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Xuân   Tân Mão

Những chiếc lá vàng rơi báo 
hiệu mùa thu đã về. Bên 
hiên những tia nắng vàng 
vọt chiếu lên khung cửa 

sổ, cơn gió nào thoảng nhẹ thổi qua cho 
những âm thanh xào xạc của lá vàng 
khô đang khua động dưới chân, cơn 
gió nhẹ như xua đuổi đi không khí nhẹ 
nhàng của mùa Thu để đổi lấy cái lạnh 
của mùa Đông, cái lạnh băng giá khiến 
cho mọi loài cây cởi bỏ luôn chiếc áo 
vàng úa màu cuối cùng của mùa Thu để 
lại. Có phải chăng tất cả những sự từ giã 
ấy để chuẩn bị chào đón nàng Xuân dịu 
hiền, chào đón sự trở về sau bao tháng 
ngày rong ruổi. Sự trở về bao giờ cũng là 
vĩnh cửu, nó cho chúng ta sự bình yên 
và sáng tạo. 

Trở về của thiên nhiên nhắc nhở con 
người chúng ta sự quay về với nguồn 
cội của mình mà trong Quê Hương của 
Giang Nam và cũng trong Quê Hương 
của Tế Hanh, sự trực nhận của Tố Hữu 
trong Từ Ấy, ngỡ ngàng của Lý Bạch 
trước ánh trăng huyền ảo mà “đê đầu tư 
cố hương” trong Tĩnh Dạ Tứ. Cố hương là 
nơi chôn nhau cắt rốn hay là quê hương 
của lòng mình mà một lần ai đó thổn 
thức và bằng mọi giá phải về? 

Kìa ai nghe: “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ 
tâm” mà chấn động chân tâm! Huệ Năng 
như người mộng tỉnh giấc, giã từ Mẹ già 
nơi quê nhà, quyết tầm sư học đạo. Dưới 
“đế dép” của Ngũ Tổ mà Huệ Năng đã 
tìm ra được quê hương đích thực của 
chính mình. 

Tiền nhân đã dựa trên những dấu hiệu 
của thiên nhiên, của bên ngoài mà soi 
sáng trong tâm, giũ bỏ bụi trần đi tìm 
con đường chân lý, quay về bên Thầy 
để được soi tâm, cho nên sự trực nhận 
ra “quê hương” của mình luôn là điều 
cần thiết như thế! Mà quê hương luôn 
ở trong ta, ngự trị trong ta. Quê ta đó, 
ta sẽ về nhưng muốn về quê ta cần biết 
con đường và cần hơn nữa một vị Thầy 
chỉ lối ta đi…

Trở về cõi 
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