  nỗi  đau  đớn 
 thường xuyên vì bệnh tật? 

 Một  cơ  thể  khỏe  mạnh  ở  trẻ  thơ  chắc  chắn  sẽ  tạo  nên  nguồn  nội  lực  giúp 
 chúng  có  được  sức  bật  trong  tương  lai.  Với  người  trưởng  thành,  sức  khỏe  tiếp  bước 
 cho  những  sáng  tạo  trong  lao  động,  làm  thăng  hoa  những  cảm  nhận  hạnh  phúc 
 trong  cuộc  sống.  Với  người  lớn  tuổi,  sức  khỏe  cho  họ  cảm  giác  vui  vẻ  và  yêu  đời. 
 Chính  vì  vậy,  sức  khỏe  luôn  là  mối  quan  tâm  hàng  đầu  của  con  người;  và  ngày  nay, 
 cùng  với  nhu  cầu  vật  chất  ngày  càng  cao,  vấn  đề  chăm  sóc  sức  khỏe  cũng  được 
 quan  tâm  nhiều  hơn  với  mục  đích  giúp  cho  mỗi  người  có  được  một  cuộc  sống  tốt 
 đẹp nhất. 

 Với  mong  muốn  mang  đến  cho  bạn  đọc  một  cái  nhìn  sâu  sắc,  toàn  diện  hơn 
 để  cải  thiện  và  bảo  vệ  sức  khỏe,  tiến  sĩ  David  Niven  đã  tổng  kết  những  kết  quả 
 nghiên  cứu  của  các  nhà  khoa  học  và  cả  kinh  nghiệm  sống  của  mình  vào  cuốn  “Bí 
 quyết  để  có  một  cuộc  sống  khỏe  mạnh”  .  Các  bạn  có  thể  bắt  gặp  trong  cuốn  sách 
 này  những  kinh  nghiệm  được  soi  chiếu  từ  nhiều  góc  cạnh  khác  nhau  của  cuộc  sống. 
 Từ  việc  chọn  lựa  thực  phẩm,  đến  cách  ăn  uống,  cách  ngủ  như  thế  nào  cho  tốt,  thậm 
 chí  ngay  cả  cách  tư  duy,  cách  làm  việc  và  những  quan  hệ  khác  nhau  cũng  được  đề 
 cập  trong  mối  tương  quan  với  sức  khỏe  con  người.  Tất  cả  những  điều  đó  đều  có  ảnh 
 hưởng  quan  trọng  đến  sức  khỏe  chúng  ta.  Bạn  cũng  có  thể  tìm  thấy  ở  đây  những  bí 
 quyết  hết  sức  giản  dị  mà  thường  ngày  bạn  không  phát  hiện  ra  cùng  với  những  kiến 
 thức khoa học bất ngờ và thú vị. 

 Nếu  bạn  hiện  đang  có  một  sức  khỏe  tốt,  đó  là  điều  thật  đáng  vui  mừng.  Hãy 
 tiếp  tục  phát  huy  thế  mạnh  này  với  những  hướng  dẫn  cuốn  sách  gợi  ra  cho  bạn.  Tuy 
 nhiên,  bạn  cũng  đừng  quá  lo  âu  nếu  sức  khỏe  của  bạn  không  được  tốt  lắm.  Bạn  hãy 
 thử  làm  theo  những  lời  khuyên  trong  cuốn  sách  này,  đó  là  những  phương  thuốc 
 không  chỉ  giúp  bạn  có  một  sức  khỏe  tốt  hơn  mà  còn  giúp  bạn  cân  bằng  cuộc  sống 
 và có được những phút giây nhẹ nhàng, thư giãn. 

 Mỗi  người  chúng  ta  đều  có  thể  tự  cải  thiện  sức  khỏe  của  bản  thân.  Ngoài  ra, 
 việc  dành  thời  gian  chăm  sóc  sức  khỏe  cho  những  thành  viên  trong  gia  đình,  cho 
 những  người  xung  quanh  cũng  vô  cùng  quan  trọng.  Đó  chính  là  điều  khiến  ta  nhận 
 thấy mình có ý nghĩa hơn trong cuộc sống và cần thiết hơn đối với mọi người. 

 Hy  vọng  rằng  “Bí  quyết  để  có  một  cuộc  sống  khỏe  mạnh”  sẽ  đồng  hành  với 
 bạn  trên  mỗi  chặng  đường  cuộc  sống,  giúp  bạn  có  thêm  kinh  nghiệm  để  vượt  qua 
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 những  khó  khăn  về  sức  khỏe,  để  bạn  chăm  sóc  tốt  hơn  cho  mình  cùng  những  người 
 thân trong một gia đình ngập tràn hạnh phúc! 

 FIRST NEWS 

 * Lên kế hoạch chăm sóc sức khỏe toàn diện 
 Khi  bạn  muốn  xây  một  ngôi  nhà,  việc  đầu  tiên  là  bạn  phải  lập  kế  hoạch  và  dự 

 toán  chi  phí  cho  tất  cả  các  hạng  mục  của  công  trình  trước  khi  bắt  đầu  thi  công.  Nếu 
 không,  bạn  sẽ  mất  rất  nhiều  thời  gian  và  công  sức,  giống  như  khi  bạn  xây  xong  cánh 
 cửa  cho  ngôi  nhà  rồi  mới  thấy  rằng  không  thể  đưa  các  vật  dụng  vào  bên  trong  vì 
 cánh  cửa  quá  nhỏ.  Việc  chăm  sóc  sức  khỏe  cũng  vậy,  bạn  phải  có  kế  hoạch  chăm 
 sóc  toàn  diện  và  thường  kỳ  chứ  không  nên  chỉ  khám  bệnh  mỗi  khi  cảm  thấy  không 
 khỏe.  Song  song  đó  là  một  chế  độ  dinh  dưỡng  hợp  lý,  kết  hợp  với  việc  tập  thể  dục 
 đều  đặn  và  một  lối  sống  lành  mạnh.  Chắc  chắn  bạn  sẽ  có  được  một  cơ  thể  khỏe 
 mạnh, dẻo dai và tràn đầy sức sống  (trang 9)  . 

 * Hãy đến bác sĩ ngay khi sức khỏe có vấn đề 
 Khi  bạn  nghi  ngờ  sức  khỏe  của  mình  có  vấn  đề,  hãy  đến  bác  sĩ  ngay.  Đừng 

 ngần  ngại,  bởi  bất  cứ  một  căn  bệnh  nào  nếu  được  phát  hiện  và  điều  trị  sớm  thì  kết 
 quả  sẽ  khả  quan  hơn  nhiều.  Cũng  đôi  khi  vì  quá  sợ  hãi  mà  bạn  không  đến  bác  sĩ, 
 chắc  chắn  những  ngày  sau  đó  bạn  sẽ  càng  lo  lắng  thêm  và  căn  bệnh  của  bạn  có  khả 
 năng  càng  khó  điều  trị  hơn.  Vì  vậy  hãy  đến  bác  sĩ  để  có  được  những  thông  tin  chính 
 xác  nhất  và  áp  dụng  những  biện  pháp  điều  trị  kịp  thời.  Đây  là  cách  tốt  nhất  để  bảo 
 vệ sức khỏe của bạn  (trang 15)  .5 

 * Tập thể thao để khỏe hơn 
 Tập  thể  thao  không  những  rất  tốt  cho  những  người  khỏe  mạnh  mà  còn  vô 

 cùng  hữu  ích  đối  với  những  người  đang  mang  trong  mình  căn  bệnh  nan  y  vì  đó  là 
 một  liệu  pháp  nhằm  tăng  cường  sức  khỏe  và  lấy  lại  sự  bình  ổn  về  tinh  thần  cũng 
 như niềm tin yêu cuộc sống  (trang 22)  . 

 * Hãy dành thời gian cho bản thân 
 Cuộc  sống  hiện  đại  luôn  buộc  chúng  ta  phải  đi  theo  guồng  quay  hối  hả  của  nó 

 mà  không  còn  nhiều  thời  gian  dành  cho  bản  thân.  Chắc  chắn  điều  đó  không  tốt  cho 
 đời  sống  tinh  thần  của  bạn  bởi  bạn  sẽ  dễ  rơi  vào  trạng  thái  căng  thẳng,  mệt  mỏi.  Vì 
 vậy,  một  khoảng  thời  gian  riêng  tư  cho  bản  thân  với  một  không  gian  tĩnh  lặng  để 
 bạn nghỉ ngơi, suy nghĩ và để cảm nhận cuộc sống là điều rất cần thiết (  trang 25)  . 

 * Sức khỏe đánh bại tuổi tác 
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 Thật  sai  lầm  khi  quan  niệm  rằng  chỉ  khi  già  đi  thì  ta  mới  cần  phải  quan  tâm 
 đến  sức  khỏe  của  mình.  Dù  bạn  già  hay  trẻ  thì  sức  khỏe  luôn  là  vấn  đề  đáng  quan 
 tâm  nhất.  Có  sức  khỏe  bạn  sẽ  làm  được  rất  nhiều  việc  dù  bạn  ở  bất  cứ  độ  tuổi  nào 
 (trang 31). 

 * Suối nguồn tươi trẻ 
 Con  người  luôn  có  nhu  cầu  muốn  mình  trẻ  mãi  và  họ  tìm  đến  các  loại  thuốc 

 hoặc  kem  dưỡng  da  để  thỏa  mãn  mong  ước  của  mình.  Tuy  nhiên,  trên  thực  tế, 
 không  có  nguyên  tắc  nào  cho  việc  chống  lão  hóa  và  không  ai  có  thể  mua  được  tuổi 
 thanh  xuân.  Khi  áp  dụng  các  biện  pháp  trên,  bạn  không  chỉ  tốn  kém  tiền  bạc  mà  có 
 thể  ảnh  hưởng  đến  sức  khỏe  trong  quá  trình  sử  dụng.  Thay  vào  đó,  bạn  nên  tập 
 trung  vào  việc  thay  đổi  thói  quen  hoặc  thái  độ  sống  mới  có  thể  làm  giảm  các  tác 
 động do tuổi tác gây nên  (trang 33). 

 * Bản tính con người cũng ảnh hưởng đến sức khỏe 
 Những  người  luôn  tự  đánh  giá  mình  cao  hơn  người  khác  thường  phải  chịu 

 stress  và  các  cơn  giận  nhiều  hơn  bởi  họ  luôn  có  cảm  giác  người  khác  đang  chống 
 đối  mình.  Nếu  bạn  là  người  như  thế  thì  điều  đó  sẽ  không  tốt  cho  sức  khỏe  của  bạn 
 vì lúc nào đầu óc bạn cũng căng ra để suy nghĩ và tìm cách đối phó  (trang 35). 

 * Tăng cường các hoạt động tư duy 
 Nghỉ  ngơi  là  một  phần  tất  yếu  trong  cuộc  sống  của  chúng  ta  sau  những  giờ 

 làm  việc  căng  thẳng.  Tuy  nhiên,  nếu  dành  thời  gian  quá  nhiều  cho  việc  nghỉ  ngơi  thì 
 sẽ  làm  giảm  khả  năng  tư  duy  và  sự  linh  hoạt  của  bộ  não.  Bạn  thử  tưởng  tượng  một 
 chiếc  xe  được  để  yên  một  chỗ  trong  ga  -  ra  đến  mười  năm  thì  chắc  hẳn  chiếc  xe  đó 
 chẳng  thế  nào  chạy  tốt  được.  Vì  vậy,  trí  tuệ  và  sự  linh  hoạt  của  con  người  phải  luôn 
 được đặt trong trạng thái động  (trang 37). 

 * Quẵng gánh lo đi và vui sống 
 Đời  sống  tinh  thần  căng  thẳng  và  thiếu  vắng  niềm  vui  không  chỉ  tác  động  lên 

 tính  cách  mà  có  thể  ảnh  hưởng  xấu  đến  sức  khỏe  của  bạn  nữa.  Một  tâm  trạng  chán 
 chường,  mệt  mỏi  sẽ  khiến  bạn  khó  giữ  được  nếp  sống  lành  mạnh  và  theo  đó  lại  còn 
 có  thể  tạo  ra  những  thói  quen  xấu  ảnh  hưởng  lâu  dài  đến  sức  khỏe  của  bạn  (trang 
 42). 

 * Dùng cà chua mỗi ngày 
 Trong  khi  phần  lớn  rau  quả  có  giá  trị  dinh  dưỡng  cao  hơn  khi  ăn  sống  thì  cà 

 chua  vẫn  có  những  tác  dụng  tốt  cho  sức  khỏe  ngay  khi  đã  được  nấu  chín.  Thêm  vào 
 khẩu  phần  ăn  của  mình  một  quả  cà  chua  hoặc  nước  xốt  cà  chua  ít  nhất  5  lần  một 
 tuần  sẽ  làm  giảm  nguy  cơ  mắc  một  số  bệnh  nguy  hiểm.  Đó  là  vì  cà  chua  chứa  nhiều 
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 vitamin  C  giúp  hạn  chế  sự  tắc  nghẽn  động  mạch  và  giảm  nguy  cơ  tăng  huyết  áp  dẫn 
 đến  các  triệu  chứng  đau  tim,  đột  quỵ.  Và  hơn  các  loại  quả  chứa  nhiều  vitamin  C 
 khác, cà chua còn chứa chất lycopene chống lại ung thư  (trang 65). 

 * Sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần 
 Một  trong  những  điều  quan  trọng  nhất  trong  cuộc  sống  là  bạn  phải  luôn  luôn 

 chăm  sóc  cho  sức  khỏe  về  thể  chất  lẫn  tinh  thần.  Triệu  chứng  của  một  căn  bệnh  nào 
 đó  phải  được  nhìn  nhận  dưới  cả  hai  góc  độ  chứ  không  nên  chỉ  khoanh  lại  tại  chỗ  bị 
 đau.  Và  không  có  một  phương  thuốc  nào  tốt  cho  thể  chất  và  tinh  thần  chúng  ta  bằng 
 cách  sống  hằng  ngày  của  chính  bản  thân  mình,  tức  là  mọi  thói  quen  sinh  hoạt  như 
 làm  việc,  ăn  uống,  nghỉ  ngơi,  luyện  tập...  Nếu  bạn  biết  phân  chia,  sắp  xếp  hợp  lý  để 
 có  một  cuộc  sống  lành  mạnh,  thoải  mái  thì  bạn  không  phải  dùng  bất  cứ  một  loại 
 thuốc  đắt  tiền  nào  mà  vẫn  cứ  được  một  cơ  thể  khỏe  mạnh  và  tinh  thần  tráng  kiện 
 (trang 70). 

 * Hãy ngủ thật ngon 
 Giấc  ngủ  là  nhiên  liệu  giúp  cho  các  bộ  phận  trong  cơ  thể  hoạt  động  tốt.  Cũng 

 giống  như  việc  ăn  uống,  chúng  ta  không  thể  nhịn  ăn  uống  một  ngày  để  rồi  bù  lại  sau 
 đó.  Thông  qua  giấc  ngủ,  cơ  thể  chúng  ta  được  nghỉ  ngơi  và  tái  tạo  sức  lực  sau  mỗi 
 ngày  hoạt  động.  Vì  vậy,  việc  nghỉ  ngơi  hợp  lý  và  ngủ  đủ  giấc  là  liều  thuốc  vô  cùng 
 cần thiết cho sức khỏe (  trang 79). 

 * Luôn nhìn vào mặt tích cực của vấn đề 
 Trong  hầu  hết  mọi  điều  xảy  ra  trong  cuộc  sống,  bạn  có  cơ  hội  để  nhìn  vấn  đề 

 dưới  nhiều  góc  độ,  tích  cực  cũng  như  tiêu  cực.  Ngay  cả  trong  những  điều  tệ  hại  nhất 
 cũng  le  lói  những  tia  hy  vọng  mà  bạn  có  thể  nhận  ra  và  ngược  lại.  Việc  bạn  quan 
 tâm  đến  khía  cạnh  nào  không  chỉ  thể  hiện  cá  tính  mà  còn  phản  ánh  thái  độ  sống  của 
 bạn.  Hãy  học  cách  nhìn  nhận  mặt  tích  cực  của  vấn  đề,  nghĩ  đến  những  kết  quả  khả 
 quan  vì  điều  này  không  những  khiến  bạn  vui  vẻ,  yêu  đời  mà  còn  làm  tăng  tuổi  thọ 
 của bạn nữa  (trang 89). 

 * Hưởng niềm vui gia đình 
 Chúng  ta  đều  biết  là  áp  lực  công  việc  sẽ  dễ  gây  ra  stress  và  mệt  mỏi.  Tuy 

 nhiên,  trong  thực  tế  thì  cuộc  sống  gia  đình  có  tác  dụng  lên  sức  khỏe  hơn  là  công 
 việc.  Một  cuộc  sống  gia  đình  hạnh  phúc  sẽ  có  những  tác  động  tích  cực  và  giúp  giảm 
 bớt những áp lực trong công việc  (trang 93). 

 * Đừng lo ngại chứng hay quên 
 Chứng  hay  quên  gây  bực  dọc  và  làm  chúng  ta  khổ  sở.  Tại  sao  chúng  ta 

 thường  hay  quên  một  điều  gì  đó  ngay  lúc  cần  phải  nhớ  nhất?  Thường  thì  ký  ức  của 

 ĐỖ HỒNG NGỌC & NHIỀU TÁC GIẢ: TUYỂN TẬP CÀNH MAI SÂN  TRƯỚC * *  335 



 chúng  ta  về  những  việc  đã  qua  vẫn  được  bộ  não  lưu  lại  và  không  hề  mất  đi.  Tuy 
 nhiên,  đôi  khi  chúng  ta  gặp  khó  khăn  trong  việc  cố  tìm  lại  ký  ức.  Não  chúng  ta  được 
 tổ  chức  để  chứa  thông  tin  thành  từng  mảng  nhỏ.  Chẳng  hạn,  để  nhớ  tên  một  người 
 khi  tình  cờ  gặp  trên  đường  đi  thì  trước  tiên,  ta  phải  hồi  phục  lại  ký  ức  về  hình  ảnh 
 của  người  đó.  Quá  trình  này  có  thể  bị  gián  đoạn  bởi  các  nhân  tố  khác  tác  động  lên 
 bộ  não  như  sự  lo  lắng  do  cố  nhớ.  Hãy  tin  vào  chính  mình  và  hãy  chờ  đợi  bởi  thông 
 tin vẫn ở trong não và nó sẽ trở lại với bạn  (trang  98). 

 * Sống vị tha sẽ giúp bạn sống khỏe mạnh 
 Lòng  vị  tha  khiến  bạn  ít  khi  rơi  vào  trạng  thái  giận  dữ,  giúp  bạn  dễ  dàng  cân 

 bằng  cảm  xúc.  Việc  thường  xuyên  duy  trì  được  trạng  thái  thanh  thản  cho  phép  mọi 
 bộ  phận  trong  cơ  thể  chúng  ta  thực  hiện  các  chức  năng  một  cách  tốt  nhất.  Vì  sức 
 khỏe của chính bạn, hãy tránh xa sự giận dữ và lòng thù hận!  (trang 107). 

 * Hãy chia sẻ với người thân 
 Để  tỏ  ra  là  người  mạnh  mẽ,  chúng  ta  thường  hay  giấu  các  vấn  đề  của  mình. 

 Tuy  nhiên,  điều  này  sẽ  khiến  cho  bạn  tự  biến  mình  thành  người  bị  cô  lập  vì  mọi 
 người  xung  quanh  dù  có  muốn  quan  tâm  giúp  đỡ  cũng  không  thể  hiểu  được  bạn 
 đang  cần  điều  gì.  Việc  sẵn  lòng  chia  sẻ  những  vấn  đề  của  mình  với  bạn  bè  và  người 
 thân  sẽ  khiến  bạn  giải  tỏa  được  những  vấn  đề  về  tinh  thần,  và  nhờ  đó,  chắc  chắn 
 cuộc sống của bạn sẽ thoải mái hơn  (trang 119). 

 * Tác động của thói quen và môi trường sống 
 Đối  với  những  người  đã  lập  gia  đình  thì  họ  thường  có  khuynh  hướng  làm 

 theo  những  thói  quen  về  sức  khỏe  của  người  bạn  đời  của  mình.  Chẳng  những  vậy, 
 họ  cũng  có  phần  lớn  thời  gian  sống  trong  môi  trường  giống  nhau  dưới  một  mái  gia 
 đình.  Vì  vậy,  nếu  đột  nhiên  sức  khỏe  của  bạn  và  người  thân  trở  nên  xấu  đi  với 
 những  triệu  chứng  tương  tự  nhau,  hãy  đến  bác  sĩ  để  tìm  hiểu  cặn  kẽ  xem  nguyên 
 nhân  có  liên  quan  gì  đến  môi  trường  sống  và  thói  quen  sinh  hoạt  của  gia  đình  bạn 
 hay  không.  Bạn  cần  nhớ  rằng,  một  kế  hoạch  bảo  vệ  sức  khỏe  tốt  nhất  không  chỉ 
 đem  lại  sự  khỏe  mạnh  cho  riêng  bạn  mà  còn  tốt  cho  cả  những  người  thân  trong  gia 
 đình bạn nữa  (trang 126). 

 * Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ 
 Chúng  ta  biết  rằng  việc  cười  vui  sẽ  giúp  cho  tinh  thần  thoải  mái,  làm  giảm 

 đau  đớn  và  lo  lắng.  Vì  vậy,  hãy  thường  xuyên  dành  thời  gian  để  xem  các  chương 
 trình  hài  kịch  hay  đọc  truyện  vui,  đặc  biệt  là  khi  bạn  bị  bệnh  hoặc  gặp  những  bất  an 
 về tinh thần  (trang 131). 

 * Hãy biết cân bằng cảm xúc 
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 Biết  cách  cân  bằng  cảm  xúc  sẽ  giúp  bạn  tránh  khỏi  những  hành  động  hay 
 quyết  định  gây  hối  hận  về  sau.  Điều  này  không  có  nghĩa  là  bạn  không  thể  cảm  nhận 
 những  thái  cực  khác  nhau  của  cảm  xúc  và  làm  cho  thế  giới  tình  cảm  trở  nên  đơn 
 điệu,  mà  nó  chỉ  ngụ  ý  khuyên  bạn  nên  tập  trung  vào  việc  tìm  ra  giải  pháp  cho  các 
 vấn  đề  chính  yếu  của  bản  thân  hơn  là  cho  phép  mình  trượt  dài  trong  cảm  xúc  một 
 cách  thái  quá.  Bằng  cách  này,  bạn  có  thể  duy  trì  sự  tập  trung  vào  những  gì  mình  nên 
 làm  trong  một  giai  đoạn  nào  đó  hơn  là  hoài  công  lo  lắng,  đau  khổ  vì  những  việc 
 ngoài tầm kiểm soát của mình  (trang 139). 

 * Luyệt tập mỗi ngày để tăng sức bền 
 Dù  đang  có  một  sức  khỏe  tốt  hay  thuộc  tạng  người  dễ  bị  mệt  mỏi,  bạn  cũng 

 cần  có  kế  hoạch  luyện  tập  nhằm  tăng  sức  chịu  đựng  cho  cơ  thể.  Việc  tập  luyện  này 
 đòi  hỏi  sự  kiên  trì,  bền  bĩ;  và  không  hề  dễ  dàng  khi  bạn  duy  trì  nó  trong  cả  cuộc  đời 
 mình.  Tuy  nhiên,  nếu  quyết  tâm  thực  hiện  thì  theo  thời  gian,  chắc  chắn  sự  dẻo  dai 
 và  khả  năng  chịu  đựng  của  cơ  thể  bạn  sẽ  được  nâng  dần  lên.  Khi  thực  sự  khỏe  mạnh 
 và  bền  bĩ,  bạn  có  thể  thực  hiện  với  nhiều  hoạt  động  cần  nhiều  năng  lượng  trong 
 ngày nhưng vẫn không cảm thấy mệt mỏi, đuối sức (  trang  142). 

 * Hương thơm và âm nhạc giúp cơ thể cảm thấy dễ chịu 
 Các  giác  quan  của  chúng  ta  có  nhiệm  vụ  cung  cấp  cho  não  những  thông  tin 

 về  các  trạng  thái  của  cơ  thể.  Vì  vậy,  ngay  cả  khi  chúng  ta  gặp  đau  khổ  trong  cuộc 
 sống  thì  việc  làm  dịu  đi  các  giác  quan  cũng  góp  phần  làm  cơ  thể  đỡ  mệt  mỏi.  Hãy 
 để  các  loại  hương  thơm  và  âm  nhạc  yêu  thích  vây  quanh  bạn  khi  bạn  bị  ốm  hoặc 
 căng  thẳng,  điều  này  sẽ  giúp  cơ  thể  bạn  cảm  thấy  thoải  mái  hơn  rất  nhiều  (trang 
 145). 

 * Giữ mối quan hệ tốt với mọi người 
 Khi  nghĩ  đến  việc  bảo  vệ  sức  khỏe,  chúng  ta  thường  hay  nghĩ  đến  những  hoạt 

 động  thể  chất,  ăn  uống  hợp  lý  hoặc  ngủ  đủ  giấc.  Tuy  nhiên,  có  một  yếu  tố  quan 
 trọng  nhưng  thường  ít  được  chú  ý  đó  là  mức  độ  thân  thiện  trong  mối  quan  hệ  của 
 bạn  với  những  người  xung  quanh.  Nên  nhớ  rằng  những  người  có  mối  quan  hệ  tốt  và 
 lành mạnh với mọi người thì ít bị stress và sống vui vẻ hơn. 

 Vì  vậy,  hãy  trân  trọng  những  mối  quan  hệ  với  gia  đình  và  bạn  bè  bởi  đó  cũng 
 là cách để bạn có một sức khỏe tốt  (trang 148). 

 * Áp lực ngắn hạn có lợi cho sức khỏe 
 Khi  chúng  ta  bị  căng  thẳng,  chất  adrenaline  tăng  lên  trong  cơ  thể  khiến  cho 

 hệ  thống  miễn  dịch  càng  tăng  cường  hoạt  động.  Những  áp  lực  ngắn  hạn  như  phải 
 hoàn  thành  một  bài  phát  biểu,  hoặc  một  việc  gì  đó  trước  một  thời  hạn  nhất  định  rồi 

 ĐỖ HỒNG NGỌC & NHIỀU TÁC GIẢ: TUYỂN TẬP CÀNH MAI SÂN  TRƯỚC * *  337 



 cũng  trôi  qua,  sự  gia  tăng  adrenaline  cũng  dừng  lại  và  cơ  thể  chúng  ta  sẽ  trở  về 
 trạng thái bình thường. 

 Điều  đó  chứng  tỏ  cơ  thể  chúng  ta  có  khả  năng  đương  đầu  với  những  áp  lực 
 ngắn  hạn.  Trong  khi  đó,  những  áp  lực  dài  hạn  như  thường  xuyên  ngập  đầu  trong 
 công  việc  không  có  điểm  dừng,  luôn  luôn  rơi  vào  trạng  thái  căng  thẳng  có  thể  làm 
 hệ miễn dịch yếu đi và làm tổn thương các kháng thể  (trang 156). 

 * Cảnh giác với tai nạn tại nhà 
 Ngôi  nhà  là  nơi  chúng  ta  trải  qua  phần  lớn  thời  gian  trong  đời,  là  nơi  ta  cảm 

 thấy  thoải  mái  và  an  toàn  nhất.  Nhưng  ít  người  để  ý  rằng  đây  cũng  là  nơi  có  nhiều 
 mối  đe  dọa  tiềm  ẩn,  đặc  biệt  nếu  trong  nhà  bạn  có  trẻ  nhỏ.  Bất  cứ  vật  gì  cứng,  có 
 thể  ngã  đổ,  hay  vướng  ngang  lối  đi  đều  có  thể  gây  nguy  hiểm  cho  trẻ.  Và  không  chỉ 
 đối  với  trẻ  em,  các  loại  máy  gia  dụng,  hệ  thống  điện  và  ngay  cả  việc  nấu  nướng 
 cũng đều có thể gây tai họa cho bất kỳ ai nếu bất cẩn. 

 Vì  vậy,  hãy  để  tâm  quan  sát  và  đề  phòng  những  tai  nạn  đáng  tiếc  có  thể  xảy 
 ra trong chính ngôi nhà của chúng ta  (trang 164). 

 * Sức mạnh của lòng tin 
 Điều  gì  tạo  nên  sự  khác  biệt  giữa  những  người  sẵn  sàng  chấp  nhận  khó  khăn 

 và  những  kẻ  luôn  buông  tay  trước  những  trở  ngại  trong  cuộc  sống?  Đó  chính  là  sự 
 khác  nhau  giữa  người  có  lòng  tin  và  không  có  lòng  tin  -  dù  cho  đó  là  lòng  tin  đối 
 với  bản  thân  hay  tin  vào  một  tôn  giáo.  Niềm  tin  sẽ  tạo  nên  hy  vọng  và  sức  mạnh, 
 giúp  con  người  bình  tĩnh  đối  mặt  với  khó  khăn  và  vượt  qua  trở  ngại  một  cách  nhẹ 
 nhàng hơn  (trang 169). 

 * Ảnh hưởng của tiếng ồn 
 Trong  cuộc  sống  hiện  đại,  tiếng  ồn  đang  ngày  càng  trở  nên  quá  mức  chịu 

 đựng  của  con  người,  đặc  biệt  là  khi  bạn  sống  ở  các  thành  phố  lớn.  Ngoài  việc  gây  ra 
 cảm  giác  khó  chịu,  mệt  mỏi,  nó  còn  dẫn  đến  các  chứng  bệnh  đáng  lo  ngại  như  làm 
 giảm  trí  nhớ  và  khả  năng  suy  nghĩ  cũng  như  ảnh  hưởng  tổng  quát  đến  sức  khỏe  của 
 bạn.  Vì  vậy  mà  ngày  nay,  việc  tránh  tiếng  ồn  được  xem  là  một  nhu  cầu  quan  trọng 
 song  hành  cùng  các  nhu  cầu  thiết  yếu  khác  của  cuộc  sống  như:  ăn,  ở,  mặc.  Tuy 
 nhiên,  còn  rất  nhiều  người  vẫn  chưa  ý  thức  đầy  đủ  về  tác  hại  của  tiếng  ồn  đối  với 
 sức  khỏe  nên  việc  làm  giảm  tiếng  ồn  vẫn  là  một  thách  thức  trong  xã  hội  hiện  đại 
 (trang 171). 

 * Thân thiện với mọi người 
 Những  mối  quan  hệ  tích  cực  giữa  con  người  với  con  người  là  nguồn  gốc  của 

 sự  khỏe  mạnh  về  thể  chất  và  tinh  thần.  Những  cảm  xúc  tiêu  cực  đối  với  những 
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 người  xung  quanh  sẽ  khiến  bạn  căng  thẳng  cả  về  tinh  thần  và  thể  chất.  Hãy  nhận 
 thức  rằng  cơn  giận  dữ  của  bạn  sẽ  làm  tổn  thương  bản  thân  mình  nhiều  hơn  là  người 
 khác  (trang 175). 

 * Giải tỏa cảm giác có lỗi 
 Khi  mang  trong  lòng  một  sự  thất  vọng,  hay  cảm  giác  có  lỗi  về  một  việc  nào 

 đó  thì  điều  này  sẽ  ảnh  hưởng  không  tốt  đến  sức  khỏe  của  bạn.  Nó  không  chỉ  khiến 
 bạn  mệt  mỏi  về  tinh  thần  mà  còn  hạn  chế  sức  đề  kháng  của  cơ  thể.  Vì  vậy  hãy  sống 
 vui  vẻ,  thoải  mái  và  thanh  thản,  đó  là  một  cách  hữu  hiệu  để  bạn  luôn  luôn  khỏe 
 mạnh và hạnh phúc  (trang 179). 

 * Nguy cơ té ngã ở người cao tuổi 
 Té  ngã  là  tai  nạn  vẫn  thường  gặp  với  hầu  hết  mọi  người  và  chúng  ta  vẫn 

 thường  xem  đó  là  chuyện  bình  thường.  Ít  người  có  thói  quen  phòng  ngừa  loại  tai 
 nạn  này,  nhưng  nó  lại  là  tai  nạn  có  ảnh  hưởng  rất  nhiều  đến  sức  khỏe  con  người,  đặc 
 biệt  là  đối  với  người  già.  Vì  vậy,  bạn  hãy  cẩn  thận  trong  mọi  hoạt  động  thường 
 ngày  và  nếu  cần,  phải  điều  chỉnh  lại  không  gian  sống  sao  cho  bạn  có  thể  tránh  tối  đa 
 nguy cơ bị té ngã  (trang 189). 

 * Ích lợi của vòng tay ôm 
 Con  người  luôn  cần  tình  cảm  và  sự  quan  tâm,  vì  vậy  đôi  khi  một  cái  ôm  thân 

 thiện  cũng  khiến  chúng  ta  giảm  stress  và  cảm  thấy  thoải  mái.  Nó  cũng  chính  là 
 thông  điệp  thể  hiện  sự  yêu  thương,  cảm  thông  của  bạn  đối  với  người  khác  (trang 
 198). 

 * Nuôi thú cưng cũng có lợi cho sức khỏe 
 Trong  cuộc  sống,  có  nhiều  thứ  có  thể  mang  lại  nguồn  vui  cho  bạn.  Và  một 

 trong  những  niềm  vui  đó  chính  là  nuôi  những  con  thú  cưng  trong  nhà.  Chúng  sẽ  là 
 những  người  bạn  mang  dđến  cho  chúng  ta  nhiều  nụ  cười  và  sự  thoải  mái  về  tinh 
 thần khi đùa giỡn với chúng  (trang 200). 

 * Hãy sống tận tâm và là người đáng tin cậy 
 Những  người  làm  đúng  theo  những  gì  họ  nói  sẽ  có  khuynh  hướng  khỏe  hơn 

 những  người  nói  mà  không  làm.  Hãy  phát  triển  thói  quen  giữ  chữ  tín  vì  điều  này 
 không  chỉ  làm  tăng  uy  tín  của  bạn  mà  còn  có  lợi  cho  sức  khỏe  và  cuộc  sống  của  bạn 
 nữa  (trang 202). 

 David Niven  , Ph.D. 
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 DINH DƯƠ� NG Ơ�  TUO� I GIA�  

 BS NGUYỄN Ý ĐỨC 

 H  ỏi  rằng  có  một  công  thức  dinh  dưỡng  nào  toàn  hảo  cho  tuổi  thọ  trường 
 sinh,  thì  câu  trả  lời  là  không  có.  Nhưng  những  lời  khuyên  thực  tế  là:  thực  phẩm  phải 
 đa dạng, phẩm chất dinh dưỡng cao và các chất dinh dưỡng phải cân bằng. 

 Tại sao lại có chuyện phải đa dạng, cân bằng, dinh dưỡng cao? 
 Thưa  lý  do  là  vì  ngoài  các  chất  dinh  dưỡng  chung  thì  mỗi  loại  thực  phẩm  lại 

 có  những  chất  mà  chỉ  riêng  mình  mới  có.  Cho  nên,  bữa  ăn  cần  phải  có  nhiều  món 
 ăn  khác  nhau.  Chẳng  hạn,  ta  chỉ  ăn  thịt  cá  mà  quên  món  rau  tươi  xanh,  thì  là  điều 
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 thiếu  sót  rất  đáng  trách  vì  thịt  cá  không  có  chất  xơ  của  rau.  Mà  chất  xơ  rất  cần  cho 
 cơ thể. 

 Đa  dạng  nhưng  không  “hổ  lốn”,  hỗn  độn,  nhất  bên  trọng,  nhất  bên  khinh  mà 
 cần  theo  một  tỷ  lệ  đã  được  nghiên  cứu  chỉ  định.  Đó  là  sự  cân  bằng  giữa  các  loại 
 thực  phẩm.  Thông  thường  các  nhà  dinh  dưỡng  khuyến  cáo  nên  dùng  từ  45  -55% 
 chất  carbohydrate  từ  cơm,  gạo,  mì,  rau  trái,  25  -  30%  chất  béo  và  phần  còn  lại  là 
 chất đạm thịt, cá, các loại hạt. 

 Và  món  ăn  phải  có  giá  trị  dinh  dưỡng  cao,  tức  là  có  đủ  các  chất  mà  cơ  thể  cần 
 để  hoạt  động,  để  tái  tạo  tế  bào  hư  hao,  để  trẻ  thơ  tăng  trưởng.  Các  thực  phẩm  như 
 đường  tinh  chế,  rượu  chỉ  cho  calori  mà  không  cho  chất  dinh  dưỡng,  cho  nên  nếu 
 tiêu  thụ  nhiều  chỉ  làm  cho  cơ  thể  phì  nộn,  béo  bệu.  Dù  ở  tuổi  già,  nhưng  quý  lão 
 niên  vẫn  cần  năng  lượng  để  làm  việc,  để  duy  trì  sức  khỏe  tuổi  cao  đồng  thời,  nếu 
 dinh  dưỡng  tốt,  cũng  có  thể  phòng  tránh  được  một  số  bệnh  như  bệnh  loãng  xương, 
 bệnh  tim,  bệnh  cao  huyết  áp,  thiếu  hồng  cầu,  sa  sút  trí  tuệ  Alzheimer  và  vài  loại  ung 
 thư.  Chẳng  may  mà  cụ  nào  đang  mắc  một  vài  trong  các  bệnh  vừa  kể  thì  dinh  dưỡng 
 đúng cách cũng khiến cho bệnh nhẹ nhàng, hồi phục mau hơn. 

 Về  số  lượng  chắc  chắn  là  nhu  cầu  của  quý  cụ  sẽ  ít  hơn  là  khi  còn  trung  niên 
 trai  tráng,  vì  bây  giờ  đâu  còn  phải  lao  động  chân  tay  cực  lực.  Do  đó  quý  cụ  vẫn  cần 
 các  chất  dinh  dưỡng  chính  như  mọi  người.  Đó  là  các  chất  carbohyrat  (chất  bột, 
 đường), chất đạm, chất béo, vitamin, khoáng chất và nước. 

 Con  người,  nói  chung,  không  giống  các  sinh  vật  khác  ở  chỗ  là  ta  không  phải 
 di  chuyển  để  lùng  kiếm  thức  ăn  hay  e  ngại  không  kiếm  đủ  thức  ăn.  Mà  ta  lại  có  mối 
 lo  là  làm  sao  không  chỉ-ngồi-đó-để-mà-ăn  hoặc  ăn-quá-nhiều.  Lý  do  là  tại  nhiều 
 quốc  gia,  thực  phẩm  quá  dư,  chỉ  muốn  ăn  gì  và  có  tiền  là  xong.  Nhưng  ăn  nhiều  mà 
 không  vận  động,  tiêu  dùng  thì  thật  nguy  hiểm.  Sau  đây  là  một  số  điều  cần  làm  để  có 
 dinh dưỡng tốt cho tuổi già: 

 1. Biết lựa thức ăn thích hợp 
 Tại  Hoa  Kỳ,  năm  1990  một  đạo  luật  liên  hệ  tới  việc  liệt  kê  phẩm  chất,  thành 

 phần  của  thức  ăn  đã  được  ban  hành  với  mục  đích  để  giới  tiêu  thụ  dễ  chọn  lựa  thức 
 ăn  thích  hợp  với  nhu  cầu  của  mình.  Các  quốc  gia  khác  cũng  phụ  họa,  làm  theo. 
 Nhãn  hiệu  (Food  label)  đó  không  hoàn  toàn  đáng  tin  cậy,  nhưng  ít  nhất  cũng  có  giá 
 trị  hướng  dẫn.  Ta  nên  coi  kỹ  bản  phân  tích  này  để  lựa  thức  ăn  thích  hợp  với  cơ  thể 
 của mình. 

 2. Khi nào thì ăn? 
 Tất  nhiên  sẽ  có  câu  trả  lời:  Thấy  đói  là  ăn.  Vậy  khi  nào  thì  đói,  đói  bụng  hay 

 đói con mắt? Lại nữa: ăn để sống hay sống để ăn? 
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 Người  phương  Tây  có  thói  quen:  ăn  bữa  sáng,  bữa  trưa  nhẹ,  bữa  tối  thịnh 
 soạn.  Kể  ra  cũng  tiện,  vì  sáng  dậy  vội  vã  đi  làm,  chỉ  đủ  thì  giờ  để  chiêu  một  ly  cà 
 phê. 

 Trưa  ngồi  ở  sở  vừa  làm  việc  vừa  nhai  miếng  bánh  mì  kẹp  chả  mới  làm  tối 
 hôm  qua,  kèm  theo  quả  chuối,  ly  coke.  Tối  về  rảnh  rang,  làm  một  bữa  cơm  rượu  no 
 nê,  rồi  lên  giường  ngủ.  Thế  là  cholesterol  trong  máu  tăng  lên  cao,  nhưng  tàng  mỡ 
 không mời mà ngang nhiêm xâm lấn vùng bụng, vùng hông. 

 Từ  hơn  ba  chục  năm  trước,  tại  Đại  học  Chicago,  nhà  dinh  dưỡng  Clarence 
 Cohln  đã  chứng  minh  rằng  những  người  ăn  một  bữa  no  mỗi  ngày  thì  cholesterol  sẽ 
 cao  hơn  những  người  nhâm  nhi  nhiều  lần  trong  ngày.  Đây  có  lẽ  cũng  là  lý  do  mà 
 cholesterol  ở  nữ  giới,  lúc  thiếu  thời,  thấp  hơn  ở  nam  giới,  vì  quý  bà  hay  ăn  quà  vặt. 
 Còn  quý  ông  thì  nhồi  nhét  một  bữa  cho  xong.  Ăn  một  bữa  no  cũng  bắt  buộc  sự  biến 
 hóa  thực  phẩm  phải  làm  việc  quá  sức,  vị  tố  tiêu  hóa,  nhất  là  Insulin,  phải  tiết  ra 
 nhiều  trong  một  thời  gian  quá  ngắn,  đôi  khi  có  khuyết  điểm.  Tốt  hơn  hết  là  tuổi  già 
 cứ nhâm nhi, chia phần ăn ra nhiều phần nhỏ rồi ăn lai rai nhiều lần trong ngày. 

 3. Hỏi rằng ăn bao nhiêu cho đủ? 
 Xin  thưa  là  các  cụ  Á  đông  ta  quan  niệm  để  sống  lâu  chỉ  nên  ăn  “ba  phần  đói, 

 bảy  phần  no”.  Để  còn  hơi  thòm  thèm,  sau  này  còn  muốn  ăn  món  đó  nữa  và  cũng  để 
 tránh ăn quá nhiều. Các nhà dinh dưỡng lại khoa học hơn. Họ khuyên: 

 -  Nam  giới  trên  50  tuổi  tiêu  thụ  khoảng  2000  calori  nếu  hoạt  động  vừa  phải 
 và nếu còn rất hoạt động lại cần nhiều hơn: 2400 - 2800 calori cho mỗi ngày. 

 -  Với  nữ  giới  thì  theo  thứ  tự  như  trên  sẽ  là  1600  calori,  1800  calori  và  từ  2000 
 - 2200 calori. 

 4. Làm sao để ăn ngon 
 Ăn  uống  đứng  đầu  tứ  khoái  (ăn,  ngủ,  sinh  lý,  “đồng  la”).  Nhưng  nhiều  vị  cao 

 niên  lại  chẳng  muốn  ăn  hoặc  thấy  món  ăn  nhạt  thếch,  vô  vị.  Trở  ngại  này  có  thể  là 
 vì  răng  không  còn  nhiều,  lợi  viêm  sưng,  nhai  nuốt  khó  khăn,  nước  miếng  giảm  hoặc 
 đang  uống  nhiều  dược  phẩm  trị  bệnh  làm  giảm  khẩu  vị;  hoặc  cô  đơn  lủi  thủi  ăn 
 uống một mình. 

 Hãy thổ lộ với các nhà chuyên môn dinh dưỡng, y tế để cùng nhau giải quyết. 
 Lựa  nấu  món  ăn  ưa  thích,  cho  thêm  chút  gia  vị  màu  mè  để  món  ăn  hấp  dẫn 

 hơn. Và cũng cần tìm thêm bạn để đồng ẩm, đồng thực. 
 5. Giới hạn thực phẩm có nhiều chất béo nhất là mỡ động vật 
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 Chất  béo  bão  hòa  làm  tăng  cholesterol  trong  máu.  Chất  béo  từ  thực  vật,  bất 
 bão hòa, làm giảm cholesterol. 

 Giản  dị  nhất  là  ăn  thịt  nạc,  thịt  gà,  vịt  bỏ  lớp  da  đầy  mỡ;  hấp  hay  nướng  nhiều 
 hơn là chiên; thay thịt bằng cá, rau, trái cây, uống sữa ít chất béo. 

 6. Ăn thực phẩm có nhiều rau, trái cây hạt ngủ cốc 
 Các  thực  phẩm  này  tương  đối  vừa  rẻ  lại  vừa  tốt  lành  và  cũng  có  nhiều  năng 

 lượng.  Các  nhà  dinh  dưỡng  khuyên  ta  nên  5  đơn  vị  rau  và  trái  cây  mỗi  ngày,  6  tới 
 11  đơn  vị  hạt  ngũ  cốc.  Mỗi  đơn  vị  là  lượng  thức  ăn  mà  ta  thường  dùng  như  là  một 
 bát cơm, một quả táo cỡ trung. 

 Nên  nhớ  là  trên  thế  giới  có  cả  hàng  trăm  triệu  người  ăn  chay  mà  họ  vẫn  sống 
 lâu. Như vậy là ăn chay chắc phải có một giá trị dinh dưỡng nào đó. 

 Lại  nữa:  phần  ăn  của  các  lực  sĩ  vô  địch  trước  khi  tranh  giải  đều  có  nhiều 
 carbohydrat,  là  một  lý  do  để  ta  tăng  số  lượng  rau  và  trái  cây  trong  bếp  và  trên  bàn 
 ăn của chúng ta. 

 7. Một vài ý kiến về chất đạm protein 
 Cơ  thể  cấu  tạo  bằng  chất  đạm.  Chất  này  có  nhiều  nhất  trong  thịt  động  vật 

 nhưng  cũng  có  trong  thảo  mộc,  nhất  là  các  cây  thuộc  họ  đậu  như  đậu  hòa  lan,  đậu 
 cô ve, đậu nành. 

 Khoa  học  đã  chứng  minh  là  một  khẩu  phần  có  nhiều  thịt  động  vật  làm  tăng 
 hiểm họa bệnh tim. 

 Do  đó,  tới  tuổi  cao,  nên  theo  một  chế  độ  thực  phẩm  với  thịt  nạc,  sữa  ít  chất 
 béo, nhiều rau, trái cây. 

 8. Nước và muối cũng cần được lưu ý 
 Trong  cơ  thể,  tỷ  lệ  nước  lên  đến  60%  trọng  lượng,  mỗi  ngày  thận  lọc  gần  200 

 lít  nước  và  thải  ra  1/100  dung  dịch  nước.  Như  vậy  cơ  thể  cần  có  một  số  nước  tối 
 thiểu  để  tồn  tại.  Trung  bình,  cần  uống  1  lít  rưỡi  nước  mỗi  ngày,  và  uống  thêm  khi 
 nào thấy cần để tránh tình trạng khô nước hay loãng tiểu. 

 Nước  không  có  calories,  không  có  khoáng  chất,  đôi  khi  không  mất  tiền  mua 
 lại còn có chất bôi-trơn (lubricant) tốt cho cơ thể. 

 Với  muối,  chỉ  cần  một  phần  tư  thìa  cà  phê  mỗi  ngày  là  đủ.  Dân  chúng  dùng 
 nhiều muối, như người Nhật, thường có nhiều nguy cơ cao huyết áp. 

 9. Tăng tiêu thụ chất xơ 
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 Gần  đây,  chất  xơ  (fiber)  trong  rau  và  trái  cây  được  nhắc  nhở  tới  nhiều  vì  có 
 công  dụng  trong  việc  hạ  thấp  lượng  cholesterol  trong  máu,  tăng  tốc  độ  di  chuyển 
 của thức ăn trong ruột, tránh táo bón và viêm ruột. 

 Chất  xơ  không  có  giá  trị  dinh  dưỡng  mà  chỉ  làm  đầy  bao  tử,  cho  nên  còn  có 
 tác dụng giúp ta giảm béo mập. 

 10. Dùng bổ sung sinh tố và khoáng chất 
 Các  vi  chất  này  có  tác  dụng  xúc  tác  trong  việc  chuyển  hóa  thức  ăn  và  có 

 nhiều  trong  các  loại  thực  phẩm.  Tuy  nhiên,  ở  người  cao  tuổi,  khẩu  phần  nhiều  khi 
 không  được  cân  bằng  và  có  thể  thiếu  một  vài  loại  sinh  tố,  khoáng  chất.  Vì  vậy  nên 
 dùng thêm một phần phụ trội. 

 Kết luận 
 Để  sống  già  sống  khỏe,  cần  có  dinh  dưỡng  đầy  đủ,  cân  bằng,  đa  dạng.  Hãy 

 tiêu  thụ  nhiều  loại  thực  phẩm  khác  nhau.  Hãy  giới  hạn  các  thực  phẩm  “rỗng”,  chỉ  có 
 calori  mà  không  có  chất  dinh  dưỡng,  như  rượu,  nước  có  hơi,  bánh  ngọt.  Hãy  lựa 
 thực  phẩm  có  ít  cholesterol,  chất  béo.  Và  phòng  tránh  ngộ  độc,  tiêu  chảy  với  vệ  sinh 
 an toàn thực phẩm. Ăn chín, uống sôi, rau trái sạch, rửa tay thường xuyên. 

 Bác sĩ Nguyễn Ý Đức 
 (  Texas - Hoa Kỳ) 

 Báo  Sóng Thần  , CA, tr. 6 và tr. 12, tháng 8-2010 

 GIA� C MƠ HẠ TRA� NG 

 TRỊNH CÔNG SƠN 

 Ở  Huế  mùa  hạ,  ve  kêu  râm  ran  trên  những  tàn  cây  như  một  dàn  hợp  xướng 
 và  nắng  nóng  oi  bức  như  địa  ngục.  Thêm  vào  đó  lại  còn  có  gió  Lào.  Vừa  tắm  xong 
 là  người  đã  ướt  đẫm  mồ  hôi.  Bao  nhiêu  nhiên  liệu  tích  lũy  trong  cơ  thể  đều  tan  ra 
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 thành  nước.  Những  đồ  vật  và  quần  áo  sờ  vào  cũng  có  cảm  giác  như  vừa  rút  trong  lò 
 lửa ra. Những mặt đường gần như bốc khói với nhiệt độ 42  o  - 43  o  C. 

 Có  một  mùa  hạ  năm  ấy  tôi  bị  một  cơn  sốt  nặng,  nhiệt  độ  trong  người  và  bên 
 ngoài  bằng  nhau.  Tôi  nằm  sốt  mê  man  trên  giường  không  còn  biết  gì.  Và  bỗng  có 
 một  lúc  nào  đó  tôi  cảm  thấy  có  một  hương  thơm  phủ  ngập  cả  căn  phòng  và  tôi  chìm 
 đắm  vào  một  giấc  mơ  như  một  cơn  mê  sảng.  Tôi  thấy  mình  lạc  vào  một  rừng  hoa 
 trắng  thơm  ngào  ngạt,  bay  bổng  trong  không  gian  đó.  Đến  lúc  tỉnh  người  ướt  đẫm 
 mồ  hôi  và  tôi  nhìn  thấy  bên  cạnh  giường  có  một  người  con  gái  nào  đó  đã  đến  cầm 
 một  bó  hoa  dạ  lý  hương  trắng  rất  lớn.  Chính  cái  mùi  thơm  của  dạ  lý  hương  đã  đưa 
 tôi vào giấc mơ kia. Giấc mơ trong một mùa hạ nóng bức. 

 Trong  vùng  tôi  ở,  quanh  đó  chỉ  có  một  nhà  duy  nhất  trồng  dạ  lý  hương  nên 
 tôi biết ngay người mang hoa đến là ai. 

 Sau  một  tuần  lễ  tôi  hết  bệnh.  Nghe  tin  bố  người  bạn  đang  hấp  hối  tôi  vội  vàng 
 đến  thăm.  Ông  chẳng  có  bệnh  gì  ngoài  bệnh  nhớ  thương  và  buồn  rầu.  Câu  chuyện 
 rất  đơn  giản.  Hai  ông  bà  đã  lớn  tuổi  thường  nằm  chung  trên  một  sập  gụ  xưa.  Cứ  mỗi 
 sáng  bà  cụ  thức  dậy  và  xuống  bếp  nấu  nước  sôi  để  pha  trà  cho  ông  cụ  uống.  Một 
 sáng  nọ,  cũng  theo  thường  lệ,  bà  cụ  xuống  bếp  bị  gió  ngã  xuống  bất  tỉnh  và  chết. 
 Mấy  người  con  ở  gần  đó  tình  cờ  phát  hiện  ra  và  đưa  bà  cụ  về  nhà  một  người  để  tẩn 
 liệm.  Sau  đó  chôn  cất  và  giấu  ông  cụ.  Khi  ông  cụ  thức  dậy  hỏi  con,  mẹ  các  con  đi 
 đâu  rồi,  thì  họ  trả  lời  mẹ  sang  nhà  chúng  con  để  chăm  sóc  mấy  cháu  vì  chúng  bị 
 bệnh.  Vài  ngày  sau  vẫn  chưa  thấy  bà  về  ông  mới  trầm  ngâm  hỏi  các  con  có  phải  mẹ 
 các  con  đã  chết  rồi  phải  không.  Lúc  ấy  mọi  người  mới  khóc  òa  lên.  Từ  đó  ông  nằm 
 trên  sập  gụ  một  mình  cơm  không  ăn,  trà  không  uống  cho  đến  lúc  kiệt  sức  và  đi  theo 
 cụ bà luôn. 

 Câu  chuyện  ám  ảnh  tôi  một  thời  gian.  Và  sau  đó  tôi  kết  hợp  giấc  mơ  hoa 
 trắng  mùa  hạ  với  mối  tình  già  keo  sơn  này  như  áo  xưa  dù  nhàu  cũng  xin  bạc  đầu 
 gọi mãi tên nhau  để viết nên bài  Hạ trắng. 

 TẠI SAO TIE� U PHONG CHE� T? 

 BÙI GIÁNG 
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 H  iểu  theo  lối  lai  rai  ta  có  thể  căn  cứ  theo  lời  thốt  cuối  cùng  của  Tiêu  Phong 
 và tưởng đó là nguyên do thật sự của cái chết kia: 

 -  Tâu  Bệ  Hạ,  Tiêu  Phong  này  là  con  dân  nước  Liêu,  mà  ngày  nay  phải  ra  mặt 
 đương  đầu  bức  bách  vua  nước  Liêu,  thì  Tiêu  Phong  này  còn  mặt  mũi  nào  sống  ở 
 giữa trời đất! 

 Chàng nói dứt câu, thì rút gươm tự đâm vào thân thể và từ từ ngã xuống. 
 Tới  lúc  bấy  giờ,  ta  mới  hay  rằng  chàng  chết.  Nhưng  thực  ra  chàng  đã  chết  từ 

 trước kia. Chàng đã chết từ cái lúc lỡ lầm giết mất A Chu. 
 Cùng  với  cái  chết  của  A  Chu,  mọi  nỗi  hư  huyễn  tồn  sinh  trong  tấn  tuồng  vô 

 thường  vũ  trụ  nhân  gian  bỗng  mở  rộng  huếch  hoác  ra  những  hang  hố  đen  ngòm.  Cái 
 chết của A Chu là chỗ qui tụ hết mọi cắc cớ tồn sinh. 

 Chỗ  tập  trung  tinh  thể  của  mọi  thứ  hiểm  họa  hỗn  độn  về  tấp  lên  đầu  lên  cổ 
 con  người  ta.  Mọi  niềm  tin  tưởng  chật  hẹp  thi  đua  nhau  rụng  rơi  lả  tả.  Một  thứ  ánh 
 sáng âm u về chiếu khắp mặt cuộc sống từ bấy tới nay của người anh hùng kia. 

 Ban  sơ  chàng  tưởng  mình  là  người  Hán,  chàng  coi  người  Liêu  là  thù  địch  dã 
 man,  chàng  được  non  nước  người  Hán  ưu  đãi,  chàng  làm  Bang  Chúa  Cái  Bang,  rồi 
 bất  thình  lình  chàng  bị  trục  xuất,  chàng  khám  phá  ra  mình  thuộc  nòi  giống  chủng 
 tộc  Liêu,  mình  mang  mối  thù  không  đội  trời  chung  đối  với  người  Hán,  thù  nhà,  nợ 
 nước.  Chàng  chạy  khắp  chốn  tìm  kiếm  thủ  phạm  đã  giết  hại  cha  mẹ  chàng,  chàng  bị 
 đẩy  ùa  vào  những  trận  chém  giết  thảm  khốc,  chàng  giết  lầm  kẻ  vô  can,  vô  tội,  chàng 
 bị kẻ vô can ráo riết vây đánh, bao trận lưu huyết vô nghĩa đã xảy ra… 

 Nếu  chàng  có  một  tâm  hồn  hiền  triết  chút  ít,  ắt  những  cuộc  hội  ngộ  dây  dưa 
 oan  uổng  kia  đã  đủ  khiến  chàng  dừng  bước  và  tự  nêu  trở  lại  với  mình  cái  vấn  đề  thị 
 phi  rối  rắm  giữa  dâu  biển  đa  đoan,  cùng  bao  nhiêu  thảm  họa  oan  uổng  mà  mọi  kiếp 
 người phải nai lưng ra gánh vác. 

 Nhưng  chàng  bản  chất  anh  hùng  sôi  nổi  hơn  là  hiền  triết  đăm  chiêu.  Chàng 
 vẫn lao đầu tới. 

 Chàng  vấp  đầu  vào  bao  nhiêu  vách  tường  diêu  mang  phi  lý  căm  căm.  Chàng 
 vẫn  đeo  đuổi  tới  cùng.  Giết  lầm  kẻ  này  một  phen,  chàng  vẫn  tiếp  tục  giết  lầm  kẻ  kia 
 một  phen.  Mà  không  phải  là  hoàn  toàn  vô  lý.  Oan  nghiệt  gia  đình  chàng  quá  thê 
 thảm.  Bước  đi  trong  cõi  hỗn  độn,  chàng  vẫn  có  cái  lý  của  mình.  Cho  tới  lúc  cái  lý 
 do  thống  thiết  của  chàng  vấp  phải  cái  chết  của  A  Chu,  thì  mọi  bóng  ma  quái  gỡ  bắt 
 đầu  vây  ám.  Cõi  hỗn  độn  thị  hiện  nguyên  hình  trong  tấn  tuồng  huyễn  hoặc.  Linh 
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 hồn  chàng  âm  thầm  biến  chuyển.  Nhưng  chưa  tới  mức  tuyệt  đối  buộc  chàng  dừng 
 lại, chấm dứt mọi hành động. 

 Dường  như  trong  cơn  tuyệt  vọng  đoạn  trường,  chàng  vẫn  phải  bám  vào  lý  do 
 phục thù để sống. Chàng không thể cạo đầu sạch sẽ để đi tu. 

 Cho tới lúc? 
 Cho  tới  lúc  chàng  khám  phá  ra  rằng  phụ  thân  chàng  chưa  chết.  Tiêu  Viễn  Sơn 

 còn  sống.  Và  Tiêu  Viễn  Sơn  lại  chính  là  kẻ  đã  cố  tình  gieo  rắc  bao  nhiêu  ngộ  hội 
 hỗn  mang  trên  con  đường  chàng  đi.  Tiêu  Viễn  Sơn  vẫn  có  cái  lý  chính  đáng  của 
 Tiêu  Viễn  Sơn.  Tiêu  Phong  cũng  chẳng  thể  nào  từ  bỏ  phụ  thân.  Nhưng  bỗng  nhiên 
 Tiêu  Phong  biến  thành  vật  hy  sinh  trong  mê  cung  tồn  hoạt.  Từ  đó  hai  cha  con  nắm 
 tay nhau bước cái bước cay đắng dị thường trong giai đoạn cuối. 

 Tiêu  Phong  dường  như  vẫn  còn  giữ  đủ  phong  độ  kẻ  anh  hùng.  Nhưng  thật  ra 
 trong linh hồn chàng đã thấy mở ra bao nhiêu khoảng trống vắng hãi hùng. 

 Đoạn  cuối  Thiên  Long  Bát  Bộ  đã  âm  thầm  cho  thấy  những  cơn  lặng  lẽ  hoang 
 liêu của Tiêu Phong trong những cuộc cùng bạn hữu hội diện. 

 Chàng  đã  âm  thầm  thể  hội  tấn  tuồng  hư  huyễn  nhân  gian.  Nhưng  người  anh 
 hùng  vẫn  không  thể  nào  đi  tu.  Cũng  chẳng  thể  nào  biến  thể  hóa  thân  làm  một  thằng 
 thi  sĩ  bồ  bịch  của  mây  bay  gió  cuốn  phận  mỏng  cánh  chuồn  chuồn  chịu  chơi  phiêu 
 bồng với châu chấu. 

 Sống  đã  anh  hùng  thì  chết  cũng  anh  hùng.  Cái  chết  cái  sống  của  Tiêu  Phong 
 là  cái  chốn  quy  hợp  dị  thường  của  mọi  lảo  đảo  thị  phi.  Cuộc  đời  Tiêu  Phong  là  cuộc 
 đời  kẻ  anh  hùng  -  hiểu  theo  nghĩa:  một  tại  thể  bát  ngát  đứng  ra  làm  trụ  sở  cho  sa 
 mạc về mở cuộc tranh chấp và hội đàm với tồn lưu. 

 Chàng  sống  và  chàng  chết  để  làm  nảy  ra  những  tia  sáng  âm  u  huyền  bí  thiết 
 cốt  nào  đó,  đủ  sức  biến  cõi  thế  vô  thường  thành  cõi  bờ  cho  những  trận  ba  la  mật  về 
 sau. 

 Cũng  chính  vì  vậy  nên  bên  cạnh  thảm  kịch  Tiêu  Phong,  còn  một  thảm  kịch 
 Du  Thản  Chi,  A  Tỷ…  Một  tiếng  nói  cốt  yếu  liên  can  tới  Du  Thản  Chi,  ông  Kim 
 Dung  đã  để  cho  Tiêu  Phong  thốt  ra.  Tiếng  nói  đó  không  cứu  vãn  được  gì  cho  Du 
 Thản Chi. Nhưng nó vãn hồi được rất nhiều cho những tình yêu ngang trái. 

 A  Tỷ  móc  hai  con  mắt  quăng  trả  lại  cho  Du  Thản  Chi  nàng  ôm  xác  Tiêu 
 Phong  chạy  lao  mình  xuống  hố.  Nghĩa  là:  triệt  để  mù  lòa  chạy  vào  sa  mạc  của  tình 
 yêu. 

 Hư  Trúc  cũng  yêu  đương  vị  công  chúa  trong  hầm  tối.  Đoàn  Dự  cũng  mù 
 quáng  chạy  theo  tà  áo  của  Vương  Ngọc  Yến.  Hai  người  bạn  thiết  này  của  Tiêu 
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 Phong  sẽ  thành  tựu  cái  mộng  yêu  đương  mà  Tiêu  Phong  đã  để  sẩy  mất.  Cuốn  truyện 
 thảm  khốc  của  Kim  Dung  giữ  được  thế  quân  bình  rộng  rãi.  Có  kẻ  sống  để  thành  tựu 
 tình  yêu.  Có  kẻ  chết  để  thành  tựu  tình  yêu.  Cái  thứ  tình  yêu  khủng  khiếp  của  bọn 
 kia,  quả  thật  là  một  thứ  gì  hy  hữu.  Nó  chạy  tràn  khắp  chốn,  từ  nhân  vật  chính  đến 
 nhân  vật  phụ,  nó  băng  qua  những  máu,  những  lửa,  những  chém  giết  hỗn  độn,  những 
 ngộ  hội  khổng  lồ,  nó  lao  mình  vào  tận  cõi  chết,  nó  chịu  chơi  một  cách  gay  cấn,  nó 
 đem  sinh  mạng  con  người  ra  đánh  trận  một  còn  một  mất.  Cho  Tiêu  Phong  chết,  là 
 một  cách  giúp  chàng  chuộc  lại  tình  yêu  của  A  Chu,  và  đồng  thời  làm  rạng  rỡ  ý 
 nghĩa những cuộc tình yêu khác và những cuộc từ khước khác do tình yêu đòi hỏi. 

 Sách  Kim  Dung,  sách  Ngọa  Long  Sinh,  Shakespeare…  là  những  cuốn  truyện 
 dị  thường,  chúng  thiết  lập  một  cái  gì  không  tuổi  không  tên  trên  căn  cơ  sa  mạc.  Một 
 cái  gì  không  tuổi  không  tên?  Ta  gọi  nó  là  tình  yêu?  Nhưng  tình  yêu  là  gì?  Nó  chạy 
 tràn  khắp  bình  diện,  nó  biến  thể  thiên  hình  vạn  trạng  trong  những  mệnh  đề  phụ 
 không  lời,  trông  nó  nhiều  phen  mù  quáng  chọi  lại  lòng  từ  bi,  mà  thật  ra  lại  đi  sát  cõi 
 bờ  bác  ái?  Mọi  lời  bàn  giải  của  chúng  ta  từ  đó  cứ  như  đứng  trước  một  tai  hại  nguy 
 hiểm  khôn  hàn:  Thốt  bất  cứ  một  lời  nào  đều  như  mặc  nhiên  gây  ngộ  hội  trong  âm 
 thanh  ù  lỳ  của  một  tiếng.  Làm  sao  đem  cái  gáo,  cái  cây  sáo,  mà  đo  cái  tầm  nước  đầy 
 vơi  của  sông  biển?  Làm  sao  đem  cái  ngôn  ngữ  luận  lý  mạch  lạc  thông  thường  mà 
 độ  cho  được  những  lớp  lớp  mây  bay  trong  không  khí?  Mà  không  khí  là  gì?  Là  cái 
 vô  dạng  vô  thể  vô  hình,  nó  không  có  mạch  lạc  ràng  buộc,  và  vì  thế  nó  chứa  chan 
 nguồn  sống.  Nó  giúp  chim  cất  cánh  bay  đã  đành,  mà  cũng  chính  nó  giúp  cho  con  cá 
 lội. Và đôi phen cũng ru cho con beo con gấu ngủ yên một giấc ở trong rừng. 

 Cõi  vô  ngôn  trong  những  kiệt  tác  xưa  nay  vốn  chứa  chất  nhiều  bình  diện  phải 
 được  khai  mở.  Khai  mở  bằng  cách  nào?  Bằng  thể  hội  một  cách  tịch  nhiên.  Lưu  ý  tới 
 những  thứ  tạm  gọi  là  mệnh  đề  phụ:  một  nhà  sư  bí  mật  nào  bỗng  nhiên  hiện  ra  nơi 
 Tàng  Kinh  Các?  Một  cô  gái  Áo  Vàng  nào  bỗng  đâu  hai  lần  đi  về  từ  cõi  “Chung 
 Nam Sơn Hậu” tham dự vào cuộc tranh chấp thị phi và ngâm câu: 

 “Chung Nam Sơn Hậu? 
 Hoạt tử nhân mộ. 
 Thần điêu hiệp lữ. 
 Tuyệt tích giang hồ…” 
 Từ  cái  cõi  tuyệt  tích  giang  hồ  kia,  cô  gái  áo  vàng  lại  trở  về.  Và  chỉ  một  mình 

 cô  giải  quyết  được  một  sự  tình  đang  sắp  đi  vào  chỗ  bế  tắc.  Tại  sao  như  thế?  Cũng 
 chỉ  có  một  mình  cô  thốt  nữa  câu  cốt  yếu  về  Trương  Vô  Kỵ  (mà  ông  Từ  Khánh 
 Phụng dịch lộn đi một chút)… 
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 Nhà  sư  bí  mật  trong  Thiên  Long  Bát  Bộ  cũng  thế,  xét  trên  quan  điểm  từ  bi  của 
 nhà  Phật,  thì  bao  nhiêu  hành  động  của  Tiêu  Phong  phải  bị  lên  án.  Nhưng  nhà  sư  phi 
 phàm  kia  đã  đột  ngột  hiện  ra  trong  một  trường  hợp  nào  đó,  và  không  tiếc  lời  xưng 
 tụng Tiêu Phong? Thế là nghĩa lý gì? 

 Chỉ  thử  nêu  câu  hỏi  ra  và  để  yên  nó  mở  ra  như  thế.  Mảnh  đất  đai  luận  lý  học 
 tùm lum gai góc ngày nay, không cho phép ta đáp bất cứ một lời gì. 

 Bùi Giáng 
 Thúy Vân - Phần vô ngôn trong tư tưởng Nguyễn Du 

 Nxb Văn Nghệ TPHCM, tháng 4/2007, tr. 102-110 
 Phần Phụ lục  (Vài nhận định về sách vũ hiệp) 

 TẠI SAO ĐOA� N DỰ SO� NG? 

 BÙI GIÁNG 

 Đ  oàn  Dự  sống  vì  chàng  bản  chất  lai  rai  chịu  chơi.  Với  chàng,  chỉ  có  yêu 
 đương  là  tất  cả.  Ngoài  ra,  chàng  từ  khước  hết.  Chàng  từ  khước  võ  công  cái  thế, 
 chàng  từ  khước  phú  quý  vinh  quang.  Con  cái  đế  vương  vua  chúa  mà  giũ  áo  ra  đi 
 lang  thang  góc  biển,  kết  bồ  bịch  với  hảo  hán  giang  hồ.  Nơi  chàng  tuyệt  nhiên  không 
 thấy  dấu  vết  của  con  người  ỷ  vào  giai  cấp,  kiêu  hãnh  vì  tài  hoa.  Hồn  nhiên  sống 
 theo  sở  thích,  hồn  nhiên  xen  vào  nhưng  cuộc  tranh  chấp  giang  hồ,  đem  lời  hơn  lẽ 
 thiệt  ra  khuyên  giải  mọi  người,  chả  cần  biết  là  họ  có  thèm  nghe  mình  nói  hay 
 không.  Chàng  hồn  nhiên  tin  rằng  ai  ai  cũng  tốt  cả.  Ai  ai  cũng  sẳng  sàng  nghe 
 chuyện  đạo  nghĩa.  Nhiều  phen  chàng  lâm  vào  cảnh  lố  bịch  mà  vẫn  chịu  chơi.  Chàng 
 lố  bịch  một  cách  thơ  mộng.  Bị  người  ta  sỉ  vả,  đày  đọa  khốn  đốn,  cũng  chẳng  bao 
 giờ  thấy  chàng  oán  hận.  Chính  vì  cốt  cách  của  chàng  như  thế  nên  sự  hiện  diện  của 
 chàng  nhiều  phen  đã  đem  lại  bình  ổn  cho  những  cuộc  xung  đột  sắp  đi  đến  chỗ  điêu 
 đứng bất khả vãn hồi. 

 Võ  công  của  chàng  cũng  thơ  mộng  chịu  chơi.  Siêu  tuyệt  mà  vẫn  có  chỗ  lai 
 rai.  Lúc  thi  thố  thần  diệu  tuyệt  luân.  Lúc  đánh  ra  không  ăn  nhằm  đâu  vào  đâu  cả. 
 Lúc  xuất  quỷ  nhập  thần.  Lúc  ù  ù  cạc  cạc  đờ  đờ  đẫn  đẫn  như  linh  hồn  thằng  bé  ngơ 
 ngác  ngây  ngô.  Chỉ  có  bước  Lăng  Ba  Vi  Bộ  dùng  để  tránh  đòn  là  luôn  luôn  thi  thố 
 được…  Ấy  có  nghĩa  rằng  môn  võ  công  ấy  không  dùng  để  tấn  công  sát  hại  ai  vì  thế 
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 nó  luôn  luôn  hợp  với  bản  chất  của  Đoàn  Dự.  Đoàn  Dự  lúc  nào  cũng  vận  dụng  nó 
 được.  Môn  Lăng  Ba  Vi  Bộ  từ  đó  cũng  là  một  thứ  gì  huyền  diệu  bí  nhiệm  như  ngôn 
 ngữ  Dịch Kinh  . Một thứ gì thuộc cái thời uyên nguyên  thượng cổ. 

 Một  thứ  gì  không  còn  ngấn  tích  lưu  tồn  trong  xã  hội  ngày  nay.  Vì  thế  nên  bà 
 chúa  cung  Linh  Thứu,  một  lần  nhìn  thấy  chàng  thi  triển  môn  võ  công  ấy  bà  đã  mơ 
 màng đăm chiêu tự hỏi: 

 -  Kẻ  ấy  là  ai?  Kẻ  ấy  là  ai?  Mà  học  được  môn  Lăng  Ba  Vi  Bộ?  Một  môn  võ 
 công từ lâu đã thất truyền? Kẻ ấy là ai? 

 Kim  Dung  đã  để  cho  bà  chúa  kia  nêu  đi  nêu  lại  một  dấu  hỏi  ngậm  ngùi.  Kim 
 Dung  đã  để  cho  Tiêu  Phong  kết  nghĩa  anh  em  với  Đoàn  Dự  ngay  từ  lúc  sơ  ngộ,  ấy 
 cũng  là  thuận  theo  lẽ  đồng  thanh  đồng  khí.  Hai  con  người  trông  khác  nhau  một  trời 
 một  vực  kia  lại  giống  nhau  vô  ngần  trong  tinh  thể  hào  hoa  quảng  đại.  Chỉ  có  khác 
 một  điều:  Hoàn  cảnh  Tiêu  Phong  bi  đát  đã  xô  chàng  đi  vào  những  lối  đi  thê  thảm, 
 không  cho  phép  chàng  được  thong  dong  thành  tựu  tinh  thể  bao  dong  quảng  đại  của 
 mình. Tinh thể xin phó thác cho hai người bạn thiết:  Đoàn Dự  và  Hư Trúc. 

 Để  cho  ba  kẻ  kết  nghĩa  anh  em,  Kim  Dung  đã  xây  dựng  tác  phẩm  trong  một 
 mối  tư  lường  sâu  xa  về  tồn  thể  uyên  nguyên.  Và  cũng  vì  nguyên  do  đó,  nên  cuối 
 cùng  Vương  Ngọc  Yến  đã  đáp  lại  tình  yêu  của  Đoàn  Dự.  Vương  Ngọc  Yến  lấy 
 Đoàn  Dự  có  nghĩa  là:  Vương  Ngọc  Yến  đã  lên  đường  tìm  về  miền  cõi  chân  chính 
 của tinh thể mình vậy. 

 Sách  Ngọa  Long  Sinh  cũng  mở  ra  cái  vùng  thăm  thẳm  của  suy  tư  về  tồn  thể 
 uyên  nguyên.  Duy  có  điều:  Ông  thử  thách  lòng  kiên  nhẫn  của  độc  giả  một  cách  trầm 
 trọng  quá.  Ông  để  nhiều  khoảng  vắng  lặng  quá  u  uất,  sau  những  cuộc  dây  dưa  kéo 
 quá  dài  trong  những  động  tác  chẳng  có  chi  hấp  dẫn.  Người  đọc  chịu  khó  theo  dõi 
 ông  trong  mấy  chục  bộ  võ  hiệp  tràng  giang  đại  hải,  ắt  sẽ  còn  tìm  thấy  những  gì  não 
 nùng  huyền  bí  mà  trong  sách  Kim  Dung  không  có.  Tạm  có  thể  nói  rằng:  Sách  của 
 ông  kém  sách  Kim  Dung  ở  phương  diện  nào  đó  thì  ấy  là  điều  kiện  cốt  yếu  để  thể 
 hiện  những  gì  ẩn  mật  vượt  quá  sách  Kim  Dung.  Và  sách  Kim  Dung  nếu  có  thua 
 sách  Ngọa  Long  Sinh  ở  phương  diện  nào  đó  thì  ấy  cũng  là  điều  kiện  cốt  yếu  để  có 
 thể đi rộng vào đại đa số độc giả. 

 (Nhưng  nên  nhớ  rằng  những  kiệt  tác  thật  sự  của  Ngọa  Long  Sinh  chẳng  bao 
 giờ  nên  dịch  ra  Việt  ngữ.  Kẻ  nào  muốn  tìm  hiểu  Ngọa  Long  Sinh  hãy  nên  chịu  khó 
 bỏ ra một thời gian phiêu bồng học chữ Hán). 

 Bùi Giáng 
 Thúy Vân - Phần vô ngôn trong tư tưởng Nguyễn Du 
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 Nxb Văn Nghệ TPHCM, tháng 4/2007, tr. 102-110 
 Phần Phụ lục  (Vài nhận định về sách vũ hiệp) 

 GIA�  CU� NG KHA� C XƯA 

 ĐỖ TRUNG QUÂN 

 Có  gì  đã  khác  xưa  trong  mối  quan  hệ  bạn  bè  của  những  người  bỗng  một 
 hôm  nhận  ra  mình  đã...  hết  trẻ.  Đơn  giản  lắm,  đấy  là  khi  mở  email  ra  người  ta 
 thấy  lẫn  vào  những  lời  thăm  hỏi  là  thông  tin  về  những...  bài  thuốc,  bài  tập 
 dưỡng  sinh,  tây  -  ta  đủ  cả,  có  khi  đó  là  một  phương  pháp  yoga,  khí  công  hay 
 một bài thuốc nam cho bệnh cao huyết áp, tiểu đường... 

 T  uổi  trẻ  ra  đi  rồi  nhé.  Nói  theo  bác  sĩ  Đỗ  Hồng  Ngọc  là  “gió  heo  may  đã 
 về”.  Nó  về  thì  sao?  Thì  phải  lo  tìm  lại  sức  khỏe,  tìm  những  niềm  vui  khác  cái  vui 
 thời  tuổi  trẻ:  chim  hoa  cá  kiểng,  chơi  non  bộ,  chăm  hoa  cỏ,  tỉa  cây  cảnh...  vừa  nhẹ 
 nhàng,  nhàn  nhã  vừa  thư  giãn  tinh  thần  đi  tìm  lắng  nghe  những  triết  lý  của  cỏ  cây, 
 cát đá, cũng là thú thanh tẩy tâm hồn. 

 Nhưng  chẳng  lẽ  tuổi  già  chỉ  có  thế,  chỉ  tĩnh  nhiều  hơn  động?  Còn  những  thú 
 giải  trí  khác  -  khiêu  vũ  nhé?  Tuổi  trẻ  hip  hop  ồn  ào  thì  tuổi  già  lượn  một  điệu  valse 
 bay  bướm  dịu  dàng,  có  sao.  Chỉ  tiếc  hình  như  quan  niệm  “cũ  kỹ”  còn  ăn  quá  sâu 
 trong  cái  nhìn  xã  hội.  Cụ  nào  chải  chuốt  bay  bướm  một  chút  khi  ra  phố,  ra  đường, 
 vào  quán  cà  phê  cũng  thường  ngại  dư  luận  xì  xào  “già  đỏm  dáng”.  Việc  ăn  mặc  là 
 theo  gout  thẩm  mỹ  và  điều  kiện  kinh  tế  riêng,  nó  chẳng  nói  lên  cái  “nết”  nào  cả. 
 Luộm  thuộm  quá  thì  thành...  cái  ông  già  luộm  thuộm.  Chỉ  mãi  một  bộ  áo  vải  quần 
 nâu,  cổ  Tàu  thì  có  khi  bị  chê  “cổ  kính  quá”.  Bây  giờ  đời  sống  dù  có  khó  khăn  nhưng 
 cũng  khá  hơn  vài  chục  năm  trước,  chắc  không  ai  chê  trách  các  cụ  chải  chuốt  cà  vạt, 
 veston  cuối  tuần  cùng  con  cháu  đi  ăn  đi  tiệc.  Ông  bạn  già  67  tuổi  trước  cửa  nhà  tôi 
 được  xem  là  lịch  lãm  trong  ăn  mặc,  lái  xe  hơi  đi  Vũng  Tàu,  Phan  Thiết  còn  ngon 
 lành.  Ông  bạn  khác  thì  5  giờ  sáng  đã  chạy  bộ,  bơi  vài  chục  vòng  trên  hồ  rồi  về  tắm 
 rửa,  ăn  sáng.  “Cụ”  bao  nhiêu?  Chỉ  chẵn  60  thôi  mà.  “Cụ”  sành  điệu  trong  ăn  uống, 
 rượu  vang  chừng  mực  nên  da  dẻ  hồng  hào.  Triết  lý  sống  của  “cụ”  là  “ái  ngữ”  trong 
 giao  tiếp  để  tránh  nóng  giận,  phiền  bực.  Tóm  lại,  hai  ví  dụ  gần  của  người  viết  chỉ  ra 

 ĐỖ HỒNG NGỌC & NHIỀU TÁC GIẢ: TUYỂN TẬP CÀNH MAI SÂN  TRƯỚC * *  351 



 rằng,  người  có  tuổi  bây  giờ  vì  có  tri  thức,  tạm  ổn  kinh  tế  cũng  đã  khác  thế  hệ  xưa  ít 
 nhiều trong cách sống vui của tuổi “gió heo may”. 

 Thanh  thản  tinh  thần,  mạnh  khỏe  thể  chất,  cái  triết  lý  vui  sống  -  sống  vui  của 
 tuổi  già  thời  nào  cũng  có  điểm  gặp  nhau,  chỉ  khác  ít  nhiều  trong  cách  sống,  cách 
 nghĩ  thích  ở  ẩn,  vui  thú  điền  viên  nếu  đấy  là  những  “gió  heo  may”  trong  môi  trường 
 đô thị. 

 * Hồi xuân giúp lành mạnh hóa các mối quan hệ 
 TS Võ Văn Nam, giảng viên khoa tâm lý, ĐHSPTPHCM: 
 Khi  đã  đi  vào  tuổi  xế  chiều,  con  người  ta  ai  cũng  mong  được  làm  tươi  trẻ  tâm 

 hồn.  Đây  là  nhu  cầu  chính  đáng,  cần  được  quan  tâm  và  đáp  ứng.  Vấn  đề  chính  ở 
 đây,  chúng  ta  làm  trẻ  hóa  tâm  hồn  bằng  cách  nào,  đáp  ứng  như  thế  nào  để  hợp  lý 
 trên  cả  ba  bình  diện:  sức  khỏe  thể  chất,  sức  khỏe  tinh  thần,  và  lợi  ích  cho  xã  hội.  Có 
 rất  nhiều  cách  giúp  tâm  hồn  tươi  trẻ  mà  không  trái  quy  luật  tự  nhiên  và  phù  hợp  với 
 đạo  lý.  Ví  như  những  bài  tập  thể  dục  nhẹ  nhàng,  tập  yoga,  tham  gia  các  câu  lạc  bộ, 
 làm  công  tác  từ  thiện,  hội  khuyến  học,  du  lịch,  văn  nghệ,  đọc  sách...  Khiêu  vũ  cũng 
 là  một  bộ  môn  phù  hợp  với  tuổi  già.  Điệu  valse  ngọt  ngào,  êm  dịu  dặt  dìu  theo  bước 
 chân là một trò tiêu khiển tốt cho người cao tuổi. 

 Người  trẻ,  con  cái  trong  gia  đình  chính  là  người  phải  luôn  luôn  bên  cạnh  để 
 sẵn  sàng  tâm  sự,  chia  sẻ,  giúp  đỡ  bố  mẹ,  ông  bà  bớt  cô  đơn,  mặc  cảm.  Đồng  thời, 
 con  cháu  cần  khuyến  khích  người  lớn  tham  gia  những  hoạt  động  tiêu  khiển  tích  cực, 
 hợp với tuổi già, qua đó tránh xa những cám dỗ khác ngoài xã hội. 

 * Già không có nghĩa đã hết 
 Lê Thu Hạnh, 60 tuổi, TPHCM: 
 Ở  giai  đoạn  nào  người  ta  cũng  có  nhu  cầu  tìm  vui  của  giai  đoạn  đó.  Với  tuổi 

 già  cách  đây  một  thập  niên,  niềm  vui  của  họ  là  cây  cảnh,  thư  pháp,  chim  muông, 
 dưỡng  sinh.  Còn  thời  đại  bây  giờ,  thú  tiêu  khiển  có  khi  thêm  vài  trò  mới  như  khiêu 
 vũ,  âm  nhạc,  bạn  bè.  Tôi  nghĩ  đó  là  những  thú  vui  lành  mạnh,  cần  được  hoan 
 nghênh  để  những  người  cập  tuổi  xế  chiều  còn  thấy  cuộc  sống  mình  có  ích.  Tất 
 nhiên  những  trò  trái  đạo  lý  thì  ở  tuổi  nào  cũng  vi  phạm  đạo  đức  xã  hội,  chứ  không 
 riêng  gì  những  người  già.  Ai  bảo  già  thì  chỉ  ngồi  nhà  chờ  con  cháu,  chờ  cơm  bữa, 
 chờ...  chết?  Vẫn  còn  đó  rất  nhiều  hoạt  động  có  ích  cho  bản  thân,  cho  xã  hội  như  đi 
 du  lịch,  tham  gia  các  câu  lạc  bộ.  Họ  cũng  có  thể  tìm  cho  mình  một  mối  quan  hệ  tri 
 kỷ  đúng  nghĩa  để  trái  tim  ấm  hơn  sau  khi  cô  đơn  gần  trọn  đời  nuôi  dạy  con  cái  khôn 
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 lớn.  Nhiều  mối  tình  già  cũng  đẹp  đấy  chứ,  thế  hệ  trẻ  nên  trân  trọng,  ủng  hộ  chứ 
 không nên định kiến, bác bỏ. 

 * Chỉ khi tuổi xế chiều chúng ta mới thấu hiểu 
 Hà Quang Thanh, 25 tuổi, TPHCM: 
 Chừng  30  năm  nữa,  thế  hệ  ngang  tuổi  tôi  cũng  sẽ  già  đi.  Lúc  đó,  chắc  chắn 

 lối  sống  đổi  thay  khá  nhiều.  Để  loại  bỏ  ám  ảnh  tuổi  già,  con  người  ta  sẽ  tìm  đến 
 những  thú  vui  giúp  trẻ  hóa  tâm  hồn.  Có  thể  lúc  đó  cuộc  sống  của  chúng  tôi  sẽ  không 
 còn  những  định  kiến  ấu  trĩ,  cấm  điều  này  bỏ  điều  kia  vì  không  hợp  thuần  phong  mỹ 
 tục.  Có  thể  chúng  tôi  không  phải  mặc  những  bộ  đồ  tối  màu.  Chúng  tôi  sẽ  được  mặc 
 những  thứ  mình  thích,  tự  lái  xe  đi  du  ngoạn  khắp  nơi,  tự  chọn  cuộc  sống  cho  mình 
 đầy  đủ  sắc  màu  mà  không  phải  sợ  dư  luận  xã  hội.  Một  tâm  hồn  đẹp,  tươi  trẻ  chỉ  khi 
 bạn  sống  cuộc  sống  đó  bằng  sự  lựa  chọn  riêng  mình.  Vậy  thì  ngay  lúc  này,  tại  sao 
 thế  hệ  trẻ  chúng  ta  không  đồng  cảm,  thấu  hiểu  và  chia  sẻ  những  khó  khăn  mà  người 
 già  đang  đối  phó.  Xã  hội  cũng  cần  thay  đổi  những  định  kiến.  Hãy  vui  vẻ  chấp  nhận 
 những  trò  vui  mà  bố  mẹ  thích,  dù  sao  vẫn  tốt  hơn  những  nỗi  phiền  muộn  khi  ta  nhìn 
 vào mắt họ. 

 Nguyễn Cao  ghi 
 Báo  Sài Gòn Tiếp Thị  , ngày 30.9.2011, trang 31 
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	Lời	chúc	mừng	Anh	chị	
 NGUYE� N NGỌC HY - NGUYE� N THỊ PHƯƠNG LOAN 

 (Nhân Kỷ niệm 50 Năm ngày cưới) 

 NGUYỄN HIỀN-ĐỨC 

 V  ới  niềm  tin  yêu,  mong  ước,  hy  vọng  vào  những  điều  tốt  đẹp,  an  lành,  may 
 mắn  của  một  năm  mới.  Trong  không  khí  thân  mật,  ấm  cúng  và  đầy  ý  nghĩa  của  một 
 cuộc  sum  họp  gia  đình  và  nhân  kỷ  niệm  50  Năm  Ngày  Cưới  của  Anh  chị  Nguyễn 
 Ngọc  Hy  -  Nguyễn  Thị  Phương  Loan  .  Chúng  tôi  rất  vui  mừng  và  xúc  động  xin 
 được  trân  trọng  và  thân  quý  gửi  đến  anh  chị  cùng  gia  đình  một  vài  cảm  nhận  đơn  sơ 
 mà rất chân thành như sau: 

 1.  Năm  nay,  Anh  Nguyễn  Ngọc  Hy  tròn  80  mùa  Xuân,  nhưng  trông  anh  rất 
 phong  độ  và...  trẻ  lạ  lùng.  Anh  sung  sức,  sung  lực  về  cả  thể  chất  và  tinh  thần.  Anh 
 tế  nhị,  hiền  hòa  và  tử  tế  trong  đối  nhân  xử  thế.  Anh  chu  đáo  và  nghĩa  tình  với  đồng 
 nghiệp,  bè  bạn  mọi  lứa  tuổi.  Anh  sống  lãng  đãng  và  thơ  mộng,  say  mê  và  chắt  chiu 
 tìm  kiếm  những  vẻ  đẹp  bình  dị,  gần  gũi  mà  thanh  thoát  và  tao  nhã  trong  Thơ  ,  trong 
 Thư  pháp  .  Anh  cảm  nhận  được  cái  rạo  rực,  xôn  xao  trong  cả  những  chiếc  lá  mênh 
 mông  thu  vàng  ở  những  phương  trời  viễn  mộng...  Anh  luôn  luôn  tự  làm  “mới” 
 mình,  lại  sống  an  nhàn,  thanh  thản,  tự  tại  và  “tri  túc”  trong  cuộc  sống.  Nhưng  điều 
 nổi  bật  rất  đáng  trân  trọng  ở  anh:  một  nhà  giáo  tâm  huyết,  mẫu  mực,  gương  mẫu, 
 yêu  nghề  trong  suốt  45  năm  miệt  mài  trên  bục  giảng,  trong  đó  15  năm  (1957-1972) 
 tại  trường  THPT  Nguyễn  Đình  Chiểu,  Mỹ  Tho  và  30  năm  (1972-2002)  tại  trường 
 THPT  Lê  Quý  Đôn,  Sài  Gòn.  Chúng  tôi  đã  nhiều  lần  ngạc  nhiên,  thích  thú  rồi  yêu 
 thương  cái  chất  thanh  xuân,  trẻ  trung  và  hồn  nhiên  đến  kỳ  lạ  trong  phong  cách  sống 
 của  anh.  Đó  là  những  “giá  trị  sống”  quý  và  hiếm  làm  nên  một  Nguyễn  Ngọc  Hy 
 riêng có và đáng yêu! 
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 2.  Sinh  tại  Mỹ  Tho,  Tiền  Giang,  nơi  có  rất  nhiều  người  đẹp.  Chị  Phương 
 Loan  vừa  đẹp  mà  lại  vừa  rất  “Huế”:  thanh  thoát,  nhẹ  nhàng,  đằm  thắm  và  kiệm 
 lời.  Chị  sống  hiền  hòa,  chu  đáo  và  nghĩa  tình  với  những  đứa  em.  Còn  nhớ  khi  chúng 
 tôi  lập  gia  đình  cho  con  gái,  rồi  đến  con  trai,  chị  đã  cặm  cụi  thêu  một  cặp  bao  gối 
 thật  đẹp  tặng  cho  vợ  chồng  mỗi  cháu.  Trong  những  cuộc  họp  mặt  bạn  bè,  chị  tự  tay 
 nấu  vài  món  ăn  rất  ngon.  Tôi  chưa  thấy  cặp  vợ  chồng  nào  gộp  tuổi  lại  lên  đến  số 
 150  mà  thường  xuyên  đèo  nhau  trên  chiếc  Honda  ngao  du  đây  đó  sớm  chiều,  mưa 
 nắng.  Lại  chưa  thấy  ai  bừng  sáng  những  niềm  vui  trên  gương  mặt  tươi  tắn,  phúc 
 hậu  cùng  với  nụ  cười  rạng  rỡ  những  yêu  thương,  hãnh  diện  và  tin  cậy  khi  chồng 
 mình  đọc  thơ  trước  bạn  bè,  như  chị.  Khi  viết  những  dòng  này  về  chị,  chúng  tôi  tâm 
 đắc  lời  của  viên  tướng  lừng  danh  MacArthur:  “Cái  vĩ  đại  nằm  trong  những  điều 
 đơn giản và sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng”  . 

 3.  Mặc  dầu  ít  biết  về  những  người  thân,  về  các  con,  các  cháu  của  anh  chị 
 nhưng  chúng  tôi  luôn  tin  chắc  rằng  mọi  người  rất  thương  yêu  và  quý  trọng  anh  chị. 
 Đối  với  các  con,  anh  chị  đã  làm  được  ba  điều  quý  giá  và  quan  trọng  nhất  của  bậc 
 làm  cha  mẹ.  Đó  là  :  1/  Cung  cấp  cho  các  con  một  nền  giáo  dục  tốt  nhất,  có  thể  ;  2/ 
 một  tấm  gương  trong  sáng  về  tư  cách,  phẩm  hạnh,  đức  hy  sinh,  và  3/  rất  nhiều  tình 
 thương  yêu  .  Đó  là  tài  sản  tinh  thần  vô  giá,  một  thứ  gia  bảo  mà  các  con  của  anh  chị 
 được  thụ  hưởng.  Vì  vậy,  các  con  của  anh  chị,  cháu  nào  cũng  chăm  ngoan,  hiền 
 thục,  hiếu  đễ  và  thành  đạt.  Cháu  nào  cũng  xây  dựng  được  một  gia  đình  êm  ấm,  vui 
 vẻ,  hạnh  phúc  và  ổn  định.  Trong  cái  xô  bồ,  đầy  cạm  bẫy  và  thách  thức  của  cuộc 
 sống  hiện  đại  thì  đó  quả  thực  là  điều  đáng  mừng,  đáng  quý.  Chúng  tôi  nghĩ  anh  chị 
 đã  trải  qua  một  thời  gian  dài  đầy  biến  động  với  biết  bao:  có  -  không,  được  -  mất, 
 vui  -  buồn,  thăng  -  trầm,  thành  -  bại...  mới  có  được  như  ngày  hôm  nay.  Chúng  tôi  tin 
 rằng  anh  chị  cùng  các  cháu  luôn  trân  quý,  vun  xới  và  bồi  đắp  cái  giá  trị  gia  đình 
 thiêng  liêng  đó.  Các  con,  cháu  của  anh  chị  có  quyền  hãnh  diện  và  hạnh  phúc  một 
 cách chính đáng về những điều tốt đẹp từ anh chị, từ gia đình. 

 4.  Matsushita  Konosuke  người  sáng  lập  tập  đoàn  Panasonic  (Nhật  Bản),  đã 
 nói  trong  dịp  kỷ  niệm  72  năm  ngày  cưới  của  mình:  “Khi  vợ  chồng  tôi  gắn  bó  với 
 nhau  suốt  thời  gian  dài  như  vậy,  nên  thỉnh  thoảng  cũng  có  người  hỏi:  “Theo  ông, 
 trong  cuộc  sống  vợ  chồng  điều  gì  là  quan  trọng  nhất?”  Tôi  không  biết  mình  có  phải 
 là  người  xứng  đáng  để  trả  lời  câu  hỏi  đó  không,  nhưng  cũng  có  lúc  tôi  nghĩ  chỉ  có 
 một  điều  quan  trọng  duy  nhất,  đó  là  người  vợ  phải  biết  khen  chồng  mình  những 
 điều  đáng  khen,  công  nhận  những  điểm  mạnh  của  chồng  và  thành  thực  thể  hiện  điều 
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 đó.  Hơn  nữa,  ở  một  mức  độ  nhất  định,  người  chồng  cũng  phải  biết  khen  vợ  mình. 
 Khen  ngợi  chính  là  một  sự  chú  tâm  cần  thiết,  là  sợi  dây  quan  trọng  gắn  bó  chặt  chẽ 
 con người với nhau”. 

 Còn  cụ  Federich  Torberg,  trong  dịp  mừng  60  năm  ngày  cưới  của  mình,  đã 
 phát  biểu  một  cách  hùng  hồn  và  thuyết  phục  rằng:  “  Chúng  ta  bao  nhiêu  tuổi  rồi? 
 Điều  này  không  quan  trọng;  quan  trọng  là  tình  yêu  của  chúng  ta  bao  nhiêu  tuổi  rồi. 
 Bởi  tình  yêu  có  một  tuổi  riêng  và  đời  sống  riêng  của  nó.  Rồi  chúng  ta  sẽ  già  hơn 
 nhưng điều này không làm cho tình yêu cũng phải già theo như vậy”. 

 Lời  nói  ý  vị,  lịch  lãm  và  từ  kinh  nghiệm  sống  bản  thân  của  hai  cụ,  tôi  xin 
 mượn  để  làm  một  tặng  phẩm  chúc  mừng  anh  chị  Nguyễn  Ngọc  Hy  trong  dịp  kỷ  niệm 
 50  Năm  Ngày  Cưới  này,  và  tôi  lại  nhớ  đến  chùm  thơ  tứ  tuyệt  gồm  12  bài  của  anh  có 
 nhan đề:  “Tình yêu  không  có tuổi!”. 

 5.  Người  xưa  đã  khẳng  định:  “Thuận  vợ  thuận  chồng  tát  biển  Đông  cũng 
 cạn”  .  Đem  câu  này  mà  ứng  vào  anh  chị  Nguyễn  Ngọc  Hy  -  Nguyễn  Thị  Phương 
 Loan  thì  hợp  lắm,  đúng  lắm  và  phải  đạo  lắm.  Đó  là  một  lời  khen  tặng  sâu  sắc, 
 nghiêm túc và đúng mực! 

 Về  phần  mình,  chúng  tôi  thực  sự  quý  mến  và  ngưỡng  mộ  anh  chị  vì  chúng  tôi 
 học  được  nhiều  bài  học  sinh  động,  hữu  ích  và  quý  giá  để  qua  đó  mà  nhìn  lại  mình 
 rồi  rèn  luyện  bản  thân.  Thể  hiện  tâm  cảm  đó,  chúng  tôi  bạo  gan  “làm”  gấp  rút  một 
 Tuyển  tập  mang  tên  “50  Năm  ấy...”  để  thân  quý  tặng  anh  chị.  Chúng  tôi  mong  và 
 tin  rằng,  người  thân,  con  cháu,  bạn  bè  sẽ  tiếp  tục  được  chung  vui  nhân  dịp  kỷ  niệm 
 60 Năm, rồi 70 Năm ngày cưới của Anh chị và nhiều hơn thế nữa. Tại sao không? 

 50  Năm  ấy...  biết  bao  nhiêu  tình.  50  Năm  ấy...  một  cuộc  tình  thủy  chung, 
 nhân  hậu  và  son  sắt  của  vợ  chồng  Nguyễn  Ngọc  Hy  -  Nguyễn  Thị  Phương  Loan, 
 đúng như bài thơ anh vừa sáng tác: 

 Một trăm năm mươi mùa Xuân 
 Cả Anh và Em gộp lại 
 Hạnh phúc chắt chiu năm tháng 
 Kết chuỗi: 
 Năm mươi Mùa Hoa! 
 Kính  chúc  anh  chị  và  gia  đình  nhiều  niềm  vui,  nhiều  mùa  hoa  và  những  nụ 

 cười. Mong anh chị  “Thân tâm an lạc”  và  “Thuận buồm  xuôi gió”. 
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 Khách sạn - Nhà hàng Continental - Saigon, 
 Mùng 3 Tết Tân Mão, 05.02.2011 

 Nguyễn Hiền-Đức 

 CHU� C MƯ� NG 
 NHA�  VA� N NGUYE� N QUANG SA� NG 

 VA� O TUO� I 80 

 NGUYỄN HIỀN - ĐỨC 

 L  à  con  của  một  gia  đình  khá  giả,  có  tiệm  vàng  ở  Mỹ  Luông,  huyện  Chợ 
 Mới,  tỉnh  An  Giang,  nhưng  anh  Nguyễn  Quang  Sáng  nhất  định  đi  làm  giao  liên  lúc 
 mới  14  tuổi,  rồi  sau  đó  khai  tăng  tuổi  để  được  vào  bộ  đội.  Là  nhà  văn  Nam  Bộ  nổi 
 tiếng,  từng  là  Phó  Chủ  tịch  Hội  Nhà  văn  Việt  Nam,  Chủ  tịch  Hội  Nhà  văn  thành  phố 
 Hồ  Chí  Minh,  Giải  thưởng  Hồ  Chí  Minh  về  văn  học  nghệ  thuật  ngay  từ  đợt  1…  Nói 
 thế  cho  nó  đàng  hoàng,  bài  bản  chứ  thật  sự  anh  Năm  Sáng  rất  ít  khi  để  ý  tới  những 
 điều đó. 

 Tại  một  cuộc  hội  thảo  khoa  học  về  nhà  văn  Nguyễn  Quang  Sáng.  Thay  vì 
 phải  đọc  một  bài  tham  luận  nghiêm  túc  và  dài  hơi  như  nhiều  người  khác  đã  làm  thì 
 nhà  thơ  Nguyễn  Duy  đọc  20  câu  thơ  lục  bát,  gọi  là  để  tổng  kết  sự  nghiệp  văn 
 chương và lần đầu tiên “bật mí” một số bí mật về Nguyễn Quang Sáng: 

 Bài lục bát này có ẩn ý thế này: 
 Nam kỳ có bác Nguyễn Quang 
 Sáng, dân Chợ Mới gốc làng Mỹ Luông 
 Phong lưu từ thuở ở truồng 
 Vừa cần bút đã ngoáy  Con Chim Vàng 
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 Qua thời  Đất Lửa  gian nan 
 Thênh thang một  Cánh Đồng Hoang  tung hoành 
 Mấy  Mùa Gió Chướng  qua nhanh 
 Dòng Sông Thơ Ấu  chảy thành ngày xưa 
 Còn  Bông Cẩm Thạch  đong đưa 
 Lược Ngà  chải tóc cho mưa … vẫn còn 
 Vẫn ngày mấy cữ rượu ngon 
 Và còn… đủ các loại con trên đời 
 Con chim quên tiếng hát rồi 
 Thì  Con Gà Trống  gáy chơi vang nhà 
 Thêm  Con Mèo Fu-ji-ta 
 Có mèo, có cả đô la đãi mèo 
 Kệ ai giả khổ, giả nghèo 
 Dù ai khen õng, chê eo mặc lòng 
 Con ngoài hòa thuận con trong 
 Phúc-Lộc-Thọ được như ông nhất đời! 

 (  Ghi  chú  :  Những  chữ  in  đứng  trong  bài  thơ  này  là  tên  các  cuốn  sách  của 
 Nguyễn Quang Sáng - NHĐ). 

 Theo Lê Thị Thái Hòa (Cát Khuê) trong  Café với người  nổi tiếng  thì: 
 “Ông  (tức  Nguyễn  Quang  Sáng)  chẳng  giấu  khi  tôi  kỳ  cạch  hỏi,  con  ngoài, 

 con  trong  là  sao?  Những  chuyện  ấy  ông  cũng  không  nỡ  công  khai  làm  gì,  dù  người 
 ấy  thuở  ấy  và  ông  cũng  là  một  mối  tình  trong  sáng.  Hai  người  cùng  ra  trận,  trước 
 cuộc  chiến  mà  không  biết  ai  còn,  ai  mất,  cô  con  gái  riêng  của  ông  ra  đời  như  một 
 kết  quả  tất  yếu.  Chị  là  con  gái  của  một  diễn  viên  nổi  tiếng,  bây  giờ  chị  đã  lấy  chồng 
 ngoài  Sài  Gòn  nhưng  vẫn  qua  lại  luôn  luôn,  vẫn  gọi  ông  là  ba  và  thân  thuộc  với  mấy 
 người  con  của  ông  như  một  người  chị  gái.  Người  diễn  viên  ấy  cũng  đã  có  gia  đình 
 riêng,  êm  ấm  như  ông.  Quá  vãng  dẫu  không  quá  xa  xôi  và  sợi  dây  máu  thịt  liên  kết 
 còn  đó  những  cái  gì  đã  qua  cũng  phải  cho  qua.  Ông  ngại  nhắc  tên  họ  cũng  có  lý  do, 
 nên  ngay  cả  lời  đồn  về  một  mối  tình  qua  chiếc  máy  quay  đĩa  với  bản  giao  hưởng  số 
 6  của  Beethoven  với  một  cô  gái  từ  lúc  ông  còn  sống  ở  Hà  Nội,  cũng  chỉ  là  lời  đồn 
 đại mà thôi”. 
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 Nguyễn  Quang  Sáng  bảo:  “Tôi  cũng  từng  ngông  ngạo  lắm  đấy.  Nhưng  có 
 con  tính  mình  nó  mềm  hẳn  ra.  Nhìn  con  mà  sống,  nhìn  con  để  nhìn  trước  ngó  sau. 
 Chuyện  riêng  cũng  vậy,  chẳng  công  khai,  cũng  chẳng  bí  mật.  Ai  biết  thì  biết,  ai 
 không biết thì thôi”. 

 Quick chat trong bài phỏng vấn Nguyễn Quang Sáng của Lê Thị Thái Hòa: 
 * Người ta đồn ông uống rượu rất nhiều? 
 -  “Rất  tiếc  là  hình  như  chưa  có  ai  nhìn  thấy  mình  say  bao  giờ!  Nói  chính  xác 

 là mình uống đều, chứ không phải uống nhiều”. 
 *  Ông  thấy  mình  với  con  trai  út  giống  nhau  nhất  điều  gì?  (tức  đạo  diễn 

 Nguyễn Quang Dũng, phim Nụ hôn thần chết - NHĐ). 
 -  “Có  lẽ  là  khi  đi  học  cũng  học  dốt  như  nhau!  Trình  độ  của  mình  ghi  trong  lý 

 lịch là hết lớp bảy thôi đó nghe. Và hai cha con đều sai chính tả khi viết văn!” 
 *  Dũng  có  trao  đổi  với  ông  về  kịch  bản  của  Dũng  trước  khi  cậu  ấy  làm  phim 

 không? 
 - “Không bao giờ”. 
 * Ông có lời khuyên nào cho con trai của mình khi cậu ấy làm nghệ thuật? 
 -  “Mình  bảo  nó,  viết  phim  hãy  cẩn  trọng  nhất  với  thoại,  và  đừng  bao  giờ  xin 

 vào bất cứ hội nào hết!” 
 * Bây giờ ông còn viết không? 
 -  “Mình  viết  hoài,  làm  sao  dừng  được?  Có  điều  ngày  trước  viết  bằng  ký  ức, 

 bằng thực tiễn mình sống, còn bây giờ phải gắng viết thời nay. Không dễ”. 
 * Ông còn thời gian và sức lực để đọc sách không? Ông đang đọc gì vậy? 
 - “Mình đọc nhiều, nhưng gần 20 năm nay mình đọc chủ yếu là kinh Phật”. 
 * Ông tìm thấy triết lý hay lời dạy nào từ những cuốn sách ấy? 
 -  “Mình  thích  ý  này:  Ai  ngự  trị  trái  tim  ta?  Có  3  thứ:  Nhan  sắc,  mùi  hương  và 

 âm thanh. Vậy thôi”. 
 * Tuổi này, ông sẽ phiền muộn nhất nếu phải đối mặt với điều gì? 
 -  “Ngày  xưa  nghèo,  đồng  tiền  chi  phối  quá.  Còn  bây  giờ,  mình  đã  bắt  đầu  cầu 

 an”. 
 Năm  nay  anh  Năm  Sáng  đã  78  “xuân  xanh”  và  anh  đã  tạo  cho  mình  cái 

 “hobby”  từ  20  năm  trước,  đó  là  đọc  kinh  Phật.  Là  một  người  ngông  ngạo  như  anh 
 từng  thừa  nhận  và  là  người  thể  hiện  rõ  nhất,  thực  nhất  cái  phong  cách  và  cốt  cách 
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 rất  phóng  khoáng,  hào  sảng,  mã  thượng,  chân  thực  và  đáng  yêu  đặc  chất  riêng  có 
 của  Nam  Bộ.  Lối  sống  và  cả  trong  ngôn  ngữ  đời  thường  của  anh  cũng  cực  kỳ  đơn 
 giản,  dễ  gần,  dung  dị  nhưng  lại  vô  cùng  bất  ngờ,  sâu  sắc  và  đầy  ấn  tượng.  Nghe  anh 
 Sáng  nói  chuyện,  kể  chuyện  đời  và  cười  sảng  khoái  thật  không  có  gì  ý  vị,  vui  thích 
 và hữu ích hơn! 

 Nhân  đây,  tôi  xin  được  viết  thêm  đôi  điều  về  anh  Nguyễn  Quang  Sáng  như 
 một  nhu  cầu  tình  cảm  tư  riêng:  những  điều  thân  thiết,  gắn  bó  với  tôi  theo  đúng 
 những gì anh đã nói với tôi trên bàn nhậu, ở nhà anh, ở nhà tôi và qua điện thoại: 

 -  Tôi  biết  anh  Năm  Sáng  rất  mê  đọc  kinh  Phật  và  những  loại  sách  nghiên  cứu, 
 biên  khảo  về  Phật  học,  nên  tôi  đã  tặng  anh  rất  nhiều  sách  lọai  này,  kể  cả  những  cuốn 
 sách  quý.  Vì  vậy,  tôi  tin  và  rất  tin  câu  trả  lời  trên  đây  của  anh:  “Mình  đọc  nhiều, 
 nhưng  gần  20  năm  nay  mình  đọc  chủ  yếu  là  kinh  Phật”  .  Với  tôi,  đó  là  điều  rất  thật 
 và rất kỳ diệu! 

 Có  lần  anh  nói  vui  giữa  bàn  nhậu:  “Ê.  Năm  Hiền.  Phật  giáo  có  cả  Chi  bộ 
 nữa, ông ơi!”  - tức là  Kinh Chi Bộ  . 

 -  Tính  tình  anh  Nguyễn  Quang  Sáng  bộc  trực,  thẳng  thắng,  sòng  phẳng  và 
 trọn  vẹn  lý  tình.  Tôi  chưa  bao  giờ  thấy  anh  nặng  nhẹ  gì  với  ai,  thích  thì  chơi  thì 
 nhậu  lai  rai  kéo  dài;  không  thích  thì  anh  biến.  Cũng  chưa  thấy  anh  chơi  với  lãnh 
 đạo.  Nghe  anh  nói  chuyện  quả  thật  là  thú  vị,  ý  vị  và  có  ích.  Anh  có  đặc  tài  gây  bất 
 ngờ  qua  những  câu  chuyện  ngắn,  những  nhận  xét  ngắn  mà  dí  dỏm,  sâu  sắc,  có  tính 
 khái quát rất cao, đại để: 

 +  Dự  các  buổi  kiểm  điểm  nội  bộ,  mình  không  lạc  quan  ,  cũng  không  bi  quan 
 mà chỉ  hoang mang  ! 

 +  Trả  lời  phỏng  vấn  của  báo  Sài  Gòn  Tiếp  Thị  nhân  bài  viết  về  thơ  Nguyễn 
 Duy,  cố  nhạc  sĩ  Trịnh  Công  Sơn  nói:  “Hình  hài  Nguyễn  Duy  giống  như  đất  hoang, 
 còn  thơ  Nguyễn  Duy  là  thứ  cây  quý  mọc  trên  đất  hoang  đó”.  Còn  Nguyễn  Quang 
 Sáng  thì  nói  giọng  tưng  tửng,  rằng:  “Nhìn  ông  Duy  chẳng  có  tí  thơ  nào  cả:  chân  bè, 
 mặt ngắn, người lùn; nhưng thơ ông Duy thì lại... rất thơ!”. 

 +  Nhân  việc  Đài  truyền  hình  làm  phim  tư  liệu  về  Nguyễn  Quang  Sáng,  trong 
 đó  có  đoạn  anh  đang  đi  trên  đường  mòn  Hồ  Chí  Minh.  Đạo  diễn  “bắt”  anh  phải  diện 
 áo  manteau.  Anh  cự  tuyệt  thẳng  thừng  và  sau  đó  kể  cho  tôi  nghe  việc  này  và  nói: 
 “Thời  buổi  gian  khổ  đó  có  được  một  bộ  đồ  lành  lặn  đã  là  quý  lắm  rồi,  làm  gì  có  áo 
 manteau. Kỳ cục hết sức!”. 

 +  “Nghe  mấy  chả  tuyên  huấn  “lên  lớp”  thấy  giống  như  lấy  cái  lờ  mà  múc 
 nước!” v... v... 
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 -  Những  lần  kỷ  niệm  sinh  nhật  của  anh  không  khí  thật  đông  vui  và  ấm  áp.  Có 
 nhiều  người  không  mời  cũng  đến.  Có  đủ  văn  nghệ  sĩ  giúp  vui  văn  nghệ  và  đặc  biệt 
 không  bao  giờ  thiếu  những  người  bạn  già  thân  thiết  nhất  của  anh:  anh  Ba  Hòa, 
 nguyên  Trưởng  ban  Tổ  chức  chính  quyền  thành  phố  Hồ  Chí  Minh  ngay  sau  1975, 
 nhà  văn,  nhà  thơ,  nhà  biên  kịch  Đoàn  Minh  Tuấn  và  anh  gì  đó  lai  Ấn,  quốc  tịch 
 Pháp  tôi  quên  tên  là  Tổng  giám  đốc  hãng  Bierre  Larue  nhiều  năm  trước  1975.  Nghe 
 bốn  “ông  già”  này  mà  nói  chuyện  người,  chuyện  đời,  chuyện  thời  sự,  chuyện  tiếu 
 lâm... thì thú vị vô cùng và nhiều khi cười ra nước mắt! 

 -  Tôi  và  em  tôi  (Nguyễn  Đình  Hân,  cố  Hiệu  trưởng  trường  THPT  Marie 
 Curie)  mang  ơn  anh  rất  nhiều.  Vì  thế,  anh  em  tôi  rất  quý  mến,  thương  yêu  và  kính 
 trọng  vợ  chồng  anh.  Vợ  chồng  anh  quả  là  những  người  tốt  bụng,  tử  tế,  chân  chất  và 
 nhân  ái.  Đặc  biệt  anh  chị  Năm  Sáng  xem  Nguyễn  Đình  Hân  như  một  đứa  em  ruột 
 thịt,  có  khi  hơn  cả  thế.  Chị  Năm  Sáng  làm  cơm  trưa,  cơm  chiều,  món  nhậu  lai  rai 
 với những món đặc sản Bắc, Nam mà Hân rất thích. 

 -  Nguyễn  Đình  Hân  là  người  đầu  tiên  trong  ngành  giáo  dục  TP.  Hồ  Chí  Minh 
 cho  in  lại  mấy  tác  phẩm  văn  học  dùng  trong  nhà  trường  của  Nguyễn  Quang  Sáng  để 
 tặng  cho  học  sinh  các  trường  THPT  mà  Nguyễn  Đình  Hân  đã  và  đang  làm  Hiệu 
 trưởng:  Trường  THPT  An  Nhơn  Tây  (Củ  Chi),  Nguyễn  Chí  Thanh  (Tân  Bình), 
 Marie  Curie  và  một  số  trường  ở  ngoại  thành  và  các  trường  ở  tỉnh  bạn  kết  nghĩa  với 
 trường  Marie  Curie…  làm  tài  liệu  học  văn  với  lời  giới  thiệu  sâu  sắc  và  trân  trọng 
 của  cô  giáo  dạy  văn  trường  Marie  Curie.  Số  lượng  sách  mỗi  cuốn  khá  lớn,  in  đẹp 
 nên  được  nhiều  bạn  bè  hoan  nghênh,  đặc  biệt  là  anh  Nguyễn  Quang  Sáng  rất  hoan 
 hỉ  và  vui  vẻ.  Hoan  hỉ  và  vui  vẻ  nhiều  nên…  chúng  tôi  uống  rượu  thường  xuyên  hơn 
 và nhiều hơn! 

 -  Lúc  cha  tôi  lâm  bệnh  nặng,  anh  ra  tận  nhà  chúng  tôi  ở  Nam  Phước,  Duy 
 Xuyên  để  thăm  hỏi,  an  ủi,  động  viên.  Anh  ngồi  trên  giường  nói  chuyện  với  cha  tôi 
 rất  lâu:  “Bác  cứ  yên  tâm  đi!  Cố  ăn  uống  bồi  dưỡng  và  thuốc  men.  Bác  phải  vui 
 mừng,  hạnh  phúc  và  hãnh  diện  vì  có  được  hai  đứa  con  trai  “cực  kỳ”  là  Năm  Hiền  và 
 Nguyễn  Đình  Hân.  Bác  sẽ  chóng  khỏe  thôi  mà.  Phải  tin  như  vậy  và  vui  lên,  nghe 
 Bác”.  Sau  đó,  anh  đưa  cho  tôi  một  miếng  sườn  tê  giác  bảo  mài  ra  lấy  nước  cho  cha 
 tôi uống. Cha tôi rất vui và cảm động lắm. 

 -  Rồi  khi  Hân  bệnh,  anh  rất  buồn  và  ít  khi  đến  quán  Ớt  Xanh  ở  18  Lê  Quý 
 Đôn  vì…  nhậu  mà  thiếu,  vắng  Nguyễn  Đình  Hân  coi  như…  không  thể  vui  mà  nhậu 
 được!  Nhiều  lần  anh  thúc  dục  tôi  phải  đi  Tây  Ninh  với  anh  để  lấy  thuốc  Nam  cho 
 Hân  vì  anh  có  một  người  bạn  làm  việc  ở  ban  Tổ  chức  Thành  ủy  cũng  bị  bệnh  giống 
 Hân  nhờ  uống  thuốc  này  mà  …  hết  bệnh!  ?  Tôi  không  mấy  tin  vì  lúc  đó  bệnh  của 
 Hân  nặng  lắm  rồi,  nhưng  phần  vì  thương  Hân,  phần  thì  quý  cái  tâm  của  anh  nên  tôi 
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 đi.  Sáng  hôm  đó,  tôi  đậu  xe  trước  trường  Marie  Curie,  anh  từ  nhà  đi  ra,  tôi  gọi  anh. 
 Anh  đội  chiếc  mũ  tai  bèo,  mang  túi  vải  chạy  thật  nhanh  qua  đường  mà  chẳng  nhìn 
 trước  ngó  sau.  Tôi  hốt  hoảng  khi  nghe  tiếng  xe  bus  thắng  rất  gấp,  nghe  cả  mùi  khét 
 lẹt  của  lớp  xe.  May  sao  chiếc  xe  to  đùng  đang  phóng  với  tốc  độ  rất  nhanh  đó  dừng 
 lại  chỉ  cách  anh  có  một  khoảng  cách  cực  ngắn.  Cả  ngày  hôm  đó  tôi  vẫn  không  sao 
 hoàn  hồn  được.  Tôi  nghĩ  chắc  là  Trời  Phật  đã  đỡ  chúng  tôi  và  trong  cuộc  sống  rất 
 nhiều khi phải tin vào trực giác, vào sự mách bảo của tâm linh! 

 Khổ  một  nỗi,  anh  chẳng  biết  địa  chỉ  gì  cả  chỉ  nhớ  tên  ông  thầy  là  Ba  Ngà,  vì 
 thế  mà  hai  anh  em  chúng  tôi  rong  ruổi,  đi  tới  đi  lui  mãi  đến  gần  2  giờ  trưa  mới  tìm 
 được  nhà  ông  thầy.  Anh  nhường  cho  tôi  chiếc  ghế  cũ  để  tôi  ngồi  khai  bệnh  và  lấy 
 thuốc,  còn  anh  thì  đứng  dựa  vào  cây  cột  nhà  chờ  đợi  trong  im  lặng  và  tin  tưởng.  Hai 
 anh  em  khệ  nệ  mang  đủ  các  loại  thuốc  và  ghi  chép  cẩn  thận  cách  dùng  thuốc.  Sau 
 khi  ông  Ba  Ngà  “phán”  bệnh  nhân  sẽ  hết  bệnh  khi  uống  hết  đợt  thuốc  này,  cần  lắm 
 mới  lên  tái  khám.  Nghe  vậy,  anh  Sáng  gật  đầu  lia  lịa  ra  ý  động  viên  tôi.  Tôi  thấy 
 gương  mặt  anh  đỏ  au  vì  nắng  nhưng  cái  cười  của  anh  thì  rất  rạng  rỡ  và  trẻ  thơ.  Đến 
 Trãng  Bàng,  trời  nắng  đổ  lửa,  anh  bảo:  “Năm  Hiền  ơi!  Mừng  Nguyễn  Đình  Hân  còn 
 sống, còn ở, còn vui… với chúng ta. Uống rượu mừng đi! Uống thôi!”. 

 Trời  nắng,  nóng  như  thế  này  mà  chỉ  có  đậu  phộng  +  lòng  heo  với  rượu  đế  thì 
 làm  sao…  tôi  chịu  nỗi.  “Vui  quá,  mừng  quá  vì  Nguyễn  Đình  Hân  còn  sống,  còn  ở, 
 còn  vui…  với  chúng  ta”.  Anh  nhắc  đi  nhắc  lại  nhiều  lần  câu  đó  rồi  thì  anh  uống  say 
 sưa,  liên  tục  và  ngon  lành.  Tôi  vừa  mệt  vừa  lo,  vừa  muốn  về  nhà  sớm  với  Hân, 
 nhưng  vì  thương  quý  anh  quá  nên  tôi  dành  phải…  chiến  đấu  với  “chiến  hữu”  cho 
 đến khi bác tài và anh dìu tôi lên xe! 

 -  Những  ngày  tháng  Hân  dưỡng,  trị  bệnh  tại  nhà  tôi,  anh  thường  điện  thoại 
 cho  tôi.  Tôi  không  thể  nói  thật  về  diễn  biến  xấu  bệnh  tình  của  Hân.  Anh  ít  dám  đến 
 gặp  Hân,  thỉnh  thoảng  có  đến  thì  cũng  chỉ  đứng  thẩn  thờ  và  “thập  thò”  bên  cửa  ra 
 vào một lát thôi. Tôi hiểu tâm trạng của anh. 

 -  Lúc  Hân  mất,  anh  chị  Năm  Sáng  tiễn  tới  nghĩa  trang  thành  phố  nhưng  đứng 
 dưới  một  gốc  cây  rất  xa,  không  dám  nhìn  cảnh  hạ  huyệt!  Đợi  cho  đến  khi  mọi  người 
 ra về, anh chị mới đến thăm viếng mộ Nguyễn Đình Hân. 

 -  Đến  ngày  giỗ  Nguyễn  Đình  Hân  hàng  năm  (01.04),  anh  bảo  nhà  hàng  đặt 
 riêng  một  bàn  ở  vị  trí  trang  trọng  nhất  trong  căn  phòng,  rồi  tự  mình  đặt  bát  nhang, 
 bình  hoa,  rượu,  bia…  rót  sẵn  một  ly  rượu,  một  ly  bia  rồi  cùng  với  tôi  thắp  nén 
 nhang khấn vái, thỏ thẻ mời rượu tưởng niệm Nguyễn Đình Hân! 

 Nhà văn Nguyễn Quang Sáng và bài thơ RƯỢU 
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 Tôi  rất  ngạc  nhiên  và  thích  thú  khi  đọc  trên  báo  Văn  Nghệ  -  Hội  Nhà  văn 
 Việt  Nam  (số  34  ngày  22-8-2009,  tr.  5),  trong  mục  Sổ  Tay  Thơ  bài  thơ  Rượu  của  anh 
 Nguyễn Quang Sáng với  lời bình của nhà thơ Nguyễn  Vũ Tiềm. 

 RƯỢU 
 Trong mâm rượu 
 Nếu nói xấu người vắng mặt 
 Rượu sẽ trở thành thuốc độc 

 Trong mâm rượu 
 Nhắc nhở người vắng mặt 
 Rượu sẽ ngọt ngào nước thánh 
 Ta rót vào hồn nỗi nhớ thương 
 “Chỉ  biết  Nguyễn  Quang  Sáng  qua  văn  xuôi,  tôi  ngạc  nhiên  thấy  ông  viết  bài 

 thơ  trên  trong  tập  thơ  giấy  dó  bán  đấu  giá  trong  Ngày  Thơ  Việt  Nam  lần  thứ  5  của 
 Ban  Thơ  đương  đại,  Hội  Nhà  văn  TP  Hồ  Chí  Minh  (thu  được  286  triệu  đồng  làm 
 quà tặng trẻ em nhiễm chất độc da cam). Tôi hỏi ông về bài thơ này, ông nói: 

 “Tôi  làm  thơ  từ  nhỏ,  nhưng  thơ  tôi  dở,  không  dám  đưa  in,  đành  quay  sang 
 viết  văn  xuôi.  Rượu  là  một  trong  những  bài  thơ  dở  đó  của  tôi.  Tôi  cho  là  từ  chất 
 liệu  cuộc  đời  trở  thành  văn  chương  giống  như  gạo  nấu  thành  cơm  và  rượu.  Văn 
 xuôi của chúng tôi là cơm, thơ là rượu. Thơ là tinh chất của cuộc đời”. 

 Thơ  và  rượu,  cổ  kim  đông  tây  đã  đề  cập  đến  nhiều,  nhưng  so  sánh  như  trên, 
 vẫn  là  những  ý  mới  mẻ  lý  thú.  Trong  bài  Rượu  ,  Nguyễn  Quang  Sáng  đặt  vấn  đề  về 
 giao  tiếp  ứng  xử  bên  mâm  rượu,  qua  đó  mỗi  người  tự  thể  hiện  mình  một  cách  rõ 
 nhất:  hay  dở,  đúng  sai,  cao  thượng  hay  thấp  hèn…  bộc  lộ  hết  mình  khó  có  gì  che 
 đậy. 

 Trong mân rượu 
 Nếu nói xấu người vắng mặt 
 Rượu sẽ trở thành thuốc độc 
 Chữ  “thuốc  độc  ”  có  nặng  quá  không?  Tác  giả  hơi  cực  đoan  chăng?  Để  dễ 

 chấp  nhận,  thử  thay  bằng  chữ  nào  đó  nhẹ  hơn  một  chút,  chẳng  hạn  như  “cay  đắng”. 
 Thì  chính  rượu  đã  có  vị  đó  rồi  còn  gì!  Suy  ngẫm  kỹ  thì  thấy  đây  là  câu  nhắc  nhở 
 nghiêm  khắc  rất  cần  thiết  đối  với  tất  cả  mọi  người.  “Rượu  vào  lời  ra”  ,  lời  hay  và 
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 lời  dở;  nói  xấu  người  vắng  mặt,  nói  sau  lưng  là  tự  bộc  lộ  cái  chất  tiểu  nhân  hèn  mọn 
 của  bản  thân  mình.  Từ  đó  rượu  lại  dễ  dẫn  dắt  ta  tới  những  động  thái  bất  thường 
 khác,  dễ  đưa  ta  vượt  qua  cái  ngưỡng  từ  tốt  qua  xấu,  từ  sang  thành  hèn,  mất  nhân 
 cách  thậm  chí  thành  thú  tính  chỉ  trong  một  thoáng  chốc!  Trong  thực  tế  thiếu  gì 
 những  chuyện  đau  lòng  do  rượu  gây  nên.  Như  thế  không  nguy  hiểm  chết  người  sao? 
 Chữ  “thuốc  độc”  có  tác  dụng  như  ly  rượu  mạnh  trở  thành  từ  rất  đắc  địa.  Văn 
 chương giống như rượu vậy, không chấp nhận sự nửa vời, trung tính, pha loãng. 

 Trong mâm rượu 
 Nhắc nhở người vắng mặt 
 Chưa  phải  là  ngợi  khen  hay  nói  tốt,  chỉ  cần  “nhắc  nhở”  thôi,  cũng  đã  quý 

 lắm  rồi.  Chữ  “nhắc  nhở”  rất  gợi,  dễ  rung  lên  những  sợi  ân  tình  từ  thẳm  sâu  tiềm 
 thức. 

 Rượu sẽ ngọt ngào nước thánh 
 Cũng  một  ly  rượu  mà  sự  khác  biệt  ghê  gớm  quá:  thuốc  độc  giết  người  với 

 nước  thánh  cứu  người  .  Đoạn  trên  nghiêm  khắc  nhắc  nhở,  đoạn  dưới  thì  thủ  thỉ  tâm 
 tình chan hòa nhân ái. 

 Ta rót vào hồn nỗi nhớ thương 
 Là  nước  thánh,  trong  đó  nỗi  nhớ  thương  hòa  vào  ly  rượu  thấm  đậm  tâm  hồn 

 ta.  Nguyễn  Quang  Sáng  trải  nghiệm  nhiều,  ông  đúc  kết  tình  người,  lẽ  đời  trong  một 
 bài  thơ  ngắn;  từ  đây,  lại  đặt  ra  vấn  đề  không  nhỏ  trong  cuộc  sống  có  thể  khái  quát 
 thành  một  phạm  trù  văn  hóa,  đó  là  văn  hóa  trong  tiệc  rượu,  gọi  một  cách  dân  dã  là 
 văn  hóa  nhậu.  Giống  như  bản  tính  thẳng  thắn  bộc  trực  của  tác  giả,  bài  thơ  không 
 hoa  lá  màu  mè,  đi  thẳng  vào  cốt  lõi  nhân  văn,  đụng  đến  điều  gan  ruột  trong  giao 
 tiếp ứng xử, giản dị mà sâu sắc. 

 Nguyễn  Quang  Sáng  cho  đây  là  “một  trong  những  bài  thơ  dở  nhất”  khiến  ông 
 không  làm  thơ  nữa  mà  quay  sang  viết  văn  xuôi.  Nếu  được  phép  đổi  chục  bài  thơ 
 “hay” khác lấy một bài thơ “dở” này, tôi cũng đổi! 

 Nguyễn Vũ Tiềm 

 Sửa chữa, bổ sung nhân kỷ niệm ngày 
 anh Nguyễn Quang Sáng vào tuổi 80 (12.01.2012) 

 tại nhà hàng 39 Lâm Văn Bền, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh) 
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 Nguyễn Hiền-Đức 

 ở   t r ọ 

 TRỊNH CÔNG SƠN 

 1. 
 Con chim ở đậu cành tre 
 Con cá ở trọ trong khe nước nguồn 
 Cành tre ... í... a 
 Dòng sông ... í... a 
 Tôi nay ở trọ trần gian 
 Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời 
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 í ... a ... í ... à ... í ... à ... a 

 2 
 Sương kia ở đậu miền xa 
 Cơn gió ở trọ bao la đất trời 
 Miền xa ... í ... a 
 Trời đất ... í ... a 
 Nhân gian về trọ nhiều nơi 
 Bâng khuâng về những đôi môi rất hồng 
 í ... a ... í ... à ... í ... à ... a 
 3. 
 Mây kia ở đậu từng không 
 Mưa nắng ở trọ bên trong mắt người 
 Từng không í ... a ... 
 Người xinh í ... a ... 
 Tim em ở trọ là tôi 
 Mai kia về chốn xa xôi cũng gần 
 í ... a ... í ... à ... í ... à ... a 

 4. 
 Môi xinh ở đậu người xinh 
 Đi đứng ở trọ đôi chân Thúy Kiều 
 Người xinh í ... a ... 
 Kiều xinh í ... a ... 
 Xin cho về trọ gần nhau 
 Mai kia dù có ra sao cũng đành 
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 í ... a ... í ... à ... í ... à ... a 

 5. 
 Trăm năm ở đậu ngàn năm 
 Đêm tối ở trọ xung quanh nỗi buồn 
 Ngàn năm í ... a ... 
 Buồn như í ... a ... 
 Ô hay là một vòng xinh 
 Tôi như người bỗng lênh đênh giữa đời 
 í ... a ... í ... à ... í ... à ... a 
 í ... a ... í ... à ... í ... à ... a. 

 Phụng Hie�n 

 BÙI GIÁNG 

 Con có nghĩ: ắt là phải thế 
 Một đôi lần con ghì siết hai tay 

 Nàng Thơ đẹp của trần gian ứa lệ 
 Bảo con rằng: hãy nhớ lấy phút giây… 
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 B.G. 

 BÙI GIÁNG 

 Ngày sẽ hết tôi sẽ không ở lại 
 Tôi sẽ đi và chưa biết đi đâu 
 Tôi sẽ tiếc thương trần gian mãi mãi 
 Vì nơi đây tôi sống đủ vui sầu 

 Cây và cối bầu trời và mặt đất 
 Đã nhìn tôi dưới sương sớm trăng khuya 
 Mở buồng phổi đón gió bay bát ngát 
 Dừng bên sông bến cát buổi chia lìa 

 Hoàng hôn xuống, bình minh lên nhộn nhịp 
 Ngàn sao xanh lùi bước trước vừng hồng 
 Ngày rực rỡ đêm êm đềm kế tiếp 
 Đón chào tôi chung cười khóc bao lần 

 Tôi đã gửi hồn tôi biết mấy bận 
 Cho mây xa cho tơ liễu ở gần 
 Tôi đã đặt trong bàn tay vạn vật 
 Quả tim mình nóng hổi những chờ mong 

 Sông trắng quá bảo lòng tôi mở cửa 
 Trăng vàng sao giục cánh mộng tung ngần 

 ĐỖ HỒNG NGỌC & NHIỀU TÁC GIẢ: TUYỂN TẬP CÀNH MAI SÂN  TRƯỚC * *  368 



 Gió thổi giậy lùa mơ vào bốn phía 
 Ba phương trời chung gục khóc đêm giông 

 Những giòng lệ tuôn mấy lần khắc khoải 
 Những nụ cười tròn mấy bận hân hoan 
 Những ngoảnh mặt im lìm trong ái ngại 
 Những bắt tay xao động với muôn vàn 

 Những người bạn xem tôi như ruột thịt 
 Những người em dâng hết dạ cho tôi 
 Những người bạn xem tôi là cà gật 
 Những người em không vẹn nghĩa mất rồi 

 Trần gian hởi! tôi đã về đây sống 
 Tôi đã tìm đâu ý nghĩa lầm than 
 Tôi ngẩng mặt ngó ngàn mây cao rộng 
 Tôi cúi đầu nhìn mặt đất thấp đen 

 Tôi chấp thuận trăm lần trong thổn thức 
 Tôi bàng hoàng hốt hoảng những đêm đêm 
 Tôi xin chịu cuồng si để sáng suốt 
 Tôi đui mù cho thỏa dạ yêu em 

 Tôi tự nguyện sẽ một lòng chung thủy 
 Qua những lần buồn tủi giữa đảo điên 
 Thân xương máu đã đành là ủy mỵ 
 Thì xin em cùng lên thác xuống ghềnh 
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 Em đứng mũi anh chịu sào có vững 
 Bàn tay bưng đĩa muối có chấm gừng 
 Tôi đã nguyện yêu trần gian nguyên vẹn 
 Hết tâm hồn và hết cả da xương 

 Xin yêu mãi yêu và yêu nhau mãi 
 Trần gian ơi! cánh bướm cánh chuồn chuồn 
 Con kiến bé cùng hoa hoang cỏ dại 
 Con vi trùng cùng sâu bọ cũng yêu luôn 

 Còn ở lại một ngày còn yêu mãi 
 Còn một đêm còn thở dưới trăng sao 
 Thì cánh mộng còn tung lên không ngại 
 Níu trời xanh tay với kiễng chân cao 

 Nhưng em hởi trần gian ơi ta biết 
 Sẽ rồi ra vĩnh biệt với người thôi 
 Ta chết lặng bó tay đầu lắc 
 Đài xiêu ơi xuân sắp rụng mất rồi 

 Đêm ứa lệ phồng mi hai mắt 
 Bàn tay ta nhỏ như lá cây khô 
 Mình hoa rã đầm đìa sương theo móc 
 Đỡ làm sao những cánh tiếp nhau rơi 

 Ta gởi lại đây những lời áo não 
 Những lời yêu thương phụng hiến cho em 
 Rồi ta gục đầu trên trang giấy hão 
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 Em bảo rằng: 

 - Đừng tuyệt vọng nghe không 
 Còn trang thơ thắm lại với trời hồng. 

 Bùi Giáng 

 Còn Gặp Nhau 

 TÔN NỮ HỶ KHƯƠNG 

 Ưu ái tặng những tâm hồn đồng điệu 
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 Còn gặp nhau thì hãy cứ vui 
 Chuyện đời như nước chảy hoa trôi, 
 Lợi danh như bóng mây chìm nổi 
 Chỉ có tình thương để lại đời. 

 Còn gặp nhau thì hãy cứ thương 
 Tình người muôn thuở vẫn còn vương, 
 Chắt chiu một chút tình thương ấy 
 Gửi khắp muôn phương vạn nẻo đường. 

 Còn gặp nhau thì hãy cứ chơi 
 Bao nhiêu thú vị ở trên đời, 
 Vui chơi trong ý tình cao nhã 
 Cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời. 

 Còn gặp nhau thì hãy cứ cười 
 Cho tình thêm thắm, ý thêm tươi, 
 Cho hương thêm ngát, đời thêm vị 
 Cho đẹp lòng tất cả mọi người. 

 Còn gặp nhau thì hãy cứ chào 
 Giữa miền đất rộng với trời cao, 
 Vui câu nhân nghĩa, tròn sau trước 
 Lấy chữ chân tình giử tặng nhau. 
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 Còn gặp nhau thì hãy cứ say 
 Say tình, say nghĩa bấy lâu nay, 
 Say thơ, say nhạc, say bè bạn 
 Quên cả không gian lẫn tháng ngày. 

 Còn gặp nhau thì hãy cứ đi 
 Đi tìm chân lý - lẽ huyền vi, 
 An nhiên tự tại - lòng thanh thản 
 Đời sống tâm linh thật diệu kỳ. 

 Tôn Nữ Hỷ Khương 

 ĐỌC LẠI “GIA�  SAO CHO SƯƠ� NG” 

 CU� A ĐO�  HO� NG NGỌC 

 HAI TRẦU LƯƠNG THƯ TRUNG 

    Hai Trầu đọc lại “Già Sao Cho Sướng?” của Đỗ Hồng  Ngọc 
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 (THỬ  ĐỐI  CHIẾU  VÀI  SỰ  THẬT  NGOÀI  ĐỜI  VỚI  VÀI  CHƯƠNG 
 SÁCH “GIÀ SAO CHO SƯỚNG”…) 

 Hai Trầu Lương Thư Trung, Đường Sách Saigon 9.2018 

 B  ác  sĩ  Đỗ  Hồng  Ngọc  đã  sáng  tác,  biên  soạn  và  cho  xuất  bản  từ  năm 
 1967  đến  nay  (2018)  được  khoảng  50  tác  phẩm.  Quyển  “Già  Sao  Cho 
 Sướng”   (nguyên  tên  sách  là  “Già  Sao  Cho  Sướng?  Để  Có  Một  Tuổi  Già 
 Hạnh  Phúc”)   là  một  trong  số  những  tác  phẩm  ấy.  Nay  tôi  ở  cái  tuổi  mà  nhiều 
 người  gọi  là  người  gìa,  tôi  thử   đem  sự  thật  ngoài  đời  của  mình  để  đối  chiếu 
 với  những  điều  tác  giả  ghi  trong  vài  chương  sách  ấy  coi  có  điểm  nào  trùng 
 giống với mình không, nghĩa là mình có già thiệt không?  

 Tuổi  già!  Khi  nào  thì  người  ta  nhận  mình  là  già?  Nhớ  cách  nay  gần  50 
 năm,  một  lần  về  Tân  Châu  (Châu  Đốc)  thăm  gia  đình,  gặp  một  bác  gái  lớn 
 tuổi, hơi lẫn và dịp ấy có người cháu của bác nói: 

 “  Con thấy Cô không có già!” 

 Bác ấy trả lời: 
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 “  Tôi không biết sao gọi là già  ?”  

 Sổ  dĩ  tôi  nhớ  là  vì  câu  trả  lời  quá  hay  và  nó  mang  chút  nhân  sinh  quan 
 của  bác  về  thế  nào  là  tuổi  già!  Và  rồi  nó  theo  tôi  trong  suốt  50  năm  qua,  nhứt 
 là  mỗi  lần  nhớ  lại  có  ai  đó  gọi  mình  già!  Nhưng  khi  nào  thì  gọi  là  tuổi  già? 
 Quả  đôi  lúc  chính  mình  không  biết  mình  già,  như  trong  sách  “  Già  Sao  Cho 
 Sướng”  , tác giả viết:  

 “  Kinh  nghiệm  riêng  tôi  thì  thực  ra  chẳng  bao  giờ  biết  mình  đã  già  cả! 
 Bạn  bè  cùng  lứa  mình  già  thì  có  chứ  mình  thì  không!  Cho  đến  một  hôm  gặp 
 người  bạn  cũ  kể  chuyện  nửa  thế  kỷ  trước  đã  từng  đi  câu  cá,  đi  hái  chùm  ruột 
 trộm…  ở  quê  nhà  với  mình,  rồi  đột  nhiên  cười  lỏn  lẻn  bảo  bây  giờ  em  đã  là… 
 bà  cố  thì  mình  mới  giật  mình  đánh  thót!  Mới  vài  năm  trước  đây,  ở  tuổi  72, 
 khi  được  mời  đi  nói  chuyện  đây  đó,  tôi  tự  giới  thiệu  tuổi  mình,  thính  giả  vỗ 
 tay  rào  rào  và  nói  trẻ  quá,  tưởng  mới  60  thôi  chứ.  Khoái  chí,  năm  rồi,  tôi  tự 
 giới  thiệu  mình  74,  ai  nấy  im  re!  Thì  ra  có  một  cái  “cột  mốc”!  (…)  Vậy  thì  có 
 cái già đó.  ” (GSCS, trang 13) 

 Theo  đó,  với  riêng  tác  giả,  sự  “im  re”  của  cử  tọa  đánh  dấu  ở  tuổi  74  là 
 tác giả bắt đầu già. 

 Nhớ  lại  hồi  cách  nay  khoảng  50  năm,  ở  quê  tôi,  vào  những  năm  cuối 
 thập  niên  1960  và  đầu  thập  niên  1970,  trên  năm  chục  tuổi  được  xếp  vào  tuổi 
 gọi là già và được nể trọng như các bậc trưởng thượng. 

 Rồi  tôi  nhớ  lại  trong  sách  Tô  Đông  Pha  của  học  giả  Nguyễn  Hiến  Lê, 
 lúc Tô Đông Pha nhận lệnh bị dày ra đảo  Hải Nam, cụ Nguyễn viết: 

 “Khi  nhận  được  lệnh,  Đông  Pha  đã  sáu  chục  tuổi  (…)  Tử  Do  tiễn  anh 
 tới  bờ  biển.  Đêm  đó  hai  anh  em  nằm  trong  thuyền  ngâm  thơ.  Đông  Pha  giao 
 cho  em  một  bức  thư  gởi  cho  bạn  thân  là  Vương  Củng:  “Tôi  già  rồi  mà  nay  bị 
 đày  tới  một  miền  man  rợ.  Không  còn  hi  vọng  gì  sống  mà  về  quê  hương  được 
 nữa.”    

 Do  vậy  mình  có  thể  suy  ra  hồi  đời  Tô  Đông  Pha,  lúc  ông  sáu  chục  tuổi, 
 ông  nhận  là  mình  đã  già  rồi!  Và  đặc  biết  ở  đây,  người  già  trên  đảo  Hải  Nam, 
 hồi  xa  xưa  ấy,  dù  khí  hậu  rất  khắc  nghiệt,  vậy  mà  họ  sống  rất  thọ:  “Nhưng  rồi 
 thấy  trên  đảo  có  những  ông  già  bà  cả  thọ  tám  chín  chục  tuổi,  trăm  tuổi,  ông 
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 bắt  đầu  hiểu  rằng  thuật  sống  chỉ  là  thuật  thích  ứng  với  hoàn  cảnh.  Trong  một 
 bức thư gửi cho bạn, ông viết: 

 “Con  kỳ  nhông  có  thể  sống  trong  cát  bỏng  được,  trứng  tằm  vùi  dưới 
 tuyết  mà  không  hư;  các  nông  dân  vô  học  không  biết  gì  về  các  bí  mật  của  hóa 
 công,  cứ  theo  bản  năng  mà  thích  ứng  với  thời  tiết  như  con  kỳ  nhông  và  trứng 
 tằm,  thở  cái  khí  nóng  ra  mà  hít  cái  khí  mát  vào,  nhờ  vậy  mà  thọ.  Tránh  mọi 
 sự phí sức, thuật sống chỉ có vậy.” 

 Điều  này  cũng  có  thể  hiểu  như   bác  sĩ  Đỗ  Hồng  Ngọc  đã  khuyên  người 
 già  nên  sống  “ở  đây  và  bây  giờ”  trong  chương   “Sống  Trong  Hiện  Tại”  : 
 “Sống  trong  hiện  tại  chính  là  cách  sống  tốt  nhất  của  người  già  vậy.”  (GSCS, 
 trang 43) 

 Nhơn  nhắc  Tô  Đông  Pha  về  tuổi  già,  cũng  xin  nhắc  trang  sách  của  thầy 
 Tuệ Sỹ: 

 “Đông  Pha  tiên  sinh  có  tài  làm  ra  vàng,  có  thể  lấp  được  sông,  nhưng 
 không thể làm cho tóc của mình đừng bạc trắng.” 

 Điều  ấy,  cho  ta  thấy  tuổi  già  không  từ  một  ai  và  dường  như  mỗi  đời 
 người,  ai  ai  cũng  phải  đến  hồi  mình  nhận  ra  mình  đã  già  bởi  vậy  mà  cổ  nhân 
 mới có câu: 

 “Ai ôi trẻ mãi ru mà, 

 Càng so sánh lắm càng già mất duyên.” 

 (Ca dao) 

 Tới một lúc già thiệt thì : 

 “Phận già cơm hẩm rau dưa, 

 Già quen việc nặng già ưa nâu sồng.” 

 (Ca dao) 

 Nhưng  khi  nào  thì  già  thiệt?  Trong  những  buổi  ngồi  uống  cà  phê  với 
 nhau,  đa  phần  là  những  người  quen  biết  đều  xê  xích  nhau  vài  ba  tuổi;  có 
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 người  quen  năm  nay  83  tuổi,  mỗi  khi  anh  muốn  nói  ai  già,  anh  thường  ví: 
 “Giống  như  ông  già  80!”  Mới  đây  bên  Hòa  Lan  có  một  người  đàn  ông  năm 
 nay  69  tuổi,  ông  cảm  thấy  mình  còn  rất  trẻ,  mới  như  49  tuổi,  nên  ông  làm  đơn 
 xin tòa án cho đổi năm sinh. 

 Tóm  lại,  qua  vài  con  số  vừa  nêu,  có  thể  nói  mỗi  người  có  riêng  cái  mức 
 gọi  là  tuổi  già  của  mình,  và  hổng  nhất  thiết  phải  thực  là  già  thì  mới  già,  cứ 
 vui lúc nào thì nhận ra mình già vào lúc ấy.  

 Trở  lại  với  Già  Sao  Cho  Sướng  của  bác  sĩ  Đỗ  Hồng  Ngọc,  với  tư  cách 
 một  người  đọc  nhà  quê  già  như  tôi,  tôi  thấy  các  chương  sách  của  tác  giả  rất 
 khế  hợp  với  tuổi  già  của  tôi  vô  cùng.  Là  một  người  cùng  thời,  nhỏ  hơn  tác  giả 
 một  vài  tuổi  nhưng  có  lẽ  vì  mình  không  biết  và  cũng  không  lưu  ý  cho  lắm, 
 hoặc  vô  tình  mà  mình  hổng  trăn  trở  gì  với  tuổi  già  của  mình  đã  âm  thầm  lặng 
 lẽ  gõ  cữa  tới  nhà  mình  tự  hồi  nào  mà  mình  đâu  có  hay  biết  gì  đâu!  Tuy  nhiên, 
 với  35  chương  trong  sách,  thì  có  nhiều  chương  đối  chiếu  lại,  tôi  thấy  đã  có 
 trải qua như các lời trình bày và căn dặn của tác giả.  

 Chẳng  hạn  như  chương  “  Kế  Hoạch  Già”  ,  thú  thật  tôi  đâu  có  kế  hoạch 
 gì  đâu,  mà  chỉ  sống  phất  phơ,  thản  nhiên  và  bình  thường  thôi,  không  biết  sắp 
 đặt  gì  trước  gì  sao  hết  ráo;  trong  khi  đó  qua  kinh  nghiệm  của  mình  và  qua 
 tiếp  xúc  với  bệnh  nhân  trong  tư  cách  là  một  bác  sĩ  và  tiếp  xúc  với  bạn  tu  học 
 trong  tư  cách  là  một  diễn  giả  về  đời  sống  tu  học  theo  ý  nghĩa  cao  đẹp  của  đạo 
 Phật,  tác  giả  đã  có  duyên  được  tiếp  xúc  với  nhiều  giới  tu  hiền  nên  cách  dẫn 
 giải  rất  giản  dị  mà  rõ  ràng,  dễ  hiểu  về  những  nhu  cầu  của  người  già,  mà  ai 
 đọc qua cũng có thể áp dụng được như: 

 –    Nhu cầu sinh học. 

 –  Nhu cầu an toàn. 

 –  Nhu cầu tình cảm. 

 –  Nhu cầu tự khẳng định. 

 –  Nhu cầu tâm linh.    

 Rồi chương “  Chất Lượng Cuộc Sống  ”, tác giả viết: 
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 “  Già  không  phải  là  bệnh  nhưng  già  thì  dễ  mắc  bệnh.  Mà  mắc  nhiều  thứ 
 bệnh  một  lúc!  Mọi  thứ  có  vẻ  như  đã  sẵn  sàng…  rệu  rã  nên  việc  chăm  sóc 
 càng  khó  khăn  hơn.  Có  một  khẩu  hiệu  :  “Bác  sĩ  tốt  nhất  là  chính  mình!”  Bởi 
 vì  lệ  thuộc  vào  thầy  thuốc  triền  miên  thì  chất  lượng  cuộc  sống  không  thể  nào 
 cao được! “Tự tại” vẫn luôn là niềm hạnh phúc!” 

 (GSCS, trang 33) 

 Về  chương  này,  tôi  có  anh  bạn  năm  nay  cũng  tròm  trèm  ở  tuổi  80  và 
 ảnh  lúc  nào  cũng  cảm  thấy  trong  người  có  rất  nhiều  bệnh.  Nào  máu  cao,  rồi 
 cao  mỡ,  thường  hay  hảo-hảo  mệt,  ảnh  hay  đi  chùa  lễ  Phật  và  đọc  kinh  sám 
 hối,  nhứt  là  sợ  chết.  Thật  tình  ra  anh  ấy  không  có  bệnh  gì  nhiều  qua  các  thử 
 nghiệm và nhận xét của bác sĩ gia đình mà chỉ do là ảnh hay tưởng tượng. 

 Ở  chương  “  Để  Có  Hạnh  Phúc  Tuổi  Già”,  tác  giả  tóm  lược  tuổi  già 
 thường có hạnh phúc khi: 

 –    Chấp  nhận  mình.  Hiểu  luật  vô  thường/  Từ  bi  với  mình.  Đừng  so  sánh 
 mình với người này người kia rồi suy bì, ganh tị. 

 –  Gần gũi những người trẻ … dễ thương. 

 –  Có ký ưc tốt về tuổi thơ và tuổi thanh niên của mình. 

 –  Được sắp xếp cuộc sống riêng theo ý mình, không bị áp đặt. 

 –  Được xã hội và gia đình chấp nhận, tôn trọng. 

 Năm  tiêu  chuẩn  vừa  kể,  tôi  thấy  tiêu  chuẩn  thứ  nhứt  là  quan  trong  nhứt 
 vì  mình  phải  biết  mình  già  là  mình  sướng  nhứt.  Mỗi  người  sinh  ra  và  lớn  lên 
 trong  mỗi  hoàn  cảnh  khác  nhau,  rồi  trải  qua  những  đoạn  đời  cũng  khác  nhau, 
 nên  không  ai  có  thể  giống  ai  trong  đời  sống  như  nhau;  vì  thế  mình  biết  chấp 
 nhận  mình  đã  đành,  mà  mình  còn  nên  rộng  lượng  và  thông  cảm  với  người 
 khác cũng cùng lứa tuổi với mình mà không giống như mình nữa! 

 Rồi ở chương “  Thiền “Quán Niệm Hơi Thở”,  tác giả viết: 

 Thở  bụng,  đã  là  tốt.  Thở  bụng  mà  biết  “quán  niệm  hơi  thở”  còn  tốt 
 hơn,  vì  đó  chính  là  “thiền”.  Vừa  “thiền  chỉ”  (samatha),  vừa  “thiền  quán” 
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 (vipassana).  “Quán”  là  quan  sát  một  cách  sâu  sắc,  còn  “niệm”  là  nhớ,  nghĩ 
  về.”  (GSCS, trang 99)  

 Nhắc  đến  hai  chương  này,  tôi  nhớ  “  Hồi  ở  Hàng  Châu,  Tô  Đông  Pha  đã 
 đêm  đêm  tập  thở,  nằm  yên  không  nhúc  nhích  để  chế  ngự  thể  chất  rồi  chế  ngự 
 tinh  thần.  Bây  giờ  ở  Hoàng  Châu,  ông  luyện  lại  phép  dưỡng  sinh  và  cả  phép 
 trường sinh nữa.” 

 (…) 

 “  Đông  Pha  cũng  tập  tham  thiền,  rồi  tập  nằm,  ngồi  theo  những  tư  thế 
 qui  định  để  vận  động  khí  huyết,  kiểm  soát  sự  hô  hấp,  tới  cái  mức  mỗi  hô  hấp 
 kéo  dài  được  “một  trăm  hai  mươi  lần  mạch  nhảy”,  nghĩa  là  khoảng  hai  phút. 
 Ông  lại  rán  luyện  cho  trí  óc  gạt  hết  các  ý  nghĩ  tạp  đi,  tập  trung  vào  một  ý,  rồi 
 lần  lần  càng  bớt  suy  nghĩ  càng  tốt,  rốt  cuộc  tới  trạng  thái  hoàn  toàn  tĩnh, 
 không  nghĩ  ngợi  gì  cả.  Ông  thấy  nhờ  vậy,  tâm  hồn  ông  thật  nhẹ  nhàng,  sảng 
 khoái, và viết thư chỉ cho bạn bè kinh nghiệm của mình.”     

 Rồi  hồi  bị  đày  ra  Hải  Nam:  “Mùa  thu  dông  tố  nhiều,  thuyền  ở  lục  địa 
 không  ra,  nên  ông  vẫn  có  lúc  đói:  hai  cha  con  bó  gối  nhìn  nhau  trong  căn 
 nhà  lạnh  và  rỗng,  “y  như  nhà  tu  hành  khổ  hạnh”  vậy.  Có  lần  ông  nhớ  những 
 con  ếch,  con  rắn  ở  dưới  ruộng  hay  trong  hang  thường  ngóc  cổ  lên  để  đớp 
 ánh  nắng  ban  mai.  Đói  qua,  ông  bắt  chước  chúng,  ngồi  ở  trước  cửa,  há 
 miệng  ra  hớp  ánh  nắng,  một  lát  thấy  bớt  đói,  mừng  quá,  ghi  vào  nhật  ký: 
 “Giản  dị  như  vậy  mà  sao  người  ta  không  biết  mà  thực  hành?  Có  lẽ  tại  muốn 
 vậy  thì  phải  có  đức  tự  chủ  mà  ít  ai  tự  chủ  được.  Gạo  ở  Đam  Châu  này  đắt 
 quá, cha con tôi phải dùng thuật ăn nắng. Ngày 14 tháng 4 năm 1099.”  

 Phải  chăng  Tô  Đông  Pha  bắt  chước  rắn,  ếch  trong  cách  “ăn  nắng”  cũng 
 là một cách thở, mà ít ai để ý và áp dụng. 

 Ghi  lại  điều  này,  thấy  điều  rất  quan  trọng  là  từ  thời  rất  xa  xôi,  người 
 xưa  đã  biết  tập  thở  và  tập  thiền  quán  rồi  và  cũng  có  ý  ghi  chép  lại  để  truyền 
 bá. 

 Ở chương “  Lãng Tai Đâu Chỉ Mình Ta”  , tác giả viết:  
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 “  Hơn  một  phần  ba  số  người  bị  lãng  tai  từ  tuổi  65  trở  lên.  Vậy  ta  có 
 lãng  tai  một  chút  thì  cũng  là  chuyện  bình  thường  thôi!  Đâu  phải  chỉ  mình  ta. 
 Mà  lãng  tai  một  chút  cũng  hay  chớ.  Khỏi  phải  nghe  những  lời  nói  xấu  mình! 
 Cái gì thích nghe thì nghe, không thì thôi.” 

 (…) 

 Kinh  nghiệm  là  nếu  bị  lãng  tai,  đừng  buồn!  Ai  biểu  …  già  chi!  Già  thì 
 nó  vậy.  Đâu  phải  chỉ  mình  ta.  Tai  kém  mắt  kém,  cái  gì  cũng  kém.  Già  mà  tai 
 thính, mắt tinh hoài thì ai chịu cho nổi!” (  GSCS,  trang 132) 

 Đọc  mấy  lời  này  tôi  thấy  sướng  quá,  bởi  vì  tôi  không  biết  tôi  bị  điếc  từ 
 hồi  năm  nào,  nhưng  có  lẽ  cũng  hơi  lâu  rồi.  Vâng,  tôi  đâu  có  biết  buồn  ai! 
 Chẳng  những  vậy  mà  tôi  có  nhiều  cái  vui  nhờ  bị  điếc.  Chẳng  hạn  như  tôi 
 nghe  anh  em  ngồi  uống  cà  phê  chung  lịch  sự  giới  thiệu  với  người  lạ  là  anh 
 này  hơi  lãng  tai.  Tôi  đính  chánh  liền,  hổng  phải  lãng  tai  đâu  mà  là  điếc,  và  lại 
 điếc  hơi  khá  nặng,  nhứt  là  lổ  tai  bên  trái  điếc  tới  trên  99%  và  lổ  tai  bên  mặt 
 còn nghe được chút chút, đâu cũng điếc khoảng 70%. 

 Rồi  có  anh  em  lại  nghi  ngờ  tôi  giả  điếc,  và  các  anh  nói  Hai  Trầu  điếc 
 nhưng  nói  lén  ổng  là  ổng  biết  hết  như  bài  ca  trù  “Cách  Giả  Điếc”  của  cụ 
 Nguyễn Khuyến mà tôi thấy trong Văn Đàn Bảo Giám:  

 Cách Giả Điếc 

 (Bỡn ông Dương Khuê) 

 Trong thiên hạ có anh giả điếc 
 Khéo ngơ ngơ ngác ngác ngỡ là ngây 
 Chẳng ai ngờ sáng tai họ điếc tai cầy 
 Lối điếc ấy sau này em muốn học 
 Toạ trung đàm tiếu nhân như mộc 
 Dạ bán phan viên nhĩ tự hầu 
 Khi vườn sau khi ao trước khi điếu thuốc khi miếng trầu 
 khi trà chuyên năm bảy chén khi Kiều lẩy một đôi câu 
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 Sáng một chốc lâu lâu rồi lại điếc 
 Điếc như thế ai không muốn điếc 
 Lối điếc anh dễ bắt chước ru mà 
 Hỏi anh anh cứ ậm à” 

 (Đặc  biệt,  bản  in  trong  Văn  Đàn  Bảo  Giám  không  có  bỏ  dấu  chấm, 
 phết.). 

 Hai  Trầu…  giả  điếc!  Kiểm  tra  lại  pin  máy  điếc  mất  mấy  lần!  Anh  còn 
 cho nghe thử máy điếc nó ù ù khó chịu ra sao! 

 Nói  thế  cũng  hơi  oan  cho  tôi!  Đôi  lúc  tôi  có  mang  máy  nghe,  nhưng  có 
 khi  các  anh  nói  nhỏ  mình  hổng  nghe  rõ  hoặc  máy  nghe  hết  pin,  nên  cũng  như 
 không.  Bởi  vậy  Bác  sĩ  Đỗ  Hồng  có  nhắc:”Nếu  các  cụ  có  mang  máy  nghe, 
 phải  chắc  chắn  là  máy  đã  mở,  còn  pin,  đang  hoạt  động  tốt.”  (GSCS,  trang 
 134).  Rồi  tác  giả  còn  dặn:”  Nếu  cần,  nhờ  người  nhà,  người  chăm  sóc  các  cụ 
 “phiên dịch” giùm vì họ đã quen.” (GSCS, trang 135). 

 Ngoài  ra,  tôi  có  cái  vui  nữa  là  do  bị  điếc,  nên  tôi  gởi  email  thông  báo 
 cho  tất  cả  anh  em  quen  biết  là  tôi  bị  điếc  nên  nghe  điện  thoại  rất  khó,  nên  bạn 
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 bè  hổng  ai  muốn  gọi  cho  tôi  hết  vì  các  anh  ấy  nghĩ  và  truyền  tin  cho  nhau  Hai 
 Trầu nó bị điếc rồi! 

 Chương  “  Lú  Lẫn  Tuổi  Già  (  Alzheimer),  tác  giả  viết:  “  Bắt  đầu  bằng  sự 
 sa  sút  trí  nhớ,  có  khi  cho  là  tại  lão  hóa,  tại  trầm  cảm,  vì  những  dấu  hiệu  lúc 
 đầu  mơ  hồ  nhưng  dần  dần  rõ  thêm  theo  thời  gian:  Triệu  chứng  chánh  là  thay 
 đổi  tâm  trạng,  thay  đổi  hành  vi,  mất  khả  năng  ngôn  ngữ,  mất  trí  nhớ  trầm 
 trọng và suy giảm các giác quan.”  (GSCS, trang 141) 

 Tôi  thấy  tôi  dường  như  có  vài  triệu  chứng  ấy.  Tôi  ưa  quên:  bỏ  gì  quên 
 nấy.  Chẳng  hạn  đi  ra  xe  quên  chìa  khóa,  kiếng  mang  trên  mắt  cứ  đi  tìm  hoài; 
 hoặc  giả  hai  cái  máy  nghe  mang  ở  hai  lỗ  tai  lại  đi  kiếm  trong  túi  áo…  Bà  chị 
 thứ  Ba  tôi  bị  lẫn  gần  vài  ba   năm  nay.  Những  chuyện  gì  mới  chỉ  hổng  nhớ.  Cứ 
 lập  đi  lập  lại  hoài  một  câu  hỏi  nhưng  có  điều  những  chuyện  cũ  cách  nay  rất 
 lâu,  có  tới  sáu  bảy  chục  năm  thì  chỉ  nhớ.  Do  vậy,   Bác  sĩ  có  nhắc:  “Tránh  đi 
 lạc,  nên  có  người  trông  chừng,  nên  cho  mang  bảng  tên  ghi  địa  chỉ,  điện  thoại 
 v.v…”(GSCS,  trang  144).  Tôi  thấy  lời  dặn  này  rất  cần  vì  hổng  biết  lúc  nào 
 bệnh nặng thêm và có khi hổng biết đường về nhà! 

 Chương  “  Từ  Bi  Với  Mình”,  sau  khi  nhắc  qua  sự  kết  hợp  của  trên  hai 
 trăm  cái  xương  lớn  nhỏ  ráp  nối  với  nhau  để  thành  một  khung  xương  của  cơ 
 thể  con  người;  rồi  trái  tim  của  con  người  nữa  cứ  co  bóp  hoài  không  ngừng 
 nghỉ;  rồi  tới  mạch  máu  của  mỗi  người,  nhứt  là  người  già  mạch  máu  cứng  lại 
 nên  huyết  áp  tăng  cao;  rồi  tới  buồng  phổi  nơi  con  người  trao  đổi  không  khí  để 
 sống,  tác  giả  kết:“  Tóm  lại,  thương  cái  bộ  xương  của  mình  một  chút,  thương 
 quả  tim  mình,  buồng  phổi  mình,  dạ  dày  mình  một  chút…  Tóm  lại  hãy  từ  bi 
 với mình một chút.”  (GSCS, trang 120) 

 Những  lời  khuyên  này  rất  thiết  thực  mà,  cách  nào  đó,  nó  còn  hợp  với 
 lời  khuyên  của  André  Maurois  trong  Thư  Ngỏ  Gởi  Tuổi  Đôi  Mươi,  ông  cũng 
 khuyên: “  Chúng ta đừng nên tàn ác với chính mình  ”. 

 Chương  “  Thú  Cưng  ”  và  chương  “  Rèn  Tập  Não  Bộ  ”,  cả  hai  chương 
 này  tác  giả  khuyên  người  già  nên  có  cái  gì  đó  để  vui  chơi  cho  tâm  hồn  được 
 thư  thới  như  nuôi  vật  cưng  trong  nhà  và  rèn  luyện  bộ  não  mà  hai  điều  trong 
 năm  điều  tác  giả  căn  dặn  tôi  mê  là  “kích  thích  thần  kinh”  và  “tâm  linh”  như 
 “từ bi hỷ xã”. 
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 Về  hai  chương  này,  ở  ngoài  đời  tôi  có  thực  hiện  được  phần  nào  lời  căn 
 dặn  của  tác  giả.  Thay  vì  nuôi  thú  cưng,  tôi  lại  nuôi  rong  và  nuôi  cá,  rong  đuôi 
 chồn  và  cá  he,  cá  sặt,  rất  rẻ.  Nuôi  cá  he,  cá  sặt  để  vui  chơi  mà  cũng  để  nhớ 
 Má nữa! 

 Ngoài  ra,  trong  vườn  dù  sân  sau  nhà  không  rộng  lắm  nhưng  tôi  thích 
 trồng  nhiều  loại  cây  quen,  nhứt  là  cam  quít  bưởi,  mận,  khế,  xoài,  những  loại 
 cây  ở  quê  mình  ưa  trồng,  trái  nhiều  lắm.  Rồi  tôi  cũng  trồng  nhiều  loại  rau  như 
 rau  càng  cua,  rau  ngò  om,  quế,  rau  thơm  vân  vân…  Tuổi  già  nghe  cây  trái 
 vào mùa làm tâm hồn mình cũng vui lây với thiên nhiên trời đất. 

   

   

 Qua  một  vài  đối  chiếu  với  một  vài  chương  sách  trong  tác  phẩm  “Già 
 Sao  Cho  Sướng”  của  Bác  sĩ  Đỗ  Hồng  Ngọc,  tôi  thấy  mình  gặt  hái  được  rất 
 nhiều  điều  bổ  ích,  một  phần  vì  tác  giả  quá  già  giặn  kinh  nghiệm  trong  nghề 
 nghiệp  một  lương  y  của  mình,  một  phần  tác  giả  đi  đây  đi  đó  nhiều,  nhứt  là  lại 
 có  tính  tình  bình  dân,  lúc  nào  cũng  nhớ  về  thời  còn  nhỏ  chạy  giặc  tản  cư  nơi 
 vùng  quê  Lagi  ăn  muối  vùi,  nên  lời  văn  như  một  lời  tâm  tình  hơn  là  chỉ  dạy 
 mà  lại  có  lòng  “từ  bi  hỷ  xả”  nữa,  nên  văn  rất  hiền  và  thân  mật.  Nay  tôi  hơi  già 
 bộn  rồi,  nhưng  đọc  sách  “Già  Sao  Cho  Sướng”  của  Bác  sĩ  Đỗ  Hồng  Ngọc,  tôi 
 thấy vui quá là vui… 
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 Hai Trầu 

 CHI� CO�  CA�Y ĐƠ� I LA�  MA� I MA� I XANH TƯƠI 	!	

 NGUYỄN HIỀN-ĐỨC 

 Mọi  người  đều  đang  sống  những  năm  tháng  hiện  tại  chỉ  có  một  lần  trong  đời, 
 một  đi  không  trở  lại.  Vậy  mà  chỉ  sống  ơ  hờ,  không  niềm  vui  thì  thật  là  uổng  phí. 
 Trước hết, phải trả lời câu hỏi: Chúng ta sống để làm gì? 

 Matsushita Konosuke 
 HÃY SỐNG MỘT CUỘC SỐNG LUÔN LUÔN VUI VẺ! 

 1. Một ít danh ngôn về niềm vui 
 * Niềm vui là một vũ khí trong cuộc đấu tranh của cuộc sống. 
 Sinler 

 *  Tình trạng tinh thần bình thường của con người là  vui vẻ. 
 Sê-khốp 

 *  Liên  quan  mật  thiết  với  hào  hứng  và  thiện  chí,  niềm  vui  là  một  nguồn  sáng 
 tạo nên những điều kỳ diệu. 

 Khuyết danh 

 *  Cuộc  sống  được  cấu  tạo  từng  phút,  từng  ngày.  Mỗi  ngày  là  một  cuộc  đời 
 nhỏ  và  phải  sống  từng  ngày  bằng  sự  quan  tâm  khai  thác  tất  cả  những  niềm  vui  mà 
 nó mang lại. 

 Một  người  thông  minh  không  bao  giờ  xây  dựng  một  lý  tưởng  cho  cuộc  đời 
 mình  chỉ  bằng  sự  kiện  là  mình  đang  tồn  tại  sống,  mà  con  người  còn  muốn  sống  toại 
 nguyện,  phong  phú,  dạt  dào.  Bởi  vậy,  con  người  không  chỉ  cần  đến  cái  ăn  cái  mặc 
 hằng ngày, công việc hằng ngày, mà nhất thiết phải có niềm vui hằng ngày. 
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 Khuyết danh 

 *  Vui  vẻ  với  người  khác  và  vì  người  khác  là  phương  pháp  dễ  dàng  nhất  và 
 chắc  chắn  nhất  để  giảm  căng  thẳng  và  trở  thành  người  hạnh  phúc  hơn.  Bất  cứ  khi 
 nào  bạn  có  ý  thức  chia  sẻ  niềm  vui  với  người  khác,  thì  chắc  chắn  bạn  cũng  được  vui 
 vẻ. 

 Khuyết danh 

 *  Ông  Jonathan  Swift,  tác  giả  cuốn  Gulliver  phiêu  lưu  ký  ,  là  một  người  theo 
 chủ  nghĩa  bi  quan  cực  đoan,  chưa  từng  thấy  trong  lịch  sử  văn  chương  Anh  Cát  Lợi. 
 Ông  tiếc  đã  sinh  ra  làm  người,  đến  nỗi  luôn  luôn  mặc  đồ  đen  và  nhất  định  nhịn  đói 
 trong  những  lễ  sinh  nhật  của  ông.  Vậy  mà  con  người  có  bệnh  thất  vọng  cố  hữu  này 
 cũng  công  nhận  rằng  tính  tình  vui  vẻ  và  sự  vui  sống  là  thuộc  bổ  nhất  cho  sức  khỏe 
 con  người.  Chính  ông  đã  tuyên  bố  rằng:  “Những  bác  sĩ  mát  tay  nhất  thế  giới  là  sự 
 Điều độ, Bình tĩnh  và  Vui vẻ  ”. 

 Dale Carnegie 

 *  Người  nào  vui  vẻ,  nhiệt  tình  bao  giờ  cũng  được  quý  trọng,  được  người  khác 
 mong đợi. 

 Khuyết danh 

 *  Một  trong  những  thuốc  men  tốt  nhất  để  chống  lại  các  bệnh  là  một  tinh  thần 
 sảng khoái. Những người vui vẻ bao giờ cũng khỏi được tất cả các loại bệnh. 

 Abros Paré. 

 *  Một  trái  tim  vui  vẻ  giết  chết  nhiều  vi  trùng  hơn  tất  cả  các  kho  thuốc  kháng 
 sinh trên thế giới. 

 Khuyết danh 

 *  Nụ  cười  là  người  bạn  đồng  hành  tốt  nhất  của  nghỉ  ngơi  và  là  người  trợ  lý 
 tuyệt vời cho các thầy thuốc. 
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 Khuyết danh 
 *  Alfred  Adler,  nhà  trị  bệnh  thần  kinh  trứ  danh,  có  nói  một  câu  lạ  lùng  nhất  từ 

 trước  đến  giờ.  Ông  biểu  những  người  mang  bệnh  âu  sầu  rằng:  “Chỉ  trong  hai  tuần  là 
 ông  hết  bệnh,  nếu  ông  theo  đúng  phương  pháp  này:  Ráng  mỗi  ngày  kiếm  cách  làm 
 vui một người nào đó”. 

 Dale Carnegie 

 * Tiếng cười là kẻ thù lớn nhất của bệnh tiêu hóa. 
 Khuyết danh 

 *  Ai  cũng  biết  trạng  thái  vui  vẻ,  thoải  mái,  nhanh  nhẹn,  lạc  quan  tạo  nên  một 
 bầu không khí thuận lợi cho hoạt động của hệ thần kinh và toàn bộ cơ thể. 

 Khuyết danh 

 2. Quẳng gánh lo đi và vui sống! 
 Nguyên  tác  How  to  stop  worrying  and  start  living  của  Dale  Carnegie.  Bản 

 Việt  dịch  của  Nguyễn  Hiến  Lê:  Quẳng  gánh  lo  đi  và  vui  sống  .  Cuốn  này  và  cuốn 
 Đắc  nhân  tâm:  Bí  quyết  của  thành  công  cũng  của  Dale  Carnegie,  cũng  do  Nguyễn 
 Hiến  Lê  dịch,  đã  được  xuất  bản  trong  những  năm  50  và  tái  bản  liên  tục.  Quẳng 
 gánh lo đi và vui sống  gồm 8 phần, 30 chương để chỉ  cho ta biết: 

 - Những ảnh hưởng của ưu tư tai hại cho tinh thần, cơ thể ra sao? 
 - Cách phân tích ưu tư. 
 - Cách diệt chứng ưu tư. 
 - Cách luyện cho có một thái độ bình tĩnh, vui vẻ, thản nhiên. 
 -  Cách  diệt  ba  nguyên  nhân  chính  sinh  ra  ưu  tư  là  sự  mỏi  mệt  -  sự  chán  nản 

 về nghề nghiệp - sự túng thiếu. 
 Tính  thiết  thực,  hữu  ích  và  tầm  quan  trọng  đặc  biệt  của  cuốn  sách  này  đối  với 

 chúng ta thể hiện qua các phần sau đây: 
 Phần thứ nhất: Những phương sách căn bản để diệt lo. 
 Phần thứ nhì: Những thuật căn bản để phân tích những vấn đề rắc rối. 
 Phần thứ ba: Diệt tật ưu phiền đi đừng để nó diệt ta. 
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 Phần thứ tư: Bảy cách luyện tinh thần để được thảnh thơi và sung sướng. 
 Phần thứ năm: Hoàng kim quy tắc để thắng ưu tư. 
 Phần thứ sáu: Sáu cách tránh mệt và ưu tư để bảo toàn nghị lực và can đảm. 
 Phần thứ bảy: Lựa nghề cách nào để thành công và mãn nguyện. 
 Phần thứ tám: Làm sao bớt lo về tài chánh. 
 Trong  lời  Tựa,  học  giả  Nguyễn  Hiến  Lê  viết:  “…Chính  chúng  ta  mới  đáng 

 thương!”  Nếu  vậy  thì  đời  quả  là  một  bể  khổ  mà  bốn  câu  thơ  này  của  Đoàn  Như 
 Khuê thiệt thâm thúy vô cùng: 

 Bể thẳm mênh mông sóng lụt trời! 
 Khách trần chèo một lá thuyền chơi, 
 Thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, 
 Coi lại cùng trong bể khổ thôi. 
 “Chính chúng ta mới đáng thương!”. 
 Nếu  vậy  thì  cái  bề  ngoài  vui  tươi  kia  chỉ  là  cái  vỏ  của  một  tâm  hồn  chán  nản, 

 bị  phiền  muộn,  ưu  tư,  ganh  ghét,  hờn  oán  dày  vò!  Mặt  biển  phẳng  lặng,  phản  chiếu 
 màu  trời  rực  rỡ  đấy,  nhưng  dưới  đáy  có  những  lượn  sóng  ngầm  đủ  sức  cuốn  cát  và 
 lay  đá.  Cánh  đồng  tươi  thắm  cười  đón  gió  xuân  đây,  nhưng  trong  hoa,  sâu  đã  lẳng 
 lặng đục nhụy và hút nhựa không ngừng. 

 Phải  ngăn  những  đợt  sóng  oán  hờn  ấy  lại,  diệt  con  sâu  ưu  tư  đó  đi,  nếu 
 không,  chúng  sẽ  diệt  ta  mất,  và  chẳng  sớm  thì  chầy,  ta  sẽ  sinh  ra  cáu  kỉnh,  chán 
 chường, đau tim, đau bao tử, mất ngủ, mất ăn, mắc bệnh thần kinh và loạn óc”. 

 Dale  Carnegie  viết  cuốn  Quẳng  Gánh  Lo  Đi  Và  Vui  Sống  này  chính  để  chỉ 
 cho  ta  cách  diệt  những  kẻ  thù  vô  hình  ấy.  Ta  thiệt  khó  thắng  vì  chúng  ngự  trị  ngay 
 trong thâm tâm ta, nhưng ta phải thắng, vì thắng mới có thể SỐNG được. 

 …  Riêng  chúng  tôi,  từ  khi  vì  duyên  may  được  đọc  cuốn  ấy,  đã  thấy  tâm  hồn 
 nhẹ  nhàng,  khoáng  đạt  hơn  trước  nhiều.  Và  mỗi  lần  có  điều  gì  thắc  mắc,  mở  sách 
 ra,  là  thấy  ngay  cách  giải  quyết,  chẳng  khác  Tôn  Tẩn  khi  xưa  mỗi  lúc  lâm  nguy  mở 
 cẩm nang của thầy cho, tìm phương thoát nạn. 

 Nếu  đời  người  quả  là  bể  thẳm  thì  cuốn  sách  này  chính  là  ngọn  gió  thần  đưa 
 thuyền ta tới cõi Nát bàn, một cõi Nát bàn ở ngay trần thế. 

 Chúng  tôi  xin  trân  trọng  tặng  nó  cho  hết  thảy  những  bạn  đương  còn  bị  con 
 sâu  ưu  tư  làm  cho  khổ  sở  trằn  trọc  canh  khuya,  tan  nát  cõi  lòng.  Ngay  từ  những 
 chương  đầu,  bạn  sẽ  thấy  tư  tưởng  sầu  thảm  của  bạn  tiêu  tan  như  sương  mù  gặp 
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 nắng  xuân  và  bạn  sẽ  mỉm  cười  nhận  rằng  đời  quả  đáng  sống.  Kìa,  đô  đốc  Byrd  đã 
 nói:  “Chúng  ta  không  cô  độc  trên  thế  giới  này  đâu,  cả  những  vật  vô  tri  như  mặt 
 trăng,  mặt  trời,  cũng  cứ  đều  đều,  đúng  ngày,  đúng  giờ  lại  chiếu  sáng  chúng  ta,  lại 
 cho  ta  cảnh  rực  rỡ  của  bình  minh  hoặc  cảnh  êm  đềm  của  đêm  lặng”  .  (  Sđd,  tr.  5-6  & 
 9-10). 

 Tôi  nghĩ  không  ai  có  thể  nhận  xét  đầy  đủ,  chính  xác,  sâu  sắc  hơn  Cụ  Nguyễn 
 về giá trị của cuốn sách này! 

 Riêng  với  tôi,  Quẳng  gánh  lo  đi  vào  vui  sống  là  cuốn  sách  gối  đầu  giường,  là 
 người  bạn  thân  thiết  cùng  đồng  hành,  cùng  sẻ  chia  với  tôi  suốt  hơn  50  năm  qua.  Tôi 
 vốn  mê  sách  và  chịu  khó  đọc  sách,  đọc  linh  tinh  nhiều  loại;  nhưng  đây  là  một  quyển 
 sách  tôi  đọc  nhiều  lần  nhất  trong  đời.  Như  là  một  nhu  cầu  và  thực  sự  là  một  nhu 
 cầu:  mỗi  năm  tôi  đọc  lại  cuốn  này  ít  nhất  một  lần,  có  những  năm:  1988,  1989,  1990 
 tôi  đọc  nó  đến  4  -  5  lần/năm.  Tôi  Quẳng  gánh  lo  đi  và  vui  sống  trong  những  thời 
 điểm  có  và  không,  được  và  mất,  thăng  và  trầm,  vinh  và  nhục,  nổi  và  chìm,  lên  và 
 xuống…  Nói  chung  là  ở  vào  những  thời  điểm  khắc  nghiệt,  đau  buồn  và  u  uẩn  nhất 
 trong  cuộc  sống.  Tôi  thấu  cảm  một  điều  rằng,  Quẳng  gánh  lo  đi  và  vui  sống  đã  chỉ 
 đường  cho  tôi  khỏi  lạc  lối,  giúp  tôi  có  thêm  ý  chí  và  nghị  lực  để  đứng  dậy  và  hướng 
 về  phía  trước;  nó  giúp  tôi  những  đức  tính  cần  phải  có:  khoan  dung,  tha  thứ,  thông 
 cảm  cho  những  người  đã  vu  oan  giá  họa  tôi;  nó  thay  đổi  thái  độ  của  tôi  trong  cuộc 
 sống  theo  chiều  hướng  tích  cực  nhất;  nó  đã  đổi  đời  tôi.  Với  tôi,  Quẳng  Gánh  Lo  Đi 
 Và  Vui  Sống  là  một  người  chỉ  đường  sáng  suốt,  chân  thành,  có  trách  nhiệm,  là  người 
 bạn tri âm tri kỷ.  Một cuốn sách vô giá! Một quyển  sách cứu người! 

 3.  Ann  Frank:  Yêu  thương  cuộc  sống  và  tìm  kiếm  niềm  vui  đến  tận  cùng 
 cái chết 

 Đọc  Quẳng  Gánh  Lo  Đi  Và  Vui  Sống  ,  chúng  ta  cảm  phục  những  con  người 
 biết  vượt  qua  nỗi  bất  hạnh,  biết  vượt  lên  chính  mình  để  tạo  ra  cho  mình  và  người 
 thân  một  cuộc  sống  an  lành,  hạnh  phúc  và  thành  đạt.  Nhưng,  theo  tôi,  chưa  có  người 
 nào  sống  khốn  khổ,  bi  thảm  trước  cái  chết  rình  rập  từng  phút  từng  giây  như  Ann 
 Frank.  Thế  mà,  đáng  kính  phục  thay,  cô  gái  mười  ba  tuổi  ấy  vẫn  luôn  bám  vào  tin 
 tưởng  để  sống,  luôn  phát  hiện  và  nâng  niu  từng  giọt  nắng,  từng  giọt  nước,  từng  lá 
 xanh,  từng  nụ  hoa,  từng  cánh  chim.  Cô  ngất  ngây  ngắm  màu  xanh  tuyệt  diệu  của 
 bầu  trời…  Tất  cả  những  điều  đơn  giản  ấy,  quen  thuộc  ấy  đã  tiếp  thêm  sức  sống  cho 
 Ann  và  tôi  muốn  nhắc  đi  nhắc  lại  nhiều  lần  những  cảm  nhận  sâu  sắc  và  tuyệt  vời 
 của Ann Frank: 

 -  “Chừng  nào  tôi  còn  thấy,  chừng  nào  tôi  hưởng  được  những  tia  nắng  kia  với 
 bầu trời không gợn mây ấy, chừng đó tôi không thể buồn được”. 
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 -  “Tôi  tin  tưởng  mãnh  liệt  rằng  giữa  bao  nhiêu  bất  hạnh,  thiên  nhiên  vẫn  có 
 thể xóa đi rất nhiều đau khổ”. 

 Tôi  đã  đọc  lại  nhiều  lần  tập  Nhật  ký  Ann  Frank  và  lặng  người  vì  những  xúc 
 cảm,  những  lao  xao  trong  tận  đáy  lòng.  Tôi  không  thể  viết  những  cảm  xúc  nghẹn 
 ngào  đó,  nên  tôi  mượn  bài  viết  của  Giáo  sư  Cao  Huy  Thuần,  trong  bài  Hồn  Của  Cây 
 sau đây: 

 …  “Sống  với  người,  cây  có  linh  hồn:  tôi  biết  điều  đó  từ  nhỏ.  Cây  biết  nói 
 chuyện  với  chim,  biết  hát  với  gió,  biết  mơ  mộng  với  trăng,  biết  cãi  nhau  với  bão,  và 
 biết  dọa  tôi  lúc  đêm  khuya.  Cây  biết  xỏa  tóc  bên  bờ  hồ  làm  người  thất  tình.  Cây  biết 
 làm  liễu  đìu  hiu  đứng  chịu  tang  với  mùa  thu.  Tôi  đã  từng  thấy  người  ta  buộc  khăn 
 tang cho cây trong vườn khi gia chủ chết. Và có cây nhớ chủ, chết theo. 

 Cây  thân  thuộc  với  con  người  như  thế  nên  con  người  đem  luôn  cây  vào  cổ 
 tích.  Ngửa  mặt  lên  trời,  cây  đa  nằm  trọn  lòng  mặt  trăng.  Cây  biết  khóc  là  chuyện  trẻ 
 con  chúng  tôi  học  từ  lúc  nhỏ.  Sách  lớp  ba  của  chúng  tôi  kể:  Nhà  kia,  cha  mẹ  vừa 
 mất,  anh  chị  em  đã  chia  nhau  gia  tài,  cái  gì  cũng  chia,  bàn  nhau  chia  luôn  cả  cây  cổ 
 thụ  trong  sân.  Cây  chứng  kiến  cảnh  gia  đình  ly  tán,  buồn  quá,  chỉ  trong  một  đêm 
 cành  khô  lá  rũ.  Anh  em  tĩnh  ngộ:  cây  kia  còn  có  tình,  sao  chúng  ta  lại  nỡ  để  mất 
 nhau? 

 Cây  có  linh  hồn,  cây  có  cổ  tích,  cây  là  bạn  của  người,  cây  biết  khóc…  chừng 
 đó  đủ  cho  tôi  nhìn  cây  để  thấy  “biến  cố  nổi  bật  nhất  thế  giới  trong  năm”  -  (Đinh 
 Hợi  -  NHĐ).  Tôi  kể  về  ba  cây,  ba  chuyện  của  năm  2007,  trong  đó  cây  đều  buồn,  đều 
 chứng kiến nỗi khổ của con người, nạn nhân của áp bức, của chủ nghĩa. 

 Chuyện thứ nhất là cây hồ đào trước nhà Ann Frank. 
 “Ann  Frank  là  một  cô  gái  mười  ba  tuổi  sống  chui  trong  hai  năm  ròng  trên  gác 

 thượng  một  căn  nhà  ở  Amsterdam  để  trốn  lính  quốc  xã  lùng  nã  người  Do  Thái.  Nhật 
 ký  mà  cô  để  lại  trước  khi  bị  bắt  và  chết  làm  xúc  động  cả  một  thế  hệ.  Cây  hồ  đào  lực 
 lưỡng ấy vẫn còn ngự trị cho đến nay trước nhà cũ của cô gái. 

 Vươn  cao  trước  cửa,  cây  ấy  là  người  bạn  duy  nhất  của  cô  ở  thế  giới  bên 
 ngoài,  trải  lòng  đón  nhận  những  tưởng  tượng,  mộng  mơ  của  một  tâm  hồn  thơ  ngây. 
 Trong nhật ký đề ngày 23.2.1944, cô viết: 

 “Chúng  tôi  cùng  ngắm  màu  xanh  tuyệt  diệu  của  bầu  trời,  ngắm  cây  hồ  đào 
 rụng  hết  lá,  từng  giọt  nước  nhỏ  long  lanh  ánh  nắng  trên  cành,  ngắm  mấy  con  hải  âu 
 và  chim  chóc  cánh  trắng  như  bạc  liệng  trong  nắng,  tất  cả  làm  chúng  tôi  xúc  động, 
 nghẹn ngào, không nói nên lời”. 

 Xuân  đến,  cây  ra  lá,  nhật  ký  18.4.1944  chép:  “Tháng  tư  đến  thật  rạng  rỡ, 
 không  nóng  lắm  cũng  không  lạnh  lắm,  thỉnh  thoảng  mưa  nhẹ  như  sương  trắng.  Cây 
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 hồ  đào  của  chúng  tôi  đã  bắt  đầu  trổ  lá  xanh,  loáng  thoáng  hoa  từng  chùm  chớm 
 nở”. 

 Một  tháng  sau,  hoa  nở  rộ  trong  nhật  ký  13.5.1944:  “Cây  hồ  đào  của  chúng 
 tôi nở hoa rực rỡ, từ gốc đến ngọn lá chen nhau trổ xanh, đẹp hơn cả năm qua”. 

 Vậy  là  hai  năm  cô  sống  với  cây.  Trước  đó,  khi  còn  là  cô  bé  tung  tăng  bay 
 nhảy  trong  tự  do,  cô  không  hề  biết  đến  thiên  nhiên.  Khi  đọc  nhật  ký  của  cô  để  lại, 
 cha  cô,  người  duy  nhất  sống  sót  trong  gia  đình,  không  nén  được  ngạc  nhiên:  “Làm 
 sao  biết  được  Ann  đã  nghĩ  gì  trong  đầu  khi  nhìn  những  khung  trời  xanh  bé  nhỏ,  khi 
 ngắm  bầy  hải  âu  chao  cánh,  tôi  đâu  ngờ  Ann  yêu  cây  hồ  đào  đến  thế  vì  có  bao  giờ 
 con  tôi  quan  tâm  đến  thiên  nhiên  đâu?”  Ông  nói  thêm:  “Ann  tìm  mối  liên  hệ  với 
 thiên nhiên khi phải sống như chim trong lồng”. 

 Đó  là  lần  cuối  cùng  cây  hồ  đào  nở  hoa  cho  cô  gái  tù  ngục.  Hai  tháng  rưỡi  sau, 
 ngày  4.8.1944,  cô  bị  bắt.  Nhật  ký  để  lại  vẽ  ra  một  Ann  Frank  bám  chắc  vào  tin 
 tưởng  để  sống.  Cô  không  nói  với  ai,  chỉ  thổ  lộ  với  cây  :  “Chừng  nào  tôi  còn  thấy, 
 chừng  nào  tôi  hưởng  được  những  tia  nắng  kia  với  bầu  trời  không  gợn  mây  ấy, 
 chừng  đó  tôi  không  thể  buồn  được”.  Dường  như  cây  hồ  đào  ngoài  kia  lao  xao  dòng 
 chữ  của  cô  mỗi  khi  gió  thoảng  qua.  Gió  thoảng  qua,  cây  lao  xao  dòng  chữ  khác: 
 “Tôi  tin  tưởng  mãnh  liệt  rằng  giữa  bao  nhiêu  bất  hạnh,  thiên  nhiên  vẫn  có  thể  xóa 
 đi rất nhiều đau khổ”. 

 Nhưng  không  phải  cây  hồ  đào  chỉ  reo  vui  với  giọng  lạc  quan.  Nhật  ký  còn 
 gởi  đến  cây  lo  âu,  run  sợ,  hãi  hùng,  khiếp  đảm,  mỗi  khi  cô  gái  tưởng  như  có  lính 
 đến  xét  nhà.  Tháng  tám,  không  biết  cây  hồ  đào  đã  khóc  như  thế  nào  khi  lính  xông 
 vào  nhà  vì  có  người  tố  giác.  Nhưng  chắc  chắn  cây  đã  khóc  vì  cây  có  linh  hồn,  cây 
 hiểu  hết  buồn  vui  của  bất  cứ  ai  biết  nói  chuyện  với  cây.  Tháng  tám,  cây  hồ  đào  đã 
 khô  quả.  Ai  đọc  sách  dưới  hồ  đào  đều  biết:  thỉnh  thoảng  một  quả  khô  rơi  trên  vai, 
 trên  đầu,  trên  trang  sách.  Ai  dám  nói  chắc,  khi  lính  tống  cô  gái  lên  xe,  khi  cây  đánh 
 hơi  thấy  bên  kia  cửa  sổ  không  còn  mùi  quen  của  người  bạn  thân  nữa,  khi  cái  gác 
 trống  trơn  ảm  đạm  để  tang  người  viết  nhật  ký,  cây  không  thả  xuống  sân  một  quả 
 khô? Ai dám nói đó không phải là nước mắt? 

 Bởi  vậy,  từ  đó  đến  nay  cây  hồ  đào  của  Ann  Frank  đã  trở  thành  biểu  tượng  của 
 hy  vọng,  của  tự  do,  người  làm  chứng  khiêm  tốn  mà  hùng  biện  chống  lại  một  chủ 
 nghĩa  phi  nhân,  vô  đạo.  Cái  cây  ấy,  năm  nay  đã  150  tuổi,  già  yếu,  lâm  bệnh.  Suốt 
 năm  dư  luận  xôn  xao  về  số  phận  của  cây.  Thị  xã  Amsterdam  yêu  cầu  đốn.  Nhưng  ai 
 nỡ  đón  cây  của  Ann  Frank?  Các  hội  bạn  của  Ann  Frank  trên  thế  giới  tìm  mọi  cách 
 để  cứu  cây.  Cứu  cây  như  cứu  con  mắt  của  một  chứng  nhân  lịch  sử.  Chuyện  ấy 
 không  phải  là  chuyện  quan  trọng  nhất  trong  năm?  Có  gì  quan  trọng  hơn  con  mắt  của 
 Tự Do? Ai dám nói con mắt của Tự Do không biết khóc? 
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 Nếu  tôi  được  có  đôi  lời  khuyên  cây,  tôi  sẽ  nói  với  cây  thế  này:  là  bạn  của 
 người,  cây  cũng  phải  hiểu  luật  vô  thường  như  người.  Hãy  để  cho  người  chiết  ra, 
 ghép  thành  nhiều  cây  nhỏ,  trồng  bất  cứ  nơi  nào  tự  do  bị  nhốt  vào  tù  ngục,  nhất  là  tự 
 do  của  những  vầng  tráng  thơ  ngây.  Có  lẽ  nên  trồng  một  cây  ngay  nơi  bức  tường  mới 
 xây,  chia  cắt  dân  tộc  Palestine  ra  thành  nhiều  mảng:  sẽ  có  những  cô  gái  Palestine 
 mười  ba  tuổi  nhìn  qua  vòm  lá  bên  kia  bức  tường  để  ngắm  nắng  long  lanh  từng  giọt 
 trên cành và bầu trời xanh không gợn chút mây. Tôi mơ mộng quá chăng?” 

 Cao Huy Thuần  .  Thấy Phật.  NXB Tri Thức, tháng 4.2009,  tr. 26-30 
 4. Tuổi già và niềm vui 
 Theo  các  nhà  “Già  học”  thì  người  già  phải  luôn  luôn  giữ  tính  tình  vui  vẻ. 

 Tính  tình  vui  vẻ  có  thể  trừ  được  bệnh  tật  và  kéo  dài  tuổi  thọ,  nó  khiến  cho  con 
 người  có  niềm  tin  vào  tương  lai,  có  thể  chịu  đựng  được  mọi  áp  lực  của  cuộc  sống  để 
 thực  hiện  được  nguyện  vọng  và  ước  mơ.  Nó  còn  có  khả  năng  tự  điều  chỉnh  được  hệ 
 thống  thần  kinh,  hệ  thống  nội  tiết  trong  cơ  thể  ở  trạng  thái  tốt  nhất,  có  lợi  cho  sức 
 khỏe.  Nếu  tính  tình  cáu  gắt  sẽ  làm  cho  người  ta  thiếu  lòng  tin  và  dũng  khí,  dễ  mất 
 nhuệ  khí,  nó  còn  là  nguyên  nhân  chủ  yếu  gây  ra  bệnh  tật.  Có  người  đã  cho  rằng: 
 tính  tình  là  chiếc  gậy  chỉ  huy  của  mạng  sống,  do  vậy  người  già  phải  tự  tìm  thấy 
 nguồn vui, làm chủ được tinh thần. 

 Bác  sĩ  Nguyễn  Quang  Thái  trong  cuốn  Tâm  Lý  Người  Cao  Tuổi  Và  Biện 
 Pháp  Thích  Nghi  (NXB  Đồng  Nai,  2000)  viết:  “Vui  vẻ  là  một  loại  sức  mạnh  có  tính 
 động  cơ,  làm  cho  tinh  thần  con  người  sảng  khoái  và  lạc  quan,  kiên  trì  không  mệt 
 mỏi  để  làm  tốt  nhiệm  vụ  và  nâng  cao  chất  lượng  cuộc  sống,  giúp  con  người  chịu 
 đựng  được  áp  lực  của  cuộc  sống,  có  khả  năng  chịu  đựng  sự  giày  vò,  khắc  phục  khó 
 khăn.  Đồng  thời  vui  vẻ  còn  làm  cho  con  người  có  niềm  tin  vào  tương  lai,  kiên  định 
 lý  tưởng  và  tâm  niệm,  làm  cho  họ  dễ  đạt  được  ý  nguyện.  Vui  vẻ  có  thể  phát  huy  tác 
 dụng  điều  tiết  khi  căng  thẳng.  Vui  vẻ,  vui  thú  đối  với  người  già  có  ý  nghĩa  là  khỏe 
 mạnh,  có  cảm  giác  an  toàn  về  kinh  tế,  được  xã  hội  chấp  nhận,  không  cảm  thấy  cô 
 quạnh,  tự  cảm  thấy  mình  có  ích,  được  nhiều  người  tin  cẩn,  cảm  thấy  thỏa  mãn”. 
 (Sđd  , tr 83-84). 

 Cần  để  ý  rằng  hoàn  cảnh  khách  quan  không  phải  là  nhân  tố  chủ  yếu  quyết 
 định  sự  vui  vẻ  mà  chính  ý  thức  chủ  quan  và  thái  độ  của  con  người  có  ảnh  hưởng 
 quan  trọng.  Giáo  sư  Hoàng  Thọ  Tắc  (Trung  Quốc)  đã  nói  rõ  ý  này  trong  mấy  câu 
 thơ: 

 Người có tâm tình vui vẻ, sức khỏe sẽ trường tồn. 
 Người có tâm cảnh thoải mái thì trước mắt sẽ là một lớp trong sáng. 
 Nếu người muốn cái gì cũng biết, sẽ cảm thấy hạnh phúc. 
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 Nếu người không tính toán danh lợi, sẽ cảm thấy tất cả đều như ý. 
 Người  quan  tâm  đến  đại  sự  của  quốc  gia  sẽ  không  bị  trói  buộc  bởi  những  vấn 

 đề nhỏ nhoi. 
 Trả  lời  câu  hỏi:  “Làm  thế  nào  để  có  nguồn  vui?”  ,  một  nhà  nghiên  cứu  về  lão 

 khoa Trung Quốc đã nói: 
 - Đọc sách là niềm vui mở rộng cõi lòng 
 -  Nguồn  vui  từ  thư  họa  sẽ  kéo  dài  tuổi  thọ;  các  nhà  thư  pháp  Trung  Hoa  hầu 

 như  đều  sống  lâu:  Tề  Bạch  Thạch  sống  đến  93,  Hà  Hương  Minh  94  tuổi,  Tôn  Mạc 
 Phủ  và  Tô  Cục  Tiên  đã  qua  100  tuổi,  Du  Nhục  Chi  98  tuổi  còn  sáng  tác  và  thọ  đến 
 104 tuổi. 

 - Giúp người khác làm cho những người cao tuổi vui vẻ 
 - Biết nhiều sẽ vui 
 - Có thể giải thoát đau khổ để tìm niềm vui. 
 Thường  ngày  thể  nghiệm  tìm  nguồn  vui  cho  mình  sẽ  thấy  là  vô  vàn.  Nhà 

 danh họa cao tuổi đời Thanh là Cao Đổng Cán đã tìm ra 10 ngồn vui, đó là: 
 i. Vui với đồng ruộng 
 ii. Vui trong quét dọn 
 iii. Vui trong giáo dục 
 iv. Vui do biết đủ 
 v. Vui vì an cư 
 vi. Vui vì chuyện trò thỏa thuê, thoải mái 
 vii. Vui trong đi dạo 
 viii. Vui trong tắm gội 
 ix. Vui vì nằm cao 
 x. Vui trong tắm nắng. 

 Khổng  Minh  Gia  Cát  Lượng  nói:  “Không  đạm  bạc  thì  không  thể  sáng  suốt, 
 không  bình  tĩnh  thì  không  thể  thấy  xa”  .  Ý  nói  không  tham  công  danh,  lợi  lộc,  tâm 
 tình  khoáng  đạt,  không  lo,  không  nghĩ,  không  thù,  không  oán,  không  bi,  không  hận, 
 duy  trì  vui  vẻ,  mãn  ý  v.v…  đó  là  những  tính  tình  tích  cực,  nội  tâm  thản  nhiên  thì  sẽ 
 dung nạp được tất cả vũ trụ. 
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 -  Bà  Quý  Ninh  75  tuổi  -  người  đoạt  giải  ba  cuộc  thi  viết  Vận  động  vì  sức  khỏe 
 do  Trung  tâm  Dinh  dưỡng  TP.  Hồ  Chí  Minh  và  báo  Phụ  Nữ  TPHCM  tổ  chức.  Bài 
 viết  của  cụ  mộc  mạc,  chân  chất,  đơn  giản  nhưng  cho  chúng  ta  nhiều  bài  học,  nhiều 
 kinh  nghiệm  thiết  thực,  quý  giá  về  việc  rèn  luyện  thân  thể,  về  dinh  dưỡng  và  về  cái 
 tâm vui vẻ, tử tế. 

 Cụ  nói  :  “  …  nhưng  phần  quan  trọng  không  kém  cho  sức  khỏe  là  giữ  cái 
 tâm  vui  vẻ  và  tử  tế  .  Cố  gắng  sống  hòa  thuận  với  con  cháu  trong  nhà,  thương  yêu  và 
 khoan  dung,  cố  gắng  hòa  nhập  với  thế  hệ  trẻ,  với  mọi  đổi  mới  của  xã  hội.  Ngày  thứ 
 bảy  và  chủ  nhật  các  con  cháu  được  nghỉ,  tôi  thường  đến  họp  với  các  bạn  cao  tuổi, 
 trao  đổi  thơ  văn  để  giúp  trí  nhớ  và  tâm  hồn  được  thanh  thản,  vui  vẻ”.  Bài  thơ  Trẻ 
 Hay Già  của Cụ, “trẻ” một cách lạ lùng: 

 Bảy mươi lăm tuổi trẻ hay già? 
 Chưa có bao giờ tự vấn ta 
 Vui chơi, lao động cho nên trẻ 
 Thể dục, thi ca chẳng thể già 
 Lên chùa lễ Phật bao sùng kính 
 Du lịch theo “tua” rất thiết tha 
 Có phước thân già tâm cứ trẻ 
 Cùng nhau tận hưởng tháng ngày qua. 
 (  Phụ Nữ chủ nhật  , số 43 ngày 10.11.2002, tr. 38) 

 -  Nhạc  sĩ,  nhà  giáo  ưu  tú  Phạm  Thúy  Hoan  năm  nay  đã  hơn  60  tuổi.  Chị  đã 
 từng  đoạt  Huy  chương  Vàng  Trường  Quốc  gia  Kịch  nghệ  Sài  Gòn  năm  1960  và  tốt 
 nghiệp  thủ  khoa  đàn  tranh  vào  năm  1962.  Năm  1963,  chị  lại  đỗ  thủ  khoa  môn  âm 
 nhạc  phổ  thông  Trường  Quốc  gia  Kịch  nghệ  Sài  Gòn  để  rồi  gắn  bó  với  âm  nhạc  dân 
 tộc,  với  bục  giảng  Nhạc  viện  TP.  Hồ  Chí  Minh  từ  năm  1962  đến  nay.  Nhắc  đến  chị, 
 khán  giả  mộ  điệu  âm  nhạc  dân  tộc  vẫn  nhớ  hình  ảnh  quen  thuộc  của  một  người  phụ 
 nữ  luôn  luôn  xuất  hiện  với  chiếc  áo  dài  đơn  giản.  Bao  giờ  cũng  tươi  cười,  hiếm  khi 
 thấy chị bực tức, nhăn nhó một điều gì. 

 Vâng,  chị  luôn  luôn  vui  vẻ  đúng  như  mong  muốn  của  bố  mẹ  chị.  Giải  thích 
 việc  đặt  tên  cho  con,  bố  mẹ  chị  cho  biết  :  “Bố  mẹ  đặt  tên  cho  con  là  Hoan  tức  là 
 niềm  vui  .  Ở  đời  quý  nhất  là  niềm  vui.  Mong  rằng  lúc  nào  con  cũng  giữ  được  niềm 
 vui  dù  ở  bất  cứ  hoàn  cảnh  nào.  Không  chỉ  niềm  vui  riêng  của  con  mà  còn  là  niềm 
 vui  con  mang  đến  cho  mọi  người”.  Nhưng  còn  chữ  Thúy  là  gì?  Mẹ  chị  giải  thích: 
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 “Chữ  Thúy  nghĩa  là  dịu  dàng.  Bố  mẹ  mong  con  lúc  nào  cũng  dịu  dàng,  đằm  thắm”. 
 Con  người,  nhất  là  một  nữ  nghệ  sĩ  mà  lúc  nào  cũng  vui,  cũng  dịu  dàng,  đằm  thắm 
 có  lẽ  cũng  khá  hiếm  và  chính  vì  thế  mà  chị  Thúy  Hoan  đáng  yêu  vô  cùng.  Khi  được 
 hỏi:  “Bí  quyết  nào  đã  giúp  cho  chị  có  được  sức  thuyết  phục  mạnh  mẽ  với  người 
 xung  quanh?”  ,  chị  trả  lời  thật  đơn  giản:  “Tôi  chẳng  có  bí  quyết  nào  cả.  Tôi  chỉ  biết 
 khi  bắt  tay  vào  công  việc  thì  tôi  say  mê  và  làm  hết  sức.  Với  học  trò,  tôi  coi  họ  là 
 những  người  bạn  đồng  hành,  do  vậy  tôi  đặt  hết  niềm  thương  nơi  họ”.  Và  rằng: 
 “  Bản  thân  tôi  bị  cả  khối  công  việc  chia  sẻ  nên  không  có  thì  giờ  cho  sự  cô  đơn  xen 
 vào.  Đôi  lúc  tôi  cũng  mong  muốn  cho  mình  được  cô  đơn  một  chút,  vì  sự  cô  đơn 
 trong  chừng  mực  nào  đó  rất  cần  thiết  cho  sáng  tác.  Nhưng  rồi  những  sáng  tác  của 
 tôi  luôn  luôn  mang  lại  niềm  tin  yêu  trong  cuộc  sống,  từ  đó  sự  cô  đơn  khó  mà  ảnh 
 hưởng đến người phụ nữ trong tôi”. 

 Về  những  khó  khăn  trong  đời  sống  kinh  tế,  chị  có  quan  niệm  về  “đủ”, 
 “thiếu”  một  cách  rõ  ràng:  “…  Tôi  không  đặt  nặng  vấn  đề  vật  chất  lắm.  Vả  chăng 
 tôi  luôn  luôn  nhớ  câu  nói  của  Nguyễn  Công  Trứ  -  “Tri  túc  tiện  túc,  đãi  túc  hà  thời 
 túc.  Tri  nhàn  tiện  nhàn,  đãi  nhàn  hà  thời  nhàn”  (Biết  đủ  ấy  là  đủ,  đợi  đủ  bao  giờ 
 đủ;  biết  nhàn  ấy  là  nhàn,  đợi  nhàn  bao  giờ  nhàn).  Tôi  chỉ  thiếu  thời  gian  và  sức  khỏe 
 để hoàn tất rất nhiều việc mà tôi đang làm…”. 

 -  Nhà  văn  Pháp  Victor  Pauchet,  trong  cuốn  Hãy  trẻ  mãi  ,  viết:  “Khi  bầu  trời 
 xanh  không  gợn  một  bóng  mây,  khi  không  trung  yên  lành  và  trong  trẻo,  khi  ánh  mặt 
 trời  không  nắng  cháy  mà  sinh  động,  chúng  ta  say  sưa  tận  hưởng  niềm  vui  là  được 
 sống.  Đó  là  sức  sống  thể  chất  và  tinh  thần  dâng  trào.  Hình  như  bầu  trời,  ánh  sáng 
 đã  truyền  cho  chúng  ta  cái  gì  đó  bằng  sức  trong  xanh,  bằng  sự  yên  tĩnh  êm  đềm  và 
 tràn  đầy  nhựa  sống.  Chúng  ta  cảm  thấy  hào  hứng,  nhanh  nhẹn,  và  chúng  ta  bị  thu 
 hút  vào  những  cái  gì  là  lạc  quan,  đẹp  đẽ  và  tin  tưởng.  Nó  như  một  thứ  ánh  sáng 
 đang  xua  đuổi  những  đám  mây  đen  và  như  một  tiếng  ru,  đẩy  lùi  những  cuồng  vọng 
 và  những  khích  động  nóng  bỏng.  Sự  sống  đẹp  đẽ,  sự  sống  là  màu  xanh  thẳm.  Và 
 màu  xanh  của  tâm  hồn  cũng  như  màu  xanh  của  bầu  trời  làm  chúng  ta  trẻ  lại.  Không 
 nên  để  cho  những  tình  cảm  tốt  lành  này,  nguồn  vui  của  cuộc  sống,  chỉ  là  những  tình 
 cảm  tạm  thời  trôi  qua  đi,  và  chúng  ta  hãy  luôn  luôn  có  những  hào  hứng  của  những 
 ngày  đẹp  ngay  cả  khi  trời  xám.  Màu  xanh  phải  là  tình  cảm  thường  trực  của  cuộc 
 sống chúng ta”. 

 Vâng.  Màu  xanh  phải  là  tình  cảm  thường  trực  của  cuộc  sống  chúng  ta.  Đứng 
 đầu  những  cảm  xúc  “xanh”  là  niềm  vui.  Lợi  ích  của  nó  được  khẳng  định  trong 
 nhiều  thành  ngữ  như  “niềm  vui  chắp  cánh”,  “niềm  vui  nhân  sức  gấp  mười”  .  Nó  có 
 phép  mầu  nhiệm  là  kích  thích,  tăng  trưởng,  triển  khai  sức  sống  của  cơ  thể.  Như  một 
 thứ  vitamin  thực  sự  của  tâm  hồn,  niềm  vui  là  chất  kích  thích  không  thể  thay  thế 
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 được  cho  hệ  thần  kinh.  Nó  góp  phần  nhiều  nhất  vào  việc  phục  hồi  và  duy  trì  thế  cân 
 bằng  của  hệ  thần  kinh.  Liên  quan  mật  thiết  với  hào  hứng  và  thiện  chí,  niềm  vui  là 
 một  nguồn  tạo  nên  những  điều  kỳ  diệu  -  có  người  đã  khẳng  định  như  thế.  Một  nhà 
 nghiên  cứu  về  lão  khoa  nói  rằng:  có  mặt  niềm  vui,  tất  cả  những  quá  trình  sống  trong 
 cơ  thể  diễn  ra  trong  những  điều  kiện  tối  ưu,  sức  lực  tăng  lên,  niềm  tin  vững  chắc 
 hơn  và  những  khó  khăn  hằng  ngày  của  cuộc  sống  trở  nên  dễ  chịu  đựng  hơn.  Sinler, 
 nhà  văn  nổi  tiếng  người  Đức  đã  nói  rất  đúng:  “Niềm  vui  là  một  vũ  khí  trong  cuộc 
 đấu tranh của cuộc sống”. 

 Thực  tế  cuộc  sống  cho  chúng  ta  thấy  rằng,  những  niềm  vui  lớn  thì  hiếm  và 
 chúng  ta  không  nên  dựa  vào  chúng.  Song  trong  thời  gian  một  ngày,  chúng  ta  có  biết 
 bao  nhiêu  dịp  để  hưởng  những  niềm  vui  nho  nhỏ.  Một  ngày  là  một  bài  thơ  của 
 những  niềm  vui  nho  nhỏ,  mà  nếu  được  sống  với  cả  tâm  hồn  tha  thiết,  sẽ  đem  lại  một 
 trạng  thái  tâm  hồn  toại  nguyện,  khỏe  khoắn,  lạc  quan,  sảng  khoái.  Chúng  ta  hãy 
 phát  hiện  chúng  và  quý  trọng  chúng.  Muốn  vậy,  trước  hết  chúng  ta  phải  tìm  kiếm 
 những  niềm  vui  xung  quanh  ta  như:  đường  phố,  cây  xanh,  hoa  dại,  công  viên,  dòng 
 sông,  thư  viện,  phòng  triển  lãm,  nhà  sách,  núi  non,  hoa  kiểng,  chim  chóc  và  cả  vẻ 
 đẹp  và  tâm  hồn  cao  thượng  của  những  người  âm  thầm,  lặng  lẽ  làm  những  việc  hiếu 
 thiện. 

 Hãy  mở  rộng  những  cánh  cửa  mà  đón  nhận  những  niềm  vui.  Hãy  nghĩ  và 
 sống như Lâm Ngữ Đường:  “Đời là một cuộc tiệc vui”  hoặc như Trịnh Công Sơn: 

 Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui 
 chọn những bông hoa 
 và những nụ cười… 
 Thế  giới  xung  quanh  ta  có  rất  nhiều  mỏ  niềm  vui  chưa  được  khai  thác.  Dọc 

 con  đường  thời  gian  của  một  ngày,  biết  bao  vẻ  đẹp  bất  ngờ  đang  chào  đón  chúng  ta 
 và  có  vô  số  dịp  làm  cho  cuộc  sống  của  chúng  ta  và  của  những  người  xung  quanh 
 thêm  phong  phú,  đa  dạng  và  toại  nguyện.  Bất  cứ  nơi  nào  ta  bước  tới,  hướng  nhìn 
 tới, lắng nghe chúng ta sẽ khám phá ra những niềm vui vô tận. 

 Vui  vẻ  với  người  khác  và  vì  người  khác  là  phương  pháp  dễ  dàng  và  chắc  chắn 
 nhất  để  giảm  căng  thẳng  và  trở  thành  người  hạnh  phúc  hơn.  Bất  cứ  khi  nào  bạn  có  ý 
 nghĩ  chia  sẻ  niềm  vui  với  người  khác,  thì  chắc  chắn  bạn  sẽ  được  vui  vẻ,  hạnh  phúc. 
 Nhà  văn  Võ  Hồng  trong  quyển  Trầm  tư  nhắc  chúng  ta  :  “Nhiều  người  nhân  đức 
 nhường  cơm  xẻ  áo.  Bạn  nỡ  keo  kiệt  đến  mức  không  nhường  cho  ai,  không  mang  lại 
 cho ai được một lời nói, một nụ cười, một niềm vui, một cái nhìn thân thiện sao?”  . 

 Và  Võ  Hồng  nói  tiếp:  “Hãy  tỏ  ra  vui  mừng  chân  thành  vì  người  khác  khi  họ 
 hạnh  phúc,  gặp  vận  may,  hay  đạt  được  điều  gì  làm  họ  hãnh  diện.  Làm  được  như 
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 vậy,  bạn  sẽ  tăng  thêm  niềm  vui,  trở  thành  người  tuyệt  vời  và  giúp  cho  hạnh  phúc 
 trải rộng hơn trên trái đất, trong cuộc sống”. 

 Hãy mở rộng những cánh cửa mà đón nhận những niềm vui! 
 Chỉ có cây Đời là mãi mãi xanh tươi! 

 Nguyễn Hiền-Đức 
 (Tổng hợp nhiều nguồn từ sách, báo, Internet) 

 PHỤ LỤC 

 AN HƯƠ� NG TUO� I GIA�  XANH  (*) 

 NGUYỄN HIỀN-ĐỨC 
 (Sưu tầm) 

 *  Cái  xa�u  thực  sự  của  tuo� i  già  không  phải  là  cơ  the� ,  mà  là  dửng  dưng  với 
 cuộc  so� ng,  không  phải  tóc  bạc  hay  những  ne�p  nhăn,  mà  ý  nghı ̃ cho  là  cuộc 
 so� ng  đã  qua  và  sa�p  he� t,  chıńh  nó  mới  làm  già  người  cao  tuo� i.  Không  một  ai 
 già  chı ̉ vı ̀ đã  so� ng  một  so�   năm. 	Người		trở		nên		già		nua		là		người		để		cho		cuộc	
	sống	không	có	một	ham	muốn	nào	cả.	

 *  Năm  tháng  làm  da  dẻ  nhăn  nheo,  còn  sự  ma� t  lòng  dũng  cảm  và  nhiệt  tıǹh 
 làm  tâm  ho� n  nhen  nhúm  lại.  Lòng  nhiệt  tıǹh  giữ  con  người  trẻ,  dù  là  tuo� i 
 đã cao. 

	Khuyết	danh	
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 *  Người  cao  tuo� i  ca�n  một  ba�u  không  khı ́ tinh  tha�n  lành  mạnh,  tạo  nên  bởi 
 sự tôn trọng, sự quan tâm săn sóc, sự lạc quan. 

	Khuyết	danh	

 *  Tôi  là  một  Người  Già  và  tôi  ra� t  kiêu  hãnh  được  gọi  là  già  - 	I		am		an		Old	
	Person	and	I	am	proud	of	it.	

	Ko�i	Anan	-		nguyên	Tổng	thư	ký	Liên	Hiệp	Quốc	

 *  Sự  giữ  gıǹ  sức  khỏe,  sự  trau  do� i  văn  hóa,  sự  di  dưỡng  tâm  tıńh,  sự  tôn 
 kıńh  và  thương  yêu  mọi  người  trong  gia  đıǹh,  sự  bao  dung  trong  tinh  tha�n 
 dân  chủ  với  ta� t  cả  mọi  người,  là  những  đie�u  mà  tôi  nghı ̃  là  quan  trọng 
 ngang  nhau  đe�   có  the�   so� ng  lâu  và  an  hưởng  tuo� i  vàng  với  sự  kıńh  trọng 
 của  làng  nước,  sự  kiêu  hãnh  của  con  cháu  và  cha� t,  chút;  và  với  sự  vui  vẻ 
 trong  nội  tâm  của  mıǹh.  Nhưng  phải  bie� t  so� ng  như  the�   nào  từ  lúc  mới  lớn 
 lên và bie� t suy nghı,̃ càng sớm càng to� t. 

 Ve�   va�n  đe�   này  là,  so� ng  lâu  như  the�   đe�   làm  gı?̀  Ai  ca�p  dưỡng  cho  một  cách 
 vui  vẻ  và  đa�y  đủ  đe�   an  hưởng  tuo� i  vàng  lâu  dài  ga�n  một  trăm  tuo� i  ne�u  ta 
 không lo trước ngay từ bây giờ. 

	Bác	sĩ	Trần	Ngọc	Ninh	

 *  Thời  hạn  của  cuộc  đời  tùy  thuộc  vào  sức  khỏe,  còn  sức  khỏe  thı ̀ do  cuộc 
 so� ng đã so� ng quye� t điṇh. 

	Khuyết	danh	

 *  Ta  15  tuo� i  mới  có  trı ́ học  tập,  30  tuo� i  mới  lập  thân,  40  tuo� i  thı ̀ không  còn 
 nghi  hoặc  gı ̀  nữa,  50  tuo� i  mới  hie�u  bie� t  được  mệnh  trời,  60  tuo� i  thı ̀ mới 
 “nghe lọt tai được”, 70 tuo� i không còn muo� n tự tiện vượt quá được nữa. 

	Khổng	Tử	
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 *  Con  người  ta  nên  từ  từ,  dung  hòa  ở  mọi  lıñh  vực  đe�   giữ  gıǹ  nhựa  so� ng 
 nha� t là từ khi đặt chân lên ngưỡng cửa của tuo� i 60. 

	Hippocrates	

 * Già không phải là một gánh nặng mà là một nguo� n lực. 

	WHO	

 *  Tuo� i  già  chı ̉  được  kıńh  ne�   khi  nó  tự  tranh  đa�u,  duy  trı ̀  cái  tư  cách  của 
 mıǹh,  tránh  bi ̣  lệ  thuộc,  và  quye� t  tâm  lãnh  pha�n  kie�m  soát  cái  vi ̣  trı ́  của 
 mıǹh  trong  xã  hội  cho  tới  phút  chót  của  đời.  Bởi  vı ̀  cũng  như  tôi  thıćh  ở 
 người  trẻ  có  phảng  pha� t  một  vài  nét  già,  thı ̀  tôi  cũng  thıćh  ở  người  già 
 cũng mang một chút trẻ trung. 

	Cicéron	

	*	Bốn	vui	và	bốn	sợ	của	người	già	 : 

 1. Hoạt động vui vẻ, sợ tıñh mic̣h 
 2. Vui được người ta tôn trọng, sợ bi ̣lạnh nhạt 
 3. Vui nhớ những việc xưa, sợ quên ma� t truye�n tho� ng 
 4. Thıćh nói trường thọ, sợ nghe tie�ng bi ai. 

	*	Bốn	nhân	tố	ảnh	hưởng	đến	sự	thay	đổi	tâm	lý	người	già	 : 

 1. Nhân to�  sinh lý 
 2. Nhân to�  hoàn cảnh 
 3. Nhân to�  sinh hoạt 
 4. Nhân to�  bệnh tật. 

	*	Muốn	tâm	lý	khỏe	mạnh	cần	phải	 : 
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 a/ Có năng lực tự kho� ng che� , bie� t nên làm cái gı,̀ cái gı ̀không nên làm 

 b/  Xử  lý  chıńh  xác  với  các  ảnh  hưởng  bên  ngoài,  bıǹh  tıñh  trước  sự  việc 
 xảy ra, đo� i mặt với hiện thực, tùy cơ ứng bie�n 

 c/ Thường xuyên đie�u chın̉h tâm tư, giữ trạng thái tâm lý to� t. 

 *  Ai  cũng  muo� n  so� ng  lâu  và  ne�u  trời  cho  so� ng  lâu  thı ̀ tới  một  thời  phải  già. 
 Phải  to�   chức  đời  so� ng  của  ta  ra  sao  cho  thời  kỳ  vui  vẻ  nha� t  trong  đời  thuộc 
 ve�  tuo� i già đó… 

 Tuo� i già, đó là một tuo� i của hòa bıǹh, êm đe�m, thơ sướng, mãn túc… 

	Lâm	Ngữ	Đường	

 *  Người  ta  thıćh  ngôi  nhà  co� ,  pho�   co� ,  tranh  co� ,  đo�   co�   nhưng  lại  quên  ma� t 
 co� t cách đẹp đẽ của tuo� i già có phải là vô lý không? 

	Lâm	Ngữ	Đường	

 *  Đời  người  sẽ  ma� t  một  pha�n  thi  vi ̣ đi  ne�u  chúng  ta  không  cảm  tha�y  ra�ng 
 nó  là  một  gia� c  mộng,  hoặc  một  cuộc  hành  trıǹh  nha� t  thời,  hoặc  một  màn 
 kic̣h trên sân kha�u mà đào kép quên ra�ng mıǹh chı ̉đóng trò thôi. 

	Lâm	Ngữ	Đường	

 * Năm tháng càng dài, ý vi ̣càng hay! 

	Khuyết	danh	

 *  Tuo� i  càng  tăng  sẽ  làm  cho  người  ta  hie�u  sự  quý  báu  của  thời  gian,  cũng 
 có  nghıã  là  phải  bie� t  tận  dụng  thời  gian  ra  sao.  Tuo� i  càng  cao  càng  hie�u  cái 
 gı ̀là đẹp nha� t trong đời so� ng, cho nên mục tiêu càng được sáng tỏ. 

	Boman	
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 *  Kỳ  lạ  thay  cái  tuo� i  già!  Không  ai  nghı ̃ mıǹh  sẽ  già!  Họa  chăng  là  kẻ  khác 
 có  the�   già  còn  mıǹh  thı ̀ không.  Cho  nên  đe�n  một  hôm,  gặp  lại  người  bạn  cũ 
 của  30  năm  ve�   trước,  tha�y  trên  mặt  bạn  mıǹh  những  nét  già  nua  tuo� i  tác, 
 mới  chợt  giật  mıǹh  nhưng  cũng  nghı ̃ đó  là  chuyện  của  bạn.  Già  đe�n  với  ta 
 một  cách  từ  từ,  khó  mà  nhận  bie� t.  Thậm  chı ́  có  khi  ta  cha�p  nhận  tuo� i  đã 
 cao  đa�y,  tóc  đã  bạc  đa�y,  nhưng  va�n  có  một  trái  tim  không  già.  Không  muo� n 
 già. 

	André	Maurois	

 *  Năm  tháng  không  có  nghıã  lý  gı!̀  Nó  chı ̉  là  ye�u  to�   phụ.  Có  những  người 
 già  lúc  mới  20  vı ̀  không  có  nie�m  tin,  không  có  hy  vọng  và  những  người 
 ngoài  80  còn  trẻ  vı ̀  đa�y  a�p  những  nie�m  tin  và  hy  vọng,  những  ke�   hoạch 
 không chı ̉cho năm sau, tháng sau, mà cho cả ngày mai, ngày mo� t… 

	Khuyết	danh	

 *  Tâm  ho� n  không  bao  giờ  già,  nó  trẻ  vıñh  vie�n.  Tuo� i  tác  là  chuyện  cái  tâm, 
 ne�u chúng ta không thèm quan tâm, chả có va�n đe�  tuo� i tác. 

	Các	bác	sĩ	Pháp	trong	quyển		“Savoir	se	soigner	pour		bien	vieillir”	

 *  Con  người  ta,  đã  tới  tuo� i  60,  tuo� i  đã  được  nghı ̉ hưu,  còn  so� ng  được  năm 
 nào  la�y  sự  an  vui  làm  chıńh,  lão  giả  an  chi,  không  dám  có  sự  phiêu  lưu 
 mới,  không  dám  có  tham  vọng  mới,  cái  gı ̀ đã  có  chı ̉ mong  nó  đừng  ma� t  đi, 
 ra� t  sợ  sự  thay  đo� i,  càng  thay  đo� i  người  già  càng  thiệt,  vı ̀ họ  đã  là  pha�n  tử 
 bi ̣ động,  phụ  thuộc  không  có  khả  năng  chận  đứng,  càng  không  có  khả  năng 
 đảo  ngược,  tie�n  bạc  he� t,  uy  quye�n  he� t,  trı ́ lực  suy  kiệt  la�y  gı ̀ mà  cho� ng  chọi 
 với  hoàn  cảnh.  A� y  là  nói  chung  thı ̀  the� ,  với  nhie�u  người  đo� ng  tue�   thı ̀ the� , 
 chứ với tôi, cái so�  phận của tôi lại khác ha�n. 

 Sang  tuo� i  sáu  mươi  tôi  mới  thực  sự  được  so� ng  với  những  gı ̀ đã  có  của  tôi, 
 được  tıńh  toán,  được  quye� t  điṇh  và  chiụ  trách  nhiệm  hoàn  toàn  ve�   mọi 
 việc  làm  của  mıǹh,  không  the�   bám  dựa  vào  ai,  không  the�   đo�   lo� i  cho  ai. 
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 Tham  mưu  là  tôi,  tác  chie�n  là  tôi  và  thu  dọn  chie�n  trường  cũng  là  tôi. 
	Nguyễn	Khải	 : 	Sống	ở	đời,	 Nxb Trẻ, 2003, tr. 82 

 *  Sức  khỏe,  lao  động  và  cuộc  so� ng  tinh  tha�n  thăng  ba�ng,  đie�u  độ,  nie�m  hào 
 hứng,  lạc  quan,  là  những  thứ  mà  những  người  bách  niên  nào  cũng  có,  và 
 đó cũng là ba ye�u to�  cơ sở cho mo� i cuộc đời cao tuo� i thọ. 

	Khuyết	danh	

 *  Tôi  muo� n  nói  với  bạn  bè  tôi  ra�ng:  “ 	Còn	 	đứng	 	được	 	trong	 	toilet	 	là	 	một	
	hạnh	 	phúc	 	rất	 	lớn…		Hãy		sống		trong		giây		phút		hiện		tại		tràn		đầy		hạnh		phúc	
	đó	 	đi.	 	Các	 	bạn	 	đang	 	hạnh	 	phúc	 	mà	 	không	 	biết.	 	Đừng	 	đợi		như		tôi.		Hãy		yêu	
	cuộc	sống	quanh	ta	và	yêu	ta	nữa.	Hãy	biết	ơn	mình	 .” 

	Bác	sĩ	Đỗ	Hồng	Ngọc	

 *  Nên  so� ng  he� t  mıǹh  đe�n  tận  cùng  đe�   hie�u  được  mọi  thứ  quanh  ta  nó 
 mong  manh  và  ga�n  bó,  phụ  thuộc  la�n  nhau  đe�n  mức  nào. 	Đừng		trì		hoãn	
	nếu	 	có	 	thể	 	giúp	 	được	 	điều	 	gì		đó,		cho		ai		đó	 .  Mo� i  ngày  tôi  phải  làm  được 
 một  việc  gı ̀ đó  cụ  the�   đe�   khi  ve�   nhà  mıǹh  có  the�   thanh  thản  ngo� i  xuo� ng  ghe�  
 bành uo� ng trọn co� c trà của mıǹh. 

	Balatov	

 *  Người  Việt  Nam  xưa  nay  va�n  so� ng  nặng  ve�   nghıã  tıǹh,  nha� t  là  đo� i  với 
 những  người  đã  có  tuo� i.  Hãy  nghı ̃ ra�ng  người  bạn  đời  của  mıǹh  không  ma� t 
 đi,  hıǹh  ảnh  của  vợ/cho� ng  va�n  còn  trên  bàn  thờ  đó  và  người  bạn  đời  va�n 
 hiện  diện  đâu  đây  chung  quanh  mıǹh.  Ngoài  ra,  người  cao  tuo� i  va�n  còn 
 những  người  con,  những  đứa  cháu  đang  lớn  và  ngày  càng  trưởng  thành, 
 hãy  la�y  hạnh  phúc  trong  cuộc  so� ng  của  con  cháu  làm  nie�m  vui  của  mıǹh. 
 Đie�u  quan  trọng  nha� t  là  tım̀  một  công  việc  thıćh  hợp  đe�   làm  nha�m  tạo  cho 
 cuộc so� ng sinh động hơn. 

	Bác	sĩ	Ngô	Gia	Hy	
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 *  Sau  năm  sáu  chục  năm  trời  ne�m  trải  những  thành  công  và  tha� t  bại,  hỏi  ai 
 còn  có  the�   giữ  được  nguyên  vẹn  những  đie�m  sung  mãn  thời  trẻ.  Đi  vào 
 hoàng  hôn  cuộc  đời,  như  the�   đi  vào  vùng  ánh  sáng  đã  đie�u  hòa,  ıt́  chói 
 chang  hơn,  ma� t  khỏi  bi ̣ lóa  bởi  những  sa� c  màu  rực  rỡ  của  bao  ham  muo� n. 
 Người ta nhıǹ mọi vật đúng với thực cha� t của nó. 

	André	Maurois	

 *  Trừ  vài  người  đặc  biệt,  một  cơ  the�   đã  già  cũng  gio� ng  như  một  bộ  máy  đã 
 liệt.  Ne�u  bie� t  chăm  sóc,  sửa  chữa  kip̣  thời  thı ̀ còn  có  the�   dùng  được  việc. 
 Nhưng  không  còn  là  bộ  máy  như  trước  nữa,  chớ  nên  đòi  hỏi  nhie�u  co�   ga�ng 
 quá.  Đe�n  tuo� i  hoạt  động  trở  nên  khó  nhọc,  công  việc  chân  tay  có  khi  không 
 làm  được  nữa,  công  việc  trı ́ óc  thı ̀ không  nha� t  điṇh.  Có  nhie�u  nghệ  sı ̃ đe�n 
 già  tài  nghệ  va�n  xua� t  sa� c.  Voltaire  vie� t 	Candide	 ho� i  sáu  mươi  lăm  tuo� i.  Lúc 
 già  Victor  Hugo  làm  nhie�u  bài  thơ  ra� t  hay.  Goethe  càng  già  càng  lo� i  lạc.  Có 
 người trái lại nguo� n cảm hứng khô cạn ra� t sớm. 

	André	Maurois	

 *  No� i  ba� t  hạnh  của  người  già  thực  ra  không  phải  vı ̀  lực  tàn  sức  ye�u,  mà 
 chıńh  ở  cho�   tâm  ho� n  giá  lạnh;  không  phải  là  he� t  khả  năng  hoạt  động  mà  là 
 ma� t  ham  muo� n  hoạt  động.  Chıńh  cái  ham  muo� n  đó,  cái  động  cơ  sáng  tạo, 
 muo� n  so� ng  hữu  ıćh,  giúp  đời,  làm  cho  người  ta  già  chậm  lại  hoặc  quên  già 
 đi. 

	André	Maurois	

 *  Người  già  nên  đie�u  chın̉h  mục  tiêu  của  mıǹh  cho  phù  hợp  với  hoàn  cảnh 
 mới,  bie� t  me�m  dẻo,  tự  chủ,  tự  tại,  hòa  hợp  với  mıǹh  và  môi  trường  xung 
 quanh,  làm  xúc  tác  cho  sự  yên  tıñh  và  những  nie�m  vui  thı ̀ to� t  hơn  là  rao 
 giảng  hay  trách  móc.  Bie� t  cha�p  nhận  mıǹh  là  mıǹh  và  bie� t  luôn  luôn  yêu 
 thương mıǹh nữa. 
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 *  Đời  người  là  một  khúc  hòa  ta�u,  chung  tie� t  của  khúc  đó  nên  hòa  bıǹh,  êm 
 đe�m,  thư  sướng,  mãn  túc  chứ  không  nên  o� n  ào  chói  tai  vı ̀ tie�ng  tro� ng  nứt 
 be�  và tie�ng chũm chọe vỡ loảng xoảng. 

 *  Ho� i  tráng  niên  mà  không  bie� t  nhàn  tản  thı ̀ đã  là  một  tật  xa�u  ro� i,  tới  tuo� i 
 già  mà  không  bie� t  nhàn  tản  thı ̀  quả  là  một  tội  lớn  đới  với  bản  tıńh  con 
 người. 

	Lâm	Ngữ	Đường	

 *  Con  người  khi  đã  trên  50  tuo� i,  dương  khı ́  ngày  một  suy  giảm,  to� n  hao 
 từng  ngày,  tâm  lực  da�n  da�n  sút  kém,  quên  trước  quên  sau,  so� ng  e�   oải  sa 
 sút,  de�   không  vừa  lòng;  thi ̣  lực  và  thıńh  lực  không  o� n  điṇh,  mọi  việc  ro� i 
 loạn,  lòng  dạ  ngán  nga�m,  de�   no� i  nóng,  tıńh  tıǹh  đo� i  khác,  ăn  uo� ng  không 
 ngon miệng, gia� c ngủ không yên. 

	Tôn	Tử	Mạc	 	(vua	thuốc,	thọ	101	tuổi)	

 *  Không  làm  gı ̀  cả,  không  chăm  chú  đe�n  va�n  đe�   gı ̀ cả,  đó  là  đie�u  ba� t  hạnh 
 của tuo� i già. 	Victor	Hugo		viết	năm	82	tuổi	

 *  Sức  khỏe  gio� ng  như  hòa  bıǹh.  Ta  chı ̉ có  the�   hưởng  thụ  nó  một  khi  ta  bie� t 
 bảo  vệ  nó.  So� ng  khỏe  mạnh  không  phải  là  một  đặc  quye�n,  không  phải  là 
	quà	 	tặng	  (present)  mà  là  một  pha�n  thưởng.  Chúng  ta  phải  xứng  đáng  đe�  
 được hưởng 	phần	thưởng	 (present) quý giá này. 

	Khuyết	danh	

	*	 Y�   nghıã  của  cuộc  so� ng  không  phải  ở  cho�   nó  đem  đe�n  cho  ta  đie�u  gı,̀  mà  ở 
 cho�   ta  có  thái  độ  đo� i  với  nó  ra  sao;  không  phải  ở  cho�   cái  gı ̀ xảy  ra  với  ta  mà 
 vı ̀ở cho�  ta phản ứng lại với những đie�u xảy ra với ta như the�  nào. 

	Linh	mục	Lewis	Dunnington	

 *  Ta  càng  liên  tục  ga�ng  sức  hướng  ve�   một  mục  đıćh  đã  điṇh  sa�n  thı ̀ sức  làm 
 việc  cùng  hiệu  năng  của  ta  càng  tăng  lên. 	Rất		ít		người		làm		việc		quá		mà		đau	 . 

 ĐỖ HỒNG NGỌC & NHIỀU TÁC GIẢ: TUYỂN TẬP CÀNH MAI SÂN  TRƯỚC * *  403 



 Sức  ta  suy  to� n  vı ̀ ta  lo  la�ng  cả  ngàn  chuyện,  vı ̀ có  những  va�n  đe�   không  giải 
 quye� t  được,  cứ  phải  hoãn  lại  hoài.  Sở  dı ̃ tôi  làm  no� i  trách  nhiệm  ở  tòa  Bạch 
 O� c  là  vı ̀  tôi  không  bao  giờ  làm  hai  việc  cùng  một  lúc,  không  đe�   óc  tôi  bi ̣
 qua�y ro� i vı ̀các việc khác ngoài việc tôi đang làm. 

	Eisenhower	

 *  Một  trong  những  thuo� c  men  to� t  nha� t  đe�   cho� ng  lại  các  bệnh  là  một  tinh 
 tha�n  sảng  khoái.  Những  người  vui  vẻ  bao  giờ  cũng  khỏi  được  ta� t  cả  các 
 loại bệnh. 

	Bác	sĩ	Abros	Paré	

 *  Người  nào  vui  vẻ,  nhiệt  tıǹh  bao  giờ  cũng  được  quý  trọng,  được  người 
 khác mong đợi. 

	Khuyết	danh	

 *  Sức  mạnh  tinh  tha�n  có  vai  trò  đặc  biệt  trong  cuộc  so� ng,  trong  việc  kéo 
 dài tuo� i thọ. 

	Khuyết	danh	

 *  Ta  phải  so� ng  ba�ng  ba� t  cứ  giá  nào! 	Hãy	 	tin	 	ở	 	mình	 	và	 	hãy	 	phát	 	huy	 	sức	
	mạnh		tinh		thần!		Không		nghĩ		đến		quá		khứ,		không		dằn		vặt		về		tương		lai,		đuổi	
	sạch		khỏi		trí		óc		bất		cứ		những		ý		nghĩ		đen		tối		nào.	 Tôi  đã  ràng  buộc  mıǹh  đe�  
 không  tiêu  hao  năng  lượng  vô  ıćh  và  tôi  đã  học  đe�   vui  sướng  dù  là  chút  ıt́, 
 mo� i  ngày  đe�n  và  qua  đi.  Tôi  sung  sướng  nhıǹ  đàn  bo�   câu  đe�n  đậu  ở  cửa  so�  
 rıả  một  ma�u  bánh  vụn,  nhıǹ  những  mảnh  trời  trong  ban  ngày  mà  đêm  đe�n 
 la�m ta�m những vı ̀sao - tôi vui với những đie�u học được từ sách vở. 

	Mô-Rô-Dốp	

 *  Những  người  bi  quan,  những  người  đanh  đá  chua  ngoa,  những  người 
 không  bao  giờ  hài  lòng  với  ba� t  cứ  đie�u  gı,̀  và  những  người  nhıǹ  cho�   nào 
 cũng  tha�y  xa�u,  cái  gı ̀  cũng  xa�u,  họ  làm  nản  lòng  không  khı ́  chung  quanh 
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 ba�ng  no� i  buo� n  truye�n  nhie�m  của  mıǹh,  tạo  nên  và  duy  trı ̀  một  sự  căng 
 tha�ng  tha�n  kinh  liên  tục  cho  hệ  tha�n  kinh  cha�ng  những  cho  chıńh  họ  mà 
 còn  cho  cả  những  người  chung  quanh.  Bởi  the� ,  chúng  ta  phải  xa  lánh 
 những  con  người  tha� t  vọng,  những  người  nóng  nảy  và  hãy  tránh  được 
 chút  nào  hay  chút  đó  những  cảnh  đau  buo� n  hay  xáo  động  dữ  dội.  Ngược 
 lại,  chúng  ta  hãy  ke� t  bạn  với  những  người  vui  vẻ,  lạc  quan,  trı ́  óc  lành 
 mạnh, những “tụ năng lượng” thật sự. 

	Khuyết	danh	

 *  Tôi  tin  ra�ng  cha�ng  có  ai  làm  được  việc  gı ̀ quan  trọng  ne�u  không  có  dạ  dày 
 thật  to� t,  và  ne�u  không  ăn  được  mọi  thứ  trên  đời  thı ̀ quả  là  ba� t  hạnh…  Mọi 
 sự  trên  đời,  may  hay  rủi,  sướng  hay  kho� ,  thọ  hay  ye�u,  khôn  hay  ngu,  đẹp 
 hay  xa�u,  thiện  hay  ác,  ta� t  cả  đe�u  do  ăn  uo� ng  mà  ra  cả.  Khi  hie�u  tha�u  đie�u 
 này,  chúng  ta  tha�y  con  người  vo� n  cha�ng  to� t  cha�ng  xa�u;  xa�u  hay  to� t  chı ̉ là 
 ke� t quả của ăn uo� ng đúng hay sai mà thôi. 

	Giáo	sư	George	Ohsawa	

 *  Cuộc  so� ng  riêng  của  mo� i  người  là  cái  mà  người  a�y  bám  rie� t  la�y  nhie�u 
 nha� t nhưng lại bảo vệ ye�u nha� t. 

	La	Bruyère	

 *  Rèn  luyện  the�   lực  còn  giúp  người  cao  tuo� i  luôn  giữ  sự  lạc  quan,  tıńh  dı ́
 dõm,  hài  hước,  nhờ  đó  họ  so� ng  tıćh  cực  hơn,  hoạt  bát  hơn,  độc  lập  hơn. 
	Khuyết	danh	

 *  Luyện  tập  the�   dục  the�   thao  tuyệt  đo� i  ca�n  thie� t  cho  con  người,  ke�   cả  người 
 đó lao động chân tay hay lao động trı ́óc. 

	Khuyết	danh	

 *  Gia� c  ngủ  là  một  kỳ  diệu  của  bà  mẹ  thiên  nhiên,  là  món  được  ưa  thıćh 
 trong bữa tiệc của cuộc so� ng. 
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	Shakespeare	

 *  Hạnh  phúc  của  con  người  là  ở  trong  cuộc  so� ng,  mà  cuộc  so� ng  lại  ở  trong 
 lao  động.  Cái  lao  lực  giải  phóng  cái  lao  tâm.  Chıńh  nhờ  lao  động  mà  cuộc 
 so� ng  chúng  ta  được  to�   chức  to� t  hơn,  dạy  chúng  ta  có  kỷ  luật,  trật  tự,  chıńh 
 xác.  Nó  gạt  xa  con  người  ba  đie�u  tai  hại  lớn:  buo� n  phie�n,  trụy  lạc  và  ham 
 mê nhu ca�u. 

	Khuyết	danh	

 *  Tôi  không  bao  giờ  nga�u  nhiên  làm  một  việc  đáng  giá,  và  không  một  che�  
 tạo  nào  của  tôi  xua� t  hiện  một  cách  nga�u  nhiên,  ta� t  cả  đe�u  do  lao  động  tạo 
 nên. 

	Thomas	Edison	

 *  Đo� i  với  tôi  lao  động  là  lie�u  thuo� c  cho  tôi  sức  lực.  Tôi  lao  động  từ  nhỏ  và 
 hiện nay va�n thıćh lao động, dı ̃nhiên là tùy theo sức. 

	Cụ	Stamate	 , 	nói	năm	134	tuổi	

 *  Làm  việc  là  một  hành  động  tôn  nghiêm,  nhưng  ne�u  cặm  cuội  làm  việc  mà 
 quên  ăn  quên  ngủ,  hóa  quạy  quọ,  kha� c  nghiệt  với  người  khác  thı ̀ là  quên 
 mıǹh, quên người, là không hợp tıǹh hợp lý, là xa�u. 	Nguyễn	Hiến	Lê	

 *  Cho� ng  lại  tuo� i  tác,  bạn  phải  chie�n  đa�u,  phải  huy  động  một  cách  to� t  nha� t 
 mọi  sức  lực.  Ne�u  không  cái  che� t  sẽ  mang  bạn  đi  sớm  hơn.  Trong  cuộc  đa�u 
 tranh  này,  lao  động  là  người  đo� ng  minh  của  tôi.  Tôi  sẽ  che� t  khi  hoàn  thành 
 các công trıǹh và tôi còn nhie�u việc phải làm nữa. 

	Roux	

 *  Chặt  go� ,  đào  đa� t,  nướng  bánh  mı…̀  đe�u  có  the�   đem  lại  sự  hứng  thú  như 
 khi  ta  đang  ca� t  cao  giọng  hát.  Khi  lao  động  sẽ  có  nie�m  hứng  thú,  cuộc  đời 
 sẽ tươi đẹp hơn. 
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	M.	Gorki	

 * Ta� t cả lao động của chúng ta na�m trong sự nghı ̉ngơi của chúng ta. 

	Goethe	

 *  Thật  là  một  sự  hành  hạ  cơ  the� ,  ne�u  bạn  cứ  ngo� i  yên  mà  lao  động  trı ́ óc 
 căng  tha�ng.  Ne�u  tôi  không  đi  dạo  chơi,  ne�u  tôi  không  lao  động  ba�ng  tay  và 
 chân  dù  chı ̉  một  ngày,  to� i  đe�n  tôi  không  còn  làm  việc  gı ̀ được  nữa,  không 
 the�   nào  đọc  được,  cũng  cha�ng  vie� t  được,  thậm  chı ́  nghe  người  khác  nói 
 cũng  không  chú  ý  được  nữa.  Đa�u  óc  quay  cuo� ng,  ma� t  như  tha�y  có  ngôi  sao 
 loe lóe đe�n nhức và đêm ma� t tra�ng, không tài nào ngủ được. 

	Tolstoi	

 *  Người  nào  có 	“hobly”	 riêng  của  mıǹh,  người  a�y  sẽ  không  chán  ngán  bao 
 giờ  và  sẽ  không  che� t  vı ̀ ca�n  co� i.  Anh  ta  có  cái  đe�   trı ́ óc  và  cơ  the�   ga�n  bó  liên 
 tục với nó, bởi the�  anh ta luôn luôn tươi mát, tràn đa�y sức so� ng. 

	Khuyết	danh	

 *  Đi  bộ  làm  tôi  sảng  khoái  tinh  tha�n  và  làm  trào  dậy  nhie�u  cảm  hứng.  Chı ̉
 khi nào cơ the�  của tôi chuye�n động, trı ́óc tôi mới chuye�n động theo. 

	Jean	Jacques	Rousseau	

 *  Ta  ca�n  tập  cho  mıǹh  cách  tıñh  tâm  lại  và  trân  trọng  cuộc  so� ng,  ba� t  đa�u  từ 
 những  vẻ  đẹp  xung  quanh.  Khi  bie� t  tận  hưởng  những  cái  đẹp  xung  quanh 
 thı ̀ cuộc  so� ng  của  ta  to� t  đẹp  hơn,  vui  vẻ  hơn,  thanh  thản  hơn  và  ta  có  nhie�u 
 thời gian hơn đe�  hưởng thụ cuộc so� ng. 

	Khuyết	danh	
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 *  Bước  đi,  cái  do  khả  năng  của  chúng  ta,  lặp  đi  lặp  lại  hàng  nghıǹ  la�n, 
 tương  ứng  với  nhip̣  suy  nghı.̃  Nó  tạo  nên  suy  nghı,̃  giúp  nó  bie�n  thành  lời, 
 bảo  vệ  nó.  Dự  kie�n  bừng  lên  từ  những  mie�n  sâu  tha�m  nhanh  như  tia  chớp, 
 như  những  con  bướm  thoát  cho� c  xua� t  hiện,  thoát  cho� c  lại  bie�n  ma� t.  Một 
 bút  chı ̀  trong  tay,  một  ma�u  gia�y  nhỏ  đe�   ghi  lại  những  ý  nghıã  thoáng  qua. 
 Bước  đi  của  người  bộ  hành,  tie�ng  ra�m  rı ̀ của  sông  nước,  hương  vi ̣ núi  non, 
 khı ́ ozon  của  ba�u  trời  bạc  tra�ng,  ca�n  thie� t  cho  tư  duy.  Những  vòm  cây  rừng 
 màu  xanh  vô  tận  là  tuợng  trưng  cho  tuo� i  trường  thọ,  cái  mà  con  người  ye�u 
 đuo� i chúng ta mơ ước với ta� t cả nie�m khát vọng. 

	Rocetti	

 *  Một  trong  những  sai  la�m  lớn  nha� t  của  chúng  ta  là  cho  ra�ng  ngày  mai 
 quan  trọng  hơn  ngày  hôm  nay,  dù  ba� t  cứ  lý  do  gı.̀  Hãy  làm  he� t  khả  năng 
 của  mıǹh  cho  tương  lai  ba�ng  cách  ga�ng  sức  làm  mọi  thứ  có  the�   được  trong 
 ngày  hôm  nay.  Hãy  ga�ng  sức  he� t  mıǹh  cho  ngày  hôm  nay  và  đừng  bận  tâm 
 đe�n tương lai xa vời. 

	Khuyết	danh	

 *  Công  lao  lớn  nha� t  của  con  người  là  có  the�   tác  động  to� i  đa  lên  hoàn  cảnh, 
 không cho phép chúng, ngoài một tác động to� i thie�u lên mıǹh. 	Goethe	

 *  Lạc  quan  có  ý  nghıã  cực  kỳ  quan  trọng  trong  cuộc  so� ng,  vı ̀  một  cơ  the�  
 lành  mạnh  được  tạo  nên  nhờ  một  tinh  tha�n  lành  mạnh,  lạc  quan.  Ne�u 
 trạng  thái  tâm  ho� n  của  ta  lành  mạnh,  ta  sẽ  có  mọi  thứ  ca�n  thie� t  đe�   so� ng 
 thanh thản, hạnh phúc. 

	Feodor	Dostoivski	

 *  Tıńh  tıǹh  là  chie�c  gậy  chı ̉  huy  của  mạng  so� ng,  do  vậy  người  già  phải  tự 
 tım̀ tha�y nguo� n vui, làm chủ được tinh tha�n. 

	Khuyết	danh	

 ĐỖ HỒNG NGỌC & NHIỀU TÁC GIẢ: TUYỂN TẬP CÀNH MAI SÂN  TRƯỚC * *  408 



 *  Kinh  nghiệm  trong  cuộc  so� ng  giúp  chúng  ta  nhận  tha�y  ra�ng  một  cái  nhıǹ 
 vui  vẻ,  thân  thiện,  no� ng  a�m,  chân  tıǹh  sẽ  bie�n  một  bữa  ăn  dù  đạm  bạc 
 cũng  trở  thành  một  bữa  tiệc  thiṇh  soạn,  ra�ng  kẻ  lạc  quan  tha�y  hy  vọng 
 trong kho�  nạn, còn kẻ bi quan tha�y kho�  nạn trong hy vọng. 

	Khuyết	danh	

 *  Một  cụ  già  100  tuo� i  cho  bie� t  bı ́ quye� t  so� ng  lâu  của  cụ  là:  “ 	Bí		quyết		đó		là	
	hay	nói,	hay	cười,	gặp	khó	không	phiền	não	 ”. 

	Khuyết	danh	

 *  Vui  vẻ  là  một  loại  sức  mạnh  có  tıńh  động  cơ,  làm  cho  tinh  tha�n  con  người 
 sảng  khoái  và  lạc  quan,  kiên  trı ̀  không  mệt  mỏi  đe�   làm  to� t  nhiệm  vụ  và 
 nâng  cao  cha� t  lượng  cuộc  so� ng,  giúp  con  người  chiụ  đựng  được  áp  lực  của 
 cuộc  so� ng,  có  khả  năng  chiụ  đựng  sự  giày  vò,  kha� c  phục  khó  khăn.  Đo� ng 
 thời  vui  vẻ  còn  làm  cho  con  người  có  nie�m  tin  vào  tương  lai,  kiên  điṇh  lý 
 tưởng và tâm niệm, làm cho họ de�  đạt được ý nguyện. 

 Vui  vẻ  có  the�   phát  huy  tác  dụng  đie�u  tie� t  khi  căng  tha�ng.  Vui  vẻ,  vui  thú  đo� i 
 với  người  già  có  ý  nghıã  là  khỏe  mạnh,  có  cảm  giác  an  toàn  ve�   kinh  te� , 
 được  xã  hội  cha�p  nhận,  không  cảm  tha�y  cô  quạnh,  tự  cảm  tha�y  mıǹh  có 
 ıćh, được nhie�u người tin ca�n, cảm tha�y thoải mãn. 

	Nguyễn	Quang	Thái	

 * Nie�m vui là một vũ khı ́trong cuộc đa�u tranh của cuộc so� ng. 

	Sinler	

 *  “ 	Không	 	đạm	 	bạc	 	thì	 	không	 	thể	 	sáng	 	suốt,	 	không	 	bình	 	tĩnh	 	thì	 	không		thể	
	nhảy		xa	 ”.  Y�   nói  không  tham  công  danh,  lợi  lộc,  tâm  tıǹh  khoáng  đạt,  không 
 lo,  không  nghı,̃  không  thù,  không  oán,  không  bi,  không  hận,  duy  trı ̀ vui  vẻ, 
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 mãn  ý  v.v…  đó  là  những  tinh  tha�n  tıćh  cực,  nội  tâm  thản  nhiên  thı ̀ sẽ  dung 
 nạp được cả vũ trụ. 

	Khổng	Minh	

 *  …  Nhưng  pha�n  quan  trọng  không  kém  cho  sức  khỏe  là  giữ  cái  tâm  vui  vẻ 
 và  tử  te� .  Co�   ga�ng  so� ng  hòa  thuận  với  con  cháu  trong  nhà,  thương  yêu  và 
 khoan  dung;  co�   ga�ng  hòa  nhip̣  với  the�   hệ  trẻ,  với  mọi  đo� i  mới  của  xã  hội. 
 Ngày  thứ  bảy  và  chủ  nhật  các  con  cháu  được  nghı,̉  tôi  thường  đe�n  họp  với 
 các  bạn  cao  tuo� i,  trao  đo� i  văn  thơ  đe�   giúp  trı ́ nhớ  và  tâm  ho� n  được  thanh 
 thản, vui vẻ. 

	Bà	Qúy	Ninh	

	*	Wake	at	dawn	with	winged	heart	
	and	thanks	for	another	day	of	loving	
	Cảm	ơn	đời	mỗi	sáng	mai	thức	dậy	
	Ta	được	thêm	một	ngày	nữa	để	yêu	thương	

	Kahlil	Gibrand	

 *  Hãy  ra� c  những  đóa  hoa  ho� ng  trên  bước  đi  của  thời  gian  - 	Semons		de		roses	
	sur	les	pas	du	temps	 ”. 

	Gérard	De	Nerval	

 *  Cuộc  so� ng  được  ca�u  tạo  từng  phút,  từng  ngày.  Mo� i  ngày  là  một  cuộc  đời 
 nhỏ  và  phải  so� ng  từng  ngày  ba�ng  sự  quan  tâm  khai  thác  ta� t  cả  những  nie�m 
 vui mà nó mang lại. 

 Một  người  thông  minh  không  bao  giờ  xây  dựng  một  lý  tưởng  cho  cuộc  đời 
 mıǹh  chı ̉ ba�ng  sự  kiện  là  mıǹh  đang  to� n  tại  so� ng,  mà  con  người  còn  muo� n 
 so� ng  toại  nguyện,  phong  phú,  dạt  dào.  Bởi  vậy,  con  người  không  chı ̉  ca�n 
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 đe�n  cái  ăn  cái  mặc  ha�ng  ngày,  công  việc  ha�ng  ngày,  mà 	nhất		thiết		phải		có	
	niềm	vui	hằng	ngày.	

	Khuyết	danh	

 *  Ta� t  cả  hạnh  phúc  của  cuộc  so� ng  dựa  trên  việc  lặp  lại  một  cách  đie�u  độ 
 mọi  sự  vật.  Sự  xen  kẽ  ngày  và  đêm,  các  mùa  ke�   tục  nhau,  hoa  và  quả,  ta� t  cả 
 những  gı ̀  làm  chúng  ta  hoan  hı ̉  đời  này  qua  đời  khác  và  mang  lại  cho 
 chúng  ta  hạnh  phúc,  chıńh  là  cuộc  so� ng  đang  die�n  ra  trên  trái  đa� t.  Chúng 
 ta  càng  thu  nhận  và  càng  rung  cảm  sâu  sa� c  bao  nhiêu  với  những  nie�m  vui 
 a�y,  chúng  ta  càng  tha�y  hạnh  phúc  ba�y  nhiêu.  Ne�u  như  chúng  ta  không 
 tham  gia  vào  cuộc  so� ng  phong  phú  xung  quanh  ta  và  lạnh  lùng  thờ  ơ  trước 
 mọi  dip̣  đe�   tận  hưởng  chúng,  khi  a�y  sẽ  sinh  ra  một  bệnh  nặng,  khó  chữa  đó 
 là 	sự	chán	ngán		.	

	Goethe	

 *  Vui  vẻ  với  người  khác  và  vı ̀ người  khác  là  phương  pháp  de�   dàng  và  cha� c 
 cha�n  nha� t  đe�   giảm  căng  tha�ng  và  trở  thành  người  hạnh  phúc  hơn.  Ba� t  cứ 
 khi  nào  bạn  có  ý  thức  chia  sẻ  nie�m  vui  với  người  khác,  thı ̀ cha� c  cha�n  bạn 
 cũng được vui vẻ. 

	Khuyết	danh	

 *  Nhie�u  người  thường  nhường  cơm  xẻ  áo.  Bạn  nỡ  keo  kiệt  đe�n  mức  không 
 nhường  cho  ai,  không  mang  lại  cho  ai  được  một  lời  nói,  một  nụ  cười,  một 
 nie�m vui, một cái nhıǹ thân thiện sao? 

	Võ	Hồng	

	*	Người	có	tâm	tình	vui	vẻ,	sức	khỏe	sẽ	trường	tồn.	
	Người	có	tâm	cảnh	thoải	mái	thì	trước	mắt	sẽ	là	một	lớp	trong	sáng.	
	Nếu	người	muốn	cái	gì	cũng	biết,	sẽ	cảm	thấy	hạnh	phúc.	
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	Nếu	người	không	tính	toán	danh	lợi,	sẽ	cảm	thấy	mọi	thứ	đều	như	ý.	
	Người	 	quan	 	tâm	 	đến	 	đại	 	sự	 	của	 	quốc	 	gia	 	sẽ	 	không		bị		trói		buộc		bởi		những	
	vấn	đề	nhỏ	nhoi.	

	Giáo	sư	Hoàng	Thọ	Tác	

 *  Hãy  tỏ  ra  vui  mừng  và  chân  thành  vı ̀ người  khác  khi  họ  hạnh  phúc,  gặp 
 vận  may,  hay  đạt  được  đie�u  gı ̀  làm  họ  hãnh  diện.  Làm  được  như  vậy,  bạn 
 sẽ  tăng  thêm  nie�m  vui,  trở  thành  một  người  tuyệt  vời  và  giúp  cho  hạnh 
 phúc trải rộng hơn trên trái đa� t, trong cuộc so� ng. 

	Võ	Hồng	

 *  Bạn  hay  xem  thường  những  đie�u  nhỏ  bé  trong  cuộc  so� ng?  Bạn  cho  nó  chı ̉
 là một chút không đáng quan tâm? Không phải the�  đâu bạn ạ. 

	Một	chút	những	viên	đá	nhỏ	có	thể	tạo	thành	một	ngọn	núi	lớn.	
	Một	chút	những	bước	chân	có	thể	đạt	đến	hàng	vạn	dặm.	
	Một	 	chút	 	hành	 	động	 	của	 	tình		yêu		thương		và		lòng		tử		tế		cho		thế		giới		những	
	nụ	cười	tươi	tắn	nhất.	
	Một	chút	lời	an	ủi	có	thể	làm	dịu	bớt	những	đau	đớn	to	tát.	
	Một	chút	ôm	siết	ân	cần	có	thể	làm	bớt	đi	những	giọt	nước	mắt.	
	Một		chút		ánh		sáng		từ		những		ngọn		nến		nhỏ		nhoi		có		thể		làm		cho		đêm		không	
	còn	tối	nữa.	
	Một	chút	ký	ức,	kỷ	niệm	có	thể	hữu	ích	cho	nhiều	đời	sau.	
	Một	chút	những	giấc	mơ	có	thể	dẫn	đường	cho	những	công	việc	vĩ	đại.	
	Một	chút	khát	vọng	chiến	thắng	có	thể	mang	đến	thành	công.	

	(Internet)	

 *  Không  có  cái  gı ̀ có  the�   thay  the�   được  vi ̣ trı ́ của  gia  đıǹh.  Gia  đıǹh  chi  pho� i 
 mọi hoạt động và trên mọi lıñh vực của ta� t cả mọi người trong xã hội. 
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	George	Ohsawa	

 *  “ 	Sức	 	khỏe	 	là	 	điều	 	kiện	 	tiên	 	quyết	 	của	 	hạnh	 	phúc	 ”.  “ 	Sức		khỏe		tạo		ra		hoan	
	hỷ,	 	và	 	hoan	 	hỷ	 	tạo	 	ra	 	hạnh	 	phúc	 ”.  Không  có  sức  khỏe  cha�ng  ai  làm  được 
 việc  gı ̀ dù  có  tie�n  bạc,  kie�n  thức,  con  ngoan,  vợ  đẹp,  cho� ng  tài.  Một  gia  đıǹh 
 khỏe  mạnh,  đó  là  một  gia  đıǹh  vui  tươi,  hạnh  phúc,  một  khu  vườn  rộ  hoa 
 khoe  bày  hương  sa� c.  Trái  lại,  một  gia  đıǹh  bệnh  hoạn  cha�ng  khác  gı ̀ một 
 mái  nhà  mo�   vật  vờ  những  bóng  ma  sa�u  thảm.  Thật  vậy,  cuộc  đời  còn  có  giá 
 tri ̣ gı ̀ khi  người  ta  bệnh  hoạn,  và  so� ng  có  ıćh  gı ̀ khi  người  ta  không  the�   vui, 
 không the�  chơi, cha�ng còn sinh khı ́và hy vọng. 

 *  Không  có  một  nơi  nào  u  to� i,  sa�u  thảm  hơn  một  gia  đıǹh  bệnh  hoạn  và 
 không  có  một  tội  ác  nào  khủng  khie�p  hơn  là  làm  cho  gia  đıǹh  suy  nhược. 
 Ne�u  người  vợ,  người  mẹ  quên  lãng  bo� n  phận  tự  tạo  sức  khỏe  cho  mıǹh  và 
 cho  cho� ng  con,  đương  nhiên  phải  lâm  vào  kho� n  kho� .  Vậy,  sự  nghiệp  vı ̃ đại 
 nha� t  -  cách  mạng  con  người,  nghıã  là  cách  mạng  the�   giới  -  na�m  trong  tay 
 phụ nữ. Thật là thú vi ̣và đáng trân trọng bie� t bao! 

	George	Ohsawa	

 *  So� ng  lâu  và  khỏe  mạnh  đe�   làm  gı ̀  ne�u  chı ̉  đe�   chuyên  lo  khıá  cạnh  vật 
 cha� t?  Bởi  như  vậy,  đời  so� ng  của  ta  thật  vô  nghıã,  đáng  buo� n  và  kho�   sở. 
 Nhưng  ne�u  chúng  ta  hòa  mıǹh  vào  cõi  tâm  linh  đe�   cảm  thông  rộng  kha�p  và 
 có  the�   sử  dụng  xác  thân  như  một 	đài	 	dẫn	 	sóng	 ,  đo� ng  thời  so� ng  được  an 
 lành,  hạnh  phúc,  thı ̀ cuộc  đời  quả  thú  vi ̣ bie� t  bao.  Đôi  khi  chı ̉ ca�n  so� ng  vài 
 phút  giây  cũng  tưởng  chừng  như  so� ng  cả  đời.  Đie�u  quan  trọng  nha� t  và 
 đáng  chú  trọng  nha� t  là  làm  the�   nào  suo� t  cả  ngày  từ  sớm  mai  đe�n  to� i  và  từ 
 to� i  đe�n  sáng  mai,  ta  luôn  luôn  có  được  nie�m  vui,  hạnh  phúc  và  ung  dung  tự 
 tại  trong  cõi  đời  đang  so� ng.  Chı ̉ có  cảnh  đời  thênh  thang,  bát  ngát  ve�   mặt 
 tinh  tha�n  mới  là  vıñh  cửu.  Đời  so� ng  xác  thân  chı ̉ là  hư  ảo,  trăm  năm  nào  có 
 nghıã  gı.̀  Chı ̉  có  đời  so� ng  tinh  tha�n  mới  là  chân  thật…  mo� i  phút  giây  quý 
 giá vô nga�n. 

	George	Ohsawa	
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 *  Ai  đem  he� t  sức  mıǹh  giúp  đỡ  kẻ  khác,  người  đó  có  tâm  trạng  vui  tươi, 
 thanh  thản  thı ̀  tự  nhiên  tỏa  rạng  nie�m  sung  sướng  ra  xung  quanh,  khie�n 
 cho  cõi  so� ng  tràn  đa�y  an  lạc.  Người  như  the�   dù  vướng  phải  bệnh  tật  hoặc 
 gặp  cảnh  khó  khăn  cũng  cha�ng  he�   gı,̀  và  có  the�   bie�n  đo� i  tức  thı ̀  kho�   đau 
 thành  hạnh  phúc.  Ném  đá  vào  họ,  đá  bie�n  thành  hoa;  dùng  gươm  chém  họ, 
 gươm  sẽ  trở  nên  ánh  hào  quang;  co�   đa�u  độc  họ,  cha� t  độc  sẽ  hóa  ra  thuo� c 
 bo� …  Người  không  có  lòng  như  the�   khó  mà  dứt  được  căn  bệnh  nặng  ne�   gọi 
 là  kiêu  ngạo,  ıćh  kỷ,  bó  mıǹh  trong  cái  “ta”  nhỏ  mọn.  Căn  bệnh  này  khie�n 
 người  ta  cứ  mãi  mê  chạy  theo  danh  lợi,  chụp  giựt  điạ  vi ̣  và  tóm  thu  vật 
 cha� t.  Chıńh  đây  là  tội  ác  lớn  nha� t  vı ̀ là  đa�u  mo� i  của  mọi  kho�   đau  trong  cõi 
 the� . 

 Thật  kho� n  kho�   cho  những  ai  tự  hào:  “ 	Ta	 	rất	 	giàu	 ”,  “ 	Ta	 	rất	 	mạnh	 ”.  Họ  có 
 bie� t  đâu  tie�n  bạc  của  cải  qua  một  đêm  có  the�   bie�n  thành  tro  bụi  hoặc 
 chuo� c  hại  vào  thân  họ;  họ  cũng  cha�ng  hay  sức  mạnh  có  the�   tiêu  tan  ba� t 
 ngờ vı ̀một lý do nhỏ nhặt, như trúng gió cha�ng hạn. 	George	Ohsawa	

	*	Có	khởi	đầu	thì	có	kết	thúc.	
	Có	bề	mặt	thì	có	bề	trái.	
	Càng	khó,	càng	vui.	

	George	Ohsawa	

 *  Có  con  và  nuôi  con  khôn  lớn  là  nie�m  hạnh  phúc  ra� t  tuyệt  vời…  Đương 
 nhiên  nuôi  con  là  một  trách  nhiệm  lớn  lao  ca�n  nhie�u  công  sức.  Nhưng  khó 
 khăn  càng  nhie�u  thı ̀ hạnh  phúc  càng  lớn.  Ne�u  từ  nan  một  trách  nhiệm  như 
 the� ,  người  ta  sẽ  không  bao  giờ  bie� t  được  nie�m  vui,  tıǹh  thương  vô  bờ  be�n 
 và hạnh phúc đıćh thực. 

 Hạnh  phúc  là  một  pha�n  thưởng  chı ̉  dành  cho  những  ai  bie� t  chiụ  đựng 
 kho� n khó. 

	George	Ohsawa	

 ĐỖ HỒNG NGỌC & NHIỀU TÁC GIẢ: TUYỂN TẬP CÀNH MAI SÂN  TRƯỚC * *  414 



 *  Tóm  lại,  cách  dưỡng  sinh  của  tuo� i  già  có  the�   nói  gọn  trong  một  câu: 	“sống	
	càng	 	gần		thiên		nhiên		càng		tốt”.	 Vui  hưởng  giá  lạnh  của  mùa  đông,  thưởng 
 thức  na�ng  nóng  của  mùa  hè,  nga�m  hoa  đua  nở  khi  xuân  ve� ,  thưởng  nguyệt 
 ngâm  thơ  lúc  thu  sang.  Tuo� i  già,  đó  là  lúc  ke� t  thúc  mọi  tıńh  toán  đời 
 thường  và  nhẹ  gót  bước  vào  con  đường  thênh  thang  bát  ngát  của  tinh 
 tha�n  da�n  đe�n  cõi  vıñh  ha�ng  đại  ngã,  không  còn  nga�n  ngại  đo� i  với  cái  tôi 
 nhỏ  mọn.  Đó  là  thời  kỳ  hạnh  phúc  của  đời  người  vı ̀ có  the�   chia  sẻ  nie�m  vui 
 thành quả cho người khác. 	George	Ohsawa	

 *  Đời  người  so  với  vũ  trụ  không  tha�m  vào  đâu,  gọi  ra�ng  so� ng  nhưng  so� ng 
 thực  sự  cha�ng  được  bao  nhiêu  vı ̀ phân  nửa  cuộc  đời  đã  dành  cho  việc  ngủ. 
 Lúc  đe�n  không  mang  theo  gı,̀  lúc  đi  cũng  hoàn  toàn  tay  tra�ng.  Tại  sao  cứ 
 phải  tham  luye�n  những  gı ̀ mıǹh  cha�ng  có  đe�n  no� i  tự  hại  mıǹh  và  hại  người 
 mà không bie� t? 

	George	Ohsawa	

 *  Dù  là  ông  hoàng  hay  một  người  dân  thường,  người  hạnh  phúc  nha� t  là 
 con  người  tım̀  tha�y  ở  dưới  mái  nhà  mıǹh  một  sự  thanh  bıǹh  và  một  sự  yên 
 tıñh. 

	Goethe	

 *  Ba  đie�u  ca�n  đe�   lại  khi  người  ta  qua  đời:  một  cây  xanh,  một  cuo� n  sách  và 
 một đứa con. 

	Khuyết	danh	

 *  Chúng  ta  không  the�   làm  những  đie�u  lớn  lao  trên  trái  đa� t  này.  Chúng  ta 
 chı ̉có the�  làm được những việc nhỏ ba�ng tıǹh thương yêu rộng lớn. 

	Mẹ	Teresa	

 *  Khi  được  hỏi:  “ 	Người		ta		có		thể		làm		gì		để		được		hạnh		phúc?	 ”  Mẹ  Teresa  và 
 giáo  dân  của  Mẹ  đã  trả  lời  ngay: 	“Làm		việc		tốt		cho		người		khác”.	 Vâng,  hãy 
 làm  việc  to� t  cho  người  khác,  vı ̀ người  khác;  bạn  sẽ  nhận  tha�y  ra�ng  khi  bạn 
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 to� t,  the�   giới  dường  như  cũng  to� t.  Khi  bạn  tử  te� ,  ân  ca�n  và  chu  đáo,  the�   giới 
 và người khác sẽ đáp trả lại bạn. 

 *  Thiên  nhiên  không  bao  giờ  lừa  do� i  một  ai  đã  bie� t  yêu  nó.  Trong  ta� t  cả 
 mọi hoàn cảnh, nó da�n chúng ta đi từ nie�m vui này đe�n nie�m vui khác. 

	Wordsworth	

 *  Có  bao  nhiêu  tıńh  thiện  trong  con  người,  cũng  là  có  nga�n  a�y  cuộc  so� ng 
 trong con người đó. 

	Emerson	

 *  Đo� i  với  con  người  mệt  mỏi  vı ̀  lao  động  nặng  nhọc,  thiên  nhiên  là  cái 
 gie�ng tha�n tiên làm anh ta trẻ lại, trẻ lại thực sự. 

	Khuyết	danh	

 *  Trong  vương  quo� c  vô  tận  của  thiên  nhiên,  con  người  tım̀  ra  sự  hài  hòa, 
 rung  cảm,  tha�y  chân  lý  và  cha� t  thơ  của  cuộc  so� ng.  Một  cô  gái  hỏi  Thomas 
 Edison:  “ 	Theo	 	ông,	 	cái	 	gì	 	tuyệt	 	vời		nhất		trên		trái		đất		này?	 ”  O� ng  đã  trả  lời: 
	“Một	nhánh	cỏ	non!”.	

 *  Dưới  vòm  sao  và  đứng  trên  đın̉h  núi  giữa  tọa  độ  của  vô  tận  và  vıñh  cửu, 
 con  người  gặp  lại  mıǹh,  có  đủ  sức  vươn  tới  những  ta�m  vóc  tha�n  tượng  và 
 những  cảm  xúc  vı ̃ đại.  Chı ̉ có  thiên  nhiên,  như  một  người  Mẹ  hie�n  thực  sự, 
 có  khả  năng  đem  lại  cho  con  người  cái  the�   thăng  ba�ng  giữa  linh  ho� n  và  the�  
 xác  mà  không  có  nó  thı ̀ cha�ng  có  sức  khỏe,  cha�ng  có  hạnh  phúc,  cha�ng  có 
 nie�m vui. 

	G.	Bodda	

	*	Nào	dù	bạn	là	ai,	
	Hãy	cùng	tôi	lên	đường.	
	Đường	sẽ	dẫn	bạn	đến	với	
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	những	niềm	vui	chẳng	bao	giờ	hết.	

	W.	Whittman	

 *  Sau  những  ngày  xuân  nga�n  ngủi,  sau  những  ngày  hè  nóng  bỏng,  mùa  thu 
 đe�n  đem  lại  những  ngày  yên  tıñh,  với  thiên  nhiên  đa�y  quả  ngọt,  thuận  lợi 
 cho  hoạt  động  sáng  tạo.  Voltaire  đã  nói:  “ 	Đối		với		những		người		ngu		dại,		tuổi	
	già	 	là	 	mùa	 	đông,	 	đối	 	với	 	những	 	người	 	bận	 	bịu	 	với	 	lao	 	động	 	trí	 	óc	 	là	 	giai	
	đoạn	gặt	hái	 ”. 

	Khuyết	danh	

 *  Thời  gian  như  một  đại  dương  đem  những  đợt  sóng  đập  không  ngừng 
 vào tảng đá cuộc so� ng. 

	Khuyết	danh	

 *  Tôi  cảm  tha�y  mıǹh  trẻ  hơn  so  với  tuo� i,  bởi  vı ̀ tôi  không  ngừng  học  tập, 
 không ngừng làm việc. 

	M.	Gorki	

 *  Quá  khứ  đã  là  lic̣h  sử.  Tương  lai  là  một  sự  ma�u  nhiệm.  Còn  hiện  tại  là 
 một món quà của cuộc so� ng, chıńh vı ̀the�  mà chúng ta gọi đó là tặng pha�m. 

	Drian	Dison	

 *  Bạn  hãy  nhớ  cái  quy  luật  vàng  này:  Bạn  sẽ  được  người  khác  đo� i  xử  -  như 
 chıńh  bạn  đã  đo� i  xử  với  họ.  Bạn  sẽ  thu  lượm  được  -  cái  mà  bạn  đã  cho  ra. 
 Chúng  ta  thường  nhận  lại  nhie�u  hơn  ga�p  bội  cái  mà  chúng  ta  đã  gieo.  Đie�u 
 quan  trọng  nha� t  là  luôn  luôn  nhận  tha�y 	luật	 	nhân	 	quả	 ,  nghıã  là  tha�y  sự 
 phát  trie�n  liên  tie�p  trong  vũ  trụ,  nói  một  cách  khác  là  tha�y 	luật		biến		hóa	 . 
 Khi  óc  ta  tha�m  nhua�n  chân  lý  chủ  ye�u  này  là  không  có  gı ̀ xảy  ra  mà  không 
 có  nguyên  nhân  thı ̀ cha�ng  những  trı ́ óc  ta  mở  mang  thêm  mà  lòng  ta  cũng 
 rộng rãi hơn. 
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	Arnold	Benne	

	*	Tuổi	trẻ	không	gắng	sức	
	Già	cả	những	ngậm	ngùi	

 * Đường tuy ga�n, cha�ng đi cha�ng đe�n. Việc tuy nhỏ, cha�ng làm cha�ng nên. 

	Tuân	Tử	

 *  Sức  mạnh  tinh  tha�n  có  vai  trò  đặc  biệt  trong  cuộc  so� ng,  trong  việc  kéo 
 dài tuo� i thọ. 

	Khuyết	danh	

 *  Tôn  trọng  một  che�   độ  so� ng  hợp  lý  là  một  đie�u  kiện  cơ  bản  và  cũng  là  sự 
 bảo  đảm  cho  cuộc  so� ng  mạnh  khỏe  và  lâu  dài.  Chi  tiêu  hợp  lý  thời  gian, 
 tie� t  kiệm  năng  lượng  tha�n  kinh,  giữ  tâm  tha�n  vui  vẻ  ngay  cả  trong  những 
 hoàn cảnh ba� t lợi nha� t na�m trong nghệ thuật so� ng. 

	Khuyết	danh	

 *  Rèn  luyện  the�   lực  giúp  người  cao  tuo� i  luôn  giữ  được  sự  lạc  quan,  tıńh  dı ́
 dỏm, hài hước, nhờ đó họ so� ng tıćh cực hơn, hoạt bát hơn và độc lập hơn. 

	Toshihito	Katsumuara	

	Cho	hay	tất	cả	đều	mây	nổi	

	Còn	với	non	sông	một	chút	tình	

	Đào	Duy	Anh	

 * Kho� ng Minh ăn ıt́ mà việc nhie�u, liệu có so� ng được lâu? 
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	Tư	Mã	Ý	

 *  Ne�u  chúng  ta  không  quá  buo� n  ra�u  mà  nhıǹ  nhận  ra�ng  đời  so� ng  chı ̉ lâu 
 dài  có  hạn  thı ̀ cũng  ước  mong  sao  được  lành  mạnh  cả  the�   xác  la�n  tâm  ho� n 
 cho đe�n ngày tàn cuộc đời. Đie�u đó có the�  được la�m. 

	André	Maurois	

 *  Ngày  nay,  người  ta  quan  niệm  ra�ng  một  con  người  khỏe  mạnh  phải  bao 
 go� m: 	khỏa		mạnh		về		cơ		thể,		khỏe		mạnh		về		tâm		lý	 và 	khỏe		mạnh		về		giao		lưu	
	xã	hội	 . 

	Khuyết	danh	

 *  Một  tâm  trạng  to� t  có  the�   giải  tỏa  được  những  mệt  mỏi  và  đau  kho�   của 
 tâm ho� n hơn 10 lie�u thuo� c hay. 

	Karl	Marx	

 * Người thanh thản là người so� ng lâu. 

	William	Shakespeare	

 * Người bi ̣đau đớn ve�  tinh tha�n thı ̀sức khỏe sẽ bi ̣to� n hại ıt́ nha� t là 5 năm. 

	Khuyết	danh	

 *  Trong  ta� t  cả  những  ảnh  hưởng  ba� t  lợi,  cái  de�   làm  cho  người  ta  đoản 
 mệnh  che� t  ye�u  nha� t,  phải  ke�   đe�n  là  những  tâm  trạng  xa�u  như  lo  âu,  đau 
 buo� n, ý chı ́sút kém, sợ hãi, mưu ca�u tham lam, ghen ghét và thù hận. 

	Khuyết	danh	
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 * Một nửa của sự khỏe mạnh là khỏe mạnh ve�  tâm lý. 

	Tổ	chức	sức	khỏe	Thế	giới	-	WHO	

 *  Tâm  trı ́  phải  nở  hoa  trên  tuo� i  già  cũng  như  nhánh  ta�m  gửi  trên  cây  co�  
 thụ khô héo. 	Montaigne	

 *  Một  đời  so� ng  sung  sướng,  ba� t  đa�u  ba�ng  tıǹh  yêu  và  cha�m  dứt  với  tham 
 vọng. 

	Pascal	

 *  Ta� t  cả  đe�u  đe�n…  Ta� t  cả  đe�u  quên…  Ta� t  cả  đe�u  o� n  thỏa…  Không  có  ai  hie�u 
 gı ̀  he� t  thảy…  Ne�u  người  ta  đe�u  bie� t  những  gı ̀ người  ta  nói  ve�   người  ta  thı ̀
 không  còn  ai  nói  với  ai  nữa…  Đừng  có  bao  giờ  sợ:  Đo� i  phương  làm  cho 
 mıǹh thụt lùi cũng sợ mıǹh trong lúc a�y. 

	Lời	khuyên	của	một	người	85	tuổi	

 *  Tuo� i  già  là  ý  tưởng  đã  chậm  quá  ro� i,  cuộc  vui  đã  he� t,  việc  đời  từ  nay 
 thuộc  ve�   một  the�   hệ  khác.  Tai  hại  thật  sự  của  tuo� i  già  không  phải  là  the�   xác 
 ye�u  đuo� i  mà  là  tâm  trı ́ hửng  hờ.  Nhưng  chúng  ta  có  the�   và  phải  cho� ng  lại 
 sự hửng hờ đó. 

	Khuyết	danh	

 *  Những  người  già  là  những  người  bie� t  giữ  gıǹ  các  lẽ  so� ng.  Người  ta  tưởng 
 là  một  đời  so� ng  năng  no� ,  sôi  no� i,  xúc  động,  tranh  đa�u,  học  hỏi,  tım̀  tòi  làm 
 cho  con  người  mệt  nhọc,  mòn  mỏi.  Sự  thật  thı ̀ hıǹh  như  lại  khác  ha�n. 	Già	
	đi	chỉ	là	một	thói	quen	xấu	 . 	Người	bận	việc	không		có	thời	gian	để	già.	

	Khuyết	danh	
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 *  Ơ�   đời  cái  gı ̀ thung  dung  thı ̀ còn,  ca�p  bách  thı ̀ ma� t.  Việc  mà  thung  dung  thı ̀
 còn có ý vi,̣ người mà thung dung thı ̀so� ng lâu. 

	Lã	Khôn	

 *  Đo� i  với  tôi,  hạnh  phúc  trước  he� t  là  va�n  đe�   tiêu  hóa,  pha�n  lớn  thuộc  ve�  
 hoạt động của ruột. 

	Lâm	Ngữ	Đường	

 *  Đừng  buông  lơi  thân  the�   sớm  và  cũng  đừng  buông  lơi  tinh  tha�n.  Trái  tim 
 cũng như the�  xác, cũng ca�n luyện tập. 

	Khuyết	danh	

 *  Đo� i  với  bản  thân  ta  cũng  ca�n  chút  nhân  từ,  khoan  dung  ro� i  mới  có  the�  
 nhân từ, khoan dung với người khác được. 

	Lâm	Ngữ	Đường	

 *  Tıǹh  yêu  của  người  già  trở  nên  đa�m  tha�m,  trang  nghiêm,  mộc  mạc;  luôn 
 luôn  hie�n  hòa,  trong  trẻo,  nó  có  sự  trong  sáng  của  tıǹh  bạn,  lại  có  sự  chăm 
 sóc nhau no� ng a�m. 

	Khuyết	danh	

 * Đôi vợ cho� ng già vào ra kha�ng khıt́, ma�m muo� i mà vui! 

	Vương	Hồng	Sển	 , 	lúc	95	tuổi	
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 *  Sợ  nha� t  là  không  vận  động  thân  the� ,  tie�p  đe�n  là  không  động  não  ( 	Thân	
	phạ	bất	động,	não	phạ	bất	dụng	 ). 

	Tiền	Lập	Khôn	 , 	106	tuổi	

 *  Hôn  nhân  bao  giờ  cũng  là  một  sự  may  rủi.  Dù  sáng  suo� t  và  chiụ  to� n  công 
 thı ̀  cũng  không  cha� c  gı ̀  kie�m  được  người  hoàn  toàn  hợp  với  ý  mıǹh;  phải 
 chung  so� ng  với  nhau  năm  ba  năm  mới  bie� t  rõ  được  tıńh  tıǹh  của  nhau.  Từ 
 xưa  tới  nay  tôi  chı ̉ mới  tha�y  cuộc  hôn  nhân  của  O� ng  Bà  Curie  là  đẹp  nha� t, 
 thành công nha� t cho cá nhân ông bà la�n cho xã hội. 

	Nguyễn	Hiến	Lê	

 * Người xa�u, người ác không so� ng lâu. 

	Khuyết	danh	

 *  Con  người  nên  từ  từ,  dung  hòa  ở  mọi  lıñh  vực  đe�   giữ  gıǹ  nhựa  so� ng  nha� t 
 là từ khi đặt chân lên ngưỡng cửa của tuo� i 60. 

	Hippocrates,		80	tuổi	

 *  Ta� t  cả  mọi  thứ  ở  con  người  phải  đẹp:  hıǹh  dáng,  qua�n  áo,  tâm  ho� n  và  cả 
 những suy nghı.̃ 

	Khuyết	danh	

 *  Lao  động  đã  đem  lại  cho  cuộc  đời  con  người  một  ý  nghıã,  một  nội  dung, 
 làm  cho  cuộc  đời  thêm  phong  phú,  thêm  đẹp,  thêm  lâu  dài.  Lao  động  phát 
 trie�n và duy trı ̀the�  lực, tạo cho họ một khát vọng lớn được so� ng. 

	Khuyết	danh	

 *  “Người  xa�u,  người  ác  không  so� ng  lâu”.  Những  bậc  bách  niên  thường  nói 
 như  vậy.  Suo� t  một  đời  họ  không  he�   cãi  vã  với  ai,  lúc  nào  họ  cũng  vui  vẻ, 
 yêu  đời.  Sự  thăng  ba�ng  ve�   tinh  tha�n  của  các  vi ̣ bách  niên  cũng  làm  chúng 
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 ta  kinh  ngạc.  Trong  die�n  bie�n  phức  tạp  của  cuộc  so� ng  ha�ng  ngày,  dù  việc 
 vui hay buo� n, họ đe�u đón chúng với một sự đie�m tıñh và tự chủ hie�m có. 

	Khuyết	danh	

 *  Không  lánh  đời  khi  đời  còn  ca�n  đe�n,  nhưng  lúc  công  đã  thành,  việc  đã 
 hoàn ta� t thı ̀nên lui ve�  a�n dật. Đó là Đạo của Trời. 

	Lão	Tử	

 *  Sức  khỏe,  lao  động  và  cuộc  so� ng  tinh  tha�n  thăng  ba�ng,  đie�u  độ,  nie�m  hào 
 hứng,  lạc  quan,  là  những  thứ  mà  những  người  bách  niên  nào  cũng  có,  và 
 đó cũng là ba ye�u to�  cơ sở cho mo� i cuộc đời cao tuo� i thọ. 

	Khuyết	danh	

 *  Ye�u  to�   chıà  khóa  thứ  hai  là  tôn  trọng  quá  trıǹh  lao  động,  nghı ̉ ngơi.  Ca�n 
 phải  ý  thức  ra�ng  chı ̉  có  đie�u  hòa  hợp  lý  lao  động  với  nghı ̉ ngơi  mới  ngăn 
 ngừa được già trước tuo� i. 

	Khuyết	danh	

 *  Người  quân  tử,  lúc  còn  ıt́  tuo� i,  huye� t  khı ́ sung  mãn,  đie�u  ca�n  hạn  che�   là 
 sa� c  dục,  đe�n  khi  đã  cường  tráng,  huye� t  khı ́ mạnh  mẽ,  vững  vàng,  đie�u  ca�n 
 hạn  che�   là  đua  đòi;  khi  đã  già,  huye� t  khı ́ suy  thoái,  đie�u  ca�n  hạn  che�   là  tıńh 
 toán được ma� t. 

	Khổng	Tử	

 *  Thanh  niên  háo  sa� c,  tráng  niên  háo  đa�u,  lão  niên  suy  bı ̀ được  ma� t,  đó  là 
 bệnh  thường  gặp  ở  con  người;  ne�u  không  tie� t  che� ,  ta� t  sẽ  làm  hại  cho  cơ 
 the� , làm hao to� n tinh tha�n, rước bệnh vào thân. 
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	Khổng	Tử	

 *  Ơ�   đời  ca�n  có  cho�   vừa  khéo,  lòng  ca�n  phải  rộng  rãi,  đo� i  với  người  thı ̀ co� t 
 la�y  đie�u  nhân,  lời  nói  ca�n  tin  ca�n,  làm  việc  thı ̀ ca�n  tài  năng,  hành  động  thı ̀
 co� t giữ hợp thời, bởi không cạnh tranh nên không bao giờ la�m lo� i. 

	Lão	Tử	

 *  Ta  có  ba  vật  báu  mà  ta  giữ  gıǹ  ca�n  thận: 	một		là		tấm		lòng		nhân		từ		,		hai		là	
	tính	 	kiệm	 	ước		,	 	ba	 	là	 	không	 	dám		đứng	 	trước	 	thiên	 	hạ		.	  Vı ̀  nhân  từ  nên 
 sinh  ra  dũng  cảm,  vı ̀  kiệm  ước  nên  sinh  ra  sung  túc,  vı ̀ không  dám  đứng 
 trước  thiên  hạ  nên  có  the�   đứng  trước  thiên  hạ.  Ne�u  không  từ  ái  mà  mong 
 được  dũng  cảm,  không  kiệm  ước  mà  mong  được  giàu  sang,  không  chiụ 
 đứng  sau  mà  giành  đứng  trước  người  ta  a� t  phải  che� t.  Có  nhân  từ  khi  chie�n 
 đa�u  mới  ta� t  tha�ng,  khi  thủ  thı ̀  vững.  Trời  muo� n  giúp  ai  thı ̀  cho  người  đó 
 lòng từ ái đe�  tự bảo vệ. 

	Lão	Tử	

	*	Giữ	cho	thoải	mái	vui	tươi	
	Cuộc	sống	con	người	sẽ	được	dài	lâu!	

	Tào	Tháo	

 * Go� c của việc giữ gıǹ sức khỏe là từ việc ăn uo� ng. 

	Tôn	Tử	Mạc	

	*	Thân	già	bên	tàu	ngựa	
	Chí	hướng	ngàn	dặm	xa	
	Tráng	sĩ	lúc	xế	chiều	
	Lòng	son	vẫn	bao	la!	
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	Tào	Tháo	

 *  Giận  quá  sẽ  làm  to� n  thương  khı ́ huye� t,  suy  nghı ̃ thái  quá  to� n  thương  tinh 
 tha�n,  tinh  tha�n  mệt  mỏi  tâm  de�   căng  tha�ng,  khı ́  ye�u  bệnh  de�   xâm  nhập, 
 không  nên  buo� n  vui  quá  độ,  ăn  uo� ng  phải  cân  ba�ng.  He� t  sức  tránh  say 
 rượu ve�  đêm, tránh nóng giận. 

	Tôn	Tử	Mạc	

 *  …  Đừng  có  than  va�n  thở  dài  như  the� ,  phàm  mọi  chuyện  nên  lạc  quan  một 
 chút.  Sợ  gı ̀  kia  chứ?  Sợ  trời  sập  hay  sao?  Năm  nay  tôi  đã  61  tuo� i  ro� i,  từ 
 ngày  tham  gia  cách  mạng  đe�n  giờ,  từng  trải  qua  bao  phen  sóng  gió  mà  có 
 sao  đâu.  Kinh  nghiệm  của  tôi  không  ngoài  hai  đie�u, 	một		là		đừng		sợ	 ; 	hai		là	
	lạc		quan	 . 	Hãy		nhìn		ra		xa,		nhìn		về		phía		trước,		mọi		vấn		đề		sẽ		giải		quyết		được	
	hết.	

	Đặng	Tiểu	Bình	

 *  Một  con  người  ne�u  như  tự  nho� t  mıǹh  trong  nhà  cả  ngày,  thie�u  những 
 hoạt  động  và  rèn  luyện  ca�n  thie� t  bên  ngoài  thı ̀ sẽ  không  the�   có  được  cơ  the�  
 khỏe mạnh, cũng không the�  có được tinh lực và the�  lực sung mãn. 

	Đặng	Tiểu	Bình	

 *  Một  người,  ne�u  như  trong  cuộc  so� ng  tỏ  ra  bừa  bãi  lộn  xộn,  không  he�   có 
 trật tự và quy củ, thı ̀người đó không the�  có tinh lực và the�  lực sung mãn. 

	Emanuelle	Kant	

 *  Cuộc  so� ng  đo� i  với  tôi  không  phải  là  một  ngón  ne�n  nga�n  ngủi,  mà  là  một 
 ngọn  đuo� c  huy  hoàng,  mo� i  khoảnh  kha� c  đo� t  cháy  nó  lên,  tôi  đe�u  phải  na�m 
 thật chặt la�y nó, co�  ga�ng đo� t cho nó càng sáng càng to� t. 

	Bernard	Shaw	
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 *  Người  ta  la�y  làm  ngạc  nhiên  sao  tôi  lại  trẻ  đe�n  the�   và  sức  khỏe  của  tôi 
 va�n  to� t.  Bı ́ quye� t  của  tôi  ra� t  đơn  giản:  cơ  the�   của  tôi  ba�ng  tuo� i  với  tinh  tha�n 
 của tôi và tinh tha�n của tôi luôn trẻ. 

	Luther		-	Nhà	nông	học	Mỹ	nói	lúc	70	tuổi	

 *  Ai  cũng  mong  so� ng  lâu,  nhưng  khi  tới  tuo� i  đó  thı ̀ lại  than  phie�n.  Người 
 khôn  ngoan  đo� i  diện  với  sự  già  một  cách  nha�n  nhục,  vı ̀  cho� ng  cự  lại  với 
 thiên  nhiên  thı ̀  cũng  vô  ıćh  như  cuộc  chie�n  của  những  người  kho� ng  lo�  
 cho� ng lại các tha�n linh. 

	Cicéron	

 *  “ 	Tôi		suy		nghĩ,		vậy		là		có		tôi	 ”.  Câu  văn  mạnh  mẽ  đó  đã  đánh  thức  một  cái  gı ̀
 đó  trong  thâm  tâm  tôi  cho  tới  suo� t  đời.  Lúc  đó  tôi  hie�u  ra�ng  tinh  tha�n  có 
 the�   tạo  nên  hạnh  phúc  cho  tôi,  ba� t  ca�u  cho  tôi  qua  được  cái  hư  vô  to� i  tăm 
 và  yên  lặng  mà  cảm  tha�y  hạnh  phúc  chói  lọi,  no� ng  nhiệt.  Tôi  hie�u  ra�ng 
 chúng  ta  có  the�   tạo  được  ánh  sáng,  thanh  âm  và  sự  bıǹh  o� n  trong  nội  tâm 
 mặc dù gặp tai nạn lớn lao đe�n đâu ở ngoại giới. 

	Hellen	 	Keller	 	(Một	 	người	 	mù,	 	câm	 	điếc,	 	sau		trở		thành		giáo		sư		đại		học		và	
	một	diễn	giả	danh	tiếng)	

	*	Người	đời	khác	thế	phù	du	
	Sớm	còn	tối	mất	công	phu	lỡ	làng…	

	*	Hiện	hữu	của	chúng	ta	mong	manh	
	Như	mây	mùa	thu	
	Cảnh	sống	chết	như	màn	nhảy	múa	
	Đời	người	như	chớp	loáng	qua	bầu	trời	
	Vút	nhanh	như	thác	trên	núi	cao	đổ	xuống	
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	Phật	Thích	Ca	

	*	Người	đời	trong	trăm	năm	
	Rốt	cuộc	như	thảo	mộc	
	Cồn	hoang	lầu	đẹp	cũng	ngẫu	nhiên	
	Chết	rồi	ai	vinh	với	ai	nhục!	
	Người	sao	chữa	về	đi!	
	Nửa	đời	bụi	bặm	hoài	lăn	lóc	

	Nguyễn	Trãi	

	*	Cành	lương	mộc	bão	bùng	về	vây	hãm	
	Sầu	Thái	Sơn	cô	tịch	lạnh	liên	miên	
	Hoài	vọng	uổng	bên	nỗi	đời	thê	thảm	
	Hồn	núi	sông	xin	tái	lập	xanh	miền.	

	Bùi	Giáng	

 *  Ngay  cả  Đức  Phật  cũng  che� t.  Cái  che� t  của  Ngài  là  một  cách  giáo  hóa,  đe�  
 gây  cha�n  động  nơi  kẻ  ngây  ngô,  bie�ng  nhác,  tự  mãn,  đe�   đánh  thức  cho  ta 
 tha�y  sự  thật  là  mọi  sự  đe�u  vô  thường,  và  cái  che� t  là  một  sự  kiện  hie�n  nhiên 
 của cuộc đời. Khi ga�n che� t, Đức Phật đã dạy: 

 “ 	Trong		các		dấu		chân,		dấu		chân		voi		là		to		hơn		cả.		Trong		các		phép,		quán		niệm	
	vô	 	thường	 	là	 	hơn		cả	 ”. 	“Ananda		ơi!		Ta		cũng		già		quá		rồi,		cuộc		hình		trình		của	
	ta	 	sắp	 	sửa	 	chấm	 	dứt.	 	Ta	 	đã	 	trải	 	qua	 	biết	 	bao		nhiêu		năm		hành		đạo		và		tám	
	mươi	 	tuổi	 	rồi.	 	Ananda	 	ơi!	 	Ta	 	cũng		như		một		chiếc		xe		bò		củ		kỷ,		chỉ		có		thể		xê	
	dịch		được		nhờ		sự		giúp		sức.		Cho		nên		ta		nghĩ		rằng,		thân		xác		của		vị		minh		chủ	
	chỉ	có	thể	tiếp	tục	gượng	gạo	được	nhờ	sự	chăm	sóc	thật	nhiều.”	
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 *  Đức  Kho� ng  Tử  luôn  luôn  giữ  cho  mıǹh  thái  độ  bıǹh  thản  trước  cái  so� ng 
 cái  che� t:  “ 	Buổi	 	sáng	 	nghe	 	đạo,	 	buổi		chiều		chết		cũng		được	 ”  (Triêu  văn  đạo, 
 tic̣h tử khả hı)̉. 

 * 	Sống	  là  đie�u  ta  muo� n,  việc  nghıã  cũng  là  đie�u  ta  muo� n.  Ne�u  không  the�  
 làm  được  cả  hai  thı ̀  ta  bỏ  so� ng  đe�   theo  nghıã.  So� ng  cũng  là  đie�u  ta  muo� n, 
 nhưng  cái  mà  ta  muo� n  lại  càng  hơn  cả  so� ng,  cho  nên  ta  không  tham  so� ng 
 một  cách  ca�u  thả. 	Chết	 là  cái  ta  ghét,  nhưng  cái  mà  ta  ghét  còn  hơn  cả  cái 
 che� t, cho nên gặp hoạn nạn ta không he�  tro� n tránh. 

	Mạnh	Tử	

 *  Các  bạn  làm  gı ̀ vậy?  Cũng  vı ̀ lý  do  này  mà  ta  phải  đuo� i  đàn  bà  đi  vı ̀ sợ  họ 
 sẽ  có  những  hành  động  điên  khùng  như  vậy.  Vı ̀  ta  thường  nghe  ra�ng  cái 
 che� t  được  yên  tıñh  với  những  da�u  hiệu  to� t  lành.  Hãy  im  lặng  đi  và  chiụ 
 đựng. 	Socrates	

 *  Nie�m  vui  hiện  diện  kha�p  cho� n.  Nó  a�n  dưới  sa� c  xanh  của  những  thảm  cỏ 
 và ngập tràn giữa sự thanh bıǹh của trời cao. 

	Rabindranath	Tagore	

 *  Con  người  ta,  đã  tới  tuo� i  60,  tuo� i  đã  được  nghı ̉ hưu,  còn  so� ng  được  năm 
 nào  la�y  sự  an  vui  làm  chıńh,  lão  giả  an  chi,  không  dám  có  sự  phiêu  lưu 
 mới,  không  dám  có  tham  vọng  mới,  cái  gı ̀ đã  có  chı ̉ mong  nó  đừng  ma� t  đi, 
 ra� t  sợ  sự  thay  đo� i,  càng  thay  đo� i  người  già  càng  thiệt,  vı ̀ họ  đã  là  pha�n  tử 
 bi ̣ động,  phụ  thuộc  không  có  khả  năng  chận  đứng,  càng  không  có  khả  năng 
 đảo  ngược,  tie�n  bạc  he� t,  uy  quye�n  he� t,  trı ́ lực  suy  kiệt  la�y  gı ̀ mà  cho� ng  chọi 
 với  hoàn  cảnh.  A� y  là  nói  chung  thı ̀  the� ,  với  nhie�u  người  đo� ng  tue�   thı ̀ the� , 
 chứ với tôi, cái so�  phận của tôi lại khác ha�n. 

 Sang  tuo� i  sáu  mươi  tôi  mới  thực  sự  được  so� ng  với  những  gı ̀ đã  có  của  tôi, 
 được  tıńh  toán,  được  quye� t  điṇh  và  chiụ  trách  nhiệm  hoàn  toàn  ve�   mọi 
 việc  làm  của  mıǹh,  không  the�   bám  dựa  vào  ai,  không  the�   đo�   lo� i  cho  ai. 
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 Tham  mưu  là  tôi,  tác  chie�n  là  tôi  và  thu  dọn  chie�n  trường  cũng  là  tôi. 
	Nguyễn	Khải	 . 	Sống	ở	đời,	 Nxb Trẻ, 2003, tr. 82 

 * Tư tưởng của ta ra sao thı ̀đời của ta như vậy. 

	Marc	Aurèle	 - 	đại	triết	gia	và	hoàng	đế	La	Mã	

 *  Phải,  ne�u  ta  có  những  tư  tưởng  vui  vẻ  thı ̀ đời  ta  sung  sướng,  có  những  tư 
 tưởng  ha� c  ám  thı ̀ đời  ta  kho� n  kho� ,  có  những  ý  nghı ̃ sợ  sệt  thı ̀ ta  sẽ  sợ  sệt. 
 Ne�u  ta  nghı ̃ tới  đau  o� m  thı ̀ ta  có  the�   sẽ  đau  o� m,  nghı ̃ đe�n  tha� t  bại  thı ̀ cha� c 
 cha�n  sẽ  tha� t  bại.  Còn  ne�u  ta  cứ  tự  vùi  ta  vào  những  lời  than  thân  trách 
 phận thı ̀mọi người a� t sẽ tránh ta. 

	Dale	Carnegie	

 *  Không  phải  tự  cho  ta  là  người  như  the�   nào  thı ̀  ta  là  người  như  the�   a�y, 
 nhưng ta suy nghı ̃làm sao thı ̀thái độ ta như vậy. 

	Norman	Vincent	Pale	

 *  Thái  độ  tinh  tha�n  ảnh  hưởng  một  cách  ra� t  sâu  xa,  ga�n  như  khó  tin,  đe�n 
 cả the�  lực nữa. 	Dale	Carnegie	

 *  Tinh  tha�n  là  nguo� n  go� c  của  mọi  sự  và  mo� i  thực  hiện  chı ̉  là  một  hiện 
 tượng của tinh tha�n. 

	Mary	Baker	Eddy	 - 	Nữ	giáo	sĩ	tối	cao	của	Cơ	Đốc	Khoa		học	

 *  Tôi  tin  cha� c  ra�ng  sự  bıǹh  tıñh  trong  tâm  ho� n  và  no� i  vui  trong  lòng  không 
 do  khu  đa� t  ta  ở,  của  cải  ta  có,  điạ  vi ̣ ta  giữ  mà  chı ̉ do  thái  độ  tinh  tha�n  của 
 ta thôi. A� nh hưởng của ngoại giới ra� t nhỏ. 

	Frank	J.	Whaley	
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 *  Một  trong  những  thuo� c  men  to� t  nha� t  đe�   cho� ng  lại  các  bệnh  là  một  tinh 
 tha�n  sảng  khoái.  Những  người  vui  vẻ  bao  giờ  cũng  khỏi  được  ta� t  cả  các 
 loại bệnh. 

	BS	Abros	Paré	

 *  Tôi  tin  ra�ng  cha�ng  có  ai  làm  được  việc  gı ̀ quan  trọng  ne�u  không  có  dạ  dày 
 thật  to� t,  và  ne�u  không  ăn  được  mọi  thứ  trên  đời  thı ̀ quả  là  ba� t  hạnh…  Mọi 
 sự  trên  đời,  may  hay  rủi,  sướng  hay  kho� ,  thọ  hay  ye�u,  khôn  hay  ngu,  đẹp 
 hay  xa�u,  thiện  hay  ác,  ta� t  cả  đe�u  do  ăn  uo� ng  mà  ra  cả.  Khi  hie�u  tha�u  đie�u 
 này,  chúng  ta  tha�y  con  người  vo� n  cha�ng  to� t  cha�ng  xa�u;  xa�u  hay  to� t  chı ̉ là 
 ke� t quả của ăn uo� ng đúng hay sai mà thôi. 

	George	Ohsawa	

 *  Không  có  một  nơi  nào  u  to� i,  sa�u  thảm  hơn  một  gia  đıǹh  bệnh  hoạn  và 
 không  có  một  tội  ác  nào  khủng  khie�p  hơn  là  làm  cho  gia  đıǹh  suy  nhược. 
 Ne�u  người  vợ,  người  mẹ  quên  lãng  bo� n  phận  tự  tạo  sức  khỏe  cho  mıǹh  và 
 cho  cho� ng  con,  đương  nhiên  phải  lâm  vào  kho� n  kho� .  Vậy,  sự  nghiệp  vı ̃ đại 
 nha� t  -  cách  mạng  con  người,  nghıã  là  cách  mạng  the�   giới  -  na�m  trong  tay 
 phụ nữ. Thật là thú vi ̣và đáng trân trọng bie� t bao! 

	George	Ohsawa	

 *  So� ng  lâu  và  khỏe  mạnh  đe�   làm  gı ̀  ne�u  chı ̉  đe�   chuyên  lo  khıá  cạnh  vật 
 cha� t?  Bởi  như  vậy,  đời  so� ng  của  ta  thật  vô  nghıã,  đáng  buo� n  và  kho�   sở. 
 Nhưng  ne�u  chúng  ta  hòa  mıǹh  vào  cõi  tâm  linh  đe�   cảm  thông  rộng  kha�p  và 
 có  the�   sử  dụng  xác  thân  như  một 	đài	 	dẫn	 	sóng	 ,  đo� ng  thời  so� ng  được  an 
 lành,  hạnh  phúc,  thı ̀ cuộc  đời  quả  thú  vi ̣ bie� t  bao.  Đôi  khi  chı ̉ ca�n  so� ng  vài 
 phút  giây  cũng  tưởng  chừng  như  so� ng  cả  đời.  Đie�u  quan  trọng  nha� t  và 
 đáng  chú  trọng  nha� t  là  làm  the�   nào  suo� t  cả  ngày  từ  sớm  mai  đe�n  to� i  và  từ 
 to� i  đe�n  sáng  mai,  ta  luôn  luôn  có  được  nie�m  vui,  hạnh  phúc  và  ung  dung  tự 
 tại  trong  cõi  đời  đang  so� ng.  Chı ̉ có  cảnh  đời  thênh  thang,  bát  ngát  ve�   mặt 
 tinh  tha�n  mới  là  vıñh  cửu.  Đời  so� ng  xác  thân  chı ̉ là  hư  ảo,  trăm  năm  nào  có 
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 nghıã  gı.̀  Chı ̉  có  đời  so� ng  tinh  tha�n  mới  là  chân  thật…  mo� i  phút  giây  quý 
 giá vô nga�n. 

	George	Ohsawa	

 *  Những  người  so� ng  sung  sướng,  hạnh  phúc  theo  đúng  như  quye� t  điṇh 
 của họ là muo� n sung sướng, hạnh phúc. 

	Abraham	Lincoln	

 *  Sức  mạnh  tinh  tha�n  có  vai  trò  đặc  biệt  trong  cuộc  so� ng,  trong  việc  kéo 
 dài tuo� i thọ. 

	Khuyết	danh	

	*	  Người  đáng  được  so� ng  và  đáng  được  hưởng  cuộc  so� ng  là  những  người 
 trong từng giây phút bie� t chie�n đa�u cho cuộc so� ng. 

	Goethe	

 *  Hãy  suy  nghı ̃  một  cách  tıćh  cực  -  hành  động  một  cách  tıćh  cực  -  tưởng 
 tượng  một  cách  tıćh  cực  và  tin  tưởng  một  cách  tıćh  cực.  Những  ke� t  quả 
 tuyệt vời sẽ đe�n với bạn, sẽ ve�  tay bạn. 

	Norman	Vincent	Peale	

 *  Khi  ta  chưa  tha�u  hie�u  cơn  giận,  dù  có  đie�u  khie�n  được  nó  thı ̀ cũng  chı ̉ là 
 giải pháp tạm thời mà thôi. 

 *  Nha�n  nhục  không  phải  là  thái  độ  hèn  nhát,  mà  đó  là  sự  thực  tập  mở  rộng 
 dung lượng trái tim đe�  chứa đựng được những khó khăn lớn. 

 *  Bạn  có  bao  giờ  đe�   ý  tha�y  một  đứa  trẻ  con  gio� ng  như  một  kẻ  chậm  chạp 
 ba�m  sinh  không?  Mo� i  hành  động  đe�u  trở  thành  the�   giới  của  riêng  nó,  từ 
 việc  mặc  đo�   đe�n  việc  xây  dựng  những  lâu  đài  đo�   chơi  đe�n  việc  ăn  sáng. 
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	Ung		dung	 trở  thành  nhip̣  độ  được  ưa  chuộng.  Không  ho� i  hả.  Không  đòi  hỏi 
 ca�p bách. Không áp lực. 	Vội	vàng	 không có trong vo� n  từ vựng của trẻ con. 

 *  Sức  khỏe  gio� ng  như  hòa  bıǹh.  Ta  chı ̉ có  the�   hưởng  thụ  nó  một  khi  ta  bie� t 
 bảo  vệ  nó.  So� ng  khỏe  mạnh  không  phải  là  một  đặc  quye�n,  không  phải  là 
	quà	 	tặng	  (present)  mà  là  một  pha�n  thưởng.  Chúng  ta  phải  xứng  đáng  đe�  
 được hưởng 	phần	thưởng	 (present) quý giá này. 

	Khuyết	danh	

 *  Trong  chu  kỳ 	Sinh	 	Lão	 	Bệnh	 	Tử	 ,  ta  tha�y  khâu 	Lão	  tie�p  khâu 	Sinh	 .  Như 
 vậy,  phải  chăng  phương  Đông  quan  niệm  ra�ng  con  người  ba� t  đa�u  già  ngay 
 khi  sinh  ra  đời?  Ro� i  ne�u  ta  nga�m  nghı ̃ ve�   chữ  “ 	Old	 ”  là  già  trong  tie�ng  Anh 
 ta  tha�y  những  sa� c  dân  nói  tie�ng  Anh  tuo� ng  như  cũng  đo� ng  quan  niệm  với 
 người  phương  Đông  ve�   tie�n  trıǹh  già  của  con  người.  Chả  the�   mà  họ  gọi 
 một  đứa  bé  vừa  sinh  ra  được  1  giờ  là  “ 	one		hour		old	 ”.  Mà  người  90  tuo� i  là 
 “ 	90	years	old	 ”. Mới sinh ra đã là “ 	old	 ” mà so� ng đe�n  90 tuo� i cũng là “ 	old	 ”! 

	Bác	sĩ	Nguyễn	Ý	Đức	

 *  Với  con  người  không  có  một  điṇh  nghıã  khoa  học  nào  cho  tuo� i  già  của  cơ 
 the�   con  người.  Cái  mà  chúng  ta  phải  liên  hệ  tới  không  phải  một  nhóm 
 người  già  mà  là  một  nhóm  bi ̣  người  khác  gán  cho  nhãn  hiệu  già,  mặc  dù 
 khả  năng  của  họ  khác  nhau.  Vậy  thı ̀ ra� t  khó  mà  điṇh  nghıã  hai  chữ  tuo� i  già 
 hay  là  đặt  một  cái  mo� c  đe�   chı ̉ tuo� i  già  trong  quãng  đời  con  người. 	Oscar		r.	
	Ewing	

 *  Ơ�   người  già  không  nên  yêu  ca�u  sức  lực  chân  tay,  mà  ca�n  sức  lực  ve�   đạo 
 đức  và  tinh  tha�n.  Tıńh  tự  chủ,  suy  xét  chıń  cha�n,  thăng  ba�ng  là  những 
 pha�m  cha� t  đặc  trưng  của  người  già.  Kinh  nghiệm,  sự  sáng  suo� t  và  tıńh 
 thiện có the�  bù đa�p lại cuộc so� ng và tinh lực của thời trẻ. 	Cicéro	

 *  Nghe  một  ông  lão  còn  khang  kiện  khoe  mıǹh  còn  trẻ  hoặc  nghe  người  ta 
 khen  ông  còn  trẻ,  tôi  nghı ̃ có  sự  nha�m  la�n  ve�   ngôn  từ  ở  đây.  Phải  nói  “ 	già	
	mà		khỏe	 ”  mới  đúng  chứ! 	Già		mà		khỏe		là		hạnh		phúc		nhất		của		con		người	 , 
 như  vậy  mà  gọi  là  trẻ  chả  hóa  ra  làm  giảm  giá  tri ̣  của  hạnh  phúc  đi  ư! 
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	Không	 	gì	 	đẹp	 	bằng	 	một	 	người	 	già	 	minh		mẫn,		hiền		từ,		khỏe		mạnh,		ôn	
	tồn	bàn	về	thế	sự	một	cách	từng	trải	 . 

	Lâm	Ngữ	Đường	

 *  …  Tôi  đã  vie� t  “ 	Già		ơi…		Chào		bạn	 ”  đe�   tặng  …  mıǹh  như  vậy  đó.  Nhưng  một 
 người  bạn  lớn  tuo� i  đã  bảo  tôi,  đại  ý: 	không		có		cái		gọi		là		già,		bởi		vì		khi		20-30	
	người	 	ta	 	còn	 	quá	 	trẻ,	 	30-40	 	đang	 	trẻ,	 	40-50	 	hãy	 	còn	 	trẻ,	 	50-60	 	trẻ	 	không	
	ngờ,	60-70	trẻ	lạ	lùng	và	trên	70	là…	trẻ	vĩnh	viễn.		Bác	sĩ	Đỗ	Hồng	Ngọc	

 *  Những  cụ  già  thường  có  một  tinh  tha�n  trẻ  trung,  hạnh  phúc  và  khôn 
 ngoan  hơn  những  người  trẻ  tuo� i  trong  thời  đại  hiện  nay.  Họ  kiên  nha�n 
 hơn,  chiụ  cha�p  nhận  hơn,  hài  hước  hơn  và  ıt́  xét  nét  hơn,  la�ng  nghe  to� t 
 hơn  ga�p  nhie�u  la�n.  Họ  thường  hay  có  những  câu  chuyện  đáng  ngạc  nhiên 
 đe�   chia  sẻ  và  những  thông  tin  vô  giá  dựa  trên  kinh  nghiệm  cuộc  so� ng  thực 
 sự.  Đôi  khi  có  những  cụ  già  đe�n  no� i  cha�ng  bao  lâu  nữa  họ  không  the�   nói  rõ 
 được  nữa,  hay  những  người  phải  na�m  trên  giường,  hay  ngo� i  trên  xe  lăn,  lại 
 có những bie�u hiện yêu thương, nhẹ nhàng và đặc biệt. 

	Khuyết	danh	

 *  Khi  gặp  nghic̣h  cảnh  ráng  giữ  tinh  tha�n  bıǹh  tıñh,  làm  bộ  vui  vẻ;  ro� i  can 
 đảm  nhıǹ  tha�ng  vào  sự  thực,  ne�u  có  the�   được,  với  một  tinh  tha�n  trào 
 phúng,  ro� i  tım̀  cách  cải  thiện  tıǹh  the� ,  chuye�n  bại  thành  tha�ng;  tım̀  được 
 ro� i  thı ̀  quye� t  điṇh,  thực  hiện  lie�n;  ne�u  không  có  cách  nào  giải  quye� t  được 
 thı ̀tım̀ cách quên nó đi và to� p lo lại. 

	Dale	Carnegie	

 *  Trong  phòng  khách  một  dưỡng  đường  danh  tie�ng  nọ  ở  Nữu  Ước  chuyên 
 tri ̣  bệnh  tha�n  kinh,  có  treo  ta�m  bản  này: 	“Bạn	 	nghèo	 	ư?	 	Làm	 	việc	 	đi.		Bạn	
	giàu		ư?		Làm		việc		đi		(...)		Nếu		bạn		sung		sướng,		cũng		tiếp		tục		làm		việc		đi;		hễ		ở	
	không		thì		sinh		ra		nghi		ngờ,		lo		lắng.		Nếu		bạn		buồn		rầu,		nếu		người		thân		thiết	
	bỏ		bạn		thì		cũng		làm		việc		đi.		Nếu		bạn		thất		vọng,		cũng		cứ		làm		việc		đi.		Nếu		bạn	
	mất	 	tin	 	tưởng	 	thì	 	cũng	 	cứ	 	kiên	 	nhẫn	 	làm	 	việc	 	(...)	 	Dù	 	gặp	 	nghịch	 	cảnh	 	ra	
	sao		thì		cũng		cứ		làm		việc.		Tin		tưởng		mà		làm,		kiên		nhẫn		mà		làm.		Ở		đời		không	
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	có	 	thuốc	 	nào	 	công	 	hiệu	 	hơn	 	sự	 	làm	 	việc.	 	Nó		trị		được		những		bệnh		thể		chất	
	lẫn	tinh	thần”.	

 *  “Người  khác  ra  sao,  nhận  họ  làm  vậy;  đie�u  đó  chưa  đủ,  họ  ra  sao,  phải 
 muo� n họ làm vậy, như the�  mới là chân tıǹh”. 

	Alain	

 Đừng  ba� t  người  khác  phải  gio� ng  ta,  đừng  đòi  sửa  đo� i  tıńh  tıǹh  người  khác, 
 mà  chı ̉  nên  nghı ̃  tới  việc  tự  sửa  mıǹh  thôi,  tım̀  cái  hay  ở  người,  đó  là  bài 
 học  khôn  nha� t  mà  đáng  lý  ra  người  nào  cũng  phải  thuộc  từ  ho� i  hai  mươi 
 tuo� i.  Tới  bây  giờ  là  năm  chục  tuo� i  mới  hie�u  được  nó,  tuy  tre�   nhưng  cũng 
 chưa  đáng  buo� n;  tôi  chı ̉ buo� n  ra�ng  mặc  da�u  hie�u  nó  kỹ  mà  la�m  lúc,  trong 
 việc  xử  the� ,  lại  quên  nó  đi,  không  bie� t  đem  ra  áp  dụng,  hoặc  không  đủ  nghi ̣
 lực đe�  áp dụng. Trı ́đã là “nan”, mà hành lại càng “nan” ga�p ma�y nữa. 

	Dale	Carnegie	

 *  Vậy  cứ  tin  là  có  bệnh  thı ̀  sẽ  có  bệnh  thật.  Khôn  hơn  cả  là  mo� i  khi  nghi 
 ngờ  đau  ở  đâu  thı ̀ kie�m  một  bác  sı ̃ giỏi,  có  lương  tâm  nhờ  khám  ro� i  tri,̣  ne�u 
 có  bệnh  thật.  Ne�u  bác  sı ̃ bảo  là  không  có  bệnh  thı ̀ đừng  nghı ̃ tới  cơ  the�   của 
 ta nữa. 

	Dale	Carnegie	

 *  “Cười,  cười,  đó  phải  là  hoàng  kim  quy  ta� c  của  chúng  ta.  Vı ̀ không  có  cái 
 gı ̀“xả hơi” công hiệu ba�ng cười”. 	Pierre	Vachet	

 Tóm lại bảy lời khuyên ve�  phép dưỡng sinh của bác sı ̃John A. Schinder: 

	1.-	Tập	tự	chủ	để	làm	chủ	hoàn	cảnh	
	2.-	Tập	tinh	thần	dễ	dãi	
	3.-	Tập	tinh	thần	giản	dị	
	4.-	Tập	yêu	công	việc	
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	5.-	Tập	yêu	người	xung	quanh	
	6.-	Đừng	quá	lo	lắng	về	cơ	thể	của	ta	
	7.-	Tập	cười.	

 *  Tôi  không  được  rõ  phép  dưỡng  sinh  của  người  phương  Tây  thời  co�  
 nhưng  tôi  bie� t  ra�ng  ở  phương  Đông,  hơn  hai  ngàn  năm  trước,  Trang  Tử  đã 
 vie� t  hai  thiên  nhan  đe�   là  Đạt  sinh  và  Dưỡng  sinh  chủ,  đại  ý  là  khuyên  ta  hai 
 đie�u  dưới  đây  mà  các  bác  sı ̃ và  tâm  lı ́ gia  hiện  nay  đã  thı ́ nghiệm  và  nhận  là 
 đúng: 

	1.	Đừng	tách	rời	vật	chất	và	tinh	thần,	cả	hai	chỉ	là	một.	

	2.	Phải	sống	thuận	theo	thiên	nhiên.	

 Mà  cha�ng  riêng  gı ̀ Lão  Trang,  ngay  môn  đệ  của  Kho� ng  giáo  cũng  có  một  lo� i 
 so� ng  khoáng  đạt,  vui  vẻ:  ve�   vật  cha� t  thı ̀ giản  di,̣  quả  dục,  không  đe�   cho  vật 
 làm  lụy  ta;  ve�   tinh  tha�n  thı ̀ khoan  hòa,  không  oán  trời,  không  trách  người, 
 làm  he� t  sức  mıǹh,  ro� i  mặc  cho  việc  xảy  ra  sao  thı ̀ xảy.  Co�   nhân  sáng  suo� t 
 thật! 

	Nguyễn	Hiến	Lê	

 * Làm việc hoài đi đe�  không có thı ̀giờ nghı ̃đe�n bệnh tật, phie�n não nữa. 

	Eunice	H.	Palmer	 , 	103	tuổi	

 Mặc  da�u  so� ng  lâu  như  vậy,  các  cụ  đó  không  tỏ  ra  một  da�u  hiệu  la�m  ca�m 
 nào,  không  đòi  người  khác  phải  chie�u  chuộng  mıǹh  như  con  nıt́,  không  có 
 những  tật  mà  chúng  ta  gọi  là  tật  của  tuo� i  già.  Thực  ra,  ngoài  70  tuo� i,  các  cụ 
 a�y tha�y sinh lực trở lại, tha�y “ho� i xuân” như bác sı ̃Martin Goumpert nói. 

 *  Tuo� i  già  tự  nó  làm  phát  trie�n  một  năng  lực  sáng  tác  mà  từ  trước  tới  nay 
 ıt́  khi  ta  đe�   ý  tới...  Và  tôi  tự  hỏi  he� t  thảy  chúng  ta,  khi  tım̀  ra  được  kho  tàng 
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 đó  của  tuo� i  già,  bie� t  đâu  cha�ng  tha�y  đời  so� ng  phong  phú  hơn,  sung  sướng 
 hơn. 

	Bác	sĩ	Goumpert	

 * Không gı ̀tri ̣được bệnh một cách tha�n hiệu hơn là sự làm lụng. 

	Bà	Rita	Johnson	

 * Tóm lại, muo� n giữ gıǹ sức khỏe bạn: 

 *  Nên  vận  động  mo� i  ngày  ıt́  nha� t  mười  lăm  phút,  vừa  vận  động  vừa  thâm 
 hô ha�p. 

 *  Nên  lập  một  so�   sức  khỏe  và  đọc  các  sách  pho�   thông  ve�   y  học  đe�   tım̀  hie�u 
 cơ the�  của bạn mà đe�  phòng bệnh tật. 

 * Nên làm quen một y sı ̃đứng đa�n. 

 *  Và  ráng  theo  bảy  lời  khuyên  của  bác  sı ̃ John  Schindler  mà  tôi  lặp  lại  một 
 la�n nữa dưới đây vı ̀tıńh cách ra� t quan trọng của nó: 

	1.	Ráng	hưởng	những	thú	vui	bình	dị	của	đời	sống	
	2.	Đừng	để	cho	bệnh	tật	nó	ám	ảnh	ta	
	3.	Tập	yêu	công	việc	của	mình	
	4.	Yêu	người	chung	quanh	và	tiếp	tay	vào	công	việc	của	nhân	loại	
	5.	Tập	thói	vui	tính	
	6.	Cương	quyết	đương	đầu	với	những	khó	khăn	trong	đời	
	7.	Hưởng	cái	vui	hiện	tại		.	

	Nguyễn	Hiến	Lê	
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 *  Chúng  ta  không  cô  độc  trên  the�   giới  này  đâu,  cả  những  vật  vô  tri  như  mặt 
 trăng,  mặt  trời,  cũng  cứ  đe�u  đe�u,  đúng  ngày,  đúng  giờ  lại  chie�u  sáng  chúng 
 ta, lại cho ta cảnh rực rỡ của bıǹh minh hoặc cảnh êm đe�m của đêm lặng” 	.	

	Đô	đốc	Byrd	

 *  Chúng  ta  đe�u  rán  giữ  gıǹ  sức  khỏe  đe�   được  sung  sướng,  nhưng  có  bao 
 nhiêu người rán sung sướng đe�  được mạnh khỏe. 

	Frank	G.	Slaughter	

 *  Trie� t  lý  của  tôi  như  va�y:  chúng  ta  chı ̉ so� ng  có  một  la�n  thôi.  Hôm  qua  là  dı ̃
 vãng,  ngày  mai  là  hy  vọng,  hôm  nay  là  đời  so� ng.  Mo� i  ngày  chúng  ta  cứ  so� ng 
 cho  thỏa  thıćh,  ne�u  không  thı ̀ không  phải  là  so� ng.  Chı ̉ có  mo� i  một  quy  ta� c 
 mà bạn phải theo là quy ta� c của co�  nhân: đừng thái quá. 

 *  Khi  bạn  kie�m  được  nhie�u  tie�n  quá,  danh  vọng  cao  quá,  thiên  hạ  cúi  rạp 
 xuo� ng  chào  bạn,  bạn  thử  đặt  lên  bàn  cân  xem:  một  bên  là  sự  thành  công, 
 một  bên  là  sức  khỏe  bi ̣ tiêu  mòn,  gia  đıǹh  không  vui,  bạn  bè  thưa  thớt,  bên 
 nào  nặng,  bên  nào  nhẹ?  Bây  giờ  đã  thành  công  ro� i,  bạn  có  chiụ  trả  một  giá 
 đa� t như vậy đe�  mua cái danh lợi hão huye�n kia nữa không? 

	Bác	sĩ	Peter	J.	Steincrohn	

 *  Vậy  muo� n  diệt  ưu  phie�n  trước  khi  nó  diệt  bạn  thı ̀ bạn  hãy  theo  quy  ta� c 
 thứ  năm  sau  này:  Mo� i  khi  sa�p  phı ́  đời  so� ng  của  bạn  vào  những  ưu  phie�n 
 thı ̀xin bạn hãy ngừng lại và tự hỏi ba câu dưới đây: 

	1.	Điều	mà	ta	đương	lo	đã	có	chân	giá	trị	gì	đối	với	ta.	

	2.	Tới	lúc	nào	đó	ta	phải	“tốp”	ưu	phiền	lại	và	quên	hết	đi.	

	3.	Ta	sẽ	trả	“cái	còi”	đó	tới	đúng	giá	nào	thì	thôi!	Ta	đã	trả	hớ	chưa?	
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	Quẳng	gánh	lo	đi	và	vui	sống.	 bản dic̣h của Nguye�n Hie�n Lê 

 *  Không  có  gı ̀  giải  trı ́  và  làm  cho  óc  ta  được  nghı ̉ ngơi  ba�ng  gia� c  ngủ,  âm 
 nhạc,  vui  cười.  Ta  phải  tin  vào  Thượng  đe�   và  tập  ngủ  cho  ngon.  Nên  thıćh 
 những bản nhạc hay và ngó cái be�  mặt tức cười của đời. 

	Philadephie	

 *  Còn  những  độc  giả  nào  đã  tới  tuo� i  già  ro� i  thı ̀  nên  đọc  kỹ  những  lời 
 khuyên dưới đây của Schindler: 

 1. Cái gı ̀đã không tránh được thı ̀chiụ nhận nó đi. 

 2.  Khi  có  một  bạn  già  xa  mıǹh  ro� i  thı ̀  kie�m  một  bạn  khác  đe�   lâu  lại  thăm 
 nhau, chuyện trò với nhau. 

 3.  Nên  me�m  mỏng,  đừng  co�   cha�p,  đừng  có  thành  kie�n.  Đừng  ra�y  tuo� i  trẻ  là 
 hư đo� n, lo�  lăng, vô le� , không như thời trước. 

 4. A� n bận sạch sẽ, đàng hoàng, đừng lôi thôi, cử chı ̉nên nhã nhặn, le�  độ. 

 5.  Đe�   he� t  tâm  trı ́ vào  việc  tiêu  khie�n  cũng  như  ho� i  trẻ  đã  đe�   he� t  tâm  trı ́ vào 
 công việc làm vậy. 

 6.  Nên  vui  tıńh  và  de�   thương,  gặp  ai  cũng  nie�m  nở,  đừng  than  thở  ve�   so�  
 phận của mıǹh và ba� t người khác phải nghe cho được. 

 7. Lúc nào tha�y mệt thı ̀nghı,̉ nhưng đừng lo la�ng tới sức khỏe mıǹh quá. 

 8.  Đừng  nghı ̃ tới  sự  che� t.  Từ  xưa  tới  nay  có  ai  thoát  khỏi  cảnh  che� t  đâu;  với 
 lại  ne�u  ai  cũng  ba� t  tử  cả,  và  cứ  mo� i  cặp  vợ  cho� ng  sinh  được  hai  trai  hai  gái 
 thôi  thı ̀ chı ̉ trong  năm  mươi  the�   hệ  nghıã  là  khoảng  1.000  năm,  mo� i  người 
 sẽ chı ̉còn một thước vuông trên trái đa� t này, làm sao mà so� ng no� i? 

 ĐỖ HỒNG NGỌC & NHIỀU TÁC GIẢ: TUYỂN TẬP CÀNH MAI SÂN  TRƯỚC * *  438 



 *  Bı ́ quye� t  đe�   có  một  thân  the�   khỏe  mạnh,  một  trı ́ óc  minh  ma�n  và  một  tinh 
 tha�n  vững  chãi  là  không  khóc  than  cho  quá  khứ,  không  lo  la�ng  cho  tương 
 lai, mà hãy so� ng he� t mıǹh với khoảnh kha� c hiện tại. THI�CH CA 

 *  So� ng  lâu  và  khỏe  mạnh  đe�   làm  gı ̀  ne�u  chı ̉  đe�   chuyên  lo  khıá  cạnh  vật 
 cha� t?  Bởi  như  vậy,  đời  so� ng  của  ta  thật  vô  nghıã,  đáng  buo� n  và  kho�   sở. 
 Nhưng  ne�u  chúng  ta  hòa  mıǹh  vào  cõi  tâm  linh  đe�   cảm  thông  rộng  kha�p  và 
 có  the�   sử  dụng  xác  thân  như  một 	đài	 	dẫn	 	sóng	 ,  đo� ng  thời  so� ng  được  an 
 lành,  hạnh  phúc,  thı ̀ cuộc  đời  quả  thú  vi ̣ bie� t  bao.  Đôi  khi  chı ̉ ca�n  so� ng  vài 
 phút giây cũng tưởng chừng như so� ng cả đời. 

 Đie�u  quan  trọng  nha� t  và  đáng  chú  trọng  nha� t  là  làm  the�   nào  suo� t  cả  ngày 
 từ  sớm  mai  đe�n  to� i  và  từ  to� i  đe�n  sáng  mai,  ta  luôn  luôn  có  được  nie�m  vui, 
 hạnh  phúc  và  ung  dung  tự  tại  trong  cõi  đời  đang  so� ng.  Chı ̉  có  cảnh  đời 
 thênh  thang,  bát  ngát  ve�   mặt  tinh  tha�n  mới  là  vıñh  cửu.  Đời  so� ng  xác  thân 
 chı ̉  là  hư  ảo,  trăm  năm  nào  có  nghıã  gı.̀  Chı ̉  có  đời  so� ng  tinh  tha�n  mới  là 
 chân thật… mo� i phút giây quý giá vô nga�n. 

	Gs	George	Ohsawa	

	Ghi	chú	 : 

	Phần	 	Phụ	 	lục	 	này	 	chúng	 	tôi	 	trích	 	một	 	phần	 	từ	 	cuốn	  An  Hưởng  Tuo� i  Già 
 Xanh  Và  Những  Kỷ  Niệm  Ve�   Cha  Tôi  -  Nguye�n  Nam 	do	 	anh	 	em		chúng		tôi:	
	Nguyễn	 	Hiền-Đức	 	&	 	Nguyễn	 	Đình	 	Hân	 	viết	 	nhân	 	mừng	 	Thượng	 	thọ	 	Cha	
	chúng	tôi	90	tuổi	vào	năm	2000.	

 (Nguye�n Hie�n-Đức) 

 * * 
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