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 ÂM  Ì H CỦA BIỂN 
 
 
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt d o, tình em biển rộng sông d i, Deep Blue Sea, Đại dương 

sâu thẳm… 

    Ta l  Biển, Ta rất đồng ý với người thế gian khi lấy Ta để ví von, so sánh với những gì vĩ đại, bao 

la, sâu thẳm nhất. Bởi vì chính bản thân Ta, bộ mặt của Ta đã chiếm đến 71 phần trăm diện tích bề 

mặt trái đất v  có nơi đạt độ sâu đến 36 ng n 200 feet. Ngo i ra, trên mặt đất dù có đầy dẫy sông, 

suối, ao hồ để đem nguồn nước ngọt đến cho lo i người (m  gián tiếp cũng do Ta cung cấp phần lớn 

từ sự bốc hơi của bản thân Ta để tụ th nh mây, kết th nh mưa đổ xuống…). Tuy vậy số lượng nước 

nầy cũng chỉ chiếm có 3 phần trăm, còn Ta, nước biển chiếm đến 97 phần trăm lượng nước của địa 

cầu.  

    Đáng nói nhất v  quan trọng nhất l  chính Ta đã đem nguồn sống lớn lao nhất đến cho nhân loại. 

Ta góp phần điều hòa sinh thái, ổn định khí hậu, phân định thời tiết v  cung cấp nguồn thực phẩm 

vô tận cho con người. Ta vốn rất đại lượng, hào phóng v  nói theo ngôn ngữ giang hồ thì còn rất 

chịu chơi nữa. Bởi vì nguồn thực phẩm do Ta cung cấp không phải đơn giản chỉ l  số lượng, kém 

chất, kém vị cốt chỉ ăn để lấy no sống qua ng y, m  ngược lại to n l  h ng thượng phẩm hảo hạng 

v  vô cùng bổ dưỡng. Không phải chỉ có dân nhậu chuyên nghiệp, dân ăn s nh điệu m  mọi người 

bình thường khác khi nghe nói đến hai chữ  ải sả  l  đã mường tượng thấy nó rất phong phú, đa 

dạng v  vô cùng hấp dẫn. Ngo i những thứ thông dụng như: cá, tôm, cua, mực, nghêu, sò, ốc, hến… 

còn những thứ đặc sản khác như : b o ngư, vi cá, king crab, tôm hùm…Còn l m susi thì có cá ngừ 

đại dương, cá salmon biển Bắc, cá yellow tail v..v... Ngo i ra còn có hải sâm, rong biển, tảo tiên 

dược, sụn cá mập l  nguồn hải dược dồi d o, phong phú…Thêm v o đó người đời còn được hưỡng 

dụng sự thoải mái, thanh thản tuyệt vời v  vô cùng bổ ích khi dạo bước, phơi mình trên bãi biển 

hoặc ngâm mình trong nước biển mát rượi v o những ng y hè nóng bức. 

    Như vậy theo sự suy diễn bình thường thì Ta phải được con người tôn vinh, cảm tạ v  trân trọng 

hết sức, hết mình phải không?  Nhưng thực tế không phải như vậy, vì con người chính l  một lo i 

sinh vật thụ tạo khó tính nhất v  vô ơn nhất trên địa cầu! Rất nhiều lúc họ đã oán hận, căm ghét v  

xỉ vã Ta thậm tệ. Chẳng hạn khi bị một cơn sóng thần vùi dập, phủ ngập tr n bờ, khi bị lắc lư v  

chìm đắm con t u trong đại dương dậy sóng cuồng nộ, hay bị biển sâu hút v o xoáy nước thăm 

thẳm…Những lúc đó Ta bị nguyền rủa t n tệ không tiếc lời : N o l  biển cuồng điên hung bạo, biển 

hiểm ác vô tình, biển man rợ, biển kinh ho ng đã cướp đi mạng sống của biết bao nhiêu người v..v... 

Chẳng vậy m  trong b i hát “ Lời kinh đêm “ của cố nhạc sĩ Việt Dũng đã viết : 



                        Biển ngây ngô hay biển man rợ, 

                     Biển có buồn hay biển chỉ l m ngơ. 

 

V  trong một b i văn tế của một tác giả n o đó cũng đã có ghi như sau : 

 Bi thảm ! Chị chìm thây trên biển đen, 

          Anh tan thân trong sóng dữ, 

         Xác tê cóng,tử vô địa táng. 

 

    Nói lời thật lòng, Ta quả đã chịu nổi oan Thị Kính nầy trong sự câm lặng ấm ức không biết từ 

bao trăm năm, bao ng n năm rồi. Bởi vì bản chất thật sự của Ta rất hiền hòa trầm lặng. Ta không 

biết rõ Tâm Phật thì như thế n o nhưng nếu phải so sánh thì Ta chắc sẽ không thua về từ bi, đại 

lượng, bao dungv..v... Bởi vì những gì Ta cưu mang, Ta cung cấp cho lo i người l  vô tận v  vô 

điều kiện. Những lúc biển yên tĩnh, phẳng lặng như tờ đó mới chính l  bộ mặt thật của Ta. Còn 

những lúc biển dậy sóng hãi hùng, cuồng nộ nhấn chìm mọi thứ l  do tác động của gió còn gọi l  

cuồng phong. Hắn lợi dụng Ta, xô đẩy, thúc ép mặt nước của Ta để tạo nên sự nhấp nhô chao đão 

lúc dâng thật cao, lúc đẩy xuống thật thấp tạo sự kinh ho ng cho mọi người đi biển. Do bản chất “ 

xấu xa “ gây bất lợi cho người khác như vậy nên lo i người đã mắng không ngoa khi gọi người l m 

xằng bậy, hay gây việc xấu l  “ đồ phải gió “.  

    Còn về những cơn sóng thần cuồng nộ phủ ngập tr n bờ gieo rắc chết chóc kinh hãi cho nhiều 

nơi, nhiều chổ thì Ta ho n to n vô can, m  chính l  do nhũng cơn địa chấn, động đất cường độ cao 

gây nên. Ta lại bị lợi dụng, ruột trái đất xì hơi m  Ta lảnh đạn, đứng mũi chịu s o, ôi! chắc đó cũng 

l  cái vận, “vận nước m ” . Oái oăm l  nó không chọn nơi khác để động m  lại chọn khu đáy biển 

gần bờ để động, để rồi gây nên sóng thần khiến Ta bị oan. 

    Nói cho công bằng, nói nhỏ thôi, động đất ở đâu cũng kinh ho ng hết, nhưng động đất trên bờ, 

khu thị tứ, đô thị thì còn tồi tệ hơn. Ở đó nạn nhân sẽ chết đau đớn hơn do tường đổ, cây đập, đá đè 

v  có khi phải kéo d i sự khổ đau, đói khát, nóng sốt, ngắc ngoãi đến mấy ng y dưới những đống bê 

tông hay gạch vụn. Còn động đất ngo i biển, sóng thần tr n v o giải quyết những người xấu số 

nhanh gọn v  mát mẻ. Số đã chết vì Thiên tai thì ở đâu cũng chết, thôi thì chết nhanh gọn v  mát mẻ 

vẫn hơn. Ta chỉ nói sự thật thôi, nhưng sự thật dễ gây mất lòng do đó nhiều người đã mắng Ta 

“ Biển vô tình “ ; cái miệng hại cái thân! Đ nh chịu vậy thôi. 

    Bây giờ đến chuyện phân bua ngược lại, lo i người đã l m hại Ta thế n o ?  Câu trả lời chắc lo i 

người đã biết rỏ. Ôi! Nó ghê gớm lắm v  nhiều vô số kể. Rỏ rệt nhất l  họ đã khoan v o đáy lòng 

Ta để hút lấy khí ga như l  hút lấy nguồn chân khí nội lực của Ta, hút lấy dầu thô như l  rút lấy máu 

huyết, dưỡng trấp của Ta. Để thỏa mãn tham vọng l m bá chủ v  hù dọa kẻ khác họ đã cho nổ bom 

nguyên tử trong lòng Ta để thí nghiệm v  bắn đủ loại hỏa tiễn đạn đạo v o thân Ta để thử đường 

bay v  tìm kiếm mục tiêu giã định. Ngo i ra họ đã xả nước thải dơ bẩn v o thân Ta, v  tệ hại, ác 

đức nhất l  xả những chất thải độc hại v o lòng Ta, giết hại h ng tỉ tỉ cư dân sinh vật, thực vật biển 

m  họ không hề nghĩ tới đó chính l  nguồn thực phẩm phong phú bổ dưỡng nuôi sống bản thân họ 

v  con cháu họ. Ta không thể tưỡng tượng được lo i người vốn tự cho l  thông minh m  lại mê 

muội đến như vậy. Hơn thế nữa còn có những tên tuyệt đỉnh đần độn như tên phó giám đốc hãng 

Formosa ở H  tỉnh Việt Nam đã tuyên bố một câu ngu dốt nhứt trần gian :    

“ Bây giờ chúng ta chọn thép hay chọn tôm cá, chọn biển sạch “.  

    Hắn l m phó giám đốc hãng sản xuất thép Formosa, hắn nói như vậy có nghĩa l  đã áp đặt câu trả 

lời cho người dân Việt N ở vùng đó rồi.  Không biết cha mẹ n o đã sinh ra những tên vừa tham lam, 

vừa ngu muội v  độc ác như vậy?! Đáng lý l  một con người hắn phải hiểu một điều sơ đẳng nhất l  

từ h ng ng n năm trước lúc chưa có thép con người vẫn sống v  sinh sôi nảy nở, nhưng ngược lại 

nếu không có biển sạch, không có sinh vật biển thì có lẽ con người không còn tồn tại đến ng y nay. 

Vì lẽ đó, người dân VN đã đanh thép trả lời : “ chúng tôi chọn tôm cá, chọn biển sạch “. V  chắc 

chắn họ còn muốn nói thêm : còn những tấm thép của các ông l m ra thì hảy để d nh h n “ quách” 

(hòm thép đặt trong hòm gỗ để vận chuyển xác chết đi xa cho khỏi bung) cho các ông liệm thây m  



đem về Đ i Loan, đem về T u. Nhưng khổ nỗi nh  cầm quyền Việt Nam của chế độ Cộng sản độc 

đảng, độc t i, những đỉnh cao dốt nát của nhân loại nhưng lại ích kỷ v  tham lam vô độ, đã nhận v  

nhét đầy túi nên vẫn l m ngơ trước nỗi khổ đau của người dân Việt v  để cho bọn đồ tể tiếp tục 

h nh nghề sau những lời tuyên bố giã lã lấy lệ v  nhận một số “ tiền còm “ gọi l  bồi thường, nhưng 

chưa biết số tiền nầy sẽ lọt v o đâu ?! Nỗi uất ức v  tâm trạng bi thương nầy hầu như đang được ẩn 

dấu v  dồn nén trong lòng mọi người dân Việt nhưng họ vẫn còn e dè, sợ hãi chưa dám nắm tay, kề 

vai sát cánh cùng đứng lên để phá tan gông xiềng, xóa bỏ áp bức, bất công đòi quyền được l m 

người đúng nghĩa con người. Tâm trạng nầy đã được cô giáo Trần Thị Lam ở H  tỉnh tỏ lộ qua b i 

thơ “ĐẤT NƯỚC M NH NGỘ QUÁ PHẢI KHÔNG ANH” 

   

  Đất nước mình ngộ quá phải không anh 

  Bốn ng n tuổi m  dân không chịu lớn 

  Bốn ng n tuổi m  vẫn còn bú mớm 

  Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi… 

 

  Đất nước mình lạ quá phải không anh 

  Những chiếc bánh chưng vô cùng kỳ vĩ 

  Những dự án v  tượng đ i nghìn tỉ 

  Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay… 

   

                        Đất nước mình buồn quá phải không anh 

  Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc 

  Rừng đã hết v  biển thì đang chết 

  Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa… 

 

    Trở lại về chuyện tâm sự của Ta, của biển cả trong vụ “khủng bố” t n khốc bằng chất độc ở Vũng 

Áng, H  tỉnh VN. Các người có biết không, một phần thân thể của Ta trải d i hơn hai trăm cây số từ 

H  tỉnh đến Thừa Thiên, Đ  Nẵng nhuốm đầy chất độc v  vẫn còn tồn đọng phần thì trong thân, 

phần thì kết tụ lắng xuống nền đáy tạo nên sự tê buốt, nhức nhối, rã rời v  chắc sẽ còn kéo d i như 

một con bệnh trầm kha h ng chục, chục năm sau. Cư dân của Ta như tôm, cua, cá, mực, nghêu, sò, 

ốc, hếnv..v...  V  cả đến thực vật như san hô, rong, tảo h ng tỉ, tỉ đã bị thảm tử, hủy diệt một cách 

đau đớn v  đầy oan khiên. 

   Tại sao lại oan khiên ?  Vì vốn dĩ Tạo Hóa đã dựng nên biển cả v  các sinh vật, thực vật biển v  

giao cho Ta trách nhiệm phải l m cho nó phát triễn, sinh sôi nảy nở một cách trong l nh v  sau đó 

với mục đích l  hy sinh bản thân mình để l m nguồn thực phẩm nuôi sống nhân loại, cho nhân loại 

được thoải mái, hạnh phúc. Bởi vì bản thân Ta v  cư dân Ta rất yêu mến nhân loại. Chẳng phải 

Chúa đã phán dạy: “không có sự hy sinh n o lớn lao v  ý nghĩa cho bằng hiến mạng sống mình cho 

người mình yêu” sao.  Nhưng đằng nầy Ta v  cư dân Ta bị đầu độc chết tức tưởi, chết một cách vô 

bổ, không ý nghĩa v  không đạt được mục đích. Hơn thế nữa nếu con người vì không biết, hoặc vì 

nhu cầu tối cần thiết m  xử dụng cư dân biển của Ta để tìm sự sống lúc quá cấp bách thì chính họ 

cũng bị trúng độc m  chết tức tưởi, vì vậy cái chết của cư dân Ta chẳng những không đạt được mục 

đích l  hy sinh để nuôi sống lo i người m  còn tạo ra kết quả ngược lại. Như vậy chẳng phải l  oan 

nghiệt, oan khiên sao ! Đã l  thác oan thì chắc l  không được siêu thoát rồi ! 

    Như vậy thì có h ng triệu triệu oan hồn của cá, tôm, sinh vật biển đang vật vờ,lơ lững suốt dọc bờ 

biển các tỉnh miền Trung VN… Nếu nhắm mắt v  lắng đọng suy tư để cho trí tưỡng tượng bay xa 

thì chắc l  những người đi bộ hoặc ngồi yên tĩnh dọc các bờ biển nầy sẽ tiếp cận cảm thính vô hình 

những tiếng nấc nghẹn ng o trên đầu ngọn sóng vỗ bờ v  những tiếng rít thê lương trong gió từ xa 

khơi thổi v o. Muốn tự cứu mình v  giải thoát cho các oan hồn vất vưỡng nói trên thì người dân 

Việt Nam phải tích cực hơn nữa, mạnh dạn hơn nữa, v  dấn thân hơn nữa. Bạo quyền có thể đ n áp, 

bắt bớ v i trăm người,thậm chí v i ng n, v i chục ng n người nhưng không thể ngăn cản được h ng 



trăm ng n, h ng triệu người đứng dậy để đòi công lý, công bằng v  quyền quyết định cho vận mệnh 

Đất Nước, Dân Tộc v  cho chính bản thân mình…trong đó có quyền lựa chọn những sự việc gần kề 

trước mắt như chọn tôm, cá v  biển sạch, môi trường sạch chứ không chọn thép; chọn đồi nương, 

sông hồ trong xanh l nh mạnh chứ không chọn bô xít… Nếu cứ nhu nhược tiếp tục chịu đựng v  

khuất phục để cho bọn cầm quyền cộng sản lựa chọn thay thì chắc chắn bọn chúng chỉ chọn tiề  : 

sống,chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi. 

    Phần trên l  một chút tâm tình của bản thân Ta v  sự liên hệ giữa Ta v  con người. Bây giờ nhìn 

chung một chút về tổng thể trên quả Địa Cầu. Quả thật l  Trái đất đang lâm nguy v  cũng chính l  

nhân loại đang lâm nguy. Vấn đề chính l  ở chổ con người đang tự hủy diệt chính mình. Cũng vì 

tính ích kỷ v  tham lam vô tận lại đòi hỏi sự hưỡng thụ quá mức cân thiết m  không cần nghĩ đến 

chừng mực cho nên họ đã l m cho ô nhiễm to n diện, tàn phá, xã độc khắp mọi nơi : Không khí 

nhiễm bẩn đầy chất độc hại từ khói xe, khói nh  máy, bụi hầm mỏ…gây nên biết bao bệnh hoạn về 

đường hô hấp đồng thời l m nhiệt độ trái đất c ng ng y c ng nóng dần lên gây hậu quả băng tan 

nước tr n. Đồi núi cây rừng bị san ủi, đốn chặt, khai thác vô tội vạ tạo nên lũ lụt, đất chuồi liên tục 

khắp nơi. Sông ngòi, ghềnh thác bị ngăn chặn be bờ l m thủy điện khiến cho đồng bằng hạ nguồn 

thiếu nước khô cằn, ngập mặn. Đất đồi bị đ o ủi để khai thác khoáng sản quá mức cần thiết,tệ hơn 

nũa nhiều khi còn được dùng để l m hố chôn các chất thải công nghiệp vô cùng độc hại. Còn 

nhiều,rất nhiều các hình thức phá hoại khác của con người không thể kể hết. Về phần Ta, biển cả, bị 

xâm hại như thế n o thì Ta đã kể sơ lược ở phần trên rồi. Một ng y n o đó khi quả địa cầu đã bị t n 

phá đến mức tột cùng, môi trường khắp mọi nơi mọi lúc đã bị ô nhiễm hết thuốc chữa. Biển cả, 

sông ngòi, khe suối, thác ghềnh, đồi núi, đồng bằng đều tr n ngập, đầy dẩy chất độc hại v  nhân loại 

đang ngắc ngoải bên bờ vục thẳm; Lúc đó Mẹ Thiên Nhiên sẽ hiện đến v  cất cao câu hỏi với lo i 

người : “ các ngươi chọn C ết hay là chọn Số g” Lúc đó chắc chắn nhân loại sẽ kêu g o: “ chúng 

tôi chọn Sống” v  tiếng kêu g o lớn nhất, cất cao nhất sẽ l  của những tên đại loại như Formosa, bởi 

vì lẩn trong nhiều ngôn ngữ g o thét có những tiếng lơ lớ ồn  o nhất “ ngộ không muống chi..ết, 

ngộ không muống Chi..ết”. Lúc đó nhân loại sẽ nghe một tr ng cười lạnh lùng nhưng ẩn chứa niềm 

chua xót phát ra từ Mẹ Thiên Nhiên : Muộn rồi, quá muộn rồi các con ạ ! Bây giờ các con không 

chọn cái Chết nhưng đã từ lâu, rất lâu, ng y nầy qua ng y khác các con đã hủy diệt mọi mầm sống 

trên mặt đất. Mầm sống không còn thì các con dựa v o đâu để m  sống ! Thôi vỉnh biệt… 

   Tiếng cười lịm tắt v  nhân loại cũng lịm dần v o cõi chết, để lại một huyền sử không mấy vinh 

quang về quả địa cầu v  các cư dân của nó. 

 

       FLORIDA,Tháng 8-2016 
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