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ThíchÂ Nh¥t
H¡nh

Nhïng
danh të mà NguyÅn DuÂ sí
dångÂ vÁÂ thÝi
gianÂ nh°
bao giÝ, bây giÝ, b¥y giÝ, ¥y lâu, có lúc, có khi, hôm
nay, v.v...Â ã
gâyÂ c£m
héngÂ cho
tôi vi¿t raÂ tác
ph©mÂ Bây
giÝ mÛi th¥y này.

¿n
bây giÝ mÛi th¥y ây.Â

Câu
nói này cça ai mà ngheÂ quen
thuÙc th¿? Cça NguyÅn Du
rÓi. Ô hay! CáiÂ ß
âyÂ chÉ có thÃ th¥y
°ãc khi mìnhÂ trß
vÁÂ °ãc
vÛi cáiÂ bây giÝ.

¿n
°ãc cáiÂ bây giÝÂ thì
mÛi th¥y °ãc cáiÂ ß
ây. Cái ß ây là cáiÂ không
gian. Cái bây giÝ là
cáiÂ thÝi
gian. CáiÂ bây
giÝÂ ang g·p cáiÂ ß
ây. Có thÃ nào gá cáiÂ bây
giÝÂ ra khÏi cáiÂ ß
âyÂ °ãc không? Có thÃ
gá cáiÂ không
gianÂ ra
khÏi cáiÂ thÝi
gianÂ không?
Cái bây giÝ và cái ß ây là hai cái khác nhau, ho·c
chÉ là mÙt cái? B¡n s½ mß to m¯t mà nói: Ô hay,
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NguyÅn Du âu có muÑn nói tÛi cái chuyÇnÂ r¯c
rÑiÂ ¥y?
NguyÅn Du chÉ muÑn nói: T°Ûng công Të H£i ¡i,Â ngày
x°aÂ lúc
mÛiÂ ti¿p
xúcÂ vÛi
t°Ûng công l§n §u, tuy ch°a th¥y t°Ûng công là mÙt
ông vua, nh°ng tiÇn thi¿p ã bi¿t t°Ûng công là mÙt
ông vua rÓi. Ché không ph£i bây giÝ lúc t°Ûng công có
m°Ýi v¡n tinh binh trong tay thi¿p mÛi th¥y.Â ¿n
bây giÝ mÛi th¥y ây, mà lòng ã ch¯c nhïng ngày
mÙt hai. Thì ra nhìn vàoÂ hiÇn
t¡iÂ cho
th-t sâu s¯c thì ã có thÃ th¥y °ãc t°¡ng lai
rÓi.Â RÑt
cuÙcÂ thì
cáiÂ bây giÝÂ và
cáiÂ ß âyÂ là
quan trÍng nh¥t. Nhìn vào cái bây giÝ và cái ß ây
thì có thÃ th¥y °ãc t¥t c£ cáiÂ m°Ýi
ph°¡ngÂ và
cáiÂ ba
Ýi. CáiÂ th-p
ph°¡ngÂ và
cáiÂ tam
th¿. NguyÅn Du cing ã
th¥y °ãc r±ng ph£i vÁ vÛi cáiÂ bây
giÝÂ mÛi th¥y °ãc
cáiÂ ß ây,
có vÁ °ãc vÛi cáiÂ ß
âyÂ mÛi th¥y °ãc
cáiÂ bây giÝ.Â ¿n bây
giÝÂ mÛi th¥y
(ß)Â ây.
Qu£ là m§u nhiÇm! HiÇn pháp là nhïng gì ang °ãc
th¥y trong giây phútÂ hiÇn
t¡i. HiÇnÂ pháp
chínhÂ là
giây phútÂ hiÇn
t¡i. Cái anh ang th¥y cing
làÂ thÝi
gian. Cái anh ang th¥y cing
là chính anh. Anh có thÃ loay hoay vÛi cái máy tính cça
anh trong ba giÝ Óng hÓ và trong
suÑtÂ thÝi
gianÂ ¥y
anhÂ hoàn
toànÂ quên
r±ng anh có mÙtÂ hình
hài.

NhÝÂ thß
vàoÂ mÙtÂ h¡i
thßÂ cóÂ ý
théc, anh em tâm
vÁ °ãc vÛi thân vàÂ trß
vÁÂ vÛi
giây phúthiÇn
t¡i.

VÁ
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vÛi cái bây giÝ, cái anh th¥y tr°Ûc h¿t làÂ hình
hàiÂ anh.

Cái
ß ây là cái gì? Tr°Ûc h¿t là cáiÂ hình
hàiÂ cça
mình. Nhìn vàoÂ hình
hàiÂ mình,
mình th¥y °ãcÂ lËch
síÂ cça
sñ sÑng. Mình th¥y °ãcÂ cha
m¹,Â tÕ
tiên.Â TÕ
tiênÂ cça
mình không ph£i chÉ làcon
ng°ÝiÂ homo
sapiens, mà còn
là nhïng chçng lo¡iÂ Ùng
v-tÂ khác,
nhïng chçng lo¡iÂ thñc
v-tÂ và
nhïng chçng lo¡i khoáng v-t khác. Mình cóÂ tÕ
tiênÂ tâm
linhÂ vàÂ tÕ
tiênÂ huy¿t
thÑng. Mình th¥y ¥t M¹ và cha TrÝi trong c¡ thÃ cça
mình. Thì ra mình không ph£i là mÙt cái ta riêng r»,Â ¡n
Ùc, mà là mÙt
dòng sinh m¡ngÂ liên
tåc. CáiÂ hình
hàiÂ này
chéa ñng c£Â tam
thiên ¡i thiên th¿ giÛi.
Cái mÙt chéa ñng cái t¥t c£. CáiÂ hình
hàiÂ nàyÂ cung
c¥pÂ cho
mình t¥t c£ nhïng thông tinÂ c§n
thi¿tÂ vÁÂ vi
trå, vÁÂ thÝi
gianÂ vô
cùngÂ vàÂ không
gianÂ vô
biên.Â V-y
thìÂ cái
ß ây cing là cái ß bên kia, cái n¡i ây cing là cái
kh¯p n¡i.

Và
cé nh° th¿ mà nhìn thì cái bây giÝ cing chéa ñng
cái ngàn x°a và cái ngàn sau, ngh)a là cáiÂ thiên
thuÂ ang
n±m gÍn trong cái kho£nh kh¯c.

M·t
trÝi,Â m·t
trngÂ n±m
trong lòng mÙt h¡t c£i, vàÂ càn
khônÂ °ãc
·t gÍn trên §u mÙt sãi tóc
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NguyÅn
Du có l½ là nhà th¡ lÛn nh¥t trên thiÂ àn
ViÇtÂ Nam.
HÓi còn tr», Íc NguyÅn Du tôi r¥t kinh
ng¡cÂ th¥y
mÙt nhà nho ¡o m¡o nh° th¿ mà vi¿t ra °ãc nhïng
câu th¡ tình té ¿n th¿, nhïng câu th¡ nói lên °ãc
c£ nhïngÂ am
mê, nhïngÂ liÁu
l)nhÂ và
ngông cuÓng cçaÂ tuÕi
tr». NguyÅn Du
ã th¥y °ãc t¥t c£ nhïngÂ x¥u
xaÂ bÉ
ÕiÂ cça
mÙtÂ xã
hÙiÂ bng
ho¡i, nh°ng NguyÅn Du cing ã th¥y °ãc nét ¹pÂ tinh
th§nÂ vàÂ tâm
linhÂ cao
khi¿t có thÃ có kh£ nngÂ céu
ÙÂ cho
mÙtÂ xã
hÙiÂ thÑi
nátÂ nh°
th¿. Nhïng danh të mà NguyÅn DuÂ sí
dångÂ vÁÂ thÝi
gianÂ nh°Â bao
giÝ, bây giÝ, b¥y giÝ, b¥y lâu, có lúc, có khi, hôm
nay, v.v...Â ã
gâyÂ c£m
héngÂ cho
tôi vi¿t raÂ tác
ph©mÂ Bây
giÝ mÛi th¥yÂ này.
ây là mÙtÂ quán
chi¿uÂ vÁÂ thÝi
gian, vÁ tình yêu
và vÁÂ h¡nh
phúc. B¡n chÉ
nên Íc m×i l§n mÙt o¡n ng¯n. Cing nh° khi b¡n
Íc o¡n vnÂ Hïu
ThÝiÂ cçaÂ thiÁn
s°Â ¡o
Nguyên. ...

http://www.phatgiaobaclieu.com

Powered by Joomla!

Táº¡o bá»Ÿi: 23 July, 2017, 17:56

