Lời giới thiệu của nhà
Loy

MỘT PHÚT

TẦM  PHÀO  

<oj>
2003
Nguyên bản tiếng Anh
ONE MINUTE NONSENSE
Tác giả: ANTHONY DE MELLO,S.J.

Là tác phẩm cuối cùng của Cha Tony de
xuất bản sau khi ngài qua đời, Một Phút Tầm Phà
thiệu trước hết ở Ấn Độ dưới hình thức một quy
Ban Tu Thư Đại Học Loyola chúng tôi quyết định
sách thành hai tập:
- Một Phút Tầm Phào, là quyển sách đa
tay bạn.
- Thêm Một Phút Tầm Phào, sẽ được x
mai.
Đấy một phần bởi vì chúng tôi muốn k
nào có thể lời từ biệt của mình với Cha Tony de
con người - bằng tinh thần và bằng các câu chuy
của ngài – đã đóng góp rất nhiều vào suy tư li
nay.
Cha X. Diaz del Rio, S.J., giám đốc
Sahiya Prakash (nhà xuất bản đã giới thiệu Mộ
Phào lần đầu tiên vào năm 1992), đã có một cốn
nghĩa cho các độc giả và tất cả những ai yêu
Mello khi ghi lại những giòng chia sẻ sau đây, g
cùng sống lại những ngày cuối cùng với bậc th
này:
Xin giới thiệu với quí bạn đọc tác phẩm
của Cha Tony de Mello : Một Phút Tầm Phào.
Thực ra, quyển này đã được ngài viết sa
Phút Khôn Ngoan (One Minute Of Wisdom) và
Lời Cầu Nguyện Của Con Ễnh Ương (The Pra
Frog). Ngài đã gửi bản thảo cho nhà xuất bản k

chuyện đầu tiên thì được tác giả viết tay. Cuối năm 1986,khi
Vì thế, chúng tôi xin giới thiệu với bạn đ
sắp sửa bắt tay vào công việc chế bản thì chúng tôi nhận cuối cùng của Cha de Mello. Một Phút Tầm P
được thư của Cha de Mello: “Tôi đang viết một quyển khác, sách mà ngài muốn xuất bản sau quyển Lời Cầu
tựa đề là Lời Cầu Nguyện Của Con Ễnh Ương, và quyển này Con Ễnh Ương. Chúng tôi muốn giới thiệu tá
cần phải được giới thiệu trước quyển Một Phút Tầm Phào; đúng như tình trạng của bản thảo mà tác giả để
vậy xin vui lòng gửi trả bản ấy lại cho tôi”
tựa đề cho các câu chuyện, không có mục lục;
Những tháng đầu năm 1987, Cha Tony miệt mài viết câu chuyện mà thôi, hết chuyện này đến chuyện
quyển Lời cầu Nguyện… Ngài muốn kịp trao bản thảo cho đúng thứ tự mà tác giả sắp xếp.
nhà xuất bản trước khi lên đường đi New York vào cuối
Chúng tôi chân thành ghi ân Cha del Rio
tháng năm. Hôm 30 tháng 5, tôi gặp ngài ở Bombay. Tôi đã vì ngài đã tiên phong xuất bản nhiều tác phẩm
thảo luận với ngài trong khoảng hai tiếng đồng hồ về việc Mello, nhưng còn vì những giòng tường thuật t
phát hành quyển sách. Thảo luận xong, tôi lại nhắc đến bản ngài. Anthony de Mello không chỉ là một cây v
thảo quyển Một Phút Tầm Phào. Cha Tony cho biết rằng bản Cha còn là một con người đã khơi lên bao mối
thảo đã sẵn sàng và sẽ được gửi cho tôi ngay sau khi Cha trở bao giòng nước mắt ngỡ ngàng tiếc nuối khi Chú
về từ Mỹ. Ngài còn cho biết sau đó ngài sẽ viết một quyển quá đỗi bất ngờ.
sách suy niệm.
6 giờ chiều, tôi chào từ biệt ngài và đáp chuyến tàu
Rev. Joseph F
trở về Gujarat. Hai giờ sau, Cha Tony ra phi trường một
Giám Đ
mình.
Ban Tu Thư Đại
Và Cha đã chết, tại Đại Học Fordham vào buổi tối
hôm đầu tiên Cha có mặt ở New York. Đó là ngày 1 tháng 6
năm 1987. Cha đã không bao giờ có thể ngờ rằng chuyến trở
về của Cha xảy ra sớm đến thế. Sáng ngày 13/06, thi hài của
Cha Tony về tới Ấn Độ và được an táng ngay trong buổi
chiều tại nghĩa trang nhà thờ St. Peter ở Bandra, nơi Cha đã
lãnh nhận Phép Rửa.
Bản thảo Một Phút Tầm Phào được tìm thấy trong
trong mớ sách vở Cha Tony để lại. Các câu chuyện vẫn
không có tựa đề và cũng không có một bảng mục lục. “Bản
thảo đã sẵn sàng”. Cha Tony từng nói thế. Vậy Cha có ý

!

Một đệ tử đáp: “Cả anh nữa, anh cũng phải nói
Nếu bạn may mắn được đánh thức như
tầm phào, nếu như anh muốn diễn tả điều không thể diễn hiểu tại sao ngôn ngữ kỳ diệu nhất là ngôn
tả được.”
được nói lên, hành động kỳ diệu nhất là hành
Khách ngẩn ngơ không hiểu, đem chuyện này hỏi được làm ra, và sự thay đổi kỳ diệu nhất là
lại trực tiếp với Thầy. Thầy trả lời: “Ai cũng nói tầm phào không được khao khát.
thế thôi. Có điều là người ta nói tầm phào một cách quá
trịnh trọng.”
CẢNH BÁO: Hãy đọc các câu chuyện nà
Ông Thầy trong các câu chuyện này không phải là lượng nhỏ thôi, mỗi lần đọc một hay hai c
một người duy nhất. Đó là một guru Ấn Độ, một thiền sư dụng quá liều, bạn sẽ làm giảm công hiệu
của Thiền Tông, một đạo sư Lão giáo, một rabbi Do Thái, đấy!
một đan sĩ Kitô giáo, một nhà thần bí Hồi giáo. Đó là Lão
Tử hay Socrates, Đức Phật hay Đức Giêsu, Zarathustra
hay Mohammed. Giáo huấn của Thầy được tìm thấy ở thế
kỷ 7 trước công nguyên hay thế kỷ 12 sau công nguyên.
Sự minh trí của Thầy thuộc Đông phương lẫn Tây phương.
Căn cước con người lịch sử của Thầy, nói cho cùng, có
thực là điều quan trọng không nhỉ? Lịch sử, đó chỉ là sự
ghi lại những sắc tướng bên ngoài chứ không phải Thực
Tại. Lịch sử chỉ ghi lại những thuyết lý này nọ chứ không
phải sự Thinh Lặng.
Bạn mất chỉ một phút thôi để đọc mỗi mẩu chuyện
sau đây. Rất có thể bạn sẽ nhận thấy rằng ngôn ngữ của
Thầy sao thật báng bổ, kỳ cục, hay thậm chí quá lẩn thẩn.
Mà này, bạn đừng quên đây là một quyển sách khó đọc.
Nó được viết ra không nhằm để chỉ bảo nhưng là để đánh
thức. Giấu ẩn trong những trang sách này (không phải
trong các chữ in,cũng không phải trong các chuyện kể, mà
là trong cái thần, cái thái, cái khí của nó) là một Minh
Triết vốn không thể được chuyên chở bởi ngôn ngữ con
người. Biết đâu khi đọc qua mỗi trang sách này và vật lộn
với thứ ngôn ngữ kỳ bí của Thầy, bạn sẽ bất chợt bắt gặp
Lẽ Khôn Ngoan Thinh Lặng bàng bạc trong quyển sách, và
bạn sẽ được đánh thức, được biến đổi. Minh Triết là gì? Nó
có nghĩa là bạn được thay đổi mà không có tí mảy may cố

Thầy nếu như anh không có một thái độ thích đáng.”

này bà đặt chiếc hộp vào trong tủ chén để tránh g

“Thế nào là thái độ thích đáng?”

Sau bữa cơm tối, chị đầu bếp bất thần tuyên bố
ngay tối hôm ấy.

“Đó là thái độ của một học sinh say mê học một ngoại ngữ.
Những lời Thầy nói nghe có vẻ quen quen, nhưng hãy coi “Nhưng tại sao? Tại sao cô quyết định như thế?”
chừng; vì ý nghĩa của chúng hoàn toàn khác hẳn.”
“Thưa ngài, tôi không làm việc cho những ngườ
*
lại cái mà mình đã bị ăn cắp.” Chị đầu bếp kiên q
* *
*
Khi cần phải phê phán, Thầy không ngại phê phán.
* *

Nhưng thật lạ là những lời phê phán của Thầy không bao giờ Hôm sau Thầy tiếp tục kể câu chuyện về một a
bị người ta chống chế. Có người thắc mắc, và Thầy giải nhập vào nhà nọ. Anh đang định dùng bộc phá
thích:
két sắt đựng tiền thì chợt nhìn thấy một mảnh gi
cửa két sắt với giòng chữ: XIN ĐỪNG DÙNG T
“Tất cả tùy ở cách mà bạn phê phán. Con người ta cũng KÉT NÀY KHÔNG KHÓA. CHỈ CẦN XOAY N
giống như những bông hoa: chúng mở ra đón nhận những
giọt sương rơi nhè nhẹ, nhưng đóng lại khi trời mưa xối xả.” Anh đưa tay vặn nút cửa, và ngay lập tức một
bịch trên đầu anh ta, đồng thời tất cả các đèn tro
*
bật sáng lên cùng với tiếng còi báo động ré inh ỏ
* *
mọi người trong lối xóm.

“Một cách để khám phá các khuyết điểm của mình” - Thầy Khi Thầy ghé thăm anh ta trong nhà giam, anh c
nói – “đó là quan sát những gì nơi người khác làm bạn khó “Từ này về sau, làm sao tôi có thể tin tưởng ai đư
chịu.”
*
Thầy kể có lần vợ Thầy cất một hộp kẹo trên kệ nhà bếp. Chỉ
* *
một giờ sau, bà khám phá ra rằng hộp kẹo đã vơi đi rất nhiều.

thường xuyên làm. Thầy nói: “Ồ, tôi không nghi ngờ cái khả
năng làm sạch chén bát của anh. Tôi chỉ nghi ngờ cái khả
năng rửa chén bát của anh thôi.”

*
* *

Sau đó, Thầy giải thích với các đệ tử: “Có hai cách rửa chén. Thầy rất dị ứng với các ý thức hệ. Thầy nói:
Một là rửa chén để làm cho chúng sạch. Hai là rửa chén để cuộc chiến tranh ý thức hệ, cái bị tiêu diệt l
rửa chén.”
người.”

Đám đệ tử ngơ ngác, dường như không hiểu. Thầy nói thêm: Rồi, Thầy giải thích thêm:
“Hành động thứ nhất là chết, bởi vì trong khi thân thể bạn
rửa chén thì tâm thần bạn bị dính chặt vào mục tiêu làm cho “Người ta giết nhau để tranh dành tiền bạc hay
chúng sạch; còn hành động thứ hai là sống, bởi vì tâm thần Nhưng những kẻ sát nhân độc ác nhất là những k
bạn và thân thể bạn cùng ở một nơi.”
vì ý thức hệ.”
*

*

* *

* *

“Giác ngộ” - Thầy nói – “có nghĩa là bất cứ lúc nào bạn Trong giờ thuyết giảng, Thầy nói: “Thiên tài c
cũng biết chính xác mình đang ở đâu. Một điều không hề dễ soạn nhạc được nhận ra nơi những nốt nhạc tro
dàng!”
của người ấy – nhưng việc phân tích các nốt
không cho thấy thiên tài của nhà soạn nhạc. Thiê
Rồi Thầy kể về một ông bạn của Thầy tuy đã gần 90 tuổi khải chính Ngài nơi tạo vật – nhưng việc nghiên
nhưng rất được người ta mến mộ và mời mọc tham dự các vật sẽ không giúp bạn gặp được Thiên Chúa; cũ
đám tiệc của họ. Có lần, tại một buổi tiệc, có người hỏi ông không thể tìm thấy linh hồn qua việc khảo sát kỹ
ta tham dự bao nhiêu bữa tiệc nội trong buổi tối hôm ấy.
xác bạn.”

“Sáu đám” – ông ta vừa trả lời vừa dán chặt đôi mắt vào Vào giờ giải đáp thắc mắc, có người hỏi: “Vậy th
cuốn sổ tay.
nào người ta có thể gặp được Thiên Chúa?”

“Cụ xem gì thế? Cụ kiểm tra thử sau đám này sẽ tới đám nào “Bằng cách nhìn ngắm tạo vật, chứ không ph

trời và chân trời… cho tới khi anh ta hiểu rằng cái đẹp không
phải là ‘một sự vật’ mà đúng hơn đó là một cách nhìn. Bạn sẽ Sau nhiều tuần gắng sức suy nghĩ nhưng chẳng
kiếm tìm Thiên Chúa trong vô vọng cho đến khi bạn hiểu đệ tử hỏi: “Thưa Thầy, đó là cái gì vậy?”
rằng Thiên Chúa không thể được nhìn thấy như ‘một sự vật’.
Cần phải biết cách nhìn Ngài - giống như các em bé với ánh “Cái gì à?” - Thầy đáp – “Nhưng nó đâu phải là m
nhìn tinh nguyên chưa bị bóp méo bởi các giáo thuyết và các
niềm tin tiền cho.”
“Vậy thì nó không phải là cái gì cả?”
*

“Có thể nói thế này.”

* *
“Nhưng làm sao người ta có thể tìm kiếm nó?”

Cha của một nữ đệ tử xồng xộc bước vào phòng học khi
Thầy đang giảng dạy. Phớt lơ mọi người trong phòng, ông “Ta bảo các người kiếm nó hồi nào? Nó có thể đư
quát con gái mình:
nhưng không bao giờ có thể được tìm kiếm. B
bạn sẽ hụt nó.”
“Mày bỏ ngang việc học ở đại học để tới đây ngồi dưới chân
lão khùng này hả? Lão ta đã dạy cho mày cái gì?”
*
* *
Cô gái đứng dậy, bình thản kéo ông bố ra bên ngoài, và nói:
Tại bữa tiệc, Thầy ngồi bên cạnh một nữ diện
“Thưa bố, ở đây con được dạy đều mà không một trường đại nghe chị say sưa tán chuyện tử vi với các thực
học nào đã từng dạy – đó là: đừng sợ bố và đừng xấu hổ vì quanh.
những cử chỉ khiếm nhã của bố.”
Thầy nghiêng người sang và nói: “Cô không t
*
chiêm tinh, phải không?”
* *
Dạ, thưa bác, cái gì cháu cũng tin chút chút.
“Người ta cần phải làm gì để Giác Ngộ?” Các đệ tử hỏi.
*
Thầy đáp: “Bạn phải khám phá điều rơi xuống nước mà
* *

làm sao người ta giải thích được sự thành công của những kẻ
mà họ không ưa.”
*
* *

* *

Người ta hỏi Thầy rằng nên sử dụng Thánh K
nào. Thầy kể hồi còn là giáo viên ở trường, Thầ
các học sinh câu hỏi: “Bằng cách nào xác định
cao của một tòa nhà với phương tiện là một phon

Thầy rất lạnh lùng với những ai triền miên quay quắt trong
xót xa và bứt rứt.
Một học sinh nhanh trí trả lời: “Em sẽ hạ cột p
xuống trên một sợi dây, rồi đo chiều dài của sợi d
“Sai quấy”, Thầy nói, “Điều đó chẳng là gì cả, trừ phi bạn cứ
khư khư nghĩ đến nó.”
“Thật khôn khéo, và cũng thật ngốc nghếch!” Thầ
*

Rồi Thầy thêm: “Đó cũng chính là sự khôn khéo
* *
nghếch của những người sử dụng đầu óc của m
Kinh Thánh. Thực vậy, dùng đầu óc để hiểu một
Thầy kể chuyện một người phụ nữ khiếu nại với cảnh sát hôn, hay để hiểu một đại dương hùng vĩ, hay đ
rằng chị bị cưỡng hiếp.
gió đêm rì rào qua rặng cây.”
“Chị hãy mô tả gã đàn ông ấy” – viên cảnh sát nói.

*
* *

“À, trước hết phải nói hắn là một tên khờ.”
“Chị nói gì? Một tên khờ à?”
“Vâng. Hắn chẳng biết chi cả, và tôi đã phải giúp hắn!”

Thầy nói: “Người ta không muốn dứt bỏ lòng gh
lắng, sự đắng cay và tâm trạng dằn vặt của mìn
xúc cảm tiêu cực ấy đem lại ‘thích thú’ cho họ,
thấy rằng mình đang sống.”

Rồi, Thầy nói thêm: “Mỗi khi bạn bực mình về ai, hãy ngẫm Và Thầy minh họa bằng câu chuyện sau đây:
xem bạn đã giúp người đó có thế nào trong việc làm bạn bực
mình.”
Người đưa thư nọ cưỡi xe đẹp đi đường tắt xuy
sân cỏ. Nửa đường, một con bò đực phát hiển ra

quan sát từ đầu đến cuối sự việc.

đầu óc của họ tạo ra.

“Vâng”, người đưa thư trả lời, “lần nào nó cũng suýt húc Một học giả đến gặp Thầy để tranh cãi về điều n
được tôi như thế.”
hai chiếc que xuống đất theo hình chữ T và hỏi: “
ở đây?”
*
* *
“Chữ T à?” - Thầy nói – “Trên đời này không có
chữ T cả. Đó chỉ là một biểu tượng trong đầu ông
Thầy coi thường các ý nịêm, Thầy cho rằng các ý niệm đi đây là hia cành cây gãy có dạng hai cái que. Thế
ngược lại ‘sự-hiểu biết- phi-ý- niệm’. Một nhà khoa học đến
gặp Thầy để phản đối điều ấy. Ông cho quan điểm của Thầy
*
không phù hợp với khoa học.
* *

Thầy gắng giải thích rằng Thầy vẫn ái mộ khoa học. Nhưng “Khi bạn nói về Thực Tại.” Thầy tuyên bố, “đó
Thầy nói: “Sự hiểu biết của anh về vợ anh cần phải vượt quá cố gắng dùng ngôn từ để diễn tả Điều Không T
sự hiểu biết có tính ý niệm của khoa học!”
Được. Vì thế ngôn từ của bạn chắc chắn sẽ hiểu
những người đọc Thánh Kinh - sự diễn tả của Th
Sau đó, nói chuyện với các đệ tử, Thầy càng dứt khoát hơn: thành ngu đần và độc ác bởi vì họ không theo l
“Các ý niệm nhắm định nghĩa mọi sự. Và định nghĩa là hủy họ mà là theo những gì họ nghĩ rằng Thánh Kinh
diệt. Các ý niệm chia cắt Thực Tại. Và bạn cắt xén cái gì, bạn
sẽ giết chết cái đó.”
Thầy minh họa điều nói trên bằng ngụ ngôn sau đ
“Như vậy các ý niệm hoàn toàn vô ích hở, thưa Thầy?”

Chàng trai nọ đến xin học nghề với bác thợ rèn củ
ta sẵn sàng làm việc tối đa với tiền công tối th
“Không. Cắt xén một bông hồng, bạn sẽ có những thông tin rèn mau mắn bắt đầu chỉ dẫn chàng trai: “Nè,
có giá trị - chứ không phải sự hiểu biết - về bông hồng ấy. miếng sắt ra khỏi lò lửa, tôi sẽ đặt trên chiếc đe
Một giả sẽ có nhiều thông tin - chứ không phải sự hiểu biết - anh thấy đầu tôi gật một cái, anh hãy đập búa vào
về Thực tại.”
Chàng trai học nghề làm đúng như điều mà an
*
anh đã được bảo phải làm. Ngày hôm sau, anh

tránh được.”
Đệ tử nọ hốt hoảng vì lỡ phạm lỗi: Thầy bảo:
“Những người không phạm một lỗi nào là những kẻ phạm lỗi
lớn nhất - bởi vì họ chẳng cố gắng điều mới.”
*
* *

*
* *

Thầy trò đi ngang qua chỗ một ông mù ăn xin bê
Thầy nói: “Hãy bố thí cho ông ấy.”
Đệ tử thả một đồng bạc vào chiếc nón của người

Một người vô thần nói: “Thưa Thầy, có thật có một Thiên
Chúa?”
Thầy lại nói: “Sao không cúi đầu chào ông ta đ
trọng?”
Thầy đáp: “Nếu anh muốn tôi hoàn toàn thành thực với anh,
thì tôi sẽ không trả lời.”
“Tại sao, thưa Thầy?”
Về sau, các đệ tử thắc mắc tại sao Thầy đã không trả lời.

“Bạn cần tỏ ra kính trọng người ta khi bạn bố thí

“Bởi vì câu hỏi của anh ta là một câu hỏi không thể trả lời “Nhưng ông ấy bị mù mà!”
được.” Thầy nói.
“Ồ, rất có thể ông ta giả đò đấy chứ!”
“Vậy Thầy là một người vô thần?”
*
“Ồ không. Những người vô thần phạm sai lầm ở chỗ họ phủ
* *
nhận điều bất khả bàn tán.”
Ngày càng thêm nhiều người gia nhập tu viện, v
Ngừng một chốc lát, Thầy nói thêm: “Còn những người hữu phải xây dựng một ngôi nhà lớn hơn. Một thư
thần thì phạm sai lầm ở chỗ họ xác nhận điều đó.”
tấm séc một triệu đôla và trao cho Thầy. Thầy
“Được. Tôi nhận”.
*
* *
Người thương gia lộ rõ vẻ bất mãn. Một triệu

“Vâng, tôi biết.”

*
* *

“Dù tôi là người giàu có, song một triệu đôla vẫn không phải
là một món tiền nhỏ đối với tôi, thưa Thầy!”
Một đệ tử phải vội vã chạy về nhà khi nghe tin rằ
của mình đã bị cháy rụi.
“Anh muốn tôi cám ơn anh à?”
Đệ tử ấy là một người cao tuổi. Và khi ông quay
“Lẽ ra phải thế.”
người đều bày tỏ sự đồng cảm với ông. Riêng Th
nói: “Như vậy, chết sẽ dễ dàng hơn.”
“Sao tôi phải cám ơn nhỉ? Chính người cho mới phải biết ơn
chứ!” Thầy nói.
*
* *
*
* *
Người Giác Ngộ - Thầy nói – là người nhận ra
trên đời này đều hoàn hảo đúng như bản chất của
Thái độ của Thầy đối với các công tác xã hội thật không rõ
ràng. Khi thì Thầy rất quan tâm. Song cũng có những khi “Vậy bác làm vườn thì sao? Bác ấy cũng hoàn h
Thầy hoàn toàn dửng dưng.
người lên tiếng hỏi.

Đôi khi Thầy đưa ra lời giải thích rất khó hiểu cho tình trạng Bác làm vườn của tu viện là một người đàn ông
không nhất quán này. Thầy nói:
bướu to trên lưng.

“Những kẻ mong muốn làm điều thiện thì phải gõ cửa. Thầy nói: “Vâng, chiếu theo vai trò được đặt địn
Nhưng đối với những con người yêu thương thì cánh cửa trong cuộc đời này, thì bác ấy là một ông gù hoàn
luôn luôn mở rộng.”
*
*
* *
* *
Ý tưởng rằng mọi sự trên đời này đều hoàn h
Du khách nói: “Dân chúng ở xứ sở này thật nghèo. Nhưng tưởng gây lúng túng nhiều cho các đệ tử. Vì thế

không hiểu được điều đó bởi vì ta mải nhìn mặt trái của tấm
thảm.”
Thầy dạy rằng một trong những lý do khiến n
thấy khổ sở là vì họ nghĩ rằng không có gì mà họ
Và, Thầy nói cô đọng hơn: “Điều mà một số người bảo là đổi được. Thầy đặc biệt thích thú câu chuyện v
viên đá lấp lánh thì người thợ kim hoàn nhận ra là một viên ông nọ nói với chủ cửa hàng điện tử: “Vâng, c
kim cương.”
ông bán cho tôi có chất lượng âm thanh tuyệt vờ
muốn đổi một cái khác có chương trình truyề
*
hơn.”
* *
*
Các đệ tử rất bức xúc khi thấy lời dạy của Thầy bị chế nhạo
* *
trên một tờ tạp chí địa phương.
“Bạn tìm kiếm điều gì?”
Nhưng Thầy vẫn tỉnh bơ như không. Thầy nói: “Có cái gì là
thật mà không bị ai cười nhạo không?”
“Bình an” – khách trả lời.
*
* *

“Đối với những ai tìm cách chống lại bản ngã c
bình an đích thực chỉ đem lại cho họ sự quấy rầy.

Hồi còn trẻ, Thầy là một nhà hoạt động chính trị và lần nọ Một nhóm tu sĩ đến xin Thầy chúc lành. Thầ
Thầy tổ chức một cuộc biểu tình phản đối chính phủ. Hàng hỉnh: “Nguyện xin sự bình an của Chúa quấy
ngàn người bỏ nhà cửa và công việc làm ăn để tham gia vào luôn mãi.”
cuộc xuống đường. Vào lúc cuộc biểu tình sắp sửa bắt đầu,
bất thần Thầy thông báo giải tán tất cả. Những người đi theo
*
Thầy nhốn nháo phản đối: “Anh không thể làm thế được.
* *
Cuộc biểu tình này đã được chuẩn bị trong nhiều tháng và đã
tốn phí nhiều công của. Người ta sẽ tố cáo anh vì sự thiếu Sau một chuyến đi xa trở về, Thầy kể một kinh
kiên định của anh.”
Thầy cho đó là cả một bài học về cuộc sống.

Thầy thản nhiên đáp: “Tôi phụng sự cho Sự Thật chứ không Lần nọ Thầy ghé vào một quán ăn lịch sự. Quá

“Ông đi xe buýt ấy phải không?” Bà chủ quán hỏi.

“Tin tưởng vào Chúa Quan Phòng” – Thầy nói
Thầy gật đầu.
giống như bạn bước vào một nhà hàng sang trọn
“Không có súp, thưa ông!”
có một xu dính túi. Rồi bạn ung dung thoải mái
con sò với hy vọng bắt gặp một viên ngọc để tha
“Cho tôi một cà ri nóng với cơm hấp hơi!” Thầy nói, tỏ vẻ đơn.”
ngạc nhiên.
*
“Cũng không có, thưa ông, nếu ông đi xe buýt ấy. Ông có thể
* *
dùng bánh xăng uých. Còn những món kia, tôi đã mất cả
buổi sáng để chuẩn bị, mà ông thì chỉ có mười phút để ăn. Thật là một xì căng đan cho các đệ tử khi thấy
Tôi không đồng ý để ông ăn những món ông không có đủ thì sốt sắng mấy với việc phụng tự.
giờ thưởng thức.”
Thầy nói: “Bạn cứ tìm cho mình một đối tượng
*
và bạn sẽ quên phắt đi điều thực sự thiết yếu, đ
* *
tỉnh để có thể yêu thương.”

Thầy chẳng có vẻ gì là nghiêm nghị cả. Mỗi khi Thầy lên Và Thầy dẫn lời Đức Giêsu nguyền rủa những
tiếng nói, người nghe lại được dịp cười bò lăn bò càng – và ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’ và đồng thời không ý thức
điều này gây sốc cho những ai có cốt cách nghiêm trang cứng sự dữ mà họ đang làm.
ngắt.
Có lần Thầy trao một trái chuối cho vị khách n
“Ôi ta là một thằng hề!” Một vị khách lắc đầu nhận xét về quí trọng trái chuối đến nỗi loay hoay không biết
Thầy.
với nó.

“Không, không” - một đệ tử lên tiếng – “Anh nhầm rồi. Một Khi Thầy nghe kể lại về nỗi lúng túng của vị
thằng hề sẽ làm cho anh cười nó; còn Thầy thì làm cho anh nói: "Hãy bảo con lừa ngốc nghếch ấy ăn trái chu
cười chính bản thân anh.”
*
*
* *

ít?”

một lần chửi mắng người làm vườn. Tôi cũng có
mẹ chồng tôi ra khỏi nhà đúng một tuần lễ.”

“Hình như bởi vì bạn tới đây nhằm để học linh đạo ở Thầy,
phải không?”
“Nhưng chuyện đó đã xảy ra cách đây 5 năm rồi
chắc hẳn chị đã xưng tội đó rồi chứ?”
“Vậy chứ anh đến đây để làm gì?”
“Vâng, đúng vậy. Nhưng mỗi lần đi xưng tội t
“Để xem Thầy buộc dây giày!”
nó. Tôi thích nhớ lại chuyện đó.”
*
* *

*
* *

Thật thích thú khi nhìn Thầy làm những việc đơn giản, lặt Thầy nói với một đệ tử ruột: “Một ngày nào đó,
vặt: ngồi xuống, bước đi, uống một tách trà, đuổi một con rằng mình đang tìm kiếm điều mình vốn đã có rồ
ruồi… Có một cái gì đó rất nhẹ nhàng êm ái trong mọi công
việc Thầy làm, đến độ người ta thấy dường như Thầy hoàn “Có rồi? Thế tại sao bây giờ con không thấy nó?”
toàn hòa điệu với Tự Nhiên, dường như các hành động của
Thầy không phải do Thầy mà là do chính vũ trụ làm ra vậy. “Bởi vì con đang cố nhìn thấy nó.”

Lần nọ Thầy nhận một gói quà. Các đệ tử chăm chú nhìn và “Vậy thì con không được cố sức gì cả hở, thưa Th
say sưa quan sát cách Thầy kính cẩn tháo dây buộc, mở lớp
giấy gói và nhấc món quà bên trong ra… như thể gói quà ấy “Nếu con cứ thong dong thoải mái và cho nó thờ
là sinh vật sống động vậy.
tự hiện ra cho con thấy.”
*
* *

*
* *

Một phụ nữ ngoan đạo nói với Thầy rằng chị ta vừa mới Thầy kể câu chuyện sau đây cho những người th
xưng tội sáng nay.
nhân đức để được Chúa sủng ái ban ơn:

người tham dự.

Và Thầy thêm: “Cũng chẳng có gì đã được thêm
Và những người dự thi được hỏi: “Tại sao bạn thích dùng con người trong 10 ngàn năm qua cả.”
loại xà bông nhãn hiệu Heaven Scent?”
*
Câu trả lời thành thực của một phụ nữ là: “Bởi vì tôi muốn
* *
trúng thưởng một chiếc Cadillac!”
Lần nọ Thầy nêu một câu đố: “Đâu là điểm giốn
*
một họa sĩ hay một nhạc sĩ với một nhà thần bí?”
* *
Mọi người đều lúng túng.
“Con đã ở với Thầy bốn tháng rồi, nhưng Thầy vẫn chưa dạy
con một phương pháp hoặc một kỹ thuật nào cả!”
Thầy nói: “Điểm chung đó là: cả hai bên đều nhậ
nói tuyệt vời nhất không được nói lên miệng lưỡi
“Một phương pháp à?” - Thầy nói – “Bạn cần một phương
pháp để làm gì cơ chứ?”
*
* *
“Để đạt được sự tự do bên trong.”
Thầy đang thả bộ trên đường phố, bất thần mộ
Thầy phá lên cười vang: “Bạn cần phải có kỹ năng đặc biệt ông từ trong nhà phóng ào ra đường. Hai người đ
mới giải phóng được chính mình bằng cái bẫy gọi là ‘một nhau.
phương pháp’!”
Người đàn ông đùng đùng nổi giận và văng ra n
*
lỗ, cộc cằn. Thầy khẽ nghiêng người, nở một nụ
* *
nói: “Này bạn, tôi không biết ai trong hai chúng
nhiệm về sự va chạm này, nhưng tôi không có ý
Một đệ tử gợi ý rằng linh đạo của Thầy cần phải được cập để điều tra. Nếu tôi đâm sầm vào bạn, xin bạn bỏ
nhật cho khỏi lỗi thời. Thầy cười, rồi kể câu chuyện về một còn nếu bạn đâm sầm vào tôi, thì bạn hãy quên nó
chàng sinh viên nói với người bán sách: “Ông không có sách
nào mới hơn về cơ thể học à? Những quyển sách này đã xuất Rồi, Thầy lại nở một nụ cười, cúi chào ông ta và

xứng đáng!”
Thầy nói với một họa sĩ: “Để thành công, các họa sĩ phải đầu
tư nhiều thời giờ làm việc vất vả và nỗ lực. Đối với một số Đệ tử bối rối vì không hiểu.
họa sĩ, thời giờ ấy phải được dành để cởi bỏ bản ngã mỗi khi
cầm cọ lên. Và một khi cởi bỏ được như vậy, kiệt tác sẽ ra “Chỉ cần quan sát cách phản ứng của con đối với
đời.”
con chim, một chiếc lá, một giọt nước mắt, m
vv… đều có thể làm cho mọi sự trở thành một
Sau đó, một đệ tử hỏi: “Còn ai là một bậc Thầy, thưa Thầy?” con.”
Thầy đáp: “là bất cứ ai dành thời gian để cởi bỏ bản ngã.
Cuộc sống của một người đã cởi bỏ được bản ngã sẽ là một
kiệt tác!”

*
* *

Thầy không phải là một người qúa câu nệ vào p
*
nhưng trong cách Thầy quan hệ với người khác l
* *
một sự thanh lịch và và thoải mái rất tự nhiên. M
lần kia có thái độ thô lỗ với một cảnh sát giao th
Thầy luôn luôn dạy rằng Sự Thật ở ngay trước mắt chúng ta ta chở Thầy về nhà vào buổi tối. Để chống chế
– và ta không thấy được sự thật bởi vì ta thiếu một cách nhìn. của mình, anh ta nói: “Con thích bộc lộ con ng
mình và cho phép người ta biết rõ cảm nghĩ của
Có lần Thầy dẫn một đệ tử đi theo trong một chuyến leo núi. sự! Con nghĩ đó chỉ là một cái gì rỗng tuếch!”
Khi lên được nửa đường, đệ tử nhìn chằm chặp lùm cây dưới
chân và lẩm bẩm: “Thầy kể rằng phong cảnh rất đẹp, sao con “Có thể như vậy” - Thầy ôn tồn nói – “Nhưng b
chẳng thấy chi cả?”
bánh xe của chúng ta cũng rỗng tuếch như vậy.
đó, chính nhờ sự rỗng tuếch ấy mà các bánh
Thầy bật cười: “Con đang đứng trên đầu của phong cảnh đẹp, giảm đi rất nhiều sự dằn xóc cho ta!”
như con sẽ thấy khi chúng ta lên tới định.”
*
*
* *
* *
Thầy thường hùng hồn nhất mỗi khi Thầy lên

nó sẽ cuốn hút bạn và khủng bố bạn. Nó dẫn bạn đi lạc xa
khỏi Thực Tại mà nó có bổn phận hướng chỉ - và nó làm bạn “Này, anh bạn đã có câu trả lời rồi đó. Chỉ cần v
tin rằng nó là Thực Tại.”
làm anh sôi gan; rồi chỉ cần vài lời khác, tôi đã
nơi anh cơn giận dữ.”
“Thế giới mà bạn trông thấy không phải là Nước Trời được
trẻ thơ nhìn thấy, nhưng là một thế giới đã bị chia cắt, bị đập
*
vỡ vụn thành hàng ngàn mảnh do bởi ngôn từ… Dường như
* *
mỗi con sóng của đại dương được nhìn thấy tách biệt khỏi
chính đại dương.
Ông tỉnh trưởng nọ về hưu và đến xin thụ huấn v

“Khi ngôn từ và ý tưởng bị làm cho câm lặng thì Vũ Trụ mới “Ông muốn tôi dạy ông điều gì?”
bừng sống dậy - một cách thực sự, toàn vẹn và duy nhất – và
ngôn từ đóng đúng chức năng của nó: là sách hát chứ không “Sự khôn ngoan” - người cựu tỉnh trưởng trả lời.
là âm nhạc, là thực đơn chứ không là thực phẩm, là biển báo
giao thông chứ không là điểm đến của hành trình.”
“Ồ, thưa ông bạn, tôi sẽ rất hân hạnh dạy cho ô
ngoan; chỉ tiếc là có một trở ngại lớn.”
*
* *
“Trở ngại gì vậy, thưa Thầy?”

Lần nọ Thầy nói về khả năng thôi miên của ngôn từ, một “Sự khôn ngoan là cái không thể dạy được.”
người từ cuối phòng hét lên: “Ông nói tầm phào! Chẳng lẻ
tôi cứ việc nói ‘Chúa, Chúa, Chúa’ thì tôi sẽ thành thần linh “Thế thì tôi không thể học gì ở đây à?”
à? Và chẳng lẽ hễ tôi nói ‘tội, tội, tội, thì tôi sẽ xấu à?”
“Sự khôn ngoan! Người ta có thể học nó được, n
“Ngồi xuống đi, đồ chó đẻ!” Thầy nói.
thể dạy nó được.”
Người đàn ông ấy phừng phừng nổi giận đến độ chết điếng
trong chốc lát. Rồi ông ta xối xả mạt sát Thầy.

*
* *

Thầy lên tiếng, với vẻ ân hận: “Xin anh bạn tha lỗi cho tôi. Một số đệ tử đi dã ngoại. Họ leo lên một ngọn n

“Ôi, thằng ấy quá tội nghiệp! Nó cưới phải một
Trở về tu viện, họ cho chạy lại cuốn băng ghi âm để kiểm tra. chảy thây. Nó sắm cho vợ nào là xe hơi, nào là
Không có một âm thanh nào cả! Tất cả chỉ là một sự tĩnh loại, lại thuê mướn cả một đám gia nhân nữa. Và
lặng nguyên sơ!
thườn trên giường cho tới trưa! Vợ nó không bao
dọn điểm tâm cho nó cả!”
Đang lắng nghe cuốn băng, Thầy bỗng lên tiếng: “Nè, không
nghe thấy gì sao?”
*
* *
“Nghe thấy gì đâu, thưa Thầy?”
Mọi người đang bàn tán về một tín đồ sùng đ
Nghe thấy sự hòa điệu của các thiên hà đang chuyển động!” mạng trong một cuộc tấn công cảm tử.
Thầy nó.
Không ai trong tu viện chấp nhận hành động củ
Các đệ tử nhìn nhau, ngơ ngác…
nhưng một số tỏ ra thán phục đức tin của ông ta.
*
* *

“Đức tin à? Thầy nói.

“Vâng, ông ấy xác tín đến mức đã can đảm li
Sự bám víu làm lệch lạc nhận thức của chúng ta – đây là một thế!”
chủ đề mà Thầy thường xuyên đề cập đến.
“Không đâu. Đó chỉ là sự cuồng nhiệt bốc đồng,
Lần nọ, các đệ tử có được một minh họa tuyệt vời về sự thật đức tin. Đức tin đòi hỏi một sự can đảm cao hơ
nói trên khi họ nghe Thầy hỏi một bà mẹ: “Con gái của bà ra can đảm kiểm tra lại những niềm xác tín của m
sao rồi?”
thải chúng nếu chúng không hợp với thực tiễn.”

“Con gái cưng của tôi? Ồ, nó thật tốt số. Nó gặp một anh
*
chồng tuyệt vời. Nó được chồng sắm cho một xe hơi, và vô
* *
số đồ nữ trang mà nói thích, lại còn có cả đám gia nhân phục
dịch nữa chứ! Chồng nó mang bữa ăn sáng tới tận giường Hồi Thầy còn bé, một bạn học ở trường đã thườn
cho nó. Và nó ngủ thỏa thê cho đến trưa. Nó cưới được tấm nạt Thầy một cách tàn nhẫn.

như thế!”
Một hôm, ông ta nhắc lại chuyện mình xử tệ với Thầy ngày
xưa, nhưng Thầy dường như chẳng nhớ gì về những chuyện “Vậy ư? -Thầy đáp - Vậy thì ta càng không nên c
đó cả.
phút nào. Ta phải ngay lập tức bắt đầu trồng lại c
“Thầy không còn nhớ gì thật sao?” Ông ta hỏi.

*
* *

“Tôi chỉ nhớ rõ là tôi đã quên chuyện đó!”
Rồi cả hai cùng cười ồ rất hồn nhiên.
*
* *
Một người mẹ hỏi rằng khi nào thì chị nên bắt đầu giáo dục
đứa con nhỏ của mình.

Một người bạn hỏi một sinh viên đại học: “Cậu
để làm chi vậy? Thầy của cậu có giúp cậu
không?”

“Ồ, không, nhưng nhờ Thầy mà mình sẽ biết phả
cái ‘sống’ ấy khi mình kiếm được nó!”
*
* *

“Đứa bé mấy tuổi rồi?” Thầy hỏi.

“Các vị lãnh đạo tôn giáo của các bạn cũng m
xộn y như các bạn vậy” - Thầy nói – “Khi đối diệ
vấn đề của cuộc sống, họ chỉ biết tìm kiếm các câ
“Năm tuổi à? Chị mau mau về nhà đi! Chị đã trễ năm năm một Quyển Sách. Nhưng đời sống vốn to lớn, kh
rồi đấy!”
trọn trong bất cứ quyển sách nào.”
“Dạ, cháu được năm tuổi, thưa Thầy!”

*
* *

Để minh họa, Thầy kể câu chuyện về gã ba trợn
“Ê, tui cướp đây! Hãy đưa tiền đây cho tui, nếu k

Khi nghe tin khu rừng ở gần đấy đã bị lửa đốt rụi. Thầy vội “Nếu không thì sao?”
vã thúc giục các đệ tử: “Nào, chúng ta phải mau mau trồng
lại những cây tùng ấy!”
“Ơ, ơ… Đừng làm tôi rối trí. Tui làm chuyện

lại những câu sau đây của thi hào Kabir:
“Thầy giải thích thế nào về sự dữ trong thế giới?” Một vị
khách hỏi.
“Trong cục đất ấy là những thung lũng sâu thăm
ngọn núi Hy mã lạp sơn cao chất ngất, những
“Ồ, Thầy không giải thích sự dữ. Thầy luôn phải bận rộn làm mênh mông và hàng tỉ thiên hà. Trong cục đất ấy
một cái gì đó về sự dữ.” Một đệ tử trả lời.
của các tinh cầu và có nguồn mạch của các dòn
sông…”
Một đệ tử khác nói thêm: “Thiên hạ mải lo đấu tranh với thế
giới hoặc chán chường thế giới. Còn Thầy thì thú vị với
*
những điều mà Thầy nhận thấy là kỳ diệu, tốt đẹp và khôn tả
* *
của thế giới này.”
Khi Thầy gặp một nhóm giáo viên, Thầy nói
*
nhiều và rất sôi nổi, vì Thầy vốn từng là một giá
* *
đề của các giáo viên, theo Thầy, là ở chỗ họ t
rằng mục đích của giáo dục là đời sống chứ kh
Nhà giảng thuyết nọ được công chúng ngưỡng mộ về tài nhồi nét kiến thức.
hùng biện của ông. Nhưng ông thú nhận với các bạn hữu
rằng những bài nói chuyện hùng hồn của ông hoàn toàn Thầy kể lại lần kia Thầy gặp một cậu bé đang
không có được cái hiệu quả mà những câu nói dung dị mộc sông.
mạc của Thầy có được.
“Chào em! Một ngày thật đẹp trời để câu cá, em
Sau khi sống với Thầy một tuần, ông chợt hiểu ra chính xác chào cậu bé.
tại sao.
“Vâng ạ.” Cậu bé đáp.
Ông nói: “Khi Thầy lên tiếng, tiếng nói của Thầy chất chứa
sự Thinh Lặng. Còn tiếng nói của tôi thì, ối dào, chất chứa Sau chốc lát, Thầy hỏi: “À, mà sao hôm nay e
những tư tưởng!”
học?”
*
* *

“Chà, thưa bác, như bác đã nói đấy, hôm nay là
vời để câu cá mà!”…

hơn nhiều nếu sự tiến bộ của em không bị cản trở bởi tính
cách hồn nhiên vô tư của em.”
*
* *

* *

Thầy kể chuyện nhà du hành vũ trụ nọ trở về
chuyến du hành 500 vòng bay quanh quĩ đạo. K
về cảm tưởng của ông trong chuyến du hành, ông

Thầy thường đề cập rằng thiên nhiên thấm đẫm sự thánh “Thật mệt đứ đừ! Quí vị tính thử bao nhiêu lần
thiện. Có lần, đang ngồi trong vườn, Thầy bất giác thốt lên: tục đọc kinh sáng, kinh trưa, kinh chiều, như đư
bởi tôn giáo của tôi!”
“Ồ kìa, con chim xanh xanh ấy nhí nhảnh nhảy trên cành cây,
nó hót ríu rít, nó tràn ngập trong niềm vui rộn rã vì nó không
*
bận tâm gì về ngày mai.”
* *
*
* *

Đối với Thầy, mọi luật lệ, dù thiêng thánh đến mấ
chỉ có ý nghĩa chức năng thuần túy, và chúng p
thứ yếu so với Thực Tại. Chỉ một mình Thực Tại
“Luật lệ là một diễn tả thánh ý Thiên Chúa, vì thế chúng ta Tối Cao.
phải tôn trọng và yêu mến luật lệ” – nhà giảng thuyết dõng
dạc tuyên bố.
Khi đứa con gái 12 tuổi của Thầy muốn mặc kiể
vai theo thời trang, mẹ cô bé cho rằng cô bé chư
“Trật lất - Thầy lên tiếng - luật lệ là một sự dữ chẳng đặng mặc kiểu áo đó.
đừng, vì thế ta phải cắt giảm nó hết mức có thể. Hãy chỉ cho
tôi một người yêu mến luật lệ và tôi sẽ chỉ cho bạn một tên Thế là một cuộc tranh cãi quyết liệt giữa hai mẹ
độc tài ngu ngốc.”
ra trong mấy ngày liền.

Thầy kể chuyện rằng em gái của Thầy cảm thấy mệt nhọc vì Cuối cùng, Thầy được hỏi ý kiến. Thầy nói: “Nà
phải đẩy chiếc xe chở đứa con nhỏ, vì thế, chị cho lắp một bé mặc thử kiểu áo hở vai ấy. Nếu chiếc áo khôn
động cơ vào chiếc xe. Thế rồi, cảnh sát chặn chị lại. Trước thì có nghĩa rằng nó đã đủ lớn để mặc kiểu áo ấy.
hết,cảnh sát nói rằng chiếc xe chở em bé ấy có thể đạt tới tốc
độ 3 dặm / giờ, nên nó được xếp vào loại ‘xe tự động’. Vì
*

“Một số người viết sách để kiếm sống. Một số người khác “Phải chăng Thầy không bao giờ nản chí khi th
viết để chia sẻ những nhận thức của mình hay để đặt ra gắng của mình chẳng đem lại kết quả gì đáng kể?
những vấn đề thiết thân đối với độc giả. Song cũng có những
người viết sách chỉ nhằm để hiểu tâm hồn của chính mình. Có người hỏi như trên. Thầy trả lời bằng câu ch
chú ốc sên nọ bắt đầu cố leo lên một cây anh đ
“Không có ai trong những kẻ nói trên có thể tồn tại lâu dài. ngày gió lạnh cuối mùa xuân.
Bởi vì sự tồn tại lâu dài chỉ thuộc về những ai viết chỉ vì nếu
họ không viết thì họ sẽ ‘cháy’!”
Lũ chim sẻ trên ngọn cây bên cạnh cười ngặt ng
thấy chú ốc sên vất vả trườn lên từng chút từn
Rồi, ngẫm nghĩ một lát, Thầy nói thêm: “Đó là những người thật tội nghiệp. Rồi một chị chim sẻ bay sà qua, n
viết về chuyện gì.”
ngốc, anh không biết rằng chẳng có quả anh đào
à?”
*
* *
Chú ốc sên vẫn tiếp tục cố trèo lên, vừa trả lời:
leo lên đến nơi thì sẽ có quả.”
Có người hỏi Thầy sự Giác Ngộ thì như thế nào, Thầy nói:
“Nó cũng giống như bạn đi vào trong rừng hoang và bất chợt
*
cảm thấy rằng mình đang bị theo dõi.”
* *
“Ai theo dõi?”

Đệ tử nọ thường bị những cơn suy sụp kéo dài.

“Những tảng đá, những gốc cây, những ngọn núi!...”

“Bác sĩ của con cố thuyết phục con uống thuốc đ
chứng trầm uất này.” Anh ta nói.

“Thật là một cảm nghĩ kỳ dị!”
“Thế tại sao cậu không uống thuốc?” Thầy hỏi.
“Không, đó là một cảm nghĩ rất dễ chịu. Nhưng bởi vì không
quen với cảm nghĩ ấy, người ta lại muốn quay lại thật nhanh “Bởi vì thuốc có thể gây tổn hại cho gan của
với thế giới con người - với sự ồn ào của con người, với giảm thọ.”
những lời nói, tiếng cười của con người … là những thứ làm

sống thì có giá trị hơn hai chục năm ngủ vùi sao?”
*

Sau đó, Thầy nói với các đệ tử: “Đời sống cũng giống như
* *
một câu chuyện; điều quan trọng không ở chỗ nó dài mức
nào mà là ở chỗ nó ý vị đến mức nào.”
Một vị khách đến thăm tu viện, rất ngạc nhiên nh
mà ông gọi là sự rạng rỡ của Thầy. Một hôm, v
*
cờ gặp một người bạn cũ của Thầy, ông bày tỏ sự
* *
ấy của mình và xin được giải thích.

Một hôm, Thầy nói: “Những việc thiện được làm bởi vô thức Người bạn cũ của Thầy nói: “Chuyện là thế này:
thì cao vượt hơn những việc thiện mà người ta chủ ý muốn một mầu nhiệm. Sự chết là chiếc chìa khóa kh
làm.”
nhiệm ấy. Giây phút mà bạn xoay chìa khóa
chính là giây phút bạn biến mất vào mầu nhiệm ấ
Tuyên bố ấy làm bộc phát nhiều thắc mắc ồn ào. Nhưng
Thầy vẫn im lặng không nói gì, vì Thầy vẫn luôn im lặng “Chúng ta phải đợi cho đến giờ chết của mìn
như thế mỗi khi Thầy nhận định rằng chưa đến lúc chín muồi được chìa khóa ấy hay sao?” Vị khách hỏi.
để đưa ra câu trả lời.
“Không! Bạn có thể mở ngay bây giờ - xuyên
Rồi một hôm mọi người đi xem buổi biểu diễn của một nữ Lặng – và tan hòa vào trong Mầu Nhiệm. Rồi bạn
nhạc công piano nổi tiếng thế giới. Thầy nói thầm với những nên rạng rỡ, như Thầy vậy.”
người xung quanh: “Cử động của các ngón tay cô ấy trên
phím đàn là một cái gì không thể do cô ấy chủ ý muốn. Trình
*
độ biểu diễn điêu luyện của cô ta chắc chắn là xuất phát từ vô
* *
thức.”
Có người hỏi Thầy về ý nghĩa của một câu nói m
*
nghe: Người Giác Ngộ đi lại mà không cử động!
* *
Thầy đáp: “Bạn hãy ngồi bên cửa sổ mỗi ngày
“Các kết qủa do những cố gắng của Thầy có bao giờ đem lại quang cảnh không ngừng thay đổi ngoài vườn củ
cho Thầy niềm vui không?”
khi trái đất mang bạn đi trong chuyến du hành

Thầy, đặt vấn đề: “Nào, Thầy hãy chỉ cho thấy m
Say mê nghe Thầy ngâm các vần thơ Sanskrit bằng một chất thực tiễn của linh đạo!”
giọng tuyệt vời, một học giả Sanskrit nói: “Tôi vẫn luôn nghĩ
rằng không có ngôn ngữ nào trên thế giới này có thể sánh với Thầy đáp: “Này nhé, khi ai đó xúc phạm bạn,
tiếng Sanskrit trong việc diễn tả những điều thuộc thần linh.” nâng tinh thần của mình lên tầm cao mà những s
ấy không thể chạm tới được!”
“Đừng nói nhảm!” - Thầy trả lời – “Ngôn ngữ của thần linh
không phải là tiếng Sanskrit. Ngôn ngữ đó là Thinh Lặng.”
*
* *
*
* *
“Nhưng tại sao? Tại sao?”

Lắm khi thái độ tự ti lố bịch được coi là khiêm tốn! Thầy Anh chàng nọ hết sức ngạc nhiên gào lên như t
vạch rõ điều này bằng cách kể cho các đệ tử câu chuyện sau Thầy quyết liệt yêu cầu anh rời tu viện chỉ chưa
đây:
sau khi anh gia nhập.

Hai người bước vào nhà thờ cầu nguyện, đó là một linh mục “Tại vì bạn không cần một vị Thầy. Ta có thể
và một ông từ. Ông linh mục bắt đầu đấm ngực và thổn thức con đường, nhưng chỉ có bạn mới có thể bước đ
kêu lên: “Lạy Chúa, con là kẻ thấp hèn nhất giữa mọi người. chỉ cho bạn nước, nhưng chỉ có bạn mới có thể
Con không xứng đáng với ơn Chúa. Con là zêrô, là thứ vô cần gì phải phí thời gian ngồi nhìn dán mắt vào
tích sự. Xin Chúa thương xót con.”
đường rồi, thì cứ mà đi! Nước đang ở ngay trước
thì cứ mà uống!”
Đàng kia, không xa chỗ vị linh mục, ông từ cũng sốt sắng
đấm ngực và kêu lên: “Lạy Chúa, xin xót thương con, vì con
*
là kẻ tội lỗi, là kẻ vô tích sự.”
* *
Vị linh mục quay lại, trợn mắt:
“Hử! Tên nào dám tự xưng là vô tích sự thế hử?”

Một nhóm hành hương nhân tiện ghé thăm
chuyến hành hương của mình. Gặp Thầy, họ x
một lời chỉ dẫn về sự khôn ngoan tôn giáo.

chẳng có đời sống tâm linh đích thực chút nào cả!”

* *

Tất cả họ đều cảm thấy bị chạm tự ái. Họ đòi Thầy giải thích. Nhắc đến các nhà giảng thuyết và các linh mục
Thầy nói:
luôn thúc đẩy người ta tìm kiếm thẩm quyền ch
kiếm những sự khẳng định. Thầy kể:
Có lần một con thỏ và một con sư tử bước vào nhà hàng.
Hai du khách đi đến Honolulu, bắt đầu tranh cãi n
Mọi người trong nhà hàng sửng sốt nhìn. Họ không tin phát âm đúng của từ ‘Hawaii’. Một người cho rằ
những gì đang diễn ra trước mắt họ.
là ‘Hawaii’, người kia thì bảo phải đọc ‘Havaii’ m

Con thỏ nói với người hầu bàn: “Cho tôi món rau diếp không Việc đầu tiên của họ khi đặt chân đến nơi là t
có nước sốt nhé!”
người bản địa để tìm hiểu: “Này, các anh gọi hò
gì – ‘Hawaii’ hay là ‘Havaii’?”
“Còn bạn của anh thì sao? Anh ta dùng món gì?”
“Havaii”, người bản địa trả lời.
Người hầu bàn hỏi.
“Thanhk you very much.” Hai du khách cám ơn.
“Chẳng dùng gì cả!”
“A, very varm welcome to both of you.” Người b
“Nghĩa là anh sư tử này không đói bụng?”
*
Con thỏ nhìn thẳng vào mắt người hầu bàn và nói: “Hắn đang
* *
ngồi ở đây mà ông bảo hắn là sư tử thực à? Không đâu, hắn
là sư tử giả đấy!”
“Công việc của một vị Thầy là gì?”
Một khách thăm đặt câu hỏi.
*
* *
Thầy nghiêm nghị đáp: Đó là dạy cho người ta cư
Một đệ tử tò mò lên tiếng: “Xin Thầy cho chúng con biết khi
nào người ta biết rằng mình đã Giác Ngộ?”

*
* *

một người đã sẵn sàng để chết.”
*
* *
“Sự Giác Ngộ được nhận ra như thế nào?”

quá sát cái giá của tôi rồi!”
*
* *

“Chỉ kẻ ngu xuẩn mới lưỡng lự không dám đánh
sự để lấy Chân Lý”. Thầy nói.

“Bằng sự kiện rằng khi đã nhận thấy được sự dữ, người Giác
Ngộ không thể hành động theo nó.” Thầy trả lời.
Rồi Thầy kể câu chuyện ngụ ngôn sau đây:

Rồi Thầy thêm: “Người Giác Ngộ cũng không thể bị cám dỗ Tại thị trấn nọ bắt đầu bùng lên cơn sốt dầu: các
bởi bất cứ kẻ lừa bịp nào.”
nhau bán sạch những miếng đất của mình cho
khai thác dầu và thu được những món tiền rất lớn
Sau đó Thầy kể câu chuyện về một tay buôn lậu kia. Sợ sự
truy bắt của cảnh sát, hắn tìm tới một tu sĩ rất thánh thiện và Nhưng một bà già nọ cương quyết không bán đấ
van xin vị tu sĩ cất giấu dùm một số hàng lậu trong tu viện. giá nào.
Hắn biết rằng với uy tín về sự thánh thiện của vị tu sĩ, sẽ
không ai có thể nghi ngờ và lục soát tu viện này.
Người ta đề xuất giá mua đất của bà lên tới nh
chóng mặt, rồi cuối cùng một công ty khai thác d
Vị tu sĩ thẳng thắn cắt ngang lời van xin của tay buôn lậu và bố sẵn sàng trả cho bà bất cứ giá bao nhiêu bà m
yêu cầu hắn rời khỏi tu viện ngay lập tức.
bà vẫn khư khư từ chối. Một người bạn thắc mắc
giải thích vì sao. Bà già nói:
“Tôi sẽ biếu ngài một ngàn đô la để ngài làm các việc từ
thiện.” Gã buôn lậu nói.
“Bộ các người không thấy rằng nếu tôi bán miến
tôi sẽ mất nguồn thu nhập duy nhất của mình sao
Vị tu sĩ hơi thoáng phân vân, nhưng rồi dứt khoát từ chối.
*
“Hai ngàn đô la, thưa ngài.”
* *
Vị tu sĩ vẫn lắc đầu.

“Tôi giàu có, nhưng lại rất khốn khổ. Thật ch

*
* *

tình yêu đã có. Sau công trình sáng tạo, tình yêu
Khi tình yêu được thành toàn, công trình sáng tạ
tình yêu sẽ tồn tại mãi mãi.”

Thầy dạy rằng sự thay đổi, ngay cả thay đổi để nên tốt, luôn
*
luôn có kèm theo những hiệu ứng phụ mà ta phải xem xét kỹ
* *
lưỡng trước khi thực hiện sự thay đổi: Việc phát minh ra
thuốc súng giúp con người tự vệ chống lại thú dữ - nhưng Một hôm, khi bàn về kỹ thuật hiện đại, Thầy kể
cũng đưa tới chiến tranh hiện đại. Xe hơi giúp di chuyển người bạn của Thầy muốn giúp con cái ông ta
nhanh chóng – nhưng cũng gây ra nạn ô nhiễm không khí. nhạc. Vì thế, ông mua cho chúng một cây đàn ph
Kỹ thuật hiện đại cứu sống nhiều người – nhưng cũng làm
cho cơ thể chúng ta yếu ớt.
Khi về đến nhà tối hôm ấy, ông bắt gặp đám trẻ
nhìn ngắm cây đàn với ánh mắt tò mò.
Thầy kể:
“Cắm điện cho nó như thế nào hở, Ba? Chúng hỏ
Một người đàn ông nọ có cái rốn vàng, làm ông phải thường
xuyên bị lúng túng. Vì mỗi lần ông tắm, người xung quanh
*
luôn luôn cười giễu ông. Ông tha thiết cầu nguyện xin cho
* *
cái rốn vàng ấy thay đổi. Rồi một đêm ông mơ thấy một
thiên thần gỡ cái rốn ấy ra, đặt trên bàn, rồi biến mất. Sáng Hồi còn trẻ, Thầy đi lại rất nhiều và có mặt ở nh
hôm sau, thức dậy, ông nhận thấy giấc mơ của mình đã thành thế giới. Có lần Thầy đang ở cảng Thượng Hải,
sự thực: Kìa, trên bàn, chiếc rốn vàng đang nằm lấp lánh.
bỗng nghe thấy tiếng kêu thét lớn gần bên con tà
Nhìn ra, Thầy trông thấy một người đàn ông ng
Ông nhảy chồm lên sung sướng – ngay lúc đó, cái rốn thật của một chiếc thuyền nhỏ bên cạnh, nắm chặt búi
của ông cũng văng ra!”
người đàn ông khác đang trồi lên thụt xuống ở dư
*
* *
“Đâu là mục đích của công trình sáng tạo?” Một triết gia hỏi.

Người đàn ông trên thuyền nhận người kia xuống
kéo lên. Hai người gân cỗ cãi nhau một hồi, rồ
cái màn kéo giật sì sụp kia.

rằng ông ta chỉ đồng ý trả 40 đồng thôi.”

Về sau, Thầy kể câu chuyện sau đây cho các đệ tử

Sau khi các đệ tử phá lên cười, Thầy nói: “Trong các anh, có
người nào không mặc cả với Sự Sống duy nhất mà mình có Hai người đàn ông đang ngồi nhấm nháp bên
được không?”
chiều đăm chiêu. Sau một lát thinh lặng, một ng
thốt lên: “Cuộc đời là một tô súp hâm hẩm.”
Tất cả các đệ tử đều im lặng.
“Một tô súp hâm hẩm? Tại sao? Người kia hỏi.
*
* *
“Làm sao tôi biết được? Anh nghĩ tôi là ai, m
chắc?”
“Ai là người hạnh phúc?”
*
“Đó là người không có chỗ nào để cậy dựa, không có gì để
* *
hy vọng, và cũng không khao khát có được những thứ đó.”
Thầy đáp.
Có lần Thầy nhắc đến quan niệm của Ấn giáo rằ
vật này là một trò chơi của Thượng Đế, và vũ trụ
*
của Ngài. Thầy cho rằng mục đích của linh đạ
* *
cùng – là làm cho tất cả cuộc sống trở thành trò c

Thầy không bao giờ tỏ ra dễ dãi trước bất cứ một câu phát Nghe thế, một vị khách nọ tròn xeo mắt, hỏi: “T
biểu nào về Thiên Chúa. Mọi phát biểu về Thiên Chúa đều là cần phải làm việc chi cả sao?”
những diễn tả có tính thi ca và biểu tượng về Đấng Bất Khả
Thấu; thế nhưng người ta thường ngốc nghếch xem chúng “Ồ, dĩ nhiên là cần chứ. Nhưng sự làm việc chỉ tr
như những mô tả theo nghĩa chính xác sát mặt chữ về Thiên nghĩa tâm linh khi ta biến nó thành một trò chơi.”
Chúa.
*
Khi nhà giảng thuyết nói: ‘Điều mà tôi biết về Thiên Chúa,
* *
đó là Ngài khôn ngoan và tốt lành’, Thầy chất vấn: ‘Vậy tại
sao Thiên Chúa tỏ ra bất lực, để mặc cho sự dữ tung hoành?” Có người hỏi Thầy rằng ‘hành động vô cầu’

* *
Rồi Thầy kể chuyện anh chàng kia được thuê mướn bởi một
nhà nghiên cứu. Anh ta được dẫn ra phía sân sau nhà và được Thầy nói: “Người ta không hạnh phúc. Lý do ch
trao cho một chiếc búa bổ củi.
rút ra được một niềm thỏa mãn kỳ cục từ chính n
của họ.”
“Anh trông thấy khúc cây nằm đàng kia chứ? Nào, tôi muốn
anh bổ nó ra – có điều là anh phải xoay ngược lưỡi búa lại và Thầy kể lần nọ Thầy đang nằm giường tầng trê
phang sống búa vào nó chứ không phang lưỡi búa. Anh sẽ chuyến tàu đêm. Thầy không sao ngủ được vì từ
nhận được 40 đôla cho mỗi giờ làm việc.”
tầng dưới không ngừng vang tiếng rên rỉ của m
“Ôi, khát quá. Trời ơi. Tôi khát nước quá!”
Chàng thanh niên nghĩ thầm rằng chắc hẳn nhà nghiên cứu
này khùng điên, nhưng vì món tiền thù lao quá hấp dẫn, nên Chị ta cứ lải nhải rên rỉ hoài như thế. Cuối cùng
anh bắt đầu ra tay làm công việc đó.
dậy, leo xuống khỏi giường, đi xuôi theo dãy hà
hắt bần bật, đến toa cuối của đoàn tàu, lấy hai ly
Hai giờ sau, anh ngừng tay, đến gặp nhà nghiên cứu và nói: mang trở lại trao cho người phụ nữ đang rên rỉ ki
“Thưa ông, tôi không thể làm tiếp được nữa.”
“Này,nước đây, thưa bà!”
“Có chuyện gì vậy? Anh không hài lòng với số tiền công à?
Được, tôi sẽ trả gấp đôi cho anh!”
“Ồ, cám ơn ông nhiều. Ông thật có lòng tốt.”

“Không, cám ơn ông” – chàng thanh niên nói – “Số tiền công Thầy leo trở lại giường của mình ở tầng trên, ng
thật tốt. Chỉ có điều là khi tôi bổ củi, tôi cần phải trông thấy xuống và nhắm mắt thiu thiu ngủ. Bất chợt, từ p
những mảnh dăm củi văng ra.”
lải nhải vọng tiếng rên rỉ: “Ôi, cơn khát hồi nãy
khiếp quá! Trời ơi, hồi nãy tôi khát nước, qúa chừ
*
* *
*
* *
Đôi vợ chồng kia lo lắng về việc nuôi dạy con cái. Thầy trích
lời dạy sau đây của các rabbi để nói với họ:
Một nữ nhân viên công tác xã hội than vắn thở d
Chị nói rằng chị có thể phục vụ người nghèo h

Thầy lắng nghe chăm chú, rồi nói: “Không có tích làm sao Khi được hỏi tại sao, Thầy nói:
dịch được ra tuồng!”
“Một ngọn đèn sẽ đánh mất các tia sáng của nó n
*
bên cạnh mặt trời; ngay cả đền thờ cao nhất cũn
* *
nhỏ bé dưới chân dãy núi Hy mã lạp sơn.”
Có người hỏi: “Phải chăng hành động đem lại sự Giác Ngộ?”

*
* *

Thầy đáp: “Đúng. Chỉ có hành động mới đem lại sự Giác
Ngộ. Nhưng đó phải là hành động vô cầu, hành động được “Vị tư tế đền thờ của tôi bảo tôi rằng đền thờ là n
làm vì chính nó.”
cho tôi làm công việc phụng tự. Còn Thầy, ý ki
nào?”
Thầy giải thích bằng câu chuyện rằng có lần Thầy ngồi trên
khán đài với chú bé con trai của một ngôi sao bóng đá đang Thầy đáp: “Vị tư tế đền thờ của anh không phải
tập luyện trên sân. Khi bố của chú bé ghi một bàn thắng tuyệt nhất để anh tham vấn về những chuyện này.”
đẹp, mọi người vỗ tay reo hò tán thưởng. Nhưng chú bé
chẳng tỏ vẻ gì thích thú, trái lại, trông chú rất chán chường. “Nhưng ông ấy là người am hiểu hơn những
mà?”
“Sao vậy, chú bé?” - Thầy hỏi – “Bộ không nhìn thấy bố ghi
bàn thắng đó à?”
Để trả lời, Thầy kể lại một kinh nghiệm của Th
nước ngoài. Lần đó, Thầy cầm trong tay hai
“Dạ, cháu trông thấy chứ. Bố cháu ghi bàn thật đẹp. Nhưng hướng dẫn du lịch. Người hướng dẫn viên liếc qu
hôm nay là thứ Ba; thứ Sáu kia mới xảy ra trận đấu, mới cần sách, rồi nói: “Quyển này tệ lắm. Quyển kia tốt h
các bàn thắng.”
“Tại sao vậy, thưa anh? Có phải quyển này cung
Thầy kết luận: “Các hành động có giá trị ở chỗ chúng giúp tin hơn?”
người ta ghi bàn thắng – không phải có giá trị vì chính
chúng. Hỡi ơi!”
Người hướng dẫn viên lắc đầu: “Quyển này bảo
hướng dẫn viên 5 đôla. Quyển kia bảo ngài trả 10

với các đệ tử về đủ thứ chuyện trên đời, từ tình h
“Một lý do cho việc anh gia nhập một tổ chức tôn giáo, đó là của đất nước cho đến những vở hài mới ra mắt ở
vì nó cung ứng cho anh cơ hội để tránh né tôn giáo mà khỏi
phải áy náy lương tâm.” Thầy nói.
Một hôm có vị khách thắc mắc: “Làm sao ông ấ
các anh khi mà ông ấy luôn thích kể chuyện tếu h
Rồi Thầy kể lại một cuộc chuyện giữa Thầy và một nữ đệ tử Thiên Chúa?”
vừa mới đính hôn với một anh chàng làm nghề chào hàng lưu
động.
Một đệ tử trả lời: “Có nhiều cách để dạy, chứ
thiết phải dùng chữ nghĩa.”
“Anh ta đẹp trai chứ?” Thầy hỏi.
*
“Ồ không thưa Thầy. Anh ta xấu như ma.”
* *
“Chắc anh ta có nhiều tiền?”

Thầy thích đánh bài và có lần Thầy ngồi đánh
đêm với các đệ tử trong khi bom đạn nổ long
“Đúng vậy, nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì, vì anh ta chung quanh. Khi Thầy ngừng lại để hớp một
cũng rất keo kiệt.”
câu chuyện giữa Thầy trò chuyển sang chủ đề về
“Anh ta có tật xấu nào không?”

“Nếu ta ngã lăn quay ra và chết đột ngột giữa
anh sẽ làm gì?” Thầy hỏi.

“Cái này thì có. Anh ta hút thuốc và uống rượu rất nhiều.”
“Vậy Thầy muốn chúng con phải làm gì?”

“Thật không thể hiểu. Nếu cô không tìm thấy nơi anh ta một
điều chi hay ho, thì tại sao cô nhận lấy anh ta làm chồng?” “Hãy làm hai điều: Trước hết, hãy kéo xác ta d
bên.”
“Ồ, anh ấy thường xuyên đi đây đi đó chứ không mấy khi ở
nhà. Con nghĩ mình cưới anh ta thì có được cái lợi là mình có “Rồi làm gì nữa, thưa Thầy?”
thể thoải mái như không có chồng!”
“Rồi tiếp tục chia bài!” Thầy đáp gọn lỏn.
*

“Vì cuộc sống của tôi chẳng đi về đâu cả, chẳng đem lại gì “Gì hử? Đánh lại bố? Mày có khùng không đấy
cho tôi cả.”
chúng ta tôn kính bố mẹ, bộ mày quên rồi à?”
“Vậy bây giờ thì cuộc đời của anh đang đi về đâu?”

“Ờ, ờ… Nhưng không sao. Tao đã có cách. Nà
đánh bố tao, và tao đánh bố mày!”

“Chẳng đi về đâu cả.”
“Và nó đang đem lại gì cho anh?”
“Chẳng đem lại gì cả.”
“Thế thì đâu là điều khác biệt?”

*
* *

Thầy tuyên bố rằng thật ngớ ngẩn việc định ng
người Ấn Độ hay Trung Hoa, người Phi Châu ha
châu, người Ấn giáo, kitô giáo hay Hồi giáo…
những cái đó chỉ là những nhãn hiệu.

Bây giờ tôi chẳng đi về đâu bởi vì chẳng có nơi đâu để mà đi;
và bây giờ tôi chẳng nhận được gì bởi vì chẳng có gì để tôi Một đệ tử nọ tuyên bố rằng anh ta là người Do T
khao khát.”
đó là điều quan trọng trước hết và trên hết so với
khác. Thầy nhỏ nhẹ nói với anh ta: “Do thái giá
*
trạng điều kiện hóa của bạn, chứ không phải là
* *
bạn.”

Người đàn ông nọ bỏ ra nhiều năm để nghiên cứu Luật của “Vậy thì căn tính của con là gì?’
tôn giáo mình. Thầy nói với ông ta: “Chính tình yêu mới là
nhân tố đem lại đời sống tốt lành chứ không phải là tôn giáo “Là không gì cả”. Thầy nói.
hay lề luật.”
“Thầy muốn nói rằng con là sự trống rỗng à?”
Rồi Thầy kể chuyện hai cậu bé trong lớp giáo lý ở nhà thờ
ngày Chúa Nhật. Cả hai đều chán ngán, vì thế một cậu đề “Bạn là cái ‘không gì cả’ – và ‘cái không gì cả’ n
xướng chuyện trốn học.
dán các nhãn hiệu.” Thầy đáp.

khi được mời một ly rượu.
*

Anh ta đi quanh phòng tiệc, tình cờ đối diện với Thầy. Thầy
* *
nháy mắt với anh và nói thầm: “Này bạn, bạn vẫn có một số
điều thú vị để học hỏi đó.”
Thầy dạy các đệ tử bằng những dụ ngôn và
chuyện. Có người tò mò hỏi một đệ tử xem Thầ
“Chẳng hạn điều gì vậy, thưa Thầy?”
dụ ngôn và những câu chuyện ấy từ đâu.

“Chẳng hạn bạn có thể nhúng tấm thảm quì cầu nguyện của “Từ Thiên Chúa,” đệ tử trả lời, “Khi Chúa mu
bạn trong rượu mà nó vẫn thấm đẫm Thiên Chúa.”
một thầy thuốc, Ngài sẽ gửi cho các anh bệnh nhâ
muốn anh làm một giáo viên, Ngài sẽ gửi cho
*
trò; còn khi Ngài muốn anh làm một sư phụ nh
* *
Ngài sẽ gửi cho anh các mẩu chuyện.”

Thầy không khuyên người ta nhiệm nhặt, mà chỉ khuyên tiết
*
độ. Theo Thầy, nếu chúng ta muốn thực sự thưởng thức điều
* *
gì thì chúng ta sẽ biết phải thưởng thức điều đó một cách vừa
phải.
Có người nêu thắc mắc về lệnh truyền của Đức
em phải ghét cha mẹ.’ Thầy nói: “Bạn khó mà
Được hỏi tại sao Thầy kịch liệt chống lại những thực hành thù nào nguy hiểm hơn cha mẹ mình.”
khổ chế, Thầy trả lời:
Rồi Thầy kể rằng có lần trong một siêu thị Thầy
“Vì những thực hành ấy sản sinh ra những con người ghét nữ đang đẩy chiếc xe đẩy với hai em bé trong đó.
thú vui – đây là những kẻ luôn luôn trở thành những con
người ghét người, những con người nghiệt ngã và độc ác.” “Ồ, các cháu bé thật kháu khỉnh. Các cháu được
thưa chị?”
“Nhưng Thầy không nhận thấy rằng nhiều người yêu thích
thú vui cũng là những người nghiệt ngã và độc ác đó sao?” “Thằng bác sĩ được ba tuổi, còn thằng luật sư m
Người phụ nữ trả lời.
“Không hoàn toàn đúng như vậy. Cái mà họ yêu không phải

đạt được nếu mình thực sự muốn nó. Thầy nói: “Những điều thì lạnh cóng trong khi tôi mới chỉ vừa hồi phục
quí báu nhất trên trần đời là những điều không thể do ta bệnh phổi. Cậu hiểu ra điều gì rồi chứ? Nghĩa là
muốn mà có.
sẽ bỏ lại vợ tôi và bốn đứa con. Cậu có muốn s
nỗi cắn rứt như thế trong lương tâm mình không
“Bạn có thể muốn đưa thức ăn vào miệng, nhưng bạn không là cậu không muốn thế chứ gì? Vậy thì, nào, c
thể muốn sự ngon miệng. Bạn có thể muốn đi nằm, nhưng tôi. Nghĩ lại đi và hối hận thì Chúa sẽ tha thứ c
bạn không thể muốn giấc ngủ. Bạn có thể muốn nói một lời cứ quay về nhà. Rồi khi ở nhà một mình, không
khen tặng ai đó, nhưng bạn không thể muốn sự ngưỡng mộ. quanh, cậu hãy lẳng lặng thắt một dây thòng lọn
Bạn có thể muốn chia sẻ một điều thầm kín, nhưng bạn treo cổ!”
không thể muốn sự cẩn mật nơi người kia. Bạn có thể muốn
một hành động phục vụ, nhưng bạn không thể muốn tình
*
yêu.”
* *
*
* *

Bị lúng túng bởi thứ ngôn ngữ nghịch lý của Th
gia đến từ Âu Châu đã thốt lên:

Mỗi khi bạn cố tìm cách thay đổi một người khác - Thầy nói “Tôi nghe người ta nói rằng ở phía đông Kênh
- Bạn hãy tự hỏi điều này: ‘Sự thay đổi này nhằm phục vụ cái phát biểu đối ngược nhau có thể đồng thời cùng đ
gì? Phục vụ cho lòng kiêu hãnh của tôi, sự khoan khoái của
tôi hay cho ích lợi vật chất của tôi?’
Thầy thích thú với lời nhận định đó – và Thầy
bên đông Kênh Suez, và cách Thực Tại vài cen-t
Rồi Thầy kể câu chuyện sau đây:
lý do vì sao Thực Tại là một mầu nhiệm bất khả n
Anh chàng nọ sắp sửa nhảy từ trên cầu xuống sông thì một
cảnh sát vội vã lao tới.

*
* *

“Đừng, đừng. Xin đừng làm thế!” - Người cảnh sát hét lớn – Trong tu viện không có chiếc đồng hồ nào. Một
“cậu qúa trẻ trung, còn cả một cuộc đời trước mặt, sao lại đến thăm, phàn nàn rằng như vậy thì chẳng chín
nghĩ đến chuyện nhảy sông?”
giấc. Thầy nói: “Sự chính xác của chúng tôi là m
xác thuộc vũ trụ chứ không phải sự chính xác thu

cánh rừng, thì việc mất đi một chiếc lá sẽ có nghĩa lý gì
* *
không? Từ nhãn giới của Vũ Trụ, thì việc mất đi thời biểu
công việc của ông sẽ có nghĩa gì không?”
“Con nghĩ rằng linh đạo không có liên quan gì đ
cả.” Một nữ đệ tử phát biểu vì cô bị sốc kh
*
thường dấn mình vào các hoạt động chính trị.
* *
Thầy trả lời: “Đấy chỉ vì con chưa hiểu gì về linh
“Tại sao nhiều người không Giác Ngộ?”
Rồi ít lâu sau, Thầy gọi nữ đệ tử ấy đến và nói
“Vì họ chỉ tìm kiếm sự tiện lợi cho họ chứ không phải tìm cũng chưa hiểu gì về chính trị cả.”
kiếm Sự Thật.”
*
Thầy giải thích bằng câu chuyện sau đây:
* *
Anh chàng nọ cần tiền, nên mang một tấm thảm cũ ra ngồi
rao bán trên hè phố. Một người đàn ông đi ngang qua, dừng Có người hỏi: “Có thứ tình yêu gọi là tình
lại nhìn tấm thảm và nói: “Hm! Tấm thảm cũ mèm và xấu xí không?”
quá!” Rồi ông ta mua nó với giá rẻ mạt.
Để trả lời, Thầy kể chuyện:
Ít phút sau, ông ta nói với một khách bộ hành khác đang đi
ngang qua: “Tấm thảm này rất đẹp, tốt và êm, thưa ngài; ngài Ông Hành Thiện đứng ở cửa Thiên Đàng, hồi
không thể tìm thấy một tấm thảm đẹp như vậy ở bất cứ nơi thiên thần rà soát hồ sơ quá trình cuộc sống củ
đâu khác.”
cùng, thiên thần gấp sổ lại, nhìn lên và lắc đầu n
chuyện chưa từng có! Trong cả đời ông, ông đ
Nãy giờ, một sufi đứng gần đó, chứng kiến toàn bộ câu phạm dù một lỗi nhỏ. Ông chỉ làm toàn những
chuyện. Sufi lên tiếng: “Này ông bán thảm, xin ông vui lòng Bây giờ chúng tôi có thể để ông vào Thiên Đàn
chỉ cho tôi cái phù phép để biến một tấm thảm vừa đẹp vừa trù nào đây? Không thể vào trong tư cách là th
tốt và êm, cái phù phép để biến một cục đá thành một cục ông không phải là một thiên thần! Cũng không t
vàng!”
tư cách một con người, vì ông có chút yếu đuối n
cách là chúng tôi trả ông về trần thế trong một
Rồi Thầy bình luận: “Phù phép đó dĩ nhiên chính là đầu óc phạm ít nhất một tội - rồi ông sẽ trở lại đây trong

sẽ ‘phá rào’ và đi trệch một chút khỏi khuôn thước sống
đứng đắn của mình.

* *

Thầy rất thú vị với kỹ thuật hiện đại, nhưng Th
Một giờ trôi qua, rồi hai giờ, ba giờ,… ông Hành Thiện vẫn không xem đó là sự tiến bộ.
đứng đó, lúng ta lúng túng không biết phải làm gì. Bỗng một
ả mập ú bước tới, tình tứ trao cho ông cái nháy mắt có đuôi, Đối với Thầy, sự tiến bộ đích thực là ‘sự tiến
ông đáp lại bằng một nụ cười nồng nhiệt. Ả không trẻ cũng hồn’, ‘sự tiến bộ trong niềm hạnh phúc’, chứ kh
chẳng đẹp – nhưng đây sẽ là tấm giấy thông hành cho ông tiến bộ của đầu óc’ hay ‘sự tiến bộ của các món đ
vào cửa Thiên Đàng đây, vì thế ông đi với ả qua đêm hôm
ấy.
Có lần một phóng viên hỏi Thầy: “Ông nghĩ gì
minh hiện đại?”
Lúc trời gần sáng, ông Hành Thiện liếc nhìn đồng hồ. Chà,
phải vội vã kẻo trễ. Chỉ còn nửa giờ nữa là ông sẽ được đưa Thầy trả lời: “Tôi nghĩ nó có thể là một điều tốt.”
trở lại cổng Thiên Đàng. Ông quơ áo quần, mặc vội vào, chợt
bủn rủn khi nghe tiếng người phụ nữ thỏ thẻ: “Ôi, Ông Hành
*
Thiện, ông thật tốt. Em mang ơn ông nhiều lắm. Đêm qua
* *
ông đã làm một việc bác ái vô cùng lớn lao cho em!”
Ngày nọ, khi nói về sự tiến bộ hiện đại, Thầy kể
*
người khách đến từ một nước nghèo.
* *
Thầy hỏi vị khách về tình hình kinh tế ở đất n
Một nhà phê bình nghệ thuật lần nọ thuyết trình tại tu viện. Ông ta cảm thấy bị chạm tự ái, tuyên bố: “Nhưn
Ông nói: “Nghệ phẩm được tìm thấy trong viện bảo tàng, chúng tôi đã văn minh, chúng tôi thậm chí có h
nhưng cái đẹp thì được tìm thấy ở khắp mọi nơi, trên trời, sản xuất súng đạn!”
dưới đất, ở đâu cũng có, và người ta có thể hưởng dụng nó
hoàn toàn miễn phí.”
*
* *
Hôm sau, khi còn một mình với các đệ tử. Thầy nói: “Linh
đạo cũng giống y như vậy. Các biểu tượng của linh đạo thì Thầy nói với một nhân viên công tác xã hội: “
được tìm thấy trong viện bảo tàng mà người ta gọi là đền thờ, anh đang gây nhiều tai hại là làm điều tốt đẹp.”

sự công bằng.”
*
“Đó là gì?”

* *

“Người nghèo có quyền được ăn.”
“Còn yếu tố kia?”
“Người nghèo có quyền được đẹp.”
*

Có người kia khoe khoang về những thành tựu
đất nước mình. Nhưng Thầy vẫn dửng dưng
Thầy hỏi: “Tất cả những thành tựu ấy có đem
đổi nhỏ nhoi nào trong tâm hồn của người dâ
không?”

Rồi Thầy kể câu chuyện về một người da trắng bị
* *
nhóm thổ dân ăn thịt người. Ông ta bị họ áp g
mặt tù trưởng của họ trước khi bị đem đi nướng.
Thầy thường nghi ngờ các nhà hoạt động xã hội, vì Thầy khi ông ta nghe người tù trưởng nói tiếng Anh
nghĩ: Điều mà họ làm chỉ có tính chữa cháy chứ không phải dấu nhấn hoàn hảo đặc trưng phong cách Havard.
là cách mạng.
Người đàn ông da trắng hỏi: “Thưa ngài, chắc
Thầy kể:
đã từng học ở Havard, thế những năm đó đã kh
sự thay đổi nào nơi ngài sao?”
Nhà vua nọ rất nhân từ và khôn ngoan. Một hôm nhà vua
phát hiện ra rằng có rất nhiều người vô tội bị giam giữ trong “Ồ, có chứ. Họ đã làm ta trở thành văn minh h
nhà tù tại đất nước mình. Vì thế nhà vua hạ lệnh xây một nhà nướng ngươi, ta sẽ vận y phục ăn tối vào và sẽ x
tù khác có nhiều tiện nghi dễ chịu hơn dành cho những người bằng dao và nĩa.”
vô tội.”
*
*
* *
* *
“Bạn lầm to rồi khi bạn tìm kiếm Thiên Chúa ở
Một đệ tử quá sùng mộ Thầy; anh xem Thầy như thượng đế Thầy nói.
giáng thế. Anh hỏi: “Thưa Thầy, tại sao Thầy phải đến trần

*

Lần nọ, một học giả hỏi Thầy:

* *

“Khi Thầy nói đến Thực Tại, thì đó là Thực T
Thầy không ngừng nhắc người ta ý thức về tình trạng ‘hiện vĩnh cửu, hay đó là Thực Tại vô thường, bất tất, t
hữu như người máy’ của họ: “Mọi ý nghĩ của các anh, mọi
cảm xúc và hành động của các anh đều máy móc và đều xuất Thầy nhắm mắt, đăm chiêu, rồi lại mở mắt ra, lấ
phát không phải từ chính các anh mà là từ tình trạng bị điều sức dịu dàng, trả lời:
kiện hóa của các anh. Như vậy các anh bảo các anh là người
à?”
“Vâng!”

“Nhưng có cái gì có thể phá vỡ tình trạng điều kiện hóa ấy và Về sau, Thầy nói: “Ngay vừa khi bạn đặt cho T
giải phóng chúng con trở thành tự do, thưa Thầy?” Các đệ tử cái tên, thì Thực Tại không còn là Thực Tại nữa.”
hỏi.
“Có chứ. Cái đó là thức tỉnh!”
“Kể cả khi gọi nó là ‘Thực Tại’ hả, thưa Thầy?”
Rồi sau một lát nghĩ ngợi, Thầy thêm: “Và những tai họa bất Một đệ tử hăng hái chất vấn.
ngờ nữa.”
“Những tai họa à?”
“Đúng vậy. Và kể cả khi bạn gọi nó là ‘nó’.”
“Đúng. Một ông người Anh nọ rất khách sáo đặc trưng kiểu
Anh đã kể cho ta nghe câu chuyện lần kia ông ta bị đắm tàu
*
giữa đại dương. Sau suốt một giờ cùng bơi với một hành
* *
khách người Anh khác, cuối cùng ông ta đã thành công trong
việc phá bỏ phép lịch sự khuôn sáo thông thường để nói Thầy tâm niệm rằng công việc của Thầy là tiêu d
chuyện thoải mái mà không cần giới thiệu.
có hệ thống mọi học thuyết, mọi niềm tin, mọ
“Ông ta nói: ‘Thưa ngài, xin ngài thứ lỗi cho tôi về việc tôi Thiên Chúa, bởi vì những cái ấy - vốn nhằm đón
nói chuyện với ngài mà không giới thiệu trước như thế này – dẫn – nay lại được người ta xem là sự mô tả.
nhưng xin ngài vui lòng cho biết có phải đây là hướng đi về
Southampton không ạ?’ ”
Thầy thích trích dẫn câu ngạn ngữ Đông phương
*

“Khi mà hiền triết chỉ mặt trăng, thì kẻ phàm

ngón tay hướng chỉ mặt trăng.
Thầy không tranh cãi với ai cả, vì Thầy biết rằng điều mà
‘kẻ tranh cãi’ tìm kiếm không phải là chân lý, mà là sự xác “Nhưng có những con người mộ đạo không bao g
nhận cho những niềm tin của mình.
việc khảo sát cái ngón tay ấy.
Thầy minh họa giá trị của một cuộc tranh cãi:

“Nhiều người khác thì mải mê lo mút bú cái ngón

“Này, miếng bánh mì phết bơ rơi xuống đất thì phía có bơ sẽ “Và nhiều kẻ cách nữa thì dùng cái ngón tay ấ
ở dưới hay ở trên?”
mắt mình. Đây là những kẻ cuồng tín đã bị tôn g
mù quáng.
“Dĩ nhiên là phía có bơ sẽ nằm dưới!”
“Rất ít người biết giữ một khoảng cách đủ đối v
“Không đúng, Phía có bơ sẽ nằm trên.”
ấy để nhìn thấy những gì mà ngón tay hướng
những người vượt qua khỏi niềm tin và bị coi
“Vậy ta cứ thử xem nào!”
phạm thượng.”
Thế là một miếng bánh mì được phết bơ và được tung lên
không. Nó rơi xuống đất – và phía có bơ ở trên!
“Tôi thắng rồi!”

*
* *

Một đêm kia Thầy dẫn các đệ tử ra giữa cánh
vắng dưới bầu trời đầy sao. Rồi, hướng chỉ các
bầu trời, Thầy nhìn các đệ tử và nói: “Bây giờ, tấ
trung chú ý vào ngón tay của ta!”

“Chỉ tại tôi có một nhầm lẫn.”
“Nhầm lẫn gì?”

Các đệ tử chợt hiểu ra.
Rõ ràng là tôi đã phết bơ không đúng phía!”
*

*
* *

* *

Thầy luôn luôn tiêu diệt mọi tuyên bố của n

nói y như thế khi lần đầu tiên bị đẩy ra khỏi tổ.”
Về sau, Thầy nói thêm: “Làm sao bạn có thể bay lên khi mà
bạn đang yên ổn trong chiếc tổ là những niềm tin của mình?
Đó không phải là bay. Đó chỉ là cửa quậy đôi cánh thôi!”

-

Thầy của chúng ta có chất giọng tuy
hát rất hay!
Ứ! Nếu tôi có được chất giọng của Th
sẽ hát hay như Thầy vậy!”

*
* *

*
* *

“Khiêm nhường không có nghĩa là tự ti một cách ngốc Khi vị vua của vương quốc láng giềng loan báo
nghếch” - Thầy nói – “Người khiêm nhường là người nhận thăm tu viện, mọi người bắt đầu nôn nao. Chỉ có
thức được rằng tất cả những gì mình thành công do nỗ lực ung dung tự tại.
chỉ là thay đổi cung cách ứng xử của mình, chứ không thay
đổi chính con người mình.”
Vị vua đến, và được dẫn tới gặp Thầy. Nhà vua c
sâu, chào Thầy và nói: “Ta tin rằng ngài đã đạt
“Như vậy sự thay đổi đích thực thì không liên can gì đến sự hảo thần bí, vì thế ta muốn tìm đến để xin ngài
nỗ lực?”
là cái cốt lõi của thần bí.”
“Đúng vậy.” Thầy trả lời.

“Để làm chi vậy?” Thầy hỏi.

“Vậy làm sao sự thay đổi ấy xảy ra?”

Ta muốn điều tra bản chất của hữu thể để ta có th
hữu thể của chính ta, của thần dân ta, và đưa đất
chỗ hòa điệu.”

“Qua thức tỉnh” Thầy đáp.
“Nhưng người ta phải làm gì để thức tỉnh?”

“Tốt lắm - Thầy nói – Nhưng tôi phải báo truớc v
khi ông tiến đủ xa trong cuộc điều tra của mình
“Người ta làm gì khi họ đang ngủ nếu không phải là thức khám phá ra rằng sự hòa điệu mà ông mong muố
giấc!”
đạt tới không phải xuyên qua sự kiểm soát, mà l
sự đầu hàng.”
“Thế thì chẳng có điều tốt đẹp thực sự nào có thể trao cho

Thầy: “Theo nhận định của ngài thì đâu là tội lớn nhất trên
đời?”
Thầy khẳng định rằng bất cứ điều gì mà cả thế gi
đúng thì điều đó sai, vì thế người tiên phong luô
“Đó là tội của kẻ nhìn thấy người xung quanh là những kẻ tội ở phía lẻ loi một mình. Thầy nói:
lỗi.” Thầy đáp.
“Bạn nghĩ về Chân Lý như thể đó là một công t
*
có thể lấy ra từ một quyển sách. Chân Lý được th
* *
giá phải trả là cô đơn. Nếu bạn muốn đi theo C
phải biết được đi một mình.”
“Quả là có hai loại người: loại Pharisêu và loại thu thuế.”
Thầy nói, sau khi đọc dụ ngôn của Đức Giêsu.
*
* *
“Làm sao ta có thể nhận ra những người thuộc loại
Pharisêu?”
“Con sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu để tìm kiếm Châ
đệ tử tuyên bố.
“Rất đơn giản. Đó là những người làm cái công việc phân
loại người khác.”
Thầy vừa cười vừa hỏi: “Bạn tính khi nào thì lên
*
* *

“Con sẽ lên đường ngay khi Thầy cho biết con ph

“Ta đề nghị bạn đi về phía mà mũi bạn đang hướn
“Nói cho cùng, mọi người đều tốt xấu giống nhau thôi.”
Thầy nói.
“Vâng.Nhưng con sẽ dừng lại ở đâu?”

“Vậy Thầy xếp một vị thánh ngang hàng với một kẻ tội lỗi “Bất cứ ở đâu bạn muốn.”
à?” Một đệ tử phản đối.
“Và Chân Lý ở ngay trước mũi bạn, chỉ có điề
“Mọi người đều cách xa mặt trời một khoảng cách như nhau. nhìn nó mà không thấy nó.”
Chẳng lẽ bạn có thể thực sự làm giảm khoảng cách đó bằng
cách lên sống trên tầng thượng của một tòa nhà chọc trời à?”
*

“Nó cũng dễ hay khó y như việc nhìn thấy những cái ở ngay
trước mắt mình vậy.”
“Để biết được đâu là cái ngã của mình, bạn phải
cái mà người ta gọi là ‘hành vi bí mật’.”
“Có gì khó đâu việc nhìn thấy những cái ở ngay trước mắt
mình!”
“Hành vi bí mật là gì?”
Thầy kể câu chuyện sau đây để trả lời:

“Là đây này!” - Thầy vừa nói vừa nhắm mắt lạ
mắt ra.

Cô gái chào người bạn trai:
“Anh có thấy gì khác nơi em không?”
“Em mặc áo đầm mới?”

*
* *
Thầy giải thích với cấc đệ tử rằng Giác Ngộ sẽ
người ta có được cái nhìn không suy diễn.

“Không phải.”

Các đệ tử muốn biết thế nào là cái nhìn không su
kể câu chuyện sau:

“Em đi giày mới?”
“Cũng không phải.”

Hai công nhân Công Giáo đang làm việc trên đ
phía trước một nhà thổ, chợt trông thấy một ra
băng nhanh vào trong ngôi nhà ấy.

“Anh chịu thua.”
“Em đang mang một mặt nạ hơi!”
*
* *

“Chà, chẳng có chi lạ đâu. Đừng kỳ vọng điều gì
mấy ổng.” Hai người công nhân nói với nhau.

Sau một lát, một mục sư lướt nhanh vào. Hai cô
bảo nhau: “Thì cũng thế! Ta có thể trông chờ gì
Một đồ đệ, là Phật tử, hỏi Thầy: “Đâu là cái tâm của Đức mấy ổng.”
Phật?”
Rồi một lát sau, một bóng người khác lủi nhanh

nào trong đó bị ốm, cần được xức dầu đấy!”

* *

*
* *

Bất cứ lúc nào đề cập đến Thiên Chúa trong
Thầy cũng xác định rằng Thiên Chúa bao giờ cũ
sự nắm bắt của tư tưởng con người, rằng Thiên
Một đệ tử hỏi Thầy bằng cách nào anh ta có thể sống thực mầu nhiệm, và vì thế bất cứ phát biểu nào về
sự.
cũng đều đúng – không phải đúng theo Ngài –
theo ý niệm của chúng ta về Ngài.
“Bạn có nghe tiếng thầm thì của con suối chảy qua tu viện
không?”
Nhưng các đệ tử không bao giờ nắm hiểu được
Thầy cho đến một hôm Thầy làm lộ rõ:
“Dạ có.”
“Thật không đúng nếu bảo rằng Thiên Chúa đã t
“Đó là cách tuyệt vời để bạn sống thực sự đó!”
thế giới hay Thiên Chúa yêu thương chúng ta
Chúa vô cùng cao cả - vì ta không thể nói được
*
Chúa. Vì thế, để cho được chính xác, nên nói:
* *
trong ý niệm của chúng ta đã tạo dựng nên thế
Chúa trong ý niệm chúng ta yêu thương chún
Thầy thích kể chuyện sau đây về chính mình:
Chúa trong ý niệm chúng ta vô cùng cao cả.”

Sau khi đứa con đầu lòng của Thầy chào đời, Thầy đến nhà “Nếu vậy, phải chăng chúng ta vứt bỏ hết mọi ý
hộ sinh và nhìn thấy vợ Thầy đang đứng đăm chiêu bên nôi ta có về Thiên Chúa?”
đứa bé. Thầy lặng lẽ đứng nhìn nàng trong khi nàng say sưa
ngắm đưa trẻ đang ngủ thiếp. Thầy thấy khuôn mặt nàng “Thật ra chẳng cần phải vứt bỏ các ngẫu tượng c
rạng rỡ, ánh lên niềm sung sướng lẫn vẻ ngạc nhiên như thể như ban đầu bạn đã không nặn chúng ra.” Thầy đ
xuất thần. Xúc động đến rơi lệ, Thầy rón rén bước tới bên vợ,
vòng tay khẽ ôm lấy nàng và thì thầm: “Anh biết rõ em đang
*
cảm thấy gì.”
* *

Nàng giật mình, kêu lên: “Vâng, em không thể hiểu được Một số đệ tử lấy làm khó chịu vì Thầy dường

Dag Hammarskjold:

Ngộ?”

Thiên Chúa không chết vào ngày mà chúng ta ngừng tin vào “Hãy nhìn thấy Thực Tại đúng như Thực Tại!” T
một thần linh có ngã vị. Nhưng chúng ta sẽ chết vào ngày mà
cuộc sống chúng ta không còn được bao trùm bởi sự ngạc “Vậy con phải làm gì để nhìn thấy Thực Tại đún
nhiên luôn mới mẻ mỗi ngày - nguồn của sự ngạc nhiên này Tại?”
vượt ngoài tầm lý trí.”
Thầy mỉm cười và nói: “Ta có tin vui và tin bu
*
đây.”
* *
“Tin buồn gì, thưa Thầy?”
Bữa nọ Thầy nhìn thấy một đám đông tập trung tại cổng tu
viện, hò reo nhiệt liệt và giương cao một băng rôn mang “Bạn chẳng thể làm gì cả để nhìn thấy như thế.
giòng chữ: ĐỨC KITÔ LÀ CÂU TRẢ LỜI.
Đó là một ân huệ,”

Thầy bước lại chỗ người đàn ông đang nghiêm nghị mang “Còn tin vui gì?”
biểu ngữ và nói: “Tốt lắm. Nhưng đâu là câu hỏi?”
“Bạn chẳng thể làm gì cả để nhìn thấy như thế.
Người đàn ông hơi luống cuống vì bị bất ngờ, nhưng kịp trấn Đó là một ân huệ.”
tỉnh ngay và đáp:
*
“Đức Kitô không phải là câu trả lời cho một câu hỏi, nhưng
* *
là câu trả lời cho các vấn đề của chúng ta.”
Lần nọ, một nhà cải cách lao động dẫn Thầy đi x
“Vậy thì, đó là vấn đề gì?”
đào một cái hố bằng những phương tiện cơ gi
Ông ta lắc đầu, nhận định: “Cái máy xúc này
Về sau, Thầy nói với các đệ tử: “Nếu Đức Kitô là câu trả lời, hàng trăm người phải thất nghiệp. Tôi thấy cần p
thì Đức Kitô đó là: sự nhận thức rõ ai là người đang tạo ra nó đi và mướn một trăm người đào đất bằng xẻng
vấn đề và đang tạo ra như thế nào.”
“Vâng - Thầy nói – Hay muốn tốt hơn nữa th

Nhà giảng thuyết quyết tâm bắt Thầy phải đưa ra một tuyên “Vậy theo ông thì nên làm thế nào?” Có người hỏ
bố rõ ràng, không dị nghĩa về niềm tin vào Thiên Chúa:
“Đảo ngược lại. Bắt người giàu trả tiền mặt, v
“Ngài có tin rằng có một Thiên Chúa?”
nghèo mua chịu.”
“Dĩ nhiên tôi tin có Chúa.” Thầy nói.

“Nhưng nếu chủ cửa hàng cho người nghèo mua
cục anh ta sẽ sập tiệm và trở thành nghèo!”

“Và Thiên Chúa đã dựng nên mọi sự. Ngài có tin thế
không?”
“Càng tốt chứ sao!” – nhà thuyết lý nói – “Lú
cũng có thể mua chịu!”
“Có, có. Tôi tin như thế.”
*
“Vậy ai đã dựng nên Thiên Chúa?”
* *
“Chính là ông!”

Thầy rất chán ngán nói chuyện với những ng
khẳng định sự hiện hữu của Thiên Chúa hoặc
Nhà giảng thuyết giật nảy mình: “Ngài thực sự muốn nói bản tính của Ngài trong khi chẳng quan tâm gì đế
rằng chính tôi đã tạo nên Thiên Chúa?”
hết sức quan trọng là nhận hiểu chính mình, đ
nhất có thể đem lại cho họ tình yêu và sự giải phó
“Vâng. Cái Thiên Chúa mà ông luôn nghĩ về và nói về.”
Thầy thản nhiên đáp.
Một nhóm người nọ yêu cầu Thầy nói với họ về
Thầy nói: “Tiếc thay, các anh muốn nói về Thiê
*
là nhìn thấy Ngài; và các anh nhìn thấy Ngài n
* *
nghĩ về Ngài chứ không phải như sự thật của Ng
Chúa hiện lộ ra đấy chứ Ngài đâu có giấu ẩn. Bà
Thầy tẩy chay những nhà thuyết lý vì lý do đơn giản là các về Ngài để làm gì nhỉ? Các anh hãy cứ việc mở
lý thuyết của họ nghe có vẻ hợp lý nhưng chẳng bao giờ phù nhìn xem.”
hợp với Thực Tại.
Về sau, Thầy thêm: “Nhìn xem là điều dễ nhất t

* *

Cô bé nghĩ ngợi một lát, rồi nói: “Chữ ‘khổ sở’ đ
Một đệ tử nói: “Chúng ta phải ăn, phải mặc. Có cách nào để nào hở, bố?”
chúng ta thoát được khỏi những việc ấy không nhỉ?”
*
“Ta ăn, ta mặc.” Thầy trả lời.
* *
“Thưa Thầy, con không hiểu.”
“Nếu bạn không hiểu, thì hãy mặc và ăn!”

Thầy rất ủng hộ việc nghiên cứu lịch sử. Tuy nh
một điều phàn nàn về các sinh viên theo học kh
họ thường bỏ qua những bài học quí báu nhất
cung cấp cho họ.

Về sau, Thầy nói: “Bạn không bao giờ vượt qua khỏi bất cứ
cái gì mà bạn tránh né giáp mặt nó.”
“Chẳng hạn bài học nào, thưa Thầy?”

Rồi về sau nữa, Thầy nói: “Những người muốn siêu thoát “Chẳng hạn, có nhiều vấn đề vốn từng được co
khỏi một bữa ăn ngon hay một bộ y phục đẹp là những người bức thiết sống còn, nhưng nay chỉ còn là những
không còn ở trong ý thức tâm linh của mình nữa.”
tượng lạnh lùng không hơn không kém trong s
nhân vật trong tấn tuồng lịch sử, vốn từng được
*
quyền lực, nhưng kỳ thực chỉ là những con rối
* *
kéo giật một cách thảm hại!”

Nguyên nhân thông thường nhất của bất hạnh, theo Thầy, đó
*
là vì người ta quyết định chọn lựa bất hạnh. Thật dễ hiểu tại
* *
sao hai người ở trong cùng một hoàn cảnh như nhau nhưng
một người hạnh phúc, còn người kia thì khốn khổ.
Thầy nói: “Điều mà người ta gọi là tình bạn thì đ
là sự mua bán đổi chác: Anh hãy làm theo nhữ
Thầy kể đứa con gái nhỏ của Thầy có lần tỏ ra ngần ngại vọng, hãy trao cho tôi điều tôi cần và tôi sẽ yêu a
không muốn đi cắm trại hè. Nhằm động viên con gái, Thầy anh từ khước tôi thì tình yêu của tôi sẽ thối đ
để sẵn tên và địa chỉ của mình lên một số bưu thiếp và trao thành sự lạnh nhạt và khích bác.”
chúng cho con gái. Thầy nói:

“Con tệ quá. Bố con phải đi làm vất vả suốt ngày để đem tiền Một đệ tử ủ dột phàn nàn rằng vì mình bị kh
về nhà. Con phải biết tỏ ra yêu bố chứ. Nào, hôn bố đi con!” thường bị đời xử tệ.
Đứa bé gái nhìn vào mắt bố, dò xét, rồi hỏi: “Tiền đâu?”
….
Một đệ tử lên tiếng: “Thưa Thầy, con không đổi tình yêu để
lấy tiền!”

“Bị xử tệ à?” – Thầy trợn mắt ngạc nhiên – “B
bạn bị xử tệ? Hãy nhìn kỹ xung quanh đi! Ch
thức, bạn sẽ thấy mình được ưu đãi biết bao tro
giây!”
*
* *

Thầy đáp: “Đổi tình yêu để lấy tình yêu thì có tốt hơn chút
nào không, hay thậm chí còn tệ hại hơn nữa?”
Thầy kể câu chuyện về ông chủ khách sạn nọ ca
nàn về việc một xa lộ mới được chính phủ xây
*
hưởng không tốt trên công việc làm ăn của ông
* *
bạn nói với ông:
“Giác Ngộ là gì, thưa Thầy?”

“Kìa, tôi không thể hiểu anh. Tối nào tôi cũng thấ
anh treo bảng ‘HẾT CHỖ’ kia mà?”

“Là nhìn thấy.”

“Đúng là cậu không hiểu gì cả. Trước khi xa
dựng, mỗi ngày tôi thường từ chối từ 30 hay 4
thuê phòng. Còn hiện nay, chẳng bao giờ tôi t
“Cái vô vị của thành công, cái trống rỗng và vô nghĩa trong quá 25 khách.”
những phấn đấu giành giựt của con người.”
Rồi Thầy nói thêm: “Khi bạn nhất định chọn lự
Đệ tử sửng sốt: “Như vậy chẳng hóa ra là bi quan yếm thế thì thì ngay cả những người khách không có th
sao?”
thành có thật.”
“Nhìn thấy gì ạ?”

“Không. Đó là niềm rạo rực và sự tự do của cánh chim phụng

*

“Vâng” - Thầy trả lời với một cái nháy mắt – “Nhưng mấy ai
được cái may mắn ấy, thưa ông?”
*
* *

*
* *

Viên thống đốc hỏi Thầy: “Ngài có lời khuyên
trong việc thi hành chức vụ của tôi không?”

Thầy hẳn biết rõ ràng những lời của Thầy thường vượt quá “Tôi khuyên ông hãy học biết cách truyền các mệ
tầm nhận hiểu của các đệ tử. Tuy nhiên, Thầy vẫn nói, với hy
vọng sẽ đến ngày những lời ấy cắm được rễ và trổ hoa trong “Cách nào?”
lòng những người nghe Thầy.
“Ông hãy ra lệnh sao cho người ta nhận mệnh l
Một hôm, Thầy nói: “Thời gian luôn luôn có vẻ quá lâu đối mà không cảm thấy bị ông coi thường.”
với người đợi chờ - chẳng hạn - đợi chờ một kỳ nghỉ, đợi chờ
một kỳ thi, đợi chờ một cái gì đó mà mình khao khát hay sợ
*
hãi.
* *

“Nhưng đối với những ai dám đầu hàng trước kinh nghiệm Có người hỏi làm sao để khám phá ra sự Thinh
của giây phút hiện tại – mà không nghĩ về kinh nghiệm ấy, kể câu chuyện sau đây:
không khao khát nó hay lẩn tránh nó – thì thời gian sẽ biến
thành ánh sáng rạng ngời của Vĩnh Cửu.”
Nhà máy nọ muốn da ễnh ương. Một nông dân g
công ty, nói rằng mình có thể cung cấp các bộ g
*
bất cứ số lượng nào, thậm chí đến cả 100 ngàn
* *
đánh điện trả lời: “Hãy gửi cho chúng tôi lô hàng
lượng 50 ngàn bộ.”
“Nhiều người bị hủy diệt bởi cái êm ả của cuộc sống” - Thầy
nói – “Chỉ tai họa mới có thể cứu họ.”
Hai tuần sau, chỉ vỏn vẹn có một bộ da ễnh ươ
đến qua đường bưu điện, kèm theo mảnh giấy n
Và Thầy giải thích:
quí ngài, tôi thành thực xin lỗi. Đây là tất cả số
có tại khu vực chúng tôi. Chắc tôi đã lầm do quẫ

tạo ra, và bạn sẽ chẳng gặp thấy gì cả! Hoàn toàn trống rỗng là một gấu Bắc cực không hở mẹ?”
– và đó là sự Thinh Lặng.”
“Dĩ nhiên bố con là một gấu Bắc cực.”
*
* *
Sau một lát, gấu nhỏ lại hỏi: “Mẹ ơi, ông nội co
một gấu Bắc cực không hở mẹ?”
“Đời tôi tan nát như tấm gương vỡ” - một khách thăm nói –
“Linh hồn tôi đã hoen ố. Có còn niềm hy vọng nào cho tôi “Phải, ông ta là một gấu Bắc cực.”
không?”
“Còn ông cố nội? Ông cố nội có phải là một gấu
“Dĩ nhiên là còn chứ” - Thầy nói – “Có một điều có thể làm
hàn gắn lại mọi sự tan vỡ và tẩy sạch mọi vết nhơ.”
“Phải, ông cố nội con là một gấu Bắc cực. Nhưng
hỏi lẩn thẩn như thế?”
“Điều chi, thưa Thầy?”
“Bởi vì con đang lạnh cóng.”
“Sự tha thứ.”
Thầy kết luận: “Tín ngưỡng không phải là một vấ
“Tôi phải tha thứ ai?”
cũng không phải là một cái gì người ta có thể
hoàn toàn là chuyện riêng tư của mỗi người.”
“Tha thứ tất cả: cuộc sống, Thiên Chúa, người xung quanh,
và nhất là tha thứ chính mình.”
*
* *
“Phải làm sao để tha thứ như vậy?”
“Tôi đang tìm kiếm ý nghĩa của hiện hữu.” Một
“Hãy nhận hiểu rằng không ai đáng trách cả. Không một ai lạ nói.
đáng trách!” Thầy nói.
“Nghĩa là ông đang giả thuyết rằng hiện hữu
*
nghĩa?” Thầy hỏi.
* *
“Không phải vậy sao?”

của ông chẳng có nghĩa gì cả.”
*
* *
“Không có điều gì gọi là giải phóng xã hội à, thưa Thầy?”
“Dĩ nhiên là có chứ.” Thầy đáp.

đó cái tên của bạn thôi chứ không phải chính bạn

“Tên của tôi và tôi, hai điều đó có gì khác nhau đ

“Khác chứ, anh bạn! Tên của bạn chỉ là cái nh
bạn thôi mà.”
*
* *

“Thầy mô tả điều đó như thế nào?”
Các đệ tử đang ngồi trên một bờ sông.

“Đó là sự giải phóng người ta khỏi nhu cầu thuộc về một
bầy.”
“Nếu con rơi xuống nước, con có sẽ chết đuối
Thầy?” Một để tự hỏi.
*
* *
“Không” - Thầy trả lời – “Anh sẽ không chết
xuống nước mà anh sẽ chết đuối vì ở lại trong nư
“Nầy bạn,” Thầy nói với một chiến sĩ đấu tranh cho tự do
đang bị giam trong xà lim nhà tù, “Bạn chắc chắn bị đem đi
*
xử tử ngày mai. Chỉ có một điều ngăn cản không cho bạn đối
* *
diện với cái chết một cách vui vẻ.”
“Khốn cho các ngươi là những kẻ lọc con muỗ
“Điều chi vậy, thưa Ngài?”
nuốt chửng con lạc đà!” Khi giải thích câu nói hì
của Đức Giêsu, Thầy kể câu chuyện về lần nọ
“Đó là việc bạn ước muốn những hành động dũng cảm của chiến tranh, Thầy dẫn dân chúng xuống hầm trú
bạn sẽ được tưởng nhớ, đó là nỗi khao khát rằng các thế hệ viện để tránh một cuộc không tập dữ dội. Suốt
tương lai sẽ ca tụng bạn như một anh hùng.”
ngồi trong hầm, nghe bom đạn nổ chát chúa x
Đến chiều tối, hai người đàn ông trong số họ khô
“Tôi không được phép ước muốn như vậy sao?” Người tử tù nại để ngồi lâu hơn nữa trong hầm; họ đứng dậ
hỏi.
“Bom thì mặc kệ bom, chúng tôi về nhà.”

“Các ông đã nghĩ lại và đổi ý rồi, phải không?” Thầy mỉm
cười hỏi.

*
* *

“Vâng” - họ bực dọc trả lời – “Chúng tôi mới đi được một Vô số thân hữu và học trò cũ tựu về để mừng ng
quãng thì trời bắt đầu đổ mưa!”
thứ 90 của Thầy.
*
* *
“Thầy trông thật vui tươi!” Khách thăm nhận xét.
Một đệ tử trả lời: “Người ta luôn luôn bước đi trong nhẹ
nhõm và dễ chịu một khi họ đã vất bỏ được cái gánh nặng
gọi là bản ngã.”
*
* *

Gần tàn bữa tiệc Thầy đứng dậy phát biểu:

“Thưa quí vị, đời sống được đo lường bằng chấ
không đo lường bằng số ngày số tháng mình đã tr
*
* *

Một cuộc biểu tình được tổ chức để phản đối việ
sản xuất bom nguyên tử. Thầy và các đệ tử cũng
đoàn người biểu tình.

Có người hỏi Thầy nghĩ gì về những thành tựu của kỹ thuật Mọi người hô to khẩu hiệu: BOM GIẾT NGƯỜ
hiện đại. Đây là câu trả lời:
đầu và lẩm bẩm: “Không đúng. Người giết người

Một giáo sư đãng trí nọ đang bị trễ giờ lên lớp. Ông nhảy lên Chợt Thầy nhận ra rằng người đàn ông đứng b
một chiếc taxi và hét tài xế: “Mau mau! Hãy chạy hết tốc nghe được mấy tiếng lẩm bẩm ấy của mình. Thầy
độ!”
ông ta, nói nhỏ: “Này, tôi sửa lại cho thật đúng đ
TƯỞNG GIẾT NGƯỜI!”
Khi chiếc taxi đang phóng như bay trên đường, ông giáo sư
sực nhớ ra rằng mình chưa nói cho tài xế biết mình cần đi
This translatio is particula
đâu, vì thế ông lại thét lên: “Này, anh có biết tôi cần đi đâu
To Gabriel T.
không?”
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