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Phiếm luận 

THẤT THẬP CỔ LAI HY 

 

“Lão CVA” (Chơi và Ăn) chúng ta – năm nay 

đã bước qua tuổi thất thập. Vì vậy hy vọng bài 

phiếm luận này mượn câu chuyện “Khổng Tử 

đã kể lại các giai đoạn diễn biến trong cuộc 

đời ngài” trong Luận ngữ để làm chủ đề, 

Mong không làm nghịch nhĩ các bạn. … 

Người Hànội 

 

Khổng Phu Tử đã viết lại các giai đoạn diễn biến về đời 

ngài như sau trong Luận Ngữ: “Ngô thập hữu ngũ nhi chí 

ư học, tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập 

nhi tri thiên-mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận, và thất thập 

nhi tùng tâm sở dục bất du củ”. 

Trích trên mạng (Tự điển Hán Việt) dịch nghĩa như 

sau: 

Ta (Ngô) ba mươi tuổi biết tự lập, bốn mươi tuổi chẳng 

nghi hoặc, năm mươi tuổi biết mệnh trời, sáu mươi tuổi thì 

tai đã thuần, nghe điều gì là phân biệt, hiểu rõ được ngay. 

Còn tới tuổi thất thập thì: Bảy mươi tuổi theo lòng 

muốn của mình mà không vượt ra ngoài khuôn phép. 

Nhưng vì thói quen, người đời rút ngắn lời giảng dạy 

của Khổng Phu Tử cho dễ nhớ về mấy giai đoạn sau: 
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Tuổi ba mươi  mới tự lập, 

Tuổi bốn mươi  mới chẳng còn nghi hoặc, 

Tuổi năm mươi mới biết mệnh trời, 

Tuổi sáu mươi  mới biết nghe thuận tai. 

Còn bảy mươi tuổi, mọi người chỉ nói đến câu Thất 

thập cổ lai hy. 

Bốn chữ: Thất thập cổ lai hy bắt nguồn từ “Nhân sinh 

thất thập cổ lai hy”. 

Đó là câu thơ thứ tư trong bài “Khúc Giang Nhị Thủ” 

kỳ nhị (bài 2) của Đỗ Phủ; nguyên văn như sau: 

Triều hồi nhật nhật điển xuân y, 

Mỗi nhật giang đầu tận túy quy. 

Tửu trái tầm thường hành xứ hữu, 

Nhân sinh thất thập cổ lai hy. 

Trích trên mạng (Tự điển Hán Việt) dịch nghĩa như 

sau: 

Ngày ngày đi chầu về, đem áo xuân cầm cố (để lấy tiền 

mua rượu), 

Mỗi ngày, uống thật say ở đầu sông (rồi mới) trở về. 

Nợ rượu tầm thường nơi nào chẳng có, 

Từ xưa tới nay, người đời ít ai sống được bảy mươi 

tuổi. 

Khi đã vào cái tuổi bảy mươi như tôi nhận thấy: 

… “Quả thực vào thời gian bước vào cái tuổi thất thập 

các bạn ta cứ nghĩ mình là loại cổ lai hy nên trở chứng, lấy 

chữ Biếng Nhác làm chỉ tiêu, lấy Ù Lì làm kế sách, lấy Giả 
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Lả làm hướng đi, mượn tai trâu mà nghe Sấm… và mượn 

cả quạt mo của thằng Bờm mà vênh mặt nhìn thiên hạ… . 

Nói chuyện tầm phào để quên thời gian  trống trải, tìm 

về quá khứ để quên tóc bạc răng long… nói chuyện ăn chơi 

để cho mình còn cường tráng, vẫn đảo cặp mắt dê cụ mà 

ngắm nhìn các bóng hồng già có, xồn xồn có, đứng tuổi có, 

cả thành niên cũng có…để thấy mình còn xuân … dù chỉ là 

Mùa Xuân Muộn…” 

Còn đối với các cụ ngày xưa vào cái tuổi thất thập hiếm 

hoi, các cụ chỉ có mượn chén rượu tiêu sầu ở quán ven 

sông, mượn thơ phú giãi bầy tâm sự khi ngắm cảnh trời 

mây  nước, cây cỏ đổi thay theo năm tháng. 

Xuyên hoa giáp điệp thâm thâm hiện, 

Điểm thủy tinh đình khoản khoản phi. 

Truyền ngữ phong quang cộng lưu chuyển, 

Tạm thời tương thưởng mạc tương vi. 

Nếu hiểu theo nghĩa ĐEN thì bốn câu thơ kế tiếp của 

Đỗ Phủ chỉ diễn tả: 

Bươm bướm vàng xúm xít vờn hoa. 

Chuồn chuồn đạp nước chấp chới bay. 

Phong cảnh thường vốn đổi thay luôn. 

Thưởng thức hình ảnh đẹp mùa xuân bằng cách cố giữ 

lại cảnh ấy. 

Nhưng: 

Ngày xưa thất thập đã già, 

Ngày nay bảy chục vẫn còn là xuân! 
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Cũng chỉ vì nghĩ mình vẫn còn xuân, dù là xuân muộn, 

nên các lão nhân vào thời buổi này luôn luôn hiểu bốn câu 

thơ sau của Đỗ Phủ theo nghĩa “BÓNG”. 

Với trí óc phong phú và mộng tưởng mung lung theo 

nghĩa “trừu tượng” của bốn câu thơ trên (chơi hoa, bắt 

bướm) mà các lão nhân vào tuổi thất thập, tự thấy mình sắp 

tới ngày tàn nên tìm mọi cách để: 

Chơi xuân kẻo hết xuân đi, 

Cái già xồng xộc nó thì theo sau! 

Chẳng lẽ các lão nhân chúng ta mượn cớ với các tuổi 

bảy mươi hiếm hoi này mà bắt chước Đỗ Phủ để có thể 

muốn làm gì thì làm hay sao? 

Trong thời buổi này, đạo đức của Nho Giáo đã đi vào 

bóng tối nhường cho ánh sáng của lối “sống có digital”. 

Khi chưa có kỹ thuật số (số digital), chúng ta đã phải sống 

theo nội tâm với trí tưởng tượng mọi sự việc, và hiện nay, 

thì mọi sự việc (dù đen tối) vẫn có thể phơi bày trên màn 

ảnh của computer, điện thoại apple, androit, và nhất là khi 

thắc mắc điều gì (đến cả bí mật phòng the) chúng ta có thể 

hỏi “Google” v.v. … Đã có “ông Google” thì tìm gì mà 

không thấy! 

Đi vào bóng đêm dễ dàng như vậy, chúng ta thường 

chạy theo trí tưởng tượng và ham muốn hưởng lạc thì làm 

sao chúng ta thoát được  những cám dỗ thường tình! 

Hơn nữa ngày nay, mọi dục lạc của thế gian được phơi 

bày trước mắt, đâu cần phải dùng tâm trí mà mường tưởng, 

các lão nhân chúng ta đã dễ dàng bị lôi kéo với mọi khoái 

cảm của mọi thứ và ở khắp mọi nơi… 
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Từ bia 333, Heineken, Tiger, Budwiser… đến vang đỏ, 

trắng của Dalat, vang Bordeau của Pháp, của Mỹ, của Úc, 

của Chile…, từ rượu trắng “nước mắt quê hương (ba si 

đế)”, rượu thuốc ngâm rắn hổ, bò cạp… đến Black and 

White, Scott, Whisky Ông Già Đi Bộ đỏ, xanh đen, đến. 

Cognac, Henessy, Martini, Napoleon, Chivas, và đủ loại, 

… . 

Từ quán ngon này đến quán đặc sản của rừng, của biển 

nơi kia…. Từ thắng cố ngựa ở Lạng Sơn, từ dê núi ở Ninh 

Bình đến dê xối sả … đến biết bao nhiêu Làng Nướng ở 

Saigon, Hanoi… từ Động Hoa Vàng (không phải là động 

Hoa Vàng của Phạm Thiên Thư) đến Động Thiên Thai 

(không phải là động Thiên Thai ở Quảng Bình)…, đến 

quán bar, cà-phê ôm, phòng trà hát với nhau, các sàn nhảy 

màu xanh, màu hồng,… đầy dẫy khắp mọi nơi mọi miền 

trên quê hương rách bươm và tơi tả này… 

Cái điều đau thương và khốn khổ nhất là những nơi này 

còn có những chiếc áo vải katé trắng hở hang trên “váy quá 

Mini”, để phô bày làn da trắng ngần của các “cháu  có hoàn 

cảnh khó khăn” hành nghề chiêu đãi, thì làm sao các lão 

nhân quên được mình là các Lão CVA (ăn và chơi)! 

Và như thế các lão nhân chúng ta cứ nhắm mắt chạy 

theo những ham muốn và dục vọng mà không bao giờ có 

thể đoạn tuyệt được cái vòng luẩn quẩn này! 

Cái khốn khổ nhất này chỉ xảy đến với các lão nhân 

càng dư ăn dư mặc, dollar đầy túi, càng không thể thoát 

khỏi những dục lạc. Đã có nhiều lão nhân tìm về thăm quê 

hương, bạn bè và… hưởng lạc! 
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Và cũng từ đó nhiều sự việc dở dở, ương ương, nửa 

cười, nửa khóc xảy ra rất khó xử, chỉ vì các lão nhân đã 

quên không nhìn thẳng vào mặt trái của vấn đề. Chẳng lẽ 

dùng chiêu bài “tẩu vi thượng sách”! 

Mọi sự việc đều có hai mặt, khoái khẩu thì nhớ câu 

“khẩu nhập bệnh xuất”, nhớ đến biết bao nhiêu bệnh tật, 

nhớ đến những lúc thăm viếng bạn bè… Còn dục lạc quá 

độ cũng hao mòn sức khỏe và thân xác… chẳng khác gì 

cảnh cuối đời của Vương Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng. 

Không phải vì vậy mà các lão nhân phải từ bỏ mọi lạc 

thú trong đời. Dù muốn làm gì theo ý muốn của mình, các 

lão nhân cũng nên nhớ câu: “Thất thập nhi tùng tâm sở dục 

bất du củ” (không ngoài khuôn phép). 

Hiện nay các lão thụ nhân chúng ta đều thuộc loại Thất 

thập cổ lai hy. Khi vào tuổi bảy mươi, con người sẽ đạt đến 

tình trạng rất hoàn hảo về cách đối nhân và xử thế, nếu 

trước đó họ được giáo dục đúng cách, tự tìm tòi học hỏi, có 

kiến văn quảng bác, có tu tâm dưỡng tánh, và đã từng trải 

cũng như rút tỉa được những kinh nghiệm sống cùng những 

nỗi đau khổ chán chường và nghịch cảnh của cuộc đời… 

Nên khi bước vào tuổi này, mỗi người ta định nói điều 

gì hay làm việc gì thì tự nhiên thể hiện đúng với chủ tâm 

của lòng mình, muốn sao được vậy, và không bao giờ vượt 

qua khỏi khuôn khổ của đạo lý. (Trích trên NET) 

Người HàNội  

Tháng 11/15  
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Trích dẫn: 

Luận ngữ 

“Tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi 

tri thiên mệnh, lục thập nhi trĩ thuận” 

(Ta) ba mươi tuổi biết tự lập, bốn mươi tuổi chẳng nghi 

hoặc, năm mươi tuổi biết mệnh trời, sau mươi tuổi thì tai đã 

thuần, nghe điều gì là phân biệt, hiểu rõ được ngay. 

“Thất thập nhi tòng tâm sở dục, bất du củ” Bảy mươi 

tuổi theo lòng muốn của mình mà không vượt ra ngoài 

khuôn phép. 

Du củ: khuôn phép 

Đỗ Phủ: 

“Triều hồi nhật nhật điển xuân y 

Mỗi nhật giang đầu tận túy quy” 

Ngày mai đi chầu về, đem áo xuân cầm cố (để lấy tiền 

mua rượu), 

Mỗi ngày, uống thật say ở đầu sông (rồi mới) trở về. 

“Tửu trái tầm thường hành xứ hữu, 

Nhân sanh thất thập cổ lai hy” 

Nợ rượu tầm thường nơi nào chẳng có, 

Từ xưa tới nay, người đời ít ai sống được bảy mươi 

tuổi. 

(Khúc Giang) 


