Vài nhận ñịnh về
bản tính con người

ñầu ñàn lui về phía sau ñể cho con ngỗng kế
lướt lên thay thế. Nhờ vậy mà y ta ñược nghĩ
ngơi, và nhờ núp ở phía sau của ñàn ngỗng nên
y ta ñược luồng gió của ñàn ngỗng tạo ra giúp
sức tiến lên nhẹ nhàn.

Huỳnh Minh Trung
Là người cao niên chúng ta thường quan
tâm ñến những hiện tượng lớn nhỏ xảy ra cho
muôn loài trong thiên nhiên rồi suy gẫm ñến
con người, ñến chúng ta. Sau ñây là vài ví dụ
ñáng nêu ra ñể chia sẻ với quí vị TH và AHCC
thân mến.
1- Cũng như những loài hoa, ý kiến ñược
truyền ñi khắp nơi.
Hoa Cẩm ðào có những cọng lông như cái
móc, khi con thỏ hoặc con vật nào ñó chạm vào
nó thì những móc nầy bám lấy thân con thú và
các hạt hoa sẽ theo con thú ñi khắp nơi xa xôi
ñể rồi sanh sôi nẩy nở nơi chốn lạ.
Ý kiến của con người cũng vậy. Khi ta ñưa
ý kiến cho người nào ñó xung quanh ta, thì ý
kiến của ta sẻ bám vào các người ấy và ñi lang
tràng khắp nơi ñể rồi phát triển và cho kết quả
mong muốn.
Bản tính của con người là truyền gieo
những ý kiến có giá trị ñể ñưa ñến hành ñông
tốt.
2- Mùa ñông ñến, bầy ngổng di cư hàng
ngàn cây số từ miền Bắc sang miền Nam.
Chúng bay theo hình chử V.
Có con ngổng ñầu ñàn chịu cực khổ nhất ñể
dẩn ñường thì chớ, mà còn phải xé gió cho ñàn
em theo sau ñỡ mệt. ðó là công việc mệt nhọc
không thể thực hiện do một con ngỗng duy
nhất, mà nhiều con phải chia phiên gánh vác
công việc nầy thì ñàn ngỗng mới ñến nơi ñến
chốn ñược. Cho nên thường xuyên con ngỗng

Giống như con người, lảnh ñạo rất khó khăn và
cực khổ, người lảnh ñạo cần ñiều kiện do cả
ñàn tạo ra ñể giúp y ta nghỉ ngơi thì cả ñàn mới
ñạt ñược thành công mỹ mãn.
3- Chúng ta không ngờ ánh sáng di chuyển
với tốc ñộ 1080 triệu cây số mổi giờ.
Trong vủ trụ có những vì sao cách xa chúng
ta ñến 2,9 triệu năm ánh sáng. Có nghỉa là ánh
sáng xuất phát từ vì sao ñó sẻ ñược chúng ta
thấy vào 2,9 triệu năm sau. Cũng có nghĩa là
những gì chúng ta ñang thấy là hình anh của
quá khứ từ lâu lắm rồi mà ta tưởng lầm là hiện
nó ñang còn ñó.
Trong ñời sống thực tế của chúng ta, chúng
ta chỉ thấy ñến hiện taị. Quá khứ hay tương lai
chúng ta ñều hành xử như hiện tại.
Mặc dầu chúng ta không thể thay ñổi quá
khứ, nhưng hiện tại chúng ta có thể thay ñổi
tầm nhìn ñể xử lý cho phải lẻ.
Mặc dầu chúng ta không chắc tương lai sẽ
ra sao, nhưng hiện tại chúng ta có thể hành xử
cho sự việc xảy ra theo ý muốn của chúng ta.
Quyền lực của con người ñược biểu hiện ở hiện
tại.

Cái khó là sống trong hiện tại nhưng không
ñể quá khứ ảnh hưởng xấu ñến chúng ta, cũng
không ñể tương lai ñánh lạc hướng chúng ta.
4- Con nhái vốn có máu lạnh, ñược thả vào
nồi nước lạnh từ từ ñung sôi, nó sẻ thích nghi
với hoàn cảnh mới nhưng nó sẻ chết. Trái lại
nếu nó ñược thả váo nồi nước nóng, thì nó nhảy
ra tức khắc vì sự thay ñổi quá ñột ngột.
Con người cũng vậy. Chúng ta có khả năng
chịu ñựng những môi trường khó khăn, về thể
xác hoăc tinh thần.
Môi trường mà anh ñang sống có khổ cho
anh không?
Anh có chấp nhận những ñiều kiện vô cùng
khó khăn mà người ta chụp vào ñầu anh
không?
Anh có chấp nhận những hành ñộng ñộc ác,
những lời lẻ mạ lị, vu khống, những hoàn cảnh
bất nhân có thể hại anh, hay những việc không
phù hợp với giá trị cuả anh không?
Thói quen, tiện nghi, sự lo sợ,hay sự suy
ñoán rằng không có cách nào thay ñổi ñược là
vài lý do ñể chúng ta chấp nhận sống trong môi
trường tồi tệ.

ñường. Nếu chúng ta có dịp nhìn hình ảnh cua
một triền núi ñầy tuyết ta sẻ nghỉ không thể có
gì làm cho tuyết tuông như vậy. Xem kỹ thì
thấy là tuyết ñược ổn ñịnh, vửng chấc không gì
lây chuyển nổi. Nhưng thật ra, chỉ cần một
tiếng ñộng, hay một người trợt tuyết lướt ngang
qua, hay một chút thay ñổi nhiệt ñộ cũng ñủ ñể
gây tuyết tuông kinh khủng.
Con người cũng có những hiện tượng như
vậy thôi. Những hiện tượng to lớn thường bất
ñầu bằng những hành ñộng nhỏ nhặt. Chúng ta
có thể ráng sức làm cái gì ñó, nhưng không có
kết quả. Nhưng bổng nhiên, không có gì báo
trước, với một cử chỉ nhỏ nhoi, nhưng tất cả
ñược khởi ñộng mạnh mẻ.
Lịch sử nhân loại có nhiều thí dụ cho thấy
những người bình thường thay ñổi ñược tình
thế bằng những hành ñộng nho nhỏ tưởng rằng
chẳng quan trọng gì.
Thí dụ như Chánh phủ ñộc tài ở Libye cai
trị nước ñược trên 40 năm nhưng bất ngờ trong
vàì tuần TT Kadhafi bi hạ sát, chết dể như
không có gì.

Nhưng cũng như con nhái chúng ta chỉ cần
nhảy ra khỏi những thứ xấu nầy thì chúng ta
tìm lại ñược ñời sống vui vẻ.
5- Hiện tượng tuyết tuông là một khối tuyết
khổng lồ tách khỏi vị trí của nó ñể tuông xuống
phía dưới. thường xảy ra ở triền núi. Có nhiều
hiện tượng tuyết tuông. Khi có cái gì ñó làm
mất thăng bằng của tuyết ñang nằm êm trên
sường núi thì tuyêt sẻ tuông xuông dưới. Hiện
tượng tuyết tuông nây có thể rất ghê gớm,
nhiều khi nó có tốc ñộ ñến 100 hay 350 cây số
một giờ. Và tiêu huỷ tất cả những gì ở dọc

Còn nhiều thí dụ khác nữa, nhưng sợ bài ñã
dài,nên xin tạm ngưng nơi ñây và hẹn khi khác.
BPT: Hình ảnh minh họa ñược lấy từ
Internet.

