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Khung Trời Tuệ Sỹ

Tôi chưa hề có ý „dám viết“ về Ôn (Hòa thượng) Tuệ Sỹ - người mà tôi rất
kính trọng và thân thiết. Có thời tôi đã từng gọi Ôn là chú Sỹ, rồi anh Sỹ đầy
tình cảm thân thương, dù giữa Ôn và tôi vẫn luôn giữ một khoảng cách
chừng mực giữa hai chiếc áo - đạo và đời. Đó là chưa nói là Ôn „lớn“ quá so
với cái hiểu biết của tôi. Bất ngờ trong dịp nghỉ lễ Noel và năm mới dương
lịch, anh Nguyễn Hiền, người anh tinh thần trong quan hệ sách vở của Vạn
Hạnh năm xưa, gởi cho bản thảo tuyển tập của anh tự sưu tập khá công phu
về Tuệ Sỹ như một món quà và mong muốn tôi phải góp vào (anh Nguyễn
Hiền từng là Thư ký Tòa soạn tạp chí Tư Tưởng của Đại học Vạn Hạnh và
Thầy Tuệ Sỹ từng nhiều năm là Chủ Bút).
Nhận Email và Tuyển Tập Tuệ Sỹ tôi mừng quá. Niềm hạnh phúc từ những
tình cảm Vạn Hạnh thuở xưa thôi thúc tôi viết Email trả lời ngay cho anh:
„Dạ sẽ cố gắng viết! Trên đời này, nếu chỉ được phép nhắc đến tên một nhà
Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam thì tên người ấy chắc chắn phải là Tuệ Sỹ; nếu
chỉ được phép viết về một người của thế kỷ này thì nên viết về Tuệ Sỹ; nếu
tôi chỉ phải nêu tên một người bằng tất cả niềm cảm phục và kính trọng thì
tôi sẽ nêu tên Thầy Tuệ Sỹ“.

Ấy là những niệm khởi bộc phát trong tôi và tôi phải ngồi vào bàn viết
ngay cho anh Nguyễn Hiền như thế, dù lúc ấy vẫn còn đang rất bận bịu công
việc ở văn phòng.
Về nhà lần giở những bài trong Tuyển Tập Tuệ Sỹ của anh ra đọc biết là
mình đã lỡ lời, thấy hơi lạnh gáy vì nhận ra mình đang cỡi lưng cọp. Tôi, con
ếch ngồi đáy giếng, cứ ngỡ mảnh trời xanh tròn xinh đẹp trên kia đã là tất
cả những phương trời viễn mộng của Thầy Tuệ Sỹ. Lầm to! Nhưng may thay,
con ếch ấy có thời đã được gần gũi với Thầy Tuệ Sỹ, được Thầy thương mến
- dù thời gian ấy không lâu, chỉ vài năm. Tôi đâu phải là cây viết chuyên
nghiệp. Nhưng tôi biết chắc chắn một điều rằng, Thầy không bao giờ chê
cười những yếu kém hay những chuyện bạo gan của tôi, như có lần tôi đã
từng làm tại Vạn Hạnh năm xưa (tôi sẽ kể sau). Cái „khung trời hội cũ“ ấy đã
ôm ấp vỗ về tôi. Nghĩ vậy nên tôi mở Laptop và gõ từng dòng chữ này vào
bàn phím. (Anh Hiền ơi! Tuấn này đã thở phào một hơi dài khi vừa viết xong
đoạn mào đầu này, sau cả tuần phân vân không biết phải bắt đầu ra sao).
***
Tôi vào mạng Internet gõ hai chữ Tuệ Sỹ, gặp hàng loạt rất nhiều tiêu đề
viết về Thầy. Thiên hạ đã nghĩ ra rất nhiều những danh xưng, những tước vị
cho con người kỳ tài ấy. Thầy là Bồ Tát, là luận giả, là thiên tài, là nhà tranh
đấu, là học giả uyên bác, là dịch giả siêu việt, là thi sĩ, là giảng sư, là giáo sư
đại học, là một chú Sa Di trẻ từng ngồi giảng bài trên bục giảng cho thính
chúng toàn là các vị Đại đức… vân vân và vân vân. Tất cả ít những từ những
chữ ấy đều diễn tả đúng con người kia, không chối cãi đâu được. Nhưng với
riêng cá nhân tôi khi nghĩ về Thầy Tuệ Sỹ thì có một hình ảnh khác hẳn hiện
ra trước mắt. Ấy là hình ảnh một con người li kỳ mà Antoine de SaintExupéry tả trong „Hoàng Tử Bé“, do Bùi Giáng dịch tài tình ra tiếng Việt.
Vâng (xin lỗi Thầy, xin lỗi anh) với tôi Tuệ Sỹ chính là hình ảnh chú bé tuyệt
diệu từ hành tinh lạ lạc bước vào thế giới điên đảo nhưng đầy thơ mộng
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này của chúng ta. Trung niên thi sĩ Bùi Giáng mượn lời Saint-Exupéry đã dẫn
tôi, đã đặt trong tôi hình ảnh này từ mấy mươi năm trước, từ khi tôi vừa
bước chân vào đại học và ở chung gần gũi với hai bậc thiên tài này. Tôi, lúc
ấy mọi người ai cũng ghép tên tôi với hai chữ „Thanh Niên“ phía trước vì ở
Nội xá Vạn Hạnh thì giường tôi nằm kế bên giường ông Trung Niên Thi Sĩ.
Tôi rất thường chạy qua lại chuyện trò với cả hai vị Bùi Giáng và Tuệ Sỹ nên
khi đọc chuyện của Saint-Exupéry thì cứ nghĩ hai người này, một chính là
ông phi công rớt máy bay và một là chàng hoàng tử lưu lạc kia. Một thanh
niên chỉ vừa hai mươi tuổi ít quan tâm chuyện chiếu trên chiếu dưới trong
làng văn nghệ thì hoàn toàn vô tội vạ trong những suy nghĩ mộng mơ ấy.
Mà thật thế, tác phẩm Hoàng Tử Bé của Saint-Exupéry đích thị là một tác
phẩm tuyệt diệu từ đông đến tây, từ Âu sang Á. Đây là một tác phẩm được
đọc nhiều nhất trên trái đất này, đã được dịch ra 240 ngôn ngữ. Ở đâu tôi
không biết chứ ở Đức hàng năm vào mùa hè hay những dịp lễ lớn thì có
hàng loạt những sân khấu kịch nghệ lớn nhỏ trình diễn vở kịch viết lại từ tác
phẩm này.

Câu chuyện bắt đầu khi hai con người, một chàng phi công bị rớt máy bay
và một ông hoàng nhỏ đi lang thang, họ gặp nhau ở sa mạc. Vâng, không
hẹn mà họ gặp nhau tại sa mạc. Sa mạc thì lúc nào cũng mênh mông và
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nắng cháy. Rồi Hoàng tử bé nhờ ông phi công vẽ cho mình một con cừu,
một con cừu thật sự không quá ốm yếu và cũng không thể trông giống như
là một con dê đực. Do quá bận rộn cho việc sửa chiếc máy bay bị hư chàng
phi công vẽ đại một cái thùng và nói: „Ừ, đó là cái thùng và con cừu chú
muốn có nó nằm ở trong ấy“. Tưởng làm như thế cho xong chuyện, nhưng
lạ thay hoàng tử bé sung sướng vì con cừu của chú có nơi trú chân là cái
thùng êm ấm ấy. Trong suốt tác phẩm người đọc thấy toàn những mẫu đối
thoại ly kỳ và những bài ngụ ngôn thâm thúy. Một đằng là chàng phi công từ
thuở nhỏ đã tập tành vẽ và sau đó bỏ dở vì không hiểu được rằng tại sao
những người lớn không thể thưởng ngoạn nghiêm túc để biết rằng một bức
tranh vẽ cảnh con trăn nuốt chửng con voi khác hẳn với một bức tranh vẽ
một chiếc mũ nỉ. Khác hẳn. Đằng kia là một ông hoàng tử nhỏ từ một tinh
cầu cũng rất nhỏ, ở xa lắc xa lơ, lang thang bay cùng những đám mây trắng
đi thăm viếng các tinh tú trong vũ trụ, một hôm tình cờ đặt chân xuống trái
đất này. Hoàng tử bé giờ đang hạnh phúc có một con cừu, có một cái hộp
cho con cừu trú ngụ. Bỗng tự dưng cậu ta giật mình khi nghĩ ra, không
chừng con cừu có thể ăn mất đóa hoa hồng, dù hoa hồng đã có gai nhưng
những gai nhọn này có thể chả thấm vào đâu.
"Một con cừu, nếu có ăn cây cối nhỏ, thì nó cũng ăn những đóa hoa?"
"Một con cừu thì ăn bất cứ cái gì nó gặp. Bạ đâu ăn đó rất mực bừa bãi
vậy."
"Cả những cành hoa có gai nhọn?"
"Ừ. Cả những cành hoa có gai nhọn."
"Vậy thì những gai nhọn, dùng vào việc chi?"
Tôi không biết điều đó. Lúc ấy tôi hết sức bận, loay hoay vặn một cái
đinh bù lon ăn cứng trong máy phi cơ. Tôi bận tâm lo lắng lắm, vì trận
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hỏng máy này đã bắt đầu cho thấy quá trầm trọng, và nước uống cứ
hao cạn hoài xui tôi lo sợ nặng nề: càng ngày càng khốn đốn về sau.
"Những gai nhọn dùng vào việc chi?"
Hoàng tử bé không bao giờ rút lui câu hỏi, mỗi phen chú đã nêu nó ra
rồi. Tôi đã bực mình vì cái bù lon, nên đáp bừa:
"Gai nhọn, không dùng vào cái tích sự chi ráo, đó chỉ là cái ác hại thuần
túy của hoa!"
"Ồ!"
(…)
Hoàng tử bé bây giờ mặt mày tái xanh vì tức giận.
"Từ hàng triệu năm rồi, hoa đã tạo gai. Từ hàng triệu năm rồi cừu vẫn
cứ ăn hoa. Và cái sự tìm hiểu xem tại sao mà hoa phải nhọc mệt tạo
mãi những gai nhọn chẳng dùng được vào việc gì gì hết cả, sự đó
chẳng phải là chuyện nghiêm trang hay sao? Cuộc chiến tranh giữa cừu
và hoa, không phải là chuyện hệ trọng hay sao? […] Và nếu tôi có biết,
chính tôi có biết một đóa hoa duy nhất ở đời, không đâu có cả, ngoài
tinh cầu tôi, và nếu một con cừu bé có thể rỡn chơi liếm sơ qua một
chút, mà tiêu diệt tan hoang mất cái đóa hoa ấy như vậy đó trong một
buổi mai dịu dàng và chẳng nhận thấy rằng cái việc mình làm kia gớm
guốc thế nào, đó không phải là chuyện hệ trọng hay sao?1
Xin lỗi tôi đã nói lung tung, tôi muốn viết về Thầy Tuệ Sỹ mà! Tôi đã tràng
giang đại hải về con cừu và một đóa hồng có gai, về ông hoàng tử bé quá
1Saint-Exupéry

- Bùi Giáng dịch: Hoàng Tử Bé (tr. 34 & 37). Nxb Văn Nghệ, 2006
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đỗi lo lắng cho việc sinh tồn của đóa hoa và trái đất chúng ta, cả những
hành tinh khác của vũ trụ nữa. Vậy có thể là việc bất kính với Thầy chăng?
Tôi nghĩ chắc không (nếu có thì đó là chuyện của „anh-em“ chúng tôi). Ngay
từ đầu bài tôi đã cố ý gọi là Thầy Tuệ Sỹ là Thầy với chữ „Tê“ viết hoa. Và tôi
có lý do để làm như thế.
A! Hoàng tử bé ơi, tôi đã lần hồi hiểu, theo vậy đó, cuộc đời bé bỏng
sầu tư của chú. Từ lâu, chú chỉ có một chút khiển muộn, là bóng chiều
vàng êm ả. Tôi đã rõ chi tiết mới mẻ này, vào buổi mai ngày thứ tư, lúc
chú bảo:
"Tôi yêu chuộng những buổi chiều hồng. Chúng ta hãy đi nhìn một cảnh
mặt trời lặn..."
"Nhưng phải chờ..."
"Chờ gì?"
"Chờ cho mặt trời lặn."
Thoạt tiên, chú đã tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi sau đó chú đã tự cười mình lẩn
thẩn. Chú bảo:
"Tôi cứ tưởng mình luôn luôn ở tại quê hương xứ sở."
Thật vậy. Khi tại Huê Kỳ, mặt trời đứng ngọ, thì ai cũng biết rằng tại
Pháp, mặt trời đương lặn. Chỉ cần có thể chạy bay trong một phút sang
Pháp là có thể ngắm một cảnh hoàng hôn. Rủi thay nước Pháp lại quá
xa vời. Nhưng, tại trên tinh cầu tí tẻo của hoàng tử bé, hoàng tử chỉ
cần kéo đẩy sơ cái ghế ngồi một chút. Và hoàng tử nhìn thấy cảnh mặt
trời lặn tùy thích bất cứ lúc nào...
"Một ngày nọ, tôi đã nhìn mặt trời lặn liên tiếp bốn mươi ba lần!"
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Và ít lâu sau, chú nói thêm:
"Bác biết đó... lúc người ta buồn quá đỗi, người ta yêu dấu cảnh mặt
trời lặn xiết bao..."
"Cái ngày chú nhìn bốn mươi ba lần nọ, chú đã buồn quá đỗi phải
không?
Nhưng hoàng tử bé không đáp … [Sđd. - tr. 33]

***

Đôi mắt ướt tuổi vàng khung trời hội cũ
Áo màu xanh không xanh mãi trên đồi hoang
Phút vội vã bỗng thấy mình du thủ
Thắp đèn khuya ngồi kể chuyện trăng tàn
Từ núi lạnh đến biển im muôn thuở
Đỉnh đá này và hạt muối đó chưa tan
Cười với nắng một ngày sao chóng thế
Nay mùa đông mai mùa hạ buồn chăng
Đếm tóc bạc tuổi đời chưa đủ
Bụi đường dài gót mỏi đi quanh
Giờ ngó lại bốn vách tường ủ rũ
7

Suối nguồn xa ngược nước xuôi ngàn.
(Tuệ Sỹ: Không Đề)

Khi người ta ở tuổi bảy mươi thì sẽ không còn bé nữa. Nghĩa là ông
Hoàng Tử Bé của tôi bây giờ đã già. Một lão Tăng! Một Thiền Môn Thạch
Trụ! Khi con người nhỏ thó ấy đặt bút viết thư cho những tăng ni sĩ trẻ ở
Thừa Thiên Huế với câu mở đầu: „Các con thương quý“ thì rõ rằng ông
Hoàng Tử kia đã vào tuổi lão niên. Nhưng không sao, ông vẫn là Hoàng Tử.
Còn trẻ hay đã già thì ông vẫn cứ muốn vác trên vai cái túi khổ lụy ưu tư cho
trần gian nhân loại và muôn loài chúng sinh. Ông mang đến cho đời một
thông điệp, rằng sa mạc thì mênh mông nhưng dưới lòng sa mạc có chôn
dấu những dòng nước mát.
"Sa mạc đẹp lắm", chú nói thêm... Và quả thật là vậy. Tôi đã yêu sa
mạc luôn luôn. Người ta ngồi trên một đụn cát. Người ta chẳng thấy gì
hết. Người ta chẳng nghe gì hết. Tuy nhiên có cái gì lặng lẽ chiếu sáng
liên miên. "Cái làm cho sa mạc đẹp ra", hoàng tử bé nói, "ấy là nó
chôn dấu một cái giếng dạt dào đâu đó..." [Sđd. - tr. 98]
Trong bức thư gởi cho Tăng Ni trẻ ở Huế, Thầy Tuệ Sỹ từng trải lòng như
trút cả tâm tình mình cho hàng hậu học vào những dòng chữ sau:
Người xuất gia, khi cất bước ra đi, là hướng đến phương trời cao rộng;
tâm tính và hình hài không theo thế tục, không buông mình chìu theo
mọi giá trị hư dối của thế gian, không cúi đầu khuất phục trước mọi
cường quyền bạo lực. Một chút phù danh, một chút thế lợi, một chút
an nhàn tự tại; đấy chỉ là những giá trị nhỏ bé, tầm thường và giả
ngụy, mà ngay cả người đời nhiều kẻ còn vất bỏ không tiếc nuối để giữ
tròn danh tiết. […]
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Mỗi thế hệ có vấn đề riêng của nó, do những biến thiên của xã hội
chung quanh, do những biến cố dao động mang tính thời đại. Thế hệ
của Thầy thừa hưởng được nhiều từ Thầy Tổ, nhưng chưa hề báo đáp
ân đức giáo dưỡng cao dày trong muôn một. Chỉ mới tròn ba mươi
tuổi, đã phải khép lại cổng chùa, xách cuốc lên rừng, xuống biển, cũng
mưu sinh lao nhọc như mọi người. Rồi lại vào tù, ra khám, lênh đênh
theo vận nước thăng trầm. Sở học và sở tri cũng cùn mòn theo tuổi đời,
năm tháng. Duy, chưa có điều gì thất tiết để điếm nhục tông môn,
uổng công Sư trưởng tài bồi. Một chút niềm tin chưa hề thoái thất, chỉ
mong cùng chia xẻ với thế hệ kế thừa. Một thế hệ đang trưởng thành
để khởi tô ngọn đèn Chánh pháp giữa một đất nước thấm nhuần
phong hóa.
***
Tôi đã gặp con người ấy, tôi gặp Thầy Tuệ Sỹ khi tôi bắt đầu vào ở Vạn
Hạnh, từ năm 1972. Khoảng giữa năm 1973 Thầy dồn sức hoàn thành tác
phẩm „Tô Đông Pha những phương trời viễn mộng“. Thỉnh thoảng đi đâu về
tôi ghé lại phòng Thầy chơi, có khi chỉ để nhìn Thầy làm việc, có khi ngồi nói
chuyện với Thầy Phước An và thi sĩ Hoài Khanh cũng thường lui tới đây.
Cũng có khi Thầy bảo tôi xuống nhà bếp bưng mâm cơm do dì bếp (tôi quên
mất tên) đã dọn sẵn lên phòng Thầy để Thầy dùng vì thời gian viết tác phẩm
này Thầy ít rời phòng. Tôi để ý thấy tóc Thầy đã mọc dài cỡ 20-30 phân mà
Thầy chưa có thì giờ để cạo. Lúc đó mới thấy, dù chỉ mới 30 tuổi mà tóc đã
có nhiều sợi bạc. Tôi nghĩ, những sợi đen trên đầu là những sợi mang tên
Tuệ Sỹ, những sợi bạc đích thị của ông thi sĩ tên Tô Thức. Có khi Thầy tự nấu
cơm trong phòng và cũng có hôm Thầy bảo tôi ở lại ăn cơm chung dù tôi đã
có phần ăn dưới bếp. Tôi nhớ hoài hôm Thầy biểu tôi cắt trái dưa leo. Thấy
tôi lúng túng nên Thầy chỉ cho tôi cách gọt vỏ trái dưa leo theo từng mảng
nhỏ dọc xuống, lát một lằn vỏ mỏng rồi chừa lại một lằn vỏ xanh, để khi cắt
lát dưa sẽ có viền xanh trắng hài hòa rất đẹp mắt. Trước đó phải cắt hai
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miếng nhỏ hai đầu và cọ xát nhiều lần để cho mủ màu trắng đục của trái
dưa tiết ra. Do học được cách ấy tôi đã áp dụng mãi cho đến bây giờ, mỗi
lần cắt gọt dưa leo là mỗi lần tôi đều nghĩ đến Thầy. Sau này trước khi xuất
ngoại, khoảng năm 1981 tôi cũng có vài lần cùng Thầy Chơn Nguyên đến
thăm Thầy tại phòng Thầy ở Vạn Hạnh Võ Di Nguy Phú Nhuận.
Tôi rất khâm phục Thầy, không những các hiểu biết thông thái, sở học
mênh mông của Thầy mà còn những tình cảm và nhân cách của Thầy. Tuy
còn rất trẻ, rất thành công nhưng không xuất thân từ khoa bảng, chỉ hoàn
toàn do tự học (hay do sở học của nhiều kiếp trước). Thầy luôn luôn khiêm
tốn và rất giản dị, rất dễ gần gũi. Thường người đời gọi như thế là vô-sư-trí
nhưng chính Thầy lại kể là Thầy thường học từ thân giáo của các bậc tôn
túc, Thầy từng về các tổ đình Huế để hầu các Ôn lớn, Thầy từng thân cận Ôn
Trí Thủ ở Già Lam để học hạnh: thôi tôi chịu nhục để mấy Thầy làm việc.
Bằng một thái độ vô cùng khiêm tốn và cung kính với các bậc trưởng
thượng, trong một vài viết về Đại Lão Hòa thượng Thích Mật Hiển, Thầy
từng viết:
“… Ai có thể nói gì về những gốc cổ thụ ấy, trong bóng soi của dòng
nước khi trong, khi đục?Thế hệ học tăng chúng tôi trưởng thành trong
bóng che chỡ của những gốc cổ thụ như vậy ; có người nhận thức
được điều đó và cũng có người không hề nhận thức được ; cũng không
ít người bị nước lũ làm bật gốc, bị cuốn trôi theo dòng đời. Riêng
những học tăng trưởng thành dưới bóng sơn môn Huế không ai lại
không biết đến một trong những gốc cổ thụ như vậy của rừng Thiền,
một thời bằng sự nghiêm khắc đã giữ gìn vững giềng mối của Tòng
lâm…2

2Tuệ

Sỹ: Cổ Thụ trong Rừng Thiền. Trang nhà Hương Tích Phật Việt
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Đằng sau chiếc áo nhật bình cũ và bình dị là một thân thể gầy còm với đôi
mắt thật sáng (và một cái đầu vĩ đại). Giáo sư Ngô Trọng Anh, một trí thức
Phật Giáo có uy tín, trong một bài viết về Hòa thượng Trí Quang có nhắc lại
rằng kỷ niệm lúc các vị này đến thăm Hòa thượng Trí Quang rằng: Tài ba của
Thầy Tuệ sỹ như thế nào ai cũng công nhận, ngay như ông Đào Duy Anh khi
ghé thăm Hòa thượng Trí Thủ ở Tu Viện Hải Đức Nha Trang, gặp Thầy Tuệ
Sỹ cũng tán thán sở học Hán tự và Phật ngữ của vị tỳ kheo trán rộng mắt to
này.
Tôi còn có một kỷ niệm với Thầy và chuyện động trời thời ở Vạn Hạnh.
Vào tháng 5, năm 1973, Viện đại học Vạn Hạnh mời học giả Nakamura
Hajime (1912-1999), giáo sư bộ môn Đông phương học của Đại học Tokyo
Nhật Bản và là một học giả nổi tiếng thế giới, đến thăm Vạn Hạnh và thuyết
trình một số đề tài về Đông phương học và Phật Giáo. Viện cũng trao tặng
bằng Tiến sĩ Danh dự cho ông Nakamura qua những công trình nghiên cứu
giá trị của ông ta. Thời ấy phương tiện truyền thông còn hạn chế nên học
giả Nakamura chỉ có thể đưa những bài thuyết trình khi ông đến Sài Gòn để
chuẩn bị dịch ra tiếng Việt. Tất cả phần chuẩn bị phiên dịch này Ôn Viện
Trưởng giao cho Thầy Tuệ Sỹ phụ trách. Do thời gian cấp bách nên Thầy Tuệ
Sỹ phải chia ra để một vài vị giáo sư của Viện cùng dịch. Có một vị giáo sư
quen với tôi cũng được phân công phiên dịch một phần. Không biết vì lý do
gì anh ta cứ than phiền rằng không có thì giờ dịch hay bị bắt cóc bỏ dĩa.
Thấy tập bản thảo để trên bàn, tôi tò mò lật ra xem và cũng tự ý dịch thử
một đoạn. Anh giáo sư xem qua, thấy văn có vẻ xuôi tai (có lẽ do đoạn đầu
bài còn dễ) nên hỏi tôi giúp anh làm tiếp được không. Dĩ nhiên tôi mừng
húm. Tự dưng có người cho phép mình bắc ghế ngồi lên hàng ghế trên,
chàng sinh viên trẻ chưa tròn tuổi 20 cảm thấy mình quan trọng và sung
sướng nhận lời ngay. Tôi đâu biết đó là việc làm tày trời điếc không sợ súng
có thể làm hại đến thanh danh của Viện. Tôi đã bỏ ra hai ba ngày trời, suốt
ngày lẫn đêm vật lộn với tập bản thảo và mấy cuốn tự điển kếch xù mượn
của thư viện. Thành thật mà nói, các bài viết của học giả Nakamura quá cao
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so với trình độ hiểu biết của tôi lúc đó, từ nội dung đến cách dùng những
thuật ngữ. Có quá nhiều từ mà tra cứu trong nhiều tự điển hay bách khoa
từ điển vẫn không tìm thấy, cần phải có một kiến thức thâm sâu về Phật
Giáo và Đông phương học mới hiểu được. Việc phiên dịch của tôi hôm ấy
cũng có vài người rất thân biết vì các vị ấy thấy tự dưng tôi vắng mặt mấy
hôm (lần gặp Thầy Giác Quả vừa rồi tại Huế trước khi Thầy viên tịch, Thầy
có nhắc lại và chúng tôi đã cùng ôm bụng cười một trận thỏa thích). Sau
mấy ngày bế môn vật lộn với chữ, rốt cuộc tôi cũng hoàn thành bản dịch.
Hôm sau tôi ghé lại phòng Thầy Tuệ Sỹ, thấy Thầy quá lo lắng và bận rộn.
Tôi hỏi chuyện gì thì Thầy cho biết là Thầy phải dịch lại toàn bộ bài văn, vì
bản dịch của ông giáo sư nọ sai và quá kém (Thầy không biết là của tôi). Tôi
mới hú hồn và rón rén rút lui có trật tự để Thầy làm việc. Sau này khi học giả
Nakamura thuyết trình tại Giảng đường 18 tôi có đến nghe và thấy thật thú
vị và cảm phục Thầy quá đỗi. Công tâm mà nói, ngay cả bài thuyết trình đã
được dịch ra Việt ngữ và giải thích rõ ràng, vậy mà có nhiều chỗ tôi nghe
còn không hiểu hết, huống hồ là bằng Anh ngữ. Những việc như thế chắc cả
đời không bao giờ quên được.
***
Giờ tôi lại xin quay chuyện của Hoàng Tử Bé. Ông hoàng đã cất bước chu
du tang bồng từ cõi này sang cõi khác, từ tinh cầu này đến tinh cầu nọ.
Chàng đã gặp biết bao cảnh đời ô trược, gặp con rắn, gặp lũ chim di, rồi con
cáo, chàng từng gặp cảnh trớ trêu như có người dở mũ cúi chào nhưng
không có một tiếng vỗ tay. Một ngày kia, chàng lang thang đến một tinh cầu
chỉ có một vị vua trị vì mà không có một thần dân nào cả.
Vị vua nọ, vận xích bào và da lông chồn bạch, nghiễm nhiên chễm chệ
trên một cái ngai vàng rất đơn sơ và rất trọng thể.
"A! Đây là một con dân, vị vua nọ thốt to lúc nhìn thấy thoáng hoàng
tử bé."
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Và hoàng tử bé tự nhủ:
"Làm sao ngài lại có thể nhận ra ta được, vì bấy nay có bao giờ ngài
gặp gỡ ta đâu."
Chàng không rõ là: đối với vua chúa, thì thế gian được tài tình rút gọn
một cách đơn giản lạ thường. Mọi người trong thế gian đều là con dân
trăm họ của một đấng Con Trời.
(…)
"Vậy thì cảnh mặt trời lặn của tôi?" Hoàng tử bé nhắc trở lại, vì chàng
chẳng bao giờ quên một câu hỏi nào, một khi chàng đã nêu nó ra.
"Cảnh mặt trời lặn của ngươi, ngươi sẽ có nó. Ta sẽ đòi hỏi điều đó cho
ngươi. Nhưng thể theo thuật cầm quyền, ta sẽ chờ cho tới lúc những
điều kiện thuận lợi đầy đủ đi về."
"Lúc nào thì tới lúc?"
"Hừ! Hừ!" nhà vua đáp, sau khi tra xét một cuốn lịch bự, hừ hừ, "vào
khoảng... vào khoảng bảy giờ bốn mươi chiều nay! Và nhà ngươi sẽ có
dịp nhìn thấy rõ mệnh lệnh ta được tuân theo một cách nghiêm mật
khôn hàn."
Hoàng tử bé lại ngáp. Chàng tiếc rẻ cơn tịch dương xí hụt của mình. Và
chàng cũng đã thấy chán ngán buồn tình chút ít:
"Tôi chả còn biết lưu lại đây nữa để làm gì, chàng nói với vị vua. Tôi sắp
xin đi!"
"Đừng đi, nhà vua đáp", nhà vua vốn rất lấy làm hãnh diện được có
một con dân. "Đừng đi, trẫm sắp ban chức thượng thơ cho ngươi đó!"
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"Thượng thơ bộ gì?"
"Bộ... Tư Pháp!"
"Nhưng có ai đâu để mà xét xử!"
"Nào đã biết đâu, nhà vua bảo. Trẫm chưa ngự giá tuần du khắp
vương quốc. Trẫm đã già lắm rồi, và xứ sở cũng không có đủ chỗ để
mà đặt một cỗ xe ngựa, còn đi bộ thì gân xương ta lỏng lẻo chịu sao
nổi."
"Ồ! Nhưng tôi đã nhìn thấy", hoàng tử bé nói khi nghiêng mình nhìn
thêm một trận nữa về mặt bên kia tinh cầu. "Bên kia cũng chẳng có
một ai..."
"Nếu vậy nhà ngươi hãy tự mình xét xử mình vậy, nhà vua đáp. Đó là
điều khó nhất. Tự xét xử mình, còn khó khăn gấp mấy xét xử kẻ khác.
Nếu nhà ngươi mà tự xét xử mình được công minh, nhà ngươi quả
nhiên là một bậc hiền thánh đích nhiên thượng thừa hy hữu vậy."
"Tôi", hoàng tử bé đáp, "tôi có thể tự mình xét xử mình bất cứ ở nơi
chốn nào. Hà tất phải ở lại đây. Ích chi mô." [Sđd. - tr. 46 & 50, 51]
***
Điều tôi kính phục khác ở Thầy là, bên cạnh những tước vị sư : giáo sư,
giảng sư… cũng như những chữ sĩ : văn sĩ, nhạc sĩ, thi sĩ… lớn nhất với Thầy
là một tu sĩ, một tu sĩ tinh chuyên đúng nghĩa là một tu sĩ. Suốt đời Thầy
cặm cụi với sách vở, với kinh luận, suốt đời Thầy miệt mài giảng dạy xây
dựng cho đàn hậu học.
Vậy mà cũng có lúc Thầy bị nạn. Nhưng chính ngay trong nghịch cảnh ấy
người ta mới thấy thật cõi lòng của con người « vô sự » ấy. Thầy vẫn bình
thản xem chuyện đời như đám mây trôi, bình thản ngồi nhìn những hạt
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nắng nhảy múa ngoài kia như những cánh hoa đẹp từ tay chư thiên tung
xuống. Đó mới đich thị là chỗ dụng tâm khác nhau giữa bậc đại sĩ và kẻ
phàm phu.
Ta ở trời Không vô biên xứ
Cảnh giới hư vô thật rất thiền
Không vật không người không lắm chuyện
Ngồi xem hoa rải bởi chư thiên
(Tuệ Sỹ: Ngục Trung Mị Ngữ - thơ chữ Hán, Nguyễn Minh Cần dịch)
Cả mấy mẫu người ấy, là thi sĩ, là giáo sư, là tu sĩ, là thiền sư … chứa trong
một người thuần nhất, như một bài toán cộng đơn giản mà Thầy đã làm, hai
với hai là một. Lý luận ấy làm thiên hạ điên đầu, giống như nói: một chính là
cả vũ trụ mênh mông mà mênh mông vũ trụ cũng là một ở trong cõi Hoa
Nghiêm Kinh (nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất).
Thầy viết trong „Tô Đông Pha những phương trời viễn mộng“ về một
mảnh trăng non:
Khuyết nguyệt; đó là mảnh trăng non, là con trăng sơ huyền. Trăng của
thời kỳ vừa chớm, và thơ cũng sẽ bắt đầu từ một cõi mộng đơn sơ.
Những cái u sầu hay hoan lạc trong mỗi cuộc giao tình, phảng phất
một ẩn ngữ cao kỳ. Ân tình cùng giao thoa trong tương ứng, nó đơn
giản như hai với hai là một. Rồi từ đó sẽ mở ra một phương trời đọa
đày viễn mộng…
Rồi từ cõi đọa đày viễn mộng kia Thầy lại giang tay ôm trọn một cung đàn
không tiếng nhạc:
Từ đó ta trở về Thiên giới,
Một màu xanh mù tỏa vô biên.
Bóng sao đêm dài vời vợi;
15

Thật hay hư, chiều nhỏ ưu phiền.
Chiều như thế, cung trầm khắc khoải.
Rát đầu tay nốt nhạc triền miên.
Ôm dấu lặng, nhịp đàn đứt vội.
Anh ở đâu, khói lụa ngoài hiên?
(Tuệ Sỹ: Điệp khúc 2; Những Điệp Khúc cho Dương Cầm)

Ôm dấu lặng, nhịp đàn đứt vội. Khúc nhạc gì nghe lạ đời thế? Dấu lặng, là
nốt nhạc tạm ngưng. Wikipedia ghi là: Dấu lặng là ký hiệu thuộc hệ thống ký
hiệu nhạc phương Tây, được sử dụng nhằm thể hiện một khoảng dừng
(nghỉ) trong tác phẩm. Dấu lặng thì không phải là dấu ngưng nhằm chấm
dứt bài nhạc. Dấu lặng cũng có năm bảy kiểu, từ dấu lặng tròn cho đến dấu
lặng móc cho các nhịp ngưng dài ngắn khác nhau. Ôm đàn lắng nghe dấu
lặng rơi, rơi và đếm thầm từng nhịp một chứ sao lại ôm cả dấu lặng để nhịp
đàn ngưng? Nhịp đàn ngưng mà sao âm thanh vẫn trổi vang? Hay đấy chính
là „âm thanh của yên lặng“? Cung điệu ấy đích thị là cung cách bước vào
khoảng tịch liêu trong một cõi tận cùng vô ngôn.
Dường như cảm nhận điều này đã lâu, trong một bài viết tựa đề Tư
Tưởng Là Gì? đăng ở Tạp Chí Tư Tưởng tháng 10 năm 1969, lúc Thầy mới
hai mươi sáu tuổi, Thầy Tuệ Sỹ đã trích dẫn ngay tại nhan đề phụ một câu
nói của Nietzsche (lại do Heidegger trích dẫn - M. HEIDEGGER Qu’appelle-ton Penser): “Sa mạc lớn dần… khổ thay cho những ai ôm giữ sa mạc”.
Thì ra, sa mạc chính là nơi kỳ ngộ những khối óc và trái tim của nhân loại.
Sa mạc mênh mông và nắng cháy nhưng „nó chôn dấu một cái giếng dạt
dào đâu đó…“
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Ngược xuôi nhớ nửa cung đàn
Ai đem quán trọ mà ngăn nẻo về
(thơ Tuệ Sỹ)
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Thơ Tuệ Sỹ

TRẦM MẶC

Anh ôm chồng sách cũ
Trầm mặc những đêm dài
Xót xa đời lữ khách
Mệnh yểu thế mà hay.
(Tuệ Sỹ - Giấc Mơ Trường Sơn)
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