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Quả  Trứng 
                                                            Nguyên tác :  Andy Weir 

          Lược  dịch : Dương Gia 

 

Một tai nạn xe hơi không có gì đặc biệt, nhưng cũng gây tử vong.  Bạn 

đã chết trên đường về nhà, để lại người vợ và hai đứa con. Một cái chết 

không đau đớn. Toán cấp cứu đã cố gắng hết sức để cứu bạn, nhưng vô 

hiệu. Xác bạn đã bị nghiền nát nên thà chết còn hơn, tin tôi đi. 

 

Và đó là lúc bạn gập tôi. 

 

-Sao. . . Cái gì đã xẩy ra ?  Tôi đang ở đâu đây? Bạn hỏi. 

-Bạn đã chết. Tôi thản nhiên nói,  không che dấu sự thật làm gì.  

-Có một chiếc xe tải .  .  . nó bị trượt đi .  . . 

-Đúng vậy. 

-Và  .  . .  và tôi đã chết ? 

-Đúng vậy, và  đừng nên buồn vì ai rồi cũng phải chết thôi. 

Bạn ngó quanh. Chẳng có gì hết. Chỉ có bạn và tôi. 

-Đây là đâu ? Đây có phải là nơi sau khi chết đi không ? 

-Có phần đúng đấy. 

-Ngài có phải là Thượng Đế không ? 

-Đúng thế. 

-Còn con tôi và vợ tôi ? 

-Họ thì sao ? 

-Rồi họ có được an lành không ? 

-Tôi mong như vậy. Bạn vừa mới chết, lại quan tâm trước tiên đến gia 

đình. Như vậy rất tốt. 

 

Bạn nhìn tôi như bị mê hoặc. Với bạn tôi có vẻ không giống Thượng Đế 

mà chỉ như một người đàn ông, hay một người đàn bà cũng nên. Cũng 

có thể như một người có uy quyền, như một nhà giáo hơn là một đấng 

tối cao. 
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-Đừng lo lắng, họ sẽ yên bình thôi. Mấy đứa trẻ sẽ nghĩ đến bạn như một 

người hoàn hảo. Vì chúng chưa có đủ thời gian để tìm hiểu bạn. Còn vợ 

bạn thì bề ngoài có vẻ đang khóc lóc nhưng trong thâm tâm lại mừng vì 

tình trạng hôn nhân của bạn đang rạn nứt. Nói để bạn đỡ buồn nhé, vợ 

bạn sẽ cảm thấy tội lỗi vì đã mừng trong lòng. 

-Vậy thì chuyện gì sẽ xẩy ra cho tôi ? Tôi sẽ được lên thiên đàng, xuống 

địa ngục hay đi đâu khác ? 

-Bạn sẽ được tái sinh làm người. 

-A ! như vậy là Ấn giáo đã nói đúng. 

-Tất cả các tôn giáo đều nói đúng theo cách của họ. Hãy theo tôi. 

Bạn theo tôi trong khi chúng ta đi trong hư không. 

-Chúng ta đi đâu ? 

-Chẳng đi đâu cả, đi như vầy vừa đi vừa nói chuyện sẽ dễ chịu. 

-Thế là nghĩa lý gì ? Khi tôi được tái sinh, tôi sẽ như tờ giấy trắng, phải 

không? Một hài nhi. Vậy những kinh nghiệm và tất cả mọi chuyện tôi đã 

làm trong kiếp vừa qua chẳng còn đáng kể nữa sao? 

-Không phải vậy đâu. Bạn có trong bạn tất cả mọi kiến thức và kinh 

nghiệm của những cảnh đời đã qua, nhưng hiện giờ thì bạn không nhớ gì 

cả.  

 

Tôi ngừng đi và nắm vai bạn bảo : Linh hồn bạn đẹp tuyệt vời và vĩ đại 

ngoài sức tưởng tượng của bạn. Tâm chỉ là một phần nhỏ của con người 

thật của bạn. Cũng giống như khi bạn nhúng ngón tay vào ly nước để 

xem nó nóng hay lạnh. Bạn cho một phần nhỏ của mình vào cái ly và khi 

rút nó ra thì bạn có tất cả những kinh nghiệm mà phần nhỏ đó đã thu 

thập. 

 

Bạn đã làm người trong 48 năm qua.  Cho nên bạn chưa trải qua hết và 

cảm thấy hết cái tâm vĩ đại của mình. Nếu chúng ta ở đây lâu thêm nữa  

thì bạn sẽ nhớ lại được hết. Nhưng nhớ lại sau mỗi kiếp sống không ích 

gì. 

 

-Vậy tôi đã tái sinh bao nhiêu lần rồi ? 
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-Nhiều, rất nhiều. Trải qua nhiều kiếp sống khác biệt. Lần tới đây bạn sẽ 

đầu thai làm một cô gái quê người Trung Hoa sinh vào năm 540 Tây 

lịch. 

-Khoan!  Bạn lắp bắp.  Ngài đưa tôi trở về quá khứ sao ?  

-Có lẽ thế. Như bạn biết, thời gian chỉ có trong thế giới loài người.  

Nhưng nơi tôi ở thì lại khác.  

-Ngài từ đâu tới?  Bạn hỏi. 

-Tôi tới từ một nơi, một nơi khác.  Có rất nhiều người khác giống tôi. 

Tôi biết bạn muốn hỏi ở nơi đó như thế nào, nhưng thú thật bạn không 

thể hiểu được đâu. 

 

Ồ, bạn tỏ ra hơi thất vọng và hỏi tiếp: Nếu tôi tái sinh vào một nơi khác 

ở một thời điểm khác, rất có thể lúc nào đó tôi sẽ gập lại chính tôi 

chăng? 

-Chắc chắn rồi, xẩy ra thường lắm. Và vì cả hai cuộc đời đều chỉ biết về 

mình nên không hề biết sự kiện này.  

-Thế thì mục đích rốt ráo là cái gì ? 

-Thật không? Thật bạn muốn biết ý nghĩa của đời sống là gì ?  Câu hỏi 

này thường quá. 

-Nhưng đây là một câu hỏi thiết thực, bạn nhấn mạnh. 

Nhìn vào ngay mắt bạn tôi nói : Ý nghĩa của đời sống, là lý do tôi đã tạo 

lập cả thế giới này để bạn trưởng thành. 

-Ngài muốn nói toàn thể nhân loại ? Ngài muốn chúng tôi trưởng thành ? 

-Không, chỉ riêng bạn. Tôi tạo lập thế giới này chỉ cho riêng bạn.  Qua 

mỗi đời sống bạn sẽ khá hơn, trưởng thành hơn, và thông minh tiến bộ 

hơn. 

-Chỉ cho riêng tôi? Thế còn những người khác thì sao ? 

-Chẳng có ai khác cả. Trong thế giới này chỉ có bạn và tôi. 

Bạn ngây người nhìn tôi và nói : Thế tất cả mọi người trên trái đất thì 

sao  . . . 

-Tất cả là bạn thôi. Chỉ là những cuộc tái sinh của chính bạn. 

-Khoan. Tôi là tất cả sao ? 

-Giờ bạn hiểu rồi đó.  

Tôi vỗ vai bạn để khen thưởng. 

-Tôi là tất cả mọi người đã từng sống sao ? 
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-Chính vậy, và sẽ sống.  

-Tôi là Abraham Lincoln ? 

-Và bạn cũng là John Wilkes Booth luôn. (kẻ đã ám sát Lincoln) 

-Tôi cũng là Hitler sao ? 

-Và bạn cũng là mấy chục triệu con người đã bị hắn giết. 

-Tôi là chúa Jesus  ? 

-Và cũng là tất cả các tín đồ theo Jesus nữa. 

Bạn lặng thinh. 

-Mỗi khi bạn hại ai thì chính là bạn đã hại mình. Mỗi hành động tốt lành 

bạn làm là bạn làm cho chính bạn. Tất cả những vui, buồn của mọi 

người đều là những gì bạn đã hay sẽ trải nghiệm.  

Bạn đắm mình thật lâu trong suy nghĩ. 

-Tại sao ? Bạn hỏi.  Tại sao phải làm thế ? 

-Bởi vì một ngày bạn sẽ như tôi. Bởi vì bạn thực là như thế. Bạn giống 

như tôi. Bạn là con của tôi. 

-Sao, bạn reo lên, Ngài nói tôi là Thượng Đế sao ? 

-Không, Chưa phải. Hiện giờ bạn mới chỉ là một phôi thai. Bạn đang 

phát triển. Khi nào bạn đã trải qua hết mọi cuộc sống của thế gian, lúc 

đó bạn sẽ đủ trưởng thành để được sinh ra. 

-Như vậy tất cả vũ trụ chỉ là  . . . 

-Là một quả trứng. Bây giờ là lúc mà bạn phải bước qua một cuộc sống 

mới. 

Và tôi đưa bạn tới nơi bạn phải đến. 

 

 

 


