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V ầng dương đã lên cao. Nắng đổ nung nóng đều cát đá. Cây lá cũng đã 

cùng nhau trở mình, lớn thì uốn éo, nhỏ thì oằn oại, thì thầm than vãn với nhau 

khi những hạt sương long lanh cuối cùng đã tan biến vào cõi không khôi khôi 

với sắc trạng mới mẻ... 

Phật pháp không phải là một thế giới khác, hay là một sản phẩm, một kỳ 

vật trong cảnh giới tách rời khỏi xã hội thế tục phàm trần. 

Lối mòn lởm chởm sỏi sạn trườn bò trên thế dốc thoai thoải dẫn lên tiểu 

am của Sư Chơn Thông đang niềm nở đón những bước chân dè dặt của cặp 

thiện nam tín nữ từ dưới phố thị lao xao xô bồ lên núi vãn cảnh bái Tăng. Ba 

tiếng chuông liền nhau ngân lên giữa thời không im ắng như lời chào hân hoan 

đón khách lạ phương xa vừa đặt chân đến chốn quạnh hiu thường thường 

thanh tịnh của bậc hành giả xa rời thế gian ô trọc. 

Khách được mời uống ly lá vối nước xanh âm ấm để giải khát sau chặng 

đường vượt dốc lên non không ít chướng ngại. 



Từng cơn gió đi qua, mang theo điệu ru êm dịu và hương vị thanh khiết 

của đất trời luồn thốc vào ngôi tiểu am như muốn thổi cho mát mẻ, quạt cho 

mau khô hai lưng áo ướt đẫm mồ hôi của hai người khách lần đầu tiên có mặt ở 

chốn tĩnh lặng đơn sơ này… 

Chờ hai vị khách vừa đặt ly xuống chiếc bàn nhỏ chân thấp một gang tay 

sau khi hớp xong mấy ngụm trà lá vối, Sư mỉm cười, nhìn người nam rồi nhìn 

sang người nữ, hỏi nhỏ nhẹ: 

“Hai vị là gì với nhau?”. 

“Bạch thầy, là đạo hữu ạ!”, tín nữ mau miệng thưa. 

“À. Vậy ngọn gió nào trong bát phong đưa hai vị lên đến tận đây?”. 

“Chúng con lên đây bái lễ thầy để cầu pháp ạ!”, thiện nam trịnh trọng đáp. 

Sư tủm tỉm, vừa rót châm nước lá vối vào ly cho khách, vừa ngâm: 

“Phật pháp tại thế gian 

Bất ly thế gian giác 

Ly thế mịch Bồ-đề 

Cáp như cầu thố giác!” 

“Bạch thầy, nghĩa là sao ạ?”, tín nữ trố mắt lên, hỏi ngay vì nôn nóng. 

“Đó là bài kệ của ngài Lục tổ Huệ Năng, có nghĩa là…”, Sư từ tốn, “Phật 

pháp ở ngay trên thế gian, ta không thể rời thế gian mà giác ngộ, nếu rời thế 

gian để cầu tìm giác ngộ thì giống như đi tìm sừng thỏ. Thỏ làm gì có sừng, còn 

ở đây cũng đâu có nuôi thỏ mà tìm?”. 

Dứt lời, Sư bật cười khanh khách. Cả hai người khách cũng cười theo, 

nhưng đều là cười gượng gạo, cười mà miệng méo xẹo, còn đôi mắt thì tràn 

đầy hoang mang ngơ ngác. 

Thấy biết vậy, nên Sư hạ giọng xuống thật mềm mại dịu êm: 

“Phật pháp không phải là một thế giới khác, hay là một sản phẩm, một kỳ 

vật trong cảnh giới tách rời khỏi xã hội thế tục phàm trần. Hai vị ở ngay phố thị 

đông đúc chộn rộn thì đã được thuận duyên tiếp cận với pháp hàng ngày, vì 

dưới đó có biết bao nhiêu là bậc trí giả, cao tăng thạc đức sẽ chỉ giáo giải mở 

những khúc mắc rối rắm cho mình. Vậy, chuyện chi phải nhọc công mất sức lặn 

lội lên tận núi cao đìu hiu, đến tận tịnh thất nhỏ bé này để cầu pháp?”. 



Thiện nam chắp tay kính cẩn: 

“Dạ, đúng là con có được phước duyên kề cận, giao tiếp được với chư 

Tăng Ni giáo thọ, con đã tham vấn, cầu pháp, trình bày khúc mắc của con rõ 

ràng rồi, nhưng con vẫn chưa được thông thoáng đầu óc mê muội này. Chính 

thầy bổn sư của con chỉ đường cho con lên đến đây ạ!”. 

Tín nữ chờ người bạn đồng hành vừa ngưng tiếng thì thưa ngay: 

“Bạch thầy, trường hợp của con cũng tương tự như vậy đó ạ. Sư phụ của 

con cũng bày cho con nên tìm lên đến đây để nhờ thầy chỉ giáo…”. 

Sư lắc đầu cười: 

“Mấy vị dưới núi vậy là không chịu buông tha cho tôi rồi. Thôi được, cho 

hỏi, hai vị có băn khoăn khắc khoải tương tự nhau, nhưng bệnh có giống nhau 

không? Hay là mỗi người một bệnh?”. 

Thiện nam sáng rỡ mặt mày, thưa: 

“Dạ, chính vì đồng bệnh tương lân mà chúng con mới hẹn đi cùng nhau lên 

đây cầu cứu thầy gia ân điểm đạo đó thầy!”. 

Sư gục gặc: 

“Ô, cùng một bệnh thì toa thuốc sẽ giống nhau, vậy thì tiện lắm… Đã cất 

công lên đến đây rồi thì tôi không dám khước từ, tôi sẽ lắng nghe!”. 

Hai người khách nhìn nhau hội ý. Sư buông một câu ngay lúc ấy: 

“Bệnh gì?”. 

“Bạch thầy, con bị một cái bóng trùm che ạ!”, thiện nam đáp liền rõ to. 

“Dạ, con cũng bị trùm che bởi một cái bóng ạ!”, tín nữ nối tiếp lời thưa. 

Sư nhướng mắt lên, nhìn từng người, rồi bật cười: 

“A ha… Bóng trùm, bóng che”. 

“Bạch thầy, đúng vậy ạ!”, hai vị khách đồng thanh. 

Sư thân mật, giọng pha chút hài hước: 

“Tưởng bị bóng đè chứ. Nếu bị bóng đè thì xin mời quay gót hạ sơn tìm 

bác sĩ, lương y mà xin thuốc an thần để có giấc ngủ ngon…”. 

Rồi không đợi khách nói, Sư hỏi: 

“Bóng là bóng gì?Trùm che chỗ nào?”. 



Thiện nam trải bày khúc mắc: 

“Con quy y Tam bảo, đi nhiều chùa lễ Phật, thành tâm thành tín cúng 

dường, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện… đã được gần mười năm qua, 

gặt hái được nhiều lợi lạc, tâm ý được giải thoát khỏi nhiều khổ đau lo lắng. Thế 

nhưng, có một điều đã làm con cứ cảm thấy vướng víu, không khó chịu cũng 

không dễ chịu, đó là đi đến đâu cũng thấy cái bóng của người cha quá cố của 

con bao trùm phủ che. Chư tôn đức trưởng lão, quý sư thầy sư cô, và cả những 

bậc huynh trưởng cao niên, đạo hữu thâm niên ở các tự viện chùa chiền mà 

con đến, con có mặt, con sinh hoạt… đều thương quý, cảm mến, dành nhiều ưu 

ái, đối xử có phần đặc biệt, và cứ gọi con là con trai của ông Tâm Thiện, chứ 

chẳng hề chịu gọi tục danh hay pháp danh của con, mặc dù ai cũng biết rõ. Cái 

bóng của cha con thiệt quá rộng lớn, con muốn thoát ra khỏi cái bóng đó. Con 

muốn mọi người nhìn thấy con là con, chứ đừng nhìn con mà chỉ thấy hình 

bóng cha của con”. 

Đến phiên tín nữ thổ lộ: 

“Con là Phật tử thuần thành, đi chùa thường xuyên, thuộc kinh thuộc chú 

làu làu, tham gia các hoạt động từ thiện, các khóa tu Phật thất, và nhất là hoạt 

động hăng say ở lĩnh vực văn hóa thông tin Phật giáo. Con làm thơ, chụp ảnh 

đưa tin bài, cộng tác với các báo, tạp chí, đặc san, nội san của Giáo hội, và các 

tỉnh hội từ năm năm qua. Bút danh, bút hiệu của con trở nên quen thuộc do đã 

xuất hiện rất nhiều với mật độ dày, đều đặn trên các trang truyền bá Chánh 

pháp, nên con đã trở thành một hoằng pháp viên nhiệt thành. Vậy mà, chư tôn 

đức Tăng Ni, quý thầy cô, cũng như các bậc huynh trưởng, đạo hữu, thi hữu 

văn hữu cứ gọi con, kêu con là vợ của nhà văn Nguyên Y. Quý thầy trong các 

Ban Biên tập cũng thường khen ngợi, tán thán những tác phẩm của vợ cư sĩ 

Nguyên Y, con nhận ra cái bóng của chồng mình sao mà rộng lớn quá, phủ che 

hết mọi nẻo đường con đi qua, mọi nơi chốn con đặt chân đến. Con muốn 

thoát ra khỏi cái bóng khổng lồ đó, để hành cước, phụng đạo một cách độc lập, 

ung dung tự tại”. 

Nghe xong, Sư tủm tỉm cười. Rồi ba người ngồi im lặng. Mặt trời đã lên 

cao. 

Nắng hung bạo hơn. Và gió vẫn từng cơn đi qua ào ạt, mát rượi… 

Thật chậm rãi, Sư Chơn Thông cầm lấy dùi, gõ vào chiếc chuông nhỏ màu 

đen xỉn, hai tiếng liền tiếp, ngưng ba giây rồi đến tiếng thứ ba, âm thanh của 



chuông đồng xứ Huế ngân vang theo gió mát đi vào thinh không mênh mông 

hun hút… 

Sư khoan thai mời hai vị khách bước ra ngoài trời đang nắng gắt, cùng 

bước lên đứng trên một mặt phẳng rộng chừng hai mét vuông của tảng đá lớn 

nằm phía bên hông trái tiểu am. Sư cúi nhìn và chỉ phía dưới chân, hỏi: 

“Đó có phải là bóng của chính mình không?”. 

“Dạ phải ạ!”, thiện nam tín nữ đồng thanh đáp. 

“Nếu đứng đây cho đến khi mặt trời nằm trên đỉnh đầu, thì bóng nằm 

ngay sát, gọn gàng dưới chân ta, nên mới gọi là trưa đứng bóng. Bóng ngã hay 

đứng đều là bóng của hình tướng, của thân xác này. Có đúng vậy không?”. 

“Bạch thầy, đúng vậy ạ!”. 

“Chỉ khi hình tướng này, sắc tướng này, thân thể này, xác phàm này trả về 

cho tứ đại phong hỏa địa thủy, thì cái bóng này mới chịu tan biến mất đi, nên 

mới gọi cái chết với ngôn từ hoa mỹ là khuất bóng đó. Có phải là vậy không?”. 

“Dạ, đúng ạ!”. 

Ba người vẫn còn đứng dang dưới nắng chát chúa, và đứng trên tảng đá 

đang hắt xông lên hơi nóng hầm hập, Sư thản nhiên: 

“Đây là bóng của ta hiển hiện từ thân xác của ta. Còn cái bóng mà hai vị 

thấy to đùng, khổng lồ đã trùm che phủ lấp mình chỉ là cái bóng của Tưởng. Vì 

cứ hoài tưởng mà bóng đó cứ còn, đi đâu bóng cũng đi theo. Bóng đó to rộng 

cỡ nào, hình thù ra sao, thì chỉ có người đã tưởng ra, hình dung, mường tượng 

ra nó đo đong thấy biết rõ mà thôi. Đó là bóng ảo. Ảo giữa cuộc đời vốn cũng là 

ảo. Ảo trong ảo. Không thật. Nhưng cũng không không thật!”. 

Thiện nam tín nữ đứng lặng người như trời trồng, miệng há hốc, mắt sáng 

trưng lên. Sư vẫn bắt khách đứng phơi nắng, giọng trầm trầm rót nhè nhẹ êm 

ái: 

“Phước cho hai vị là được cái bóng trùm che phủ lấp mình là cái bóng mát, 

chứ mà bóng đó là bóng đen hắc ám, phủ chụp hơi nóng ác nghiệt thì coi như 

khốn khổ cực cùng, ngột ngạt oi bức sao mà chịu nổi, đương đầu nổi, sống 

nổi?”. 



Không rủ nhau mà hai vị khách vội quỳ xuống, không thốt nên lời, chắp tay 

bái Sư liên hồi trong niềm xúc động. Sư đỡ khách đứng dậy, kết thúc luôn buổi 

pháp thoại: 

“Không cần phải thoát đi đâu hết. Vì thật ra mình đâu có bị phủ che lấp đè. 

Tự mình chui ra chui vào cái bóng tưởng tượng đó, chứ không ai bắt ép, không 

ai đùn đẩy, thúc giục mình chui vào hay thoát ra hết. Hãy tự ta bước đi, tự tại 

vô ngại, ta là ta, ta làm việc bằng tâm ý của ta, ta phụng đạo bằng tâm nguyện 

của ta… thì tự khắc chỉ còn ta với cái bóng của ta cho đến ngày khuất bóng trần 

gian thôi. Vậy đó!”. 

 

Thiện nam tín nữ đều rơm rớm nước mắt, vâng dạ lí nhí trong miệng… Sư 

bỗng dưng trầm lặng, không nói gì nữa, khẽ khàng đưa tay ra hiệu mời vào lại 

trong tiểu am, rồi rót nước vối đầy ly mời khách uống. 

Ba tiếng chuông báo hết giờ tiếp khách ngân vang… 

Đã gần trưa đứng bóng. 

Sư Chơn Thông đứng nơi cửa tiểu am tiễn khách. Khi cặp thiện nam tín nữ 

đã bái lễ cáo từ, vừa quay lưng lại để xuống núi, giọng của Sư đuổi vọng theo: 

“Đừng tìm cách thoát. Nếu vẫn cứ thấy, thì hay hơn hết, tốt hơn hết là hãy 

nhập vào, hòa vào cái bóng đó mà sống thật, sống với Bi Trí Dũng, rồi có ngày 

sẽ không còn cái bóng của Ta hay của Ai Đó nữa! Nam-mô Phật!”. 

 

… Một năm trôi qua với biết bao xáo động của dòng đời vạn biến. 

Thiện nam lên lại trên núi, khum lưng cúi mình trước tiểu am, muốn báo 

tin vui cho Sư biết: “Bây giờ mọi người đều gọi con bằng tên tục, hoặc pháp 

danh của con, chứ hết còn nghe gọi con trai của ông nào nữa!”. 

Tín nữ đồng hành thì muốn thưa với ân sư: “Thời gian qua, ai cũng gọi con 

là nữ sĩ Diệu Hồng, chứ không còn gọi là vợ nhà văn, vợ cư sĩ nào nữa ạ!”. 

Nhưng ngôi tiểu am đã cài then khép cửa, cỏ dại mọc đầy chung quanh, và 

dây leo rủ nhau bò vào phía bên trong đang tịch liêu vắng lặng. Sư không còn ở 

đó nữa. Hỏi thăm mấy nhà dân ở gần khu vực dưới chân núi thì chỉ biết rằng Sư 

đã vắng bóng gần cả năm qua rồi. Không ai biết Sư đi đâu, về đâu. 



Sư đã lưu lại trên ngọn núi vô danh một cái bóng lồng lộng bao trùm 

xuống cả hồng trần sơn hạ... 

 

(Truyện ngắn của Tâm Không - Vĩnh Hữu) 


