Bắt chước ai, đi… Tìm Tết
Tìm Tết là chữ của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Trên trang nhà của anh, anh viết về các sinh
hoạt Tết của anh ở Việt Nam đọc mà … thấy thèm và nhớ quê quá.

Nhớ trước đây một năm, tết Mậu Tuất (2018) đọc mấy bài anh viết: „Lang thang mấy
ngày Tết“ mình thích vô cùng. Ăn tết cỡ vậy thì mới xứng đáng. Xứng đáng là anh đi trên
các ngõ ngách quê hương để thăm bạn bè văn hữu. Mấy nhân vật anh nhắc đến cũng có
nhiều tên mình nghe rất quen và kính phục. Anh viết:

„Hình như già quá rồi nên lúc này mình không có cảm giác Tết là gì cả bạn ơi. Cũng
may, Mùng hai Tết (17.2.2018) đi theo gia đình làm một chuyến giang hồ vặt, từ Saigon lên
Đà lạt, rồi vượt đèo… Khánh Vĩnh về Nha Trang, rồi từ Nha Trang về Phan Rang,
PhanThiết, trở về Saigon tối ngày Mùng 7. Cũng có thể gọi là có du… xuân! Để kể bạn nghe
vậy nhé…“
Anh Ngọc mà kể chuyện thì nghe mê luôn. Đến lúc anh về đến Nha Trang viết bài
„Thăm thầy Phước An, chùa Hải Đức Nha Trang“ lại nhắc đến tên mình và cuốn sách Hạt
Nắng Bồ Đề. Thật quá hết sức hân hạnh.

Bởi vậy lòng dặn lòng, cuộc đời không biết còn bao nhiêu năm, thôi mình cũng nên bắt
chước anh Đỗ đi thăm những người mình mến mộ, để không chừng có ngày tiếc vì trễ
quá, hết sức lực để khăn gói đi lang thang.

Định bụng là thế nên nhân một khóa tu ở Bảo Quang Hamburg tôi gặp nên thưa ngay
với Thầy Thiện Niệm: Hè năm nay con sẽ đến Khuông Việt thăm thầy và mấy anh ở đó.
Mình đã đến Paris thiếu điều hơn cả chục lần rồi nhưng chưa có duyên ghé Khuông Việt.
Lần này sở dĩ hẹn đến hè vì trước đây có lần Thầy bảo là qua Paris thì nên vào mùa hè sẽ
vui hơn. Rồi mùa hè đến, chờ hoài không nghe Thầy nói gì. Sau mới biết Thầy có việc
tang vì sư phụ của Thầy viên tịch. Hè không đi được thì dịp Tết vậy, vì lệ nhà chùa là dù
có bận rộn Phật sự bao nhiêu thì ngày Tết quý Thầy phải có mặt ở chùa để tổ chức Tết
tha hương cho bà con người Việt mình. Nghĩ vậy nên tôi quyết định lên đường đi Paris.

Đúng ngày, lúc ngồi phi trường chờ máy bay thì mở máy Ipad lại đọc được thêm bài
„Tìm…Tết“ mới của anh Đỗ trên mạng:

Hồi xưa, tức cách đây vài năm thôi, Tết còn tìm đến mình bạn ạ. Nay thì… ráng cũng
không ra Tết. Vài năm trước thôi, cũng có cành đào, cành mai và đặc biệt rất nhiều cúc
mâm xôi… trong nhà. Không muốn Tết mà nó cũng cứ Tết. Rồi bạn bè hẹn café, cà pháo, rồi
học trò đến thăm, rồi con cháu tề tựu… Nay thì ráng cũng không ra. Bởi, chính trong ta có
cái gì đó lặng ngắt, hình như… hormone thì phải. Nó lặng ngắt, nó tắt ngủm. Tám mươi rồi
nó vậy chăng?
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Cũng đúng phóc tâm trạng của mình, dù chưa đến cái tuổi như anh Đỗ, phải dùng cả
hai bàn tay rồi mượn thêm vài ngón chân nữa mới đếm đủ cái con số anh nêu ra. Nhưng
mặc kệ!

Đến Paris đã chiều, đi thẳng về khách sạn đặt hành lý xuống là mình mò mẫn đi ngay
đến địa chỉ chùa để biết trước đường đi nước bước, ngày mai đến đó khỏi bỡ ngỡ. Dò
theo địa chỉ ghi trong sổ: Rue Charles de Gaule 53, nhưng khi đến số nhà 53 thì thấy vắng
lạnh như tờ. Đi vòng phía sau thấy tòa nhà đã bị đập chỉ còn bức tường phía mặt tiền
thôi. Đi vòng qua vòng lại cũng không thấy ai, cố dùng thính giác đánh hơi mùi nhang hay
chiên xào cho Tết nhưng cũng vô hiệu. Hoảng quá, phải viết tin nhắn hỏi Thầy. Ai ngờ,
chùa ở số nhà 53 bis, nằm thụt hẳn vào phía sau, nấp sau toàn nhà của hàng xóm số nhà
55. Lại ở phía trên cao quá đầu người mà trời tối quá nên không thể trông thấy gì hết.
Quay về khách sạn, lo dọn dẹp, tắm rửa và đi nghỉ sớm vì hôm sau còn nhiều chương
trình. Sáng sớm dậy, cà phê một mình nên mở máy viết/trả lời Mail chúc Tết. Trong số ấy
có viết cho Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Vì biết anh Ngọc thân với anh Thuần nên sau câu chúc
Tết mình báo tin cho anh:

Đang học theo anh đi "Tìm Tết". Các anh ở quê nhà sung sướng quá, muốn tìm cứ ra
đầu ngõ là thấy, em từ tối hôm qua đã bay từ Hamburg đến Paris, để chiều mai cùng anh
Cao Huy Thuần đón xuân ở Phật đường Khuông Việt với Thầy Thiện Niệm.
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc viết trả lời ngay:

Vậy là được gặp anh Cao Huy Thuần và thầy Thiện Niệm ở Pháp Tết này rồi nhé! Vui
quá đó nghen! Tuấn đi "Tìm Tết" như vậy là thuộc... hạng sang đó! Mình nhà quê lẩn thẩn
quanh nhà thôi. À, lâu nay có gặp 5 Hiền không? Cho kính lời Chúc Xuân đến thầy Thiện
Niệm và anh Cao nhé.
Dạ, có thể có chút xíu gọi là sang - sang vật chất - nhưng ăn Tết ở quê hương mình như
anh thì vẫn hay hơn, vẫn tình hơn, mới đủ hương vị tết hơn. Ở xứ người, Tết âm lịch của
mình chỉ đến trong … Chùa thôi.
**

Chương trình đi „Tìm Tết ở Paris“ như vậy của Tuấn tôi có tổng cộng hai ngày, cộng
thêm hai ngày đi đường nữa. Sáng hôm sau, 30 Tết, hẹn đến thăm nhà anh Hoang Phong
Nguyễn Đức Tiến. Chiều sẽ đi cùng anh về Chùa đón giao thừa và sẽ hẹn gặp anh Cao Huy
Thuần ở đó.

Anh chị Tiến-Mai thật quá dễ mến, hiếu khách như gặp bà con xưa lâu ngày không gặp
lại. Anh đã viết trước lời chỉ dẫn cặn kẽ cách đi xe gì xuống trạm nào, đi bộ ra sao để đến
nhà anh. Đến nhà rồi bấm chuông ở đâu. Quá ư là chu đáo! Anh chỉ quên một chi tiết rất
nhỏ: xuống xe thì đi ra khỏi nhà ga hướng nào (dù anh đã ghi rõ, ngồi ở toa cuối thì
xuống gần hơn). Không biết trời xui đất khiến sao, trạm xe chỉ có hai cổng ra mà mình lại
đi đúng ngay vào cái cổng „sai bét“. Xui hơn nữa, đi lên mặt đường thấy cảnh vật cũng
giống như lời anh mô tả trong bản hướng dẫn. Anh dặn: đi một hồi, đến chỗ nhà thuốc
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tây, quẹo phải rồi… Đến đây biết là mình đã đi lộn hướng. Chận một bà mẹ trẻ đang đẩy
xe cho con đi dạo hỏi đường, cũng ú ớ tiếng tây tiếng u. Kinh nghiệm đau thương ở Pháp
là, bạn mà không biết tiếng Tây thì coi như câm. Người Pháp ít nói tiếng Anh. Tiếng Đức
thì lại càng không. Nhưng tôi đâu chịu thua. Thời buổi này lạc đường cần gì hỏi cảnh sát.
Tôi theo châm ngôn: „Ra đường hỏi già, về nhà hỏi trẻ, muốn khỏe hỏi google“. Ông bạn
Google chưa hề than van trách móc gì cả mặc dù có khi mình cũng cằn nhằn ổng. Ổng còn
lại nói bằng ngôn ngữ mà mình hiểu rành rẽ. Tôi đi theo lời hướng dẫn một cô trong gia
đình Google Maps, cô ta dẫn tôi đi lòng vòng, ngắm khu phố yên tĩnh nhiều cây xanh của
anh chị Tiến-Mai, nơi mà anh luôn ghi cuối các bài viết, Bures-Sur-Yvette. Đến đúng phóc
ngay trước cổng nhà.
Bấm chuông, anh chạy ra ngay, tay bắt mặt mừng. Hai anh em có viết Email liên lạc
qua lại nhưng chưa gặp nhau bao giờ. Anh còn gọi mình là „tâm giao“ nghe mát ruột quá.
Vào nhà thấy anh chị đã sắp mâm cổ đầy trên bàn thờ phòng khách để cúng ông bà. Khen
anh chị quá hay, giữ truyền thống nhà dù đã trên 40 năm sống hải ngoại.
Hai anh em ngồi ở phòng khách và nói không biết bao nhiêu việc, kinh nghiệm tu tập,
viết lách, xuất bản v.v… Anh Tiến là một người lâu nay sống thật ẩn dật và tu thiền. Nhớ
khoảng hai tháng trước, anh Phù Vân và tôi yêu cầu anh gởi cho tiểu sử tóm tắt để đăng
vào Đặc San 40 năm Viên Giác anh đã trả lời ngay: thôi không cần vậy đâu. Làm chúng tôi
phải cọp dê lại trong trang nhà Quảng Đức mà cứ lo là sẽ bị anh phiền. Nhưng đến khi
gặp mặt thì biết anh quá chí tình, vui tính và rất hiếu khách.
Anh có kiến thức tuyệt vời về các truyền thống Phật Giáo Tây Tạng dù anh tu tập theo
pháp môn Thiền. Điểm thật đặc biệt mình nhận thấy ở anh là, mỗi khi nhắc đến Ngài Đạt
Lai Lạt Ma là anh xúc động đặc biệt. Xúc động như muốn nghẹn lời. Anh nói, anh học từ
Ngài Lòng Từ Bi, một lòng từ bi không bờ bến. Tôi cũng cảm nhận tâm từ ấy trong anh.

Điều tôi tâm đắc nhất: dù tu thiền mấy mươi năm, là hội viên lâu năm của Hội viên
Hội Thiền Học Quốc tế AZI (Association Zen Internationale), ăn chay trường trên 20 năm
rồi; anh nói một câu đại ý: Tôi không nghĩ đến một bước nhảy vọt trong quá trình tu tập;
tu tập thì phải hạ thủ công phu, phải tinh tấn, đi từng bậc cấp một. Bước nhảy sẽ tự nhiên
đến khi công phu đã chín mùi.
Hay quá!

Cả ngày ở nhà anh, nói đủ thứ chuyện. Hết trà thơm đến cà phê ngon, rồi đến bánh
ngọt, kẹo chocolade, trái cây. Thấy anh mệt nhưng vẫn muốn nói chuyện. Một lát chị Mai
dọn cơm sẵn lên bàn và hối đi ăn kẻo nguội. Buổi cơm trưa tất niên do chị Mai nấu thật
thịnh soạn. Ngon miệng nhất là món dưa chua chị tự làm. Anh cũng phải khen chị (chỉ nói
riêng với mình): Bà xã tôi tuy lớn tuổi nhưng nấu chay ăn cũng được lắm.

Cơm nước xong lại tiếp tục trò chuyện, lại cà phê, trà và bánh ngọt. Anh mời hết loại
này đến loại khác làm mình ngại hết sức nhưng cứ nói dạ. Nửa chừng mình gọi điện thoại
để anh nói chuyện với anh Phù Vân và Hòa Thượng Như Điển. Những vị này liên lạc nhau
rất lâu vì anh là cây viết thường xuyên cho báo Viên Giác nhưng chưa hề trò chuyện. Sau
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đó, thấy đã nửa chiều, mình xin phép anh đi thăm nhà, thăm những chỗ anh làm việc. Đặc
biệt mình muốn chiêm ngưỡng bức tượng Phật gỗ anh thỉnh về từ Tích Lan mà anh từng
viết trong sách. Bức tượng này, ngay khi gặp là anh đã „cảm“ ngay và móc túi trả tiền như
giá chào hàng rất cao với khách du lịch theo lời „nói thách“ của bà bán hàng. Bà ta quá
ngạc nhiên nên khi ông khách này đã đi khỏi mà bà ta vẫn cứ mãi dõi mắt nhìn theo như
chưa tin. Mình chụp được một vài tấm hình này đây.

Thư phòng 1 của anh Hoang Phong Nguyễn Đức Tiến
(những hình từ đây chụp vào chiều 30 Tết tại nhà anh Hoang Phong)

Phía sau là bàn thờ Phật, nơi anh Hoang Phong ngồi thiền.
Ngay chỗ bình nhang là hình Đức Đạt Lai Lạt Ma
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Thư phòng 2 (tầng hầm), nơi đây anh làm việc, viết và dịch sách
cũng như vẽ, mở máy nghe chú và … tập thể dục.

Bức tượng Phật gỗ từ Tích Lan này được tác giả Hoang Phong nhắc đến trong tác phẩm “Đôi bàn tay để
ngửa” đã gây nhiều chú ý nên tôi đã đề nghị anh hướng dẫn đến thăm. Anh Hoang Phong đã thờ bức tượng
tại căn phòng rộng kế bên thư phòng 2 của anh ở tầng hầm. Tôi được anh lưu ý thêm một chi tiết rất quan
trọng: Hãy nhìn kỹ chân trái của đức Phật, Ngài vẫn đang bước đi.
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Khi về đến nhà mình gửi cho anh những tấm hình chụp được trong nhà, anh không
rầy mà còn viết Email trả lời ngay: Xin cám ơn Anh Văn Công Tuấn ghé thăm trong những
ngày Tết vừa qua, mang lại một chút ấm áp cho một gian nhà vắng vẻ giữa cái lạnh của
một mùa "xuân" xứ người.
Chừng hơn 5 giờ chiều, Thầy Thiện Niệm gọi điện thoại hỏi là sao chưa đến. Anh chị
Cao Huy Thuần-Phương Liên đã đến chùa và chờ rồi đấy. Đúng là một chuyện hiểu lầm.
Anh chị Tiến-Mai mấy hôm trước đã nói chuyện điện thoại với Thầy và hiểu là Thầy nói
mời 7 giờ chiều đến chùa dùng cơm. Chuyện đã lỡ, mình nói lại và anh chị Tiến-Mai hối
hả lái xe đi ngay. Khi đến chùa thì thấy bà con đã ngồi đầy trong chánh điện, chỉ còn chỗ
trống ngoài hiên thôi. Chùa Khuông Việt hơi nhỏ (hèn chi mấy hôm trước anh Tiến đã
viết Email bảo: Chùa hẹp, nếu chưa có chỗ ngủ thì đến nhà anh chị ngủ lại cho vui. Mình
trả lời: đã giữ chỗ khách sạn gần chùa rồi). Mùa hè năm nay chùa sẽ khởi công xây lại
chánh điện. Nhưng phải công nhận cảnh quan chùa rất thiền và thi vị. Vừa ổn định chỗ
ngồi chờ hành lễ đón giao thừa, thầy bước ra và nói nhỏ: anh Thuần ngồi ở phía trong đó.
Biết vậy nhưng chật cứng không nhúc nhích được. Vã lại sắp lễ rồi nên đành chờ thôi.
Sau đó thầy cử hành lễ thật trang nghiêm. Đặc biệt chùa Khuông Việt tụng kinh giao thừa
hoàn toàn tiếng Việt, không có kinh bản nào tiếng Hán cả. Những bản kinh này do Hòa
Thượng Trí Quang dịch ra Việt ngữ.

Hoa đào tại mái hiên chùa Khuông Việt

Quan Âm Các chùa Khuông Việt
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Vừa lễ xong, lúc bà con lần lượt xếp hàng nhận lì xì của Thầy, chánh điện „nới“ chút
mình chen vào chỗ anh CHT ngồi. Mình chắp tay chào anh, như cách chào Phật tử trong
chùa. Anh cũng chắp tay chào lại và nắm luôn hai bàn tay đang chắp của mình. Anh nói,
mắt mổ xong còn yếu ban đêm đèn mờ thấy ít rõ. Từ hồi nãy đến giờ ai đến chào tôi thấy
mờ mờ và hỏi: „Có phải VCT không?“ Mình nghe quá xúc động, vừa kính phục vừa thương
anh quá. Nhưng anh nói ngay, chút sẽ gặp lại, bây giờ để anh đến lạy Phật trước đã, vì lúc
tụng kinh chỉ có chủ lễ là có chỗ để lạy thôi.
Thầy mời khách thập phương đến dùng cơm tối ở hai phòng ăn, một ở tầng trệt, chỗ
nối với nhà bếp và một ở tầng hầm. Mình theo anh chị Tiến-Mai đi trước xuống tầng
hầm. Hôm đó chùa đãi khách mỗi người một tô cháo nóng và bánh chưng với dưa món
rất ngon. Đang ngồi ăn thì thấy anh CHT đi xuống tìm. Mới đầu mình nói chuyện với anh
Thuần trước sau đó khèo anh Tiến đang ngồi kế bên và giới thiệu. Rồi ba anh em cùng
ngồi nói đủ thứ chuyện, như tấm hình này đây.

Từ trái: Hoang Phong, Cao Huy Thuần và Văn Công Tuấn
(chùa Khuông Việt Paris – Đêm giao thừa Đinh Hợi)

Thật là đã thỏa mãn niềm mong ước gặp hai thiện tri thức này. Hai vị trí thức Phật
giáo này mình rất khâm phục. Hai anh ở cách nhau chỉ trên dưới năm mươi cây số, biết
tài nhau nhưng lại chưa bao giờ gặp nhau. Hôm nay mới gặp lần đầu. Cũng giống như
mình. Hai trí thức này không những có kiến thức siêu việt về Phật học mà là hai vị thực
hành thật sự những điều họ viết, làm đúng như những lời họ nói ra. Họ thực hành đúng
như lời Phật dạy: văn, tư, tu. Tuy mỗi vị thực hành một pháp môn riêng nhưng cả hai đều
là những tấm gương cho mình noi theo.

Độ chừng hai giờ sau, chị Phương Liên nhắc anh Thuần về vì theo người nhà lái xe đi.
Mình hẹn anh chị ngày mai đến nhà thăm. Chị ghi vội cách đi xe Metro và nói chừng nào
đến ga thì gọi chị lái xe ra đón. Sau đó mình cũng chia tay anh Hoang Phong và chị Mai và
cám ơn anh chị đã tiếp rất mực chí tình. Mình lội bộ về khách sạn lòng vui vô hạn.
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Sáng hôm sau dậy hơi muộn nên vội đi ngay đến chùa cho kịp thời kinh vía Phật Di
Lặc đầu năm. Giọng thầy Thiện Niệm mà tụng kinh thì không thể chê chỗ nào được. Thầy
là một vị Kinh Sư có tiếng tại Âu Châu, từng là Công Văn cho nhiều Trai Đàn Chẩn Tế lớn,
như Trai Đàn trong buổi lễ Khánh Thành Chùa Khánh Anh mấy năm trước. Sau thời kinh
tân niên mình mới có cơ hội gặp Thầy chút, cúng dường và chuyển bì thư cúng dường
của Sư cô Trụ trì Bảo Quang Hamburg đến Thầy. Sau đó xin chụp chung với Thầy tấm
hình này đây.

Cùng Thượng Tọa Thiện Niệm, sau thời Kinh
Mừng Xuân Di Lặc vào sáng mồng một Tết Đinh Hợi

Sau khi ăn thêm bữa cơm nữa tại Khuông Việt (đặc biệt có món dưa giá ngon tuyệt
trần do chính Thầy làm) là mình xin phép đi đến thăm nhà anh chị Thuần-Phương Liên.

Đường xe điện không khó khăn gì. Đến trạm xe gọi điện thoại cho chị Liên. Lần này rút
kinh nghiệm ngày hôm qua, mình hỏi ngay ra cổng nào, đường ra bên trái hay phải. Chị
bảo đi ra như vậy, như vậy, như vậy. Rồi ra ngay phía chỗ bùng binh trước nhà ga thì
đứng đó chờ chị. Mình y như lời, lúc bước ra khỏi ga thì mới hởi ôi, bùng binh bị đập vì
công trình xây dựng. Họ dùng mành mành plastic che kín cả. Không biết làm sao đây,
mình đi dần ra đường phía trước, cố đứng chỗ ai cũng nhìn thấy để chờ. Chờ chừng hơn
nửa tiếng không thấy tăm hơi gì nên tìm cách liên lạc với Thầy Thiện Niệm để hỏi thăm
địa chỉ nhà anh chị, mình có thể đi bộ đến. Đang cúi đầu viết tin nhắn trên máy thì nhận
thấy có bóng người đứng kế bên, ngước nhìn lên thấy chị Phương Liên. Chị kể, chị lái xe
chạy vòng quanh không thấy mình, nên tìm chỗ đậu xe và đi bộ đến đây. Chỉ tức cười là
vì không tìm được chỗ đậu xe nên chị về đến hơn phân nửa đường gần đến nhà mới thấy
chỗ đậu. Hai chị em cùng cười. Mình nói: không sao, đi bộ với chị cũng rất vui. Và con
đường đi bộ đến nhà anh chị đẹp quá. Thật xứng đáng với cái tên L'Haÿ-les-Roses - Thành
phố Hoa Hồng mà anh từng viết trong sách.
Hai chị em vừa đi vừa trò chuyện, đến chỗ khi nãy chị đậu xe là lái xe về nhà. Đúng là
chỉ còn một đoạn rất ngắn bằng nửa quãng đường đi bộ là xe dừng ngay trước căn nhà
ấm cúng của anh chị. Bước vào nhà anh nghe thơm phức mùi nhang trầm. Anh Cao Huy
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Thuần tay bắt mặt mừng với mình, trách nhẹ chị sao đi mà không mang theo điện thoại
di động để anh hơi lo vì đi lâu, có gọi điện thoại lên chùa hỏi nhưng thầy tụng kinh nên
đâu hỏi được.

Lại bình trà thơm phức, mấy miếng bánh và câu chuyện tâm tình quá đạo vị của hai
anh em. Chị rút lui đi đâu mất, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện cho thêm ít nước sôi, cái bánh…
Anh kể chuyện quý Ôn, quý Sư Bà ở Huế… Mình hỏi anh đủ thứ chuyện, luôn cả những
kinh nghiệm tu tập. Ấn tượng nhất là lúc mình muốn hỏi ý kiến anh về một việc quan
trọng cho một dự án. Hai tuần sau đó mình có cuộc họp với đại diện Bộ Giáo Dục thành
phố Hamburg về việc đề nghị một chương trình dạy Phật Pháp cho các học sinh Đức
trong lứa tuổi từ 8-12 ngay trong trường học Đức. Chương trình này chỉ là một phần
trong chương trình môn Tôn giáo học của họ, cùng với những tôn giáo khác. Anh cho một
lời khuyên rất xác đáng. Anh nói: nếu dạy giáo lý cho trẻ em chưa tin và chưa biết gì về
Phật giáo thì rất khó; nên dùng những câu chuyện cổ tích Phật Giáo hay chuyện tiền thân
đức Phật và qua đó nói về một nền đạo đức của Phật Giáo. Xã hội Tây phương hiện nay
đang có phần suy đồi đạo đức, chỗ này là chỗ Phật Giáo cần bổ sung vào, bất kể ở môi
trường nào. Hơn nữa các em học sinh này còn quá nhỏ, phải dùng hình thức kể chuyện
thì các em mới chịu nghe, mới muốn nghe. Thật quá hay, mình bắt gặp ngay sợi dây cho
chiếc bong bóng bay bổng.
Sau chừng ba, bốn tiếng đồng hồ trò chuyện, thấy trời đã chiều mình nói xin phép về,
dù vẫn muốn ở lại nói chuyện tiếp. Hơn nữa, từ tối hôm trước đã thấy anh chị đang bị
cảm lạnh, không được khỏe. Định vậy thì chị vào nói đã chuẩn bị sẵn bánh chưng, ăn
xong hãy về. Anh cũng nói, thôi chờ anh gởi cho bài viết mới về Bát Nhã, nhan đề là Thì
Thầm, để đọc cho vui. Mình chỉ muốn vậy, xin nhận tất cả dù biết là hơi tham lam. Trước
khi thực sự từ giã mình nói khoan đã, xin chụp một tấm hình với anh chứ. Chị Phương
Liên nói ngay, hai anh em ngồi vào đây chị chụp cho. Mình để chương trình tự động
hướng về hai người, chị thì muốn chụp rộng hơn, có lẽ muốn lấy luôn bức tranh treo trên
tường nên độ Focus cứ nhảy làm mờ. Cứ chụp đi chụp lại hoài, cả ba cùng cười vui. Cuối
cùng mình bỏ chế độ tự động để được tấm hình này đây.

Tại phòng khách nhà anh Cao Huy Thuần chiều mồng một Tết Đinh Hợi
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Sau này khi gởi cho anh tấm hình này thì anh viết trả lời những câu quá chí tình và
cảm động: Cám ơn mấy tấm hình. Mình chụp cả trăm lần mới được một. Tôi còn nhớ mấy
lời anh nói khi xem qua mấy tấm hình cuối cùng: "Đẹp lắm rồi, không thể đẹp hơn". Đâu có
phải chỉ tấm hình ấy! Tình cảm cũng vậy, tất cả đều đẹp, không thể đẹp hơn.
Quay lại chuyện buổi chiều nắng đẹp ở xứ Hoa Hồng - L'Haÿ-les-Roses. Quyến luyến rồi
cũng phải chia tay. Chị Phương Liên nói thôi để chị lái xe chở ra nhà ga. Mình nói: thôi,
đường đẹp quá để em đi. Không sợ lạc đâu vì có Google Maps giúp đỡ. Vậy là: xin chào
anh chị và cám ơn vô cùng cuộc gặp ngay chiều mồng một Tết Đinh Hợi.

Đường về, lúc còn ngồi trên xe Metro, Thầy Thiện Niệm đã nhắn tin: Anh đang ở mô, về
ghé chùa ăn cơm và nói chuyện chút. Dạ con đang trên đường về, chừng 20 phút nữa đến
là con ghé chùa ngay.

Đến Chùa Thầy đã nấu tô canh và rau đậu luộc ngồi chờ. Khách viếng chùa đã vắng
nên hai thầy trò tha hồ nói chuyện. Thầy còn tặng mình quà sách – hai cuốn sách không
tìm thấy được ở đâu, đó là cuốn in những bài giảng của Giáo sư Cao Huy Thuần tại Học
Viện PGVN tại Huế (Triết lý Luật và tư tưởng Phật Giáo) và cuốn sách Thư Pháp Châu
Lâm Đường Thượng Thi Thư của Sư Phụ Thầy. Sau đó Thầy còn gởi mang về tặng bà xã
một gói muối sả trộn đậu phộng ngon tuyệt trần mà mẹ Thầy ở Huế vừa gởi cho Thầy, dù
mình đã rất ngại đã từ chối mãi. Dễ chừng hơn 10 giờ đêm, hai thầy trò kéo nhau đi bộ ra
bến xe, Thầy hướng dẫn cho cách mua vé xe Metro trước, để khuya hôm sau đón chuyến
xe đầu tiên đến phi trường bay về. Tạm kết thúc một chuyến du xuân.
***

Thật ra, Tuấn tôi chưa muốn viết ngay „ký sự“ này ra đây vì muốn để nó thấm sâu
thêm trong mình trước đã. Nhưng vì một trục trặc kỹ thuật nhỏ, một „accident“ xảy ra.
Hôm cúng Rằm tháng Giêng tại chùa Bảo Quang, mình chuyển 2 cuốn sách anh Hoang
Phong gởi tặng anh Phù Vân và đã lỡ dại chỉ cho anh Phù Vân xem một tấm hình ba anh
em chụp chung như phía trên ở trong Smartphone. Anh ấy muốn xem tiếp, mình định
hứa cuội với anh là máy chụp hình để ở nhà, lúc nào tiện sẽ chỉ cho anh xem. Định nói
vậy thôi, nhưng anh Phù Vân sau đó cứ thúc cho xem những hình khác. Biết là „thiên bất
dung gian“, và khó lòng qua mặt được anh Phù Vân, nên về nhà tổng hợp 5,7 tấm hình
đẹp nhất, gom lại thành mấy trang A4 và ghi chú thêm vào ít chi tiết, đặt tên là „Hội Ngộ
Paris“. Sau đó gởi luôn cho anh Nguyễn Hiền Đức và Nguyễn Minh Tiến xem, vì mình đã
hẹn hai vị này trong dự án tiếp tục chuyến đi „Tìm Tết tập 2“ vào mùa hè năm nay. Anh
Nguyễn Hiền-Đức trả lời ngay một cách nghiêm trang rằng: Anh đã nhận những tấm ảnh
và lời "phụ đề Việt ngữ Hội Ngộ Paris"" rất „Cổ Thụ Lặng Bóng Soi" của em ... Những tấm
hình đó đáng quý và đáng giá lắm lắm. Dễ gì mà có được. Anh rất vui mừng và rất hãnh
diện (fier) về Tuấn. Và anh Nguyễn Hiền-Đức còn bảo thêm: Tuấn nên ghi kỹ lại tất cả các
chi tiết.
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Rồi liền sau đó anh bạn Nguyên Minh Nguyễn Minh Tiến cũng viết: Cảm ơn anh đã gửi
hình cho xem kèm theo với những lời bình rất có ý nghĩa. Thật "ganh tỵ" với niềm vui xuân
tha hương của anh.
Do lý do vậy, những dòng chữ này mới ra đời. Bài này trước mắt chỉ viết ngắn gọn để
cho rất ít thân hữu trong vòng thân thiết nhất „xem cho vui“ thôi. Lúc nào „Tết Công Gô“
đến, mình sẽ viết kỹ càng lại thì đăng báo để bà con cùng đọc. Lần này viết cũng với ý để
tặng riêng hai ông thiện hữu Nguyên Tánh và Nguyên Minh ở bên Mỹ. Hẹn một cuộc tái
ngộ của „Tam Nguyên“ tại California và mùa hè 2019. Chắc sẽ vui lắm. Dù là mùa hè mình
vẫn cứ gọi bừa là „du xuân“. Cũng có sao đâu!
Viết thêm lời tái bút:
Mở đầu mình đã lặp lại lời anh Đỗ Hồng Ngọc nói về hai thiện hữu Nguyên Tánh và
Nguyên Minh. Nên cuối cùng xin phép nhắc thêm mấy lời của anh Ngọc nữa. Trong Email
anh Đỗ Hồng Ngọc có hỏi „5 Hiền“, vị đó chính là anh Nguyên Tánh Nguyễn Hiền-Đức.
Rồi đọc thêm bài anh đi tìm Tết (tiếp theo) trên trang nhà dohongngoc.com, đoạn anh từ
Vũng Tàu, ghé qua Bà Rịa thăm nhà một người quen. Anh viết: „… Vườn tược lúc này chỉ
có tiêu, hột điều, mướp, đu đủ… Tiếc không có Nguyễn Minh Tiến của blog “Rộng Mở Tâm
Hồn”. Xưa, nhà Tiến cũng ở gần đây“. Nguyên Minh Nguyễn Minh Tiến giờ này đang ở Mỹ
rồi anh Ngọc ơi. Tuy Tuấn này bắt chước anh Ngọc đi tìm Tết, nhưng đúng là có „sang“
hơn anh một chút xíu thôi - như lời anh nói: Sang hơn vì hè này „Tam Nguyên“ đã hẹn
gặp nhau ở California rồi (Ghi chú: Tam Nguyên = Nguyên Tánh, Nguyên Đạo, Nguyên
Minh - xếp theo niên kỷ).
---

Kiel, tháng 4 / 2019
Nguyên Đạo VCT
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