Những Người Khổng Lồ
Trần Duy
(Gửi những người cộng sản chân chính)
Tôi xin kể các bạn nghe một câu chuyện cổ. Ngày xưa quả đất chưa có người ở, chỉ toàn là cây cỏ núi đá,
sông, hồ biển rộng mênh mông. Thú dữ rất nhiều và ma vương quỷ dữ cũng nhiều. Lúc Thượng đế cho những
con người đầu tiên xuống, con người hết sức khổ sở. Đời sống ở quả đất bấy giờ chỉ toàn là nước mắt và oán
thán. Tiếng khóc tụ lại thành khí, nước mắt bốc lên thành mây dâng lên tận thiên đình. Ngọc Hoàng lo lắng,
đau xót vô cùng. Thiên đình lo âu chẳng kém. Một vì sao tâu:
- Sức người có hạn, mà ma quỷ thì uy lực vô cùng, vậy nên phái thêm người nhà trời về giúp sức.
Ngọc Hoàng bèn triệu tập hội nghị Thiên đình, ra chỉ thị nặn thêm một đoàn khổng lồ cho xuống hạ giới giúp
sức loài người. Thế là chẳng bao lâu, nặn xong lũ khổng lồ, mình cao trăm trượng, tay chân to lớn, sức lực vô
địch. Ngọc Hoàng hà hơi sống, lũ khổng lồ cử động, Thiên đình mừng rỡ… Chỉ nay mai hạ giớI sẽ chẳng còn
tiếng khóc và nước mắt.
Đoàn khổng lồ xuống hạ giới: bạt rừng lấp bể, nhổ cây như vớt rong, bóp vụn đá như nghiền bột, long trời lở
đất. Đoàn khổng lồ vui sướng và tin chắc đã làm vừa lòng trời và thuận lòng người.
Nhưng một hôm Ngọc Hoàng mở cửa nhìn về hạ giới… Cớ sao tiếng khóc vẫn còn?
Ngọc Hoàng phán hỏi Thiên đình, Thiên đình ngơ ngác nhìn nhau. Có vì sao tâu:
- Việc hạ giới nên triệu Táo quân về đầu đuôi sẽ rõ.”
Mấy hôm sau Táo quân về. Vừa bước tới sân chầu, Táo quân đã vập đầu xuống bệ khóc nức nở. Ngọc
Hoàng hỏi:
- Táo quân chưa tâu báo, đã khóc lóc, làm loạn cả quần tiên là cớ làm sao?
Táo quân vẫn khóc. Ngọc Hoàng nói:
- Táo quân quên rằng quần tiên không có tiếng khóc, và Thiên đình chỉ có tiếng cười và vũ nhạc hay
sao?
Táo quân tâu:
- Hạ thần vẫn muốn như vậy, nhưng trọng trách của Ngọc Hoàng giao cho hạ thần là sống với loài
người, chia vui sẻ buồn với họ, thần nỡ lòng nào cười múa lúc loài người còn tiếng khóc và oán hờn?
Ngọc Hoàng hốt hoảng:
- Thế người khổng lồ xuống hạ giới chẳng làm nên gì ư??
Táo quân tâu:
- Người khổng lồ đã làm đầy đủ sứ mệnh của Thiên đình giao cho là sát phạt ma vương hổ báo, rẫy
rừng, khai sông, lấp bể…
Ngọc Hoàng hớn hở:
- Thật là tin vui… Nhưng cớ sao khanh còn khóc?
- Tâu Ngọc Hoàng, tại vì loài người còn khóc.
Ngọc Hoàng chép miệng:
- Nhân thế sinh kiếp trầm luân có khác! Buồn cũng khóc, mà vui cũng khóc, ta biết làm thế nào??
Táo quân tâu:
- Tâu Ngọc Hoàng, buồn thì phải khóc, nhưng mấy khi vui mà lại khóc?
- Thế hạ giới chưa vui ư? Ma quỷ tan rồi, hùm beo quét sạch, rừng núi san bằng, loài người thảnh thơi,
chỉ khác Thiên đình ở chỗ chưa được mùa xuân muôn thuở, tràng sinh bất tử mà thôi.
Táo quân trả lời:
- Quả thật nhân thế nhờ người nhà trời mà thôi khóc cái hoạn nạn do ma vương quỷ dữ gây ra, nhưng
chưa kịp cất lên tiếng cười thì nhân thế lại bắt đầu buồn về một ít hoạn nạn mới do..
Ngọc Hoàng sốt ruột hỏi:
- Do ai gây ra?
- Tâu Ngọc Hoàng… Do chính người nhà trời gây ra.
Ngọc Hoàng và Thiên đình sửng sốt:
- Cớ sao?
- Vì người nhà trời bạt núi, khai sông, quên mất loài người bé nhỏ sống gần sông và cạnh núi. Những
bản tình ca vừa chớm nở, những hoa bướm, những đôi lứa trẻ mới yêu nhau, những tình thương nỗi
nhớ vừa nhen nhúm, có một số người khổng lồ trông thấy đã xéo bừa lên, giày nát…

Một vì sao hỏi:
- Loài người sống chính nhờ cơm, gạo, khí trời, chứ nhờ đâu tình ca, và hoa bướm.
Ngọc Hoàng phán:
- Khi ta tạo con người, ta đã thổi vào người chúng cùng với khí nóng và máu, tình thương nỗi nhớ, oán
ghét giận hờn, tiếng cười và nước mắt… Những thứ ấy sẽ sống đời đời kiếp kiếp với con người.
Không tôn trọng những thứ ấy trong con người là không tôn trọng con người…
Táo quân lại tâu:
- Vẫn cái số người khổng lồ ấy, không nghe được tiếng khóc, và tiếng cười; Họ nhổ vụt cây chết ma
vương hổ báo, nhưng trong khi đánh vung vãi sướng tay, loài người cũng chết lây. Xác hoa bướm
nằm cạnh xác ma vương hổ báo và xác người!
Ngọc Hoàng đau xót nhìn Thiên đình. Thiên đình im lặng. Một vì sao tâu:
- Nên cho đoàn khổng lồ về để biết tường gốc ngọn.
Đoàn khổng lồ về bái yết. Ngọc Hoàng thịnh nộ:
- Các người công ít tội nhiều, cớ sao đạp xéo cả lên tính mạng con người?
Đoàn khổng lồ một số ngơ ngác nhìn nhau. Ngọc Hoàng đập bàn:
- Sao dám đạp cả lên tâm hồn và cuộc sống con người?
Số khổng lồ ấy càng ngơ ngác nhìn nhau. Ngọc Hoàng vẫn chưa nguôi:
- Sao giẫm cả lên lời ca, tiếng cười và hoa bướm dưới trần thế?
Số khổng lồ ấy lại càng ngơ ngác nhìn nhau. Ngọc Hoàng nhìn đoàn khổng lồ:
- Và các người không đau xót ư?
Vẫn số khổng lồ ấy ngơ ngác nhìn nhau, nhìn Ngọc Hoàng và Thiên đình… Nhất là những giọt nước mắt của
Táo quân. Sao Thái Bạh bước ra tâu:
- Cứ xem khí mạo, thì biết trong số khổgn lồcó những người có thể mà không có tâm, khôgn biết tiếng
cười và tiếng khóc, thần e rằng phủ tạng họ thiếu một thứ gì
Ngọc Hoàng truy hỏi. Nam tào Bắc đẩu cùng với La hầu và Kim tinh xét lại các sổ, đứng ra tâu:
- Đoàn khổng lồ lúc được nặn ra, chỉ cốt lấy to, nên hết nguyên liệu để nặn tim, cho nên trong đoàn
khổng lồ phái xuống hạ giới có một bọn không tim.
Ngọc Hoàng biến thần sắc. Một vì sao hỏi:
- Thiết nghĩ đoàn khổng lồ chỉ đánh ma vương quỷ dữ cần gì tim?
Ngọc Hoàng trả lời:
- Nhưng ta tạo nên con người, con người đã có óc phải có tim. Loài người của ta cần sống giữa hoa đẹp
hương thơm.
Vì sao lại tâu:
- Nhưng bộ óc to, cánh tay lớn chẳng đủ rồi ư?
Ngọc Hoàng phán:
- Nhưng cánh tay lớn của một người không tim sẽ đập nát công trình của bộ óc hắn xây dựng.
Khi nhìn về hạ giới, nghe tiếng khóc và nước mắt vẫn còn, Ngọc Hoàng chép miệng phán bảo với đoàn khổng
lồ:
- Hạ giới vẫn còn cần các ngươi, vì quỷ dữ ma vương vẫn còn hoành hành; Nhưng các ngươi phải biết
yêu quý con người, tôn trọng quyền sống của họ. Quả đất là của con người, và sửa sang quả đất cũng
là để cho con người. Làm công việc gì mà con người phải khổ, còn khổ thì dù công việc ấy có thành
công cũng cẩm như là thất bại. Chỉ có trí óc mà không có tim thì không thể sống được với loài người.
Sau lời chỉ giáo ấy, đoàn khổng lồ lại kéo nhau về hạ giới, lại như cũ, phá núi ngăn sông, tát bể, làm hì hục kỳ
cho quả đất quang đãng mới thôi. Ngọc Hoàng lại mở cửa nhìn về hạ giới:
- Cớ sao hãy còn tiếng khóc?
Ngọc Hoàng phán hỏi Thiên đình. Có vì sao tâu:
- Lại xin cho triệu Táo quân về.
Táo quân lại lên chầu trời. Ngọc Hoàng hỏi:
- Tiếng khóc vẫn còn ở hạ giới ư?
Táo thần tâu:
- Nhân thế biết lượng lớn của Thiên đình, ăn chay nằm đất để tạ ơn Thượng đế, nhưng vẫn còn nước
mắt!
Ngọc Hoàng nói:
- Ta muốn ngăn những giọt nước mắt ở hạ giới phải làm thế nào?

Táo quân tâu:
- Muốn ngăn được nước mắt ở thế gian, thì trước hết phải biết thu phục được lòng người.
Một vì sao hỏi:
- Thế nào là thu phục được lòng người?
Táo thần đáp:
- Thu phục được lòng người là phải yêu người. Yêu người là biết được cái vui mà thật vui chung với
người, khổ được cái khổ chung với người, đau xót trước cái đau xót của thiên hạ. Việc đáng vui nhưng
thiên hạ chưa vui được cũng chớ bắt phải cười. Việc đáng khen, nhưng thiên hạ chưa rõ được cũng
chớ bắt phải khen. Dù là ý trời, nhưng chưa được lòng người, ý trời vẫn sai; dù chưa phải ý trời,
nhưng thuận lòng người thì vẫn cứ xem đó có là ý trời. Dù việc có hay nhưng cũng đừng cưỡng nhân
tâm lúc nhân tâm chưa thuận. Lòng người lúc đã thuận rồi, không bảo vẫn cứ nghe, muôn người như
một xô núi cũng đổ, tát bể cũng cạn. Dù có cấm hát cấm cười, người đời vẫn cứ cười cứ hát… Lúc
bấy giờ nước mắt tự nó nó sẽ tan đi.
Ngọc Hoàng nhìn các vì sao. Vì sao ban nãy lại hỏi:
- Thế nào là cưỡng nhân tâm? Táo thần không hay rằng dụ chỉ của Thiên đình đã xoá bỏ những bất
công ở hạ giới?
Táo quân đáp:
- Cưỡng nhân tâm không cứ dùng gươm tên mà uy nạt mới cho là cưỡng. Bất công ở hạ giới như nước
mạch thấm vào lòng đất đời đời kiếp kiếp, chẳng phải phút chốc vì một dụ chỉ mà nó tan đi. Bất công ở
hạ giới là con quỷ già luyện kiếp, thiên hình vạn trạng, lúc ẩn lúc hiện, lúc to lúc nhỏ, lúc trắng lúc đen,
lúc mặc áo cà sa, lúc mặc áo giấy, cười nói như người. Lúc người suy tôn thần thánh thì nó thành thần
thành thánh để được suy tôn, lúc người khiếp sợ ma vương thì nó thành ma vương để uy nạt, không
chừng nó còn diện cả hia ngọc, bốt vàng đứng lẫn giữa các vì sao đây cũng có. Nếu Thiên đình còn
cho rằng chỉ vì một dụ chỉ của Thiên đình mà hạ giới xoá bỏ được bất công, thì tiếng khóc và nước mắt
ở hạ giới vẫn cứ còn đời đời kiếp kiếp.
Ngọc Hoàng nói:
- Nhưng ta đã phái người của Thiên đình xuống.
Táo quân đáp:
- Tâu Ngọc Hoàng, người của Thiên đình phái xuống có kẻ có óc có tim, thì họ ở đâu hoa thơm và tiếng
cười ở đấy. Nhưng cũng có những người thiếu tim!
Các vì sao hỏi:
- Như vậy sẽ có hại gì?
- Thì số người nhà trời thiếu tim ấy sẽ chẳng được lòng người, ngược lại lòng thiên hạ, sẽ cưỡng nhân
tâm, và sinh linh còn đồ thán, hờn oán Thiên đình.
Táo quân lại tiếp:
- Nước mắt do ma vương quỷ dữ gây ra thì loài người hợp sức với người nhà trời sẽ diệt được ma
vương quỷ dữ. Nhưng nước mắt do người nhà trời gây ra, lẽ đâu loài người lại dám xúc phạm đến
Thiên đình mà đụng đến người nhà trời ư? Do đó nước mắt lại ngấm ngầm chảy, tiếng khóc lại càng
thầm lặng rền rĩ hơn. Nhưng đáng thương hơn cả vẫn là cái số khổng lồ không tim ấy vẫn tưởng mình
đã hoàn toàn mang lại tiếng cười và niềm vui cho hạ giới!
Ngọc Hoàng thở dài:
- Ta đã mấy lần phủ dụ…
Táo quân đáp:
- Không biết thì dạy bảo sẽ biết. Không thấy thì chỉ giáo sẽ thấy. Không quen thì làm mãi sẽ quen…
Nhưng không tim thì sách vở nào, lời lẽ nào, chỉ dụ nào có thể tạo nên tình cảm được
Ngọc Hoàng bóp trán suy nghĩ. Các vì sao im lặng. Ngọc Hoàng quay hỏi Thiên đình.
- Chư khanh nghĩ thế nào?
Các vì sao tâu:
- Đoàn khổng lồ là đạo lính của Thiên đình phái về giúp loài người, nhất thiết không bỏ được; Máu thịt
để nặn thành tim cho số khổng lồ ấy cũng chẳng còn. Hay là Thiên đình tạo thêm cho hạ giới thật
nhiều hoa, nhiều bướm, nhiều tiếng hát, tiếng cười!
Một số khổng lồ bước ra tâu:
- Nếu chúng ta làm như vậy chẳng khác nào chúng ta tạo thêm hoa thêm bướm tiếng hát và tiếng cười
để cho lũ không tim ấy giẫm nát.

Táo quân đáp:
- Nên làm thêm tim cho số khổng lồ ấy.
Thiên đình đồng thanh:
- Nhưng cạn sạch nguyên liệu.
Táo quân trả lời:
- Nếu có những người khổng lồ đủ tim đủ óc thì đó là một điều hay, bằng không thà nặn những người
nhà trời chỉ bằng con người hạ giới thôi, mà quả tim thật to; Bàn tay tuy có nhỏ, sức khoẻ tuy có yếu,
bước đi tuy có ngắn, nhưng nếu nó có tim, nó sẽ sống cùng điệu với loài người, nghe được tiếng thở
dài, và thấy được cái mỉm cười của họ, lúc bấy giờ bàn tay nó sẽ không bóp chết loài người cùng ma
quỷ, sức khoẻ nó sẽ không đè chết loài người cùng hổ báo núi cây, bước chân nó sẽ không giầy xéo
lên con người cùng với tình yêu và hoa bướm. Làm được như thế là thuận được với lòng người, thiên
hạ hỗ trợ, thì mới trọn được ý trời; Và lúc bấy giờ hạ giới sẽ là nơi Thiên đình thứ hai, đầy tiếng cười
và vũ nhạc…
Ngọc Hoàng gật gù, nhìn Thiên đình cùng cho lời của Táo quân là phải… Số khổng lồ có tim cũng gật gù nhìn
thương hại lũ khổng lồ không tim. Còn hạ giới thì hoan hỉ chờ mong ngày Ngọc Hoàng làm thêm tim cho số
khổng lồ ấy, nhất là những người mới bắt đầu biết yêu nhau..
Trần Duy
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