
Vương miệng Trái đất 

Nàng mang cảm giác gần gũi giữa các thế hệ trong mỗi mái ấm gia đình. Những ngày loài người 

sợ nàng là thời khắc quí giá trong mỗi cuộc đời từ khi nở rộ tân tự do Anh – Mỹ. Nàng trả lại sự 

yên ắng trên toàn hành tinh. Thiên thần bé nhỏ của trái đất đang đi vào mỗi tâm hồn trong mọi 

tâm hồn, mỗi trí tuệ trong muôn trí tuệ, mỗi loài trong muôn loài, mỗi hành vi trong muôn vạn 

hành vi thất lễ với thiên nhiên. Tôi gọi nàng là ‘’Vương miệng Trái đất’’. 

 

Phúc lợi Sinh học 

Nàng nhắn nhủ tới loài người cần biết lễ phép với thiên nhiên. Nàng nhìn thấu tận nỗi quoằn 

quoại ở mỗi tế bào mọi sinh linh trong lực bất tòng tâm. Ngôi nhà sinh thái muôn loài nương tựa 

cùng nhau đang dột nát dần. Nàng không thể ngủ yên. Nàng bừng tỉnh trong một ngày Đông lạnh 

giá – nơi vốn là nôi của các lãnh chúa đang hàng ngày phản bội lòng từ bị của mẹ. Mẹ sinh ra 

muôn loài và mẹ muốn muôn loài được bình yên, mẹ hy vọng anh em muôn loài biết nương tựa 

cùng nhau. Điều giản đơn đó, con nào cũng biết. Mẹ gửi gắm vào con người - đàn anh của muôn 

loài khác dìu dắt đàn em. Chim bay trên trời, cá bơi dưới nước, ong, bướm bay lượn giữa không 

trung, giun, dế núp mình dưới cánh đồng, cộng đồng vi sinh vật bé bỏng không nhìn thấy bằng 

mắt đang cần mẫn ngày đêm xới xáo thức ăn cho các loài cây, ông mặt trời hàng ngày mỉm cười 

tặng những nụ hôn, thụ thai cho cành xanh lá, cho má người hồng, cho bông trĩu hạt, cho bát 

cơm đầy. Công chúa Đất – Hoàng Tử Mặt trời, Mẹ Cha của muôn loài chỉ muốn điều giản đơn là 

các con cần hiểu sống là nương tựa vào nhau. Một miếng khi đói bằng một đọi khi no. Đừng gét 

bỏ nhau, đừng hận thù nhau, đừng chạy theo những khái niệm ảo vọng (illusive perception) và 

định kiến hoang tưởng (delusive opinion). Qui luật nương tựa tỉnh lặng của sinh tồn là kho báu 

mà Mẹ Cha thừa kế cho các con. Hồi môn đó là sáng tạo phẩm của Vũ trụ, xin các con hãy ngộ 

dần và tỉnh thức. 

Mẹ dặn rằng sự sống của anh em là dựa vào hơi thở. Các con nhịn ăn hàng tháng cũng không 

sao, nhịn uống hàng tuần vẫn chịu được. Các con mà không thở trong 5 phút, các con sẽ phải 

vĩnh biệt nhau. Mẹ cũng dạy rằng, tắt thở là đóng đời - mở đạo! Đời kết thúc - Đạo bắt đầu. Đời 

và Đạo cứ thế luân hồi sinh tử trong Thập- Nhị môn đồ trận. Con tạo cứ thế xoay vần. Không một 

bàn tay vô hình nào quay ngược qui luật xoay vần đó của Tạo hóa. Cụ Nguyễn Du đã một lần hóa 

thân vào Kiều khi lạc lối chân tình phải bán mình chuộc cha: “Cũng đành nhắm mắt đưa chân; để 

xem con tạo xoay vần đến đâu” trong lúc mắc lừa Sở Khanh trong lầu xanh của Tú Bà. Nàng Kiều 

qua tâm hồn Cụ Nguyễn Du, đã để lại cho đời sau món ăn tinh thần vô giá. Kẻ thống trị, loài bị trị, 

khi thức tỉnh với Kiều đều thấm thía ‘’Cho hay muôn sự tại trời; Hại người người hại kêu mà ai 

thương’’ tưởng là đủ cho lý nhân quả của đời. 

Chưa đâu, cập bến thuyền nhân quả, cụ thốt lên “Ngẫm hay muôn sự tại trời; Trời kia đã bắt làm 

người có thân; Bắt phong trần phải phong trần; Cho thanh cao mới được phần thanh cao; Có đâu 

thiên vị người nào; Chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai. Có tài mà cậy chia tài. Chữ tài liền với chữ 

tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân. Cũng đừng trách lẫn trời gần, trời xa. THIỆN CĂN Ở TẠI 

LÒNG TA. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”! 

Soát lục lại Kiều của người Nghệ-Tĩnh, đọc Kiều, thuộc kiều, niệm kiều, tán ngẫu Kiều cùng chiếc 



điếu cày, bình kiều với cây đàn bầu, tranh luận Kiều cùng củ khoai lang ăn với cà và uống chè 

xanh xứ nghệ, bói kiều khi cô quoạnh và; ngâm kiều lúc đìu hiu cũng cậy vào những tháng ngày 

yên ắng do Nàng ban tặng. 

Nhà với nhà, làng với làng, làng với ngõ, ngõ với đường, quốc gia này với quốc gia khác, cháu với 

ông bà, con với cha mẹ, vợ với chồng, chúng ta được gần nhau, được ngắm nhau bằng đôi mắt, 

được chuyện trò với nhau bằng tâm hồn và tình cảm nhận từ tâm đã đành, và vì vậy mà trên 

khắp hành tình đang vô tình mà hữu ý cùng nhau chuộc lại lỗi lầm mà chúng ta đã gây ra cho Mẹ-

Cha ta. Mẹ-Cha ta dần hồi sinh trở lại. Những dòng sông, những bãi biển, những thành phố, 

những con kênh và các sinh linh nương tựa ở đó đã mỉm cười trở lại. Bầu trời sáng lên và những 

thiên thần bé nhỏ trong bề mặt hữu cơ của Mẹ cũng đang hồi sinh. 

Tôi gọi nàng là Bồ đề tát đóa của ‘’Phúc lợi Sinh học’’ mà chỉ có Nàng mới biến cái không thể trở 

thành có thể. 

Tòa án Chân tâm 

Nàng giúp động vật người đang sống ở thế kỷ 21 chạm đến với ngưỡng chịu đựng của qui luật 

sinh tồn trong nương tựa của muôn loài. Hồn Trời Đất ở tại Thân Tâm ta. Thiên đường hay địa 

ngục cũng từ ngủ uẩn của thân tâm mỗi người. Nàng đang cùng muôn loài (trừ loài người) củng 

cố lại tòa án lương tâm của 7 tỉ người thống trị muôn loài. Nàng hiểu rằng mỗi người sử dụng 1 

túi ni long trong một ngày đã thải ra 7 tỉ túi ni long một ngày. Loài anh em nương tựa cùng nhau 

sẽ thở sao đây?!. Cá bơi dưới đại dương, chim bay trên bầu trời, cây cỏ sinh tồn trên lớp võ hữu 

cơ mỏng manh 5% của dung tích trái đất, cộng đồng vi sinh vật đang ngày đêm chăm bẳm nuôi 

cây đang phải sống sao đây khi lớp võ hữu cơ đang ngày đêm bị hủy diệt bởi các kiểu dung dịch, 

hóa chất, bảo vệ thực vật, diệt cỏ, diệt mối, diệt sâu bọ, và tới đây là loại hóa chất mới – vaccine 

để diệt nàng. 

Lá phổi của Mẹ-Cha đang bị xám xịt dần bằng khói của công nghiệp, độc tố tàn dư từ nông 

nghiệp hàng hóa, vi rút ăn thủng cả nhân tính của loài người do chính loài người gây nên nhưng 

vẫn chưa chịu nhận diện, chấp nhận, quán chiếu và tu hành. Chỉ 7 tỉ - một con số thật bé nhỏ so 

với muôn loài trong trời đất, nhưng đã hoành hành vô giới hạn. 

Nàng khai sinh. Nàng bay khắp bốn phương trời. Nàng chiu vào bất kỳ ai nàng muốn. Hỏi rằng ít 

ai mà không sợ vị thủ tướng một quốc gia? Loài người thời đại nay mấy ai không trầm trộ cường 

bạo quốc như Mỹ, kiêu hãnh quốc như Anh, Tinh ranh quốc như Ý, Trí tuệ Quốc như Đức, thơm 

nức quốc như Nga…với sự khai sinh của Nàng, loài người đang dần tỉnh và thức. Nàng - thiên 

thần bé nhỏ chỉ mới chưa đầy 100 ngày tuổi đã và đang căn chỉnh từng ''quốc quyền, vương 

quyền, pháp quyền và khế ước quyền'' mọi nơi, không phân chia màu da, sắc tộc. 

Hồn Mẹ-Cha ở tại mỗi anh chị em các con mà. Hồn Nàng đang là mục tiêu của các cường quốc, 

yếu quốc, và bình quân quốc. Ai cũng hướng về nàng. Ai cũng phòng ngừa nàng. Ai cũng gọi tên 

nàng. Nàng đã trở thành một danh từ, một bản nhạc ca không thích mà vẫn hát. Có thể ví nàng 

trở thành một THIÊN KỶ NHÂN. 

Nàng thức tỉnh cho nhiều ‘’tập đoàn kinh tế’’ cảm nhận được đói nguyên liệu để tạo ra sản phẩm 

là một cảm giác kinh hoàng đã đành; nhưng đói sức khỏe của công nhân mà vốn dĩ ít ông chủ 

nào ngộ ra từ trước đó rằng, công nhân và nông dân mới là tài sản vô giá của các kiểu ông chủ. 

Nàng Crowna đã giúp ta nhận ra chân lý đó. 



Nàng đánh thức nhiều nhà lãnh đạo các cường quốc, yếu quốc và bình quân quốc cũng bắt đầu 

ngộ ra ‘’ai ơi bưng bát cơm đầy. Giẻo thơm một hạt - đắng cay muôn phần”. 

Thiên tai chăng? Nhân tai chăng? Giặc chăng? Quỉ chăng? Đại dịch chăng? So sánh 1929 - 2008 – 

2020 chăng? Một quốc làm sao trở thành cường khi quốc đó không thống trị và bắt nạt nhiều 

yếu quốc khác đã đành, điều tủi nhục hơn là ngược đãi với Mẹ - Cha để chạy đua không biết 

điểm dừng và không muốn dừng AI, Biotech và Info Tech?! Để có một cường quốc, bao nhiêu 

yếu quốc phải ngậm đắng nuốt cay!? Vậy Yếu – Cường để làm gì? Khi Luật Sinh Tồn trong nương 

tựa là bản tánh của Mẹ-Cha. Ngôi nhà Sinh thái Mẹ-Cha thừa kế lại cho muôn loài là Chánh Đẳng 

Giác. Sắc của Cường, của Yếu, của Bình quân quốc chỉ là Bất Chánh Đẳng Giác nương tựa giữa 

muôn loài. 

Nàng cũng nhắn nhủ loài người rằng kể cả lòng từ bi của mẹ hiền đại từ đại bi quán thế âm bồ tát 

và tuệ giác của Thái Tử Tất Đạt Ta cũng có ngưỡng đo lường. Loại ngưỡng mà không đo và không 

lường cũng biết. Nàng đang dần dần hoàn trả lại món nợ đồng lần mà loài người đã ăn quịt từ 

Mẹ Cha. Và nàng đang trả lại một phần phúc lợi sinh học đúng lúc Mẹ Cha đang phải ăn mày 

chính mỗi chúng ta. 

Nàng chỉ giáo cho mỗi chúng ta nhận ra rằng, tâm hồn ta, trí tuệ ta, thể xác ta đang trở thành 

mục tiêu “kinh tế thị trường, xã hội thị trường, văn hóa thị trường, giáo dục thị trường, sức khỏe 

thị trường, văn minh thì trường và cuối cùng là TÂM LINH THỊ TRƯỜNG’’! Tôi đang đứng yên 

trong háo hức đợi chờ quay lại cái dại khờ mà loài người đã tự đánh mất từ khi có bàn tay vô hình 

của ADAM SMITH; nhưng đã không tỉnh thức bởi Karl Marx hơn hai trăm năm về trước với tuyên 

ngôn bất hủ ''Vô sản toàn thế giới đoàn kết lại''. Tôi vẫn kiên nhẫn lắng nghe người phán quyết 

Nàng. Nàng là cán cân chỉnh chuẩn lại những thứ ứng xử bất nhân tâm của động vật người!. 

Nàng hãy cầu nguyện cho những ai trên hành tinh này đã trở về với cõi an lạc vĩnh hằng mà Nàng 

đã lấy đi như một giải pháp bố thí và cúng dường để cảnh báo cho cả hành tinh. Nàng cũng cần 

có thời gian chuẩn bị mở tòa án phán xét AI, BIOTECH và INFOTECH chuẩn bị tước đi tất cả linh 

hồn của mọi sinh linh đã và đang tương tác hữu cơ theo qui luật sinh tồn trong nương tựa của 

tạo hóa. Tôi gọi Nàng là ‘’Tòa án Chân tâm’’!. 


