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Cái Tết thầm lặng 

 

 

   Các bạn thân mến,  

Nơi này mấy hôm nay trời đã vào Xuân, Sáng nay cũng đẹp như sáng qua, có 

nắng vàng sớm mai với tiếng chim ríu rít ngoài hiên trúc, tôi vén tấm màn sửa sổ 

phòng ngủ, thọc đầu ra nhìn xuống khoảnh vườn nhỏ bên dưới, nheo mắt chào 

những cụm bông giọt tuyết và thưởng thức buổi sáng thật bình yên nơi này. Còn 

mong gì hơn! 

Mấy hôm Tết, liên lạc với bạn bè thân quen bên này và bên nhà, phần đông đều 

nghe đâu đó có tiếng thở dài lẫn chút muộn phiền, hầu hết đều hoài niệm về một 

cái Tết như mọi năm, tôi cười cười an ủi, thôi thì tùy duyên tùy cảnh vậy, rồi cái 

gì cũng sẽ qua, dầu sao thì chúng ta bằng cách này cách nọ cũng có dịp đoàn tụ 

với ông bà trong ba ngày Tết- một cái Tết thầm lặng. 

Mà thiệt sự là như vậy, cái câu mà bạn tôi luyến tiếc: “ngựa xe như nước, áo quần 

như nêm“ không thấy trong Tết vừa qua. Từ Lễ Giáng Sinh, Tết Tây, lễ hội hóa 

trang mùa Xuân rồi đến Tết Ta, đâu đâu cũng không được tụ tập đông người. Cả 

thế giới không còn sự bận rộn háo hức nữa, chỉ vì cái bóng đen quá lớn của 

Covid-19 đang bao trùm và có mặt khắp nơi. Ai ai cũng nguyện cầu, mơ ước một 

“phép lạ“ hiện ra để có thể đẩy lùi nguy cơ đang hoành hành hơn cả năm nay. 

Phần đông mọi người cũng dần quen với cách sống mới sau những phương pháp 

phòng chống mà ai ai cũng có thể thực hiện được với ý thức vệ sinh cá nhân đối 

với cộng đồng xã hội. Và bây giờ, dân chúng đều hướng đến sự yễm trợ của 

thuốc vắc-xin chủng ngừa Covid và xem đây là một lối thoát hiểm quan trọng 

nhất trong hầm tối hiện nay. Thật ra khi con Covid-19 biến chủng thì chúng ta, 

qua cách sống lâu nay cũng biến chủng theo nó mà thôi. Chúng ta thay đổi từng 

sát na mà. 

Các Tết thầm lặng cũng có mặt tích cực của nó, nó khiến cho ta có nhiều thời 

gian và cơ hội để quay vào bên trong khám phá lại mình và khám phá những 
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người thân thương mà lâu nay ta cứ chắc mẽm là mình biết họ từng sợi tóc. 

Khám phá ra cái đẹp lẫn cái xấu. 

Tôi được học: “Tình dữ vô tình đều trọn thành Phật đạo” là tinh thần của kinh 

Hoa Nghiêm, có nghĩa nôm na là “chúng ta và chúng sanh đồng nhất thể, hữu 

tình và vô tình…” có nghĩa là vạn pháp đồng nhất thể! 

Theo tinh thần này thì Vô Tình là hết thảy mọi vật, mọi sự, mọi hiện tượng 

v.v…và lâu nay tuy sống chung mà ta có lưu ý và tôn trọng chúng hay không? Ta 

xả rác, khạc nhổ bừa bãi ngoài đường (nhất là ở bên nhà). Ta bứt bông ngoài 

công viên. Ta vô rừng chặt cây, đốt phá, săn bắn thú vật. Những phế thải công 

nghiệp của ta làm ô nhiễm môi trường. Ta đi đến đâu là hủy diệt Vô tình chúng 

sanh ở đó để tự cầu sướng thân. Đây không còn là sự tôn trọng, cung kính. Vì 

vậy, ta nên thay đổi cách sống có ý thức một chút, tập nhìn từng góc độ nhỏ nhoi 

nhất trong cuộc sống đời thường. Ta đã được học rằng: Phật pháp dù cao siêu đến 

mấy cũng chẳng bao giờ nằm ngoài Thế gian pháp. Tôn trọng, giữ gìn Thế gian 

pháp chính là sống đúng với Phật pháp. 

Các bạn thân mến, 

Trong hoàn cảnh eo hẹp lâu nay, phương tiện đến với nhau, truyền thông cho 

nhau có lẽ tốt và tiện lợi nhất là qua điện thoại và những cách hiện đại hơn nữa, 

đại để là để tránh đợi chờ ngoài bưu điện hàng giờ để gửi bưu phẩm, tôi phải 

buộc lòng gửi phần lớn thiệp chúc mừng đầu năm qua E-Mail, mặc dù rất ái náy. 

Và lẽ dĩ nhiên bằng những cách giao thiệp này (không còn thăm viếng, gặp gỡ, ăn 

uống vui đùa, tay bắt mặt mừng….) cũng có thể có những hiểu lầm đáng tiếc xảy 

ra. Qua những tháng ngày bó chân bó gối cho đến cái Tết „thầm lặng“ vừa qua, 

tôi có cơ hội trở về nhìn lại mình nhiều hơn và cũng nhìn rõ những người thân 

thương cùng bạn bè gần gủi qua lại hằng ngày. Tôi nhận ra rằng: (có thể đây là 

nhận xét không đúng?) Bất cứ trong một mối liên hệ nào, càng thân thiết thì càng 

phải biết giữ mình, tôn trọng lẫn nhau. Đôi khi đùa không đúng lúc sẽ như xát 

muối vào trái tim nhau, có khi đi đến những bất hòa đổ vỡ ngoài mong muốn. 

Trong thực tế, khi một mối quan hệ càng thân thiết càng không thể thiếu đâu đó 

vài sự hài hước, bông đùa làm cho mối quan hệ này được dễ chịu, vui vẻ hơn lên 

như chậu bông đẹp được để ý chăm bón, nâng niu…Thế nhưng, nếu thái quá sẽ 

đưa đến kết quả không tốt, thí dụ như châm biếm hay đùa cợt trên lỗi lầm hay 

phiền muộn của đối tượng chỉ khiến bản thân mình trở nên vô duyên, đôi khi còn 

độc ác vô cùng. Tôi đã học và trở nên cẩn thận hơn, vì mỗi người đều có cách suy 

tư khác nhau, tôi nhận ra: ranh giới giữa hài hước, chọc phá vô tư và vô duyên rất 

là mong manh. Khuyết điềm hay nổi đau của người kia luôn là một vấn đề rất 

nhạy cảm, không nên đụng vào. Không nên sung sướng hay thỏa mãn trước nổi 

buồn của người khác mà trở nên vô tâm, nên ý nhị cho họ biết rằng, mình luôn có 
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mặt cho họ là đủ rồi. Chế nhạo hay lên mặt thầy đời đôi khi là đang cầm dao cứa 

vào trái tim họ thêm nữa! Thăm hỏi thường xuyên là những nhịp cầu êm thắm 

nhất. 

Mặt khác nữa cũng rất thực tế là: bạn bè càng thân thiết lại càng nên cẩn trọng 

trong tiền bạc, không nên đùa cợt mà nên rõ ràng. Cái nào xin thì ra xin, nhờ thì 

ra nhờ và mượn thì phải ra mượn, phải nên đúng nguyên tắc để tránh hiểu lầm. 

Vấn đề tiền bạc vốn dĩ rất nhạy cảm, rồi không tiện hỏi rõ, thanh toán ngay thẳng 

để cuối củng gây ra những hiểu lầm, đổ vỡ đau lòng mà chẳng ai muốn cả. Sự 

thành thật ở đây đóng vai trò rất quan trọng. Không phải vì quá thân quen mà mất 

đi sự tôn trọng lẫn nhau. 

Ngoài ra, tôi cũng sửa mình, cẩn trọng hơn khi tiếp xúc với ai đó, thì việc đem 

người ruột thịt ra đùa cợt kể lể này nọ là chuyện không nên, huống chi là trong 

bạn bè thân thiết. Tôi đã học để hiểu và đang tập cho mình có cái nhìn: „Tôi chơi 

với bạn đó, chứ không có chơi, có biết người thân hay người bạn của bạn đó. Tôi 

chỉ có quyền đùa cợt chút đỉnh với bạn đó mà thôi, nhưng với người thân hay bạn 

của bạn đó thì không nên!“ Tôn trọng nhau trong cách đối đãi qua lại với nhau có 

lẽ là một yếu tố bổ dưỡng cho một mối quan hệ vững bền ? Các bạn có đồng ý 

như thế không? 

Các bạn thân mến, bình trà sáng đã cạn rồi, tôi suy tư đến hai chữ bình an bằng 

những hơi thở, bước chân chạm trọn trên mặt đất, sao vẫn còn đâu đó mơ hồ, 

chưa làm được gì đáng đồng tiền bát gạo, nhưng xin chia sẻ với quý bà con một 

điều mà đôi khi tui chạm được dù không giữ được dài lâu: “Bình an , hạnh phúc 

là ngọt nước ngọt lịm cho chúng ta chung hưởng, vì bình an, hạnh phúc đâu chỉ 

đơn thuần là khi ta đạt được điều mong muốn một mình. Cam Lồ, Tịnh Thủy 

không chỉ dành riêng cho ai!“  Cám ơn cái Tết thầm lặng 2021. 

Mến chúc các Bạn luôn tinh tấn và có những ngày bình an. 

Hiên trúc – đầu Xuân 2021 

Bông Lục Bình 

Kính mời đọc thêm những bài khác của tác giả tại: 

http://www.vietnamvanhien.org/TamHaiDuc.html 
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