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Kume Sennin hay Thần Bất Tử, một đạo sĩ ẩn dật, có khả năng bay trên không, đang lén nhìn 
một thiếu nữ giặt quần áo. 

 
(Kume Sennin or Kume the Immortal, a recluse with the ability to travel through the air, 

spying on a young woman washing clothes.) 
 
Date: Between 1685 and 1695. 
Source: Library of Congress Prints and Photographs Division. 
Public domain. 2D representation of 2D artwork, with original having been created several 
hundred years ago, and original creator also having died several hundred years ago. 
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Bức tranh ở trên được vẽ trong thời kỳ Giang Hộ tại Nhật Bản. Thể theo hồ sơ được ghi trong 
Kim Tích Vật Ngữ, Tập số 11, thì có một ông tiên tên là Kume tu luyện phép trường sinh tại 
Ryuumonji, Yamato.  Một ngày nọ, ông bay qua dòng sông Yoshino, và thấy một thiếu nữ đang 
giặt quần áo ven bờ sông.  Nhìn thấy đôi chân trắng nõn nà, ông nổi lòng ham muốn tình dục 
khiến cho bao phép thần thông đã sở đắc bị tiêu tan, và bị té từ trên không trung xuống ngay 
trước mặt người thiếu nữ.  Cảm động vì tình huống này, người thiếu nữ bằng lòng lấy ông tiên 
làm chồng.  Sau đó, ông tiên Kume được thu dụng để xây cất thủ đô ở Takechi và bị yêu cầu 
dùng phép thần thông để di chuyển các thanh gỗ.  Sau tám ngày khổ luyện, ông tiên Kume được 
Phật phù hộ và lại sở đắc thần thông như trước kia: chỉ trong một cái phất tay, ông đã chuyển hết 
toàn bộ thanh gỗ bay đến nơi xây cất.  Do công trạng này, ông được vua phong đất ở Kashihara, 
và chính nơi này, ông thành lập chùa Kumedera, thuộc Chân Ngôn tông. 1 
 
Huyền thoại ông tiên Kume không chút xa lạ với trẻ em Nhật Bản - được phổ biến tương tự như 
truyện Thằng Cuội, Tấm Cám của Việt Nam - bởi lẽ đơn giản là câu truyện được đưa vào trong 
học trình giáo dục Nhật Bản.  Điều đặc biệt hơn nữa, và cũng phổ biến đối với trẻ em Nhật Bản, 
là nhà sư Phật giáo Yoshida Kenkō với tác phẩm Tsurezuregusa (Tiểu luận trong khi nhàn rỗi) 
được ưa chuộng trong thế kỷ thứ XV, xem như một tác phẩm văn chương cổ điển kể từ thế kỷ 
thứ XVII, và được đưa vào trong học trình Trung Học Nhật Bản ngày nay. 
 
Trong Tiểu luận trong khi nhàn rỗi, Sư Kenkō viết một tiểu luận có tựa đề Say đắm phụ nữ, 
trong đó Sư đưa ra giả sử về tác động của xác thịt trong huyền thoại tiên Kume như sau: 2 
                                                           
1 Tham khảo chữ Hán: Thời kỳ Edo hoặc thời kỳ Tokugawa (江戶時代: Giang Hộ thời đại, 德川時代: Đức Xuyên 

thời đại, từ 1603-1868),  do Tướng Quân Tokugawa Ieyasu thiết lập.  Kume Sennin: 久米仙人: Cửu Mễ Tiên Nhân; 

Kanji: 粂仙人; Konjaku Monogatari: 今昔物語: Kim Tích Vật Ngữ; Ryuumonji: 龍門寺: Long Môn Tự; Yamato: 

大和: Đại Hòa ; Yoshino: 吉野: Cát Dã; Takechi: 高市: Cao Thị; Kashihara: 橿原: Giang Nguyên; Kumedera: 

久米寺: Cửu Mễ Tự; Shingon: 真言宗: Chân Ngôn Tông 
2 Adapted from The Tzuredzure gusa of Yoshida no Kaneyoshi translated by George Sansom.  Asiatic Society of 
Japan Transactions, 39, 1911.  A longer extract is printed in Anthology of Japanese Literature compiled and edited 
by Donald Keene. Grove Press New York 1955: 
 
Fondness for Women  
However gifted and accomplished a young man may be, if he has no fondness for women, one has a feeling of 
something lacking, as of a precious wine cup without a bottom. Admire the condition of a lover! Drenched with 
dews and frosts and aimlessly wandering; ever concerned to shun the world's reproof and escape his parents' 
reproaches; hither and thither pursued by doubt and distress; and spending his nights withal sleepless upon a solitary 
couch. 
But it is well that a man do not become addicted to lewdness, a constant and familiar companion of women. 
Of all things that lead astray the heart of man there is nothing like fleshly lust. What a weakly thing is this heart of 
ours. Though a perfume, for example, is but a transient thing, and though he knows full well that incense is burned 
to give an odor to garments, yet a man's heart will always be stirred by a vague perfume. 
The Magician of Kume, the legend runs, lost his magic power through looking at a maiden washing clothes. This 
may well have been, for here was no charm from without, but the real beauty of plump and glistening limbs. 
 
"Bởi vì ở đây, cô không có vẻ đẹp bên ngoài" dịch nhóm chữ for here was no charm from without: đây là lối viết 
tiếng Anh xưa và chính thức; viết theo tiếng Anh ngày nay là: for she had no outside beauty 
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"Bất kể một thanh niên có thể được thiên phú và thành tựu đến đâu, nếu không say đắm phụ nữ 
thì người ta cảm thấy như thiếu thốn một cái gì đó, giống như một cái ly uống rượu quý báu mà 
không có đáy.  Hãy thán phục hoàn cảnh của một người đang yêu!  Người đó bị ướt đẫm sương 
đêm và tuyết phủ và lang thang không mục đích; chẳng hề lưu ý để cố tránh chê bai của xã hội 
hoặc để khỏi bị cha mẹ quở trách; chỗ này chỗ kia cứ bị đeo đuổi bởi hoài nghi và sầu não; và 
trải qua những đêm không ngủ nhiều hơn nữa trên chiếc ghế dài đơn lẻ.   
 
Nhưng cũng đúng là nam nhân không nên trở thành đắm đuối trong dâm đãng - một đồng bạn 
quen thuộc và thường xuyên của phụ nữ. 
 
Trong tất cả mọi việc nhằm quyến rũ lòng dạ của một nam nhân, không có gì bằng dục vọng 
nhục thể (ham muốn xác thịt)  Trái tim của chúng ta thật là yếu đuối.  Thí dụ, mặc dù nước hoa 
chỉ thoáng qua trong chốc lát, và mặc dù nam nhân hoàn toàn biết rằng xông hương là để gây 
mùi thơm cho quần áo nhưng trái tim của nam nhân sẽ luôn luôn bị kích động bởi một thoáng 
hương hoa. 
 
Theo huyền thoại, ông tiên Kume mất phép thần thông khi nhìn một thiếu nữ đang giặt quần áo.  
Bởi vì ở đây, cô không có vẻ đẹp bên ngoài nên điều đó rất có thể là do nét đẹp thật sự của chân 
tay tròn trĩnh và bóng láng." 
 
Sư Kenkō yêu thích tính chất tạm thời: "Điều quý báu nhất trong đời sống là tính chất bất xác 
định của nó."  Sư đưa ra một quan điểm thẩm mỹ khai hóa: "Để một cái gì đó ở trạng thái bất 
toàn sẽ khiến nó trở nên thú vị và cho người ta cảm giác là còn phát triển được nữa."  Toàn hảo 
là tầm thường vô vị.  Không đối xứng và không theo quy tắc thì tốt hơn. 3 
 
Quan điểm đẹp là sự bất toàn hảo, hoài nghi, chao đảo, đau đớn, phiền não, dằn vặt, thô sơ, lệch 
lạc, không chải chuốt, không tùy thuộc vào bất cứ "tiêu chuẩn đẹp" nào do con người đặt ra, thất 
bại trong cuộc sống, v.v. đã chiếm một vị trí mạnh mẽ trong văn học, thi ca, kịch nghệ hàng trăm 
năm nay - đặc biệt thấy rõ trong âm nhạc Việt Nam.  Thí dụ như bài Cô hàng nước của nhạc sĩ 
Vũ Huyến:  
 
Rồi ngày ngày qua xa vắng quán hàng  
Lúc trở về, trở về để kiếm cô nàng  
Cùng nàng chắp mối tình xưa  
Thì em đã rời nơi ấy  
Để cho quang hàng lạnh lẽo  
 
Ơi hỡi! ơi nàng ơi! Thấu cho lòng anh  
đã bao năm trước anh đã yêu nàng  
đến bây giờ đây biết đâu tìm em  
Ơi hỡi! ơi nàng! 
 
 

                                                           
3 Lance Morrow, The Timeless Wisdom of Kenko, Smithsonian magazine, June 2011: xem trọn bài được dịch ở phía 
dưới   
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hoặc Cô lái đò của nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc: 
 
Xuân này đến nữa đã ba Xuân 
Đốm lửa tình duyên tắt nguội dần 
Chẳng lẽ ôm lòng chờ đợi mãi 
Cô đành lỗi ước với tình quân  
Bỏ thuyền.  Bỏ lái.  Bỏ giòng sông.  
Cô lái đò kia đi lấy chồng 
Vắng bóng cô em từ dạo ấy 
Để buồn cho những khách sang sông 
 
Yoshida Kenkō (1283-1350 sau Tây lịch) có tên ban đầu là Urabe Kaneyoshi - vào lúc còn làm 
quan trong đội ngự lâm quân.  Về sau, khi từ bỏ cuộc sống bình thường để trở thành một nhà sư 
ẩn dật Phật giáo thì ông đổi tên thành Yoshida Kenkō, vào năm 41 tuổi.  Không biết rõ nguyên 
nhân đi tu, nhưng người ta đồn rằng hoặc là vì cuộc tình không vui với người con gái của Quận 
Trưởng quận Iga, hoặc là vì nỗi đau xót của ông đối với Hoàng Đế Go-Uda.   
 
Tiểu luận trong khi nhàn rỗi của Sư Kenkō, có thể được viết vào khoảng năm 1340 sau Tây lịch, 
gồm có một bài tựa và 243 phần với độ dài ngắn khác nhau, từ những câu cách ngôn ngắn đến 
những bài văn Thiền vài trang.  Đôi khi tư tưởng xuất thế của Lão giáo xuất hiện trong Sư 
Kenko; có lẽ là do những kinh nghiệm từ giai đoạn hỗn loạn mà Sư Kenkō viết ra tiểu luận.  
 
Sư Kenkō thay đổi các chủ đề tiểu luận một cách rộng rãi trong văn tập Tiểu luận trong khi nhàn 
rỗi và bộc lộ các ứng dụng thỏa đáng của phái Thiền Nhật Bản (Zen) và các tư tưởng Phật giáo 
vào đời sống xã hội - đề cập đến nét đẹp của thiên nhiên, tính chất tạm bợ của đời sống, tình bạn, 
đắm đuối trong tình dục, nghi thức xã giao, thiết kế nhà cửa, say rượu, ấn tượng trong tư tưởng, 
khiêm nhường, tính đơn giản, thiền định, v.v.  Sư thúc giục độc giả hãy tận dụng khoảng thời 
gian đang sống nhưng qua đó, Sư nhấn mạnh các đức hạnh của chiêm nghiệm, học hỏi và suy tư. 
 
Tựa sách Tiểu luận trong khi nhàn rỗi xuất phát từ bài tựa của chính sách đó: 
 
つれづれなるまゝに、日暮らし、硯にむかひて、心にうつりゆくよしなし事を、そこは
かとなく書きつくれば、あやしうこそものぐるほしけれ。 
Tsurezurenaru mama ni, hikurashi, suzuri ni mukaite, kokoro ni utsuriyuku yoshinashigoto wo, 
sokowakatonaku kakitsukureba, ayashū koso monoguruoshikere. 
 
Bài tựa nêu trên được dịch qua Anh ngữ (năm 1967) bởi Donald Keene như sau: 
 
"What a strange, demented feeling it gives me when I realise I have spent whole days before this 
inkstone, with nothing better to do, jotting down at random whatever nonsensical thoughts that 
have entered my head.  (Where つれづれ (tsurezure) means “having nothing to do.)" 
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(Một cảm giác thật là lạ lùng, điên loạn xảy ra cho tôi khi tôi nhận thức rằng tôi đã bỏ suốt nhiều 
ngày trước nghiên mực, không có gì để làm cả, để ghi vội xuống một cách ngẫu nhiên bất cứ ý 
nghĩ vô nghĩa nào nằm trong đầu tôi.  (つれづれ (tsurezure) nghĩa là "không có gì để làm cả.") 
 
Donald Keene thừa nhận rằng trong khoảng sáu bản dịch qua Anh ngữ và Đức ngữ thì bản dịch 
của G.B. Sansom là ngoại hạng nhất, và được phát hành vào năm 1911 bởi Hội Á Châu Nhật 
Bản dưới tựa đề The Tsuredzure Gusa of Yoshida No Kaneyoshi.  Being the meditations of a 
recluse in the 14th Century.  Dưới đây là đoạn dịch của G.B. Sansom để so sánh: 
 
"To while away the idle hours, seated the livelong day before the inkslab, by jotting down 
without order or purpose whatever trifling thoughts pass through my mind, truly this is a queer 
and crazy thing to do!" 
 
(Để giết thì giờ rảnh rỗi, ngồi suốt ngày trước nghiên mực, và bằng cách ghi vội xuống, không 
theo một trật tự hay mục đích nào, bất cứ ý nghĩ tầm phào nào đi qua trong tâm trí tôi thì thực sự 
là một việc làm kỳ quái và điên rồ!) 
 
Tiếp tục bày tỏ quan điểm về đọc sách, Sư Kenkō lý luận như sau:  
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"It is desirable to have a knowledge of true literature, of composition and versifying, of wind and 
string instruments; and it is well, moreover, to be learned in precedent and court ceremonies, so 
as to be a model for others. One should write not unskillfully in the running hand, be able to sing 
in a pleasing voice and keep good time to music; and, lastly, a man should not refuse a little 
wine when it is pressed upon him." 
  
(Thật là đáng khao khát để có một kiến thức chân chính về văn học, về sáng tác và thơ văn, về 
các nhạc khí tiêu sáo và dây; và hơn nữa, cũng được biết về các nghi lễ triều đình và ưu tiên để 
trở thành một tấm gương cho người khác.  Khi không có khả năng, người ta không nên viết liên 
tục mà không nhấc ngọn bút lên (tức là cách viết tùy bút), phải có khả năng ca hát với một giọng 
khả ái và giữ khoảng thời gian nghe âm nhạc có chừng mực hợp lý; và sau hết, nam nhân không 
nên từ chối một chút rượu khi được mời." 
 
"To sit alone in the lamplight with a book spread out before you, and hold intimate converse with 
men of unseen generations - such is a pleasure beyond compare." 
  
(Để ngồi một mình dưới ánh đèn với một cuốn sách trải ra trước mặt, và trò chuyện thân mật với 
những người thuộc về thế hệ xa xưa - đó thật là một khoái cảm vượt trên mọi so sánh." 4 
 
Thiển nghĩ bất cứ người nào cũng có thể đạt được cái khoái cảm độc đáo ngồi một mình dưới 
ánh đèn với một cuốn sách trải ra trước mặt, và trò chuyện thân mật với những người thuộc về 
thế hệ xa xưa, nếu người ta còn đủ minh mẫn để khảo cứu các tác phẩm của người xưa, và thảo 
luận quan điểm với người xưa trong bối cảnh xưa và nay, và khi tâm và ý thực sự làm được như 
vậy thì đúng như Sư nói: đó thật là một khoái cảm không có gì có thể so sánh được!  

 
 
* 

*       * 
 

 
Tạp chí Smithsonian, số tháng 6-2011, đăng bài The Timeless Wisdom of Kenko do tác giả Lance 
Morrow viết súc tích, tuy nhiên, có đề cập khá nhiều nhân vật lịch sử then chốt nên bài viết có 
thể gây chút mơ hồ đối với một số độc giả.  Nếu độc giả đọc chậm, tham khảo cước chú được bổ 
sung và thỉnh thoảng ngưng lại một chút để suy gẫm thì không có vấn đề gì.  Tôi dịch ra Việt 
ngữ như dưới đây - trong trường hợp độc giả thấy tối nghĩa thì xin tham khảo với toàn văn của 
bản gốc Anh ngữ được đăng ngay sau bản dịch Việt ngữ. 
 
Ngoài ra, tôi có cảm hứng để đăng lại ở đây một bài mà tôi viết tại California, mùa lễ 
Thanksgiving 2008, với tựa đề Quan điểm thẩm mỹ Nhật Bản. 
 
 

                                                           
4 Adapted from The Tzuredzure gusa of Yoshida no Kaneyoshi translated by George Sansom. Asiatic Society of 
Japan Transactions, 39, 1911. A longer extract is printed in Anthology of Japanese Literature compiled and edited 
by Donald Keene. Grove Press New York 1955. 
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Trí tuệ vượt thời gian của Sư Kenko 
 
 
 
Các lời khuyên nhủ của một nhà sư bình luận Nhật Bản (sống vào thế kỷ thứ XIV) một khi 
trải qua toàn bộ các giai đoạn khó khăn từ gập ghềnh bất định đến tiên liệu được. 
 
 
 
 

 
 
Sư Kenko có chút trở ngại khi sống trong quan điểm: sự việc ngày càng trở nên xấu hơn.  
Sư viết: "Điều quý báu nhất trong đời sống là tính chất bất xác định của nó." 
 
(Kenko had little trouble living with the idea that things were getting worse. "The most 
precious thing in life is its uncertainty," he wrote.)  
 
 
 
  
Tác giả:   Lance Morrow, Smithsonian magazine, June 2011  
Dịch và bổ túc:  June 14, 2011 
   Phạm Văn Bân 
   Fan Wen Bin 

   范文彬  
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Vào khoảng năm 1330, một nhà sư Phật giáo kiêm thi nhân tên là Kenko viết cuốn Tiểu luận 
trong khi nhàn rỗi (Essays in Idleness (Tsurezuregusa) - một tập hợp những tư tưởng kỳ dị, điềm 
tĩnh và quý báu như châu ngọc của ông về đời sống, tử vong, khí hậu, lễ nghi, thẩm mỹ, thiên 
nhiên, say rượu, nói chuyện phiếm nhàm chán, tình dục, thiết kế nhà cửa, các nét đẹp của sự suy 
sút và bất toàn hảo. 
 
Trong vị trí một nhà sư, Sư Kenko là một người từng trải khôn ngoan một cách đáng ngạc nhiên; 
trong vị trí một cựu triều thần, ông có tư tưởng khác thường.  Sư là một người theo thuyết định  
mạng và là một người kỳ dị.  Sư nói rõ nét đẹp thẩm mỹ Nhật Bản như một cái gì vô thường, 
mang tính chất thừa kế - một nét thẩm mỹ hầu như vừa đúng để không thể chịu đựng được vào 
lúc mà một trận động đất và sóng thần có thể làm tan nát những xếp đặt hiện hữu. 
 
Sư Kenko khao khát một thời đại hoàng kim, một thành phố Camelot kiểu Nhật Bản5, khi mà 
vạn vật đều được thích nghi 6 và duyên dáng.  Sư e ngại rằng "không còn ai biết lễ nghi đúng 
cách để treo một túi cung tên trước nhà của một người bị vua bạc đãi."  Thậm chí, Sư tiếc nuối 
rằng không còn ai nhớ đúng hình dáng của dụng cụ tra khảo hoặc cách thức thích hợp để gông 
tội nhân vào đó.  Sư nói sự tàn bạo có suy xét là hành vi phạm tội tồi tệ nhất của con người.  Sư 
tin tưởng rằng "nghệ thuật cai trị một quốc gia là căn cứ trên tính tiết kiệm."  
 
Một hoặc hai bài tiểu luận của Sư có tính chất thuần túy thông tin (không nên nói là kỳ quái).  
Một trong những mục yêu thích của tôi là bài tiểu luận số 49 với toàn văn như sau "Bạn không 
bao giờ đặt gạc nai mới của một con nai lên mũi để ngửi mùi.  Chúng có những con côn trùng 
nhỏ sẽ bò vào mũi và ăn sống bộ não." 
 
Trong vùng biển động mạnh, người thủy thủ có thể nắm chắc lan can tàu và dán mắt vào một vật 
ở phía xa để tự ổn định và tránh say sóng.  Tôi đọc các tiểu luận của Sư Kenko trong cùng một lý 
do tương tự như vậy. 
 
Sư Kenko sống trên một hành tinh khác - hành tinh Địa Cầu vào thế kỷ thứ 14.  Nhưng nếu tiến 
thẳng từ thế kỷ thứ 14 đến 21 thì sẽ nhận thức được tính chất đàn hồi của thời gian mà trong đó, 
những lời bóng gió của Sư về sự thoái hóa và suy giảm sẽ vang ngược lại với chính chúng ta.  
Một loại cộng hưởng âm thanh: xuất phát từ Sư Kenko, tư tưởng chúng ta phục hồi một cách 
nhanh chóng qua suốt thời gian đó với một nét duyên dáng xa lạ cùng nụ cười đồng ý. 
 
Sư Kenko vốn là một thi nhân và làm quan cận thần tại Kyoto dưới triều đình của Hoàng Đế Go-
Daigo.  Đó là một thời thay đổi hỗn loạn.  Go-Daigo bị lật đổ và đẩy đi lưu vong bởi chế độ 
tướng quân 7 thuộc dòng họ Ashikaga.  Sư Kenko rút lui về một căn nhà tranh, nơi ông sống và 

                                                           
5 Theo huyền thoại, Camelot là một thành phố của vua Arthur, nơi mà chân lý, thiên thần, văn minh, hòa bình và mỹ 
thuật hiện hữu. 
6 "thích nghi" dịch chữ becoming: suitable; appropriate 
7 "tướng quân" dịch chữ Shōgun.  Tướng quân Minamoto Yoritomo là người đầu tiên tiếm quyền cai trị của triều 
đình Kyoto và thực sự cai trị toàn nước Nhật Bản, xưng danh Sei-i Daishōgun (Chinh Di Đại Tướng Quân, gọi tắt là 
Tướng Quân, nghĩa là vị đại tướng trừng trị mọi rợ).  Nơi làm việc được gọi là Mạc Phủ (nghĩa là trương màn lên để 
che phủ làm việc), do đó còn gọi là chế độ Mạc Phủ - kéo dài đến thời Minh Trị Thiên Hoàng mới chấm dứt.  
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sáng tác 243 bài tiểu luận Tsurezuregusa.  Người ta tin rằng Sư phóng bút để ghi lại ý nghĩ của 
Sư trên những mảnh giấy rời và dán lên vách của căn nhà tranh, và sau khi Sư qua đời thì bạn 
của Sư, tướng quân kiêm thi nhân Imagawa Ryoshun gỡ những mảnh giấy này và sắp xếp thành 
thứ tự để đưa vào văn học Nhật Bản.  (Về sau, câu chuyện của những mảnh giấy trên tường này 
bị nghi ngờ, nhưng trong mọi trường hợp, các bài tiểu luận tồn tại.)  
 
Sư Kenko là người đồng thời với thi nhân Dante 8, một nhân vật khác mà có lúc cũng là một 
người của đại chúng và cũng là quan cận thần phải sống tha hương trong những giai đoạn bất ổn.  
Qua nhiều cách, tâm trí của họ hoàn toàn khác nhau.  Thần Khúc (The Divine Comedy) khảo sát 
về sự sống đời đời; Tiểu luận trong khi nhàn rỗi (Essays in Idleness) lại trầm tư mặc tưởng về sự 
tàn lụi nhanh chóng.  Dante với nét mỹ lệ, trong sáng và huy hoàng đáng sợ, Sư Kenko có nét 
duyên dáng không cần trau chuốt.  Họ nói về ngày tận thế trong cách tương phản: thi nhân Ý Đại 
Lợi tự dàn dựng rằng ông trải qua một thời gian chịu đựng đau khổ trong chốn quan trường, soạn 
thảo bộ luật tội lỗi và sáng chế những trừng phạt kinh khủng.  Mặc cho những xót xa của Sư về 
cảnh tra tấn lạc hậu, Sư Kenko hầu hết viết về những sai lầm và vụng về trong xử thế, và chính 
giáo pháp về sự bất định của Phật giáo đã chế ngự thế giới của ông.  Thần Khúc là một trong 
những tượng đài của văn học thế giới.  Tiểu luận trong khi nhàn rỗi hàm súc, ngắn gọn và bên 
ngoài Nhật Bản không mấy ai biết đến. 
 
Sư Kenko viết "Người ta nói về thoái hóa, giai đoạn tận thế, tuy nhiên bầu không khí cổ xưa - 
không bị ô nhiễm bởi thế giới - hết sức rực rỡ vẫn còn chiếm ưu thế ở phía trong các vách tường 
hoàng cung."  Như  người phiên dịch Kenko là Donald Keene quan sát, có "sự tin chắc rằng thế 
giới ngày càng trở nên tồi tệ hơn" xuyên thấu qua các tiểu luận.  Đó là một cách bướng bỉnh để 
phản ảnh rằng người ta đã tiên liệu ngày tận thế từ nhiều thế kỷ trước đây.  Bi quan dai dẳng như 
vậy hầu như cho người ta một niềm hy vọng. 
 
Cũng có chút an ủi để biết rằng Sư Kenko là một người thủy thủ nắm lan can tàu, dán chặt mắt 
vào khắp mặt nước:  "Điều thích thú nhất trong tất cả thú tiêu khiển là ngồi một mình dưới ánh 
đèn, một cuốn sách trải ra trước mắt, và làm bạn với những người thuộc về một quá khứ xa xôi 
mà bạn chưa bao giờ biết họ."  Sư Kenko giống như một người bạn tái xuất hiện, sau một cuộc 
biệt ly lâu dài, và nói chuyện trở lại với bạn như thể Sư chỉ mới rời căn phòng trong chốc lát. 
 
                                                                                                                                                                                           
(徵夷大將軍的衙門,稱為幕府,故俗稱其為幕府將軍,在日本,也常簡稱其為將軍: Chinh Di Đại Tướng Quân đích 

nha môn, xưng vi Mạc Phủ, cố tục xưng kỳ vi Mạc Phủ Tướng Quân, tại Nhật Bản, dã thường giản xưng kỳ vi 

Tướng Quân.) 
8 Dante, tên đầy đủ là Dante Alighieri (1265-1321) là một nhà thơ, thần học, triết học uyên bác người Ý, nổi tiếng 
với hai kiệt tác La Divina Comedia (Thần Khúc) và La Vita Nuova (Cuộc đời mới). Tập thơ La Divina Commedia 
gồm ba phần: Địa ngục, Tĩnh ngục, và Thiên đường.  Mỗi phần có 33 khúc, cộng môt khúc mở đầu, với hơn 14,000 
câu thơ.  La Vita Nuova là một kiệt tác thơ và văn xuôi về tình yêu (của Dante và Beatrice Portinari).  Đây là một 
câu chuyện tình yêu độc đáo: Dante bắt đầu yêu say đắm khi gặp Beatrice nghiêng đầu chào vào lúc nàng mới 9 
tuổi.  Từ đó, Dante như người mất hồn đến nỗi không dám gặp lại Beatrice.  Điều không vui là sau đó, Beatrice đi 
lấy chồng nhưng Dante vẫn không sao gột rửa hình ảnh của  tình yêu của Dante đối với Beatrice; và có lẽ mối tình 
đơn phương và tuyệt vọng này là nguồn cảm hứng cho Dante sáng tác La Vita Nuova và La Divina Commedia.  
Beatrice mất năm 1290, Dante thương khóc khôn nguôi và thể theo lời đồn, người ta không bao giờ còn thấy Dante 
cười sau khi Beatrice qua đời. 

http://www.bestbeez.com/HvDict/servlet/xHanVietChuThich
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Sư Kenko quyến rũ, kỳ dị, không bao giờ bi quan.  Hầu như Sư quá sức thông minh nên không bị 
bi quan, hoặc trong mọi trường hợp, Sư đúng là một Phật tử triệt để.  Trong một tiểu luận, Sư 
viết, "Có lần một nam nhân nào đó nói, 'Chắc chắn không có gì đáng yêu thích bằng mặt trăng,' 
nhưng một nam nhân khác đáp lại, 'Sương đêm còn kích động tôi nhiều hơn.'  Thật là thú vị khi 
họ tranh luận về quan điểm này." 
 
Sư yêu thích tính chất tạm thời: "Điều quý báu nhất trong đời sống là tính chất bất xác định của 
nó."  Sư đưa ra một quan điểm thẩm mỹ khai hóa: "Để một cái gì đó ở trạng thái bất toàn sẽ 
khiến nó trở nên thú vị và cho người ta cảm giác là còn phát triển được nữa."  Toàn hảo là tầm 
thường vô vị.  Không đối xứng và không theo quy tắc thì tốt hơn. 
 
Sư nhấn mạnh sự quan trọng của khởi đầu và kết cục, thay vì chỉ có đầy thô tục hoặc thành công: 
"Có phải chúng ta bị giả định rằng chỉ nên ngắm hoa anh đào khi nào nó nở rộ không, chỉ nên 
ngắm mặt trăng khi nào không có mây không?  Ao ước ngắm mặt trăng trong khi đang chờ đón 
cơn mưa, hạ màn cửa và không biết mùa Xuân đang qua đi - đó là những việc còn kích động một 
cách thâm sâu hơn.  Những nhánh cây sắp nở hoa hoặc vườn tược rải rác những đóa hoa phai 
màu chính là những gì xứng đáng cho chúng ta ngưỡng mộ." 
 
Vào lúc hoa đã héo, vào lúc tài sản suy sụt, và chỉ còn đầy thô tục thì có lẽ sẽ đưa đến một cái gì 
đó rất không hứa hẹn, giống như là các khoản mục đầu tư do Bernard Madoff  9 quản lý, có lẽ lúc 
đó con mắt mới biết được giá trị của một mặt trăng bị mây che khuất. 
 
Về nhà cửa, Sư Kenko nói: "Như một quy luật, có thể biết tính cách của một người thông qua 
chỗ cư trú của người đó."  Thí dụ: "Một cái nhà mà nơi đó có đông công nhân lau chùi thật tỉ mỉ, 
nơi có những trang trí Nhật Bản và Trung Hoa lạ lùng và hiếm có được trưng bày, và ngay cả 
cây cỏ trong vườn cũng được trồng trọt một cách không tự nhiên thì cái nhà đó rất xấu xí để nhìn 
đến và buồn chán nhất.  Một cái nhà nên được trông thấy như là có người đang sống ở đó, không 
khoe khoang."   Đó là những điều quá đáng đối với kiểu mẫu biệt thự McMansion. 10 
 
Trong thời gian thay đổi do bị chấn thương, một số văn nhân hay nghệ sĩ hay sáng tác gia có thể 
rút ra khỏi thế giới đang sống để sáng tạo thế giới riêng của họ - một kiểu hoang đảo của 
Prospero. 11 
 
Đó là cách mà nhà văn Montaigne 12, sống vào thời chiến tranh giữa Thiên chúa giáo và Tin 
Lành tại Pháp vào thế kỷ thứ XVI, viết cuốn Tiểu luận (Essaies) khiến văn học bị thay đổi.  Sau 
                                                           
9 Bernard Madoff  (1938 - hiện trong tù) là một tỷ phú Mỹ, thực hiện thủ đoạn lừa bịp lớn nhất (kiểu Ponzi) qua thị 
trường chứng khoán, hàng ngàn nhà đầu tư mắc bẫy với hàng chục tỷ đô-la, khởi sự từ thập niên 1970s.  Tháng 3-
2009, Bernard Madoff chịu nhận tội.  Tháng 6-2009, Tòa kết án tối đa: 150 năm tù ở.  Có khoảng 65 tỷ đô-la, kể cả 
số tiền lời ngụy tạo, bị biến mất từ các trương mục đầu tư khách hàng của Bernard Madoff.  Tòa án ước tính các nhà 
đầu tư bị mất khoảng 18 tỷ đô-la. 
10 Biệt thự McMansions thường được xem như một biểu hiện đẳng cấp do khổ cỡ quá rộng lớn, vượt quá mức cần 
thiết cho một gia đình, cũng như chi phí bảo trì quá cao. 
11 Trong vở kịch The Tempest(Giông tố) của William Shakespeare, Prospero là tên của một công tước (Duke of 
Milan), sống lưu vong trong 12 năm trên một hoang đảo.  
12 Michel de Montaigne (1533-1592) sinh ra từ một gia đình giàu có nhưng vào năm 38 tuổi, ông từ bỏ các việc làm 
chính trị và rút lui về lâu đài do thừa kế của gia đình để viết hai cuốn đầu tiên của cuốn Tiểu Luận (Essays).  Khi 
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một sự nghiệp được quý trọng - làm cận thần cho vua Charles IX, làm thành viên cho nghị viện 
Bordeaux, là một người bạn của cả Henry III và Henry of Navarre trong những trận chiến tôn 
giáo đẫm máu, Montaigne rút vào một lâu đài tròn thuộc bất động sản của gia đình tại Bordeaux.  
Ông công bố: "Trong năm Chúa Christ 1571, ở tuổi 38, vào ngày cuối của Tháng Hai, sinh nhật 
của Michel de Montaigne, bị mệt mỏi quá lâu trong công việc làm tôi tớ cho triều đình và đại 
chúng, trong khi vẫn còn đầy đủ sức khỏe, ông về hưu trong sự bảo bọc của thi ca thuần khiết, 
nơi mà trong sự tĩnh lặng và thoát mọi ràng buộc, ông sẽ dùng một phần nhỏ còn lại trong đời, 
hiện đã mất hơn phân nửa ... ông cống hiến (sự rút lui hạnh phúc về cội nguồn này) cho tự do, 
yên tĩnh và nhàn rỗi của ông." 13 
 
Tấm gỗ ở cửa vào lâu đài được khắc, "Tôi biết cái gì?" - một câu hỏi trước khi được nổi tiếng 
qua thời kỳ văn nghệ Phục Hưng và phong trào Khai Sáng.  Rồi, được bao quanh bởi một thư 
viện có 1,500 cuốn sách của ông, ông bắt đầu viết. 
 
Montaigne đi theo một phương pháp sáng tác rất giống phương pháp của Sư Kenko.  Tiếng Nhật 
Bản gọi là zuihitsu, hoặc "viết theo ngọn bút" - nghĩa là, ghi nhanh các ý nghĩ khi chúng đến 
trong đầu của bạn. 14  Phương pháp này có thể sinh ra những kết quả đáng khâm phục, nếu bạn là 
Sư Kenko hay Montaigne. 

                                                                                                                                                                                           
phát hành vào năm  1580, với cuốn thứ ba vào năm 1588, Tiểu Luận đã dẫn nhập một hình thức văn chương mới cho 
văn học Âu châu.   Montaigne viết nhiều chủ đề: giáo dục, say rượu, chiến tranh, sám hối, trong đó nét luôn luôn nổi 
bật là chủ nghĩa hoài nghi (Skepticism.)  Tư tưởng then chốt của ông được khắc vào trần lâu đài như sau: 
 
The plague of man is the opinion of knowledge.  
I establish nothing. I do not understand. I halt. I examine.  
Breath fills a goatskin as opinion fills an hollow head.  
Have you seen a man that believes himself wise? Hope that he is a fool.  
I am Human, let nothing human be foreign to me.  
What inanity is everything!  
 
Ông nổi tiếng nhất với câu hỏi đầy hoài nghi: "Que sais-je?" (Tôi biết cái gì?)  Cảm hứng từ những nhận xét của 
mình về đời sống và tư tưởng của các nhân vật đồng thời, ông tìm thấy rằng bản chất căn bản nhất của con người là 
tính chất đa dạng rộng rãi và thường hay thay đổi.  Ông mô tả một cách khách quan về trí nhớ kém của mình, khả 
năng giải quyết vấn đề và hòa giải, sự khinh bỉ của ông đối với những người mưu cầu danh tiếng, cũng như nỗ lực 
tách mình khỏi thế sự để chuẩn bị cho cái chết của chính ông.  Ông viết về sự ghê tởm của mình về các mâu thuẫn 
tôn giáo đương thời - phản ảnh chủ nghĩa hoài nghi và niềm tin rằng "chắc chắn nhân loại không thể đạt được chân 
lý."  Bài thơ dài nhất trong Tiểu Luận là Apology for Raymond Sebond, nói về châm ngôn nổi tiếng của ông: Que 
sais-je?" (Tôi biết cái gì?)  Montaigne xem hôn phối là cần thiết để sinh con, nhưng ông không thích những tình cảm 
quá mạnh của tình yêu đam mê bởi vì ông cho đó là có tính chất phá hoại cho tự do.  Trong giáo dục, ông ưa chuộng 
dùng thí dụ cụ thể và kinh nghiệm trải qua để giảng dạy những vấn đề trừu tượng.   
13 Đoạn văn trên được trích hơi khác như sau: 
In the year of Christ 1571, at the age of thirty-eight, on the last day of February, anniversary of his birth, Michel de 
Montaigne, long weary of the servitude of the court and of public enjoyments, while still entire, retired to the bosom 
of the learned Virgins [Muses], where in calm and freedom from all cares he will spend what little remains of his 
life now more than half run out. If the fates permit, he will complete this abode, this sweet ancestral retreat, and he 
has consecrated it to his freedom, tranquility, and leisure. 
14 zuihitsu dịch từ Kanji là tùy bút (隨筆), nghĩa là tư tưởng xuất phát ra trong đầu, rồi cứ thuận theo đó mà dùng bút 

ghi chép lại.  Cách viết tùy bút nổi lên vào thời đại Bình An (平安時代: Bình An thời đại Heian jidai, từ năm 794 
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Tôi nhận thấy cả hai đều tồn tại một cách vững vàng.  Sự cân bằng của một người tùy thuộc vào  
nội nhĩ (phần bên trong của lỗ tai - hàm ý là tiếng vọng của lý trí); chính do nội nhĩ mà những 
nhà văn nêu trên phát ngôn.  Đôi khi tôi tìm ảnh hưởng bằng cách vùi đầu vào các câu chuyện 
Bertie Wooster của P. G. Wodehouse, người đã viết những câu tuyệt vời - chẳng hạn như câu mô 
tả một tu sĩ trang nghiêm như sau: "Ông có gương mặt của một con cừu mang một nỗi bi thảm bí 
mật."  Tương tự như thế, cuối cùng Wodehouse sẽ sống lưu vong (cả về mặt địa lý và tâm lý), 
trong một căn nhà tranh ở Long Island (Mỹ), xa xôi với quê hương Anh quốc của ông.  Ông tạo 
ra Bertie Wooster Neverland - một chỗ kỳ quái của kẻ ngu ngốc.  Nhà ảo thuật hầu như là người 
quản gia Jeeves. 15 
 
Wodehouse, Kenko, Dante và Montaigne tạo nên một nhóm bốn người khó có thể xảy ra và cực 
kỳ vui nhộn.  Họ đến như là những người ngoài hành tinh thân hữu để vỗ về nội nhĩ, và để giải 
tỏa cảm giác mạnh của con người ngày nay khi bị cô lập trên trái đất - một trái đất mà tự nó 
dường như càng ngày càng trở nên xa lạ, khó hiểu và không thân hữu.  Chính là một hình thức 
kiêu căng, hợm hĩnh khi bạn tưởng tượng rằng bạn đang sống trong giai đoạn tệ hại nhất- luôn 
luôn có sự tệ hại hơn.  Trong những lúc tệ hại và sóng gió trên biển cả, nỗi lo sợ tự nhiên là sự 
việc sẽ trở nên tệ hại hơn, và không bao giờ khá hơn.  Đó là một cú "điện giật" đối với người Tây 
phương, mang tâm tư tiến bộ một cách tự nhiên, được huấn luyện để nghĩ về lịch sử là thăng tiến 
- giống như thị trường chứng khoán, giống như giá cả nhà cửa - để tìm thấy các xu hướng đang 
chạy theo một hướng khác. 
 
Tuy nhiên, tôi nhớ có lần đến Kyoto, cảnh sống tha hương của Sư Kenko, và sau đó tôi đón xe 
lửa tốc hành đến Hiroshima. Công viên tưởng niệm còn đó, và bảo tàng viện tưởng niệm với hồ 
sơ khủng khiếp về những gì xảy ra trong tháng 8-1945 - tự nó là địa ngục - và bộ khung mái vòm 
cháy đen của thành phố, được bảo tồn như là một nhắc nhở.  Nhưng nếu không thì ... một thành 
phố thịnh vượng, nhộn nhịp, với hàng ngàn bảng hiệu bằng đèn neon nhấp nháy biểu tượng của 

                                                                                                                                                                                           
đến 1185) qua cuốn nhật ký Chẩm Thảo Tử (枕草子 nghĩa là cái gối cỏ, được biết dưới tên tiếng Anh là The Pillow 

Book) của một cung nữ - không biết tên thật, vì vậy gọi là Thanh Thiểu Nạp Ngôn (清少納言- ký âm tiếng Anh là 

Sei Shōnagon - trong đó Thanh xuất phát từ chữ Thanh Nguyên (清原: triều vua mà cung nữ này phục vụ) và Thiểu 
Nạp Ngôn là một chức quan nhỏ.  Chẩm Thảo Tử là cuốn nhật ký mà cung nữ này ghi lại những nhận xét và suy về 
cuộc sống trong cung.  Đến thời đại Liêm Thương (鎌倉時代: Liêm Thương thời đại Kamakura jidai, 1185–1333) , 
lối văn tùy bút bắt rễ mạnh mẽ với tư tưởng Phật giáo nên thường viết những trầm tư mặc tưởng về tính chất vô 
thường của thế giới vật chất. 
15 Sir Pelham Grenville Wodehouse (15 October 1881 – 14 February 1975) là một nhà hài kịch, châm biếm, người 
Anh.  Ông sáng tác và hoạt động trong các lãnh vực tiểu thuyết, truyện ngắn, kịch, thơ, nhạc và báo chí, trong đó 
Bertram Wilberforce "Bertie" Wooster là một nhân vật tưởng tượng trong các truyện ngắn Jeeves.  Jeeves cũng là 
một nhân vật tưởng tượng. 
   
Bertie Wooster Neverland: trong đó, từ ngữ Neverland thường được dùng để chỉ khu nông trại của Michael Jackson.  
Và cũng được dùng để chỉ một vùng đất trong chuyện thần tiên, nơi mà tất cả mọi người không bao giờ già đi. 
 
"Một chỗ kỳ quái của kẻ ngu ngốc" dịch nhóm chữ the Oz of the twit 
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các công ty quen thuộc.  Và khi bạn băng qua một ngã tư đông đúc, dấu hiệu " Walk" phát ra 
tiếng leng keng nhỏ với giọng tiếng Nhật "Comin' Through the Rye." 16 
 
Những người nào nói thế giới đã thành địa ngục có thể đúng.  Cũng đúng khi nói địa ngục, trái 
với Dante, có thể là tạm thời. 
 
Dante, Kenko và Montaigne, tất cả đều viết trong vị trí là những người bị tước bỏ quyền lực - từ 
sự hiện hữu của quyền lực.  Nhưng quyền lực cũng chỉ là tạm thời. 
 
Mỗi một thời điểm sẽ tái điều chỉnh tọa độ của hy vọng và tuyệt vọng - một số tái điều chỉnh sẽ 
bạo lực hơn.  Ngày nay chúng ta sống trong một chứng thực của mô hình Bertrand Russell: "các 
lốm đốm và thay đổi đột ngột."  Năm 1931, triết gia này viết, "Tôi nghĩ tất cả vũ trụ chỉ là các 
điểm lốm đốm và thay đổi đột ngột, không có sự thống nhất, không có sự liên tục, không có sự 
gắn kết hoặc trật tự hoặc bất cứ tài sản nào khác mà các cô giáo dạy tại tư gia yêu chuộng ...  Vũ 
trụ gồm có các biến động ngắn, nhỏ và rối loạn.  Trật tự, thống nhất và liên tục là những phát 
minh của con người, cũng giống y như là danh mục sách và bách khoa toàn thư." 
 
Sư Kenko viết trong một tiểu luận: "Không có gì quyến rũ một nam nhân dễ dàng cho bằng ham 
muốn tình dục.  Ông tiên Kume mất hết phép thần thông sau khi nhìn thấy đôi chân trắng nõn nà 
của một cô gái đang giặt quần áo.  Điều này khá dễ hiểu khi cứu xét nét tròn trĩnh bóng láng của 
tay chân thiếu nữ và thịt da không có liên quan gì đến mưu mẹo gian xảo. 
 
Điều trên cũng gửi một tiếng vang khá kỳ lạ vọng lại cho thời đại chúng ta.  Phép thần thông mà 
ông tiên bị mất là khả năng bay trên không của ông.  Thế giới chúng ta đã lấy lại phép thần thông 
này, và cho chúng ta Charles Lindbergh 17, Hiroshima, du lịch vòng quanh thế giới, 9/11 và kẻ 
khủng bố người Niger trên chuyến bay đến Detroit vào ngày Giáng Sinh đã làm cháy quần lót. 
 
Chúng ta được bao bọc bởi nhiều phép thần thông, vài phép tốt, vài phép xấu, hoặc cả tốt lẫn xấu 
- một sự thặng dư hỗn loạn về phép thần thông.  Nhà sư đơn lẻ Kenko phóng bút ghi những tư 
tưởng kỳ quái, gay gắt trên những mảnh giấy rời - và những mảnh giấy rời này còn tồn tại qua 
nhiều thế kỷ chỉ do may mắn mà thôi; chúng cũng có thể mục nát trên vách tường hoặc hủy hoại 
trong rác rến.  Nhưng hãy nhìn phép thần thông của chúng ta ngày nay: bạn có thể Google 18 
Kenko, và nếu bạn có Kindle hay Nook hay iPad hay dụng cụ e-reader 19 nào khác, bạn có thể 

                                                           
16 nhái giọng Nhật từ tiếng: Coming. Through the Right. 
17 Charles Lindbergh là một phi công, nhà phát minh và thám hiểm nổi tiếng của Mỹ.  Ông được tặng thưởng huân 
chương cao quý nhất của Không Quân Mỹ: Huân chương Danh Dự (Medal of Honor) vào lúc đang là Đại Úy cho 
U.S. Army Air Corps Reserve do chuyến bay từ thành phố New York đến Paris, May 20–21, 1927 với lời khen: 
  
"For displaying heroic courage and skill as a navigator, at the risk of his life, by his nonstop flight in his airplane, the 
"Spirit of St. Louis", from New York City to Paris, France, 20–21 May 1927, by which Capt. Lindbergh not only 
achieved the greatest individual triumph of any American citizen but demonstrated that travel across the ocean by 
aircraft was possible." 
18 Google: tiếng gọi hệ thống tìm kiếm tin tức trên internet của Google; ở đây được dùng như một động từ và có 
nghĩa là dùng Google để tìm kiếm tin tức.  Có lẽ ngày nay tiếng Google trở thành một tiếng quốc tế bởi ai cũng biết.  
19 e-reader: là một chương trình (program) để xem các sách điện tử dưới hình thức Palm Digital Media, chẳng hạn 
như: iPhone, PalmOS, WebOS, Android, Symbian, BlackBerry, Windows Mobile Pocket PC/Smartphone, 
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tập hợp một cách điện tử hóa tất cả Kenko hay Dante hay Montaigne trên một màn ảnh phẳng và 
mỏng - cũng có thể từ đó mà làm tất cả biến mất bằng một cái chạm nhẹ, chỉ trong chớp mắt. 20 
 
Một vũ trụ có bề ngoài lừa lọc 21 : sáng tạo và phi sáng tạo -  poof! 22  Các nhà văn quý trọng bị 
tan biến một cách kỳ diệu qua Web, bạn đã lấy họ ra khỏi không gian.  Và họ có thể biến mất 
một cách nhanh hơn những đóa hoa hư ảo hoặc ánh trăng bị mây che của Sư Kenko.  Vũ trụ 
không phải là một vật rắn chắc. 
 
Chúng ta luôn luôn nghĩ rằng viết văn là cô đơn và thậm chí là công việc làm thầm kín.  Dĩ nhiên 
một nhà văn vĩ đại không cần phải là một ẩn sĩ (thí dụ như Shakespeare.)  Tôi tự hỏi liệu 
Montaigne hay Kenko hay (lạy Chúa giúp con) Dante sẽ có trên Facebook hay Twitter, nói 
chuyện phiếm và gửi tin ra trong sự đoàn kết chan hòa của hình thức xã hội mới này hay không?  
Có những việc như sống lưu đày hay ẩn dật hay cô đơn trong thế giới của Skype (một nơi đông 
người chen chúc) hay không?  Hệ thống mạng lưới mới có cải tiến phẩm chất của suy tư và viết 
văn hay không?  Chắc chắn nó sẽ thay đổi diễn trình - nhưng như thế nào, và đến mức nào?  
Chúng ta chưa biết được.  Thật kỳ quái là đôi khi, viết trong một căn phòng ồn ào lại dễ hơn là 
trong yên lặng và đơn độc; trong một thời gian tôi thích viết trong khi đi lên, đi xuống Manhattan 
ở đại lộ Lexington IRT 23 - tiếng rầm rầm lách cách của xe và tiếng ken két của đường rầy đã cải 
tiến sự tập trung của tôi, và tôi thích có "bạn" như thế trong khi tôi viết tháu ra.  Tôi bị thu hút và 
được xoa dịu một cách quái lạ bởi nghi thức của tàu điện ngầm, trong đó yêu cầu rằng gương 
mặt của tất cả hành khách đa dạng - Á châu, Phi châu, người Mỹ Latin, Âu châu - trong suốt 
chuyến tàu, nên giữ vẻ bất động và không thể đọc được nét mặt: không được tiếp xúc bằng mắt, 
những mặt nạ toàn hảo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                           
và Macintosh.  Ngày 20-7-2009, Barnes & Noble thông báo hình thức eReader sẽ là phương pháp mà họ sẽ sử dụng 
để phát hành e-books.  Apple iPhone/Touch, Blackberry, Mac OS X, và Windows đều sẵn sàng để sử dụng trên 
eBooks website của Barnes & Noble. 
20 chỉ trong chớp mắt dịch nghĩa bóng của chữ nanosecond.  Một nanosecond bằng 1 phần tỷ của 1 giây. 
21 "Một vũ trụ có bề ngoài lừa lọc" dịch nghĩa bóng của chữ A trompe l’oeil universe, nghĩa đen: cảnh nhìn như thật 
22 poof: tán thán từ, dùng để chỉ sự biến mất đột ngột  
23 IRT: viết tắt của các chữ in regards to, in real time, in reply to; ở đây có nghĩa là in real time 

http://en.wikipedia.org/wiki/Barnes_%26_Noble
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The Timeless Wisdom of Kenko 
 
 
A 14th-century Japanese essayist's advice for troubled times runs the gamut 
from quirky to prescient  
 

Kikuchi Yosai / Wikipedia.org  
 
Kenko had little trouble living with the idea that things were getting worse. "The 
most precious thing in life is its uncertainty," he wrote. 
 
 
By Lance Morrow  
Smithsonian magazine, June 2011  
 
 
 
Around the year 1330, a poet and Buddhist monk named Kenko wrote Essays in Idleness 
(Tsurezuregusa)—an eccentric, sedate and gemlike assemblage of his thoughts on life, death, 
weather, manners, aesthetics, nature, drinking, conversational bores, sex, house design, the 
beauties of understatement and imperfection. 
 
For a monk, Kenko was remarkably worldly; for a former imperial courtier, he was unusually 
spiritual. He was a fatalist and a crank. He articulated the Japanese aesthetic of beauty as 
something inherently impermanent—an aesthetic that acquires almost unbearable pertinence at 
moments when an earthquake and tsunami may shatter existing arrangements. 
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Kenko yearned for a golden age, a Japanese Camelot, when all was becoming and graceful. He 
worried that “nobody is left who knows the proper manner for hanging a quiver before the house 
of a man in disgrace with his majesty.” He even regretted that no one remembered the correct 
shape of a torture rack or the appropriate way to attach a prisoner to it. He said deliberate cruelty 
is the worst of human offenses. He believed that “the art of governing a country is founded on 
thrift.” 
 
One or two of his essays are purely informational (not to say weird). One of my favorites is essay 
49, which reads in its entirety: “You should never put the new antlers of a deer to your nose and 
smell them. They have little insects that crawl into the nose and devour the brain.” 
 
A sailor in rough seas may grip the rail and fix his eye on a distant object in order to steady 
himself and avoid seasickness. I read Kenko’s essays for a similar reason. 
 
Kenko lived on a different planet—planet Earth in the 14th century. But if you proceed on the 
vertical from the 14th century to the 21st, you become aware of a time-flex in which his 
intimations of degeneracy and decline resonate with our own. A kind of sonar: from Kenko our 
own thoughts bounce back across time with an alienated charm and a laugh of recognition. 
Kenko had been a poet and courtier in Kyoto in the court of the emperor Go-Daigo. It was a time 
of turbulent change. Go-Daigo would be ousted and driven into exile by the regime of the 
Ashikaga shoguns. Kenko withdrew to a cottage, where he lived and composed the 243 essays of 
the Tsurezuregusa. It was believed that he brushed his thoughts on scraps of paper and pasted 
them to the cottage walls, and that after his death his friend the poet and general Imagawa 
Ryoshun removed the scraps and arranged them into the order in which they have passed into 
Japanese literature. (The wallpaper story was later questioned, but in any case, the essays 
survived.) 
 
Kenko was a contemporary of Dante, another sometime public man and courtier who lived in 
exile in unstable times. Their minds, in ways, were worlds apart. The Divine Comedy 
contemplated the eternal; the Essays in Idleness meditated upon the evanescent. Dante wrote 
with beauty and limpidity and terrifying magnificence, Kenko with offhand charm. They talked 
about the end of the world in opposite terms: the Italian poet set himself up, part of the time, 
anyway, as the bureaucrat of suffering, codifying sins and devising terrible punishments. Kenko, 
despite his lament for the old-fashioned rack, wrote mostly about solecisms and gaucheries, and 
it was the Buddhist law of uncertainty that presided over his universe. The Divine Comedy is one 
of the monuments of world literature. The Essays in Idleness are lapidary, brief and not much 
known outside Japan. 
 
Kenko wrote: “They speak of the degenerate, final phase of the world, yet how splendid is the 
ancient atmosphere, uncontaminated by the world, that still prevails within the palace walls.” As 
Kenko’s translator Donald Keene observed, there flows through the essays “the conviction that 
the world is steadily growing worse.” It is perversely comforting to reflect that people have been 
anticipating the end of the world for so many centuries. Such persistent pessimism almost gives 
one hope. 
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There is consolation in knowing, too, that Kenko was a sailor at the rail, fixing his eye across the 
water: “The pleasantest of all diversions is to sit alone under the lamp, a book spread out before 
you, and to make friends with people of a distant past you have never known.” Kenko is like a 
friend who reappears, after a long separation, and resumes your talk as if he had left the room for 
just a moment. 
 
Kenko is charming, off-kilter, never gloomy. He is almost too intelligent to be gloomy, or in any 
case, too much a Buddhist. He writes in one of the essays: “A certain man once said, ‘Surely 
nothing is so delightful as the moon,’ but another man rejoined, ‘The dew moves me even more.’ 
How amusing that they should have argued the point.” 
 
He cherished the precarious: “The most precious thing in life is its uncertainty.” He proposed a 
civilized aesthetic: “Leaving something incomplete makes it interesting and gives one the feeling 
that there is room for growth.” Perfection is banal. Better asymmetry and irregularity. 
 
He stressed the importance of beginnings and endings, rather than mere vulgar fullness or 
success: “Are we to look at cherry blossoms only in full bloom, the moon only when it is 
cloudless? To long for the moon while looking on the rain, to lower the blinds and be unaware of 
the passing of the spring—these are even more deeply moving. Branches about to blossom or 
gardens strewn with faded flowers are worthier of our admiration.” 
 
At a time when flowers have been wilting, when assets dwindle and mere vulgar fullness may 
suggest something as unpromising as a portfolio managed by Bernard Madoff, the eye might 
appreciate a moon obscured by clouds. 
 
Of houses, Kenko says: “A man’s character, as a rule, may be known from the place where he 
lives.” For example: “A house which multitudes of workmen have polished with every care, 
where strange and rare Chinese and Japanese furnishings are displayed, and even grasses and 
trees of the garden have been trained unnaturally, is ugly to look at and most depressing. A house 
should look lived in, unassuming.” So much for the McMansion. 
 
In a time of traumatic change, some writers or artists or composers may withdraw from the world 
in order to compose their own universe—Prospero’s island. 
 
That is how Montaigne, in the midst of France’s 16th-century Catholic-Protestant wars, came to 
write his Essaies, which changed literature. After an estimable career as courtier under Charles 
IX, as member of the Bordeaux parliament, as a moderating friend of both Henry III and Henry 
of Navarre during the bloody wars of religion, Montaigne withdrew to the round tower on his 
family estate in Bordeaux. He announced: “In the year of Christ 1571, at the age of thirty-eight, 
on the last day of February, his birthday, Michel de Montaigne, long weary of the servitude of 
the court and of public employments, while still entire, retired to the bosom of the learned 
virgins, where in calm and freedom from all cares he will spend what little remains of his life, 
now more than half run out.... he has consecrated [this sweet ancestral retreat] to his freedom, 
tranquility and leisure.” 
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The wood over his doorway was inscribed to read, “Que sais-je?”—“What do I know?”—the 
pre-eminent question of the Renaissance and Enlightenment. So, surrounded by his library of 
1,500 books, he began to write. 
 
Montaigne followed a method of composition much like Kenko’s. In Japanese it is called 
zuihitsu, or “follow the brush”—that is, jot down the thoughts as they come to you. This may 
produce admirable results, if you are Kenko or Montaigne. 
 
I find both to be stabilizing presences. A person’s sense of balance depends upon the inner ear; it 
is to the inner ear that such writers speak. Sometimes I get the effect by taking a dip in the Bertie 
Wooster stories of P. G. Wodehouse, who wrote such wonderful sentences as this description of 
a solemn young clergyman: “He had the face of a sheep with a secret sorrow.” Wodehouse, too, 
would eventually live in exile (both geographical and psychological), in a cottage on Long 
Island, remote from his native England. He composed a Bertie Wooster Neverland—the Oz of 
the twit. The Wizard, more or less, was the butler Jeeves. 
 
Wodehouse, Kenko, Dante and Montaigne make an improbable quartet, hilariously diverse. They 
come as friendly aliens to comfort the inner ear, and to relieve one’s sense, which is strong these 
days, of being isolated on an earth that itself seems increasingly alien, confusing and unfriendly. 
It is a form of vanity to imagine you are living in the worst of times—there have always been 
worse. In bad times and heavy seas, the natural fear is that things will get worse, and never 
better. It’s a jolt to a Western, instinctively progressive mind, trained to think of history as 
ascendant—like the stock market, like housing prices—to find trends running in the other 
direction. 
 
Still, I remember once going to Kyoto, the scene of Kenko’s exile, and after that I took the bullet 
train to Hiroshima. The memorial park was there, and the memorial museum with its terrible 
record of what happened in August 1945—hell itself—and there was the charred skeleton of the 
dome of the city’s prefecture, preserved as a reminder. But otherwise...a bustling, prospering 
city, with a thousand neon signs flashing familiar corporate logos. And when you crossed a busy 
intersection, the “Walk” signal played a tinkling little Japanese version of “Comin’ Through the 
Rye.” 
 
Those who say the world has gone to hell may be right. It is also true that hell, contra Dante, may 
be temporary. 
 
Dante, Kenko and Montaigne all wrote as men exiled from power—from the presence of 
power. But power, too, is only temporary. 
 
Every moment readjusts the coordinates of hope and despair—some of the readjustments are 
more violent than others. We live now in a validation of Bertrand Russell’s model of “spots and 
jumps.” In 1931, the philosopher wrote:  “I think the universe is all spots and jumps, without 
unity, without continuity, without coherence or orderliness or any of the other properties that 
governesses love...it consists of events, short, small and haphazard. Order, unity and continuity 
are human inventions, just as truly as are catalogues and encyclopedias.” 
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Kenko in one essay wrote: “Nothing leads a man astray so easily as sexual desire. The holy man 
of Kume lost his magic powers after noticing the whiteness of the legs of a girl who was washing 
clothes. This is quite understandable, considering that the glowing plumpness of her arms, legs 
and flesh owed nothing to artifice.” 
 
That, too, sends a strange little echo back to our time. The magic power the holy man lost was 
his ability to fly. Our world regained the magic, and it gave us Charles Lindbergh, Hiroshima, 
global travel, 9/11 and the Nigerian terrorist who, coming into Detroit one Christmas Day, set his 
underpants on fire. 
 
We are surrounded by magic, some good, some evil and some both at once—an excess of magic, 
a confusion of it. Solitary Kenko brushed his cranky, acerbic thoughts onto scraps of paper that 
survived through the centuries only by luck; they might just as well have rotted on the walls or 
gone out with the trash. But look at our magic now: you can Google Kenko, and if you have a 
Kindle or Nook or iPad or some other e-reader, you can reassemble all of Kenko or Dante or 
Montaigne electronically upon a thin, flat screen—from which it may also vanish at a touch, in a 
nanosecond. 
 
A trompe l’oeil universe: creation and un-creation—poof! Precious writers are miraculously 
diffused through the Web, you fetch them out of the air itself. And they may disappear more 
quickly than Kenko’s vanishing blossoms or shrouded moons. The universe is not a solid thing. 
Writing is—we have always thought—a solitary and even covert labor. Of course a great writer 
need not be a hermit. (Shakespeare was not.) I have wondered whether Montaigne or Kenko or 
(God help us) Dante would have been on Facebook or Twitter, gabbing and texting away in the 
gregarious solidarities of new social forms. Are there such things as exile or retreat or solitude in 
the universe of Skype, the global hive? Does the new networking improve the quality of thinking 
and writing? It undoubtedly changes the process—but how, and how much? We don’t know yet. 
Sometimes, oddly enough, it’s easier to write in a noisy room than in silence and solitude; for a 
time I liked to write while riding up and down Manhattan on the Lexington Avenue IRT—the 
rattling of the cars and screeching of the rails improved my concentration, and I liked having 
company as I scribbled away. I was fascinated and strangely soothed by the protocol of the 
subway, which requires that the faces of all those diverse riders—Asians, Africans, Latinos, 
Europeans—should, for the duration of the ride, be impassive and unreadable: no eye contact, 
perfect masks. 
 
Lance Morrow’s books include the essay collection Second Drafts of History. 
 
 

 
* 

*       * 
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The Tzuredzure gusa of Yoshida no Kaneyoshi 
 
Source: Adapted from The Tzuredzure gusa of Yoshida no Kaneyoshi translated by George 
Sansom. Asiatic Society of Japan Transactions, 39, 1911. A longer extract is printed in 
Anthology of Japanese Literature compiled and edited by Donald Keene. Grove Press New York 
1955. 
 
Friendship 
  
1    It is a joyful thing indeed to hold intimate converse with a man after one's own heart, chatting 
without reserve about things of interest or the fleeting topics of the world; but such, alas, are few 
and far between. Not that one desires a companion who will sit opposite and never utter a word 
in contradiction—one might as well be alone. Far better in hours of loneliness the company of 
one who, while he will listen with respect to your views, will disagree a little, and argue, saying 
"Yes, that is so, but . . . ," or "For this reason such and such is the case." 
 
     And yet, with those who are not of the same way of thinking or are contentious, a man can 
discuss only things of passing interest, for the truth is there must not be any wide gulf between 
bosom friends. 
  
2    Though the breeze blow not, the flower of the heart of man will change its hue. Now looking 
back on months and years of intimacy, to feel that your friend, while you still remember the 
moving words you exchanged, is yet growing distant and living in a world apart—all this is 
sadder far than partings brought by death. 
  
3    Although some will say, "After all this time, why stand on ceremony?'' I myself feel that it is 
a sign of genuine and proper feeling when even the most inseparable friends treat one another, if 
the occasion demands, with due reserve and decorum. On the other hand, it is sometimes well for 
people who are not intimate to speak freely. 
  
Reading and Writing 
  
4     To while away the idle hours, seated the livelong day before the inkslab, by jotting down 
without order or purpose whatever trifling thoughts pass through my mind, truely this is a queer 
and crazy thing to do! 
  
5    It is desirable to have a knowledge of true literature, of composition and versifying, of wind 
and string instruments; and it is well, moreover, to be learned in precedent and court ceremonies, 
so as to be a model for others. One should write not unskillfully in the running hand, be able to 
sing in a pleasing voice and keep good time to music; and, lastly, a man should not refuse a little 
wine when it is pressed upon him. 
  
6    To sit alone in the lamplight with a book spread out before you, and hold intimate converse 
with men of unseen generations—such is a pleasure beyond compare. 
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Fondness for Women 
  
7    However gifted and accomplished a young man may be, if he has no fondness for women, 
one has a feeling of something lacking, as of a precious wine cup without a bottom. Admire the 
condition of a lover! Drenched with dews and frosts and aimlessly wandering; ever concerned to 
shun the world's reproof and escape his parents' reproaches; hither and thither pursued by doubt 
and distress; and spending his nights withal sleepless upon a solitary couch. 
 
    But it is well that a man do not become addicted to lewdness, a constant and familiar 
companion of women. 
 
    Of all things that lead astray the heart of man there is nothing like fleshly lust. What a weakly 
thing is this heart of ours. Though a perfume, for example, is but a transient thing, and though he 
knows full well that incense is burned to give an odor to garments, yet a man's heart will always 
be stirred by a vague perfume. 
 
    The Magician of Kume, the legend runs, lost his magic power through looking at a maiden 
washing clothes. This may well have been, for here was no charm from without, but the real 
beauty of plump and glistening limbs.  
  
Frugality 
 
8    It is well for a man to be frugal, to abstain from luxury, to possess no treasure nor to covet 
this world's goods. Since olden times there has rarely been a sage who was wealthy. 
  
9    In China there was once a man called Hsu Yu. He had not a single possession in the world. 
He even scooped up water with his hands, until a friend gave him a gourd. But one day, when he 
had hung it from a branch, it rattled in the wind; whereupon, disturbed by the noise, he threw it 
away and once more took to drinking from his clasped hands. How pure and free the heart of 
such a man. 
  
10    A certain recluse, I know not who, once said that no bonds attached him to this life, and the 
only thing he would regret leaving was the sky. 
  
 Dwellings 
 
11    A house should be built with the summer in view. In winter one can live anywhere, but a 
poor dwelling in summer is unbearable. Deep water does not give a cool sensation. Far cooler is 
a shallow running stream. A room with sliding doors is lighter than one with doors on hinges. 
When the ceiling is high the room is cold in winter and difficult to light. As for construction, 
people agree in admiring a place with plenty of spare room, as being pleasing to the eye and at 
the same time useful for all sorts of purposes. 
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        There is a charm about a neat and proper dwelling house, although this world, it is true, is 
but a temporary abode. Even the moonshine, when it strikes into the house where a good man 
lives in peaceful ease, seems to gain in friendly brilliancy. 
  
12    The man is to be envied who lives in a house, not of the modern, garish kind, but set among 
venerable trees, with a garden where plants grow wild and yet seem to have been disposed with 
care, verandas and fences tastefully arranged, and all its furnishings simple but antique. 
 
        A house which multitudes of workmen have devoted all their ingenuity to decorate, where 
rare and strange things from home and abroad are set out in array, and where even the trees and 
shrubs are trained unnaturally—such is an unpleasant sight, depressing to look at, to say nothing 
of spending one's days in there. Nor, gazing on it, can one but reflect how easily it might vanish 
in a moment of time. 
 
        The appearance of a house is in some sort an index to the character of its occupant. 
  
13    Once in the month of September I passed over the plain of Kurusu and sought out a certain 
village among the hills beyond, when, threading my way far down a narrow moss-grown path, I 
came upon a lonely hut. There was never a sound to greet me, save the dripping of water from a 
pipe buried in fallen leaves, but I knew that someone lived there, for sprays of chrysanthemum 
and maple leaves bestrewed the shelf before the shrine, and "Ah!" thought I, "In such a place a 
man can spend his days." But as I stood and gazed in wonder, I perceived in the garden beyond a 
great orange tree, its branches weighted down with fruit. It was strongly closed in on all sides by 
a fence. This broke the spell, and I thought to myself, "If only that tree had not been there!" 
  
Travel 
 
14    It wakes one up to go away from home for a time, no matter where. Exploring and rambling 
about the countryside you come upon a host of unusual sights in rustic spots and mountain 
hamlets. You get a messenger to take letters to the capital, and you write and say "Do not forget 
to send me so-and-so at the next opportunity.'' All this is in its way amusing. Of course you have 
a thousand things to think of in such a place. 
 
        Pleasant also to slip away and go into retreat in some mountain temple. 
  
The Past 
  
15    In hours of quiet thought one cannot but be overcome by longing for the past. 
 
        When, to while away the long nights after folk have gone to rest, we go through our old 
belongings, sometimes, as we throw away such scraps of paper as we do not want to keep, the 
handwriting of one who is no more, or an idle sketch maybe, will catch the eye and vividly recall 
the moment it was made. 
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        It is affecting, too, after the lapse of many years, to come across the letters even of one who 
is still living, and to call to mind the year and the occasion when they were written. 
 
        The things they were wont to use have no heart, yet remain unchanged throughout the long, 
long years. A melancholy reflection. 
  
Mourning 
 
16    There is no such mournful time as follows on a death. For the days of retirement a crowd of 
people go up together to some mountain village, into a cramped and incommodious house, and 
there they busily perform the offices for the dead. So the appointed time passes with unwonted 
quickness. The last day is pitiless indeed; for in silence they gather together their possessions, 
each for himself, and go their several ways. Only when they have returned to their own homes 
will they begin to feel exceeding sad. 
 
        Months and years pass by, and still they do not forget, though, as the saying goes, the 
departed grows more distant every day. However that may be, they seem not to feel so deeply as 
at the time of death, for now they chatter and laugh together. The body is laid to rest upon some 
lonely mountainside, where the mourners come on rare appointed days, soon the .tablet is 
overgrown with moss, buried in fallen leaves, and looks in time as if none came to visit there 
save even storms and the nocturnal moon. 
 
        There may be some who will recall the dead, and think of him with grief. But soon they 
themselves must pass away. Then how can later generations grieve, who know him only by 
repute? After a time they go no longer to his tomb, and people do not even know his name or 
who he was. True, some feeling folk may gaze with pity on what is now but the growth of 
grasses of succeeding springs; but at last there comes a day when even the pine trees that 
groaned in the storms, not lasting out their thousand years of life, are split for fuel, and the 
ancient grave, dug up and turned to rice field, leaves never a trace behind. 
  
Propriety 
  
17    One should never make a show of having a deep knowledge of any subject. Well-bred 
people do not talk in a superior way even about things they have a good knowledge of. It is 
people who come from the country who offer opinions unasked, as though versed in all manner 
of accomplishments. Of course some among them do have a really enviable knowledge, and it is 
their air of self-conceit that is so stupid. 
 
        It is a fine thing when a man who thoroughly understands a subject is unwilling to open his 
mouth, and only speaks when he is questioned. 
  
18    When in the presence of a new acquaintance, to carry on a conversation in fragments, 
laughing and exchanging meaningful looks with a companion who knows the phrases and names 
of things you commonly use, makes the stranger feel as if he understood nothing—this is 
ignorant behavior, and a sure sign of ill breeding. 
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19    In the Province of Inaba there was a girl, the daughter of a certain lay priest of noble family, 
whose hand was asked in marriage by many that heard of her beauty. However, this girl ate 
nothing but chestnuts, never touching rice or other grain, and her parents therefore refused, 
saying that such an unusual thing ought not to be seen by others. 
  
Drunkenness 
  
20    This is a story of the priests of the Ninnaji. They had a feast to celebrate the farewell to the 
world of a young acolyte about to enter the priesthood. In their revels they became drunken, and 
the acolyte, beginning to feel merry, took a three-legged iron pot that lay nearby and put it on his 
head. Then, though it fitted very tight, he flattened out his nose, pulled the pot over his face, and 
began to dance. The whole company grew merry beyond measure, until after performing awhile, 
he at length tried to pull it off—but in vain! 
 
        This sobered the feast, and they were thrown into confusion and doubt, wondering what 
they should do. While they were debating, the pot cut into his head, and blood began to flow and 
his face swelled up so that he could hardly breathe. They tried to break it, but it was not easily 
broken, and as the force of the blow went to his head, he could not bear it, and they were obliged 
to stop. They did not know what to do next, so, throwing a black gauze cloak over the three legs, 
which looked like horns, they led him, supported by a staff, to the house of a physician in Kyoto. 
People looked at them with amazement as they went along. 
 
        It must have been a queer scene when they brought him face to face with the physician on 
entering his house. When he spoke, his voice was muffled, and resounded so that they could not 
hear what he said. The physician said that he had never seen such a case in the books, nor had he 
ever had any oral instruction on the point, so they were obliged to return to the temple. There his 
friends and relatives, with his old mother, gathered at his bedside and wept and grieved—not that 
they thought he could hear! At last someone said, "Suppose he does lose his ears and nose, so far 
as living goes there is no reason why he should not survive. Let us then pull the thing off by 
main force." So they thrust rice straw all round between his head and the metal, and pulled as if 
to drag off his head. His ears and nose were torn away, and he escaped with his bare life, 
suffering afterward many a long day. 
  
Thought Impressions 
  
21    Are we only to look at flowers in full bloom, at the moon when it is clear? 
        No, to look out on the rain and long for the moon, to draw the blinds and not to be aware of 
the passing of the spring—these arouse even deeper feelings. There is much to be seen in young 
boughs about to flower, in gardens strewn with withered blossom. 
 
        Men are wont to regret that the moon has waned or that the blossoms have fallen, and this 
must be so; but they must be perverse indeed who will say, "This branch, that bough is withered, 
now there is nothing to see." 
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        In all things it is the beginning and end that are interesting. The love of men and women—is 
it only when they meet face to face? To feel sorrow at an unaccomplished meeting, to grieve 
over empty vows, to spend the long night sleepless and alone, to yearn for distant skies, in a 
neglected house to think fondly of the past—this is what love is. 
 
        Rather than to see the moon shining over thousands of miles, it sinks deeper into the heart to 
watch it when at last it appears toward the dawn. It never moves one so much as when seen in 
gaps between the trees, pale green over the tops of the cedars on distant hills, or behind the 
clustering clouds after showers of rain. When it shines bright on the leaves of oak and evergreen, 
and they look wet, the sight sinks deeply into one's being, and one feels "Oh! for a friend with 
whom to share this!" and longs for the capital. 
 
        And must we always look upon the moon and the blossoms with the eye alone? No, in the 
very thought of it, in the spring though we do not go abroad, on moonlit nights though we keep 
to our room, there is great comfort and delight. 
 
22    A well-bred man does not show strong likings. His enjoyment appears careless. It is rustic 
boors who take all pleasures grossly. They squirm and struggle to get under the blossoms, they 
stare intently, they drink wine, they link verses, and at last they heartlessly break off great 
branches. They dip their hands and feet in springs; they get down and step on the snow, leaving 
footmarks; there is nothing they do not regard as their own. 
 
        As soon as we hear a person's name we form in our minds a picture of his appearance; but 
when we come to see him, he is never the man whose face we had imagined. 
 
        I suppose we all feel, when we hear stories of ancient times, that the houses were more or 
less the same as people's houses nowadays, and think of the people as like people we see about 
us. And am I alone in having sometimes within me a feeling that words I have just heard, or 
things I have just seen, have happened once before? When, I cannot recollect, but none the less 
they certainly have happened. 
 
Time’s Urgency 
  
23    A man who would be a success the world must first of all be a judge of moods, for untimely 
speeches will offend the ears and hurt the feelings of others, and so fail in their purpose. He has 
to beware of such occasions. 
 
        But falling sick and bearing children and dying—these things take no account of moods. 
They do not cease because they are untimely. The shifting changes of birth, life, sickness, and 
death, the real great matters—these are like the surging flow of a fierce torrent, which delays not 
for an instant but straightway pursues its course. 
 
        And so, for both priest and layman, there must be no talk of moods in things they must 
needs accomplish. They must be free from this care and that, they must not let their feet linger. 
 



26 

 

        It does not turn to summer after spring has closed, nor does the fall come when the summer 
ends. The spring ahead of time puts on a summer air, already in the summer the fall is abroad, 
and soon the fall grows cold. In the tenth month comes a brief space of spring weather. Grass 
grows green, plum blossoms bud. So with the falling of leaves from the trees. It is not that the 
trees bud, once the leaves have fallen, but that because they are budding from beneath, the 
leaves, unable to withstand the strain, therefore must fall. An onward-urging influence is at work 
within, so that stage presses on stage with exceeding haste. 
 
        This again is exceeded by the changes of birth, age, sickness, and death. The four seasons 
have still an appointed order. The hour of death waits for no order. Death does not even come 
from the front. It is ever pressing on from behind. All men know of death, but they do not expect 
it of a sudden, and it comes upon them unawares. So, though the dry flats extend far out, soon 
the tide comes and floods the beach. 
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Quan điểm thẩm mỹ Nhật Bản 
 
 
 
Nhật là một quốc gia của nhiều quần đảo hợp lại, và chính địa thế sóng nước đó đã tạo thành một 
quốc gia thuần chủng có những tập quán và đời sống được bộc lộ sâu đậm qua ý thức về mỹ học 
và thiên nhiên một cách rất đáng ngạc nhiên.  Với tâm lý thuần chủng, người Nhật tránh được 
một tai họa khá phổ thông trong đại chúng; đó là tinh thần phân biệt giữa các chủng tộc trong 
cùng một nước.  Qua thời gian, tập tục chung cứ thế mà tồn tại và lưu truyền thành một khối 
thống nhất, tạo nên một nền tảng vững chắc cho các giá trị xã hội Nhật với những nét rất riêng 
biệt.   
 
Ngày xưa, Nhật chịu ảnh hưởng rất lớn của Trung quốc và Đại Hàn trên mọi mặt sinh hoạt 
nhưng kể từ thời đại Minh Trị (1868-1912) cho đến nay, người Nhật mặc quần áo theo kiểu Tây 
phương, nghe nhạc kích động, ăn thức ăn nhanh, biết dùng muỗng nĩa, và là một trong rất ít quốc 
gia có nền khoa học kỹ thuật tiên tiến và kinh tế hùng cường nhất nhì trên thế giới.   
 
Phong cách Tây phương hung hãn đổ ập vào Nhật tựa như typhoon (cuồng phong bão táp) và 
tsunami (sóng thần), nhưng các nét cổ truyền đặc thù Nhật vẫn tồn tại song song.  Trong bối 
cảnh cái mới và cái cũ tác động lẫn nhau, điều thú vị là xem xét các quan điểm cổ truyền về thẩm 
mỹ đã thay đổi như thế nào trong hiện tại của một nước được kỹ nghệ hóa và đô thị hóa cao độ. 
   
Các quan điểm thẩm mỹ Nhật xuất phát từ các Thiền sư   
 
Nhật không chịu ảnh hưởng của Phật giáo mà đúng ra, các tư tưởng Lão giáo và Thiền tông đã 
thực sự chi phối sinh hoạt người Nhật từ xưa đến nay (Thống kê 84% dân số theo Thần đạo và 
Phật giáo, các tôn giáo khác 16%, bao gồm 0.7% theo Thiên chúa giáo.  Niềm tin Thần đạo chỉ 
có tính chất hình thức và chiếu lệ theo tập quán)24.  Trong các buổi trà đạo, hoa đạo, người Nhật 
không hề nhắc đến hoặc cử hành các nghi lễ Phật giáo.  Ngày nay, một số quan điểm lẫn lộn từ 
lâu đời giữa Phật giáo và Lão giáo khiến khó mà tách bạch. 
 

                                                           
24 Shinto: thần đạo (神道) Thần đạo là tôn giáo lâu đời của Nhật, có từ thế kỷ V trước Thiên chúa giáng sinh, bắt 
nguồn từ đạo Khổng (Confucianism).  Nguyên thủy là một tổng hợp vô định hình của sự thờ phụng thiên nhiên, tổ 
tiên.  Không giống các tôn giáo khác, Shinto không có người sáng lập, không có kinh, không có bộ luật lệ nào, và 
chỉ là một tổ chức rất lỏng lẻo nhưng thừa nhận bốn tôn chỉ: a)phong tục và gia đình: gia đình là động lực chính để 
duy trì phong tục; b)Lòng yêu thiên nhiên: tiếp xúc với thiên nhiên nghĩa là đi đến gần thần linh; c)Giữ vệ sinh thân 
thể: tín đồ Shinto siêng năng tắm, rửa tay, và súc miệng; d)thờ phụng thần linh và tổ tiên.  Shinto xem Phật Thích Ca 
là một trong các vị thần (kami); còn Phật giáo tại Nhật xem kami như là các vị Phật và Bồ Tát.  Hầu hết đám cưới 
được sư Shinto chủ tọa nhưng tang lễ lại được sư Phật giáo hành lễ. 
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Đạo 道 của Lão giáo là một chữ then chốt tại Nhật.  Tất cả sinh hoạt đều được hệ thống hóa 
thành đạo, có khi mang đúng ý nghĩa chữ đạo của Lão giáo nhưng thường là biến mất ý nghĩa 
ban đầu25.  John Condon viết: 
 
"Tiếp vĩ ngữ do như trong judo, kendo, bushido nghĩa là "đạo, con đường, cách," nhưng quan 
điểm về "con đường đúng" được khai triển ra khỏi các phái võ cổ truyền hoặc nghệ thuật cắm 
hoa hoặc thư pháp tại Nhật.  Có cách đúng để trao đổi lời chia buồn, cách đúng để chào cấp 
trên, cách đúng để mừng năm mới, và cách đúng để mời uống rượu hoặc chấp nhận một món 
quà cũng như từ chối một lời khen ngợi." 26 
 

Vô  là một khái niệm quan trọng, dùng để chỉ sự không hiện hữu, trong 
khi tương tự như thế, nhà Phật cho rằng vượt qua được bất cứ vật gì có 
hình tướng (sắc) thì đạt đến không.27  Sư Long Thụ của Trung quốc được 
xem là tổ sư của phái Trung Quán cho rằng các mô tả về sự vật đều 
không đúng bởi vì bản chất của sự vật là trống rỗng (không tính).  Trong 
cuốn Thi ca Thiền tông, nhà sư Sotoba của Nhật không xem "trống rỗng" 
là tình trạng không hiện hữu của sự vật mà Sư xác định "trống rỗng" là 
sự hiện hữu của những sự vật không được nhìn thấy đằng sau khoảng 
trống:  

               Vô 
 
"Vạn vật hiện hữu trong sự trống rỗng: hoa, mặt trăng trong bầu trời, phong cảnh đẹp."28  Bài 
thơ sau đây của Fujiwara no Sadaie29 thường được trích dẫn như một thí dụ cho tính chất tối cần 
thiết của "trống rỗng" trong nghệ thuật thi ca haiku: 
 
As I look afar 
I see neither cherry blossoms 
Nor tinted leaves 
Only a modest hut on the coast 
In the dusk of autumn nightfall 
 

                                                           
25 Dojo 道場 đạo trường: chỗ luyện tập; dotoku 道德 đạo đức; doraku 道樂 đạo lạc: giải trí, vui chơi; bushido 

武士道 võ sĩ đạo; kado 華道 hoa đạo hoặc ikebana 生花 sinh đạo; chado 茶 道 trà đạo: lý thuyết về các nghi lễ 

uống trà để có thể gợi chuyện với khách và hành xử thích hợp; shodo 書道 thư đạo: thuật viết chữ đẹp (書法 thư 

pháp); kendo 劍道 kiếm đạo; kyodo 弓道 cung đạo; judo 柔道 nhu đạo; aikido 合氣道 hiệp khí đạo; v.v. 
26 John Condon, With Respect to the Japanese, Phạm Văn Bân dịch, Tôn Kính, 2006, phát hành bởi nhà sách Tự 
Lực, California, trang  42.  
27 sắc tức thị không, không tức thị sắc 色即是空,空即是色 
28 Sotoba, Poetry of the Zenrin Temple: "Everything exists in emptiness: flowers, the moon in the sky, beautiful 
scenery." 
29 Họ tên người Nhật viết giống như Việt Nam; họ trước và tên sau.  Thí dụ: Tokugawa Ieyasu giống như Trần 
Trọng.  Nhưng cũng rất phổ thông trong cách viết: Fujiwara no Sadaie, trong đó Fujiwara là tên, no nghĩa là của, và 
Sadaie là họ Sadaie. 
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Dịch nghĩa: 
 
Nhìn từ xa 
Tôi không thấy anh đào nở 
Cũng không thấy lá cây rực sắc 
Chỉ thấy một túp lều nhỏ ven biển 
Trong chạng vạng chập tối mùa Thu 
 
Các bậc thầy về trà đạo như Jo Takeno, Sen no Rikyu (1522 - 1591) cho rằng bài thơ nêu trên 
mô tả một tinh thần lý tưởng cho trà đạo.  Họ dạy rằng các nghi thức trà đạo cần phải biểu lộ sự 
đơn giản khắc khổ, rằng ý thức nghệ thuật không nên rõ ràng, và rằng cần chú tâm đến ý thức 
trống rỗng được thể hiện qua phong cách đơn giản hoặc không trang trí.   
 
Thời xưa, trà hội do các nhà sư Thiền tông chủ trì, thường cử hành dưới hình thức mộc mạc, 
hoàn toàn đơn giản, không trau chuốt, chú trọng trầm tư mặc tưởng đến thế giới thiên nhiên trong 
một tâm trạng bình yên, và nhờ vậy mới có thể hiểu các điều bí ẩn của thiên nhiên.  Đơn giản, 
không trau chuốt, và không đối xứng là các giá trị cao nhất của buổi trà hội, phản ảnh tính chất 
không hoàn toàn là một điều kiện tự nhiên của vạn vật.  Sư Sen no Rikyu chỉ trích việc chế tạo 
trà cụ sang trọng bởi vì đối với Sư, yếu tố quan trọng nhất sẽ không được tìm thấy qua hình thức 
bên ngoài mà phải tìm thấy từ bên trong của sự vật. 
 
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiêu chuẩn đẹp đối xứng của Tây phương và không đối xứng của Đông phương 
 
Giống như việc pha và uống trà được Lục Vũ mô tả trong cuốn Trà Kinh, các buổi trà đạo ở Nhật 
có nhiều nghi thức.  Việc uống trà được làm theo một số quy ước rõ ràng từ trang phục, thư pháp 
trang trí, bày biện hoa trong trà thất, trà cụ, nhang đèn, v.v.  Trà đạo phản ảnh các tư tưởng chính 
yếu của đạo Lão qua việc tìm kiếm cái đẹp hiện hữu chung quanh, và kết hợp với quan điểm 
Thiền về sự nhận thức trực tiếp, sự bình thường vô vị và riêng biệt của vạn vật.  Nghi thức pha 
trà Nhật thể hiện con đường tìm kiếm cái vĩ đại ngay trong các chi tiết nhỏ nhặt nhất của đời 
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sống.  Lòng biết ơn và phép lịch sự được hội nhập vào nghi thức trà hội; đó chỉ là hình thức bên 
ngoài của niềm tin bên trong về sự hòa hợp giữa con người và vạn vật.  
 
Sư Sen no Rikyu đưa quan điểm Thiền vào các buổi trà hội, khai triển thành Trà Đạo ngày nay, 
và tiếp theo là Takeno Joo đưa ra ý thức trân trọng mỗi một buổi trà đạo bởi lẽ buổi đó sẽ không 
bao giờ tái tạo được.  Ông cũng đưa ra các nguyên tắc then chốt mà ngày nay vẫn còn duy trì, đó 
là bốn chữ: hòa, kính, thanh và tịch30  
 
Đời sống Nhật thay đổi nhanh chóng, cách suy nghĩ của người Nhật cũng thay đổi theo.  Nhiều 
tập quán cổ đã dần dần biến mất.  Mặc dù vẫn còn duy trì trà đạo, hoa đạo, v.v. nhưng người 
Nhật ngày nay hầu chắc chỉ còn cái hình thức bên ngoài mà thôi, còn cái tinh túy chìm sâu bên 
trong thì đại đa số không thể cảm nhận được.  
 
Thư pháp giữ vai trò trọng tâm trong buổi trà hội và được trình bày qua các tấm liễn bằng vải 
hay giấy treo trên tường.  Liễn được lựa chọn sao cho phù hợp với mùa, ngày giờ, hoặc chủ đề 
của buổi trà hội, thông thường là thủ bút của các nhà thư pháp nổi tiếng.  Tranh, thơ hoặc các câu 
nói liên quan đến buổi trà hội có thể được chọn.  Tuy nhiên, tiêu biểu và phổ biến nhất vẫn là 
bốn chữ hòa, kính, thanh và tịch của sư Sen-no Rikyu: 
 

Kiểu chữ chân: 和, 敬, 清, 寂 

Kiểu thư pháp: 和, 敬, 清, 寂 

Kiểu thư pháp: 和, 敬, 清, 寂 

Đôi khi chỉ treo có một chữ, thí dụ như chữ kaze (風 phong: gió, tập tục) được xem là thích hợp 
nếu trà hội xảy ra vào mùa hè. 
 
Hoa đạo (華道 hay 花道 đều đúng, mặc dù nghĩa có khác chút đỉnh) là nghệ thuật cắm hoa Nhật.  
Trái với cách cắm hoa chỉ để trang trí của phương Tây, nghệ thuật cắm hoa Nhật nhằm tạo nên 
một sự hòa hợp về  nhịp điệu và màu sắc của hoa.  Trong khi phương Tây quan tâm về số lượng 
và màu sắc của hoa, chú trọng đến vẻ đẹp của hoa khi nở thì người Nhật lại quan tâm đến đường 
nét cắm hoa để phản ảnh quan điểm tam hòa: thiên, địa và nhân.  Hoa đạo không những dạy cho 
kỹ nữ, mà còn dạy cho tất cả phụ nữ Nhật.  Ngày nay, hoa đạo là một trong các bộ môn nghệ 
thuật có tính cách truyền thống và được đại chúng Nhật ưa chuộng. 
 
Người Nhật hay trang trí hoa trước các tấm liễn.  Đây là cách cắm hoa đơn giản, hoàn toàn trái 
ngược với các bó hoa đủ màu, đủ loại của Tây phương.  Ngày nay họ vẫn còn giữ tinh thần trang 
trí hoa do sư Sen-no Rikyu nêu ra: chỉ một hoặc vài nhánh hoa mà thôi, nhưng thường chỉ có một 

                                                           
30 和 hòa, hòa khí, không trái với ai; 敬 kính, cung kính; 清 thanh, thanh bạch, trong sạch; và 寂 tịch, tịch mịch: im 
lặng 
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hoa đang nở, được hướng về phía khách, và cắm trong các bình cao, hẹp làm bằng vật liệu tự 
nhiên như: tre, sành sứ nhưng hiếm khi bằng thủy tinh.   
 
Thẩm mỹ Nhật qua trang phục 
 
Khi so sánh các tương phản giữa văn hóa Mỹ và Nhật, John Condon viết:31 
"Hình thức cá nhân rất quan trọng trong việc giao tiếp.  Điều này đúng ở New York cũng như ở 
Osaka.  Tuy nhiên, tại Nhật, việc trang phục và chỉnh tề có tầm quan trọng đặc biệt.  Lý do là vì 
nó liên quan đến sự đánh giá về nhóm.  Nếu một người trang phục không chỉnh tề và thích hợp 
thì sẽ gây hình ảnh xấu cho các người khác trong nhóm.  Các bà vợ sẽ bị chỉ trích nếu chồng họ 
không chỉnh tề như người ta mong muốn. 32  Công ty bị phán xét phần nào đó qua hình thức của 
các người đại diện.  Nhân viên bực bội nếu cấp trên của họ không có hình thức thích hợp bên 
ngoài.   
 
Trang phục ở Nhật bảo thủ hơn ở Mỹ.  Cà-vạt hoa mỹ, hay áo khoác thể thao, hay có kiểu cách 
phụ nữ thái quá không có chỗ đứng ở Nhật.  Trong các trường hợp đặc biệt, sự thỏa đáng của 
trang phục mang ý thức mạnh hơn.  Y phục buông thả thường không thích hợp trong sở làm, trừ 
khi người ta làm giờ phụ trội vào ngày Thứ Bảy.  Y phục buông thả dành cho các buổi tụ họp 
thoải mái; "y phục đúng đắn" dành cho các buổi tụ họp đúng đắn.  Như đã ghi chú, người ta lưu 
ý để không nổi bật ra tại Nhật; vì vậy, hình thức không giống mọi người chắc chắn sẽ bị chú ý. 
 
Trung bình doanh gia Nhật chi tiền cho trang phục nhiều hơn doanh gia Mỹ.  Ngoài trang phục 
được họa kiểu riêng biệt trong các cửa hàng bách hóa lớn, Nhật còn có nhiều hiệu may giỏi tại 
địa phương, nhiều hơn các thành phố Mỹ.  Việc có nhiều hiệu may tiếp tục phục vụ phản ảnh sự 
thừa nhận của đại chúng đối với tầm quan trọng dành cho trang 
phục. 
 
Người Nhật cũng cảm nhận mạnh mẽ về việc hòa hợp màu sắc 
của trang phục đối với thời tiết và đối với tuổi tác của người mặc.  
Tại Mỹ cũng có cùng lưu ý đó nhưng việc này được xem xét tinh 
tường hơn tại Nhật.  Thí dụ, mặc trang phục màu đỏ thích hợp 
cho trẻ em và thiếu nữ chưa quá 20 tuổi và không dùng cho nam 
giới hay phụ nữ lớn tuổi hơn.  Các lý do về màu sắc phát xuất từ 
quan điểm mỹ thuật Nhật, chẳng hạn như có giả sử rằng "các 
màu sáng chói" dành cho tuổi trẻ và tất cả các màu mờ tối hơn 
dành cho người lớn tuổi." 
 
Áo Kimono là một kiểu trang phục Nhật ngày xưa (wafuku 和服 
hòa phục: áo mặc của Nhật Bản).  Lúc ban đầu, từ ngữ kimono được dùng cho tất cả y phục 
                                                           
31 John Condon, ibidem, trang 80-81.  
32 Khi nhận giải thưởng "Người đàn ông trang phục lịch sự nhất năm 2002," Tân Thủ tướng Nhật Shinzo Abe trả lời 
báo chí và thừa nhận rằng, "Phần thưởng này thuộc về vợ tôi bởi vì mọi việc trang phục của tôi đều do cô ấy lo 
liệu.” 
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nhưng về sau, vào khoảng thế kỷ thứ 8, kimono được đặc biệt dùng cho loại áo có hình chữ T và 
là một tấm vải lớn, dài đến mắt cá chân, có cổ áo và tay áo.  Tay áo kimono khá to, có thể rộng 
tới nửa mét.  Khi mặc, người ta quấn tấm vải này chung quanh thân, luôn luôn quấn từ phía tay 
trái qua tay phải và thắt ở phía sau lưng, gọi là obi.  
 
Ngày nay người Nhật chuộng trang phục Tây phương (yofuku 洋服 dương phục: áo của nước 
ngoài), còn kimono chỉ mặc vào các dịp lễ đặc biệt như: lễ cưới, trà hội, v.v.  Lý do có lẽ vì bộ 
áo kimono cổ truyền tỏ ra không tiện dụng trong sinh hoạt hàng ngày và quá đắt tiền - giá một bộ 
có thể trên $US 10,000.  Toàn thể kimono, áo lót, obi, dây thắt, vớ, guốc và phụ tùng có thể hơn 
$US 20,000.  Mặc kimono khiến người phụ nữ xê dịch rất khó khăn, chậm hoặc phải tránh di 
động càng nhiều càng tốt.   
 
Tại công ty Toshiba America Medical Systems mà tôi làm việc trong 25 năm qua, cứ vào buổi 
tiệc tất niên hằng năm, vợ của các nhân viên người Nhật luôn luôn mặc kimono đi tham dự với 
cung cách trông quý phái và hòa nhã hơn hẳn các bộ áo hở ngực, hở lưng của phụ nữ Mỹ. 
 
Thẩm mỹ Nhật qua âm nhạc 
 
Hogaku (梆樂 bang nhạc: dùng thanh tre đánh nhịp nhạc) là loại âm nhạc cổ truyền Nhật ít khi 
được nghe đến.  Hogaku thường có nhạc điệu rất chậm và các khúc im lặng kéo dài, trong đó 
tình cảm của người nghệ sĩ được thể hiện khá mơ hồ, không rõ nghĩa.  Enka là một loại nhạc 
thuần túy Nhật, trong đó ca sĩ nữ hát nhạc của nam nhân, và ca sĩ nam hát loại nhạc tựa như của 
nữ nhân.   
 
Ngày nay người Nhật, đặc biệt là giới trẻ, không còn quan tâm đến lối chơi cổ nhạc vừa nêu.  
Trái lại, họ thích loại âm nhạc Tây phương dễ học, dễ sáng tác và trình bày tình cảm sống động 
hơn.  Trẻ con thích học cách chơi đờn violon, piano, hoặc cây đờn guitar điện.  Các nhạc khí xưa 
như cây tam muội tuyến33 đã chìm vào quên lãng, mặc dù vẫn có một số người Nhật cố gắng duy 
trì truyền thống âm nhạc này.   
 
Người Nhật biết nhảy các vũ điệu Tây phương như tango, valse, rumba, v.v. nhưng không biết 
múa các vũ điệu cổ truyền Nhật Bản như vũ điệu Tsurukame (tức là hạc và rùa, tiêu biểu cho 
trường thọ), Fujimusume và Sakura - thực ra, chỉ có giới kỹ nữ (geisha) mới học và biểu diễn các 
vũ điệu cổ truyền trong các dịp lễ lớn hoặc trong các nhà hàng cực kỳ đắt tiền. 
 
 
 

                                                           
33 shamisen hay samisen (tam muội tuyến 三昧線) là một cây đờn có ba dây, gảy với một phím đàn khá lớn (bachi), 
chiều dài tương tự như cây guitar nhưng cổ đờn mỏng hơn, da đờn làm bằng da mèo hay chó.  Tam Muội Tuyến có 
thể chơi độc tấu hoặc với các tam muội tuyến khác, cũng như có thể hòa âm với các nhạc cụ khác.  Theo truyền 
thống, cả nam và nữ đều đờn tam muội tuyến.  Âm thanh của tam muội tuyến tương tự như banjo, dùng một cái 
trống, gọi là "dou", để làm vang âm thanh do ba dây đờn tạo ra. 
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Thẩm mỹ Nhật qua hội họa 
 
Hội họa Nhật dùng mực đen vẽ trên giấy hay lụa, và chỉ cần vài nét chấm phá đơn giản là có thể 
vẽ toàn cảnh núi rừng.  Người Nhật không chuộng lối vẽ phương Tây với nhiều màu sắc rực rỡ, 
và vẽ trong một cách trực tiếp, đầy đủ và rõ ràng (vivid colors, in a direct, complete, and explicit 
way).  Điểm khác biệt quan trọng giữa hai khuynh hướng này là tiêu chuẩn lượng giá thế nào là 
đẹp.  

 
Ai (哀 thương tiếc, buồn bã) được xem là tiêu biểu cho thẩm mỹ 
Nhật, nghĩa là căn cứ trên mức độ phát sinh tình cảm để lượng giá 
giá trị nghệ thuật, trong khi thẩm mỹ Tây phương thì cứ cái gì đẹp 
là phải tự nó đẹp, không tùy thuộc vào tình cảm của người thưởng 
lãm.  Nhật vừa xem xét khía cạnh đẹp của bản thân sự vật, vừa chú 
trọng đến tình cảm của người thưởng lãm cảm nhận cái gì đẹp.  Vì 
thế, quan điểm thẩm mỹ Nhật rất chủ quan, không thể tiêu chuẩn 
hóa được vì tùy thuộc vào từng cá nhân thẩm lượng cái đẹp.  
Ngược lại, Tây phương có những tiêu chuẩn được xác định rõ ràng 
như thế nào mới là đẹp. 
 
Khái niệm ai rất khó hiểu bởi vì nó liên quan đặc biệt đến loại tình 
cảm tiếc thương của người Nhật trước một sự vật khốn khó.  Thí 
dụ, người Tây phương có khuynh hướng thấy hoa nở rộ ra là đẹp 
nhất, và khi héo tàn thì không còn đẹp nữa.  Quan điểm ai không 
giống như thế - lẽ tất nhiên người Nhật thừa nhận nét đẹp của hoa 
khi nở rộ, nhưng họ cảm xúc nhiều hơn và bị kích động nhiều hơn 
khi hoa tàn úa hoặc bắt đầu tàn úa.  Tương tự như vậy, người Nhật 
nghĩ rằng một vầng trăng bị mây che khuất một phần thì đẹp hơn là 
một vầng trăng tròn đầy đặn.  Hoặc một làn tóc rối trên vai thiếu 
nữ được xem là đẹp hơn một mái tóc chải chuốt cẩn thận.  Vì vậy, 
ai liên quan đến tình cảm tiếc thương cho sự vật bị mất nét đẹp, và 
trong một cách nghịch lý, người Nhật tìm nét đẹp qua khía cạnh 
đối nghịch.  Đôi khi quan điểm thẩm mỹ ai bị chỉ trích rằng quá 
mơ hồ và đang dần dần phai nhòa trong xã hội Nhật hiện đại, và 
hầu hết thanh thiếu niên Nhật ngày nay không thể cảm nhận nét 
đẹp ai.   

 
Thẩm mỹ Nhật qua thi ca 
 
Ma (間 gian: khoảng trống, ở giữa, bên trong) là điểm then chốt trong một bài thơ.  Chính trong 
các khoảng trống mà người thưởng lãm tìm ra những ý nghĩa được ẩn dấu, không nói đến - hay 
nói một cách khác, tác giả không xác định ý nghĩa mà để người thưởng lãm tự cảm nhận ý nghĩa.  
Đúng ra, gian là một khoảng trống chứa đầy ý nghĩa và là khái niệm căn bản cho nghệ thuật 
Nhật, thể hiện qua nhiều lãnh vực như: hội họa, kiến trúc, âm nhạc, và văn chương.  Tuy nhiên, 



34 

 

quan điểm gian - với cách sử dụng ý nghĩa mơ hồ 34- đã tạo nhiều hiểu lầm về người Nhật.  
Người ta thường cho rằng người Nhật không bao giờ biểu lộ ý kiến và cảm nghĩ thật sự của họ ra 
ngoài.  Ngày nay, người Nhật có khuynh hướng bộc lộ trực tiếp hơn và khẳng định hơn, thậm chí 
họ khó chịu với ngay chính cách diễn đạt mông lung và hàm ý. 
 
Tuy nhiên, người Nhật vẫn thích tìm kiếm và suy diễn ý nghĩa được ngụ ý qua các vần thơ haiku, 
35 chỉ có 17 chữ, chia ra làm 3 câu: câu 1: 5 vần, câu 2: 7 vần, và câu 3: 5 vần.  Đúng ra, việc ẩn 
dấu ý nghĩa trong thơ haiku là một tiêu chuẩn bắt buộc.   
 
Trước khi thể đoản thi xuất hiện, câu 1 được dùng để mở đầu cho một loạt các câu thơ rất dài 
tiếp theo.  Vào thời kỳ Edo (1600-1868), thể đoản thi phát triển mạnh mẽ, tương tự như phong 
trào thơ Đường bên Tàu, với các thi gia nổi tiếng như: Matsuo Basho, Yosa Buson, Kabayashi 
Issa, v.v.   
 
Năm 1892 thi gia Masaoka Shiki khởi xướng một thể thơ mới, nội dung rất ngắn, gọi là haiku để 
thay thế các bài trường thi.  Tuy ngắn gọn, nhưng bài đoản thi tự nó đã đầy đủ để mô tả một cảnh 
vật hoặc tâm tình nào đó.  Tiếp theo cải cách của Masaoka Shiki, thi gia Kawahigashi Kekigoto 
nêu ra hai mục tiêu rõ rệt cho việc sáng tác đoản thi như sau: 
  
a)Đoản thi sẽ sát với hiện thực hơn nếu không mang theo bất cứ điểm chú ý đặc biệt nào trong 
bài đoản thi (no center of interest in haiku).  Nguyên tắc này phản ảnh tinh thần tập thể của Nhật 
(集團意識 tập đoàn ý thức- tục ngữ: cái đinh nào trồi lên sẽ bị đập xuống). 
 
b)Chủ đề là ấn tượng đầu tiên của thi gia khi tiếp xúc với cuộc sống hàng ngày, và dùng màu sắc 
của hiện thực để tạo nên tính chất sống động cho bài đoản thi. 
  
Hầu hết các bài đoản thi mô tả bất cứ sự vật nào trong đời sống hàng ngày nhưng nghĩa bóng để 
ám chỉ điều gì đó sâu xa thì luôn luôn được che dấu.    
  
Điểm cốt lõi của đoản thi là tạo cho người đọc một điều gì mới qua một sự việc rất cũ, rất quen 
thuộc.  Mỗi bài đoản thi bắt buộc phải có kigo, tức là chữ chỉ mùa mà bài đoản thi được sáng tác 
nhưng không nhất thiết phải quá lộ liễu.  Thí dụ như dùng chữ hoa anh đào nở để chỉ mùa Xuân, 
tuyết chỉ mùa Đông, con muỗi chỉ mùa Hè.   
  
Tinh túy của thẩm mỹ Nhật  
 
Đơn giản và duyên dáng là hai quan điểm thẩm mỹ then chốt và cũng là hai đặc điểm nổi bật của 
người Nhật Bản từ thời xa xưa.  Thí dụ, kiến trúc Nhật trông dường như đơn giản bởi vì nó nhấn 
mạnh vào các khoảng trống, ít trang trí, và yên tĩnh, có màu sắc dịu, tất cả tạo nên một nét đẹp 
duyên dáng.  Điều này cũng được tìm thấy trong nghệ thuật và văn chương Nhật: các bình sứ 
thường được họa kiểu đơn giản với màu sắc không gây chú ý, và trong cấu trúc thi văn cũng đơn 

                                                           
34 曖昧 ái muội: không rõ, mờ mờ 
35 俳句 bài cú: một lối thơ giải trí, tạm dịch là đoản thi 
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sơ, không rắc rối nhưng đều phản ảnh nét đẹp đơn giản và duyên dáng.  Từ ngữ Wabi và Sabi mô 
tả quan điểm thẩm mỹ này, nhưng đồng thời hàm chứa một số đặc điểm khác khá khó định 
nghĩa. 
 
Wabi (侘 sá: người thất chí, khốn khổ) vừa nhấn mạnh đến giá trị thẩm mỹ trong cung cách đơn 
giản và khắt khe khổ hạnh, vừa chú trọng đến một tâm trạng siêu việt và tĩnh lặng để vui hưởng 
một đời sống thanh bình và nhàn nhã, và cũng để thoát ra khỏi hệ thống giá trị của xã hội.  Trong 
hình thức ngày xưa, sá bộc lộ giá trị của sự cô đơn và buồn bã, nhưng trong lãnh vực thi ca hoặc 
trà đạo thì sá phản ảnh một tâm trạng bình tĩnh, yên lặng, và khắc khổ.  Lúc đầu từ ngữ sá được 
dùng để mô tả các điều kiện bất hạnh như: nản chí, bâng khuâng, lo lắng, hoặc cảm thấy bị lạc 
lõng, hoặc tâm trạng thương xót cho nỗi đau khổ khi yêu mà không được đáp lại, hoặc bị ruồng 
bỏ tình yêu, v.v.  Các tâm trạng đau buồn đó bắt đầu tạo nên giá trị nghệ thuật.   
 
Các nhà sư đi lang thang vô định và thi nhân nhận ra rằng đời sống đơn độc là một giải pháp có 
thể thay thế cho sự đam mê vật chất và xung đột xã hội, đồng thời cũng tạo điều kiện cho người 
ta hòa vào với thiên nhiên.  Bằng cách sống một đời sống đơn độc, người ta bắt đầu nhận thức 
được giá trị của nét đẹp khắc khổ và đơn giản, và rồi tiến triển đến một thái độ siêu việt về đời 
sống.  Tiêu biểu cho quan điểm này là nhận thức của họ về mùa màng và khí hậu, đặc biệt là vào 
cuối Thu và mùa Đông.  Họ cảm thấy cô đơn và bị bỏ rơi khi nhìn lá rơi, tuyết sắp đến, đặc biệt 
khi họ liên tưởng đến mùa hoa anh đào nở với những lá xanh vào mùa Xuân.  Tuy cô đơn và bị 
bỏ rơi nhưng qua đó, họ có dịp khêu dậy một thái độ lạc quan về thẩm mỹ.  Họ có một thái độ 
khác về tình trạng bị ruồng bỏ, nghĩa là họ tìm ra một nét đẹp trong đó và sống một đời sống đơn 
giản và khắc khổ.  Họ xem đấy là thú vị và đẹp.  Vì vậy, mặc dù ý thức căn bản về sá đã có từ 
lâu nhưng có thể nói rằng tư tưởng Thiền có một ảnh hưởng lớn trong việc phát triển giá trị thẩm 
mỹ. 
 
Sabi (寂: tịch: lặng yên, hiu quạnh, cô đơn, chết) cũng khai triển thành một quan điểm thẩm mỹ, 
phản ảnh các giá trị của sự cô đơn, rút lui, yên lặng, và tuổi già đồng thời cũng hàm chứa tính 
chất bình thường, không gây chú ý.  Tuy nhiên, giống như sá, lúc ban đầu tịch không mang các 
đặc điểm đó.  Trong văn chương cổ, tịch dùng để diễn tả tâm trạng cô đơn.  Tịch giữ một giá trị 
quan trọng trong thể thi haiku, và theo Mukai Kyorai, không dễ để đạt được.  Thí dụ: 
 
Yamei hỏi: "Xin dạy cho tôi tiếng tịch trong haiku nghĩa là gì?" 
Kyorai trả lời: "Tịch là màu sắc của bài thơ.  Nó không diễn tả sự cô đơn, cũng không nói về tuổi 
già.  Thí dụ, một người nam mặc áo giáp tại chiến trường, hoặc mặc áo thêu rực rỡ ở buổi yến 
tiệc, người đó không che dấu được tuổi tác.  Tịch có thể hiện hữu trong một bài thơ sống động, 
cũng như trong một bài thơ tĩnh lặng.  Bây giờ hãy nghe bài thơ của ta: 
Two blossom watchmen 
With their white heads together 
Having a chat 
 
Hai người gác dan khắng khít 
Hai mái đầu bạc hợp lại 
Tán gẫu với nhau. 
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Thầy của Kyorai là Basho khen ngợi: "Thật là tuyệt diệu.  Màu sắc tịch đã nổi lên mạnh mẽ."36 
"Hai người gác dan khắng khít" làm đọc giả nghĩ đến hoa anh đào nở rực rỡ và có thể dùng để 
ám chỉ rằng hai người gác dan mặc quần áo sặc sỡ.  Yếu tố tương phản lại câu 1 là "hai mái đầu 
bạc" dẫn đọc giả đến một cảm giác yên lặng.  Và "tán gẫu với nhau" cho thấy nét lạc quan.  Cả 
ba câu diễn tả sống động tâm tình của thi nhân, và điều đáng lưu ý là đọc giả phải tự cảm nhận 
lấy - thi nhân không nói ra một cách rõ ràng.  
 
Quan điểm về quý tiết (Kisetsu 季節 bốn mùa và 24 tiết trong năm) 
 
Nhật có bốn mùa rõ rệt: Xuân, Hạ, Thu, Đông, nhưng cũng có mùa mưa (tsuyu) từ tháng 6 đến 
tháng 7 và mùa typhoon (cuồng phong bão táp ở cấp lớn) từ tháng 8 đến tháng 10, thường tàn 
phá dữ dội.  Do đó, cũng có thể nói Nhật có sáu mùa.  Nhật có mưa nhiều, giúp việc trồng lúa 
được thuận tiện, gieo mạ vào mùa Xuân, cây lúa lớn nhanh dưới ánh nắng của mùa Hè và gặt hái 
vào mùa Thu, diễn trình này cứ thế mà lặp đi, lặp lại hàng trăm năm.  Do đó, nông nghiệp là 
trung tâm sinh hoạt của Nhật vào thời xưa, người Nhật hết sức quan tâm đến mùa màng và khí 
hậu, và sống tùy thuộc vào thời khóa biểu làm ruộng.  Ngày nay, thời tiết hãy còn là yếu tố ảnh 
hưởng lớn trong phong cách sống.  Người Nhật chiêm ngưỡng và quan tâm đến việc bảo vệ thiên 
nhiên, có những sinh hoạt có tính cách lễ lạc toàn quốc để thưởng thức thiên nhiên suốt bốn mùa.   
 
Phong cách sống: Bởi vì mùa mưa làm khí hậu ẩm ướt nên kiến trúc nhà cửa Nhật có nền nhà 

cao để khỏi bị ướt 
nền, các phòng 
cần phải thoáng 
khí bằng cách hạn 
chế vách ngăn 
giữa các phòng 
trong nhà.  Các 
cửa kéo (sliding 
doors) làm bằng 
giấy để ngăn 
phòng và thường 
mở để không khí 
luân lưu.  Theo tập 
tục, người Nhật 
thường trang trí 
hoa trước các câu 
tấm liễn ở góc 
phòng để thưởng 
thức nét đẹp của 
bốn mùa.   
 

Ngoài ra, hầu hết các thư từ ở Nhật thường bắt đầu chào bằng các câu liên quan đến mùa.  Thí 
dụ, viết vào mùa Xuân thì bắt đầu "Bây giờ là lúc cỏ nảy mầm," hoặc vào mùa Đông "Cứ mỗi 

                                                           
36 Fukumoto, 1983, pp. 10-11. 
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ngày qua, tiết Trời trở nên lạnh hơn."  Điều quan trọng là cần bày tỏ cảm giác đối với mùa, thậm 
chí có nhiều sách tại Nhật in sẵn các câu chào như thế.  
 
Lễ lạt hàng năm: Tại Nhật có rất nhiều lễ lạt hàng năm liên quan chặt chẽ với mùa.  Thí dụ, lễ 
xem hoa (hanami 花見 hoa kiến) vào mùa Xuân, lễ Tanabata 七夕 thất tịch) vào mùa Hè, nhiều 

lễ trong mùa Thu, và lễ giao thừa (gọi là omisoka: 大晦日 đại hối nhật: ngày cuối tháng âm lịch, 
tối tăm u ám) vào mùa Đông. 
 
Hoa anh đào là biểu tượng quốc gia của Nhật Bản và được xem như báo hiệu cho mùa Xuân.  
Cây anh đào thường nở hoa từ khoảng cuối tháng 3 đến đầu tháng 5, tùy theo từng vùng.  Khi 
mùa hoa anh đào nở, thanh thiếu niên thường tụ họp tại các vùng quê hoặc công viên để mở hội 
xem hoa - họ thường ăn và uống rượu ngay tại cây anh đào.  Lễ ngắm hoa kéo dài không quá một 
tuần bởi vì hoa anh đào khá mau tàn, và đấy là một nguồn cảm hứng cho các văn nhân Nhật Bản. 
 
Tại Nhật, lễ Tanabata nhằm vào tối mồng 7 tháng 7 mỗi năm.  Đây là sự tích Ngưu Lang và 
Chức Nữ: 
 
Chức Nữ là nàng con gái dệt lụa, cháu của Ngọc Hoàng.  Chức Nữ có sắc đẹp thùy mị, dễ mến.  
Trong những kẻ hầu hạ Ngọc Hoàng có Ngưu Lang chăn trâu cho Trời.  Người dệt lụa, kẻ chăn 
trâu, cùng giúp việc nhà Trời, lâu dần thành thân thiết và yêu nhau say đắm.  Ngọc Hoàng cũng 
ưng thuận gả cháu cho Ngưu Lang. 
 
Từ khi thành vợ chồng, cả hai chăn gối quá sức đậm đà nên bê trễ công việc.  Ái ân làm cho đôi 
trẻ say sưa.  Ngọc Hoàng biết được, gọi cả hai đến quở trách nhiều lần nhưng không sao ngăn 
được mối tình cuồng nhiệt này.  Tức giận, Ngọc Hoàng ra lệnh đày Chức Nữ qua phía Đông, còn 
Ngưu Lang thì qua phía Tây của sông Ngân; và chỉ được phép gặp nhau một lần mỗi năm, vào 
đêm ngày 7 tháng 7. 
 
Vào đêm đó, Ngọc Hoàng cho đàn chim quạ và chim khách - một loại chim lông đen - ráp nhau 
thành một chiếc cầu từ bờ sông bên này qua bờ sông bên kia để Chức Nữ gặp Ngưu Lang.  Cầu 
này gọi là cầu Ô Thước (ô là chim quạ, thước là chim khách.  Do phải lấy đầu làm cầu mỗi năm 
nên chim quạ và chim khách bị sói đầu). 
  
Tình yêu của Ngưu Lang và Chức Nữ quá đậm đà cho nên mỗi lần gặp nhau vào đêm 7 tháng 7 
thì làm sao mà không đẫm lệ.  Nước mắt của họ tuôn xuống như mưa và cõi nhân gian gọi đó là 
tháng 7 mưa Ngâu.  Khi muốn tả cảnh chia cách đau khổ của vợ chồng, người ta thường trích 
điển tích này. 
 
Các lễ trong mùa Thu thường là các lễ cầu trúng mùa, cảm ơn các thần linh nhưng qua thời gian, 
ngày nay người Nhật làm lễ với ý nghĩa khác hẳn: đó chỉ là các cơ hội vui chơi, hoặc để lôi cuốn 
du khách. 
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Lễ giao thừa là lễ trong gia đình.  Vào ngày cuối năm, các gia đình Nhật quét dọn và trang trí nhà 
cửa, tương tự như người Trung quốc và Việt Nam.  Cả gia đình thức đến giữa đêm, chia sẻ niềm 
vui trong năm qua và chờ đón nghe tiếng chuông chùa vọng lại từ xa. 
 

* 
*     * 

 
Ngày nay, đôi khi người ta cho rằng các quan điểm về mùa và thời tiết của người Nhật không 
còn nữa vì hiện tượng kỹ nghệ hóa và đô thị hóa đã thay đổi khung cảnh thiên nhiên và điều kiện 
sinh hoạt.  Thực tế là người Nhật không cảm thấy nóng quá hay lạnh quá khi ở trong nhà, không 
thấy hoa mùa Xuân nở ven đường, và có thể ăn loại trái cây nào đó quanh năm suốt tháng mà 
không phải chờ theo mùa.  Nhà cửa có máy điều hòa nhiệt độ, đường sá được trải nhựa thẳng 
băng.  Để thưởng thức nét đẹp của mùa và thời tiết, để xem hoa nở, để ngắm chuồn chuồn đậu 
trên nước, để thưởng thức sắc đẹp của cây cối mùa Thu, hầu hết người Nhật phải đi ra ngoại ô.  
John Condon viết:37 
 
"Trong giai đoạn phát triển kinh tế và kỹ nghệ rất tập trung, Nhật đã làm ô nhiễm các sông ngòi, 
đồi núi và biển đẹp đẽ trong một phong cách đặc biệt đáng hổ thẹn tại một quốc gia mà việc 
sống hòa hợp với thiên nhiên luôn luôn được quý trọng.  Tuy nhiên, đã có vài nỗ lực mạnh mẽ để 
chặn đứng và đảo ngược khuynh hướng này; và mang lại kết quả đáng lạc quan. 
 
Phẩm chất không khí ở Tokyo được cải thiện mỗi năm trong nhiều năm.  Người Nhật đo số ngày 
mỗi năm mà đỉnh núi Fuji có thể được nhìn thấy từ một điểm riêng biệt ở Tokyo, và mỗi năm số 
ngày này gia tăng.  Tuy nhiên, người ta không đeo mặt nạ bởi vì ô nhiễm không khí, mặc dù ấn 
tượng sai lầm này đã bị ghi nhận trong các sách giáo khoa ngành xã hội học ở Mỹ.  Khi bị cảm 
lạnh, nhiều người Nhật mang mặt nạ khẩu trang nhỏ, giống như các bác sĩ và y tá, và họ mang 
mặt nạ vì các lý do tiêu biểu cho người Nhật: không phải để tránh bị nhiễm, mà để tránh cho 
người khác không bị nhiễm các vi trùng cảm lạnh của họ." 
 
Trong thực tế ngày nay, truyền thống sống theo mùa và thời tiết của người Nhật vẫn được duy 
trì, thể hiện qua mọi khía cạnh của đời sống hàng ngày.  Tại hãng Toshiba mà tôi làm việc trong 
hơn 25 năm qua, chủ đề cho các tấm lịch hàng năm luôn luôn là hình ảnh của thiên nhiên thay 
đổi tùy theo từng tháng. 
 
Kết luận 
 
Vào thế kỷ thứ III, BC, người Hy Lạp đã cho rằng "Đẹp tùy thuộc vào con mắt của người ngắm" 
(Beauty is in the eye of the beholder), và đây có lẽ là một quan điểm hợp lý về thẩm mỹ.  Điều 
này cho thấy tính chất tương đối của cái đẹp.  Cảm nhận về đẹp của một người hầu chắc sẽ rất 
khác với các người khác.  Một bài hát hay đối với bạn chưa hẳn đã hay đối với người khác. 
 

                                                           
37 John Condon, ibidem, trang 94.  
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Nét đẹp đơn giản của người Nhật không có nghĩa là sơ sài, mà có nghĩa là loại bỏ các chi tiết 
không cần thiết.  Quan điểm không nói ra rõ ràng, không khẳng định (ái muội) của người Nhật 
xuất phát từ sự tôn trọng cảm giác của người thưởng lãm: tự cảm nhận lấy ý nghĩa và nét đẹp. 
 
Người Nhật thích trầm mặc (沈默 tiềm tàng, ẩn ở trong không lộ ra ngoài, và yên lặng), tránh 
các màu sắc sặc sỡ, tránh trang trí rườm rà để tâm tư được lắng đọng, nhờ đó mà cảm nhận sự vật 
một cách sáng suốt. 
 
Nét đẹp chân thật là nét đẹp của giới tự nhiên, nghĩa là thô sơ, lệch lạc, không chải chuốt, không 
tùy thuộc vào bất cứ "tiêu chuẩn" nào do con người đặt ra. 
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