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Phiếm Luận 
 

Quen Biết Đầy Thiên Hạ 
 

 

 “Bài viết này gần như là sự góp nhặt ý tưởng của nhiều 

bài viết về Tình Bạn ở trên mạng. Mong rằng các bạn 
đừng ngộ nhận là của: Từ Giữ Chùa”. 

 
 

Đến nay vào tuổi xế chiều, ngồi đong đưa trên ghế ngựa mà nhìn ra khung trời chiều 

bên phố nhỏ hẹp… để mà nhớ lại khoảng thời gian dài gần ba phần tư thế kỷ qua đi thì quả 

thật là … khó tưởng. Lủi thủi trong căn phòng làm việc nhỏ hẹp không quá mười hai thước 

vuông, cắm cúi trên bàn phím computer để ghi lại những gì mà “cuối đời” ta còn  

muốn “nhìn lại”… 

Có lẽ “Cuối đời nhìn lại” quãng thời gian qua thì thành công hay thất bại không ảnh 

hưởng nhiều, mà chỉ nhớ nhiều đến những “người đi qua đời tôi” mà tiếc nuối. Nhớ nhiều đến 

người thân, người quen và nhất là bạn bè… 

 Cả quãng thời gian dài như vậy, ta đã quen biết bao nhiêu người, và biết bao nhiêu bạn 

bè đã vĩnh viễn ra đi…: 
 
 

Quen biết thì đầy thiên hạ… 
 

Với quan niệm “Tứ hải giai huynh đệ”… nên ta thường giao du và biết đến mọi 

người qua nhiều lãnh vực, trong nhiều môi trường và ở nhiều cảnh ngộ… Nhưng sự quen 

biết phần nhiều chỉ là sơ giao, còn thâm giao hơn, thì bước qua ngưỡng cửa của tình bạn bè. 
 

Nói đến “từ ghép” hai chữ bạn bè thì kể sao cho hết. 
 

“Từ lúc được sinh ra cho tới lúc lớn lên chúng ta đã có nhiều đứa bạn ... những loại 

bạn từ thuở đánh bi đánh đáo, ở truồng tắm mưa cho tới bạn học, bạn thân, bạn gái, bạn đời ... 

và phải kể tới vài loại bạn đồng nghiệp, bạn đồng môn (trong nhóm này chia ra nhóm bạn 

đồng khoá và đồng chìa hoặc khác chìa ... ) 

Tất cả những loại bạn kể trên được người ta gọi chung bằng một danh từ kép là BẠN  

BÈ. 

Mặc dầu hai chữ Bạn và Bè nếu đứng riêng rẽ thì chẳng có định nghĩa liên quan 

nhưng khi được ghép chung thành một thì lại mang một ý nghĩa rất là thân thiết. 

Tuy nhiên người ta cũng thường nghe vài kinh nghiệm về tình bạn như sau: 
 

                          “Khi đắc thời đâu biết... AI là BẠN , 

                           Lúc thất thời mới biết ... BẠN là AI,  

Và… 

                            Trong cuộc Vui vẫn coi BÈ là BẠN, 

                           Nhưng khi hoạn-nạn mới biết BẠN là BÈ” 

                                                                   (Trích trên NET). 

Không kể bè, mà nếu chỉ nói về bạn thì bạn cũng có khúc mắc trớ trêu không nhỏ giữa  
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“bạn thật” và “bạn giả”. 

Trong bài viết về “bạn thật” và “bạn giả”, tác giả Lê Hữu cũng bàn nhiều đến vấn 

đề“bạn” và “bè”, về “bạn thật” và “bạn giả”. 

 

“…“Bạn bè” không phải là cách nói cho xuôi tai,… mà là “từ ghép” của hai chữ “bạn” 

và “bè”. Bạn, nói đơn giản, là người đồng hành cùng chia vui sẻ buồn với ta trên những chặng 

đường đời. Bè là những kẻ tạt ngang qua đời ta trong chốc lát, rồi đường ai nấy đi mà không 

chút vấn vương.”… 

…”Tình bạn thường “tĩnh” hơn là “động”, lắng đọng hơn là sôi nổi. Những kẻ ở 

quanh ta trong những cuộc vui ồn ào mà ta tưởng là “bạn”, thường chỉ là “bè”. Như những 

cuộc vui chóng tàn, những người “bạn” ấy cũng nhanh chóng biến mất khỏi đời sống chúng 

ta.” 
 

“Bạn lại có “bạn thật” và “bạn giả”. Bạn thật là khuôn mặt thật, không điểm phấn tô 

son. Bạn giả là chiếc mặt nạ, với nhiều lớp phấn dày.”… 

“Bạn giả lúc nào cũng nhiều hơn bạn thật, đến với ta vì lợi ích nào đó chứ không vì tình 

thật. Bạn giả là người đóng giả vai người bạn, ngoài mặt tỏ ra thân thiện nhưng có thể 

bất ngờ tặng cho ta những nhát dao trí mạng từ phía sau lưng hoặc phun ra những nọc 

độc của lòng đố kỵ.”… 

                                                                    (Trích trên NET). 

 

Cụ Nguyễn Du cũng diễn tả qua hai câu trong truyện Kiều: 
 

…“Miệng thì thơn thớt nói cười, 

Mà trong nham hiểm giết người không dao!”… 
 

Ngay trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải tiếp xúc với biết bao người, người 

quen, kẻ lạ, bạn bè thật giả. Nếu ta không có bạn tâm giao thì vẫn luôn luôn ước mong tất cả 

đều là bè bạn… chứ đừng bao giờ lại gặp phải bạn giả. 

 

Có  bao  nhiêu  hoạt  cảnh  giữa  bạn  và  bè  mà  chúng  ta thường thấy trong cuộc 

sống hàng ngày, ngay trong xã hội điên đảo này… nhất là sau cuộc chiến vừa qua, đã có biết 

bao nhiêu cảnh “đâm sau lưng chiến sỹ”… Và thiếu gì những cảnh ngộ vui buồn lẫn lộn của 

tình bạn, tình người mà chúng ta thường gặp trong quá nửa đời người! 

Nhìn lại phần lớn bạn bè quanh ta đều là bạn, số ít là bè và lẫn lộn vàng thau có cả bạn giả 

nữa… Bè luôn giao thiệp cùng chúng ta qua nhiều trường hợp và nhiều cảnh ngộ. Thân chẳng 

thân mà sơ chẳng sơ… chung vui vẫn vui chung, cười cười nói nói vẫn nói cười… vẫn cụng ly, 

vẫn tay bắt mặt mừng … 

Nhưng phải nhớ câu tục ngữ: “Nhất ngôn, nhì lợi, tam danh và tứ sắc”, nếu chẳng may 

vào một khoảnh khắc nào đó, dù vô tình, dù vui miệng, mà chúng ta chạm vào một trong bốn 

thứ nói trên thì sẽ biết bạn hay bè hoặc có khi bạn bè rơi mặt nạ biến ngay thành “Bạn 

Giả”… 

“Bạn Giả” sẽ tặng ngay cho chúng ta những lời nói châm biếm khó nghe, và đôi khi là 

những lời mạt sát nặng nề. Nhiều hơn nữa là những đòn độc thủ như kẻ nội thù! 

Thật đúng:  Thà có kẻ thù còn hơn có “bạn giả”! 
 

Tôi nhớ nhiều đến những năm tháng vừa qua, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm…bạn bè 

cùng chung vui họp mặt… nào cà phê, ăn sáng, tiệc tùng tất niên, tân niên, họp mặt đón tiếp, 
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tiễn đưa… Bạn bè đồng môn cả một đám trên dưới ba chục đứa chung vui hỉ hả… Tàn 

cuộc rồi, ai về nhà ấy, mọi người đều có việc riêng tư phải lo, phải làm và hưởng 

thụ… và chẳng còn vương vấn gì đến bạn và bè… Ý niệm có sẵn trong đầu: “Thế là vui, lại 

được gặp nhau trong kỳ tới”… 
 

Ngồi bên nhau thường xuyên hay sau nhiều năm xa cách, hoặc sắp phải chia xa thì thật là 

vui, thật là thú vị với trọn tình bạn bè. Nhưng nếu ngồi lâu tán gẫu và đàm tiếu quá đà, chúng ta 

lại vô tình biến thành những kẻ “ngồi lê mách lẻo”. 

Mặc dầu “ngồi lê mách lẻo” cũng có cái giá trị trong sự phát hiện bản thân. Nhưng 

đôi khi trong lúc vui miệng, chúng ta lại tiết lộ hoặc phát giác về bộ mặt thật của người khác… 

Vì thế cũng có thể: 

…“ Đây là một dạng của nội tâm không an lạc… Cũng giống như lo lắng, ngồi lê mách 

lẻo biểu thị một tâm trí bồn chồn, không yên tịnh. Tại sao lại khát khao xen vào chuyện người 

khác, muốn biết người khác làm gì, nói gì? 

Một tâm trí quá nông cạn, hời hợt, thì mới ngồi lê đôi mách, … ” 

Triết gia J. Krishnamurti 
 

Lại nhớ đến những người bạn đồng môn của tôi, khi thất bại, đã chọn quê hương thứ ai 

làm nơi ẩn dật nương thân nuôi con cái trong môi trường mới, cuộc sống mới, với một 

hy vọng mong manh vào tương lai của tuổi xế chiều… 

 

Mà ngày ra đi lưa thưa kẻ tiễn người đưa … Ngồi chờ máy bay cất cánh mà nhớ lại thời 

vàng son, làm ăn phát đạt, lên xe xuống ngựa, yến tiệc hàng ngày… 

Dĩ nhiên, lúc ấy bạn bè vui chơi thăm hỏi thường xuyên nhiều vô kể, tay bắt mặt 

mừng… nâng ly chúc tụng… Cùng chung hợp tác làm ăn trên nhiều lãnh vực. 

Mà bây giờ… chỉ còn lại những câu ca dao tục ngữ lởn vởn trong đầu: 

“Khi vui thì vỗ tay vào, 

Đến khi tàu đắm lên phao một mình!” 

 

Thế mới hay 

“Đã hẳn ai là mặt cố tri;  

Giầu sang tìm đến, khó tìm đi” 

     Nguyễn Hữu Chỉnh 

 

Ngày nào cũng vậy, sáng sớm đi tập thể dục, tôi vẫn phải ngang qua “Vãng Sanh Đường” 

của một ngôi chùa lớn gần nhà… Nỗi buồn lan rộng khi thấy những hoạt cảnh trước mắt: 

Người đến thăm viếng thật đông, phong bì và vòng hoa phúng điếu, nhang đèn và trái cây thật 

nhiều… Thế là xong. 

Còn người ở lại thật ít. Nhất là hôm tiễn đưa lần cuối thì vắng vẻ và ảm đạm, chỉ còn 

những bước đi âm thầm nặng nề, 

xe bus trống không… Chơ vơ nhìn quanh toàn là thân nhân, họ hàng, đạo tỳ và ban nhạc lễ. 

Xe tang lặng lẽ chuyển bánh… Nỗi buồn, tiếng khóc, nước mắt và khăn tang trắng lưa 

thưa chỉ giống như những tờ giấy vàng mã âm thầm nhờ gió cuốn bay sau xe tang, xe bus… 

khi xe đang chậm lăn theo khúc bát âm phúc hợp với lời than vãn buồn bã bi ai hoặc tiết 

tấu của khúc nhạc buồn: “Một cõi đi về” của Trịnh Công Sơn… 
 

Thường lệ vào những buổi sáng hàng tuần gặp nhau, tôi và lão bạn già nối khố rỉ rả bên ly 
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cà phê đen đắng mà nói chuyện đời, chuyện người, chuyện mình, chuyện “ngày xưa khi 

còn cắp sách vở đến trường”, chuyện bạn bè, chuyện thời sự, chuyện thế thái nhân tình… Có 

một lần nhắc tới chuyện về những bạn bè vĩnh viễn ra đi… 

 

“Mày thấy không, tao rất phục Vũ Thành An, mới qua cái tuổi thành nhân mà đã cảm 

nhận được tình đời đen bạc nên mới phổ nhạc bài thơ của Chu Trầm Nguyên Minh qua 

tựa đề “Bài Không Tên số 4”: 

“…Triệu người quen, có mấy người thân 

Khi lìa trần, có mấy người đưa!...  ” 
 

Vào thời gian đó, Chu Trầm Nguyên Minh cũng đồng trang lứa tuổi với Vũ 

Thành An, cả hai chắc đã cùng thấm nhuần triết lý về nhân tình thế thái và cùng cảm 

nhận được thực tế chua chát của cảnh đời đen bạc để diễn tà qua lời thơ và dòng nhạc buồn 

thương “Bài Không Tên số 4” … 

Đó vẫn là hoạt cảnh đời thường của hiện tại! 
 

Đến khi “Cuối đời nhìn lại” càng tìm kiếm người bạn tâm giao càng thấy hiếm hoi! 

Bạn thì nhiều, nhưng bạn tâm giao thì có mấy người, hầu như chỉ thấy bè nhiều hơn bạn. 

Càng về già càng thấy rõ cá tính của nhau, cái xấu cái tốt đều phơi bầy trong hành động 

và ngôn từ… Càng thân càng thấy nhiều điểu bất ưng ý…  Người dễ dãi rộng lượng thì chấp 

nhận và coi như không cùng nhìn chung về một hướng. Nếu không thì coi như cá tính này có 

sẵn trong bản chất của từng người. Làm sao thay đổi được vào tuổi này, miễn là chúng ta đừng 

lừa dối, đừng phản phúc nhau là mừng rồi. Có chăng dù vẫn coi như bạn cố tri, nhưng chưa 

hẳn là bạn tâm giao, mà chỉ là bạn với cụm từ bạn thâm giao mà thôi! 

 

Càng về già lại càng cần có bạn, nhưng phải là “bạn tương khí tương đồng”: 

…” Nhiều vị tuổi cao cũng có ý nghĩ rằng khi về già, ngoài việc có một sức khỏe tốt, một 

gia đình êm ấm, thì tình bạn lâu 

năm là một hành trang quý giá mà họ đã mang theo được cho tới giai đoạn cuối của cuộc 

đời.”… 

Nói về bạn cố tri: 
 

…”Bạn cố tri những người đã cùng vui buồn có nhau từ thuở xa xưa mà bây giờ già rồi 

vẫn còn qua lại. Họ nương tựa lẫn nhau để có bầu có bạn, hiểu nhau để giúp đỡ lẫn nhau. Họ 

lắng nghe nhau tâm sự, kể lại cho nhau những kỷ niệm, những việc đã cùng làm. Họ đối xử, 

xưng hô thân mật như khi còn để chỏm, mấy chục năm về trước.”… 

                                                           Trích “Tình Bằng Hữu - Bạn Già” - Bác sĩ Nguyễn Ý Đức 

 

Và J Delille cũng nhận định: “Cha mẹ là do số phận, bạn bè do lựa chọn”. 
 

Thuở còn thò lò mũi xanh, chúng ta có biết bao bạn bè, bao nhiêu kỷ niệm của thời thơ 

ấu. Thật êm đềm và nhiều xúc cảm. Vì biết rõ “gần mực thì đen, gần đèn thí sáng” nên bậc cha 

mẹ thường khuyên bảo con trẻ phải biết “Chọn bạn mà chơi”. 

Nhưng với tuổi thơ, nào biết đâu tốt xấu, chỉ chờ đợi thời gian dài qua đi, khi bước vào 

đời, cuộc sống thay đổi tùy theo hoàn cảnh đẩy đưa, cái tốt cái xấu mới lộ diện… Bấy 

giờ chúng ta mới nhận thức, sàng lọc, mới đánh giá và lựa chọn. Nhưng muốn tìm người “bạn 

thật” thật khó biết bao… như trong Lục Vân Tiên của cụ Nguyễn Đỉnh Chiểu viết: 

"Trong đời mấy bậc cố tri, 

Mấy trang đồng đạo, mấy nghì đồng tâm." 
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Theo bác sỹ Đỗ Hồng Ngọc thì: 

 

“Người già chỉ sảng khoái khi được “rả rích” với ai đó, nhất là những ai “cùng một 

lứa bên trời lận đận”… Gặp đựơc bạn tâm giao thì quả là một liều thuốc bổ mà không bác sĩ 

nào có thể biên toa cho họ mua được!” 

 

Việc tìm kiếm người bạn tâm giao vô cùng phức tạp, có khi mất cả một quá trình dài 

trong cuộc sống. 

Mối thâm giao này chỉ sinh sôi và nảy nở trong quá trình thời gian và được nuôi 

dưỡng qua nhiều giai đoạn: Từ lúc 

quen biết qua sơ giao, lâu ngày rồi trở thành Bè, thành Bạn. Từ Bạn mới bước sang Bạn 

Thân… và để trở thành Bạn Vàng đã là khó, chưa nói đến việc bước sang giai đoạn tình bạn 

tâm giao… 

Có khi suốt cả một đời chúng ta chưa tìm được bạn tâm giao. 

Khi đã là bạn tâm giao thì điều cốt yếu là chúng ta cùng chấp nhận mọi tính xấu cũng như 

tính tốt của nhau, nếu được “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu” hoặc “cùng một lứa 

bên trời lận đận” thì quá quí mà cùng nhìn chung một hướng thì thật tuyệt vời! 

 

Có biết bao nhiêu câu nói về bạn bè: 

 

* Món quà quý nhất trong đời là tình bạn. 

* Còn gì hạnh phúc hơn là có người bạn tốt. 

* Còn gì vui sướng hơn là có bạn để chia sẻ vui buồn…v..v… 

 

* Nhà thơ Lê Đại Thanh viết: 

“Bạn là một nửa bản thân tôi 

Nửa da thịt, nửa trái tim, khối óc” 

 

* Simone de Beauvoir đã viết: 

 

“Cái chết của người bạn thân thiết là sự đoạn tuyệt đột ngột với quá khứ của mình. 

Chúng ta không những mất một sự hiện diện mà còn mất cả một phần của cuộc sống mà 

chúng ta đã gửi gắm nơi họ”. 

 

Có lẽ chỉ khi về già, may ra chúng ta mới có được những chân tình của bạn bè. 

Thật đúng với câu nói: 

 

“ Có ba cái cũ đáng quý là : Sách xưa, Rượu cũ và Bạn già.” 

 

Quả thật, ngày nay trên đời tìm đâu được những người bạn trọn tình, trọn nghĩa giúp ta 

vượt qua khó khăn và sóng gió trong cuộc sống, như Lưu Bình - Dương Lễ. 

 

Tìm đâu thấy được lời thơ và tiếng khóc bạn chân tình của Nguyễn Khuyến dành cho 

Dương Khuê? 

“ Bác Dương thôi đã thôi rồi. 

Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta”… 

 

“Câu thơ viết đắn đo chẳng viết,  

Viết đưa ai, ai biết mà đưa?”… 
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Hay tìm đâu thấy được lời thơ ai oán cùng tiếng đàn ảo não của Du Bá Nha dành 

cho Chung Tử Kỳ… 

                           Suất toái dao câm phượng vĩ hàn 

 Tử Kỳ bất tại đôi thùy đàm 

 Đại thiên thế giới giai bằng hữu 

 Dục mịch tri âm nan thượng nan! 

 

(Theo lời dịch của Chu Trầm Nguyên Minh ( PM Tâm): 

 

   “Dao cầm đập nát đau xót phượng,  

    Tử Kỳ không có, đàn cho ai? 

 Bốn phương trời đất bao bè bạn, 

   Tìm được tri âm, khó lắm thay!”… 

 

Vì vậy, cũng vào một chiều cuối năm, khi ngang qua gian hàng bán tranh tết trong sân 

chùa, tôi đã chọn được bức thư pháp với hàng chữ: 

 

“ Quen biết đầy thiên hạ,  

Tri kỷ được mấy người”. 

 

                                                                                                             Từ Giữ Chùa 

                                                                                                                       7-2015 


