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“Một Tá” chuyện cười ở quanh ta, 

“Mười Hai” tháng Đông, Xuân, Thu, Hạ.      

Đạo và đời giúp ta hội-nhập, 

Đạo nói mãi, cũng chưa thấu. 

Đời mỗi ngày, cũng buông trôi. 

Ai đó, nghĩ ra, hoà hai lại một. 

Nghe mãi, nghe hoài, càng muốn nghe. 

Nghe xong, lòng thấy thật thanh-thản. 

Hỉ, nộ, ái, ố đã đi đâu? 

Chỉ còn trong ta lòng hỷ xả. 

Cảm ơn ai đó, đã giúp mình. 

Không những xả, hỷ mà còn đi lại. 

Đi lại ngày tháng xưa cũ còn đâu? 

Qua những bản nhạc tình muôn thuở. 

Lồng vô đời, Đạo thật dễ thương. 

Thông luôn qua lối, trường xưa, tình cũ. 

Để rồi mơ mộng, mộng và mơ. 

Mộng rồi tỉnh dậy để lo toan. 

Đời sống thực-tại “nằm” bên cạnh. 

Đừng gọi lộn tên, kẻo nhà tan,” 

 

  (Mỹ Hương -Sydney)  
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   Dẫn nhập  
Chuyện Phiếm số 11 

 
 

Có lần, bạn bè trong chốn thân quen văn chương/nghệ-thuật đến mạn đàm với bần đạo cứ hỏi 
rằng: động lực nào khiến anh lại có thế 'phiếm' nhiều đến như thế? Bần đạo nghe hỏi, vẫn có 
thói quen khựng lại một hồi, rồi trả lời: “Thật ra, thì chẳng có gì là động-lực thúc-đẩy chuyện viết 
lách thế này đâu. Viết và lách, chẳng qua chỉ là việc giết thì giờ cho qua ngày đoạn tháng, mỗi 
thế thôi. Với lại, nếu đọc kỹ, quí vị sẽ thấy người viết phiếm đây chỉ dịch và dịch, chứ nào dám 
truyền-bá tư-tưởng nào đâu chứ”… 
 
Nói xong, bần đạo thấy mình cũng hơi 'quá lời'! Bởi, nói chữ 'dịch và dịch', đôi lúc cũng không 
chuyển được hết ý của người viết. Đó là chưa nói đến các trường-phái dịch-thuật khác nhau 
trong thị-trường chữ-nghĩa. Có người dịch, chỉ để “dịch”, tức: cứ đọc một từ hoặc một chữ ở 
bản-văn gốc, rồi chuyển ngay sang tiếng mẹ đẻ theo cách tư riêng, chẳng cần truy-tầm/tìm hiểu 
xem ngôn-ngữ gốc muốn nói gì và ngôn ngữ ngọn do mình chuyển ra thế nào không, đó mới 
thành chuyện.  
 
Ví dụ, có lần bần đạo đọc được cụm-từ do vị nọ từng làm công việc chuyển-ngữ các văn-bản 
từ tiếng Anh sang tiếng Việt như chữ 'Historical Jesus' thành 'Lịch sử Đức Giêsu”! Nghe dịch 
thế, bần đạo thấy không được ổn, bèn bàn với vị này, rằng: thần-học Đạo mình làm gì có cái-
gọi-là 'Lịch sử Đức Giêsu'! Câu này đơn-giản có nghĩa là: người viết muốn tìm hiểu nhân-vật 
Giêsu theo tầm-nhìn sử-học, mà thôi.  
 
Thế nên, bần đạo tự  nghĩ: hai chữ 'Chuyện phiếm' đây, gói ghém nhiều sự/việc. Và, “Chuyện 
Phiếm Đạo Đời” ở đây, lại càng bao-quát hơn, tức: không phải chuyện tầm phào chút nào; và, 
cũng chẳng là chuyện bàn-luận công-khai các 'mảng' tin hoặc chuyện thời-sự Đạo-vào-đời, gì 
hết. Mà, chỉ là bình và luận một số thông-tin về Đạo áp-dụng trong đời, cho người đời, mà thôi.  
 
Chuyện Phiếm Đạo Đời, lâu nay lạm bàn nhiều sự-kiện xảy ra ở quanh ta về Đạo-vào-đời theo 
tầm-nhìn của phe/nhóm chính-mạch và của bậc thày-dạy dày công nghiên-cứu, nay muốn 
chuyển đến thế-hệ đàn em đôi ba ý-tưởng nhỏ, coi đó như một trong các chứng-tá ở lịch-sử 
Đạo Chúa.  
 
Có bạn còn cắc cớ hơn, quyết tìm-hiểu quá-trình học-hỏi thần-học (tức vừa hỏi vừa học về 
thần) bèn cật-vấn thêm: bạn đạo của tôi đây, bắt đầu học dịch được bao lâu rồi, tự học hay có 
theo trường lớp nào không. Bần đạo đây, bèn xin phép trả lời là: nhớ lại, thì bầy tôi đây tập-
tành thuật chuyển-dịch và vật lộn với chữ nghĩa từ lúc còn mài đũng quần ở trường Dòng, vội 
dịch một số sách Tuổi Hồng viết bằng tiếng Pháp gọi là 'Album rose' vào cuối năm lớp 
“Quatrième chương trình Pháp”, tức lớp 9 bây giờ. Vào, các năm tháng ngày giờ sống ở Úc, 
người dịch đây cũng đã đeo đuổi học môn cử-nhân thông-dịch đúng vào lúc tuổi đời đã “ngũ 
thập tri thiên mệnh”. Rồi từ đó, cứ dịch và dịch mỗi ngày khởi từ năm 2007 đến hôm nay.  
 
Với bần đạo, vốn là người vẫn bon chen chuyện dịch-thuật bộ môn triết lý/thần học là để giúp 
mình lý-luận theo lối luận-lý thông-thường khi học-hỏi về thần học. Nói chung, có gọi đó là 
phiếm-luận hoặc dịch rồi phiếm, cũng không dám bàn chuyện cao-siêu/diệu-vợi về thần học 
hoặc học về thần, mà chỉ mỗi dịch và dịch cho vui thôi.  
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Cũng cần nói thêm là: kể từ tập sách số 11 này, bần-đạo đã chuyển-hướng về thần-học theo 
“lề trái” mà bần-đạo mạo-muội gọi là “hàng độc” cốt học-hỏi nhiều hơn các khám-phá ít nghe 
quen, phía “lề phải”. Và, muốn làm công việc không mấy dễ dàng này, cần đọc nguyên-bản cho 
nhiều rồi suy cho thấm mới dám đặt bút/gõ máy những dịch và dịch, thôi.  Cũng xin thêm rằng: 
“hàng độc”, tức: loại “hàng” độc-đáo hoặc “độc nhất vô nhị” rút từ danh-sách thư-tịch do bậc 
thày dạy đương-đại là Lm Kevin O’Shea CSsR đưa ra, chứ không phải tự mình tìm kiếm. 
 
Cụ thể hơn, xin mời các bạn đang đọc giòng chảy này, đi vào chủ-đề được nhiều vị đề-cập đến, 
như: Thân-phận người nữ-phụ ở trong Đạo, Trào-lưu Sùng-bái Đức Maria hơn Đức Chúa, Đọc 
lại Tin Mừng để rồi sẽ thấy… Đó, là lời mời rất ít thấy từ một giáo-dân hạng thứ là bầy tôi đây. 
Mời, là một ước-vọng. Đọc hay không, vẫn còn tùy. Tùy bạn và tùy mình, thôi. 
    
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Có những đêm  
suy-nghĩ cũng rất lung  
chỉ để viết lên mỗi giòng chảy này.  
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1. “Mặt trời, mặt trời đã lên!” 
 

Một ngày, một ngày đã qua rồi! 
Từng vùng từng vùng lá xanh. 

Rộn ràng, rộn ràng tiếng cười nói. 
(Trịnh Công Sơn – Còn Thấy Mặt Người) 

 
(Mt 22: 2-10) 
Chuyện phiếm hôm nay, nó thế này: Hôm ấy, một ngày mùa Đông ở Úc, tôi theo gia đình bé nhỏ lái xe 
đi về vùng sâu vùng xa, nơi tổ-chức buổi Nhạc Đồng Quê mỗi năm ở Tamworth, Sydney lại được nghe 
nhạc Trịnh Công Sơn có những lời ca sau đây:  
 

“Mặt trời, mặt trời đã lên! 
Một ngày một ngày đã qua rồi. 
Từng vùng từng vùng nắng trong. 
Một ngày một ngày biết ơn đời. 
 
Từng ngày thấy mặt trời. 
thấy mọi người lòng đã thấy vui. 
từng đêm tối ngồi chờ đợi. 
từng đêm tối ngồi chờ đợi. 
chờ từng sớm mai thấy lại mặt người.” 
(Trịnh Công Sơn – bđd) 

 
Thú thật với quý vị đang đọc giòng chữ ở đây, rằng: vào mùa Đông u tối thế này mà lại được nghe câu 
hát như thế, thì có ủ-dột như người sắp chết cũng phải sống lại như ai đó, rất dũng cảm. Dũng cảm 
nhất, là khi ca-sĩ hát câu: “còn nhìn thấy con người” và “tình cờ biết em”, “Iạ lùng biết trần gian”, vv...  
      
Ôi chao là lời hát, rất đưa con người vào tâm-trạng của mùa Đông, trong đó có “từng đêm tối ngồi chờ 
đợi”. Chờ đợi mãi rồi cũng thấy người nghệ sĩ hát thêm câu này “cuộc đời này đà có em”, và “từng ngày 
từng nhớ ơn đời”.  
 
Không chỉ mỗi thế. Nghệ sĩ họ Trịnh cho ca sĩ hát thế rồi, lại còn bồi thêm bằng những câu như sau: 

  
“Mặt trời, mặt trời đã lên! 
Còn nhìn còn nhìn thấy con người. 
Một ngày tình cờ biết em. 
Là ngày lạ lùng biết trần gian. 
 
Mặt trời, mặt trời đã lên. 
Còn nhìn còn nhìn thấy con người. 
Cuộc đời này đã có em. 
Từng ngày từng ngày nhớ ơn đời.” 
(Trịnh Công Sơn – bđd) 

 
À thì ra là như thế. Hễ có “Một ngày tình cờ biết em”, là thấy ngay sau đó: “Là ngày lạ lùng biết trần 
gian”, rồi lại “còn nhìn thấy con người”, nên mới bảo: “Cuộc đời này đà có em”, và Từng ngày từng ngày 
nhớ ơn đời.”… 
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Hôm đi về miền quê xa vắng ấy, bần đạo lại tự hỏi: “Một ngày tình cờ biết em” và biết anh như thế rồi, 
sao còn bảo: “cuộc đời này đã có em”, “từng ngày từng ngày nhớ ơn đời”, chứ không thấy nói: nhớ ơn 
trời, và ơn người đâu? 
 
Tự hỏi, là hỏi thế chứ đến bao giờ mới nhận được câu trả lời của người viết nhạc mới hôm nào vừa viết 
đây, nay khuất bóng. Thôi thì, nay bần đạo đi một vòng phiếm loạn chuyện đạo chuyện đời, để coi xem 
trong Đạo/ngoài đời có ai trả được một lời tương tự chăng. 
 
Nhưng, trước khi đi vào vùng trời những luận và “phiếm” như thế, nay mời bạn và mời tôi, ta cứ nghe 
thử truyện kể nhè nhẹ mà thư-giãn để rồi có sức mà lý sự, luận bàn. Truyện để kể, là kể như sau: 

 
“Hôm ấy, có người mẹ nọ bảo với anh con trai trưởng của cụ, rằng: 
-Này con, nay con đã gần 40 tuổi đầu rồi đấy. Lấy vợ đi, kẻo sau này ăn cơm xong, có muốn xỉa 
răng cũng không có người lấy tăm cho xỉa đâu! 
40 năm sau, chàng trai ngày ấy nay trở-thành ông già 80 tuổi nằm ôm đầu, hai tai nhét chặt đầy 
những bông gòn, rồi than thở: 
-Ôi! Chỉ vì một cái tăm mà thân ta ra khốn khổ đến thế này đây!” 

 
Chả biết cụ ông 80 nay khốn khổ đến thế nào? Có phải vì cụ cũng thấy “đời còn có em”, hoặc ngày ngày 
lại cứ thấy “Mặt trời, mặt trời đã lên” không? Mặt trời có lên hay không ở đâu đó, chứ đừng lên trong nhà 
trong cửa sẽ hâm nóng mọi người đến độ các vị ấy cứ phải “ôm đầu” hoặc “nhét bông gòn đầy tai” vì 
sao đó, mới được.  
 
Có “Ôm đầu” hoặc “nhét bông gòn vào tai”, nhiều khi chỉ vì ngày ngày cứ nghe miết người em nhỏ hoặc 
bạn đời/bạn tình già kể mãi chuyện đời nghe hoài đến phát chán.  
   
“Nhét bông gòn vào tai” hay cứ lặng lẽ “ôm đầu” không buồn nghe chuyện gì nữa, có thể vẫn là động-
thái của nhiều người, cách riêng là những vị chỉ thích nói chứ không thích nghe hoặc làm. Hoặc, cũng 
có thể là vì các vị này cứ phải nghe mãi câu chuyện đời, đến chán phèo rồi nhức đầu? 
 
Nói tóm lại, có “nhét bông gòn vào tai” hay “ôm đầu”/bứt tóc đôi khi chỉ là thói quen khó bỏ khi bị ai đó 
chê trách, mắng mỏ những điều mình làm vì thói quen, hay vì giận đời không tên, chẳng còn nhớ. Chỉ 
nhớ mỗi chuyện đời, nơi câu hát nghe quen, vẫn ca rằng: 

 
“Mặt trời, mặt trời đã lên!” 
Một ngày, một ngày đã qua rồi! 
Từng vùng từng vùng lá xanh. 
Rộn ràng, rộn ràng tiếng cười nói.” 
(Trịnh Công Sơn – bđd) 
 

Thôi thì, nay mời bạn và mời tôi, ta đi thẳng vào chủ đề bàn luận về đời người có những tháng ngày 
mình chưa trỗi dậy, đã thấy “Mặt trời, mặt trời đã lên”, đến hết hồn.  
 
 Về đời người, ngày nào mà chả thấy “Mặt trời, mặt trời đã lên”, chốn ngút ngàn. Cuộc đời người, với 
nhà Đạo, lại vẫn có ý-nghĩa rất hay-ho ở “chốn Nước Trời” có vua cha cứ mở tiệc linh-đình rồi còn mời 
mọi người tham gia đi vào “Tiệc Bàn rộng mở” bằng cử-chỉ rất rộn ràng niềm vui, như thể bảo: 

 
“Nước Trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình.  
Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước,  
xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến.  
Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi,  
và dặn họ:  
"Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng:  
Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn.  
Mời quý vị đến dự tiệc cưới!"  
Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi:  
kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn,  
còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết.  
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Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ,  
sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu huỷ thành phố của chúng.  
Rồi nhà vua bảo đầy tớ:  
"Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi,  
mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng.  
Vậy các ngươi đi ra các ngã đường,  
gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới."  
Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại,  
nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách.” 
(Mt 22: 2-10) 
 

Với nhà Đạo, có vị khi hát câu “Mặt trời, mặt trời đã lên”, lại đã hiểu: đó là câu “Nước Trời gần kề”! mà 
bậc thánh-hiền khi xưa từng loan báo.  Có vị khác, lại nhân cơ-hội hiểu và bảo rằng: Vương Quốc Nước 
Trời, không chỉ đang gần kề, mà đã có ngay ở đây, lúc này.  
 
Với nhân-sĩ nhà Đạo thuộc tầm-cỡ thày dạy, lại đã hiểu và cắt nghĩa “Vương-Quốc-Nước-Trời” là “Tiệc 
Bàn Rộng Mở”, ở trong đó mọi người vẫn nhận phần quà ngang-bằng/đồng-đều, từ Đức Chúa và không 
qua một trung-gian nào. Đấng bậc ấy, từng diễn-giải quan-niệm rất nên hiểu bằng lời lẽ, sẽ như sau: 

 
“Thế-giới này, Ngài đã cống-hiến và sống-thực đời Ngài bằng một thị-kiến thay cho mọi sự. Và, 
Ngài mời gọi mọi người hãy sẻ-san sự sống của mình với cộng-đoàn có chữa-lành miễn phí và 
cùng ăn cùng uống với nhau, sẻ san cho nhau hết mọi sự, trong cộng-đoàn thân-thương gồm 
những người chủ-trương sống công-bằng với nhau và với Chúa.  

 
Với đàn bà, con trẻ hoặc nam-giới cùng những người bị phong/cùi hoặc tật nguyền, những kẻ 
nghèo-đói/túng-bấn, Ngài mời họ đến với Ngài ăn chung uống chung, để được chữa-lành và 
nhận-lãnh kinh-nghiệm sống từ người khác.  

 
Cộng-đoàn mới Ngài tạo-dựng là Vương-Quốc-Nước-Trời, tức: thế-giới sinh-động trong đó mọi 
người sống ngang bằng/đồng đều như nhau trong mọi tình-cảnh, cả vào lúc Thiên-Chúa (chứ 
không phải hoàng-đế La Mã) đã và đang trực-tiếp quản-cai thế-trần này. Điều đó có nghĩa: mọi 
sự đều thuận theo ý Chúa ở thế-trần này cũng như thiên-quốc. 

 
“Thiên-quốc” Ngài thiết-lập, mang khuôn-thước đúng-đắn, đích-thực. Còn, thế-trần này mới thật 
nhiều chuyện. Chính vì lý-do đó, Đức Giêsu không chỉ nói đến Vương-Quốc-Nước-Trời mà thôi, 
nhưng Ngài còn sống-thực sự-thật ấy nữa. Ngài vun/xới thị-kiến Vương-Quốc-Nước-Trời ngay 
bên trong xã-hội Ngài sống. Điều này, đã khiến Ngài trở-thành nhà Cách-mạng lừng-danh, lỗi-
lạc. Cách-mạng Ngài hiện thực, không có chiến-tranh, dành quyền nhưng là xã-hội rất ổn-định.  

 
Ngài chết vì thị-kiến Vương-Quốc-Nước-Trời vĩ-đại. Ngài thách-thức lề-lối sắp-xếp mọi sự 
trên/dưới nơi thế-giới Ngài từng sống cùng và sống với. Việc này, khiến Ngài rơi vào trạng-huống 
có thể bị bắt bất cứ lúc nào. Và, việc Ngài tuyên-bố dẹp/sập Đền thờ đang vững như trụ đồng, 
tạo hậu-quả ngay tức thì, đã khiến giới cầm-quyền La Mã và Do thái đã phải tìm đủ mọi cách 
chống-báng Ngài. Ngay như chúng ta đây, cũng thấy khó mà tưởng-tượng ra tình-huống ‘nới 
rộng vòng tay’ mà Ngài từng tỏ-bày với đám dân quê hèn-hạ, khiến Ngài bị bách-hại ngay tại 
Giêrusalem vào thời Caipha và Philatô, đến như thế. 

 
Thế nhưng, ta không thể ngờ được, là: những gì từng khiến giới cầm-quyền ra lúng-túng, lại do 
đám dân quê nghèo/hèn người Do-thái tác tạo. Những ai, cảm-nhận quyền-uy của Thiên-Chúa 
qua chung sống với Ngài, vẫn tiếp-tục trải-nghiệm sự thể như thế, cả sau khi Ngài quá vãng. 
Nay, uy-lực của Ngài không còn bị hạn-chế bởi thời-gian và không-gian nữa; nhưng đã nên hiệu-
lực cho người gặp gỡ Thiên-Chúa qua Đức Giêsu.  

 
Đó, là lý-do khiến sử-gia trung-lập Do-thái là Flavius Josephus đã khéo-léo ghi lại sự-kiện xảy ra 
hồi cuối thế-kỷ thứ nhất, khi ông nói: “Những người yêu thương Ngài ngay từ đầu, sẽ còn tiếp tục 
thương-yêu Ngài như thế mãi. Đến hôm nay, nhóm Kitô-hữu, tức những người mang Danh Ngài 
vẫn không hề biến-dạng, bao giờ hết.” 
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Đó, là ảnh-hình tôi có về Đức Giêsu Lịch sử. Bằng động-thái cống-hiến chữa-lành miễn-phí và sự 
việc cùng ăn chung uống chung với Ngài tại “Tiệc-Bàn-Mở-Rộng”, Ngài loan-báo, kiến-tạo cộng-
đoàn quyết nói tiếng không với hệ-cấp xã-hội theo hệ-cấp chủ/nô ở nơi Ngài sinh sống.  

 
Sợ rằng, Ngài bị mọi người coi như Đấng trung-gian chốn bán-buôn/thương-mại đặt ra cho một 
Đức Chúa rất mới lạ, Ngài lại đã liên-tục tiến về phía trước, rất không ngừng. Ngài không bao giờ 
là trung-gian/môi giới theo nghĩa nào hết.  

 
Nói cho đúng, Ngài là Đấng loan-báo cho mọi người biết: không trung-gian/môi-giới nào khả dĩ 
hiện-hữu nơi con người và với con người, hoặc giữa con người với Chúa, được hết. Nói khác đi, 
Ngài loan-báo Vương-Quốc-Nước-Trời không có trung-gian/môi-giới theo kiểu bán-buôn ở phố 
chợ hoặc bất cứ nơi nào khác.” Xem Gs Jogn Dominic Crossan, Who is Jesus, Westminster John 
Knox Press 1996, tr. 135-136) 
 

Xem như thế, ta cũng nên hiểu cuộc đời này đều vẫn thấy Mặt trời, mặt trời đã lên” hoặc bừng sáng với 
con người. Bừng và sáng, cả vào khi mỗi người và mọi người thấy chán nản, vô vọng hoặc tuyệt-vọng 
thế nào đi nữa, vẫn không buồn. 
 
Quyết thế rồi, này mời bạn và mời tôi, ta nghe thêm lời trần tình của ai đó được “búng” lên điện-
thư/trang mạng rất nhiều lần, có lời kể như sau: 

 
“Ai trong chúng ta cũng mong muốn sống một cuộc đời thành công và hạnh phúc, 
nhưng điều đó không phải tự nhiên mà có được. 
Nếu bạn muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn, hãy ghi nhớ 20 điều dưới đây: 

 
 1. Bạn sinh ra không phải để làm hài lòng tất cả mọi người. 
Vậy nên đừng quá bận tâm tới những gì người khác nói về bạn, hãy cứ là chính  mình. 
2. Nếu bạn muốn đạt được những thứ bạn chưa từng có, 
bạn phải làm những điều bạn chưa từng làm. 
3. Nếu bạn tin rằng những đường chỉ tay nói lên số phận của bạn 
thì bạn cũng đừng quên rằng, chúng cũng chỉ nằm trong lòng bàn tay bạn mà thôi. 
4. Cuộc sống luôn cho bạn cơ hội thứ hai. Nó được gọi là ngày mai. 
5. Toàn bộ đại dương cũng không thể làm đắm được một con tàu 
trừ khi nước ngập vào trong. Tương tự, toàn bộ những gì tiêu cực trên đời 
cũng không thể nào hạ gục được bạn trừ khi bạn cho phép nó thấm vào người mình. 
6. Hãy học cách trân trọng những gì bạn đang có trước khi thời gian 
dạy cho bạn biết trân trọng những gì bạn đã từng có. 
7. Chính trải nghiệm chứ không phải thứ gì khác, là thứ làm nên con người bạn. 
8. Hãy ở bên người làm cho bạn cười, ngay cả khi bạn mệt mỏi, không vui. 
9. Đừng vội vàng từ bỏ người mà bạn yêu thương, 
bởi tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau. 
10. "Hãy đếm số tuổi của bạn bằng số bạn bè, chứ không phải số năm.    Hãy đếm cuộc đời của 
bạn bằng nụ cười chứ không phải những giọt nước mắt." - John Lennon 
11. Không có ai hoàn hảo cả. Đó là lý do tại sao bút chì có cục gôm. 
12. Thứ đắt giá nhất trên đời này là lòng tin. Để có được có khi cần rất nhiều thời gian, nhưng để 
đánh mất thì chỉ cần vài giây ngắn ngủi.  
13. Một cái đầu đầy nỗi sợ hãi sẽ không còn chỗ trống cho những ước mơ. 
14. Tiền xu luôn gây ra tiếng động, nhưng tiền giấy lại luôn im lặng. 
Bởi vậy, khi giá trị của bạn tăng lên, hãy giữ cho mình khiêm tốn và ít nói đi. 
15. Đôi khi bạn phải tự mình đứng dậy và bước tiếp, bởi không ai làm điều đó thay bạn đâu. 
16."Tôi không biết chìa khóa của thành công là gì, nhưng tôi biết chìa khóa của thất bại là cố  
  gắng làm vừa lòng tất cả mọi người." - Bill Cosby 
17. "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng." - Trịnh Công Sơn [Để gió cuốn đi] 
18. Mỗi ngày hãy sống như thể đó là ngày cuối cùng của bạn. 
19. Khóc cũng sống, cười cũng sống. Tại sao ta không chọn nụ cười để sống? 
20. Thứ quý giá nhất đối với mỗi người không phải là tiền bạc hay địa vị,... 
mà chính là sức khỏe. Bởi vậy, hãy quan tâm tới sức khỏe trước khi quá muộn bạn nhé!” 
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Nghe thế rồi, nay lại mời bạn mời tôi thêm lần nữa, ta nghe nhạc sĩ họ Trịnh qua một bài hát khác, lại 
cũng muốn mọi người trong đời suy-tư về cuộc đời có niềm an vui, phấn chấn với lời ca sau đây: 

 
“Xin cho mây che đủ phận người” 

Xin cho tôi một sáng trời vui 

Xin cho tôi đến tận nụ cười 

Cho tôi quên một nấm mộ tươi 

Xin cho tôi xin vạn lần rồi 

Một góc này chỉ biết rong chơi. 

 

Xin cho tôi yên phận này thôi  

Xin cho tôi yên ngủ một ngày  

Xin cho đêm không có đạn bay  

Xin cho chim góp nhạc về trời  

Xin cho tôi là kiếp của mây  

Xin cho tôi ra khỏi cuộc đời  

Để bao giờ trời đất yên vui  

Xin cho tôi xin lại cuộc đời 
      (Trịnh Công Sơn – Xin Cho Tôi) 
 

Dù có xin nhưng chưa được, ta cứ hát mãi những câu tựa như thế sẽ thấy đời vui như sau: 
   

“Cho tôi đi xây lại chuyện tình  

Cho tôi đi nâng dậy hòa bình  

Cho tôi đi qua tận gập ghềnh  

Nhìn giòng máu trong tim anh  

Cho tôi xin tay mẹ nồng nàn  

Cho tôi nghe chân trẻ rộn ràng  

Cho quê hương giấc ngủ thật hiền  

Rồi từ đó tôi yêu em.  

 

Xin cho tôi nguyên vẹn hình hài  

Cho tôi nghe lời hát cỏ cây  

Xin cho tôi quên phận tù đày  

Xin cho tôi là thoáng rượu cay  

Xin cho tôi xin cả cuộc đời  

Một hôm nào trẻ hát trong nôi  

Xin cho tôi xin chỉ một ngày.” 
(Trịnh Công Sơn – bđd) 

 
Tắt một lời, cuộc đời người và đời chính ra gồm toàn những ngày vui, hết biết. Chưa thấy vui, hoặc 
chẳng thấy gì là “Mặt trời, mặt trời đã lên”, có thể vì mắt tôi và mắt bạn bị quáng gà hay “cườm” nặng 
nên mới thế. Dù có thế, vẫn cứ vui vì biết rằng đời mình và đời người vẫn luôn là chuỗi ngày vui, ở 
Vương Quốc Nước Trời có “Tiệc Bàn rộng mở” ở ngay đây, cho mọi người. 

 
Trần Ngọc Mười Hai 
Vẫn cứ cầu và cứ xin 
Cho mình và cho người 
Thấy được Mặt Trời đã lên 
Với chính mình.      
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2. “Tôi vẫn sống ! Tôi vẫn ăn ! Và tôi vẫn thở” 

Tôi vẫn sống! Tôi vẫn ăn! Và tôi vẫn thở. 

Nhưng biết bao giờ, 

Tôi mới được nói thẳng, 

Những điều tôi ước mơ?” 

(Thơ: Thích Nhất Hạnh – Phạm Duy phổ nhạc: Tâm Ca 1) 
 

(Thư Galát 4: 18-20) 
Tâm ca ư? Phải chăng là bài ca tâm-tình hát bằng cả con tim, đấy chứ gì! Vâng. Tim nào mà chẳng bảo: 
“Tôi vẫn sống”, “vẫn ăn” và “vẫn thở” hệt như lời của Lm Tiến Lộc, DCCT đã đàn hát trong đêm văn-
nghệ bỏ túi nhân chuyến viếng thăm Gia-đình An Phong hôm 9.5.2015, chứ? Lời hát nào mà chẳng: “nói 
những điều tôi ước mơ” cũng rất nhiều!  
 
Thế còn, những lời dưới đây thì sao: 
 

“Sáng nay vừa thức dậy 
Nghe tin em gục ngã nơi chiến trường 
Nhưng trong vườn tôi 
Vô tình khóm tường vi 
Vẫn nở thêm một đoá. 
Biết bao giờ ? 
Biết bao giờ ? 
Tôi mới được 
Tôi mới được 
Nói những điều 
Nói những điều 
Tôi ước mơ, tôi ước mơ 
Tôi ước mơ, tôi ước mơ.” 

(Nhất Hạnh/Phạm Duy – bđd) 

 
Vâng. Tâm ca hay ca hát những tâm-tình của người nghệ sĩ từng hát ca hay viết nhạc vẫn là như thế. 
Còn, tâm-tình đầy ý-tứ lẫn ý-từ rất thi-phú của người thường ở đời thì sao? Thôi thì, xin mời bạn mời tôi, 
ta nghe thêm một lời kể về chuyện đời cũng đáng nể, như sau: 

 
“Truyện, là truyện về hai con ngựa của thầy phó tế George A.Haloulakos ở trời Tây, như sau. 
Cạnh nhà tôi có một cánh đồng cỏ, hàng ngày có một cặp ngựa, con nọ lớn hơn con kia một chút 
thong thả ăn cỏ ở đấy. Nhìn từ xa chúng là đôi ngựa bình thường giống những con ngựa khác. 
Tuy nhiên nếu bạn đến gần, bạn sẽ khám phá ra là có một con mù. 
Trên đường trở về chuồng mỗi chiều, con ngựa nhỏ chốc chốc lại ngoái cổ lại nhìn bạn, muốn 
biết chắc bạn mù của nó vẫn đi theo tiếng chuông của nó để lại đằng sau.. 
 
Chủ nhân của nó chắc thương nó không nỡ bỏ đi, mà còn cho nó một chỗ ở an toàn. Chính điều 
này đã thành một câu chuyện tuyệt vời. 
 
Ðứng bên chúng, bạn chợt nghe có tiếng chuông rung, phát ra từ cái đai nhỏ vòng quanh cổ con 
ngựa nhỏ hơn, chắc là một con cái. Tiếng chuông báo cho con bạn mù của nó, biết là nó đang ở 
đâu mà bước theo. Quan sát kỹ một chút bạn sẽ thấy cái cách con ngựa sáng chăm sóc con 
ngựa mù, bạn nó, chu đáo như thế nào. Con ngựa mù lắng nghe tiếng leng keng mà theo bạn, 
nó bước chậm rãi và tin rằng bạn nó không để nó bị lạc. 

 
Cũng giống như chủ nhân của đôi ngựa có lòng nhân từ, Thượng đế không bao giờ vứt bỏ bạn vì 
bạn kiếm khuyết, hoạn nạn hay gặp khó khăn. Người luôn luôn đem đến cho chúng ta những 
người bạn khi chúng ta cần được giúp đỡ. Ðôi khi chúng ta là con ngựa mù, được dẫn dắt bởi 
tiếng chuông mầu nhiệm mà Thượng đế đã nhờ ai đó rung lên cho chúng ta. Những khi khác 
chúng ta là con ngựa dẫn đường, giúp kẻ khác nhìn thấy. 
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Bạn hiền là như vậy. Không phải lúc nào ta cũng nhìn thấy họ, nhưng họ thì luôn hiện diện đâu 
đó. Hãy lắng nghe tiếng chuông của nhau. 
 
Hãy tử tế hết sức mình, bởi vì có một người mà bạn gặp trên đời, biết đâu cũng đang ở trong một 
hoàn cảnh khó khăn nào đó họ phải phấn đấu để vượt qua. Không gì hơn là tuổi già nương dựa 
vào nhau trong tình bạn. Luôn luôn nghĩ bao giờ mình cũng có cái cho đi mà người khác dùng 
được.” (trích truyện kể do bạn bè gửi để kể cho nhau nghe đôi điều về cuộc đời, của con người.) 
 

Truyện kể hoặc lời ca tiếng hát ở đời, lâu nay vẫn như thế. Nhưng, nếu kể về những chuyện nhà Đạo ở 
đây đó mà người nhà trời lâu nay vẫn gọi là chuyện thần-thông biến-hoá rất triết/thần thì, ôi thôi vẫn dài 
dòng vô số kể. Kể làm sao cho hết. Nói làm sao cho thông được chuyện thần-thông như thế được!  
      
Thôi thì, hôm nay, bần đạo lại dám mời tôi/mời bạn ta đi vào khung trời mở rộng rất triết-thần để kể cho 
những những vấn-đề nghe rồi lại suy-tư/nghĩ ngợi đến nhức óc, rối bời một thời ở nhà Đạo cũng rất 
bạo. Truyện lan man, tản mạn không chỉ mỗi lý-luận hoặc tranh-luận đến đỏ mặt tía tai rất nhiều ngày, 
như những thứ và những sự được truyền-thông loan tải, như sau: 
 
      
Truyện kể hôm nay gồm những mảng thông-tin lai rai, dài dài về nhiều thứ, trong đó có cả những những 
và những sự về cái-gọi-là “Tôi vẫn sống! Tôi vẫn ăn! Và tôi vẫn thở”, ở cuộc đời đi Đạo, sau đây: 

 
“Hôm 22/5/2015, truyền thông/báo đài đủ các loại có loan tải một tin tức từ châu Á, đã bảo rằng: 
“Trung Quốc lâu nay vẫn cứ bảo rằng: Tôn-giáo phải được tự-do không nên để mình bị ảnh-
hưởng bởi các thế-lực bên ngoài. Đó là lời phát-biểu của vị Chủ Tịch Nước này yêu cầu các 
nhóm-hội/đoàn-thể các tôn-giáo hãy tuyên-thệ trung-thành với nhà nước.  
 
Nói thế có nghĩa: tôn-giáo các loại phải nằm trong vòng ‘ảnh-hưởng’ của các bàn tay thuộc xã-hội 
chủ-nghĩa ở trong nước.        
 
Được biết, Trung Quốc lâu nay vẫn nằm dưới sự thống-trị của Đáng Cộng-sản vô-thần và Bắc 
Kinh vẫn muốn tìm cách không-chế các tôn-giáo khác nhau để họ không thể phát-triển rộng rãi. 
Chính vì thế mà vị Chủ-tịch nước này, lại cứ tỏ-bày bằng lời lẽ cứng-rắn như sau: 
 
“Chúng ta phải quản-lý tôn-giáo sự-vụ sao cho phù-hợp với luật-lệ của nước nhà ngõ hầu gắn bó 
với các nguyên-tắc độc-lập mà quản-lý các nhóm hội/đoàn-thể tôn-giáo theo sự đồng thuận của 
chúng ta... Mọi phần-tử trong nước cần phải cố-gắng không ngừng để tháp-nhập tôn-giáo vào với 
xã-hội vốn tuân theo chủ-nghĩa xã-hội, và như thế công-tác tôn-giáo vận của Đảng ta phải nắm 
vững là sẽ chiến-thắng trong chiếm-đoạt đầu óc cũng tâm-can của quần-chúng cho lợi-ích của 
Đảng...”(xem Sheila Liaugminas, MercatorNet 22/5/2015) 
 

Vâng. Đối với các cụ và các vị còn sống dưới chế-độ Cộng-sản, thì ý-nghĩa của câu hát “Tôi vẫn sống! 
Tôi vẫn ăn! Và tôi vẫn thở”, vẫn là như thế. Như thế, tức bảo rằng: mọi chuyện Đạo/đời đều phải tập-
trung làm sao cho Đảng và nhà nước vẫn cứ ăn, cứ thở và cứ sống mãi trong lòng người, rất dân tộc. 
 
Vâng. Với các vị và các cụ sống ở đời không cần nhờ cũng chẳng ỷ vào Đảng này đảng nọ, lại sẽ khác. 
Khác thế nào, ư? Đây, lại xin mời bà con mình nghe thêm đôi điều từ một “mảng” không-gian và thời 
gian, cũng rất khác, ở trời Tây, như sau: 

 
“Các Giám-mục phải sống nhạy bén với Giáo-hội, tức tỏ ra quả-cảm trong việc phản-bác các ý-
đồ mang tính-chất vănminh/văn-hoá xúc-phạm đến phẩm-cách con người. Đồng thời tin-tưởng 
vào các giáo-dân để họ có thể làm tròn trách-vụ được Chúa gọi mời thực-thi cho thế-giới. Trên 
đây, là lời phát-biểu của Đức Giáo-Tông Phanxicô nói với các Giám-mục nước Ý hôm 18/5/2015 
vào lúc khai-mạc buổi họp toàn-thể hàng năm ở Vaticăng.  
 
Nhạy-bén với Giáo-hội còn có nghĩa: tự-tạo cho mình động-thái từ-bi, khiêm-tốn, biết xót thương  
cùng sự khôn-ngoan rất cụ-thể của Đức Kitô. Một phần của tính bén nhạy đối với Giáo-hội, còn 
là củng-cố vai-trò rất thiết-yếu của người giáo-dân những muốn nhận-lãnh trách-nhiệm được giao 
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cho họ. Trên thực-tế, các giáo-dân từng được đào-tạo thành Kitô-hữu thực-thụ không cần sự lèo-
lái của Giám-mục hoặc “Đức ông” hoặc hàng giáo-sĩ để thực-thi trọng-trách vốn dĩ trao cho họ ở 
bất cứ lãnh-vực nào cũng thế, như: chính-trị, kinh-tế, xã-hội đến luật-lệ. Thay vào đó, họ chỉ cần 
các Giám-quản mang tính-chất Mục-tử mà thôi. 
 
Vào thời-điểm giai-đoạn lịch-sử khi mọi người chúng ta cứ bị thông-tin chuyên gây nản-chí, nản 
lòng vẫn vây quanh, hoặc hoàn-cảnh quốc-tế cũng như nội-địa khiến ta thấy sầu buồn/khổ-não 
vốn dĩ không hỗ-trợ ơn gọi làm giáo-dân nhất là vào lúc cả giáo-dân lẫn các vị chủ-quản giáo-
phận phải đi ngược lại cơn nước ròng đang chảy xiết...” (xem Cindy Wooden, Call it as you see it, 
leave laity to do their job, pope tells bishops, The Catholic Weekly, 24/5/2015, tr 9, 29) 
 

Vâng. Tôi đây với tư-cách là giáo-dân ở địa-phận nhà “vẫn sống, vẫn ăn và vẫn thở” như bao giờ. 
Nhưng hỏi rằng, lối sống ấy có là sống theo qui-cách như Đức Giáo Tông Phanxicô vừa nói hay không. 
Đó mới là vấn đề.             
 
Vấn-đề của thành-viên “Nước Trời” ngày hôm nay, có thể là như thế, tức trong tình-trạng ba chìm bẩy 
nổi dù vẫn thở. 
 
 Vấn-đề của nhà Đạo hôm nay, vẫn cứ thế, tức như thể động-thái của ông cụ Vũ Như Cẫn, tức vẫn như 
cũ, suốt từ ngày Công Đồng Vatican kết thúc đến 50 năm sau. 
 
 Vấn-đề như của ông Vũ Như Cẫn nơi giáo-dân ở huyện nhà và huyện nào đó ở các nơi vẫn là chuyện 
cần đặt lại, không cần phải mở thêm một Công Đồng Vatican thứ 3 hoặc thứ 4 nữa mà làm gì. 
 
 Vấn-đề của giáo-dân hay giáo-sĩ dưới sức đè nén của hàng giáo sĩ lẫn giáo-phẩm vẫn còn đó nỗi 
buồn,rất thiên thu. Buồn như câu hát của nhà thơ và người viết nhạc vẫn từng bảo: 

 

“Biết bao giờ ? 

Biết bao giờ ? 
Tôi mới được 
Tôi mới được 
Nói những điều 
Nói những điều 
Tôi ước mơ, tôi ước mơ 
Tôi ước mơ, tôi ước mơ.” 

(Nhất Hạnh/Phạm Duy – bđd) 

 
 Vâng. Không phải thế đâu. Không phải “Biết bao giờ” tôi mới được “nói những điều tôi ước mơ, ước 
mơ” như các nghệ-sĩ/thơ văn vẫn cứ nghĩ và cứ làm... 
      
 Vâng. Không phải thế đâu. Không phải “Biết bao giờ, tôi hay bạn mới nói được những điều mình mơ 
ước như thế đâu! Bằng chứng ư? Thì đây, một ý-nghĩ cùng tư-tưởng của người dân bình thường ở 
huyện đã từng viết và nói lên ước mơ nhỏ của mình qua câu truyện kể như sau:     

 
“Truyện rằng: 
Vợ của anh đã qua đời được 4 năm, anh  không có cách nào làm trọn vai trò của cha mẹ  chăm 
sóc con nên cảm thấy chán nản và mệt mỏi. 
 
Một buổi tối khi anh trở về nhà, vì quá mệt mỏi nên anh chỉ chào hỏi đứa con ngắn gọn và không 
muốn ăn cơm, cởi xong bộ complet liệng lên giường nằm. Đúng lúc đó, ầm một tiếng, tô mì tôm 
làm dơ hết mền và ga trải giường, hóa ra trong mền có một tô mì tôm. “Cái thằng ranh con này”, 
anh ta liền vớ một chiếc móc quần áo chạy ra ngoài đánh cho đứa con trai đang ngồi chơi một 
trận  
 
Đứa con trai vừa khóc vừa nói: 
- Cơm sáng đã ăn hết rồi, đến tối con chưa thấy cha về, thấy đói bụng nên đi tìm đồ ăn, con tìm 
thấy mì tôm trong tủ bếp, muốn nấu mì tôm ăn nhưng cha dặn không được tùy tiện dùng bếp gas 
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nên con lấy nước nóng từ trong vòi tắm pha mì tôm: con pha một tô ăn, còn một tô để phần cha. 
Sợ mì tôm bị nguội nên con mang vào giường ủ trong mền đợi cha về ăn cho nóng. Con mải chơi 
đồ chơi mới mượn được của bạn nên khi cha về đã quên không nói với cha. 
 
Anh không muốn đứa con thấy mình khóc nên vội vã vào nhà vệ sinh, mở vòi nước và khóc. Khi 
đã ổn định tinh thần, anh mở cửa phòng con trai và nhìn thấy đứa con trai trong bộ quần áo ngủ, 
nước mắt giàn giụa và tay đang cầm bức hình của mẹ nó. 
 
Từ đó trở đi, anh chăm sóc con trai tận tâm hơn, chu đáo hơn. Khi con trai mới vào học cấp I, 
anh đánh con một trận nữa. Hôm đó, thầy giáo gọi điện về nhà báo con anh không đi học. Anh 
lập tức xin nghỉ về nhà, chạy đi tìm con khắp nơi. Sau vài tiếng đồng hồ đi tìm anh đến một cửa 
hàng bán văn phòng phẩm nhìn thấy đứa con đang đứng trước một tiệm đồ chơi điện tử, thế là 
anh tức giận đánh con, đứa con không một lời giải thích, chỉ nói: “Con xin lỗi”. 
  
Một năm sau, anh nhận được điện thoại từ bưu điện, nói con trai anh đã bỏ một loạt các bức thư 
không viết địa chỉ vào hộp thư. Cuối năm là lúc bưu điện bận rộn nhất nên điều này gây ra rất 
nhiều khó khăn cho họ. Anh lập tức đến bưu điện, mang những bức thư đó về ném trước mặt 
con trai nói: 
 
- Sao mày lại làm những trò tai quái thế này hả?  
Thằng bé vừa khóc vừa trả lời: 
- Đây là những bức thư con gửi cho mẹ. 
Mắt người cha cay cay hỏi con: 
- Tại sao một lúc gửi nhiều thư như vậy? 
Đứa con nói: 
- Trước đây con còn thấp nên không bỏ thư vào hộp thư được, bây giờ con lớn có thể bỏ thư vào 
được rồi nên con mang gửi hết những bức thư con viết từ trước đến giờ. 
Người cha nghe xong, tâm trạng rối bời không biết nói gì với con. Một lát sau người cha nói: 
- Mẹ con giờ ở trên thiên đàng, sau này con viết thư xong, hãy đốt nó đi thì có thể gửi thư cho mẹ 
được đấy. 
Đợi đứa con ngủ, anh mở những bức thư đó xem đứa con muốn nói gì với mẹ, trong đó có một 
bức thư khiến anh vô cùng xúc động. 
“Mẹ thân yêu của con: Con nhớ mẹ lắm! Mẹ ơi, hôm nay ở trường con có một tiết mục mẹ cùng 
con biểu diễn, nhưng vì con không có mẹ nên con không tham gia. Con cũng không nói cho cha 
biết vì sợ cha sẽ nhớ mẹ. Thế là cha đi khắp nơi tìm con, nhưng con muốn cha nhìn thấy con 
giống như đang đi chơi nên con đã cố ý đứng trước một tiệm đồ chơi điện tử. Tuy cha đã rầy con 
nhưng con đã kiên quyết không nói cho cha biết vì sao. Mẹ ơi, con ngày nào cũng thấy cha đứng 
trước ảnh mẹ ngắm rất lâu, con nghĩ cha cũng như con rất nhớ mẹ! 
 
Mẹ ơi, con đã sắp quên giọng nói của mẹ rồi, con xin mẹ trong giấc mơ của con hãy để con được 
gặp mẹ một lần được không, để con nhìn thấy khuôn mặt của mẹ, nghe thấy giọng nói của mẹ, 
được không mẹ?  
Con nghe mọi người ta nói nếu ôm bức ảnh của người mình nhớ vào lòng rồi đi ngủ thì sẽ mơ 
thấy người đó, nhưng mà mẹ ơi, vì sao con tối nào cũng làm như thế mà trong giấc mơ của con 
vẫn không gặp được mẹ?”  
Đọc xong bức thư, người cha òa khóc Anh không ngừng tự trách mình: phải làm sao mới có thể 
lấp được khoảng trống mà người vợ để lại đây? 
 
Chúng ta là những người cha người mẹ khi đã mang cuộc sống của đứa con đến với thế giới này 
có nghĩa là gánh trên vai trách nhiệm vô cùng to lớn. Khi đã là một người mẹ, không nên tăng ca 
quá nhiều; khi đã là một người cha, không nên uống quá nhiều rượu, đừng nên hút nhiều thuốc, 
phải chăm sóc tốt cho bản thân mới có thể yêu thương con hết lòng; tuyệt đối đừng nên vì muốn 
kiếm nhiều tiền mà hủy hoại sức khỏe của mình. Không có sức khỏe thì những danh lợi kia có 
nghĩa lý gì. Và cũng đừng nghĩ rằng đợi đến khi cha mẹ có nhiều tiền thì sẽ như thế này như thế 
kia: Nào ai biết sau này chuyện gì sẽ xảy ra, có thể sau một giây mọi chuyện đã khác?! 
 
Những người cha người mẹ xin đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà dễ dàng ly hôn. Vì đau 
thương lớn nhất sau sự đổ vỡ đó không ai hết mà chính là thuộc về đứa con. Bạn đã kết hôn hay 
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chưa kết hôn thì hãy nhớ một điều, xin hãy quý trọng “nó”. (Truyện kể lại cũng được trích từ 
mạng vi-tính rất vi-sinh) 
 

Xin “những người cha người mẹ đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà dễ-dàng ly-hôn…” Đó, có thể là câu 
nói của người đời sống ở đời người. Với nhà Đạo, lại cũng có những câu rất tương tự của bậc thánh-
hiền, bấy lâu nay cũng kêu gọi một lời tương-tự, rằng: 

 
“Được người ta tỏ lòng nhiệt thành là điều tốt,  
miễn là vì mục đích tốt và trong mọi trường hợp,  
chứ không phải chỉ khi nào tôi có mặt giữa anh em.19  
Hỡi anh em, những người con bé nhỏ của tôi,  
mà tôi phải quặn đau sinh ra một lần nữa  
cho đến khi Đức Kitô được thành hình nơi anh em,20  
tôi ước ao được có mặt giữa anh em lúc này,  
để lựa lời nói sao cho thích hợp,  
vì tôi thấy khó xử với anh em quá!  
(Thư Galát 4: 18-20) 
 

“Lựa lời nói sao cho thích-hợp”, lời khuyên răn và cũng là lời kêu gọi gửi đến mọi người rất hôm nay. 
Bởi, lời nói chính là nguyên-do của mọi thứ chuyện trong đời. Kể cả những lời thơ và ý-nhạc được nhà 
thơ cũng như người viết nhạc, cùng nhau hợp tác nhau trong bài hát ở trên, cứ hát hoài hát mãi, rất như 
sau: 

 

“Sáng nay vừa thức dậy 

Nghe tin em gục ngã nơi chiến trường 
Nhưng trong vườn tôi 
Vô tình khóm tường vi 
Vẫn nở thêm một đoá. 
Biết bao giờ ? 
Biết bao giờ ? 
Tôi mới được 
Tôi mới được 
Nói những điều 
Nói những điều 
Tôi ước mơ, tôi ước mơ 
Tôi ước mơ, tôi ước mơ.” 

(Nhất Hạnh/Phạm Duy – bđd) 

 

Hát thế rồi, nay mời bạn, mời tôi , ta lại nghĩ-suy những điều được trích-dẫn vẫn ở trên và ở trong mọi 
giòng chảy thơ văn, nơi đời người. 

 

Trần Ngọc Mười Hai 
Vẫn muốn hát 
Những lời ca tương-tự 
ở cuộc sống rất đời thường,  
nơi huyện nhà thân-thương 
cũng rất Đạo. 
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3.“Đàn chim tha phương lạc loài đôi cánh nhỏ” 
Hoài mong ngày trở về tổ ấm 

Nhờ mây đưa tin nhờ giọt mưa đến tìm 

Hẹn nhau ngày trở về cố hương.” 

(Đức Huy – Đàn Chim Tha Phương) 

(Êphêsô 4: 14-16) 

Bần đạo bầy tôi đây, nghe hát bài này trong một đêm văn nghệ bỏ túi, “rất cho nhau”.  Gọi bằng cụm-từ 

dài lòng thòng “Hát cho nhau nghe” chừng như người hát và người nghe, chỉ muốn nhắn nhủ hoặc 

chuyển tải những tình-tự nhớ thương với ý/lời rằng:  

 

“Hẹn nhau ngày trở về cố hương  

Hẹn nhau trong trăm nhớ ngàn thương  

Mùa đông đọa đầy sắp tàn  

Mùa xuân sẽ đến  

Hẹn nhau ngày về nhớ nhé đừng quên  

Dù cho xa xôi, nhọc nhàn năm tháng dài  

Đừng quên ngày trở về bên ấy  

Đàn chim tha phương lạc loài đôi cánh nhỏ  

Hẹn nhau ngày trở về cố hương.  

(Đức Huy – bđd) 

 

“Hẹn nhau ngày trở về cố hương” ư? Phải chăng đó vẫn là mục-tiêu cuộc sống người đi Đạo? Phải 

chăng đó cũng là và vẫn là đích nhắm của nhà Đạo của ta? Và, như thế có phải ngày nay người người 

diễn-tả sự thể ấy bằng cụm từ “Về nguồn”. 

 

Diễn-tả mục-tiêu này, bần đạo còn nhớ hôm 1/8/2015 nhóm cựu-tu-sinh Dòng Chúa Cứu Thế Tỉnh Dòng 

Việt Nam ở khắp nơi đã thực-hiện một đặc-san (hay còn hiểu là kỷ-yếu) mang cùng một tên gọi “Về 

Nguồn” để anh em nhắc nhau gợi nhớ những tháng ngày sống chung trong thương-yêu, đùm bọc và dắt 

díu hướng về vai-trò cũng như trọng-trách của một linh-mục như nghệ sĩ trên diễn-đạt bằng giòng chảy 

có ý nhạc như sau:     

 

“Đàn chim tha phương lạc loài đôi cánh nhỏ  

Hoài mong ngày trở về tổ ấm  

Nhờ mây đưa tin nhờ giọt mưa đến tìm  

Hẹn nhau ngày trở về cố hương  

Hẹn nhau ngày trở về cố hương  

Hẹn nhau trong trăm nhớ ngàn thương  

Mùa đông đọa đầy sắp tàn  

Mùa xuân sẽ đến  

Hẹn nhau ngày về nhớ nhé đừng quên.” 

(Đức Huy – bđd) 

 

Quả là như thế! Đời người và người đời có làm gì đi nữa cũng chỉ để cùng dắt díu nhau mà “trở về cố 

hương”, chốn miền hẹn hò “trong trăm nhớ ngàn thương”. Hẹn rồi, lại vẫn hát câu vui: “nhớ nhé đừng 

quên”.  

 

Đừng quên, là đừng làm gì để quên những gì? Nhớ nhé ngày về, làm chi đây? Phải chăng để thăng-tiến 
và thực-hiện mục-đích của cuộc sống? Phải chăng, làm thế cốt để thực-thi cuộc đời của người đi Đạo? 
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Bần đạo cứ hỏi mãi hỏi hoài, mà chẳng thấy “ma” nào trả lời. Có chăng chỉ mỗi “ma femme” hay “ma 
soeur” lại cứ trả lời những điều không đúng ý của bầy tôi đây, thế mới chết!  
 
Thật ra có hỏi trăm ngàn điều, cũng chẳng khi nào bạn và tôi, ta có được câu trả lời/trả vốn, rất mãn-
nguyện. Bởi, như ai đó có nói hoài nói mãi vẫn nhủ rằng: Hỏi tức đã trả lời rồi! Chí ít là câu hỏi xem ra 
cũng nghe quen. 
 
Hôm nay đây, thay vì trả lời/trả cả vốn những câu không dễ gì có ngay tức khắc, bần đạo lại nhớ về ý-
tưởng của đấng bậc thày dạy từng truyền-đạt một trả lời cho câu hỏi về thánh-lễ-cuộc-đời của người đi 
Đạo, trong một bài diễn-nghĩa Lời Chúa như sau: 

 

“Việc gì đã xảy đến vào thời của Chúa, vẫn xảy ra ở đây, hôm nay. Ngày của Chúa. Tiệc thánh 
này, hay còn gọi là Tiệc Lòng Mến ngày của Chúa, không là chuyện bí-mật tư-riêng cần giữ kín. 
Cũng chẳng là tiệc rượu ăn mừng của riêng ai, cần giấu-diếm. Đến dự tiệc, không là cơ hội để ta 
dùng lời riêng tư mà trò chuyện. Chuyện trò, chỉ mình Chúa mới biết và mới hiểu được mà thôi. 
Bởi, Đạo Chúa không hề và không thể là Đạo của riêng ai hay của mình tôi đơn độc.  

 
Đại danh từ “tôi” vẫn là thói quen rất tồi. Bởi, từ-ngữ ấy bộc-bạch chỉ một thái-độ riêng rẽ, xé lẻ 
mà thôi. Dĩ nhiên, khi dự Tiệc, người người đều mang theo ý-nguyện riêng lẻ, để trần tình. 
Nhưng, Tiệc Lòng Mến nhất định phải là tiệc dành cho cả cộng-đoàn, tức: những người tụ họp 
nhau lại để yêu thương nhau, hỗ trợ nhau.  

 
Tiệc Lòng Mến vẫn là và luôn là tiệc vui chí tình của “chúng ta”. Không chỉ riêng cho một mình, 
mình. Nhưng gồm nhiều cái “tôi” cộng lai. Và, Hội thánh còn là hội rất thánh của “chúng ta”, 
những “tôi” và tớ tức: tôi-tớ toàn là con dân của Chúa, mỗi thế thôi.  

 
Trong chừng mực nào đó, khi dự Tiệc Lòng Mến, “chúng ta” đều khiêng mang những người “điếc 
lác/ngọng câm” hoặc tật bệnh đến với Chúa. Ta yêu cầu Ngài ra tay chữa lành. Và, đó là ý nghĩa 
của lời nguyện giáo dân. Của, những người cùng tham-dự Tiệc vì lòng thương yêu, hỗ trợ lẫn 
nhau.  

 
Nói cách khác, lời nguyện giáo-dân là lời cộng-đoàn tình-thương đệ-đạt lên Trên, một yêu-cầu. 
Yêu và cầu, biểu-lộ sự hiệp-thông với nhau, hỗ trợ cho nhau. Đó, mới là điều quan-trọng khi ta 
nguyện-cầu, dâng-tiến lễ trong các buổi tiệc lành thánh rất Lòng Mến…”  

 
“Dự Tiệc, không phải để nhắc-nhở Chúa về các nhu-cầu của thế-giới đương-đại. Chúa đương-
nhiên biết rõ mọi việc, hơn ta. Ngài đâu cần ai chạy đến thở-than, nhắc khéo Ngài mà làm gì.  

 
Và, lời cầu thay nguyện/giúp phải được sắp xếp theo thứ-tự ưu-tiên, cao bậc nhất. Để rồi, từ đó 
ta định ra người cần ta quan-tâm, hơn cả. Điều này, khiến người tham-dự nhớ ra rằng: ta chung 
lòng hợp-lực với hết mọi người, bất kể tình-cảnh của họ có tồi-tệ xuống cấp đến thế nào đi nữa 
cũng không sao. 

 
Và, phép lạ vẫn xảy đến khi ta dám để thì giờ ra mà nán lại. Nán ở lại, để được ở cạnh người 
tuyệt-vọng, cần ta cầu-bàu. Nán lại mà ở, mới củng-cố được niềm hy-vọng đang tắt lịm. Phép lạ 
chỉ xảy đến khi ta nhận ra rằng: nhu-cầu của các nhóm ở ngoài cuộc cũng cần được ta ưu-tiên 
kể đến.  
 
Trong nhóm người “ngoài cuộc” ấy, có lẽ phải kể tên cả những ai bị coi như người-dưng-khác-họ, 
rất ngoài Đạo. Và, nỗi niềm khổ-đau của những người như thế, vẫn làm ta chạnh-lòng thương-
mến. Chính vì thế, ta quyết-định sẽ cầu bầu, nâng-đỡ họ, rất khôn nguôi.” (Xem Suy Tư Tin 
Mừng Chúa Nhật 23 thường niên năm B 30/8/2015, www.suyniemloingai.blogspot.com 23/8/15) 
 

Thánh-lễ thì như thế. Cuộc đời người thì ra sao? Chí ít, là cuộc đời của người đi Đạo thì thế nào? Một 
lần nữa, bần đạo bầy tôi đây chỉ dám hỏi chứ thú thật không dám trả lời/trả vốn chút nào hết. Và, lại 
cũng chỉ tìm về vườn hoa tư-tưởng của đấng bậc vị vọng trong Đạo mà thôi. 
 

http://www.suyniemloingai.blogspot.com/
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Nói thế rồi, bần đạo lại nhớ buổi hội-thảo/dạy giờ ở Đại học Công giáo Sydney hôm ấy, ngày 22/8/2015, 
cha giáo linh-mục Dòng có giảng về thực-chất cuộc sống Đạo trong đời người bằng những đề-nghị như 
sau: 

 
“Con Người là loài thú lớn-lao có não-bộ và hệ-thống thần-kinh rất to lớn nhưng lại có tuổi thọ 
khá giới-hạn. Chính vì thế, Con Người phải ứng-đáp và có khả-năng đáp-ứng với sự sống và cái 
chết, cho thoả-đáng. Các tế-bào thần-kinh của Con Người luôn tiến-hoá, được tái-chế do bởi họ 
phải đối-đầu với mọi tình-cảnh có nỗi chết thần-sầu bằng cách nới rộng đấu-trường trải dài sự 
sống của mình. Điều này được cấu-tạo và biến-cách từ những hao mòn của DNA. 
 
Con Người hội-nhập cả ba thứ não-bộ của loài rắn rết, động-vật-có-vú và loài tân giáp-xác. Loài 
tân-giáp-xác là loài được phân-định cách đặc-biệt là có nét đặc-sắc rất quyết-định trong sinh-hoạt 
não-trạng của chúng. Có hai tuyến-đường truyền-tải có sẵn từ tác-nhân kích-thích-tố xảy đến với 
loài tân giáp-xác, là: ngang qua phần chất xám và thùy-não ở trước trán. Khoa thần-kinh-học lâu 
nay minh-chứng rằng: tuyến-đường truyền-tải ngang qua phần chất xám vừa nhanh và lại có 
trước tuyến-đường truyền-tải qua thùy-não. 
 
Các tầm-kích cảm-xúc đi ngang qua tuyến-đường này vẫn có trước cả hệ-thống suy-tư/nghĩ-ngợi. 
Con Người, là loài thú mang nhiều cảm-xúc hơn tư-duy. Mối xúc-cảm, có quan-hệ và sự yêu-
thương tác-tạo bằng sự phát-triển cả về xác-thể lẫn chất kích-thích-tố. 
 
Lm Yves Congar O.P. có lần nói: con người, trên căn-bản, không là loài thú có lý-trí mà là thú-
loài có khả-năng tạo hy-sinh, tức: sự việc cảm-xúc của Tình-yêu. 
 
Mặc dù vẫn có hai tuyến đường có từ tri-giác rất kích-thích-tố đến giáp-xác, mỗi bên của hai 
thành-phần này lại có thể được chia nhỏ ra. Các tế-bào khác-biệt được dùng để hình-thành 
những tuyến đường mòn ấy. Các chức-năng khác-biệt lại cũng xảy đến là để cho tế-bào này sinh 
sống. Kết-cục là nhiều hướng nhìn khác nhau có thể và rõ ràng vẫn xảy ra trong các cá-thể khác-
biệt, trong đó việc tập-trung các kích-thích-tố được cấu-tạo do từ đó và đến lượt mình, chúng gây 
ảnh-hưởng lên việc ứng-đáp. Đây là nơi trong đó các yếu-tố thể-lý và thân-tâm cũng xảy đến. 
Điều này lại tiếp-tục diễn-tiến cách khác-biệt nơi mỗi chủ-thể cá-biệt… Mỗi thứ đều có yếu-tố 
độc-đáo, duy-nhất. 
 
Chính nữ-tu Têrêxa thành Avila từng nguyện-cầu Con Thiên-Chúa hãy đảm-bảo cho bà rằng bà 
không độc-quyền là nữ-nhân, ở đây. 
 
Thành ra, có lẽ ta cũng nên xét thêm về sự triển-khai, cũng như tiến-hoá về chuyện này. Thoạt 
nhìn, ta có thể nói rằng: mục-đích về nguồn-gốc và sự tăng-trưởng nơi con người, cũng cần hai 
chức-năng ở con người hoàn-toàn không giống nhau: một về người mẹ và một về người cha. Về 
người mẹ, là dính-dự vào sự tùy thuộc, còn về người cha, là san-sẻ và đồng-hành trong cùng 
một hành-trình trên đường mòn của lịch-sử trong tương-lai không thể tìm gặp nơi nào khác.  
 
Nói về ý-niệm, bất cứ một ai, bất cứ người nào cũng đều có thể san-sẻ điều đó ở cả hai chức 
năng này. (X. Lm Kevin O’Shea CSsR, An Analysis of Human Loving- A Tale of Two Synods: 
About Some of Ethics and Politics of Human Love, Theology workshop at the Australian Catholic 
University in Strathfield 22/8/2015 tr. 4-5) 
 

Nói theo kiểu đấng bậc vị vọng nhà Đạo thì nói thế. Nói theo nghệ sĩ ngoài đời, có lẽ cũng nên nói có 
văn hoa, thi tứ, rất âm-nhac mà rằng:   

        

“Dù cho xa xôi, nhọc nhằn năm tháng dài  

Đừng quên ngày trở về bên ấy  

Đàn chim tha phương lạc loài đôi cánh nhỏ  

Hẹn nhau ngày trở về cố hương.”  

(Đức Huy – bđd) 
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“Xa xôi”, “nhọc nhằn bên ấy” hay bên nào đi nữa, vẫn có thể là thứ “xa xôi” “nhọc nhằn” khi xa rời tình 
thương-yêu đùm bọc của người thường ở huyện nhà, rất trong đời. Nói theo kiểu người thường ở 
huyện còn là nói về tình thương-yêu rất “kể truyện” hoặc đề-nghị sau đây:  

 

“Cách đây rất lâu, có một chàng thanh niên người Na Uy đã vượt biển đến nước Pháp để ghi 
danh thi vào học viện âm nhạc Paris nổi tiếng. Trong giờ thi, mặc dù anh ta đã cố gắng hết sức 
để thể hiện khả năng của mình với một trạng thái tốt nhất nhưng vẫn không được ban giám khảo 
tuyển chọn.  
 
Chàng thanh niên không một đồng xu trong người, đi đến con phố phồn hoa cách học viện đó 
không xa, đứng dưới một thân cây, và tiếng vĩ cầm vang lên theo nhịp kéo của anh.Anh ta chơi 
hết bản nhạc này đến bản nhạc khác, thu hút rất đông người dừng chân lắng nghe.  
 
Chàng thanh niên đói khát cuối cùng nâng hộp đàn của mình lên, những người xem xung quanh 
xúm lại lấy tiền ra và bỏ vào hộp đàn.  
 
Có một tên ngạo mạn khinh thường anh ta và ném những đồng tiền xuống dưới chân của người 
thanh niên.  
 
Người thanh niên nhìn tên vô lại rồi cúi người xuống nhặt những đồng tiền trên mặt đất, đưa cho 
người ngạo mạn và nói: “Thưa ngài, tiền của ông rơi xuống đất này”.  
 
Người ngạo mạn cầm tiền rồi lại một lần nữa ném xuống dưới chân của người thanh niên và nói: 
“Tiền này đã là của ngươi rồi, ngươi phải nhận lấy”.  
 
Người thanh niên lại một lần nữa nhìn người ngạo mạn rồi cúi người thật sâu xuống cám ơn 
người ngạo mạn và nói: “Thưa ngài, cảm ơn sự giúp đỡ của ngài, vừa rồi tiền của ngài rơi xuống 
mặt đất, tôi đã cúi người xuống nhặt lên, bây giờ tiền của tôi rơi xuống mặt đất, xin phiền ngài 
cũng nhặt lên giúp tôi”.  
 
Người ngạo mạn kinh ngạc trước hành vi của người thanh niên, nhưng cuối cùng cũng nhặt 
những đồng tiền trên mặt đất bỏ vào hộp đàn của người thanh niên, rồi bước đi với bộ mặt xám 
xịt.  
 
Những người vây xung quanh đều yên lặng dùng ánh mắt chăm chú mà theo dõi người thanh 
niên này, người ngạo mạn đó chính là vị giám khảo ban nãy.  
 
Cuối cùng vị giám khảo đó lại đưa chàng thanh niên về học tại học viện. Chàng thanh niên này 
tên là Bill Sardinia.  
 
Trong cuộc sống có thời điểm mà chúng ta lâm vào ngưỡng thấp nhất của cuộc đời, có thể sẽ 
gặp phải một số sự khinh thường vô duyên vô cớ. Khi chúng ta ở vào giây phút khó khăn cùng 
cực nhất của cuộc sống, có thể gặp phải sự chà đạp nhân phẩm của người đời. Phản kháng lại 
một cách gay gắt là bản năng của của chúng ta, nhưng thông thường sẽ khiến cho hành động 
của những người thiếu hiểu biết, thiếu đạo đức đó càng thêm tệ hại hơn. Chúng ta không dùng lý 
trí để phản kháng, mà dùng một loại tâm thái khoan dung độ lượng để đối đãi cũng có thể bảo vệ 
được danh dự của mình.  
 
Khi đó, bạn sẽ phát hiện ra rằng, bất luận là người có dã tâm nào đi nữa, khi đứng trước chính 
nghĩa thì đều không cách nào đứng vững nổi. Đôi khi “cúi xuống nhặt lên” lại thể hiện phẩm chất 
vô giá của bạn! Biết “cúi xuống” mới là trưởng thành, biết “hạ mình” mới là cao thủ.  (Theo 
NTDTV Biên dịch: Mai Trà) 

 

Kể dài dòng thế rồi, nay mời bạn và mời tôi, ta trở về với nguồn “thần hứng” có bậc thánh-hiền khi xưa 
vẫn khuyên-nhủ con dân trong Đạo hãy trở về với tình thương-yêu như vị tông-đồ vẫn nhắc bằng lời 
như sau:  
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“Như vậy, chúng ta sẽ không còn là những trẻ nhỏ,  

bị sóng đánh trôi giạt theo mọi chiều gió đạo lý,  

giữa trò bịp bợm của những kẻ giảo quyệt  

khéo dùng mưu ma chước quỷ để làm cho kẻ khác lầm đường.  

Nhưng, sống theo sự thật và trong tình bác ái,  

chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện,  

vươn tới Đức Kitô vì Người là Đầu.  

Chính Người làm cho các bộ phận ăn khớp với nhau  

và toàn thân được kết cấu chặt chẽ,  

nhờ mọi thứ gân mạch nuôi dưỡng  

và mỗi chi thể hoạt động theo chức năng của mình.  

Như thế Người làm cho toàn thân lớn lên và được xây dựng trong tình bác ái.” 

(Êphêsô 4: 14-16) 

 

Nghe và nói thế rồi, ta lại sẽ cứ hiên ngang hát những ý/lời nhẹ của người nghệ sĩ nhạc trẻ nay không 
còn trẻ, nhưng vẫn cứ những lời như sau: 

 

“Đàn chim tha phương lạc loài đôi cánh nhỏ  

Hẹn nhau ngày trở về cố hương.  

Đàn chim tha phương lạc loài đôi cánh nhỏ  

Hoài mong ngày trở về tổ ấm  

Nhờ mây đưa tin nhờ giọt mưa đến tìm  

Hẹn nhau ngày trở về cố hương  

Hẹn nhau ngày trở về cố hương  

Hẹn nhau trong trăm nhớ ngàn thương  

Mùa đông đọa đầy sắp tàn  

Mùa xuân sẽ đến  

Hẹn nhau ngày về nhớ nhé đừng quên.” 

(Đức Huy – bđd) 

  

Vâng. Đúng thế. Có quyết tâm như nghệ-sĩ có tâm hồn trẻ là Đức Huy vẫn cứ ca và cứ hát rồi lại nhắn-
nhủ bằng lời thanh-tao vàng ngọc như thế, rồi ra ta sẽ sống vui, sống khoẻ, sống nhẹ êm suốt tháng 
ngày còn sống ở đời, với mọi người. 

 

Trần Ngọc Mười Hai 

Và những quyết-tâm không nhỏ 

ở trong đời.   
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4. “Tôi đưa em sang sông, chiều xưa mưa rơi âm thầm”, 
Để thấm ướt chiếc áo xanh, và đẫm ướt mái tóc em 

Nếu xưa trời không mưa, đường vắng đâu cần tôi đưa 
Chẳng lẻ chung một lối về mà nỡ quay mặt bước đi. 

(Y Vũ – Tôi Đưa Em Sang Sông) 
(Rm 5: 3-4) 
“Đưa Em Sang Sông”, có thể là đưa em về bến mới có người chồng hoặc người tình nào đó sẽ đón tiếp. 
Nhưng, “Đưa Em Sang Sông” hôm nay, lại có thể là “đưa người bạn đời rất trăm năm” về cõi vĩnh-hằng. 
 
Đưa đâu thì đưa, vẫn là nỗi buồn khó diễn-tả, hệt như lời bạn “nối khố” của bần đạo mới vừa viết lên 
tâm-tình rất khó tả, như sau: 
 

“Bà xã mình bị ung thư phổi, ở giai đoạn chót, y-học bó tay. Bà xã mình quá yếu, nên họ không 
dám dùng hoá trị. Những sự như trên, mình cũng đã nghe nhưng không nghe trực-tiếp từ miệng 
bác sĩ chính nên cứ còn nuôi chút hy vọng. 

 
Như vậy, y-học "bó tay", bác sĩ đã "chê" và họ cho chuẩn bị về nhà, vì có ở lại bệnh-viện cũng 
không hơn gì. Mình không xin Chúa chữa lành, mà chỉ xin CHÚA trì hoãn cho bà xã sống thêm 5 
năm hoặc 3 năm để không quá đột ngột, và còn quá nhiều việc chưa ổn…” (Trích điện-thư của 
một bạn rất thân) 

    
Quả thật, ai cũng thấy đau buồn khi nhận được tin như thế. Quả là, bạn thân nào cũng đều nghĩ thế. Khi 
đưa người Em “sang sông” đều thấy sự việc nào cũng “đột ngột”, quá lúng túng, nên không biết nói 
gì/viết gì cho trọn Đạo. Đó là sự việc trong Đạo. Còn ở ngoài đời, người nghệ sĩ khi xưa cũng từng có 
cảm-nghiệm tựa như thế, nên mới hát: 
 
 “Tôi đưa em sang sông,  

bàn tay nâng niu ân cần 
Sợ bến đất lấm gót chân,  
sợ bến gió buốt trái tim 
Nếu tôi đừng đưa em,  
thì chắc đôi mình không quen 
Đừng bước chung một lối mòn,  
có đâu chiều nay tôi buồn.”  

 
Nghệ sĩ xưa, thường nói như thế và có hát nhiều cũng chỉ như thế. Và, cũng chợt nghĩ đến thân-phận 
người phụ-nữ mà bàn dân đi Đạo, ở trời Tây hôm nay, tuy không nói, nhưng cũng lại viết lên rất nhiều 
điều về thân và phận của phụ-nữ ở Đạo Chúa, rất như sau: 
 

“Trước đây, tôi có nhận-định về hai chứ ‘hình phạt” gửi đến cho Ađam-con-người kể trong truyện 
Vườn Eđen, sách Sáng Thế là ông sẽ phải “cực nhọc mọi ngày trong đời, mới kiếm được miếng 
ăn từ đất mà ra.” Và nữ-phụ-đầu-đời-là-Evà nhận được phán-quyết như: ngươi phải cực nhọc 
thật nhiều khi thai nghén, lúc sinh con…” Và loài rắn, “phải bò bằng bụng, ăn bụi đất mọi ngày 
trong đời”. Cũng từ đó, mọi loài trong đời sẽ không còn ở trong Vườn Êđen nữa, mà là “Phía 
Đông Vườn này” (Kn 3: 16-17).  
 
Nói tóm lại, mọi tạo vật cùng con cháu của chúng được “thảo-chương” đi vào cõi chết. Thân và 
phận của họ, là sự chết. Tính-chất toàn-cầu của nỗi chết từ đó được tỏ bày cho mọi loại thấy tác-
hại của hành-động sai lầm từ nguyên-thủy, tức cái chết đã được đem vào thế-giới của Thiên-
Chúa. Lỗi và tội được định-vị như cá-tính của nhân-loại làm nhơ-bẩn hết mọi người khiến họ 
không thể tái-tạo quan-hệ của mình với Thiên-Chúa, được nữa… 
 
Theo hiểu biết của người xưa, thì câu truyện kể ở đây nói về sự yếu-kém của nữ-giới. Họ được 
tạo-dựng để gánh chịu mọi trách-móc cũng như lỗi tội của con người. Họ là cội-nguồn của sự 
chết, không thoát được. Và, huyền-thoại về nữ-phụ đầu của con người áp-đặt vào với phụ-nữ. 
Cũng từ đó, mọi lý-lẽ về ác-thần và sự chết coi như dấu-ấn trên con người là do người nữ đầu 
đời bất tuân lệnh Thượng Đế.  



22 
 

 
Các thánh-nhân xưa, trong đó có thánh Phaolô, Augustinô, Giám mục Hippo ở thế-kỷ thứ 5 và 
nhiều vị khác cũng góp phần vào việc định-vị như thế qua bao thế-kỷ vẫn chế-ngự mọi suy-tư 
của Giáo-hội, hằng ngàn năm không thiếu. Và hôm nay, tính tiêu-cực này vào phụ-nữ cũng như 
phái yếu, rất rõ nét trong đời sống đạo-giáo của ta, kéo theo sau là nền thần-học được gọi là 
chính-thống, đều dựa trên truyện kể như thế.” (X. Tgm John Spong,The Woman as the Source of 
Evil, Sins of Scripture, HarperCollinsPublishers 2005 tr.91) 
 

Nền thần-học chính-cống đã ra thế cả ngàn năm rồi, thì sá gì chỉ một Thượng Hồi Đồng về Gia Đình có 
thể lật ngược, hoặc thay-đổi được! Có lẽ vì thế mà ngày hôm nay, lại có những vị dám bày-tỏ lập-
trường, theo sau Đức Giáo Tông Phanxicô, bằng lời lẽ mạnh bạo như vũ bão.  
 
Nhưng trước khi đi vào chi-tiết “buồn” như vũ bão, xin quay về với lời ca người nghệ-sĩ đã hát thêm, 
như: 

 
“Rồi thời gian lặng lẽ trôi,  
Đời tôi là cánh chim,  
đi khắp phương trời. 
Mà đời em là ước mơ,  
Đẹp muôn ngàn ý thơ,  
như ngóng trông chờ.” 
(Y Vũ – bđd) 
 

Vâng quả có thế, đời người lúc nào cũng trông và chờ. Chờ và trông cho chuyện buồn đừng đến nữa, 
thay vào đó là niềm vui. Cũng hệt như ý-tưởng phản-hồi của các bạn đạo sau khi nghe đấng bậc nhà 
đạo bàn về chuyện “tự-do ngôn-luận” hoặc phát-biểu ở nhà Đạo. Chí ít là vào những buổi họp bàn được 
gọi là Thượng Hội-Đồng La Mã sẽ diễn ra vào độ tháng 10/2015, như sau: 

 
“Thông-chuyển niềm tin cho những người sống ở rìa lề không những của Giáo hội mà thôi 

nhưng còn là lề xã-hội, nói chung mới là vấn-đề. Hãy ít tập-trung vào nội-dung thông-điệp với tín-
hữu Đạo Chúa cho bằng đặt nặng lên cung-cách giúp ta hiểu chuyện ấy, thấy rất cần. Giáo-hội 
lập ra nguyên một năm chủ-trương mừng kính “Lòng Từ Bi của Chúa”, thiết-tưởng cũng là lúc để 
ta đi vào với thế-giới của những người bị đẩy ra bờ rià Giáo hội hoặc xã-hội họ sống… 

 
Mới hôm qua, nơi phố chợ ở Úc, tôi bắt gặp một ít người sống chui rúc ở phố/chợ, trong 

đó có một chị nọ tự dưng nổi nóng không kềm-chế được cơn giận đã chửi rủa và đánh mạnh vào 
người đức lang quân của chị. Dĩ nhiên, cặp này đang bị ảnh-hưởng của thứ “bột trắng hoành 
hành, nên đã trở-thành mối hiểm-nguy cho nhau và cho người khác nữa. Từ sự-kiện ấy, tôi lại đã 
tự hỏi: có cách nào hay nhất để giúp cặp phối ngẫu này sống đích-thực lòng từ-bi hỷ xả đối với 
nhau và với người khác không? Làm sao để thông-điệp hoà-bình và hy-vọng sẽ lan rộng mãi với 
mọi người, cả trong Giáo hội, lẫn ngoài đời? Làm thế nào để ta thông-chuyển sứ-điệp từ-bi/nhân-
hậu đến với các đấng bậc ở Giáo-hội, hoặc chính-trị-gia, các nhà làm luật, các bậc thày cô, hoặc 
bất cứ ai có trách-nghiệm đến cuộc sống đích-thực của những người đang chịu cảnh khổ đau, 
sầu buồn hoặc lép vế như các nữ-phụ ở xã-hội gồm toàn nam-nhân khuynh-loát, đây? 

 
Tự-do Ngôn-luận hoặc phát-biểu tư-tưởng của mình trong Giáo hội là cách hay nhất để 

khởi sự. Hãy ra khỏi các tầm-nhìn mang tính trắng-đen dựa trên ý-kiến hoặc tư-tưởng của người 
thời trước, tỉ như: chuyện coi thường các nữ-phụ đặt họ ở giai-cấp thứ-yếu, rời bỏ các khu xóm 
đầy những tệ-nạn, tạo rối rắm cho mọi người. Hãy mở to con mắt để nhìn vào viễn-ảnh to lớn 
hơn. Hãy nói lên cung-cách sao đó để ngay hôm nay, ta và bạn có thể thông-chuyển cho nhau, 
trao-đổi với nhau theo tính-cách ngang bằng đồng đều với người sống quanh mình!” (X. ý-kiến 
của Ian Fraser theo sau bài viết của Lm Andrew Hamilton sj, Can speech be free in the Catholic 
Church? Eureka Street Magazine 08/4/2015)   
 

Trên thực-tế, thì chọn-lựa của một số đấng bậc trong Đạo, vẫn quyết rằng: Hội thánh, tức: các đấng vị-
vọng trong thần-quyền bảo sao nghe vậy, đừng đòi tự-do có tiếng nói hoặc tư-tưởng khác hướng, sẽ 
nguy to. Nguy to, là những sợ chân mình lấm những thứ “bùn khi mưa”, tựa hồ ca-từ ở câu kết bài hát, 
dẫn ở trên, rằng: 



23 
 

 
“Hôm nao em sang ngang,  
bằng xe hoa thay con thuyền? 
Giờ phút cuối đến tiễn em,  
nhìn xác pháo vướng gót chân 
Gót chân ngày xa xưa  
sợ lấm trong bùn khi mưa.. 
Nàng đã thay một lối về,  
quên cả người trong gió mưa....” 
(Y Vũ – bđd) 
 

Chân có lấm bùn hay không, cũng xin đừng theo thứ lập-trường triết-lý "bàn chân sạch”, không chịu 
vương-vấn những vấn-đề gây phiền-toái, tức là: luôn lãnh-đạm với mọi tình huống xảy ra trong Đạo, 
ngoài đó. Chính đó là nỗi sợ được Đức Phanxicô từng đề-cao cảnh giác về tánh “lãnh-đạm” trong một 
bài san-sẻ Tin Mừng vào Mùa Chay 2015, như sau: 

 
“Trong lần san sẻ thông-điệp Mùa Chay với bổn-đạo ở Rôma năm nay, 2015, Đức 

Phanxicô có cảnh-báo tình-trạng được gọi là “Việc toàn-cầu-hoá tánh thờ-ơ/lãnh-đạm”. Ngài còn 
dùng bài chia sẻ Lời Chúa để kêu mời mọi người hãy biết dấn thân vào những gì hôm trước được 
Đức Bênêđíchtô XVI gọi là “sự thành-hình của con tim”. 

Lãnh-đạm đối với người cận lân hay cận thân và cả với Chúa cũng diễn-tả một cám-dỗ 
cho ta là những kẻ tin vào Đức Kitô. Mỗi năm, vào Mùa Chay thánh, ta cần lắng nghe thêm lần 
nữa tiếng gọi của các ngôn-sứ khi xưa vẫn gầm thét khuấy động lương-tâm của mọi người chúng 
ta… 

 
Ở thế-giới, trong đó vẫn có nhiều thứ khiến ta lo/buồn như giặc-giã/chiến-tranh, thiên-

tai/hạn-hán, buồn-bã/chết chóc vẫn cứ xảy đến vào mọi tháng ngày trong đời mình, thì chỉ khi 
nào ta tiếp tay hoạt-động để sự công-bằng/chính-trực xảy đến với mọi người trong xã hội, thì khi 
ấy ta mới tạo được sự khác-biệt to lớn cho mình và cho người…” (X. David Ahem & Nicole 
Clements, The Easter Message, The Majellan April-June 2015, tr. 16) 
 

Nghĩ thế rồi, hỡi bạn và hỡi tôi, ta cứ thế hướng cao đầu óc vẫn hiên-ngang/hùng tráng hát cả những 
câu nhạc buồn như thể bảo:               

 
“Rồi thời gian lặng lẽ trôi,  
Đời tôi là cánh chim,  
đi khắp phương trời. 
Mà đời em là ước mơ,  
Đẹp muôn ngàn ý thơ,  
như ngóng trông chờ.” 
(Y Vũ – bđd) 
 

Vâng. Thời gian rồi sẽ lặng lẽ trôi, dù anh dù em và tất cả mọi người có buồn bã khi thấy người đã và 
đang “đưa em sang sông” để về bến mới hoặc thế-giới mới nào đó, cũng không buồn. Rất không buồn 
như Bác Tư như sau: 
 

“Tuổi già, buổi sáng thức dậy, nghe gân cốt đau rêm mà mừng, vì biết mình còn sống. Đại ý viết 
như vậy, trong một cuốn sách Mỹ mà ông Tư đọc được, làm ông thấm thía cái hạnh phúc lâng 
lâng của từng sớm mai khi vừa tỉnh giấc. Bạn bè cùng trang lứa với ông, nhiều người đã về với 
Diêm Vương khi còn trẻ măng, vì cuộc tương tàn khốc liệt dài ngày trên quê hương. Nhiều người 
khác gục ngã trong trại tù vì đói khát, bệnh tật, mồ hoang vùi cạn. Một số khác nữa, vì khao khát 
tự do mà chôn thân dưới đáy biển, hoặc chết khô giữa rừng sâu. Không ít người còn lại, tử thần 
cũng đã đón mời vì bạo bệnh, khi tuổi năm sáu mươi. Phần ông vẫn còn dai dẳng sống sót cũng là 
ân huệ trời ban, không vui hưởng tháng ngày, cũng uổng lắm sao! 
 
Ý nghĩ đó làm ông mỉm cười sung sướng. Ông vẫn trùm thân trong chăn ấm. Tội chi mà dậy sớm 
cho mệt. Mỗi khi nghe tiếng khởi động máy xe từ hàng xóm vọng qua trong buổi tinh sương, ông 
càng vui sướng hơn, vì không còn phải vùng dậy giữa đêm đen, lặn lội đi kiếm cơm hàng ngày như 
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mấy gã trẻ tuổi ở cạnh nhà. Về hưu rồi, mỗi tuần hưởng bảy ngày chủ nhật, bảy ngày thảnh thơi. 
Hết áp lực của công việc hàng ngày, không phải lo lắng bị thất nghiệp khi kinh tế khủng hoảng 
xuống dốc. Khoẻ re. 
 
Cứ nằm trùm chăn ấm nghe nhạc mềm văng vẳng ru đưa, phát ra từ cái radio nhỏ, có khi ông 
chợp thêm được một giấc ngủ ngắn ngon lành. Ngủ chán thì dậy. Bước xuống giường, dù khớp 
xương sưng đau, đi khập khễnh ông cũng thầm cám ơn cái chân chưa liệt, còn lê lết được. Chưa 
phải nằm dán lưng vào giường như một số người bất hạnh khác. Những kẻ này mà nhích được vài 
bước cà thọt như ông, thì chắc họ cũng sướng rân người. Ông thầm bảo, có thêm được một ngày 
để sống, để vui, để yêu đời. Bệnh hoạn chút chút, thì phải mừng, chứ đừng có nhăn nhó than vãn ỉ 
ôi. 
 
Mỗi khi đánh răng rửa mặt, ông lầm thầm: “Mình sướng như vua rồi, có nước máy tinh khiết để 
dùng. Giờ nầy, cả thế giới, có hơn một tỉ người thiếu nước để nấu ăn, để tắm giặt và nhiều tỉ người 
khác không có nước sạch, phải uống nước dơ bẩn.” Dù cái bàn chải đánh răng đang ngọ ngoạy 
trong hàm, ông cũng ư ử hát ca. Khi áp cái khăn tẩm đầy nước lên mặt, ông cảm được cái mát 
lạnh và niềm sung sướng chứa chan đang lan tỏa chạy khắp người. Ông biết đang được ân sủng 
của trời đất ban cho trong tuổi già. 
 
Ngồi lên cái bồn cầu êm ái, nhà cầu sạch sẽ, trắng toát, thơm tho, không vướng một chút mùi vị 
hôi hám, đèn đóm lại sáng trưng, có nhạc văng vẳng từ radio, ông cầm cuốn sách thưởng thức 
chữ nghĩa của “thánh hiền”, tư tưởng của Đông Tây. Không bao giờ ông quên cùng giờ phút nầy, 
có hơn ba tỉ nhân loại không có cầu tiêu để làm cái chuyện khoái lạc thứ tư. Có người phải ra đồng 
lồng lộng gió, mà làm chuyện “nhất quận công, nhì ị đồng”. Phải gấp gấp cho xong chuyện, không 
nhẩn nha được, vì hai tay phải múa lia lịa hất ra đàng sau, để xua đuồi lũ ruồi đồng đang vo ve 
“oanh tạc”.  
 
Xong việc, may mắn lắm thì có lá chuối khô mà lau chùi, còn không thì dùng đất cày, đá cục, nắm 
cỏ, que nhánh cây tươi, khô. Ông cứ nhớ thời làm việc ở quận lị, chỉ có nhà tiêu lộ thiên, hai tấm 
ván bắt ngang qua một hầm cầu lộ thiên, nắng xông hơi phân người lên nóng hừng hực rát cả mặt, 
bên dưới giòi bọ lúc nhúc lổm nhổm làm thành một tấm màn trắng-ngà chuyển động. Có con gà ở 
đáy hầm, nó đang thưởng thức ngon lành món giòi bọ, thấy ông xuất hiện bất thần, sợ hãi hoảng 
hốt đập cánh bay lên kêu quang quác và vung vãi ‘ám khí’ khắp trong không gian, làm ông cũng 
khiếp viá, ôm đầu phóng chạy dài. Nghĩ đến chừng đó thôi là ông đủ cảm được cái sung sướng 
đang có ngay bây giờ. Ngồi thật lâu, đọc cho xong mấy trang sách, mới nhởn nhơ rời phòng. 
 
Ông Tư tự đãi một bình trà nóng, một ly cà phê thơm, rồi nấu nồi cháo gạo tẻ đặc rền ăn với cá 
kho mặn. Dọn ra bàn, đèn vàng soi một khoảng ấm cúng. Ông thong thả vừa hớp nhâm nhi, vừa 
ăn từng muỗng cháo, chất gạo béo tạo vị giác đi qua trong cổ họng. Ông lầm thầm: “Ngon, cao 
lương mỹ vị cũng không bằng”. Ông thường ngâm nga hai câu thơ: “Vợ cũ, chó già, tô cháo nóng. 
Ba nguồn thân thiết dạt dào thương”. Mắt ông dán vào trang thơ đang cầm trên tay, gật gù thưởng 
thức ý lời hoa gấm. Ông trầm mình vào những giòng thơ, tim xao xuyến xúc động mênh mang. 
Thỉnh thoảng ông dừng lại, và nói nhỏ cho chính ông nghe: “Tiên trên trời cũng chỉ sướng và thong 
dong như thế này là cùng”. Ông nhớ đến cái thời “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên xã hội 
chủ nghĩa”, buổi sáng bụng đói meo, vác cuốc đi làm lao động tay chân nặng nhọc, ráng uống một 
bát nước lã để cầm hơi và đánh lừa cái bụng đang sôi sồn sột. Bây giờ được như thế nầy, phải 
biết cám ơn ân sủng của trời ban cho. Biết bao nhiêu tỉ người trên thế giới này mơ ước được có 
một buổi sáng thảnh thơi và no ấm như ông mà không được nhỉ? 
 
Nhìn xuyên qua cửa phòng ngủ, ông thấy bà vợ nằm ngủ giấc yên bình, lòng ông dạt dào niềm 
thương. Bà đã cùng ông mấy mươi năm dắt dìu nhau trong phong ba bão táp của giòng đời nghiệt 
ngã. Đã chia sẻ ngọt ngào cũng như đắng cay của một thời khói lửa điên đảo. Giờ này, may mắn 
vẫn còn có nhau trong cuộc đời, thương yêu thắm thiết, nhường nhịn nâng đỡ chăm sóc ngày 
đêm. Không như những cặp vợ chồng già khác, cứ lục đục gây gổ nhau, tranh thắng thua từng li 
từng tí, làm mất hạnh phúc gia đình. Ông thương bà biết an phận thủ thường, không đứng núi ầy 
trông qua núi nọ. Ông thấy bà hiền lành và có trái tim đẹp như thánh nữ. Ông muốn vào phòng, 
hôn bà lên trán, nhưng ngại làm vợ mất giấc ngủ ngon buổi sáng. Ông lại cám ơn trời đã đem bà 
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buộc vào đời ông. Ông cười và nhớ câu nói của một nhà văn nào đó: “Đời sống không thể thiếu 
đàn bà, nhưng sống được với một người đàn bà không phải dễ.” 
 
Ông Tư ra vườn. một mảnh đất nhỏ trồng vài cây hoa, hương thơm thoang thoảng, có tiếng chim 
kêu đâu đó líu lo vọng lại. Mấy đoá hoa sặc sỡ còn đọng sương đêm lóng lánh. Nắng mai ấm áp 
phả lên da thịt ông, tạo thành một cảm giác dịu dàng, êm ái. Ông vươn vai, xoay người trong thế 
thể dục chậm, xương sống được thư giãn kêu răng rắc, đã đời. Hít thở và phất tay chừng mười lăm 
phút cho máu huyết lưu thông. Loại thể dục nầy đã giúp ông bớt được những cảm mạo thông 
thường, ông tin vậy. 
 
Ông Tư thay áo quần để đi ra đường. Cầm cái áo lành lặn bằng vải tốt trên tay, ông thường nhớ 
đến thời đi tù, khâu bao cát làm áo, rách tả tơi, không đủ che gió lạnh thấu xương của núi rừng. 
Thế mà cũng có nhiều tù nhân khéo tay và nghịch ngợm, khâu bao cát thành bộ đồ lớn, đủ ba 
mảnh, và làm luôn cả cái “cà vạt”, mang vào trông cũng sang trọng như đi ăn đám cưới. Nhớ lại 
thời đó mà rùng mình.  
 
Còn sống sót, và đến được đất nước tự do này, cũng là một điều mầu nhiệm lạ lùng. Ông Tư đi ra 
đường, xe cộ vùn vụt qua lại liên miên. Lề đường rộng, phẳng phiu, sạch sẽ. Bên kia là giao điểm 
của hai xa lộ, các nhánh cầu cao đan uốn éo chồng chất lên nhau, vòng vèo trên không, như 
những nùi rối. Ông Tư thầm cám ơn tiền nhân đã đổ sức lực, mồ hôi, tài nguyên khai phá và xây 
dựng nên những tiện nghi nầy cho ông nhảy xổm vào hưởng dụng, mà không ai có một lời ganh 
ghét, tị hiềm. Ông, từ một trong những nước lạc hậu nhất của hành tinh nầy, bị chính quyền cuả 
xứ ông bạc đãi, kỳ thị, kềm cặp và lấy hết các tự do cơ bản. Đến đất nước này, ông được bình 
đẳng, có công ăn việc làm hợp với khả năng, con cái ông được đến trường, học hành thành tài, có 
nghề nghiệp vững chắc và sống với mức trung lưu. Ông cảm thấy còn nợ quê hương mới nầy quá 
nhiều thứ, từ tinh thần đến vật chất, mà biết không bao giờ trả lại được một phần nhỏ nào. Ông Tư 
vừa đi bộ vừa ca hát nho nhỏ. 
 
Một người cảnh sát cao lớn dềnh dàng đi ngược đường chào ông, ông chào lại bằng lời cám ơn đã 
giữ gìn an ninh cho dân chúng sinh sống. Người cảnh sát cười và nói đó là bổn phận, vì lương 
bổng của ông ấy được trả bằng thuế của dân chúng, trong đó có ông. Ông Tư thấy trong lòng bình 
an, ông không làm điều gì phạm pháp, thì không sợ ai cả. Ông đọc trong báo, thấy có những xứ, 
dù không làm gì sai quấy cả, cũng bị cảnh sát giao thông chận lại đòi tiền, nếu không cho tiền, thì 
bị quy kết đủ thứ tội mà mình không có. 
 
Nắng chiếu hoe vàng cả dãy phố của một ngày thu, ông Tư bước đi mà lòng rộn rã. Gặp ai cũng 
chào, cười vui vẻ. Nghe ông chào hỏi nồng nhiệt, mọi người đều vui theo. Thấy một ông cụ mặt 
mày đăm đăm rầu rĩ đi ngược đường, ông Tư lớn tiếng: 
 
 “Chào cụ? Có mạnh khỏe không? Hôm nay trời nắng đẹp quá!”  Ông cụ trả lời qua loa: “Tàm tạm, 
chưa chết! Chán cái mớ đời.”  Ông Tư nói to: “Việc chi mà chán đời cho mệt cụ ơi. Chưa chết là 
vui lắm rồi. Cụ có biết là chúng ta đang sung sướng phước hạnh, tội chi phí phạm thời gian để 
buồn nản?”  Ông cụ thở dài: “Ai cũng có nhiều việc âu lo! Đời đâu có giản dị! À, nầy, mà hình như 
ông đau chân, bước đi không được bình thường? Thế thì vui nỗi gì? ”  Ông Tư cười lớn: “Vâng, tôi 
đau chân, nhờ đau chân mà tôi thấy được niềm vui hôm nay lớn hơn, vì còn đi được, bước được, 
chứ chưa phải nằm nhà. Cụ ơi, nếu lo âu mà giải quyết được những khó khăn, thì nên lo. Nhưng 
nếu lo âu, mà không giải quyết chi được, thì hãy vui lên, cho đỡ phí phạm ngày tháng trời 
cho” Ông cụ già lắc đầu bỏ đi. 
 
Ông Tư xà vào ngồi trên ghế đá mát lạnh của công viên dưới tàng cây có bóng nắng lung linh. 
Nhìn bọn trẻ con chơi đùa la hét lăn lộn trên bãi cát, ông vui lây với cái hồn nhiên của chúng. Bên 
kia đồi cỏ, có đôi nam nữ nằm dưới gốc cây, kê đầu lên tay nhau, tóc đổ dài óng ánh, thỉnh thoảng 
vang tiếng cười rúc rích. Đất nước nầy ấm no và thanh bình quá, sao có nhiều người còn kêu ca 
đời sống khó khăn? Phải chăng những kẻ này chưa biết an phận, muốn được nhiều hơn điều đang 
có, đang đủ. Không thấy được phước hạnh là lỗi tại họ. Ông dong tay bắt vài tấm lá rơi đang quay 
cuồng trong gió và lấy bút ghi lên mặt lá mấy giòng thơ vừa thoáng qua trong trí để ca ngợi cuộc 
đời. Thấy bãi cỏ êm mát, ông nằm dài, những vòng tròn sáng màu vàng rải rắc trên mgười ông. 
Gió hiu hiu mát từ hồ nước vờn qua làm mơn trớn thịt da. Ông Tư rút từ túi quần một cuốn sách 
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nhỏ có nhan đề “14 ngàn điều làm nên hạnh phúc”. Tác giả tập sách nhỏ nầy, thấy đâu đâu cũng 
là hạnh phúc tràn đầy. Vấn đề là cảm nhận được cái sung sướng, cái hạnh phúc đang có. Từ việc 
đặt chân lên một tấm thảm mềm êm ái, đến việc cắn một trái ngọt chín mọng trong miệng, đến mơ 
mộng được hát trên bục một hộp đêm, nghe một lời nói dịu dàng yêu thương… 
 
 Hạnh phúc và sung sướng cảm nhận được từ những điều rất nhỏ nhặt, đơn sơ, tầm thường nhất 
trong sinh hoạt hàng ngày. Không cần phải là ôm chặt người yêu trong vòng tay, cũng chẳng phải 
vật nhau lăn lộn trên giường, cũng không cần đến việc cầm trong tay cái vé số trúng độc đắc, hoặc 
làm chủ được một tòa lâu đài sang trọng… Ông nghĩ, chắc sẽ có người cho tác giả tập sách nầy là 
kẻ “lạc quan tếu”. Nhưng thà lạc quan tếu hơn là bi quan. Đời nầy, có nhiều người đắm mình trong 
hạnh phúc, mà cứ tưởng đang ngụp lặn trong bể khổ. Hoặc đang được phước hạnh mà không biết 
và xem thường, chỉ khi mất đi, hay đã trôi qua, mới biết, thì đã quá muộn màng. 
 
Nắng đã xông hơi nồng nóng, ông Tư đón chuyến xe buýt ra về. Cái vé xe cho người già rẻ rề, chỉ 
bằng một phần ba vé bình thường. Ông nói lời cám ơn tài xế, và thấy mang ơn những người cùng 
đi xe công cộng nầy, vì xem như họ đã gián tiếp gánh một phần tiền vé cho ông. 
 
Về nhà, bà Tư đã dọn sẵn cơm trưa, mời ông rửa ráy cho sạch sẽ mà ra ăn. Thấy ly nước chanh 
muối, ông cầm uống, chất nước ngọt ngào mằn mặn chua chua, ngon lành đi qua cổ họng. Ông 
nhìn vợ với ánh mắt thương yêu và nói lời cám ơn cho bà vui. Chưa ăn, mà thấy bát canh bông bí 
nấu tôm đã biết ngon. Những món thanh đạm này, với ông, còn ngon hơn sơn hào hải vị. 
 
Ăn xong, còn chút cơm thừa, bà Tư bỏ vào chén, cất vô tủ lạnh, không dám đổ đi, vì sợ phí phạm 
của trời. Bà nhắc câu nói của ông: “Ngay giờ khắc nầy, trên thế giới có hơn năm trăm triệu người 
đang đói rã, không có một miếng gì đề ăn, và có hơn vài tỉ người ăn chưa no bụng, và nhiều tỉ 
người khác quần quật ngày đêm, cũng chỉ mong có đủ no mà thôi.”  Đã từng đói, nên ông bà 
không dám phí phạm thức ăn. 
 
Ông Tư mừng vì ăn còn thấy ngon miệng, không như một số người khác, ăn gì cũng như nhai đất 
sét, không muốn nuốt, vì nhạt miệng, mất vị giác. Một số người khác còn tệ hại hơn nữa, họ không 
còn ăn bằng miệng được, mà ăn bằng bụng, nhờ ống dẫn thức ăn nối với dạ dày, như đổ xăng cho 
xe hơi. Ông Tư ngồi vào bàn mở máy vi tính lướt mau tin tức thế giới biến động. Đôi khi thấy gía thị 
trường chứng khoán tụt dốc xuống thấp, làm nhiều nhà bình luận lo ngại. Nhưng ông Tư cười, ông 
chẳng thèm để ý, không cần quan ngại chi cả. Chứng khoán lên hay xuống, cũng thế thôi. Ông có 
lo ngại hay quan tâm cũng chẳng thay đổi được gì. Với số tiền hưu khiêm tốn, và cách ăn tiêu 
trong khả năng tài chánh, ông bà Tư chưa bao giờ thấy thiếu thốn cái gì. Có một ông bạn khoe 
rằng nay đã thành triệu phú. Bà Tư đùa và hỏi, triệu phú thì khác người không là triệu phú cái gì? 
Ông bạn lúng túng ấp úng không biết phải trả lời ra sao. Nhưng ông bà Tư chắc chắn rằng, họ ít 
tiền, nhưng được sung sướng, đầy đủ hơn nhiều người giàu triệu phú khác. 
 
Ông Tư rà mắt qua các tin tức và các biến cố mới nhất. Thật là tuyệt diệu và thần kỳ. Chuyện vừa 
xảy trong giờ trước, đã được tường thuật ngay. Dạo một vòng tin tức xong, ông quay qua mở vi-
thư của bạn bè. Có những người bạn xa cách hàng ngàn dặm, mấy chục năm nay chưa gặp lại 
nhau, mà thư từ qua lại liên miên, tưởng như gần gũi trong gang tấc. Tha hồ hàn huyên tâm sự. 
Tình cảm qua lại thân thiết chứa chan. Nhờ máy vi-tính, khi viết, tha hồ bôi xoá tẩy sửa lung tung, 
mà không cần phải xé tờ nầy, viết lại tờ kia, vô cùng tiện lợi. Thư viết xong, chỉ cần một cái nhấp 
con chuột, bạn ông nhận được ngay tức thì. Không cần phải nhờ bưu điện chuyển đi có khi cả 
tuần mới đến. Hàng chục lá thư của bạn bè khắp nơi trên thế giới chuyển đến ông đủ điều hay, lạ, 
nhiều bài thuốc hiệu nghiệm, trăm bản nhạc du dương, ngàn hình ảnh tuyệt vời của các thắng 
cảnh thiên nhiên, các đoạn phim ngắn đủ thể loại của nhiều vấn đề khác nhau. Ông cám ơn khoa 
học kỹ thuật tiến bộ, đem thế giới mênh mông lại gần gũi trong không gian và cả thời gian. 
 
Mỗi khi nghe tin một người già bệnh hoạn qua đời, ông Tư mừng cho họ thoát được thời gian đau 
yếu sống không chất lượng. Nhiều người nằm liệt vài ba năm, không sống, không chết. Còn có 
những kẻ phải cưa tay cưa chân. Ông vẫn thường mong sau này, nếu được chết, thì chết mau 
chóng, yên lành, khỏi qua thời gian bệnh hoạn lâu ngày. 
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Có một bạn già mỉa mai, cho ông Tư là “kẻ tự sướng” ông chỉ cười và nói: “Thà tự sướng hơn là tự 
khổ”. Ông Tư thường nghĩ rằng, ông đã và đang được quá nhiều phước hạnh của trời ban, nhiều 
ân nghĩa của nhân loại, xã hội, nhiều tình thương của gia đình, bạn bè, người quen và cả chưa 
quen. Ông thấy sung sướng hạnh phúc. Ông tội nghiệp cho những người suốt đời than van, nắng 
không ưa, mưa không chịu, và tự bôi đen ngày tháng đẹp đẽ của họ, và dìm đời vào bất mãn, khổ 
đau”. (Truyện kể trích từ sách Cổ Học Tinh Hoa) 

 
Nói cho cùng, triết-lý sống kiểu của ông Tư tưởng như chỉ thích-hợp với thời xưa cổ, mà thấy quá chí-lý 
để có một đời vui sống. Triết-lý này, từng được thánh-nhân hiền-lành từng nhận-định cách cương quyết, 
khi bảo rằng: 

 
“Không phải chỉ có thế;  
chúng ta còn tự hào khi gặp gian truân,  
vì biết rằng:  
ai gặp gian truân thì quen chịu đựng;  
ai quen chịu đựng,  
thì được kể là người trung kiên;  
ai được công nhận là trung kiên,  
thì có quyền trông cậy 
(Rm 5: 3-4) 
 

Nghe thế rồi, cộng với nhân-sinh-quan của bạn đạo trong đời vẫn bảo: “Sinh-Lão-Bệnh-Tử” là bài học 
muôn đời để mọi người, cả xưa lẫn nay, cứ học biết mà sống cho đúng, rất con người. 

 
Trần Ngọc Mười Hai 
Nay hơi lẩn thẩn mời gọi mọi người  
Ta về tắm với ao ta,  
suy cả chuyện cổ lẫn tân thời.   
Thế mới đúng.  
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5. “Trong quan tài buồn hồn nghe thêm trống vắng”, 
Tóc chưa xanh một lần nhưng tim nghe đã thương thân. 

Trong cơn gọi hồn đời nghe xa xôi lắm. 
Gót chân đi chưa mòn đường tình nay đã phai dần. 

(Lê Hựu Hà – Phiên Khúc Mùa Đông) 
 

 
(Ga 11: 36/Mt 27: 3-5) 
Quan tài buồn? Đã như thế, sao Elvis Phương lại hát: “Hồn nghe thêm trống vắng”? Hát rồi, anh còn 
thêm lời buồn của tác giả, những là: “Gót chân đi chưa mòn đường tình, nay đã phai dần”. 
 
 Vâng. Có thể là như thế. Như thế, tức là bạn và tôi, ta đã đồng ý với ca-từ cùng ý-tứ của người viết lời 
và nhạc, rất Lê Hựu Hà! Như thế, lại có thể là bạn hoặc tôi, ta chưa nghe câu nào khác, cũng nói về 
“quan tài buồn”, như câu: “Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ!” Bần đạo đây, cũng không biết câu nào có 
trước câu nào sau. 
 
Nhưng, có câu nói “trại” mà bần đạo cứ nói đi nói lại với bà chị ruột lâu nay vẫn sống ở Orange County, 
xứ Bông Kỳ rằng: “Chưa thấy Hoa Kỳ, chưa đổ lệ!” Tội nghiệp. Bà chị của bần đạo thuộc loại chân-
phương thứ thiệt cứ tưởng người em rất hay chê Hoa kỳ của chị nên hơi buồn là vì có lần chị cứ hỏi 
bần-đạo rằng: có nhiều người từng đi đi/về về cũng khá nhiều, mà sao chẳng thấy ai “đổ lệ” hết vậy? 
 
Chỉ đổ lệ xót thương cho thân phận bạn hiền của Đức Giêsu ở truyện Tân Ước cứ hiểu là: hễ thấy quan 
tài tức ngôi mộ của ai đó bạn bè người thân tự khắc sẽ đổ lệ hơn một lần trong đời, như sau: 

 
“Thấy cô khóc,  
và những người Do-thái đi với cô cũng khóc,  
Đức Giêsu thổn thức trong lòng và xao xuyến.  
Ngài hỏi:  
"Các người để xác anh ấy ở đâu?"  
Họ trả lời:  
"Thưa Thầy, mời Thầy đến mà xem." Đức Giêsu liền khóc. 
Người Do-thái mới nói:  
"Kìa xem! Ông ta thương anh Lazarô biết mấy!" 
(Ga 11: 36)   
 

Đấy. Thấy chưa? Đức Giêsu, dù chưa thấy quan tài đựng xác Lazarô-bạn-hiền, nhưng Ngài vẫn “đổ lệ” 
mà khóc thương bạn. Có thể, Ngài cũng khóc và cũng thương, như ý/lời trong nhạc-bản ở bên trên, lại 
hát tiếp: 
 

“Nước mắt ấy đã lau khô rồi. 
Đôi môi ấy đã quen tiếng cười. 
Cuộc tình lỡ đã phai nhạt rồi. 
Người tình cũ đã xa ta rồi. 
 
Tiếc nhớ mấy cũng thêm thừa. 
Yêu đương biết nói sao cho vừa. 
Cuộc tình đó để em vui đùa. 
Đọa đày đó, giờ đã đến mùa.” 
(Lê Hựu Hà – bđd) 
 

Bần đạo đây, không mấy chắc người viết nhạc dạo ấy có nghe biết ý-từ “đổ lệ những khóc ròng” ở Tin 
Mừng chưa, nhưng lời lẽ anh viết không khác ý-từ của câu truyện, do mình viết. 
 
Nhiều tác giả khác cũng nói về hiện-tượng “đổ lệ” của ai đó, khi nghe qua lời kể về tiếng khóc đã nghe 
thấy, dù chưa giáp mặt quan tài, hay “Bông kỳ” của bầy tôi đây, thế mới lạ. Lạ ở chỗ, như Tân Ước từng 
ghi-chú rất rõ, như sau: 
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“Bấy giờ, Giuđa, kẻ đã nộp Người,  
thấy Người bị kết án thì hối hận.  
Hắn đem ba mươi đồng bạc trả lại cho các thượng tế và kỳ mục mà nói:  
"Tôi đã phạm tội nộp người vô tội, khiến Người phải chết oan."  
Nhưng họ đáp: "Can gì đến chúng tôi. Mặc kệ anh!"  
Giuđa ném số bạc vào Đền Thờ và ra đi thắt cổ.” 
(Mt 27: 3-5)   
 

Thế nhưng, theo một số nhà chú-giải chuyên nghiên-cứu trình-thuật Tin Mừng lại cho là do cộng-đoàn 
mang tên Juđa Iscariốt được khai-quật vào năm 2006, đã biện-luận về ý-tứ của Lời Vàng ở trên theo 
cách khác: 

 
“Lâu nay tôi vẫn ngờ-vực về tính-chất sử-học khi kể về trường-hợp Giuđa Iscariốt trong truyện 
Tân Ước như một kẻ “bội-phản”. Các ngờ-vực ở trên dựa vào 5 yếu-tố coi như nhu-liệu có thể 
định-vị được, đó là:  
 
Thứ nhất, đọc Tân Ước nhiều lần cho thật kỹ, ta sẽ thấy rằng ký-ức về người đàn ông mang tên 
Giuđa hiện-diện trong nội-vi vòng-cung/nhóm mật-thiết gồm các tông-đồ kề cận Đức Giêsu, lại 
không phải là quỉ dữ/ác thần và cũng không là kẻ bội-phản nào hết. Tin Mừng thứ tư do tác-giả 
Gioan ghi, đã qui-chiếu một vị tông-đồ mang tên Giuđa nào đó, chứ không phải Giuđa Iscariốt 
(đoạn 14 câu 22).  
 
Còn trình-thuật do tác giả Luca ghi, thì trong danh-sách 12 tông-đồ, cộng thêm tên của ông 
Giuđa Iscariốt là một Giuđa nào khác được định-danh là bào-đệ của tông-đồ Giacôbê thôi (Lc 6: 
16). Ông Giuđa này, thay cho ông Tađêo ghi ở danh-sách các tông-đồ do tác-giả Mác-cô thuật ở 
đoạn 3 câu 14-19; và tác-giả Mátthêu ghi ở đoạn 10 câu 2-4. Cộng thêm vào đó, lại cũng có 
thánh-thư mang danh-tánh của tác-giả Giuđa nào khác đã viết, lại được tín-hữu thời tiên-khởi 
đưa thêm vào bộ Tin Mừng ở Tân Ước.  
 
Tác-giả sách này lại cũng mang tên Giuđê, tức cũng được định-vị một cách khác với danh-tánh 
của Giuđa; và thư này lại gọi ông là “người tôi-tớ của Đức Giêsu và bào-đệ Ngài là ông Giacôbê 
(Hậu)” (x. Tin Mừng Giuđê 1: 1) Như thế, tức là: các tín-hữu thời tiên-khởi cũng nhớ về một kẻ tin 
mang danh Giuđa hiện-diện trong nội-vi cung-vòng/nhóm mật-thiết của Hội thánh vào thời đầu. 
 
Điểm ngờ-vực thứ hai của chúng tôi, đến từ sự-thể bảo rằng: việc bội-phản Thầy mình, là do một 
thành-viên trong nhóm Mười Hai, nhưng lại không thấy ghi chép trong các cảo-bản do cộng-đoàn 
tín-hữu thời tiên-khởi cung-cấp. Danh-tánh của ông Giuđa, lần đầu tiên gặp thấy ở trình-thuật các 
tín-hữu của Đức Kitô do tác-giả Mác-cô được viết vào những năm đầu hồi thập-niên 80s sau 
Công nguyên.  
 
Trước thời-kỳ này, ta còn có cộng-đoàn Phaolô được biết đến trong những năm tháng kéo dài từ 
thập-niên 50s đến năm 64, sau Công nguyên. Lại nữa, ta còn có Tin Mừng “Nguồn” với tên gọi là 
Quelle từng bị thất-truyền lại là nguồn-cội các trình-thuật mà hai tác-giả Mát-thêu và Luca đã rút 
ra từ đó rồi thêm vào các truyện kể ở trình thuật do tác-giả Mác-cô từng viết sớm hơn khi ấy.  
 
Bản-văn truyện kể do tông-đồ Phaolô viết, ta lại thấy ý-niệm về sự “bội-phản” xuất-hiện trước cả 
khi Đức Giêsu bị đóng đinh và chỉ dùng như cung-cách định-vị năm tháng ngày-giờ cho bài mình 
viết chứ không ghi-chú nội dung chi-tiết chút gì hết. Cụm-từ ‘bội-phản’ được đề-cập trong Bữa 
Tiệc Ly do tông-đồ Phaolô kể, chỉ cốt để nói về chuyện khai-mạc bữa Tiệc Cuối Cùng mà thôi.  
 
Tuy nhiên, khi ghi-chú như thế, tác-giả Phaolô lại đã đưa ra một tự-vựng từng được các dịch-giả 
bên tiếng Anh hồi thế kỷ thứ 7 sử-dụng và chuyển thành động-từ mang nghĩa “tạo- phản”, nhưng 
kỳ thực, ý của tông-đồ Phaolô chỉ muốn nói đến việc “chuyển-giao” chứ tuyệt-nhiên không mang 
mặc một nghĩa ‘tạo-phản’ hoặc ‘phản-tặc’ nào hết.  
 
Cũng nên nhớ: trong toàn-bộ các cảo-bản do tông-đồ Phaolô viết, không thấy có bằng-chứng 
nào cho thấy rằng: ông từng biết rõ rằng: việc phản-bội ấy đã xảy ra, là do một thành-viên trong 
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Nhóm 12 tông-đồ ra tay làm như thế. Tuy thế, bản dịch tiếng Anh khi viết các truyện kể thời sau 
đó lại đã chêm thêm ý-nghĩa của việc ‘giao-nộp’ vào trong đó. 
 
Lý-do thứ ba khiến tôi ngờ-vực về tính-cách sử-học của truyện kể về ‘bội-phản’ này, là ở việc: 
tác-giả Mác-cô lại đã đưa vào trình-thuật do ông ghi, vào khoảng thời-gian từ năm 70 đến 75 sau 
Công nguyên, qua đó ông có nói rõ việc một người đồ-đệ lại đã nhúng bánh vào chung chén 
rượu của Đức Giêsu (Mc 14: 20).  
 
Và rồi, tác-giả Mác-cô lại còn kể về việc ‘bội-phản’ này đã xảy ra vào giữa đêm hôm ở vườn 
Gethsêmani bằng một cái hôn-vào-má Ngài. Đây là lần cuối cùng, ta thấy tên của ông Giuđa 
được gọi là Iscariôt ở trình-thuật do tác-giả Mác-cô ghi lại. 
 
Lý-do thứ tư khiến tôi ngờ-vực chuyện ‘bội-phản’ nói đây, được dàn-dựng theo cung-cách rất bi-
ai/hoành-tráng vào giữa đêm hôm. Chuyện dàn-dựng, được lập nên theo cách rất gọn nhẹ đến 
độ các tác-giả Tin Mừng đều tin rằng đó là hành động đen tối nhất trong lịch-sử nhân-loại lại đã 
diễn ra giữa đêm tối đen như mực. Chuyện này trông giống như một nghi-thức phụng-tự nhiều 
hơn là sự-kiện lịch-sử. 
 
Và lý-do khiến tôi ngờ tính-cách sử-học của bài viết, chính là tên tuổi của kẻ phản-bội được gọi là 
Giuđa, không là gì khác ngoài lối phát-âm bên tiếng Hy-Lạp của chữ Judah. Trong khi tên của kẻ 
phản-bội là tên ‘rất riêng’ tại đất nước của người Do-thái. Các lãnh-tụ đảng phái chính-thống ở 
nước này từng định-danh cho việc thờ-phượng do người Do-thái thực-hiện vào thời-điểm có các 
Tin Mừng được viết lên, về phong-trào Kitô-giáo ngày càng nổi lên quyết chống-đối mọi địch-thù 
của mình.  
 
Xem thế thì, cách hay nhất để áp-đặt sự trách-móc/đổ tội cho cái chết của Đức Giêsu là trút-đổ 
tội này lên Do-thái-giáo ‘chính-thống’ bằng cách nối-kết việc đặt tên kẻ bội-phản với toàn-bộ đất 
nước Do-thái. Khi yếu-tố kết-hợp nỗ-lực đặc-biệt để miễn lỗi cho thực-dân người La Mã bằng 
cách mô-tả tính chân-thật của Quan Philatô bằng việc rửa tay sạch rồi nói: “Ta vô-can trong việc 
tắm máu người này”, thế là việc trách-móc/đổ lỗi đã được bãi bỏ.  
 
Chính người La Mã mới là thủ-phạm giết Đức Kitô, nhưng mãi đến thập niên 80s sau Công 
nguyên, khi truyện-kể về Sự Thương Khó của Đức Giêsu được viết ra, thì các tác-giả Tin Mừng 
mới bị thúc-ép phải miễn-lỗi cho công-tố-viện người La Mã, là Quan Philatô và rồi đổ lỗi qui hết 
mọi tội  cho người Do-thái chính là dân-tộc giết Đức Chúa của mình. Và, đó cũng lại là lúc Giuđa 
bị gán cho là kẻ ‘bội-phản’ bị/được định-danh là một người trong nhóm Mười Hai từng là đối-
tượng kéo dài hàng ngàn-năm sau này từ chủ-trương bài Do-thái qua hành-xử đầy tính bạo-lực 
bằng vào  việc giết-hại Nhân-vật trọng-đại ở Đạo Chúa.” (xem thêm Tgm John Shelby Spong, 
The Sins of Scripture, HarperCollins Publishers tr. 199-204)  
 

Lại cũng có một số học-giả chuyên-môn về Kinh Thánh lại đã xác-quyết rất không yếu mềm, rằng: 
 
“Nhiều ngàn năm cho đến nay, các tín-hữu Đức Kitô đều vẽ lên chân-dung của Giuđa Iscariốt hệt 
như thể ác-thần/sự dữ đã nhập vào người ông. Lại nữa, do động-lực ghét ghen và/hoặc do Satan 
thúc-đẩy cách sao, ông vẫn bị coi là kẻ bội-phản, thứ người mà triết-gia Dante đặt vào tầng lớp 
chót cùng nằm dưới đáy hoả ngục.  
 
Tuy nhiên, Tin Mừng của tác-giả Giuđa Iscariốt lại  cho thấy chính tông-đồ Giuđa Iscariốt mới là 
người cận-kề đáng tin cậy nhất trong nhóm Mười Hai. Bởi, ngang qua ông, Đức Giêsu lại đã bộc-
lộ toàn-bộ huyền-nhiệm sâu-sắc nhất cho riêng ông; đồng thời, ông chính là người được Thầy 
Giêsu có tin-tưởng lắm mới nói trước về cuộc thống-khổ của Ngài sắp diễn ra…” (x. Elaine 
Pagels & Karen L. King, Reading Judas, The Gospel of Judas and the Shaping of Christianity, 
Penguin Book 2007 tr. 3-5tt) 
 

Hôm nay, khi được nghe nghệ sĩ đồng thời là người viết nhạc dám hát lên những ca-từ đầy nước mắt 
này, bần đạo bầy tôi chỉ muốn khóc. Khóc, không vì thương quá bạn hiền của Đức Chúa là Lazarô hoặc 
tông-đồ Giuđa Iscariốt rất cận-kề Ngài là thế nhưng vẫn bị hiểu lầm, cho bằng còn nhiều người vẫn cứ 
hát và nói những tiếng giọng ỉ ôi, ôi thôi là sầu buồn. 
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Đời mình và đời người, quả thật vẫn có các sự/việc rất đáng khóc, nhưng sao vẫn không khóc được mà 
chỉ hát lên có ba lời trần tình, như sau: 

 
“Tiếc nhớ mấy cũng thêm thừa. 
Yêu đương biết nói sao cho vừa. 
Cuộc tình đó để em vui đùa. 
Đọa đày đó, giờ đã đến mùa.” 
(Lê Hựu Hà – bđd) 
 

Hát thế rồi, nay mời bạn và mời tôi, ta cũng đừng suy-tư nhiều quá để rồi lạ sẽ khóc; mà hãy cùng nhau 
đi vào vùng trời “truyện kể” rất dễ nể ngõ hầu nay mai mình sẽ không còn khóc nữa mà chỉ suy-tư nhiều 
về các sự-kiện tuy dễ-khóc nhưng không buồn, như sau: 

 
“Con người sợ những cái gì mập mờ, không rõ ràng. Khi gặp những cái không biết rõ, họ thường 
hay tưởng tượng, mà xu hướng thường là nghĩ đến những cái đáng sợ nhất.Cũng có thể do bản 
năng tự vệ của con người, họ nghĩ ra như vậy để cảnh báo bản thân trước mối nguy hiểm nào 
đó. 
 
Chuyện cận tử, thân trung ấm, lúc vừa mới chết thì hồn bay lơ lửng đâu đó, rồi vào đường hầm 
thấy toàn ánh sáng chóa lòa, gặp lại bà con đã chết từ lâu, kêu réo nhau la ới ới, chuyện đầu thai 
lại, chuyện tái sinh, chuyện ma quỷ, và còn nhiều thứ lắm lắm…có thật hay không có thật chẳng 
có ai biết được hết. Tin hay không là chuyện riêng của mỗi người. 
 
Có người còn so sánh sự chết cũng không khác gì giấc ngủ mỗi đêm. Tối ngủ, mình chẳng còn 
biết gì hết, hổng khác gì như mình đã chết rồi. Sáng ra thức dậy như được tái sanh trở lại, sống 
thêm một ngày nữa. Mừng hết lớn. 
 
Vậy sợ chết là sợ những gì mình không rõ, những gì bí mật mình chưa biết được. 
Người ta sợ chết vì sợ thân xác bê bết máu me, nát bấy, xấu xí đi, sình thúi ghê tởm quá. 
 
Trường hợp những giây phút trước khi phi cơ lâm nạn lao xuống đất chắc hành khách phải hãi 
hùng kinh hoàng tột độ. Đây là một thí dụ rõ rệt nhất về sự kiện sợ chết. 
Có cả trăm câu hỏi được đặt ra nhưng chưa có câu giải đáp nào hết về sự chết. Mọi người cứ 
tưởng tượng thế nầy thế nọ cho nên thiên hạ vẫn còn lo và vẫn còn sợ chết. 
 
Người đời thường nghĩ rằng hễ chết là hết, là trống không, là rơi vào vực thẩm âm u, là hư vô, 
tĩnh lặng. Chết rồi thì mình sẽ đi về đâu sau đó, rồi mình sẽ ra sao? Bởi vậy nên ai ai cũng đều 
sợ chết lắm. 
Ai cũng phải có ngày chết hết. Đây là một sự thật. Chạy đâu cho khỏi. Đây là điều chắc chắn 
100%, thật rõ ràng và là lẽ công bằng của trời đất.. 
 
Nhà chánh trị Benjamin Franklin (1706-1790) có nói một câu để đời: «Trên cõi đời nầy có hai việc 
không thể tránh khỏi được, đó là cái chết và thuế má.» 

 
Nhận-định thế rồi, người kể hôm nay, lại nói tiếp đôi điều rất “vô thường” bằng một truyện kể khác, như 
sau: 

 
“Cuộc đời thật vô thường, vậy phải biết trân quý sự sống. Thù hận, tranh đua, phân biệt, cố chấp, 
ganh tị, suy bì, hơn thua nhau từng tiếng, từng lời, từng chút một rồi cuối cùng cũng phải chết mà 
thôi. 
 
Đến lúc đó thì ăn năn hối cải, than khóc, kể lể, luyến tiếc… làm chi cho mất công, muộn màng rồi 
bạn ơi. Tại sao hồi còn sống không biết sống cho hòa thuận, thương yêu nhau, giao hảo nhau 
trong tình người,biết thông cảm và tha thứ cho nhau? 
 
Mọi người đều đến cõi đời nầy với hai bàn tay trắng, thì lúc ra đi cũng chỉ với hai bàn tay trắng 
mà thôi. 
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Tuy biết vậy nhưng vẫn lo, vẫn sợ. Ai ai cũng đều biết như vậy, nhưng hễ sao mỗi khi nghĩ đến 
chết thì thấy rờn rợn và hơi lo một chút. Bằng mọi giá họ phải níu kéo sự sống lại. Bởi lý do nầy 
mà ngày nay khoa học đã sáng chế ra vô số kỹ thuật để kéo dài thêm sự sống... Nào là kỹ nghệ 
thuốc trường sanh, nào là kỹ nghệ ngâm xác trong khí lỏng liquid nitrogen để chờ ngày tìm ra 
thuốc trị liệu để tiếp tục…sống v.v… 
 
Người ta sợ chết vì sợ mất người mình thương, sợ xa lìa người thân, bạn bè, xa lìa vợ con, 
chồng con, sợ không ai nuôi con mình, sợ rồi đây tụi nó sẽ...sống ra sao?, sợ mất đi cái tôi cùa 
mình, sợ mất hết tài sản của cải mà mình đã thật sự khổ công tạo dựng được trong suốt cả cuộc 
đời, cũng như sợ chưa thực hiện được những hoài bão mà mình hằng mong ước, và sợ bị lãng 
quên, v.v... (trích điện-thư của một bạn khác đạo từng gửi trên mạng rất ê hề, nhiều vô kể) 
 

Biện-luận ra sao cũng đặng. Hát và nói thế nào cũng chẳng sao. Duy có điều, là: có kể hoặc hát nhiều 
cho lắm, ta cũng nên nhớ lại lời vàng của thánh-nhân hiền lành từng dặn dò mọi người bằng một chú 
thích, như sau: 

 
“Đức Giêsu liền khóc.  
Người Do-thái mới nói:  
"Kìa xem! Ông ta thương anh Lazarô biết mấy!"  
Có vài người trong nhóm họ nói:  
"Ông ta đã mở mắt cho người mù,  
lại không thể làm cho anh ấy khỏi chết ư?  
(Ga 11: 354- 37)    

 
Có khóc được, hoặc được khóc như Đức Giêsu khi xưa hay không, thiết tưởng ta vẫn nên ca và hát 
ý/lời của người viết nhạc từng ê a, ca rằng: 

 
“Tiếc nhớ mấy cũng thêm thừa 
Yêu đương biết nói sao cho vừa 
Cuộc tình đó để em vui đùa 
Đọa đày đó, giờ đã đến mùa.” 
(Lê Hựu Hà – bđd) 
 

Hát xong rồi, giờ đây hỡi bạn và hỡi tôi, ta cứ hiên ngang đứng thẳng để nghe tiếp những điều như thế 
diễn ra bằng các sự kiện trong đời, rất con người.  
   

Trần Ngọc Mười Hai 
Thật cũng chẳng hơn ai 
Nhưng vẫn cứ phiếm để còn nhớ và thương  
Những “quan tài buồn” 
Thuộc tầm cỡ rất Giuđa Iscariốt. 
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6.“Vương sầu nơi nao, ý thắm tàn mau”, 
Chưa nguôi yêu dấu, mắt đã hoen mầu thương đau. 

Khóc lúc đêm thâu. 
Ôi tiếng lòng lơ láo, đón làn nước mắt ngày nào.” 

(Nhạc Chopin: Tristesse – Lời Việt: Phạm Duy: Sầu) 
 

(2 Cor  2:7, 14) 
Nhạc Chopin hay là thế, mà sao người viết lời Việt lại đặt tên là “Sầu”, nghe cũng rầu. Nhạc rất tuyệt, lời 
lẽ tình tứ chứ nào có nghĩa sầu đau hay sầu mộng đâu. Không tin ư? Vậy thì, mời bạn/mời tôi, ta nghe 
thêm ý nhạc có tình-tiết rất như sau: 
 

“Khúc tình đầu, hẹn về sau. 
Lắng về môi xưa, bỗng thấy buồn đưa. 
Xa xôi là nhớ, lúc duyên ra đời trong mơ. 
Tiếng hát đương tơ, 
Ta muốn níu em về với dòng châu. 
Ta hướng hết u sầu đến đời sau, 
Ta muốn tìm mau tới cõi nào nương náu. 
Cho ta vừng sao, giá băng như niềm đau. 
Xót xa như tình mới, 
(Khóc cười cho) 
Tâm hồn lên khơi, 
Sẽ thấy sầu nguôi. 
Cho ta tìm tới kiếp vô biên chẳng tàn phai 
Cất tiếng qua đời.” 
(Sầu/Tristesse – bđd) 

 
Vẫn biết rằng: hễ cứ “sầu” thì phải như thế! Như thế, tức: sự thể nghe ra cũng sầu mà không buồn. Và, 
chẳng rầu đến nỗi nào đâu. Xem như thế, tức: sự thể bạn và tôi đây tuy vẫn nghe, nhưng đừng nên 
mường tượng rằng đó chính là mối sầu buồn, ở đời, đến với người.  
  
Ừ thôi. Không tin hoặc không chịu tin, thì bạn và tôi, ta cứ lặng nhìn đời ở câu kết, sẽ thấy: 
 

“Ta sẽ thoát linh hồn giữa nẻo xa. 
Ta hoá kiếp nên lời hát bài thơ. 
Ta biến thành tâm tư mối tình tan vỡ. 
Cho ta thành mơ, 
Sống yên trong nghìn thu. 
(Sầu/Tristesse – bđd) 

 
Thế mới biết, nên phát khiếp. Khiếp, là bởi: “Thoát linh-hồn giữa nẻo xa”, tựa hồ tình-tiết của những vị 
từng “kinh”-qua giai-đoạn sầu/buồn, ở đời.  
 
Thế mới khiếp, nên đã biết: đời người không chỉ mỗi chuỗi ngày đớn đau/sầu buồn, rất lã chã. Thế mới 
tường, còn là chuỗi ngày có vui và có buồn như ngày-dài-cuộc-đời mà người người người từng trải qua 
cơn binh-biến, nhưng vẫn bình an, tươi vui.  
 
Tươi và vui, như lập-trường của người viết ở dưới đây: 
 

“Sống phù hợp Đạo Chúa, người Công giáo vẫn hay hát. Hát cả khi vui, lẫn lúc buồn. “Hát là cầu 
nguyện, những hai lần”. Người nhà Đạo hát rất chăm. Suy tư rất nhiều. Có những bài ca làm tỉnh 
giấc nồng, như bài hát ở các xứ đạo nói tiếng Anh lại vẫn ca những lời như: “How Great Thou 
Art”, nghe chưa chuẩn cho lắm. Chí ít, là tiểu khúc, ở câu 3 qua đó tác giả lại vẫn dẫn ý rằng: 
“Hân hoan tình Chúa rất bao la, chẳng ngại hồn đau vẫn cứ là. Là, Con Một Hiền lành theo cõi 
chết, Ôm trọn tội người, trọn ý Cha.” 
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Vâng, tiểu khúc trên, dù có mang cả một truyền-thống ý-nghĩa thế nào đó, lại vẫn coi cái chết của 
Đức Kitô, như một hành-động chuộc lại những tội và lỗi, do Cha muốn.  
 
Nhận định như thế, tức bảo rằng: khổ đau và sự chết của Đức Giêsu là giá “chuộc mạng” mà 
Ngài quyết thanh-trả cho bọn xấu, để ta chia-sẻ sự sống với Cha. Như một chọn lựa rất đúng, cái 
chết của Đức Giêsu phải được coi như hành-động duy-nhất làm Cha nguôi giận về tội thờ ơ của 
con người. Chính vì thế, nên Cha vẫn thương-yêu loài người như trước.  

 
Nhạc ướt át như thế, đôi lúc cũng làm ta hãi sợ. Có sợ hãi, nên mới kiểm-tra xem lời ca/ý nhạc, 
có hợp và chuẩn với thần-học ta nghe dạy, hay không. Một đằng, thần-học nhà Đạo vẫn khẳng 
định rằng: tình thương-yêu đặc-biệt Chúa tặng ban, lại vẫn cao sang vời vợi. Tình yêu Ngài, còn 
diễn tiến qua mọi thăng trầm cuộc sống, khi vui cũng như lúc buồn, mới đúng.  

 
Đằng khác, khi ca hát, ta thường kể nhiều về nỗi khó, buồn phiền được Chúa gánh chịu. Xem 
như thế, há chẳng phải ta vẫn chủ trương rằng: Đấng Tạo Hoá đầy lòng bao-dung, cứ đẩy Người 
Con Thân Yêu của Ngài vào nỗi chết tủi nhục sao? Há ta lại coi đây như phương-cách có-một-
không-hai khiến Ngài hài lòng, hay sao? (xem Lm Richard Leonard sj, Suy Tư ngày Lễ Lá năm B  
www.suyniemloingai.blogspot.com 29/3/15) 

 
Nhạc “Sầu” cho người yêu dấu, đôi lúc làm người nghe liên-tưởng đến tình-huống sống Đạo của những 
người quyết theo Chúa phải suy-tư, nghĩ-ngợi. Nhiều lúc/nhiều khi, còn lung lay/bối rối, nên mới thực-
hiện cuộc sống thật rất khác. Khác, như nhận-định của vị linh-mục dẫn ở trên, nay tiếp tục nhận-định: 
 

“Đời sống đức tin của người đi Đạo, đôi lúc làm ta xa vời niềm tin đích thực, lâu nay được nhắc 
nhớ, rằng: Đức Chúa ở trên cao vẫn thương-yêu hết mọi người, dù con người lầm lỡ, lỗi phạm 
nhiều mấy đi nữa.  

 
Ngày nay, ta nghe nhiều về các nạn nhân, không còn chọn lựa nào khác, đã rơi vào bẫy cạm của 
lỗi phạm. Thật ra, nhiều trường hợp, việc ấy không phải do họ mà ra. Nhưng, do người khác đối 
xử với họ không theo “phép” Đạo. Người khác, là những người có tự do trong đối xử rất “khác 
người” một cách lạ kỳ, buồn bã hay rất “Sầu”? Người khác đây, lại có thể là người biết nhiều, 
hiểu nhiều.  

 
Nhưng, đứng từ góc cạnh nào đó, ta sẽ cùng với “người khác” ấy, biểu đồng tình và cho rằng: 
Đức Kitô là nạn-nhân của thánh ý Cha khi Ngài chấp-nhận đau khổ và cái chết. Hiểu như thế, tức 
bảo rằng: Cha vẫn muốn Con Một Ngài phải hy-sinh. Vẫn muốn Con chuộc mạng, để đổi chác 
tội-phạm của con người, hòng tha thứ cho họ, sao?  

 
Hiểu như thế, sẽ kéo theo ngộ-nhận mà bảo rằng: mình là nạn-nhân của Đức Chúa, cũng không 
chừng. Giả Cha muốn Đức Kitô phải chịu khổ-đau và chết-chóc, thì về phía ta sao cứ buồn khi 
lĩnh-nhận đau-khổ tưởng-chừng-như-quá-nặng? 

 
Suy-tư như thế này, sẽ tạo thêm nghi ngờ rằng: bài Thương khó thánh Mác-cô ghi, có thể đã 
nhấn mạnh lên tính miễn-cưỡng/bó buộc của Đức Chúa khi Ngài chấp-nhận khổ-đau/sầu buồn 
ư? Quả là, thánh sử có nhắc đến việc Ngài ngồi cùng bàn với phường giá áo/túi cơm. Làm bạn 
với bọn “phản phé”. Làm thầy những người chối-từ sự thật, bỏ của chạy lấy người, nhưng không 
thể hiểu như thế đưọc. Không thể theo khuynh hướng này được.  

 
Bằng không, sẽ có người ngờ rằng: thánh Mác-cô ám-chỉ là: Đức Chúa hoảng sợ trước cái chết 
ô-nhục, đang trờ tới. Và, trong chiều hướng ấy, sẽ nghĩ là: khi Ngài cất tiếng kêu “Lạy Cha!”, tức 
là Ngài cất lên lời tả oán cốt cứu Ngài khỏi cơn “Sầu” và muộn phiền, hay sao? Cuối cùng, hiểu 
theo hướng này, hẳn sẽ có người lại cứ nghĩ: Đức Giêsu đã nhận “làm theo ý Cha”, nhưng vào 
phút cuối, Ngài lại thấy mình như bị bỏ rơi trên thập giá, chứ? Không. Đó không là thần học của 
Đạo Chúa. Đó không là triết-lý của dân-gian tình người…” (x. Lm Richard Leonard sj, bđd)  

 
Theo như điều được đấng bậc dẫn-ở-trên lên tiếng bảo: thần-học nhà Đạo, bao giờ cũng nên suy-nghĩ 
cho chín-chắn, để hướng-dẫn người đi Đạo sống thực đời đi Đạo bằng những tươi vui đích-thực như ý-
định Ngài tỏ-lộ cho biết. 

http://www.suyniemloingai.blogspot.com/
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Hệt như thế, nếu là người viết nhạc cũng nên cẩn trọng kẻo lại mất cả ý-nghĩa của thập-giá là: không 
“sầu/buồn” dù đang ở vào mùa chay kiêng/tịnh khẩu, rất Phục Sinh. Bởi, tinh-thần Phục Sinh trong suốt 
đời, không có nghĩa: cứ phải hát những bài “sầu/buồn” chảy nước mắt trong mùa “Tím”. 
 
Tinh-thần Phục-sinh phải có ở những điều được bậc thày ở Úc, lại nhận-định tiếp: 
 

“Đọc kỹ đoạn Kinh Sách trong đó nói: Đức Chúa chấp-nhận thánh-ý của Cha tại Vườn Dầu âu-
sầu, day-dứt thay vì hiểu theo hướng xấu, rồi đổ riệt mọi lỗi/tội cho Cha, có lẽ ta nên coi đây như 
một khẳng định, rằng: Đức Kitô vẫn một lòng chung-thủy với đường-lối Ngài tuân-thủ trong hành 
xử với Cha và với con người. Ngài vẫn một mực tuân-phục thánh ý của Cha. Tuân phục cho đến 
chết. Tuân và phục, đến độ thương-yêu con người đến hơi thở cuối.  

 
Có như thế, Đức Giêsu mới trấn-át được giới chức trong đạo/ngoài đời, thời bấy giờ. Ngài qui-
chiếu khẳng-định nòng-cốt này, đến nỗi họ thấy không làm gì được Ngài, ngoài việc ra tay ám hại 
Ngài. Xem như thế, thì: qua việc chấp-nhận cái chết trong tuân-phục, Ngài hy-sinh đến phút cuối 
ngõ hầu chứng-tỏ cho mọi người thấy: Ngài thương yêu loài người đến mức nào.  

 
Điều này cho thấy: Đức Giêsu đã sống thực tư-cách “người” của Ngài. Vì trung thực với cuộc 
sống thủy chung, Ngài bị quyền-lực đen tối dẫn đến nỗi chết thể xác rất nhục hơn bao giờ.  

 
Ngày hôm nay, có kinh qua nỗi thống-khổ của thập-giá, và chết cho chính mình, ta mới nhận ra 
được cái giá mình phải trả, khi giáp mặt thực-trạng của người phạm lỗi, trái luật. Và có như thế, 
mới sống đúng yêu-cầu của “Vương Quốc Nước Trời” bình an, công chính.” (Lm Richard Leonard 
sj, bđ) 

 
Nhận-định về nỗi “Sầu” nhè nhẹ của nhà Đạo, như đấng bậc nhà mình từng tô vẽ. Nhận-định về nỗi 
“Sầu” đời người, trong đó con người lại cứ hát những lời ca vẫn cứ bảo: 
 

“Vắng tanh như đời gió. 
Ðắm trong tình cũ. 
Bóng ta còn nhớ. 
Thiên thu sầu u.” 
 (Sầu/Tristesse – bđd) 

 
Nhận-định như đấng bậc lành thánh ở mọi thời, còn là nhận-định rất rõ như sau: 
 

“Vì vậy, tốt hơn,  
anh em phải tha thứ và an ủi,  
kẻo người đó bị chìm đắm trong nỗi ưu phiền quá mức chăng.  
Cho nên, đối với người đó,  
tôi khuyên anh em  
hãy đặt tình bác ái lên trên hết.” 
(2Cor 2: 7) 

 
Thành ra, dù hát nhiều về nỗi “Sầu” của ai đó, có lẽ cũng đừng để họ và mình chìm đắm trong nỗi “Sầu” 
buồn “quá mức chăng”. Nhưng trái lại, người đi Đạo và sống Đạo thực, lại cứ phải thực-hiện những điều 
được đấng thánh hiền-lành, chủ-trương như sau: 
 

“Tạ ơn Thiên Chúa,  
Đấng hằng cho chúng tôi tham dự cuộc khải hoàn trong Đức Kitô,  
tạ ơn Người  
là Đấng đã dùng chúng tôi  
mà làm cho sự nhận biết Đức Kitô,  
như hương thơm,  
lan toả khắp nơi. 
(2 Cor 2: 14) 
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Vâng. Đúng thế. Ta và người chỉ có thể tham-dự vào sự-khải-hoàn trong Đức Giêsu Kitô, mà thôi. Và 
tham-dự như thế, chỉ có thể cảm tạ liên-hồi về những sự và những việc Ngài làm vì tình thương-yêu 
người và mình, suốt mọi thời. 
 
Vâng. Chỉ có thể hiểu nỗi “Sầu” của người đời, không là chuyện thiên-thu tự chuốc lấy những phiền 
muộn do tự mình hoặc người khác. Mà, phải đặt tình bác-ái lên trên hết. Bởi, chỉ có tình bác-ái mới giải-
quyết được hết mọi sự và mọi việc. 
 
Chỉ có lòng từ-bi nhân-hậu với chính mình và mọi người mới khiến người và khiến mình nghĩ đến 
“hương thơm lan toả khắp nơi” vào mọi thời. Hương thơm chỉ lan toả khắp mọi nơi vào mọi thời khi 
hương đó là hương tình thương, hoặc còn gọi là tình người người, rất yêu đời, mà thôi.  
 
Vâng. Người viết lên ý-nhạc và chính lời ca, vẫn diễn-tả một sự và một việc rất như thế, dù có “sầu” 
nhưng không buồn. Sầu-nhưng-không-buồn, lại chính là nỗi sầu chóng qua, nhè nhẹ, không trì-chiết. 
Sầu ấy, chỉ là “sầu” ở lời nói chóng qua, rồi sẽ khác. Nỗi “Sầu” ấy, sẽ và vẫn chỉ là những tình-tự được 
người nghệ-sĩ diễn tả không chỉ bằng lời, mà bằng giọng hát rất mượt mà, tình-tứ như sau: 
 

“Ta sẽ thoát linh hồn giữa nẻo xa. 
Ta hoá kiếp nên lời hát bài thơ. 
Ta biến thành tâm tư mối tình tan vỡ. 
Cho ta thành mơ, 
Sống yên trong nghìn thu. 
(Sầu/Tristesse – bđd) 

 
Vâng. “Sầu” ở đây, tình-tự ấy, còn được diễn tả bằng thơ văn, truyện kể vẫn kéo dài câu chuyện đời, với 
mọi người. Chuyện đời, là những chuyện cười ra nước mắt tuy rất nản nhưng không “Sầu”. Bởi lẽ, có 
sầu thì làm sao cười được, như nhận-định của bậc thày dạy khác từng đặt vấn-đề “sầu buồn” tội phạm, 
những đền bù, vào một tóm gọn tình hình Hội thánh như sau: 

 
“Nay, cũng nên đặt vấn-đề thế này: mọi người công-nhận rằng biến-cải là hành-động thuận theo 
ý Chúa. Xem thế thì, biến-cải đây phải chăng là cải-hoán chốn gian-trần? Hoặc, việc đó chỉ là 
cải-biến căn-bản ở trên trời, chứ không phải trần-thế? Phải chăng, Thiên-Chúa sai phái Đức 
Giêsu xuống thế làm người, là để cứu ta ra khỏi vòng cương-toả của ác-thần/sự dữ, lúc này? 
Hoặc, cốt để đưa ta vào chốn miền nào đó (tựa như thiên-đàng) ở đó không có ác-thần/sự dữ 
cần loại bỏ?  

 
Và, để phá-bỏ mọi thúc-bách từ xã-hội, hoặc để ban cho ta trạng-huống thiên-đàng sau thời sống 
với xã-hội trần-gian, qua đó ta không còn nghĩ về những thúc-bách như mình hiện ở trần-gian, 
không? Phải chăng việc gặp gỡ Đức Kitô trước tiên là gặp Ngài trong hoàn-cảnh hiện-tại ta đang 
sống; hoặc: ta chỉ gặp được Ngài vào lúc đang và chỉ sau khi chết, mà thôi không? Ta có sống 
đích-thực điều Chúa dạy trước khi chết, không? Ta có chết, trước khi mình vẫn sống chứ? Phải 
chăng, Chúa gỡ bỏ trạng-huống khốn-khổ ta thường gặp ngay bây giờ? Hoặc, Chúa chịu-đựng 
trạng-huống ấy lúc này, là để gỡ bỏ nó cho ta được phục sinh/trỗi dậy thực sự? 

 
Có điều là, tư-duy thời hậu-Công-đồng Vatican 2, lại tiếp-nhận cung-cách sống “ở dưới đất”, nên 
mới thất-bại khi quan-hệ với truyền-thống và những người có nhu-cầu khẩn-thiết, sâu-sắc. Sự 
việc này, tựa như “xối nước” lên đường-lối sống Đạo theo kiểu thông-thoáng. Thế nên, từ đó, mới 
cần tái rao-truyền Phúc Âm cho tín-hữu nào còn sống như thế. Cần đào sâu, sự việc gần cận 
tính hiện-đại hơn. Nói theo cung-cách sử-học, thì: sống kiểu này, là để định-vị chính mình vào 
mẫu-mã của địa-cầu trần-gian như nghị-trình Thời Khai-sáng từng tạo ra, lúc đó. 

 
Từ Công Đồng Vatican 2 đến nay, lại thấy nhiều cuộc-chiến cứ diễn ra bên trong vùng đất Giáo-
hội. Cuộc-chiến này, là thứ thánh-chiến vẫn tiếp-tục như cuộc chiến kéo dài 30 năm, thời Phục-
Hưng. Chủ-thuyết sống Đạo cách thông-thoáng, lại đưa thêm uy-lực cả vào trong đó. Nay, nó 
hiện-diện trong cuộc thiết-dựng đạo-giáo và lý-lịch nền-tảng đa-văn-hoá theo tầm-cỡ rất toàn-
cầu. Ngõ hầu tránh né một cuộc chiến đích-thực lại sẽ xảy ra; hoặc ít ra, lại cũng như các chính-
phủ dân-sự vẫn coi đạo-giáo có hiệu-quả tương-đương và xứng đáng được lợi-lộc dân-sự so với 
thể-chế dân-chủ.  
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Điều này, do chủ-thuyết “duy-lý” vốn không cởi mở và chấp-nhận ảnh-hưởng từ “truyền-thống 
siêu-nhiên”.  

 
Cũng thế, các đại-học theo kiểu của người Anh và người Đức có truyền-thống hậu-Phục-hưng và 
các thể-chế “chuyên-nghiệp”. Tức, có nghĩa: nói về thời-đại mới khai phá, thì các thần-học-gia khi 
xưa thường là giám-mục hoặc các thày Dòng khắc-kỷ, chứ không phải bậc thày giảng dạy, như 
ngày nay. Thế nên, do bởi muộn-phiền gây ra do nền giáo-dục thông-thoáng, hiện-đại và lề-lối 
suy-tư then chốt, các đấng bậc thày dạy về Đạo lâu nay được huấn-luyện theo truyền-thống như 
thế, vẫn dắt dìu kẻ-tin vào tầm-hướng nhiều sai lạc…” (x. Lm Kevin O’Shea, CSsR, “Ơn Cứu 
Chuộc Nơi Ngài Chan Chứa”, dịch-phẩm đang in) 
  

Thì ra là như thế. “Sầu” nhưng không buồn ở nhà Đạo đôi khi cũng mang ý-nghĩa rất khác lạ. Khác và 
lạ, hơn thời trước cũng rất nhiều. Khác và lạ, khiến mọi người trong cuộc hoặc “ngoài luồng” vẫn hay đặt 
thành vấn-đề, khá lung-khởi. Khác và lạ, như một chuyện phiếm những Đạo vào đời, cần khai-triển.  
 
Khai-triển bằng nhiều cách tương-tự như trường-hợp dùng truyện kể để minh-hoạ cho vấn-đề đang đặt 
ra. Truyện để kể, không chỉ cười xoà rồi thôi, nhưng khiến người đọc và nghe suy-nghĩ nhiều như câu 
truyện ở dưới được đặt cho cái tên vô-thưởng-vô-phạt như chuyện “Tôi kể bà nghe”: 

 
“Tôi kể bà nghe... 
Lũ trẻ bây giờ yêu nhau buồn cười lắm! 
Chúng mình bên nhau cả đời chưa chán, 
Chúng nó bên nhau tính tháng, tính ngày. 
 
Tôi kể bà nghe... 
Lũ trẻ bây giờ yêu nhau lạ lắm thay 
Thời chúng mình, cái nắm tay cũng làm cả làng dị nghị, 
Chúng nó thì nhận lời hôm trước, hôm sau đã đưa nhau vào nhà nghỉ, 
Làm cái chuyện động trời! 
 
Tôi kể bà nghe... 
Chẳng biết tôi với bà đã quá lỗi thời, 
Hay là vì lũ trẻ bây giờ học đòi tân tiến. 
Chúng nó nghĩ yêu là phải hết mình dâng hiến, 
Thế là mặc sức cho đi mà chẳng nghĩ đến cha mẹ, họ hàng... 
 
Tôi kể bà nghe... 
Ngày xưa chúng mình tìm hiểu nhau đứng đắn, đàng hoàng, 
Bây giờ lũ trẻ nứt mắt ra, học cấp ba đã học đòi yêu đương dấm dúi, 
Điện thoại tân thời, áo quần cũn cỡn, xe số xe ga...chúng nó đưa nhau vào bờ, vào  bụi... 
Chẳng ra cái thể thống gì! 
 
Tôi kể bà nghe... 
Lũ trẻ bây giờ yêu nhau rất lạ kỳ. 
Chúng nó bảo yêu say đắm, yêu hết mình,  
mà chẳng có bao nhiêu đôi đi được với nhau đến cùng trời cuối đất. 
Chúng nó lướt qua cuộc đời nhau như chẳng có gì để mất, 
Biến "Tình yêu" thành cái định nghĩa hết sức tầm thường... 
 
Tôi kể bà nghe... 
Tôi với bà tình thương mến thương 
Hơn sáu chục năm trời mà thấy vẫn còn chưa đủ... 
Lũ trẻ bây giờ chán rồi bỏ nhau, thất tình khóc xong rồi ngủ, 
Sáng mai tỉnh dậy lại tươi tắn rêu rao :"Tìm một nửa thất lạc của đời mình". 
 
Tôi kể bà nghe... 
Ngày xưa chúng mình cứ phải cân nhắc bên hiếu, bên nghĩa, bên tình. 
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Bây giờ chúng nó nhắm mắt đưa chân mà chẳng một lần nhìn lại, 
Chúng nó cứ mù quáng buông mình trôi đi mãi 
Chẳng biết đâu mới là giới hạn, để dừng lại cho những tháng ngày sau... 
 
Tôi kể bà nghe... 
Tuy chúng mình già nhưng chẳng yếu lắm đâu! 
Trái tim tôi với bà vẫn còn đập những nhịp nguyên lành cho những yêu thương ngọt ngào phía 
trước, 
Lũ trẻ bây giờ trao cho nhau trái tim đã bao lần bị ném, vùi, vỡ xước... 
Rồi chúng nó tự hỏi mình, đau khổ tại vì đâu? 
 
Tôi kể bà nghe... 
Tại vì chúng nó không biết trân trọng nhau! 
Ở thời của chúng mình, cái gì vỡ thì cùng nhau hàn gắn, 
Chúng nó thích tân thời, chúng nó ham vứt đi để mua cái mới... 
Nên chúng nó chẳng giữ được cái gì bền vững vượt thời gian... 
 
Tôi kể bà nghe... 
Có một câu nói dân gian: 
"Dẫu cho chẳng có bạc vàng, 
Bên anh chỉ có mình nàng, anh vui! 
Người ta sống ở trên đời, 
Quý nhân, trọng nghĩa, là người an yên". 
 

Và người kể lại vẫn cứ thêm những lời-bàn-rất-Mao-Tôn-Cương, rằng: 
 
Hạnh phúc đơn giản chỉ là sự tồn tại của mình... 
Được ai đó nhận ra - Bắt gặp - Và giữ lấy... 
Hạnh phúc đơn giản chỉ là 1 câu nói quan tâm... 
Không cần ngọt ngào nhưng đừng giả tạo...(xem truyện kể ở điện-thư mới nhận  được) 
 

Vâng. Có lẽ cũng như thế, nếu bạn và tôi, ta định nghĩa nỗi “Sầu”, khó đoán. Tuy, “Sầu” đó, buồn đây 
chẳng giống nhau chút nào, như nỗi “sầu” thiếu hạnh-phúc ở tuổi trẻ-người-non-dạ” rất hôm nay. 
 
Vâng. Hạnh-phúc cuộc đời người vẫn cứ giản-đơn như bao giờ. Ở với người. 

 
Trần Ngọc Mười Hai 
Nay không còn trẻ nữa 
Nên cũng chẳng cần nghe chuyện 
Tôi kể bà nghe 
ở đâu đó rất gần đây.  
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7. “Yêu Em như thưở nào,” 
tình yêu còn biên đầy trang giấy 

Yêu anh như thưở nào, 
tình yêu còn đong đầy trang sách..” 

(Nguyễn Trung Cang – Còn Yêu Em Mãi) 
 

(Mt 2: 13-15) 
Có thể nói: nghe xong câu hát này, hẳn bạn và tôi sẽ lại ‘phán’ ngay một câu ‘xanh rờn’ rằng: sao nghê-
sĩ hôm nay hát những lời ca nghe thiết-tha, đậm-đà tình-tiết, ‘thật như đếm’ đến là thế? 
 
Có thể bảo: các ca-từ trên chắc-chắn từng sưởi ấm nhiều con tim, dù đã bị nguội-lạnh cách mấy đi nữa. 
Phải thế không, hỡi bạn và hỡi tôi, là những người nghe nhiều và hát nhiều bài ca ướt-át, dịu êm đến 
như thế? 
 
Thôi thì, hôm nay xin phép dẫn-nhập dông dài hơi khác thường cũng chỉ để mời bạn và tôi, ta đi vào 
tình-huống có những kể-lể về tình-yêu, “đẹp như bài thơ” làm nền, rằng: 
 
 “Dù biết trái tim đã già, 

mà những thiết tha chẳng nhòa. 
Tình cũ vẫn nghe ấm nồng, 
gọi tên nhau lúc cô đơn. 
Để nghe sưởi ấm tâm hồn. 
Em ơi đây tiếng đàn, 
lời ca dệt ân tình năm tháng. 
Câu ca hay khúc nhạc,  
Tình yêu còn đong đầy khao khát. 
Dù có cách xa mỏi mòn, 
mà những dấu yêu mãi còn. 
Sưởi ấm xác thân héo gầy,  
Tình yêu như gió đem mây. 
Gọi Mưa giăng kín khung trời. 
(Nguyễn Trung Cang – bđd) 

 
Thơ/nhạc làm nền, vẫn lan-man/tản-mạn rất nhiều điều, để rồi lại sẽ đưa người đọc vào chủ-đề lâu nay 
vẫn được bạn bè/người thân trao cho nhau một giòng chảy. Giòng chảy tư-tưởng ở thơ/văn cùng truyện 
kể, rất đáng nể. Một trong những truyện kể cho nhau nghe, là chuyện xảy ra vào thời buổi trước, cũng 
kỳ-diệu/diệu kỳ, như sau: 
 

“Một đêm khuya, lâu lắm rồi, tôi lang thang trên mạng và bất ngờ “tầm” được tấm ảnh anh chiến 

sĩ Việt Nam Cộng-Hoà quỳ cầu-nguyện giữa ngôi thánh-đường đổ-nát, hoang-tàn, và tôi đã chia-

sẻ trên FaceBook. 

Bất chợt cách đây vài ngày, tôi nhận được lời mời của một người hẹn gặp tại Buôn Mê Thuột, và 

tôi đã đến. Trong buổi gặp-gỡ, tôi thật ngỡ-ngàng đến sững-sờ: người hẹn gặp tôi, chính là anh 

chiến-sĩ trong ảnh “Mùa Hè Đỏ Lửa 1972”, lúc đó anh mới ra trường, mang quân-hàm Thiếu úy 

thuộc đội đặc-nhiệm của Lữ đoàn Dù. Theo lời anh kể: Năm ấy, ngôi thánh-đường La Vang, 

Quảng Trị sau một trận cuồng-pháo của phía Bắc Việt, nhưng cây thánh giá và tượng Đức Mẹ 

không hề bị mảnh đạn pháo nào; và với niềm-tin vào Chúa, anh đã quỳ xuống… Lời cuối cùng 

khi chia tay, anh nói: “Anh đạo Phật nhưng anh tin Chúa” (trích tâm-tình trao cho nhau trên điện-

thư gửi cho mọi người mới hôm nào) 

Vâng. Lang-thang trên mạng hoặc tản-mạn chuyện diệu-kỳ hay thần-kỳ, còn là kể về một thứ thần-học 
cũng rất kỳ-diệu, kỳ-bí hoặc lạ-kỳ tùy mỗi người, ở đâu đó. 
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Vâng. Một trong những chuyện thần-kỳ mà bần đạo đây gặp được trong sách/vở hoặc ở truyền-
thông/báo chí cũng lạ-kỳ, thật hết biết. Thế nhưng, để chuyện phiếm hôm nay thêm phần ướt-át, đầy thi-
phú, xin mời bạn và tôi nghe thêm đoạn hát tiếp có ca-từ, như sau: 
 
        “Này em hỡi,  

ta mơ ngày sẽ tới, khi tương phùng.  
Em khóc cho niềm vui vì hạnh phúc.  
Ngọt hay đắng, trong cuộc đời mưa nắng,  
ta luôn cười trong giấc mơ  
hạnh phúc xưa tuyệt vời.  
Riêng ta nơi núi rừng,  
về đêm càng nghe hồn băng giá,  
câu ca hay khúc nhạc,  
càng thêm sầu cho tình tan nát. 
Dù biết cách xa với đời,  
dù biết thủy chung chẳng rời,  
mà vẫn xót xa tháng ngày,  
chờ ta chi nữa em ơi,  
còn đâu giây phút tuyệt vời.” 
(Nguyễn Trung Cang – bđd) 
 

Vâng. Ý/lời ở nhạc-bản trên, những là: “Dấu yêu mãi còn sưởi ấm xác-thân héo gầy…” đều là những lời 
và ý góp lại hầu mô-tả một thứ tình-yêu lan rộng khắp bốn phương trời. 
 
Vâng. Quả thật, vẫn có thứ “Tình yêu như gió đem mây“ giăng kín hết khung trời Đông/Tây kim/cổ từng 
tỏ-bày lòng người dành cho người mẹ dấu-yêu, ở đây đó.  
 
Vâng. Đó, là Tình Mẫu-Tử được thể-hiện qua ảnh-hình và tình-tự về việc tôn-sùng/mến-mộ của người 
con thảo với mẹ hiền. Đó, là tình-tiết rất da-diết của nhiều người ở mọi thời vẫn dành cho mẹ hiền mình 
bằng lòng sùng-kính mến-mộ, qua ảnh-hình của “Mẹ và con” trên khắp thế-giới. 
 
Nói xa/nói gần, không bằng nói thẳng/nói thật với bạn-bè đang đọc những giòng này, rằng: bần đạo đây 
vừa được anh bạn ở Sydney, tên là Nguyễn Văn Tạ, một cựu chủng-sinh Giáo-Hoàng Học-viện vào 
thập-niên 1960s, trao tặng cuốn “Babylon - Mystery Religion” do nhà Ralph Woodrow ấn-hành những 
hai lần. Một: vào năm 1966 và lần kia, năm 1981.  
 
Trong sách này, có bài sưu-tầm viết về việc tôn-sùng “Mẹ và Con” với nhiều chi-tiết văn-minh/lịch-sử 
của nhiều tập-tục, những bảo rằng: 

 
“Chuyện con người xưa nay thờ-phụng/sùng-kính “Mẹ và Con” đã lan-truyền rộng trong chốn 
dân-gian ở Babylon thời cổ-đại. Và, sự việc này đã trở-thành nghi-tiết phụng-thờ được đưa vào 
nhiều tôn-giáo, ở các nơi.      
 
Ở Babylon thời cổ-đại, nhiều di-tích cổ-xưa từng trưng-bày Nữ-thần Seramis qua hình-ảnh “Mẹ 
bồng/ẵm người con của mình là thần Tammuz", trên tay. Vào thời mà người dân Babylon tản-
mác khắp nơi trên thế-giới, họ cũng đem theo tục thờ/kính thần-linh “Mẹ và Con” này theo họ. 
Điều này cắt-nghĩa lý-do tại sao lại có quá nhiều nước thờ “Mẹ và con” nhiều như thế, dù theo 
hình-thức này hay cách khác. Trước cả lúc Đức Giêsu Cứu Thế hạ sinh với thế-gian này.  
 
Ở một số quốc-gia có tập-tục phụng-thờ như thế, danh-xưng “Mẹ và con” được sử-dụng bằng tên 
gọi khác nhau, điều này hẳn mọi người còn nhớ truyện kể ở Cựu-ước nói về chuyện ngôn-ngữ 
dân-gian bị rối bời/đảo-lộn cũng xuất tự sự-thể gọi là truyện tháp Babel, ở Babylon.   
 
Từ đó, mỗi nơi, mỗi nước đặt tên nữ-thần-làm-mẹ theo kiểu cách khác nhau. Người Trung-Hoa 
gọi mẫu-thần của mình là “Shingmoo” tức “Thánh Mẫu”. Người Đức có tục thờ Đức Nữ Đồng 
Trinh Hertha bồng ẵm con nhỏ trên tay bà. Người dân vùng Bắc Âu gọi bà là “Disa” cũng vẽ-tô 
hình-tượng ẵm con trên tay. Người Etruria gọi bà là “Nutria”; còn với người sắc-tộc Druid lại thờ 
Đức Nữ-trinh Virgo-Patitura là “Mẹ Thiên-Chúa”. Với Ấn-độ, bà được biết dưới tên gọi là “Indrani” 
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cũng tượng-trưng bằng hình-ảnh ẵm/bế con trẻ. Với người Hy-Lạp, thì mẫu-thần của họ là thần 
“Aphodite” hoặc “Ceres”. Người Sumeria gọi bà là “Nana”. Người La Mã khi xưa lại cũng coi thần 
“Vệ-Nữ” hoặc “Fortuna” ẵm bế con mình là thần “Jupiter”, trên tay. 
 
Ở Châu Á, mẫu-thần được biết dưới tên gọi là “Cybele” bế-ẵm con mình là “Deoius”. Có tác-giả 
từng viết về thần này rằng: “Không cần biết tên bà là gì, được thờ-phụng ở nơi nào, thần Cybele 
là vợ của Baal, tức Đức Nữ-vương Thiên-đàng Đồng-trinh sạch sẽ” sinh ra từ cây trái dù bà chưa 
từng thụ-thai với ai hết…” (X. Ralph Woodrow, Mother and Child Worship, Babylon Mystery 
Religion, Ralph Woodrow Evangelist Association Inc. 1981, tr.13-14)  
 

Lâu nay, ở giáo-xứ nhỏ nơi bần-đạo thường sinh-hoạt vào cuối tuần qua Tiệc Thánh, có cụ chánh-xứ 
tên là Terence Bell cứ yêu-cầu bà con tham-dự lễ hãy đọc kinh “Kính Mừng Maria” ngay sau kinh Tin 
Kính, để gọi là “tỏ lòng sùng-kính/mến mộ” Mẹ của Chúa, rất Maria. 
 
Chẳng cần cãi-tranh xem yêu-cầu và hành-động của đấng bậc ở trên đúng hay sai? Có phù-hợp với luật 
Phụng-vụ không? Bởi, “luật chữ đỏ” vẫn bảo rằng: Khi cử-hành Tiệc Thánh-Thể, ta chỉ tôn-kính/phụng-
thờ mỗi Đức Chúa, mà thôi. Còn, việc sùng-kính Đức Mẹ và các thánh, ta để sau thánh-lễ hẵng thực-
hiện… 
 
Không cần biện-luận xem thói quen hoặc phong-trào tỏ-bày lòng sùng-kính bức tượng “Mẹ và Con” có 
chính-đáng/thích-hợp hay không, mà chỉ cần ghi lại ở đây một vài ý-tưởng làm nền được nhiều đấng 
bậc bảo-ban/khuyến-dụ. 
 
Dù không làm thế, chắc hẳn bạn và tôi, ta cũng nên ghi thêm đôi điều được tác-giả ở trên sưu-tầm và 
biện-giải bằng lời lẽ rất nhẹ, như sau: 

 
“Khi con cháu/hậu duệ người Do-thái trở-thành những người “bội-giáo” (tức bỏ đạo gốc của chính 
họ) thì họ cũng để mất đi tính-chất thần-thiêng khi trước của mình để rồi lại cũng phụng-thờ như 
người ngoại-giáo lúc bấy giờ bằng tục-lệ thờ-kính “Mẫu thần” ngoại giáo như sách Thẩm Phán 
đoạn 2 câu 13 có ghi như sau: “Họ đã bỏ Giavê và phụng-thờ Baal và Astartê. Astartê, là tên gọi 
của nữ-thần coi sản-lực và ái-tình mà dân con Do-thái mọi người đều biết đến.  
 
Thật cũng tội, khi mọi người đều nghĩ rằng: các vị thần khi trước được coi là Gia-vê Thiên-Chúa 
đích-thật cũng sẽ xuất tự thần này mà ra và họ đã bắt đầu thờ thần này cùng với mẫu-thần của 
người ngoại đạo. Các chương/đoạn trong sách Cựu-ước như sách Thẩm phán đoạn 10 câu 6; 
sách Samuel đoạn 7 câu 3 và 4, đoạn 12 câu 10 và sách Các Vua đoạn 11 câu 5, Sách Các Vua 
2 đoạn 23 câu 13, đều dẫn-chứng. Một trong các danh-xưng được người thời trước công-nhận 
nữ-thần này là “Nữ-Vương Thiên-đàng” như sách Giêrêmia đoạn 44 câu 17-19 cũng có nói… 
 
Vào thời xa xưa cổ-đại, các lãnh-đạo tôn-giáo thấy rằng nếu các ngài đưa được vào Đạo Chúa 
một số tập-tục thờ-kính “Mẹ và Con” của dân ngoại, thì số người theo Đạo mình cũng gia-tăng, 
cách đáng kể. Nhưng vần-đề đặt ra là: Thần-thánh nào có khả-năng thay thế các mẫu-thần của 
dân ngoại đây? Dĩ nhiên, chỉ mỗi Đức Maria, Mẹ Đức Giêsu là đấng-bậc lành-thánh thích-hợp 
hơn cả cho việc này, thôi”...  (Xem thêm Ralph Woodrow, Mother and Child Worship, Babylon 
Mystery Religion, Ralph Woodrow Evangelsit Association Inc. 1981, tr.16-20)  
   

Trích-dẫn thế rồi, nay mời bạn và tôi dấn bước chân trần vào vùng trời truyện kể, để thưởng-ngoạn đôi 
giòng tư-tưởng của người đời từng có kinh-nghiệm về chuyện sủng-mộ chỉ mỗi con gái trong quan-hệ 
“mẹ-con”, như sau: 
 

“Một người họ Lý, vì gia cảnh nghèo khó nên đến tuổi 35 mới lấy được người vợ là một phụ nữ 
góa chồng ở cùng làng; về sau sinh được một con trai, đặt tên là Sinh. Sinh, học-hành rất thông-
minh, dù chỉ mới tốt-nghiệp trung học đã vượt xa các thanh niên khác trong làng. Anh được cán 
bộ đại đội đề cử cho dạy bậc tiểu học. Hai năm sau, anh lại được đề-cử đi học đại-học. 
 
Người cha, không là: ngờ mình đã hơn ba mươi tuổi lại có được quý tử,và là người đầu tiên trong 
làng được học đại học. Nhiều người trong làng rất nể-phục ông, nên nói rằng: 
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-Sinh nó tốt nghiệp đại học xong, có công ăn việc làm ổn-định, tương-lai sẽ lập gia-đình ở thành-
phố, rồi mai đây sẽ đưa ông bà lên thành-phố, khi ấy tha hồ hưởng phúc. Ở làng này, ông Lý là 
nhất đấy! 
 
Hai vợ chồng nghe người ta nói lấy lòng mình như vậy, cũng vui mừng đến độ không nói nên lời. 
Sau khi anh Sinh tốt-nghiệp đại-học, anh được phân-bổ đến công tác tại cục Tài-chính của 
huyện. Nửa năm sau, anh quen một cô bạn gái, tên là Tú Anh, nhà ở nông-thôn, tốt-nghiệp đại-
học xong, được về công tác tại cục Công Thương ở huyện. Một năm sau, hai người kết-hôn. 
 
Một lần nọ, ông Lý lên thành phố tìm đến nhà con trai. Con dâu nhìn thấy cha chồng lần đầu tiên 
đến nhà, biết là có chuyện, bèn hỏi: 
-Cha, hôm nay lần đầu cha đến nhà chúng con, nhất-định phải có việc. Việc gì vậy, Cha nói đi! 
Con và chồng con, nhất định sẽ giải quyết cho cha! 
-Con đã hỏi, ta cũng không vòng vo. Gần đây trong nhà không có tiền, giờ lại đúng mùa cấy mạ, 
phải nhờ người khác làm giúp, mua phân hóa-học cũng phải có tiền mới mua được. Hôm nay cha 
đến, là cần mượn ít tiền mang về, giải quyết việc khẩn cấp. 
-Cha chỉ cần sai người thân-tín đến, cần bao nhiêu chúng con sẽ gửi mang về, cha không cần 
phải đến tận đây thăm. Tiền này, con cần thương-lượng với nhà con một chút. Tú Anh đợi đến 
lúc chồng vừa về đến nhà, không đợi chồng chào hỏi cha, liền lôi chồng vào nói: 
-Cha anh đến nhà, nên em không ra ngoài mua đồ ăn được. Trong nhà chỉ có rau, cha của anh 
cũng không phải khách quý, tiếp đãi tốt xấu thế nào, ông ấy già rồi không so đo gì đâu! Hôm nay 
ông ấy đến xin tiền về trả tiền phí tổn cấy mạ, anh nói xem bao nhiêu thì được? 
-Em nghĩ mình cho bao nhiêu? 
-50 đồng, cũng đủ rồi. Anh cho 50 đồng nhé! Có thiếu, rồi thì cha cũng nghĩ cách khác thôi. 
 
Tú Anh xào mấy món rau qua loa đãi cha chồng. Sau bữa ăn, Tú Anh móc 50 đồng đưa cho cha 
chồng, rồi nói: 
-Đây là 50 đồng tiền trả phí tổn cấy mạ, như vậy cũng đủ rồi, phải không cha? 
Ông Lý cầm tiền, không nói lời nào, rầu rĩ trở về nhà. Chỉ hai ngày sau, mẹ của Tú Anh tìm đến 
nhà. Tú Anh vừa thấy mẹ đến thăm liền ân-cần hỏi: 
-Mẹ, có phải hôm nay mẹ cần tiền không? 
Mẹ của cô gật đầu. Cô dặn mẹ ở nhà coi nhà, rồi cô vội-vàng đi mua thịt, cá và trứng gà…  
 
Anh Sinh xong tan giờ tầm về đến nhà, lúc cô kéo cửa rồi nói với chồng: 
-Mẹ em đến, anh hãy nhanh ra chào mẹ đi, đừng chậm trễ! Hôm nay mẹ cũng đến xin tiền đấy, 
anh nghĩ mình cho mẹ bao nhiêu là hợp hơn cả? 
-Em định biếu mẹ bao nhiêu? 
-Ít nhất cũng phải 500 đồng mới đủ! Vậy mình cho mẹ 500 đồng nhé! 
 
Tú Anh cầm 500 đồng đưa mẹ. Mẹ cô vô cùng sung-sướng trở về nhà.  
Tú Anh mang thai, cô đem tin vui này báo cho chồng biết, rồi hỏi chồng: 
-Anh muốn em sinh trai hay gái? 
-Tốt nhất nên sinh con gái. 
-Con người anh thật lạ kỳ. Sao lại muốn em sinh con gái? con gái có gì tốt đâu chứ? 
 
Anh Sinh không nói lời nào. Chẳng mấy chốc, Tú Anh đã mang thai được tám tháng; cô phải về 
nhà mẹ đẻ dưỡng thai, chờ ngày sinh. Lúc sắp đi, Sinh trịnh trọng nói với vợ: 
-Nếu em sinh con gái, thì hãy kịp thời báo cho anh biết; còn nếu như sinh con trai, thì không cần 
báo, tốt nhất là đem cho người khác. 
-Anh bị gì thế? Tại sao anh không thích con trai chứ? 
 
Sinh không trả lời vợ đến một câu. Ít ngày sau, Sinh nhận được tin nhắn của mẹ vợ bảo rằng: Tú 
Anh đã sinh được một thiên-kim tiểu-thư. Nghe xong, Sinh sung sướng nhảy dựng lên. Anh liền 
đến đơn-vị xin nghỉ phép, thông-báo là vợ của mình sinh con gái và anh muốn đến nhà mẹ vợ 
thăm con gái mình. Ban lãnh đạo chúc mừng và đồng ý cho anh nghỉ phép. 
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Sinh mua 16 con gà, 300 cái trứng gà, và rất nhiều thuốc bổ, dùng cả gánh tiền mua đồ đạc, vô 
cùng vui vẻ đến nhà mẹ vợ. Sau khi vào nhà, đem mọi thứ đặt trên bàn cơm ở phòng bếp, không 
đợi uống tách nước trà do mẹ vợ đưa, anh liền chạy vào phòng. Anh bước đến giường vợ, không 
nói lời nào, liền xốc chăn đang đắp trên người vợ lên: 
-Em cho anh xem xem nó là con gái, hay con trai! 
-Bảo đảm anh sẽ vui. 
 
Sinh ôm lấy con, đặt lên chăn, không thể chờ đợi thêm liền vạch quần áo con ra xem thì thấy 
không phải con gái, tức giận quát lớn: 
-Các người sao lại lừa gạt tôi? Tú Anh, chẳng lẽ cô quên là tôi từng bảo: nếu sinh con trai, cô 
không cần báo cho tôi biết gì hết sao? 
 
Sinh nói xong ra khỏi phòng, lấy đồ đạc để trên bàn cơm trong phòng bếp rồi đi, và nói: 
-Đứa con này tôi không muốn, các ngươi thích ai thì cứ đem cho người đó. 
Mẹ vợ thấy con rể giận dữ, liền giữ chặt tay con rể nói: 
-Người ta sinh con trai thì đặc biệt vui mừng, còn con vì sao lại muốn đem cho người khác? Hôm 
nay nhất-định phải nói rõ vì sao mới ra khỏi nhà này được.  
Sinh đứng lại, nói: 
-Cha mẹ của con sinh con ra, vất vả nuôi con khôn lớn, cho con học hành, lên đại học, kết hôn, 
tốn biết bao nhiêu là của cải. Thế nhưng, con từ lúc làm việc đến nay, ngày lễ tết trở về lúc nào 
cũng hai bàn tay trắng, sinh nhật của con cha mẹ cũng không có được một chút quà mọn để cho. 
Từ khi con kết-hôn đến nay, cha con bất đắc dĩ mới đến thăm con mình một lần muốn xin một ít 
tiền trả công cấy mạ thì con gái yêu của mẹ chỉ cho ông có 50 đồng, 50 đồng này thì làm được gì 
chứ? Cha con cầm 50 đồng, ngậm nước mắt ra đi, đã nói một câu “Sinh con trai thì được ích gì?” 
Nghe câu đó xong, lòng của con đau như chảy máu. Mẹ nói đi! Vậy thì con cần con trai làm gì, 
cơ chứ? 
-Sinh à, mẹ không biết con gái mẹ đối đãi với cha mẹ con không theo đạo hiếu, chỉ trách cha mẹ 
không biết dạy dỗ nó gia giáo. Con muốn đi, mẹ cũng không có mặt mũi nào giữ con lại, con hãy 
đem vợ con đi đi, đừng để nó ở lại nhà mẹ nữa. 
 
Mẹ vợ buông tay anh con rể, bước vào phòng đứng trước giường con gái ruột của mình, rồi tốc 
chăn lên, giận-dữ  nói: 
-Mày hãy ôm con mà ra khỏi cái nhà này cho rảnh mắt! Tao không có đứa con gái như vậy. 
-Mẹ, con sai rồi, sau này con nhất định sẽ sửa đổi, nhất định hiếu kính cha mẹ chồng, mẹ cho 
con ở lại ít ngày còn trong tháng rồi con sẽ đi, con xin mẹ! 
 
Sinh nghe hai người nói qua nói lại, biết rõ mục-đích mình đạt được, bèn buông đồ đạc xuống, 
bước vào nói: 
-Mẹ đừng nóng giận, con gái đã nhận lỗi, mẹ hãy cho cô ấy một cơ-hội, để cô ấy ở lại. Hai mẹ 
con ăn uống, tất cả công-sức mẹ chăm-sóc giúp-đỡ, con sẽ tính-toán rõ-ràng không thiếu một 
đồng. 
-Chỉ cần nó giữ lời nói, mẹ có thể để nó ở lại, tiền chăm-sóc mẹ không muốn. 
Sinh ở lại chăm sóc vợ, mãi cho đến hết ngày nghỉ phép mới về đi làm.”  
(Truyện kể do bạn bè gửi qua điện-thư, trên mạng)   
 
Và lời bàn của người kể, vẫn nói rằng:  
“Cha mẹ cả đời nuôi ta khôn lớn, hy sinh cho ta rất nhiều. Khi ta khôn lớn, dần dà có suy nghĩ 
riêng của mình. Lúc này, ta không nên nghĩ ngợi lung tung, mà hãy nhớ thật kỹ những năm tháng 
công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ. Tuy nói hiếu thảo với cha mẹ cũng được ghi vào luật pháp, 
nhưng hiếu thuận với cha mẹ không cần phải để luật pháp quy định mới làm, mà là tự giác vì đó 
chính là đạo lý làm người. 
 
Về phận làm dâu/rể, sự hiếu thảo/thuận-hoà với cha mẹ chồng/vợ cũng không kém phần quan 
trọng. Cha mẹ chồng, hay cha mẹ vợ cũng giống như cha mẹ của chính mình. Các vị cũng vất-vả 
nuôi con khôn lớn, về già cũng mong được nương tựa con cái. Nhờ cha mẹ chồng, mình mới có 
người chồng mẫu mực, thành đạt trong cuộc sống; nhờ cha mẹ vợ, mình mới có được người vợ 
nết na, chu đáo. Có thương yêu các vị ấy, mới là thương vợ, thương chồng, thương con của 
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mình. Gieo nhân nào gặt quả ấy! Hãy nên gương tốt cho con cháu. Hãy thương yêu trọn vẹn 
những người có duyên có phận trong cuộc đời mình. (Mai Mai dịch từ Buzzlife, Nguồn: tinh hoa) 
 

Chuyện đời thì như thế. Còn, chuyện Đạo, được bậc thánh-hiền kể về “Mẹ và Đức Chúa Con” ở Tin 
Mừng, lại như sau: 

 
“Khi các nhà chiêm tinh đã ra về,  
thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng:  
"Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập,  
và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại,  
vì vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!"  
Ông Giuse liền trỗi dậy,  
và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập. 
Ông ở đó cho đến khi vua Hêrôđê băng hà.” 
(Mt 2: 13-15) 

 
Nói cho cùng, dù bạn hoặc tôi, ta có đồng ý với truyện kể trên hay không; hoặc, chuyện nhà Đạo chỉ chú 
ý đến con trai, thay vì con gái, cũng đều tùy. Tùy, lập-trường Tây/Tầu, Âu/Á hoặc tùy bạn/tùy tôi, ta đang 
đứng ở vị-thế nào để nhìn sự việc, ở đời mà thôi.  
 
Nói cho cùng, thì: con trai hay con gái, không quan-trọng bằng các chuyện đời được kể về “Mẹ và con” 
được mọi người phụng-thờ, sủng-mộ.  
 
Nói cho cùng, đời người ít ai tôn-sùng/sủng-mộ “Bố và con”, rồi còn đưa lên bàn thờ hoặc đền thánh mà 
thờ-kính, cho trọn lễ.  
 
Nói cho cùng kỳ lý, thì: việc tôn-sùng/thờ-phụng “Mẹ và con”, dù người ấy là trai hay gái, vẫn là đề-tài 
đặt ra cho các nền văn-minh chuyên ưa-chuộng chuyện sùng-kính/sủng-mộ “Tình Mẫu Tử”, thôi. 
 
Nói khác đi, tức nói theo cung-cách khác hẳn kiểu người đời, thì: nhà Đạo mình luôn khẳng-định: 
“Thiên-Chúa là Tình-Yêu”. Điều này rất đúng. Tuy nhiên, có nhiều điều nhìn qua thấy dễ hiểu nhưng rất 
khó nói, như chuyện: “Tình Mẫu-Tử”, với văn-minh/văn-hoá ở nhiều nơi/nhiều thời, qua đó người người 
vẫn “nhân-cách-hoá” tình Mẫu-tử của Chúa bằng ảnh-hình “Mẹ và Con”, hoặc “Mẹ và Đức Chúa Con”, 
rất linh-đạo. 
 
Cũng từ đó, người người trong Đạo, lại đã quen dần với tập-tục sùng-kính/sủng-mộ Đức Maria rất “Mẹ 
và Con” theo cung-cách, ảnh-hình khác-biệt trong cuộc đời, của mọi người. 
 
Nói cho cùng, cũng nên hợp giọng với nghệ-sĩ trẻ khi xưa từng diễn-tả tình-huống tương-tự bằng ca-từ 
rất khác lạ gửi đến người nghe, như sau:     
 

“Này em hỡi, ta mơ ngày sẽ tới,  
khi tương phùng,  
em khóc cho niềm vui vì hạnh phúc.  
Ngọt hay đắng, trong cuộc đời mưa nắng,  
ta luôn cười  
trong giấc mơ hạnh phúc xưa tuyệt vời…” 
(Nguyễn Trung Cang – bđd) 
 

Vâng. Nói cho cùng, thì: ta cứ thế mà “cười trong giấc mơ”. Mơ những ngày sắp tới, để rồi có khóc cho 
niềm vui hạnh phúc; hoặc, có sướng vui với việc phụng-thờ/sủng-mộ “Mẹ và  Con” trong “cuộc đời mưa 
nắng”, hãy cứ “cười trong giấc mơ, hạnh phúc xưa tuyệt vời.”  
 
Hạnh-phúc ấy, cũng tựa hồ mối phúc-hạnh giữa “Mẹ và con” rất tuyệt vời. Ở trong đời. 

 
Trần Ngọc Mười Hai 
Dù gì đi nữa, 
Mỗi khi ta phụng-thờ/sủng-mộ “Mẹ và Con” 

http://webtretho.com/forum/links.php?url=http://tinhhoa.net/con-trai-hay-dem-cho-con-gai-de-lai-nuoi.html
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Là lúc ta sướng vui tuyệt vời 
Suốt một đời. 
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8.“Sống sót trở về, trên đường làng tươi mát” 
Sống sót trở về, trên đại lộ thơm ngát.  

Sống sót trở về, trên rừng đồi xanh ngắt.  
Sống sót trở về, trên biển xanh cát vàng.” 

(Phạm Duy – Sống Sót Trở Về) 
 

 
(Rôma 11: 30-31/Huấn ca 18: 13) 
Vâng. Mới đây không lâu. Chỉ đầu năm 2016 mới đây thôi, bần đạo lại được anh trai trưởng lái cho đi 
một vòng đồng quê đất Úc, tới một nơi mang tên là Kings Canyon gồm các núi đá, đất mòn nhấp nhô 
sau khi chạy qua 150 cây số ngàn băng đường đất đỏ đầy gập-ghềnh hiểm trở, đến hết hồn! 
 
Kịp tới nơi, lại đã nghe ca sĩ Duy Quang hát bài “Sống Sót Trở về” của bố Phạm Duy đã viết những câu 
như: 

   
“Sống sót trở về, anh thợ cầy sung sức.  
Sống sót trở về, anh thợ mỏ náo nức.  
Sống sót trở về, anh mục đồng thao thức.  
 
Sống sót trở về, anh thợ chài bâng khuâng.  
Sống sót trở về, anh hùng rực chiến công. 
Cũng giống anh hiền, ưa cuộc đời tối tăm. 
  
Sống sót trở về, ta đều ngập ước mong.  
Má ấp môi kề, ôm người đẹp suốt năm.  
Sống sót trở về, linh mục dựng gác chuông.  
Chúa giáng ơn lành cho bổn đạo bốn phương.  
 
Sống sót trở về, nơi Phật đài ngát hương  
Tiếng mõ chen vào lời Thượng Tọa xót thương.” 
(Phạm Duy – bđd) 
 

Thế nghĩa là: hôm nay đây, vừa đặt chân về lại căn nhà tuy bé nhỏ nhưng đầy đủ mọi thứ, mới thấy 
mình cũng đã “sống sót trở về” mà viết và lách, cũng thành chuyện. 
 
Quả là, cứ mỗi lần viết xong câu chuyện này/khác rồi lại lách. Lách đi lách lại mãi suốt một đời người, 
chí ít là cuộc đời có nhiều chuyện để viết và lách. Lách rồi viết, về các tình-huống trong đời hiển-hiện với 
mọi người đến là dễ sợ. Sợ một hồi, rồi lại lấy giấy bút ra để viết. Viết cho nhanh, cho nhiều. Thế mới 
gọi là phiếm chuyện Đạo vào đời, rất nhiều chuyện. 
 
Dẫn nhập thế rồi, nay mời bạn và mời tôi, ta đi vào luận-đề khá nóng bỏng, thời thượng như câu hỏi đầy 
thắc mắc của ai đó viết về cho đấng bậc vị vọng ở thị thành, rất như sau: 

 
“Thưa cha. Theo-dõi tin tức trên báo/đài nhiều chuyện, nay con được biết là: Đức Giáo Hoàng 
Phanxicô đã biên thư gửi về đấng bậc giám-mục chủ-quản địa-phận nọ nói về sự-kiện Đức Mẹ 
hiện ra mang tên là Đức Bà Từ Bi.  
 
Câu chuyện Mẹ hiện ra như thế, phải hiểu làm sao đây? Xin cha giãi-bày để đàn con ở dưới biết 
đường mà thưa thốt với mọi người…” 

 
Lại vẫn “một ngày như mọi ngày”, là ngày dẫy đầy những chuyện để hỏi han. Hỏi thày hỏi bạn, hỏi lan 
man hết mọi người; để rồi biết đâu lại sẽ lọt tai đấng bậc ở trên nào đó có những lời giải-mã để còn 
thương. Thương Mẹ, thương đấng bậc và cũng thương dân con mọi người ở Giáo hội truyền-thống rất 
Rôma.  
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Và tình cờ, người hỏi lại được đấng bậc ở Sydney có những lời đối-đáp, rất ư là bài bản/hẳn hòi. Nhưng 
trước khi đi vào chi-tiết của lời đáp, tưởng cũng nên trở về với bài ca từng được hát rất dài như sau: 
 
 “Sống sót trở về, tên cường đạo lau kiếm.  

Xé áo giang hồ, xin chèo đò trên bến.  
Sống sót trở về, quên mầu hồng gái điếm.  
Trút phấn son rồi, xin mặc lại áo huyền. 
 
Sống sót trở về, tôi tạ từ vũ khí.  
Sống sót trở về, tôi trở lại nhỏ bé.  
Sống sót trở về, đeo một bầu rượu quý.  
Sống sót trở về, vui một mình... tôi đi.” 
(Phạm Duy – bđd) 
 

Vâng. Đã sống sót trở về rồi, cũng là điều mừng. Mừng hơn nữa, khi người trở về lại đã tìm ra được câu 
đáp-án của nhiều thứ, giống như người dân bình thường, mộ-đạo đã tìm ra lời đáp của Đấng Từ Bi, như 
sau: 

 
“Đúng thật là Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đặt năm thánh Từ Bi đặc-biệt dưới bàn tay che chở 
của Mẹ Từ Bi, lâu nay danh-hiệu này vẫn được tôn-sùng theo nghĩa ấy ở thôn làng Savôna, nước 
Ý. 
 
Ngày 10 tháng 5 năm 2015, Đức Giáo Hoàng đã biên thư cho Giám-mục Savôna-Nôli là có ý thế, 
để nói về “suối-nguồn đổ mọi ơn lành từ trời tại Đền Đức Mẹ Từ Bi ở Ý. 
 
Đức Giáo Hoàng có viết: “Mẹ Từ Bi luôn gần gũi giúp đỡ đám con của Mẹ trong cơn nguy-biến vì 
nhiều thứ.” 
 
Việc sùng-kính Mẹ ở Savôna nước Ý có nguồn gốc phát-xuất từ lần Mẹ hiện ra vào năm 1536 với 
Chân Phước Antôniô Botta, một nông-dân sinh năm 1471. Ông là tín-hữu sốt-sắng luôn đọc kinh 
Mân Côi nguyện cầu cùng Mẹ mỗi khi ông đi làm.  
 
Thế rồi vào thứ Bảy ngày 18 tháng 3 năm 1536 trong lúc quỳ gối rửa bàn tay vấy bẩn nơi giòng 
sông nhỏ, ông phát-hiện ra lằn ánh-sáng cả thể chiếu xuống từ trời, rồi nghe có tiếng từ trên cao 
vọng về, bảo rằng: “Hãy trỗi dậy và đừng nghi-ngờ gì nữa, ta là Đức Nữ Trinh Maria…” 
 
Ông mô-tả Đức Mẹ sự-kiện hôm ấy Đức Mẹ mặc cỗ áo trắng tinh, quanh mình Mẹ toả chiếu ánh-
sáng lung-linh, chập chờn. Mẹ đứng đó trên viên đá tảng lớn nhìn xuống giòng nước chảy trên 
sông Lêtimbrô.  
 
Và Đức Mẹ bảo ông hãy xin vị linh-mục giải-tội của ông đi mà loan báo tại nhà thờ rằng dân 
chúng trong vùng phải ăn kiêng vào 3 ngày thứ Bảy sắp tới và tổ-chức kiệu/rước để vinh-danh 
Đức-Chúa và Mẹ Ngài. 
 
Mẹ cũng khuyên ông Antôniô hãy đi xưng thú mọi lỗi tội và hiệp-thông rước Mình Thánh Chúa  
rồi trở lại cùng một chỗ như thế vào thứ Bảy lần thứ tư để đón-nhận thông-điệp mới. Ông Antôniô 
lập tức chạy đi kể lại cho vị linh-mục chánh xứ họ đạo của mình là, thày dòng Bartholomêô 
Zabrêri, và rồi vị này lại chạy đi loan tin này cho vị Giám mục sở tại, để ngài rõ. 
 
Dù các vị nói trên đều tin vào những gì ông Antôniô kể cho các ngài nghe biết, bởi lẽ các vị này 
đều dư biết tính thật-thà đôn-hậu của ông Antôniô, nhưng ông chánh-trương làng này là tiên-chỉ 
Gênôêsê Đôra, lại không thế. Ông nhất quyết đòi Antôniô ngay tối hôm ấy, dắt ông đến tận nơi 
đã xảy ra sự việc ít thấy như thế. Chẳng mấy chốc, tin đồn lan rộng cả làng đều biết chuyện và 
mọi người đều đón nhận thông-điệp của Đức Mẹ vào tận tâm can của họ. 
 
Vào ngày thứ Bẩy ngày 8 tháng Tư năm ấy, trước lễ Lá, ông Antôniô trở lại nơi Đức Mẹ hiện ra 
hôm trước và quỳ gối xuống mà nguyện cầu. Tức thì, ông lại thấy một luồng sáng chiếu toả còn 
sáng hơn hôm trước nhiều bỗng chốc đáp xuống hòn đá tảng ở giữa sông. Và, ông thấy nơi lằn 
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sáng ấy, khuôn mặt dịu dàng của Đức Mẹ mặc áo trắng tinh, trên đầu đội triều-thiên bằng vòng 
óng ánh. 
 
Ông Antôniô kể: lần này, Mẹ đứng trên đó hai tay giang rộng theo tư-thế tuôn đổ lòng từ-bi nhân-
hậu xuống với ông. Và, một lần nữa, Mẹ yêu-cầu ông phải ăn kiêng trong 3 ngày thứ bảy liên-tiếp 
và về nói với vị linh-mục tổ-chức kiệu rước và khuyên dân chúng ăn-năn từ bỏ con đường lầm-lỡ, 
nếu không cuộc sống của họ sẽ bị rút ngắn đi. 
 
Khi ông Antôniô xin Mẹ ra dấu hiệu để mọi người theo đó mà tin lời ông kể, thì Mẹ trả-lời rằng: 
ông không cần điều đó để rồi Mẹ sẽ linh-ứng dạy cho giáo-dân biết cách sống cho phải phép.  
 
Sau đó, Mẹ giơ cánh tay và hướng mắt lên trời như thể cầu xin Thiên-Chúa điều gì và nói: “Xin 
cho chúng lòng Từ-bi nhân-hậu chứ không phải công-lý”. Nói xong, Mẹ biến mất. 
 
Sau đó, toàn vùng vẫn được hương thơm ngào ngạt. Ông Antôniô bèn tức tốc chạy nhanh về kể 
cho chúng dân làng Savôna biết về thông-điệp thứ hai và cũng là thông-điệp cuối cùng này từ 
Đức Nữ Trinh Maria, phán ra. 
 
Từ ngày đó, Đức Mẹ được tôn-sùng tại làng Savôna như Mẹ Từ Bi Nhân-hậu, với mọi người. Tin 
về việc Mẹ hiện ra được loan đi rất nhanh chóng và chẳng bao lâu số đông dân chúng đã bắt đầu 
hành-hương viếng thăm nơi Mẹ hiện đến. Dân làng lập một Ủy-ban để điều-hành lượng người 
đến hành hương và vô số tiền của được mọi người ban tặng để xây-dựng một đền kính Đức Mẹ 
Từ Bi ở đây. 
 
Ngày 21 thánh Tư năm ấy, Giám mục Batôlômêô Chiabrers đã ra lệnh cho xây nguyện-đường ở 
đây. Dự-án này cũng được hội-đồng thị-xã chấp-thuận và Đức Hồng Y Spinola Horace cũng đã 
đồng ý cho làm thế vào ngày 24 tháng 7 cùng năm ấy. 
 
Và, ngày 11 tháng 8 năm ấy, mọi người tiến-hành việc xây-dựng nguyện-đường mới này. Bốn 
năm sau, cộng-đồng trong thị-xã đã tuyên-bố ngày 18 tháng 3 là ngày mọi người tổ-chức lễ-hội 
mừng kính Đức Mẹ với danh xưng này, và mỗi năm đều có kiệu rước đi đến đền Mẹ Từ Bi. 
 
Từ năm 1809-1812, Đức Giáo Hoàng Piô thứ 7 bị giam cầm tại Savôna theo lệnh của vua 
Napôlêon, và ngài có tuyên-bố rằng: nếu ngài được trao trả tự-do, ngài sẽ đặt vương-miện lên 
tượng kính Đức Mẹ Từ Bi Nhân-hậu.  
 
Và, ngài đã giữ lời hứa thực-hiện điều ấy vào ngày 10 tháng 5 năm 1815. Nay, đúng 200 năm 
sau, Đức Giáo Hoàng Phanxicô  đã biên thư riêng cho Giám-mục thành Savôna yêu-cầu thiết-lập 
Năm Thánh Ngoại Thường kính Đức Mẹ Từ Bi Nhân-Hậu. 
 
Và ngày nay, ta có làm giống như Đức Giáo Hoàng Phanxicô là để cố-gắng tạo sự tin tưởng vào 
Năm Thánh Từ Bi dâng tặng Đức Mẹ là Mẹ Từ Bi Nhân Hậu vì biết rằng Mẹ sẽ luôn nghe lời ta 
cầu bàu.” (x. Lm John Flader, The ‘cascade of grace from heaven’ at Our Lady of Mercy shrine, 
Question Time, The Catholic Weekly 17/1/2016, tr. 12) 

 
Nghe đấng bậc cha cố kể chuyện Đức Mẹ giống như bọn trẻ nghe mẹ cha kể chuyện cổ tích, vào mỗi 
tối. Thôi thì, có tin hay không chuyện hiện ra và phép lạ Mẹ làm, là chuyện tư riêng của mỗi người. Vấn-
đề quan-trọng là hỏi rằng: ta có quyết-tâm thực-thi lòng từ-bi nhân hậu với mọi người, như lời dạy của 
Đức Chúa hay không mà thôi. 
 
Bởi, lúc nào và bao giờ cũng thế, đấng thánh nhân-hiền bao giờ cũng nhủ-khuyên dân con trong Đạo 
Chúa, hãy làm thế. Làm như lời thánh-nhân từ bi nhân-hiền vẫn luôn dạy, rằng: 
 

“Thật vậy,  
trước kia anh em đã không vâng phục Thiên Chúa,  
nhưng nay anh em đã được thương xót…” 
(Rôma 11: 30-31) 
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Và, sách Cựu Ước còn nói rõ hơn về lòng từ bi của Chúa với tất cả mọi người, rằng: 
  
 “Con người thì thương xót cận thân, 

còn Đức Chúa xót thương mọi xác phàm. 
Người trách cứ, sửa sai, dạy dỗ, 
và dẫn đưa, như mục tử dẫn đàn chiên.” 
(Huấn ca 18: 13)  
 

Xem thế thì, lòng từ-bi/nhân-hậu –mà người thời nay gọi là “xót thương” đã đổ tràn lên  tất cả mọi 
người, không phân biệt lương/giáo, già/trẻ, trai/gái. Tất cả, đều đã được Chúa tỏ bày lòng từ-bi/nhân-
hậu, rất “thương-xót”. 
 
Lòng từ-bi/nhân-hậu đổ tràn từ Thiên-Chúa có từ thuở đầu đời của con người. Ngài ban tặng cách “cho 
không/biếu không” mà chẳng cần một ai trung-gian/giới-thiệu. Và, Ngài vẫn tiếp-tục ban tặng cả với 
những người đầy những lỗi cùng tội. Ngài còn đùm bọc ôm ấp, rất thân thương những người ra như 
thế. Như thế, mới gọi là từ-bi/nhân-hậu, rất trọng đại. 
 
Còn, lòng từ-bi mẹ hiền của Đức Maria, theo thiển ý, chỉ là phó-bản sao chép tấm lòng đại-độ của Thiên-
Chúa. Sao và chép theo kiểu người phàm, cho dễ hiểu. Chứ, thực ra, Mẹ chẳng tài ba được bằng Chúa. 
 
Và, cũng theo thiển-ý, sở dĩ đấng bậc vị vọng chuyển-tải câu truyện kể về sự nhân-từ của Mẹ hiền rất 
Maria, là để người người cứ theo đó mà bắt chước. Bởi, mỗi người và mọi người đều là “mẹ hiền” từ bi 
nhân hậu theo kiểu nào đó, rất âm-dương.  
 
Còn nhớ, một đấng bậc khác tuy không kém phần vị vọng, cũng từng biểu-tỏ lý-do ta tuyên-dương, tôn-
sùng Đức Maria là tập-tục có từ thời thượng-cổ ở Đạo Chúa, khi ấy vào năm 1854, Đức Piô thứ 9 đã 
tuyên-dương rằng: Đức Nữ-Trinh Maria “ngay từ buổi đầu cưu-mang con Thiên-Chúa đã được Chúa giữ 
gìn và bảo vệ khỏi mọi lỗi/tội, cả tội nguyên-tổ…”  
 
Xem ra giáo-huấn tương-tự từ một Đấng Bậc ở chốn chóp bu Hội-thánh chỉ cốt tạo nỗ-lực khiến cho 
Đức Maria gần gũi tương-tự như các thần-nữ của dân ngoại, mà theo họ các đấng thần linh này được 
tin rằng các ngài cũng được cưu-mang một cách rất siêu nhiên…”  
 
(Xem thêm Mary Worship, trong Babylon Mystery Religion, Ralph Woodrow Evangelistic Association Inc. 
1981 tr.20) 
 
Nói gì thì nói, có nói thế nào đi nữa, cũng công-nhận rằng: Lòng từ-bi/nhân-hậu của Thiên-Chúa đổ tràn 
qua Mẹ Maria và các thánh, là để người người theo đó mà sống rất thương yêu đùm bọc lẫn nhau.  
 
Nói gì thì nói, cũng là nói theo cung-cách của phàm-nhân khi đề-cập đến chuyện từ-bi/nhân-hậu của 
Đức Chúa mà ngôn-ngữ loài người không thể diễn sao cho hết. 
 
Nói gì thì nói, cũng chỉ như nói và kể như truyện kể rất phiếm ở đời có những lời dí dỏm như sau, để 
minh hoạ: 
 
“Truyện rằng: 
 

Trong cuộc tranh-luận về vai-vế của Ađam và Evà hỏi rằng: tổ-tiên loài người có từ-bi nhân hậu 
hay không và nếu có, sẽ giống sắc-tộc nào vào thời nay. Vì là tranh và luận nên có 3 đấng bậc 
tranh nhau nói: 
 
Đấng bậc gốc Pháp nói: “Hai vị tiên-tổ ấy sống và ăn mặc theo kiểu trần như nhộng trước mặt 
Đức Giavê, thì chỉ có thể là dân Pháp, mà thôi. 
 
Đấng bậc rất Mỹ, lại cãi: “Không phải thế đâu. Đúng ra, họ tự-do luyến-ái đến mức lẽ ra có thể 
sống hạnh-phúc, nhưng có một điều là nếu không phạm vào điều cấm-kỵ,  mà chỉ có mỗi khát-
vọng tự-do cá-nhân mà vẫn không chịu được sự cấm-đoán đó, thì chỉ có thể là dân Hoa-Kỳ, mà 
thôi. 
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Một đấng bậc khác nghe xong, vẫn thấy không ổn bèn góp ý, tuyên-bố: Không áo/quần, nhà cửa 
lại cũng không, thậm chí ăn có mỗi quả táo thôi cũng bị cấm, thế mà vẫn bảo là mình đang sống 
ở thiên-đường, thì chắc chắn đấy là người Anamít mình, thôi…” 

 
Thôi thì, truyện kể thế nào cũng vẫn là chuyện phiếm rất kể lể. Kể, để cho vui, chứ đã chắc gì có thật. 
Sống đời đi Đạo tức sống Đạo rày cũng thế. Nhiều lúc và cũng lắm khi người người cứ kể vô số truyện 
hay cãi tranh rất nhiều thứ chỉ cốt để nói lên rằng mình nắm vững chân-lý rất phiến diện, mà thôi. 
 
Nhận-định thế rồi, nay mời bạn và tôi ta cứ hiên-ngang cất tiếng hát lên câu ca trích dẫn ở trên chỉ để 
nói lên điều gì đó, rất dễ hiểu. Hát rằng: 

 
“Sống sót trở về, linh mục dựng gác chuông  
Chúa giáng ơn lành cho bổn đạo bốn phương  
Sống sót trở về, nơi Phật đài ngát hương  
Tiếng mõ chen vào lời Thượng Tọa xót thương.” 
(Phạm Duy – bđd) 
 

Và cứ thế, đề nghị bạn đề-nghị tôi, ta lại sẽ cùng mọi người rằng: khi suy về lòng từ-bi rất nhân-hậu của 
Đức Chúa hoặc phó bản sao chép của Đức Maria, ta cứ vui lòng thực-hiện nỗi niềm từ-bi/hỷ xả với mỗi 
người và mọi người. Ở trong đời 
 

Trần Ngọc Mười Hai 
dám mở miệng ra mà 
đề nghị bạn và tôi 
rất như thế.    
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9.“Chiều mưa không có em” 
Bờ đá công viên âm thầm 
Chiều mưa không có em 

Giăng mắc mây không buồn trôi.” 
(Trường Sa – Mùa Thu Trong Mưa) 

 
(Êphêsô 6: 1-3) 
Bàn về Đấng-Bậc-là-Mẹ của các Bậc và các Đấng, mà lại sử-dụng ca-từ ở nhạc-bản “Mùa Thu Trong 
Mưa” đến như thế, thì thật là không phải. Đúng hơn, phải nói là: không mấy thích-hợp. 
 
Thế nhưng, hỡi bạn và tôi, ta cứ nghe thêm vài câu nữa, để xem sao. Và sau đó, sẽ bàn-luận kỹ hơn 
thêm. Vâng. Câu hát, ta nghe thêm là thế này: 
 

“Gọi mùa thu lãng quên 
Vào tiếng mưa rơi êm đềm 
Trời còn mưa ướt thêm 
Cho dài ngày tháng không tên. 
 
Chiều mưa không có em 
Đường phố quên chưa lên đèn 
Chiều mưa không có em 
Biết lấy ai chia hờn tủi. 
 
Trời mùa thu lắm mây 
Còn bước em đi quên về 
Vòng tay ôm lẻ loi 
Cho mình còn mãi thương nhau. 
(Trường Sa – bđd) 
 

Còn nhớ: có lần bạn vàng cùng lớp ở trường Dòng từng viết sách/báo với bút hiệu là Hoài-Mỹ lại đã đề-
nghị bần đạo đây tham-gia đóng góp bài viết cho nội-san cựu tu-sinh Dòng Chúa Cứu Thế đang sinh 
sống ở Nam California, Hoa Kỳ, với chủ-đề mà khi thầm đọc nghe ra hơi bị lẫn-lộn và chộn rộn. Chủ-đề 
“Mẹ và mùa Xuân” hay “Mẹ là Mùa Xuân”, câu nào đúng và cũng hay? 
 
Lại có trường-hợp: bà bầu chương-trình nhạc thính-phòng “Hát Cho Nhau Nghe” ở Sydney, Úc đề-nghị 
mỗi năm nên có chủ-đề: “Xuân bốn mùa” nghe đến tức cười! 
 
Nói gì thì nói, hễ nói đến Mẹ (chứ không phải người Cha hoặc Chúa) “là” Mùa Xuân, bần-đạo thấy cũng 
lạ. Bèn, góp giọng bằng đôi ba ý ngắn, để tham-gia mà bàn luận. Tham-gia hay tham-dự chuyện gì, thì: 
cũng hãy từ từ để bần-đạo kịp suy cho kỹ kẻo lỡ mồm lỡ miệng buột thành tiếng không hay không đẹp, 
cũng bất tiện. 
 
Nhưng trước khi tham-gia/tham-dự, tưởng cũng nên nghe hết bài ca lạ-kỳ ở trên mà rằng: 
 

“Chậm lặng người đi 
Qua trên đường phố rét mướt. 
Dấu chân chưa tìm về, 
Chút kỷ niệm ngày đầu, 
Để từng mùa thu đến, 
Ra đi không mang tin, 
Nỡ quên đi đành sao. 
 
Kể từ em vắng xa, 
Ngày tháng bơ vơ tên mình. 
Mùa thu mưa vẫn rơi, 
Không bước chân em tìm đến. 
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Chuyện ngày xưa biết sao, 
Mỏi cánh chim bay phương nào. 
Còn ngày xuân ấm êm, 
Cho mình gọi tiếng yêu em.” 
(Trường Sa – bđd) 
   

Về “bà mẹ” ở nhiều nơi, mà văn-chương thi-tứ lẫn nhạc Việt gọi bằng tiếng “Em” lại vẫn là nữ-phụ ở đời, 
không phải bà xã cũng là bà nhà, cụ già hoặc bà nào khác ở nước ngoài được “bốc thơm” như bài viết 
của bạn đạo nọ, ở Hoa kỳ ký tên là Cao Bá Tuấn, rất như sau:  
 

“Đàn ông Việt dạo này bị xuống giá quá thể. Cứ lên Internet là thấy nhan nhản các chị em 
kêu lấy chồng Tây sướng, rồi chỉ có chồng Tây mới xứng với phụ nữ Việt.  

Là một người sinh sống ở cả Việt Nam và Mỹ một thời gian dài, tôi cảm thấy hình như các 
chị em Việt đang quá nâng tầm bản thân thì phải. Các chị em nghĩ chồng Tây dễ lấy thế sao? 
Thực tế, phụ nữ Việt so với phụ nữ Tây còn thua nhiều điểm lắm.  

Thứ nhất, so về ngoại hình. Công bằng mà nói, tôi thấy từ cái dáng đến khuôn mặt đều 
thua bét. Mắt một mí, mũi tẹt sao so được với mắt to, mũi cao. Người Việt ta phụ nữ có dáng nhỏ 
thó, ngực nhỏ, nhìn làm sao cuốn hút và hấp dẫn như các phụ nữ Tây nảy nở? 

Thứ hai, về tính cách, tôi càng có thể kể ra cả rổ những thứ chị em ta thua xa chị em 
Tây.  

Phụ nữ Việt vẫn vỗ ngực tự hào là họ đảm đang, hiền dịu, giàu đức hy sinh. Chuyện này 
chỉ đúng với đời các bà, các mẹ ngày xưa mà thôi. Còn chị em bây giờ vụng về thấy ớn, đã thế 
còn hay kêu ca, đòi hỏi.  

Có sang Tây, mới biết phụ nữ Tây đảm-đang gấp ngàn lần phụ-nữ Việt. Người nước 
ngoài sống tự lập, nên việc nhà họ rất rành, nấu ăn ngon khủng-khiếp. Mà, món ăn Tây lằng 
nhằng/rắc rối, công phu lắm chứ không đơn-giản như đồ ăn Việt mình, cứ là xào xáo, đổ mắm đổ 
nước vào là xong. Nhiều cô còn làm bánh mì, bánh ngọt nhoay nhoáy nữa đấy.  

Phụ nữ Tây không có chuyện vừa làm vừa kêu ca như chị em Việt mình đâu. Tôi có vài 
người bạn Việt đã lấy vợ, nghe các cậu than thở về người vợ cũng thấy phát ớn. Lúc nào các cậu 
cũng bị vợ lấy lý do làm việc nhà hầu hạ chồng con ra để làm cao, hoặc cật vấn. Phụ nữ Tây 
không như vậy. Họ rất vui, khi nấu nướng cho người mình yêu thương. Đã kêu ca, thì họ không 
làm.  

Họ không bao giờ quản chuyện tiền nong của chồng, như chị em Việt nam hay làm. Chỉ 
cần góp đủ sinh-hoạt-phí và lo được cho con cái, là ổn. Còn thì, tiền ai nấy giữ, muốn làm gì thì 
làm. Đâu có khổ sở như đàn ông Việt, tiền thì mình làm ra thế mà lại cứ phải giấu-diếm như là 
tiền đi ăn cắp, cứ phải lận quỹ đen quỹ đỏ ở khắp mọi nơi.  

Riêng về điểm này, tôi thấy phụ nữ Việt rất vô lý. Họ không tôn trọng tối thiểu đối với 
chồng. Nên nhớ, vợ chỉ là  bạn đời chứ không phải là mẹ, mà o ép/quản thúc chồng cách trắng 
trợn đâu đấy. Nhiều chị vợ, còn điên khùng tới mức tịch-thu hết lương/tiền của chồng rồi hàng 
ngày phát chẩn cho chồng như kiểu mẹ phát tiền quà sáng cho con, trước khi đi học. Tôi thấy 
thật “dấm dớ” hết sức nhẽ mình.  

Về đức hy sinh, tôi thấy phụ nữ Tây đầy những người biết hy sinh còn hơn phụ nữ Việt 
nhiều lắm. Bạn bè Tây của tôi, có mẹ ở nhà lo nội trợ rất nhiều, hy-sinh toàn-bộ sự-nghiệp cho 
chồng con. Mà, cái quý nhất là: họ không cho đó là sự hy sinh. Họ vẫn cứ tự nguyện và coi công 
việc ở nhà chăm sóc cho con cái, gia đình, là công việc hết sức cao cả.  

Các bà mẹ Tây lại rất giỏi. Một nách 3, 4 con vẫn có thể nuôi con khôn lớn, đẹp đẽ, giỏi 
giang, không một lời than thở kêu ca như các bà mẹ Việt. Chứ như, mấy bà mẹ trẻ người Việt ấy 
hả? Nuôi con mình mà cứ làm như đang đi trả nợ, kêu-rêu ầm ĩ, rồi gắn cho mình một hình-tượng 
vĩ đại, hoành-tráng.  

Mà, tôi lại ghét nhất cái kiểu phụ nữ Việt cứ lấy cái cớ sinh con vất-vả, sinh con đau đớn 
ra mà hành-hạ và đòi-hỏi đàn ông chúng mình. Cứ làm như đứa con ấy, là con của bọn đàn ông 
chứ không phải là con của các chị. Đẻ con ra, được làm mẹ thì phải lấy đó làm hạnh-phúc 
thiêng-liêng, chứ! Sao lại dùng đứa con đứt ruột mình đẻ ra làm lý-do để uy-hiếp chồng mình thế, 
nhỉ?  

Phụ nữ Tây lại cũng đáng yêu hơn phụ nữ Việt. Họ vui vẻ, thân-thiện, xởi lởi, cư xử thật 
lòng. Chứ, phụ nữ Việt mình cáo già lắm đấy bà con! Bên ngoài thì tươi cười như hoa, nhưng 
trong lòng thì tính toán ghê lắm.  
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Phụ nữ Việt luôn nghi ngờ, đề phòng tất cả mọi người xung quanh, đặc biệt là đối với 
chồng và gia đình chồng. Một điểm nữa là phụ nữ Tây không biết nói khích, nói xéo như phụ nữ 
Việt mình đâu. Có gì không vừa lòng, thì họ bảo thẳng, bàn-bạc tìm cách giải-quyết sao cho hợp 
tình hợp lý mà họ gọi là “fair play”. Đâu giống như chị em phụ nữ ở đây, nếu không được như ý là 
y như rằng: sẽ đá thúng đụng nia, sưng xỉa cả ngày. Nhìn cảnh ấy, tôi thấy mình ớn lắm rồi.  

Đi chơi với phụ nữ người nước ngoài, sướng một cái là: họ rất hiểu chuyện. Không hiểu 
người Việt mình lấy đâu ra quan-niệm là: đàn ông phải lo kinh-tế, đàn ông đi đâu cũng phải 
thanh-trả tiền bạc dù chỉ là bạn bè/đồng nghiệp bình thường. Nếu không trả, sẽ bị qui vào dạng ki 
bo, thậm chí còn bị bảo là “anh nà, tính-khí đàn bà”.  

Vô hình chung, gánh nặng tiền bạc đặt lên vai đàn ông rất nhiều. Nhưng chị em Tây 
phương lại không như vậy. Họ san sẻ tiền bạc, một cách bình đẳng. Phụ nữ bên Tây, bên Mỹ 
không có thói quen đào mỏ, ỷ lại như phụ nữ Việt Nam.  

Mặt thứ ba, mà tôi muốn nói tới là: khía-cạnh tế nhị. Đó là chuyện rất khó nói. Phụ nữ Việt 
còn nhiều quan-niệm cổ-hủ về “tính-dục” và không giỏi-giang bằng phụ nữ nước ngoài. Mặt khác, 
họ cũng hay lười tập thể-dục nên sức-khỏe thường rất yếu, thiếu chủ động chuyện phòng the…  

Nhiều chị em Việt khen đàn ông Tây thông-thoáng, không quan-tâm nhiều về chuyện 
trinh tiết. Tuy nói thì thế, chứ: người nước ngoài rất coi trọng sự chung-thủy trong tình yêu. Với 
họ, sự đồng-điệu về tinh-thần rất quan-trọng. Người yêu phải là tri-kỷ của họ, mới được.  

Phụ nữ Việt lại không thế. Cái mà người Việt trân-trọng lại là sự thủy-chung về thể xác. 
Chứ, tinh thần thì lại hay phản-bội. Biểu hiện, là họ thường đứng núi này trông núi nọ, so sánh 
người đàn ông của mình với người khác. Điều này, tôi đánh giá là tệ hơn nhiều so với chuyện 
ngoại-tình về thể xác.  

Chuyện yêu-thương phụ nữ Việt cũng rất mệt. Một là yêu mà không được đụng đến người 
mình yêu, tức: yêu chay! Tình-yêu khác nào tình bạn. Còn, nếu lỡ đụng-chạm vào họ rồi, thì họ 
sẽ bắt đàn ông chịu trách nhiệm, biến chuyện tình yêu trở nên nặng nề, thành gông cùm trói 
chân, trói tay rất nhàm chán.  

Tôi thích cách yêu của phụ nữ phương Tây. Họ thoải mái, thậm chí có thể sống chung với 
người yêu. Thật ra, họ không hề buông thả chút nào, mà rất cẩn thận. Họ muốn xem xét mọi khía 
cạnh xem có phù hợp không đã, rồi mới tiến đến hôn nhân, tức: một đại sự suốt cả đời, mới dám 
ký vào bản cam kết ràng buộc nhau về pháp luật.  

Nói tóm lại, cảm nhận của tôi là: phụ nữ Tây tốt hơn phụ nữ Việt nhiều. (theo Cao Bá 
Tuấn trên mạng) 

 
Trích-dẫn đoạn viết dài giòng này, bần-đạo thấy tác-giả bài viết cũng rất gan dạ. Riêng bản thân bần 
đạo đây cũng chẳng dám nhi nhô lời bàn nào hết. 
Thật ra thì, bần đạo bầy tôi đây, nhân dịp này, dám mời bạn đạo/bạn đường ở đây đó, ta cứ vào cuộc 
suy-tư lai rai dài dài mà nhiều người gọi đó là “Chuyện phiếm Đạo/đời” hay sao đó, cho rõ nghĩa. Phiếm 
chuyện Đạo, hôm nay/mai ngày, là: phiếm về chuyện Mẹ (chứ không phải là Cha hoặc đức thánh cha) 
đâu mà làm gì. Phiếm chuyện Đạo, là tản mạn và phiếm như thế này: 

 
“Có thể nói mà không sợ sai lầm rằng: chứng-cứ về việc sùng-kính Đức Maria xuất tự lối phụng-
thờ mẫu-thần của dân ngoại qua đó, người mẹ được thờ kính nhiều hơn là con của bà. Điều này 
tạo cho những người tìm-hiểu việc sùng-bái Đức Maria, có được mấu-chốt giải-quyết mối bí-
ẩn/huyền-nhiệm của Babylon, hôm nay.  
 
Đạo Chúa rất thật, từng dạy cho ta biết rằng Giêsu Đức Chúa (và chỉ mình Ngài mà thôi) chính là 
đường, là sự thật và là sự sống. Chỉ mình Ngài mới có khả-năng tha thứ mọi lỗi tội. Rằng: chỉ 
mình Ngài, hơn hẳn mọi thụ-tạo trên trần-thế này, mới là Đấng sống một cuộc sống không bị tì-
vết do lỗi/tội tạo ra và chỉ mình Ngài mà thôi, mới là Đấng được tôn-sùng, thờ-kính, chứ không 
phải Mẹ Ngài.  
 
Thế nhưng, Đạo Công giáo La Mã, bằng vào bằng chứng cho thấy Đạo của Chúa từng chịu ảnh-
hưởng nhiều về chuyện này trong quá-trình phát-triển rộng khắp theo nhiều cách, đã xiển-dương 
tôn-sùng cả Đức Mẹ nữa.    
 
Bất cứ ai, có cơ-hội hoặc điều-kiện đi khắp năm châu, bốn bể sẽ nhận ra rằng tại bất cứ nhà thờ 
hoặc nguyện-đường lớn nhỏ trên thế-giới đều thấy có ảnh-tượng Đức Maria được đặt ở vị-trí rất 
nổi bật để mọi người được thấy mà chiêm-ngưỡng, hoặc thờ lạy. Khi lần chuỗi hạt Mân Côi, bà 
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con đi Đạo thường vẫn đọc kinh Kính Mừng Maria lặp đi lặp lại đến 9, 10 lần nhiều hơn cả kinh 
Lạy Cha, là kinh được Đức Chúa truyền-dạy ta hãy đọc.  
 
Người Công-giáo được dạy rằng: lý-do khiến ta nguyện cầu/cầu xin Đức Maria nói rằng Mẹ có 
thể chuyển-trao/cầu bàu ý-nguyện của ta lên Con của Mẹ, là Giêsu Đức Chúa, do bởi Mẹ là Mẹ 
của Ngài, chắc chắn là Ngài sẽ đáp-ứng lời cầu của theo yêu-sách của Mẹ, vì Mẹ. Điều này, lại 
đi ngược lại ý của Kinh thánh. Đúng là ý kiến này thường được nhắc nhiều trong các bài viết 
hoặc kinh-kệ do người đi Đạo tạo ra…  
 
Một ví-dụ dễ thấy nhất, là: thánh Anphong đệ Ligôri, Đấng sáng-lập Dòng Chúa Cứu Thế, đã 
từng viết nhiều lần trong sách của thánh-nhân, vẫn bảo rằng: kinh-nguyện ta đọc, muốn được 
hiệu-lực, thì hay nhất nên hướng về Đức Mẹ hơn Đức Kitô… 
 
Thánh Anphong Ligôri có nói: tội-nhân nào đi thẳng đến Chúa nguyện cầu Ngài thứ-tha mọi lỗi tội 
của mình, có khi gặp lúc Chúa đang giận dữ sao đó, nên sẽ thất-bại. Còn, nếu biết chạy đến 
cùng Đức Nữ Trinh Maria, thì Mẹ sẽ chỉ cần chìa “vú” cho con mình là Đức Giêsu bú, thì cơn giận 
của Ngài sẽ giảm hạ rất nhanh.” Lý-luận này, lại khác hẳn lời đối đáp được ghi chép ở Tin Mừng 
thánh Luca đoạn 11 câu 27, khi ấy người nữ-phụ được chữa lành, đã cất tiếng thưa với Ngài 
rằng: “Phúc cho lòng dạ cưu mang Ông, và vú ông đã bú.” Nhưng Ngài nói: “Phải hơn, phúc cho 
những ai nghe lời Thiên-Chúa và noi giữ.”  
 
Mặt khác, các ý-tưởng về vú mớm, cũng không xa lạ gì đối với dân ngoại tôn thờ Mẫu-thần dân 
ngoại. Nhiều hình-ảnh về việc tôn-thờ như thế đã được khai-quật cho thấy “vú mớm” của Mẫu-
thần này to lớn hơn thân-thể của bà. Trường hợp nữ-thần Diana, là rõ rệt hơn khi chứng-tỏ tính 
“mắn đẻ” của bà, người xưa đã vẽ và tạc tượng bà có cả trăm vú… 
 
Lâu nay, nhiều người Công giáo trên khắp thế-giới, vẫn hằng đọc kinh Kính mừng, lần chuỗi Mân 
Côi, đọc kinh truyền tin và kinh cầu Đức Nữ Trinh Maria còn nhiều hơn kinh nào khác. Có vị làm 
thử con tính cộng trừ nhân chia, mới thấy là: mỗi giây đồng hồ, Đức Mẹ sẽ phải nghe người dân 
đi Đạo cầu xin Mẹ giúp đỡ đến 46,296 lần. Xem như thế, thì: không ai ngoài Thiên-Chúa lại có 
thể làm được như thế. Tuy nhiên, mọi người Công-giáo đều tin rằng Đức Mẹ nghe đủ các kinh 
như thế. Chính vì vậy, mọi người cần phải tuyên-dương đưa Mẹ lên ngang hàng với bậc thần-
thánh, dù việc đó có hợp với Kinh thánh hay không!” (X. Ralph Woodrow, Mary Worship, Babylon 
Mystery Religion Evangelistic Association Inc, 1996, tr. 13-tt),  

 
Bàn luận nhiều sự việc như thế cũng chẳng để làm gì. Cũng chẳng làm Đức Maria bớt đi niềm sùng-
kính rất mẫu thân. Có lẽ, cũng chỉ nên và chỉ cần kể cho nhau nghe những câu chuyện na ná giống như 
“phiếm” để cho vui, là hay nhất. Vui rồi, sẽ nhớ hoài và nhớ mãi mọi sự thể trong đời người và đời mình, 
như truyện kể để mọi người vui, như sau: 

 
“Hai vợ chồng cãi nhau kịch liệt.  Anh chồng ra điều kiện: “Chúng ta mỗi người bước đi 10 bước 
về 2 hướng khác nhau.  Nếu đi trong 10 bước mà cả hai quay đầu lại thì không có chuyện 
gì. Còn sau 10 bước không ai quay đầu lại, thì coi như đường ai nấy đi.  Sau này có gặp lại nhau 
chúng ta vẫn coi nhau là bạn bè nhé !”  
 
 Anh chồng bước 9 bước, đến bước cuối cùng thì quay đầu lại và sững sờ khi thấy người vợ đi 
theo sát ngay sau lưng mình.  Người vợ điềm tĩnh nói:  “Chỉ cần anh quay lại, em sẽ luôn ở phía 
sau anh!”  Anh chồng nghẹn ngào nấc không thành tiếng, ôm choàng vợ vào lòng rưng 
rưng.  Còn người vợ lén quẳng viên gạch giấu sau lưng xuống đất, nghĩ thầm trong bụng:“Chỉ 
cần ông bước thêm 1 bước nữa, thì viên gạch của bà sẽ lên đầu ông rồi” (QD. Chuyển Tiếp).   
 

Bàn cho nhiều, phiếm cho căng, chi bằng ta đi thẳng vào khu vườn thượng-uyển của Đấng bậc thánh-
nhân hiền-lành, có những lời lẽ rất khuyên-nhủ như sau: 
 

“Kẻ làm con, hãy vâng-phục cha mẹ (trong Chúa),  
vì đó là điều phải.  
Hãy thảo-kính cha mẹ ngươi.  
Lệnh-truyền ấy là giới răn thứ nhất có kèm thêm lời hứa:  



55 
 

Ngõ hầu ngươi được phúc  
và hưởng thọ trên đất.” 

 (Êphêsô 6: 1-3) 
 
Thành ra, cứ thảo-kính cả mẹ lẫn cha, đều là điều đáng hưởng phúc. Bởi lẽ, có làm mẹ làm cha mới biết 
thế nào là thứ tình người của cha của mẹ, rất trong đời.  
 
Cha, thì đôi khi cũng bận-bịu, quên-lãng phận làm cha của mình. Nhưng, mẹ thì chẳng bao giờ quên 
được những tháng ngày mang nặng đẻ đau, rất mẫu tử.  
 
Bởi thế nên, có thảo và có kính mẹ hiền mình, mới biết thế nào là tình mẫu-tử, là: những thứ được 
“nhân-cách-hoá” thành thần-tượng rất Mẹ hiền. Mẹ hiền ở đây, cũng có thể là Mẹ Maria ở Đạo Chúa rất 
nhân và rất hiền như người Mẹ. Nhưng cũng có thể: Mẹ vẫn là “Tình Mẫu-tử” rất thánh-thiêng đã trở-
thành thần thành tượng cho mọi người cứ theo đấy mà phụng-dưỡng, tôn-sùng như và hơn Đức Chúa, 
hơn thần và thánh của mọi đạo. 
 
Thành gì đi nữa, tưởng cũng nên tôn và sùng tình Mẫu Tử của mọi người, mọi loài còn hơn cả thần và 
tượng, chốn dân-gian một đời người có các bậc làm Mẹ vẫn cứ được tôn-dương hoài, thánh Đấng 
thánh, như Đức Maria, Mẹ của ta. 
 
Trong tâm-tình cảm-mến Mẹ ta và mẹ người cũng rất thánh, rất hiền tưởng cũng nên hiên ngang hát 
nhạc đời có những câu sau đây: 

 
“Kể từ em vắng xa, 
Ngày tháng bơ vơ tên mình. 
Mùa thu mưa vẫn rơi, 
Không bước chân em tìm đến. 
 
Chuyện ngày xưa biết sao, 
Mỏi cánh chim bay phương nào. 
Còn ngày xuân ấm êm, 
Cho mình gọi tiếng yêu em. 
(Trường Sa – bđd)     
 

“Cho mình gọi tiếng yêu em” hay yêu Mẹ, tôn-sùng Mẹ rất thánh trong Đạo, vẫn là lập-trường và quyết-
tâm của người đi Đạo và giữ Đạo. Chí ít, là Đạo Chúa vẫn một lòng thờ kính Đức Maria, người mẹ hiền 
của các bà mẹ trên thế-giới; huống chi là Mẹ Việt Nam. 
 
Xác-tín thế rồi, cũng nên kêu gọi bạn và tôi, ta cứ thư-thả và hiên-ngang hát hò những giai-điệu của tình 
yêu, cả những “yêu Em” hay “yêu Mẹ” rất Maria, như thế này: 
 

“Chiều mưa không có em” 
Bờ đá công viên âm thầm 
Chiều mưa không có em 
Giăng mắc mây không buồn trôi. 
Gọi mùa thu lãng quên 
Vào tiếng mưa rơi êm đềm 
Trời còn mưa ướt thêm 
Cho dài ngày tháng không tên. 
 
Chiều mưa không có em 
Đường phố quên chưa lên đèn 
Chiều mưa không có em 
Biết lấy ai chia hờn tủi. 
 
Trời mùa thu lắm mây 
Còn bước em đi quên về 
Vòng tay ôm lẻ loi 
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Cho mình còn mãi thương nhau. 
(Trường Sa – bđd) 
 

Hát thì hát thế, vẫn đừng quên câu cùng những nhủ rằng: “Vòng tay ôm lẻ loi cho mình còn mãi thương 
nhau.” Vâng. Chính thế. Mãi thương Em, thương Mẹ và thương nhau. Đó chính là mục-tiêu của cuộc 
sống, với mọi người. 

 
Trần Ngọc Mười Hai 
Cũng đã, đang và sẽ hát trong lòng   

 những lời như thế. 
Suốt đời mình. 
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10. “Đưa bé đến trường bằng xe anh đạp.” 
Khi bước ra đường bình minh mới lên. 
Ba má đã khuyên mình nên đi sớm. 

Em hãy leo lên để anh đi liền!” 
(Phạm Duy – Đứa Bé Đến Trường)  

 
(Năm xưa trên cây xồi, Mẹ Maria ôi thôi!)  
Bần đạo đây, mỗi lần viết chuyện phiếm, thường trích-dẫn rất nhiều nhạc bản tình-ca ướt-át, hoặc nhạc 
đồng quê, sinh-hoạt thật không thiếu. Duy, có nhạc trẻ nhỏ như hôm nay, thật cũng ít. 
 
Chính vì ít, nên bần đạo cũng chẳng bận tâm nhiều đến âm-giai, tiết-điệu mà nhiều lần chỉ chú ý đến ca-
từ/lời lẽ sao cho thích hợp với chủ-đề mình muốn bàn mà thôi. Thú thật thì, nhạc đời về tình yêu-đương 
đôi lứa, thấy rất nhiều. Còn về tình đời bé nhỏ của con trẻ lại thật rất ít. Ít-oi, như các ca từ bên dưới vẫn 
hát rằng:    
 
Đưa bé đến trường từ nơi xóm hẹp.  
Qua những con đường vòng quanh đã quen.  
Ra tới công viên ngựa xe như nước.  
Len giữa đám đông chật như đóng nêm.  
Trên xe, trên xe em nói huyên thuyên.  
Bao nhiêu, bao nhiêu chuyện cổ tích tiên,  
anh tuy nghe luôn, anh vẫn quên liền.  
 
Thôi em, thôi em con dốc nghiêng nghiêng.  
Anh đang leo lên nghẹt thở đứng tim.  
Xin em im đi cho anh gắng anh đạp!  
Xe lăn bon bon chuông bấm kinh coong.  
Đang đi em xin ngừng lại gốc soan,  
cho em giơ tay em hái hoa đẹp.  
 
Thôi em, thôi em ta hãy đi mau.  
Không ai, không ai chờ đợi bé đâu.  
Anh nghe như chuông nơi mái trường reo. “ 
(Phạm Duy – bđd) 

 
Thú thật với bạn đọc, rằng: viết phiếm mà không kèm giòng nhạc êm ái, có tiết-điệu diễm-kiều/ủy mị, thì 
rất khó. Khó là bởi, viết mãi rồi thấy mình toàn những nói và nói, chẳng để người đọc lắng nghe. Mà, 
người đọc nào chịu nghe nếu không có giòng âm-nhạc ướt-át/trữ-tình cơ chứ. Thế nên, hôm nay, trước 
khi đi vào chi-tiết cần viết phiếm, xin mời bạn ta nghe thêm ít câu nữa: 

 
Xe đi loanh quanh, mưa xuống nhanh nhanh.  
Chân anh, chân em tràn ngập nước văng.  
Anh em ca lên cho đỡ run lạnh.  
Ca lên, ca lên câu hát anh em.  
Ta thương yêu nhau, đời là cõi tiên.  
 
Nay mai xa nhau, kỷ niệm chẳng quên!  
Đưa đón em bằng một xe móp mẹp.  
Đưa đón em bằng tình anh với em.  
Đưa đón em sao mà vui tha thiết.  
Đưa đón em như là đưa người tình.  
Mai mốt em thành người trong xã hội.  
 
Chức lớn sang giầu, nổi danh khắp nơi.  
Em có đi chơi bằng xe hơi mới.  
Xin chớ cán xe đạp của anh, bé ơi!  
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Xin chớ cán xe đạp của anh, bé ơi!  
(Phạm Duy – bdd) 
 
Nói gì thì nói. Viết gì thì viết. Viết cho lắm, cho nhiều mà không nghe người đọc phản-hồi, thì hỏng bét, 
đấy bạn ạ. Bởi thế nên, hôm nay, bần đạo đã từng nghe người đọc có bạn phản-hồi về chuyện hôm 
trước bần đạo nói về việc tôn-sùng Đức Maria, vẫn chưa đủ ý, đủ lời. 
 
Thật vậy, nay bèn xin phép bạn đọc, ta nghe thêm đôi điều về chuyện này. Trước nhất là lời lẽ của đấng 
bậc thày dạy, rất thần-học, rằng: 

 
“Thật ra thì, lối bắt-chước Thiên-Chúa một cách trực-tiếp như thế, lại vắng bóng ở thư đích-thực do ông 
Phaolô soạn. Bởi lẽ, ông cũng có khuyên những ai dõi bước theo chân ông hãy sao/chép gương lành 
của Đức Kitô mà thôi.  
 
Thế nhưng, do bởi ta chỉ hiểu biết rất ít về Đức Giêsu do ông Phaolô trưng-dẫn tựa như lời ông dặn tín-
hữu dân ngoại: hãy theo mẫu gương của chính ông hoặc các cộng-sự-viên gần ông nhất, là thứ mẫu và 
gương họ tạo về Phaolô như lời lẽ trong thư thứ nhất Côrintôi đoạn 11 câu 1 từng tuyên-bố: “Anh em 
hãy bắt chước tôi, cũng như tôi đối với Đức Kitô.”  
 
Và, đoạn 4 câu 16 trong thư này, ông còn thôi-thúc tín-hữu nhiều hơn nữa về chuyện bắt-chước như 
sau: “Vậy, tôi khuyên anh em hãy biết theo gương tôi.” 
 
Theo cách các nhà mô-phạm vẫn tỏ-bày, thì điều này có vẻ như lời khuyên-bảo về Đạo gửi đến tín-hữu 
ở Côrintô, ông Phaolô đề-nghị họ hãy sống và làm như ông từng thiết-lập quan-điểm mới về đạo-lý trong 
đó tín-hữu thấy mình trước nhất có được trạng-huống này là từ Đức Kitô; thứ đến là do Thiên-Chúa mà 
ra.  
 
Với một Người Cha ở rất xa và một Đức Kitô không diện-mạo rõ ràng, thì lời khuyên của ông Phaolô đưa 
ra là dành để cho các tín-hữu mới tòng-đạo còn nhút-nhát khiến họ có thể xem những người gần-gũi với 
họ xem có ai khiến họ tin-tưởng được hay không, mà thôi. 
 
Xem như thế, đã bắt-đầu thấy có xu-hướng rất dễ thấy nơi các vị theo Công giáo hoặc Chính-thống-giáo 
tạo khuôn-mẫu, những người môi-giới và trung-gian hoà-giải giữa các kẻ tin và Thiên-Chúa. Các người 
trung-gian khi xưa, là: Đức Kitô và ông Phaolô. Và sau này, nhờ nguồn hứng của cộng-đoàn Phaolô khi 
ấy, là: Đức Maria, Mẹ của Đức Giêsu Đấng-bậc trong một số nguồn-cội của Đạo Chúa lại có khuynh-
hướng được đối-xử gần như nữ-thần, ít ra là Đấng Thứ Tư trong Bốn Ngôi Thần Thiêng Thánh ái. 
 
Vào các thế-kỷ đầu của Hội thánh, các Đấng được các thánh tử-vì-Đạo gộp chung lại làm một và từ đó, 
một số các thánh khác ngày càng làm như thế. (Xem Gs Geza Vermes, Khuôn Trăng Diện mạo Ngài 
thay đổi: Đức Giêsu và cuộc sống trọn lành theo ông Phaolô,  
www.giadinhanphong.blogspot.com 14/3/2016) 
 
Những giòng suy-niệm trên đây đại-ý muốn bảo rằng: Đạo của ta cũng đã tạo hình-tượng để dân con 
mọi người tôn-thờ và bắt chước Đức Maria là mẹ hiền của Hội-thánh luôn thương-yêu, che chở và cầu 
bàu cho con cái của Mẹ. Tuy nhiên, chừng như ta lại cứ tôn-sùng/phụng thờ Mẹ quá độ, đến là thế.    
 
Tôn-sùng Mẹ đến như thế, như thể nghệ-sĩ già họ Phạm đã đưa lên thành ca-khúc, rất như sau: 
 
“Đón bé ra trường, chiều mưa hoang lạnh.  
Manh áo tơi trùm cả em, lẫn anh.  
Thương chiếc xe xanh, nhỏ xinh ướt át. 
Nhưng ấm trong tim hồi chuông giáo đường.  
Đón bé ra trường, chiều mưa xám xịt.  
Đi giữa hai hàng đèn đêm đứng im.  

 
Em bé co ro ngồi ôm tay lái.  
Anh cũng so vai còng lưng tiến lên.  
Nhưng em không quên em nói, em khoe.  

http://www.giadinhanphong.blogspot.com/
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Hôm nay cô cho mười điểm, thích ghê!  
Nhưng đôi tai anh đâu có nghe gì. 
 
Thôi em, thôi em khi nước mưa tuôn,  
xe đang đi trên đường hẹp đất trơn.  
Em im đi cho anh gắng anh đạp!  
(Phạm Duy – bđd) 

 
Tôn-sùng hay phụng-thờ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ loài người, cũng là biểu-tượng của sự 
tôn-trọng và cảm-kích tình mẫu-tử trong đời người. Tuy nhiên kể nhiều về tình này cũng có khác biệt 
như truyện kể dài ở bên dưới. 
 
Truyện, là truyện như thế này đây: 

 
“Tôi không khó khăn nhận ra mẹ khi bà vừa bước ra khỏi trạm kiểm soát an ninh phi trường. Một tay kéo 
chiếc valy nhỏ, một vai mang chiếc xách tay, mẹ thong dong như trôi theo dòng người. Dáng mẹ trông 
mảnh mai, thanh nhã, linh hoạt dù rằng đã ở cái tuổi tám mươi. Tóc đã bạc phơ. Chiếc áo sơ mi màu 
trắng như giúp khuôn mặt mẹ tươi tắn hơn ngày tôi gặp mười lăm năm trước. Mẹ đưa mắt tìm kiếm. Tôi 
giơ tay vẫy. Bà mừng rỡ vẫy lại. Tôi cười khi mẹ đến gần: 
-Chào mẹ! 
Mẹ buông rơi chiếc va ly, mở vòng tay ôm ghì lấy tôi. Tôi cũng ôm xiết mẹ mà sao không cảm nhận chút 
nồng ấm nào. 
 
Từ khi chưa đầy một tuổi, ba mẹ tôi đã đành đoạn bỏ rơi tôi. Thôi nôi, ngoại cúng kiến van vái. Lên ba, 
ông ngoại mất. Lên năm, bà ngoại lìa đời. Cậu mợ tôi thừa hưởng gia sản nên… thừa hưởng luôn việc 
săn sóc dưỡng dục tôi. Vì vậy mà khi khôn lớn, tôi hầu như quên hẳn mình còn đủ cha đủ mẹ. 
 
Tôi lái xe vào trung tâm thủ đô, chạy vòng vòng cho mẹ xem phố xá rồi quẹo sang đường Constitution. 
Tôi chỉ mẹ xem đài tưởng niệm Washington, tòa Bạch ốc và hứa một ngày khác sẽ đưa mẹ vào xem tận 
bên trong. Mẹ nói mẹ muốn ưu tiên gặp em của mẹ, còn việc tham quan chừng nào cũng được. Tôi cho 
mẹ biết cậu mợ đang chu du Âu châu, hai tuần nữa mới về. Sợ mẹ hiểu lầm, tôi giãi bày: 
-Cậu mợ ghi tên đi chơi trước ngày mẹ báo tin qua đây nên không hủy bỏ được. Con đã xin nghỉ một 
tháng. Trong tháng đó mình sẽ đi một vòng sơ khởi nước Mỹ. Mẹ sẽ gặp em trai mẹ vào tuần lễ thứ ba... 
 
Tôi ngưng nói khi thấy mẹ xoay mặt về khung cửa kính. Nhân lúc xe qua cầu, tôi cất cao giọng: 
-Đây là sông Potomac. Đi xuôi dòng sẽ trông thấy một phần hình ảnh rất đẹp của thủ đô. Nhà của con 
phía thượng dòng cách đây độ nửa giờ. 
 
Mẹ vẫn nhìn quang cảnh thành phố, chỉ có tiếng “thế à” hờ hững vang lên. Tôi nhìn đồng hồ và mừng là 
đã tới giờ cơm chiều. Tôi nói nhỏ nhẹ: 
-Suốt ngày đêm trên máy bay, chắc mẹ thèm cơm. Khu thương mại Eden của người Việt vùng này có 
một nhà hàng nấu món canh chua cá bông lau, cá kho tộ ngon lắm! 
Bà nói giọng mệt mỏi: 
-Nói chung thì mẹ thèm một tô phở. 
Một cái gì nghẹn ngào đột ngột trào dâng trong tôi. Hai mươi năm tập kết ra Bắc mẹ đã bị đồng hóa. 
Không chỉ thay đổi cả giọng nói, ngôn từ mà lơ là luôn cả món ăn ưa thích của miền Nam. Tôi ngờ rằng 
bà không phải là người sinh ra tôi… Tôi đưa mẹ vào tiệm Phở Xe Lửa và gọi tô đặc biệt. Mẹ khen ngon 
hơn phở ở Sài Gòn. “Nhưng vẫn thua phở Hà Nội”, tôi nhanh nhẩu tiếp lời. Mắt mẹ thoáng chút ngạc 
nhiên rồi lặng lẽ quan sát xung quanh… 
 
Tôi cũng quan sát bà. Tôi giống mẹ lạ lùng. Chắc chắn nhìn chúng tôi, không ai nghĩ khác hơn là mẹ và 
con. Mà giống mẹ để làm gì khi tâm hồn chúng tôi không có chút gì hòa điệu… Tôi nhấn một chiếc nút 
trên trần khi xe sắp quẹo vào driveway và lái thẳng vào garage. Trong khi tôi mở cóp nhấc xuống các 
hành lý, mẹ đi ra phía trước đường. Tôi bước đến bên mẹ khi bà ngắm nghía ngôi nhà, trầm trồ: 
-Nhà của con đây hả? To và đẹp quá, ngoài tưởng tượng của mẹ. Quang cảnh cũng thật sáng sủa tươi 
mát. 
Tôi cười buồn: 
-Chúng con mới mua năm ngoái và chắc cũng sắp bán… 
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Giọng mẹ thảng thốt: 
-Tại sao thế? 
Tôi nắm cánh tay mẹ dìu đi: 
-Mẹ vào nhà nghỉ ngơi. Từ từ rồi mẹ sẽ biết... 
Tôi bấm số liên hợp và mở toang cánh cửa. Mẹ bước vào, đứng sững người trên tấm thảm nhỏ mang 
chữ welcome. Dường như mẹ không tin những gì mẹ đang thấy. Mẹ ngập ngừng bước đi, mắt dừng lại 
từng vật trang trí ở phòng khách, phòng gia đình, miệng lẩm bẩm lời tán thưởng. Khi mẹ hướng về khu 
bếp, tôi biết mẹ sẽ ở đây lâu hơn nên lặng lẽ trở ra ngoài mang hành lý vào nhà.  
 
Khóa cửa xong, tôi đảo mắt tìm mẹ. Bà đang ở trong phòng đọc sách, đứng lặng yên trước bàn thờ. Mẹ 
không nhìn các tượng Phật rất đẹp tôi thỉnh tận Thái Lan. Mắt mẹ đang đăm đăm nhìn di ảnh của Huy. 
Anh mặc áo tiểu lễ hải quân với dây biểu chương, trên một nắp túi là chiếc huy hiệu hạm trưởng và bảng 
tên Lê Quang Huy. Bên kia là hai hàng huy chương nhiều sắc màu khác biệt. Và Huy đang tươi cười… 
Mẹ nói bằng giọng ngạc nhiên mà bình thản: 
-Sao con không nói gì với mẹ? 
Tôi lắc đầu: 
-Để làm gì? Mẹ có biết gì về ảnh đâu và chắc cũng không ưa ảnh! 

 
Mười lăm năm trước, khi về chịu tang ba tôi, tôi đã từ chối trả lời mọi câu hỏi của mẹ. Tôi muốn cho thấy 
khi bà đã có can đảm bỏ rơi tôi thì tôi cũng có can đảm coi như đời tôi không dính dáng gì tới bà. Mãi 
gần đây, khi mẹ ngỏ ý muốn qua thăm chúng tôi, Huy khuyên tôi nhận lời, dù gì bà cũng là người sinh 
thành ra mình. Tôi nghe lời khuyên nhưng chỉ một mình tiếp đón mẹ. Huy chết bất thần vì cơn đột quỵ. 
Mẹ nhìn khắp bàn thờ rồi quay phắt sang tôi: 
-Sao không thấy con thờ ba con? 
-“Thờ ba? Tại sao con phải thờ ba? 
 
Mặc dù đã tự nhủ, tôi vẫn không dằn được cơn bực tức bùng vỡ. 
Mẹ quay đi, lặng lẽ thắp nén nhang cắm vào lư hương, nhìn Phật Bà, nhìn Huy rồi thở dài lặng lẽ bước 
lên thang lầu. Tôi đã từng nghe nhiều tiếng thở dài tương tự của mẹ trong suốt thời gian mười ngày về 
dự đám táng ba tôi. Tôi đã cho bà thấy tôi không chỉ dửng dưng với người chết mà còn lạnh lùng với cả 
người còn sống. Liệu có ai cư xử khác tôi khi suốt quãng đời dài gần bốn mươi năm mà chỉ vài lần được 
nghe nhắc đến mẹ cha mình bằng lối bông đùa. 
 
Năm tôi lên mười bốn, sau trận Mậu Thân khói lửa khắp Chợ Lớn Sài Gòn, một bữa, lần đầu tôi nghe 
cậu nhắc tới ba mẹ. 
 
Trong bộ đồ trận rằn ri mang lon trung tá, cậu ra vẻ trịnh trọng: 
-Nè, Phượng! Con có biết là suýt nữa con đã có dịp trùng phùng ba mẹ con không? 
Trong khi tôi tò mò lắng nghe, cậu tỉnh bơ tiếp: 
- Nhưng vì cậu thấy họ không xứng đáng làm bậc cha mẹ, cậu đã đuổi họ về mật khu rồi! 
Tôi thường cười với mỗi cợt đùa của cậu nhưng lần đó tôi mím môi muốn khóc. Năm hai mươi mốt tuổi, 
khi tôi đưa Huy về nhà giới thiệu nhân buổi tiệc mừng cậu thăng cấp tướng, cậu nói nhỏ vào tai tôi: 
-Chà chà! Như vầy là kẹt cậu rồi! Con mà chọn tên hải quân đó làm chồng thì cậu khốn khổ với chị cậu. 
Tuy nhiên, nếu con… năn nỉ cậu, cậu cũng liều cho con làm… bà thiếu tá. 
 
Tôi vẫn cười thầm về chuyện này vì bốn tháng sau, sự thể đảo ngược. Chính cậu lại là người phải “năn 
nỉ” tôi để cả gia đình được lên tàu của Huy rời khỏi Việt Nam.Chúng tôi thành hôn ở Mỹ. Huy trở lại đại 
học, tôi đi làm ngày đêm. Rồi lần lượt hai đứa con ra đời. Huy ra trường đi làm. Tôi vào đại học. Vất vả 
mà hạnh phúc. Tôi quá bận rộn để nhớ về quê cha đất tổ, cho tới mười năm sau tôi mới lại nghe tin tức 
ba mẹ. Lại vẫn do cậu đưa tin. Cậu tôi cho biết đã liên lạc được với chị của mình. 
 
Không lâu sau đó tôi liên tiếp nhận được thư ba mẹ tôi bày tỏ lòng khao khát mong nhận được thơ tôi và 
hình ảnh gia đình. Và tiếp đến là những lá thư mong mỏi tôi về Việt Nam. Tôi nhận thư, tôi đọc, lòng ngơ 
ngẩn, bâng khuâng nhưng không có chút hứng thú trả lời. Thậm chí nhiều năm sau, cái tin ba tôi đau 
nặng cũng chỉ được đón nhận với lòng dửng dưng. Huy bảo tôi nên về. Cậu mợ gọi điện bảo tôi phải về. 
Tôi thưa với cậu mợ rằng tôi không có cha mẹ nào khác ngoài cậu mợ nhưng cậu mợ tiếp tục thúc bách 
và giảng đạo lý. Tôi rủ cậu mợ cùng về. Cậu bảo cậu không muốn giỡn mặt với chính quyền cộng sản. 
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Cuối cùng tôi khăn gói một mình lên đường. Thời điểm này chúng tôi còn nghèo nên Huy đành ở lại với 
hai con. Nhưng đoạn đường quá xa để ba tôi không thể chờ. Ông vĩnh viễn ra đi vài giờ trước lúc tôi 
bước vào ngôi nhà xưa. Dù vậy tôi vẫn còn kịp nhìn mặt ba tôi. Nhìn chỉ một lần mà vẫn đủ để khuôn 
mặt già nua, khắc khổ, hoàn toàn xa lạ đó theo tôi về tận xứ Mỹ. 
 
Thỉnh thoảng nhân một liên tưởng về dòng họ ai còn ai mất, khuôn mặt của ông lại hiện ra cùng với 
những tiếng thở dài của mẹ. Thế mà tuyệt nhiên, tôi không hề nghĩ đến việc thờ phượng ông…Mẹ nằm 
trong buồng riêng suốt đêm ngày, mãi đến tối hôm sau mẹ mới tươi tỉnh hẳn. Tôi rủ mẹ đi ăn đồ biển. 
Mẹ ăn tự nhiên, ngon lành. Nếm đủ tôm cua nghêu sò ốc hến. Luôn cả hào tươi. Lâu lắm mới có dịp ăn 
ngoài, tôi cũng tận lực nuốt. Trên đường về nhà, mẹ hỏi: 
-Cậu bảo con có hai thằng con trai. Chúng nó đâu mà mẹ chưa gặp? 
-Tụi nó đều đã lập gia đình. Mỗi đứa ở mỗi tiểu bang khác nhau, khá xa. Đứa lớn ở Georgia, có hai con, 
đứa nhỏ ở Texas, đang chờ con đầu lòng. Con đã sắp xếp để mẹ đến chơi với chúng nó, mỗi đứa vài 
ngày, sau khi mẹ gặp cậu mợ. 
Mẹ nhìn tôi, dò hỏi: 
-Con ở đây một mình sao? 
Tôi gật đầu: 
-Vì vậy mà con có ý muốn bán nhà này về sống với mấy đứa nhỏ, luân phiên mỗi đứa một thời gian. Tụi 
nó đang năn nỉ con về ở chung. 
Giọng mẹ ngập ngừng: 
-Phải thú nhận rằng mẹ vừa trông thấy căn nhà này là mê ngay. Nếu con bán thì bán cho mẹ. Mẹ con ta 
sẽ ở đây, mãi mãi tới ngày mẹ chết… 
 
Tôi đăm đăm nhìn mẹ. Tôi đã biết từ lâu là mẹ rất giàu, chỉ ngạc nhiên về ý cuối. Nó đến quá bất ngờ 
như là một nhánh gai quẹt vào người. Tôi nghe xót đau, khó chịu. Tôi không chuẩn bị việc này, cũng 
không muốn nó xảy ra. Đầu óc tôi đông cứng. Chợt hình ảnh Huy hiện ra, miệng cười cười. Ba tháng 
nay, từ ngày anh mất, khi tôi gặp điều gì khó xử là anh lại hiện về. Nụ cười của anh luôn luôn giúp tôi tìm 
giải pháp. Tôi thấy bao nhiêu phiền phức nếu cho mẹ ở chung. 
 
Tôi đã quen với cuộc sống không có mẹ. Chỉ mới hai mươi bốn tiếng đồng hồ “có mẹ” mà tôi đã chịu 
đựng biết bao gượng ép. Mẹ nhìn tôi dò hỏi. Tôi nói: 
-Con mới mất anh Huy. Con cần một thời gian yên tĩnh. 
-Mẹ cũng cần có thời gian sắp xếp mọi việc ở Việt Nam. Năm tới mẹ trở qua sống hẳn với con. Con 
đồng ý chứ? 
 
Tôi không biết nói gì hơn. Tôi như nghe tiếng Huy văng vẳng: 
-Đừng làm mẹ buồn! 
Tôi cố nhìn vào bóng đêm loang loáng tìm hình bóng Huy nhưng chỉ thấy ánh đèn đỏ vừa bật ở ngã tư… 
Sau năm ngày dạo chơi phố xá và ngắm cảnh Nữu Ước, chúng tôi dành hai đêm thử thời vận ở sòng 
bạc Atlantic City. Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, cả hai mẹ con thắng lớn. Chúng tôi về đến nhà, tẩy rửa 
xong lớp bụi đường thì trời tối hẳn. Tôi thấy mệt mỏi nhưng mẹ tỉnh bơ đề nghị để mẹ nấu ăn ở nhà. Tôi 
nói sẽ ăn ở nhà nhưng mẹ khỏi nấu. Mẹ không tỏ gì ngạc nhiên khi tôi gọi thức ăn bằng điện thoại. Bà 
ngồi thoải mái trong bộ ghế êm ái, xem truyền hình đưa tin thế vận hội. Tôi sắp đặt chén đũa, khăn ăn 
và nước ngọt rồi ngồi xuống cạnh mẹ. 
 
Chợt mẹ quay sang tôi, giọng ngập ngừng thiếu tự nhiên: 
-Mẹ phải nói với con chuyện này. Em trai con muốn nhờ mẹ hỏi con giúp nó một việc. 
Em trai tôi? Tôi từ từ hình dung đứa em trai của mình. Tôi đã nhớ ra một hình dáng hiền hòa thường 
quanh quẩn gần tôi. Cũng như cậu và mẹ, em tôi nhỏ thua tôi năm tuổi. Nhưng nó khác với tất cả chúng 
tôi là đã không chào đời ở miền Nam. 
Tôi nhìn mẹ chờ đợi. Giọng mẹ đều đều: 
-Đứa con gái út của nó học rất giỏi. Năm tới lên đại học. Nó muốn nhờ con giúp cháu qua học bên này. 
Nó không muốn cho cháu ở nội trú. Nó xin cho cháu ở với con. Cơ bản là con không phải tốn kém gì hết. 
Mẹ sẽ lo đi chợ, nấu ăn cho cả nhà... 
 
Cơn giận chợt ứ lên ngực làm tôi khó thở. Tôi hít vào một hơi thật sâu. Tôi biết là mở miệng lúc này tôi 
sẽ nói ra lời cay độc. Tôi nhìn ra ngoài trời đang đổ mưa với những ánh chớp liên hồi. Tôi nhớ tới những 
cơn mưa đầy sấm sét trong căn nhà thênh thang thuở lên mười. Thuở đó cậu tôi đổi đi đơn vị xa và mợ 
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theo cậu. Người giúp việc thì ngủ gần bếp, xa căn buồng riêng biệt của tôi. Tôi đã vô cùng sợ hãi và 
từng ước ao có được một đứa em. Bây giờ tôi đâu còn cần. Tôi nói chầm chậm: 
-Thì ra mẹ qua đây không phải vì con mà vì tương lai cháu nội của mẹ! 
Bà nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên: 
-Con nói gì lạ vậy. Tất nhiên mẹ qua đây là vì con, bởi vì mẹ muốn bù lại thời gian ba mẹ bỏ bê con. Mẹ 
không hề vì cháu nội. Nó chỉ ngỏ lời sau khi biết ý định của mẹ. 
Mẹ đưa tôi lá thư cầm sẵn: 
-Đây là thư nó gửi cho vợ chồng con. 
Tôi hững hờ nhận. 
Mẹ tiếp: 
-Thật ra nó cũng đã hỏi các thủ tục xin ở nội trú. Không có con ở đây, con của nó vẫn qua đây học. Mẹ 
thấy điều quan trọng là có người ruột thịt cận kề, coi sóc, nhắc nhở. 
Tôi cười chua xót, không còn ngăn được lời mai mỉa: 
-Ruột thịt? Có là ruột dư với thịt thừa! Và mẹ đã từng cắt bỏ không thương tiếc! 
Mẹ nhìn tôi đăm đăm: 
-Con vẫn còn giận mẹ đến thế sao? Lần con về, mẹ đã hết lời giải thích… 
-Con vẫn nhớ các lời giải thích đó: Ba mẹ đâu có muốn xa con, chẳng qua chỉ vì muốn góp phần giành 
độc lập, thống nhất đất nước. 
-Thì đất nước đã độc lập thống nhất, sao mẹ và cháu nội không ở Việt Nam mà hưởng. Mẹ buông tiếng 
thở dài. Tôi cũng chợt nhận ra mình vừa buông lời xỉa xói hỗn hào. Tôi trầm giọng: 
-Con xin lỗi. Hễ nhớ đến những ngày con bị bỏ rơi là cứ muốn nổi xung thiên… 
-Mẹ phải làm gì để được con tha thứ, quên đi chuyện cũ. Con nghĩ lại đi. Ba mẹ đâu có gửi con cho ai xa 
lạ. Người đó chính là ba mẹ ruột của mẹ. Con lúc nào cũng nhận được trọn vẹn tình thương và chăm 
sóc… 
 
Tôi cố giữ giọng bình thường: 
-Ba mẹ ruột của mẹ chớ đâu phải ba mẹ ruột của con! Suốt tuổi thơ của con, con bị bạn bè cười nhạo là 
đứa trẻ mồ côi, là con không cha không mẹ! 
 
Nước mắt tôi tự dưng ứa ra, rơi dài xuống. Mẹ đứng lên, bước lại ôm choàng lấy tôi. Tôi khóc nức nở 
trên vai mẹ. Khi muộn phiền đã dịu xuống, tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ: 
-Mẹ không thấy là mẹ không công bằng sao? Lúc con ở cái tuổi rất cần sự săn sóc của ba mẹ thì ba mẹ 
bỏ đi biền biệt. Còn bây giờ, khi mẹ muốn ở gần con thì mẹ đã bước vào cái tuổi gần đất xa trời, cái tuổi 
mẹ cần con chớ con không cần mẹ. Thật lòng mà nói, cho tới giờ phút này, con không một mảy may 
cảm thấy chút gì thương yêu mẹ, thì nói chi thương yêu cháu. 
 
Mẹ ôm mặt, thân hình thả rơi lên ghế. Tôi nghe tiếng nấc của mẹ và nghe lòng chùng xuống. Tôi nói 
nhanh như sợ không còn nói được: 
-Nhưng có điều chắc chắn là con cũng không thể chối bỏ mẹ không phải là mẹ của con. “Chừng nào mẹ 
muốn ở với con, mẹ cứ ở. Chừng nào mẹ muốn đi, mẹ cứ đi.” Điều em con muốn, cháu con muốn, con 
khó mà nói được lời từ chối! 
 
Mẹ vẫn ngồi yên, thút thít khóc. Đúng lúc tôi muốn ngồi xuống ôm lấy mẹ thì tiếng chuông reo. Tôi thở 
hắt ra, bước về phía cửa nhận thức ăn mang tới…Rời San Francisco trên chiếc xe chở khách chúng tôi 
ôn lại những địa điểm đã viếng thăm qua ba ngày ở vùng vịnh. Mẹ tỏ vẻ hài lòng đã được chính mắt 
chiêm ngưỡng chiếc cầu nổi danh Golden Gate. Mẹ cũng yêu thích cái công viên cùng tên với khung 
cảnh nên thơ thanh bình mà mẹ gọi là hồ Tịnh Tâm. 
 
Hai ngày ở San Jose, ấn tượng nhất đối với mẹ là những hình ảnh sinh động, huy hoàng và lạ mắt của 
vô số loài sống dưới nước hiển hiện ngay trước mắt trong Monterey Bay Aquarium. Khi chúng tôi về tới 
quận Cam. Cậu và các con cháu đón chúng tôi ở bến xe, chỉ thiếu có mợ. 
 
Khi tôi thông báo mẹ sẽ sang thăm gia đình cậu, cậu nói sẵn sàng gặp mẹ nhưng từ chối cho chúng tôi 
tạm trú. Nhà cậu mợ rất rộng, nhiều buồng ngủ. Vợ chồng con cái tôi mỗi khi qua Cali là ở nhà cậu mợ 
hà rầm. Cậu mợ hẳn phải đau lòng khi lần này để tôi ở khách sạn chỉ vì… có mẹ!. Mợ không muốn chứa 
mẹ trong nhà. Hai đứa em trai của mợ đều bị tập trung, một bỏ xác trong rừng Yên Bái. 
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Mỗi ngày trong suốt một tuần, cậu lái xe đến khách sạn đón chúng tôi đi viếng thăm hết nơi này đến nơi 
khác. Ngày đầu, cậu dành cho khu Little Saigon. Mẹ thú nhận là rất ngạc nhiên về mức phát triển quy 
mô và sự phồn vinh sang giàu của người Việt tỵ nạn. Những ngày kế dành cho danh lam thắng cảnh. Có 
ngày chúng tôi bay khỏi thành phố đỏ đen Las Vegas về phía Bắc để chiêm ngưỡng Grand Canyon vô 
cùng kỳ vĩ ngoạn mục. Cậu thường dùng khoảng thời gian di chuyển để hỏi mẹ về gia đình và dòng họ ở 
quê nhà. Cậu cũng kể về cuộc đời của cậu trong suốt nửa thế kỷ không gặp chị. Tôi vô cùng thú vị được 
nghe hai chị em nhắc lại những kỷ niệm thời họ sống bên nhau… 
 
Đêm chót trước khi rời Quận Cam trở lại Maryland chúng tôi được cậu mời một bữa tiệc cá 7 món, đặc 
sản Cali. Khi chúng tôi đến nhà hàng, tôi thật sự ngạc nhiên và vui mừng khi thấy có cả mợ hiện diện. 
Mợ đứng lên vui vẻ chào hỏi và mời mẹ ngồi bên cạnh. Mợ vốn hoạt bát, nên mẹ lúc nào cũng cười tươi. 
Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Lúc chờ tính tiền cậu hỏi mẹ bao giờ về Việt Nam. Mẹ bảo còn lâu, 
khoảng sáu tháng nữa. Và năm tới có thể là qua ở luôn. Cậu gật gù nhìn mẹ rồi nhìn tôi. 
 
Tôi tưởng cậu tán thành quyết định của mẹ nhưng cậu chậm rãi nói: 
-Phải nói là rất ngạc nhiên khi nghe chị tính qua Mỹ ở luôn. Chị biết không, khi xưa nhiều người chủ-
trương đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào! Mấy chục năm qua, Ngụy đã nhào Mỹ đã cút thế mà giờ 
đây có người từng đánh đuổi Mỹ lại cứ muốn … “cút” theo Mỹ! 
 
Tôi bật cười nhưng kịp hãm khi thấy mặt mẹ sa sầm… Về Maryland, theo dự trù chúng tôi nghỉ ngơi ba 
ngày trước khi bay xuống Georgia và Texas. Nhưng chỉ mới qua đêm, buổi sáng mẹ buồn rầu đổi ý. Mẹ 
muốn về ngay Việt Nam. Tôi ngỡ ngàng. Nhưng tôi chợt hiểu ra. Câu trêu chọc của cậu đã chạm tự ái 
mẹ.” 
 
Truyện kể thì như thế. Chẳng có ý tuyên-truyền chính-trị quốc/Cộng, cũng chẳng muốn phổ biến thói 
quen tôn sùng Đức Mẹ đến độ thờ lạy. Có nhớ, có lần bần đạo chợt nhận ra ca-từ ở bài hát mình vẫn 
cùng hát với cộng-đoàn tình-thương đến 60 năm trong đó có câu: 
 
“NĂM XƯA TRÊN CÂY SỒI  
LÀNG FATIMA XA XÔI, 
CÓ ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI  
HIỆN RA UY LINH SÁNG CHÓI.  
MẸ NHẮN NHỦ NGƯỜI ĐỜI  
HÃY MAU ĂN NĂN ĐỀN BỒI, 
HÃY TÔN SÙNG MẪU TÂM ,  
HÃY NĂNG LẦN HỘT MÂN CÔI. 
MẸ MARIA ƠI! CON VÂNG NGHE MẸ RỒI,  
SỚM CHIỀU TỪ NAY THỐNG HỐI.  
MẸ MARIA ƠI! XIN MẸ ĐOÁI THƯƠNG NHẬM LỜI  
CHO NƯỚC VIỆT XINH TƯƠI,  
ĐỨC TIN SÁNG NGỜI.”   

 
Thôi, chết thật rồi, các cụ ạ! Xin gì không xin lại đi xin cho đất nước Việt Nam, ôi thôi! “đức tin sáng ngời” 
là thứ, là điều chỉ có Chúa mới cho thôi. Còn Đức Maria, dù là Mẹ Việt Nam hay Mẹ quốc tế, chỉ là Đấng 
hộ-phù, cầu bàu cùng Đức Chúa, mà thôi. 
 
Nghĩ thế rồi, nay mời bạn mời tôi, ta cứ thế hiên ngang ngẩng đầu về phía trước, không phải để xin xỏ 
điều gì với Mẹ hiền rất Maria, mà để hát với lũ trẻ bài đồng ca mà rằng: 

 
“Mai mốt em thành người trong xã hội.  
Chức lớn sang giầu, nổi danh khắp nơi.  
Em có đi chơi bằng xe hơi mới.  
Xin chớ cán xe đạp của anh, bé ơi!  
Xin chớ cán xe đạp của anh, bé ơi!  
(Phạm Duy – bdd) 

 
Trần Ngọc Mười Hai 
Vẫn muốn hát thật nhiều 
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Cho vui cuộc đời mình và đời người 
Chứ không để xin xỏ, điều gì 
Với một ai.   
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11.“Nếu xa nhau anh xin làm mây thu”,  
Khóc em... dài những tháng mưa ngâu 
Mưa thu buồn... buồn đời anh bấy lâu 
Gió thu sầu... hát bài ca nhớ nhau”. 

(Đức Huy – Nếu Xa Nhau) 
 

(Galát 3: 26-29) 
Đã xa nhau rồi, sao lại hát xin làm “mây thu” chứ? Mây thu có để "khóc em những tháng mưa ngâu" hỡi 
người viết nhạc, rất nghệ sĩ. Vâng. “Làm mây thu” ở đời người, cũng đâu là chuyện dễ.   
  
“Mây thu” hôm nay, lại sẽ thấy nhiều điều trải dài nơi lời ca cũng âu sầu, như sau: 
 
 “Nếu xa nhau, anh xin làm giòng sông  

Nhớ em nhiều những thoáng mênh mông  
Khúc sông buồn... buồn trôi bao lá rong  
Tiếng mây chiều lạc loài vương nhớ nhung.” 
(Đức Huy – bđd) 
 

Thì ra, “làm mây thu” là làm rất nhiều thứ, và cả những thứ/những điều cho người và cho mình, như ca-
từ còn xác-chứng. Xác chứng hay làm-chứng cho ai/điều gì, vẫn không là chuyện quan-trọng. Điều 
quan-trọng hôm nay, chỉ mỗi việc là: làm chứng cho Thiên-Chúa-Là-Tình-Yêu, không thấy mệt. 
 
Thật thế. Trong cuộc đời người, vẫn có nhiều người từng thấy chán-nản rất nhiều thứ, nên tự dưng 
muốn được làm “mây thu” hoặc có cái thú làm mây vơ-vẩn bay tận chân trời, nhiều tưởng tượng. Trong 
số những người dễ chán nản và ngán-ngẫm đủ mọi thứ, là đám “trẻ người non dạ” cứ luôn miệng bảo: 
“Sao con chán mấy đồ chơi này quá, mẹ à!”; hoặc “chán quá, mẹ ơi!” vv.. 
 
Trong cuộc đời trẻ tuổi, nhiều em bé vừa chơi đồ chơi mẹ mới sắm/tậu, hoặc trò chơi “games” điện-tử 
mới cài đặt trên ipad, media player, đã thấy buồn chán. Tóm lại, cuộc đời người, tiếng “chán” hoặc 
“buồn”, là từ-vựng thấy ở già trẻ lớn bé, ai cũng có thể nói vào lúc nào đó. 
 
Có bé em học sinh, đang trong kỳ nghỉ học-kỳ hoặc nghỉ hè khá nhiều tuần, thế mà mới chỉ có vài ngày 
đã thấy chán hoặc kêu buồn rồi. Em thấy thế, là bởi lâu nay thiếu nghỉ ngơi, thư-giãn hoặc thiếu sáng-
tạo trong cuộc chơi, học-hành nên không thấy chuyện gì hấp-dẫn, hoặc thích-thú cả đến kẹo bánh/cây 
trái lẫn trò chơi cũ/mới ê-hề đủ loại. 
 
Cũng có thể, em thấy chán/ngán, vì suốt ngày chỉ dán mắt vào màn hình lớn/nhỏ xem phim truyện xong 
lại chơi trò chơi này khác, riết rồi quá nản bèn than van: “Chẳng gì mới!” hoặc: “Ghêm gì toàn những thứ 
xem rồi, chán bỏ xừ!”         
 
Những câu nói “chán/ngán” lại đã khiến bậc cha mẹ thêm lo lắng, hãi sợ. Bởi quá lo, nên có bậc mẹ cha 
tìm đủ mọi cách, cả việc đổ xô tìm các đồ/hàng mới cứng để mua/sắm cho bé em bớt buồn, nhưng vẫn 
không làm các bé hài lòng, hoặc bớt sầu. 
 
Thành thử, kỹ-thuật cao hoặc mới mẻ, có lẽ, sẽ chỉ là giải-pháp/đáp số tạm-thời cho bài toán khó giải 
với người đời. Bởi thế nên, nhiều vị ở các nơi mới cố nặn óc mình ra mà tìm tòi, sáng-chế, hoặc chỉnh-
sửa những gì có sẵn, đôi lúc lại đã khám-phá ra đôi điều làm mọi người phải suy-nghĩ. 
 
Thực-tế đời người đi Đạo, cũng hệt thế. Nhiều thứ hoặc nhiều chuyện, lâu nay từng khiến người nhà 
Đạo suy-nghĩ rất “lung” vào mọi lúc/mọi thời, lại trở-thành vấn-đề để ta sẻ san,  tư-duy, hoặc suy-nghĩ. 
Một trong các vấn-đề khiến mọi người suy-tư không ít, ở nhà Đạo, là vấn đề phụ-nữ. Nói rõ hơn, là: vai-
trò của nữ-phụ trong Đạo đã và đang được nhiều vị đặt lại. 
 
Đặt lại vấn-đề trong Đạo, giống hệt người ngoài đời vẫn từng hát: 

 
“Cùng tháng năm mây thu trôi lững thững cuối trời  
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Biết bao giờ thôi phiêu lãng giữa tháng mưa ngâu,  
Em có nghe chăng bài tình ca?  
Hôm nào... anh đã hát cho em  

 
Trời đã sang đông, thôi anh làm im vắng  
những đêm dài mơ ước gió trăng  
Biết bao giờ tình yêu thôi lỡ làng  
Biết bao giờ đời anh thôi dở dang”. 
(Đức Huy – bđd) 
 

Người ngoài Đạo, thường hát thế là để tự an ủi mình vào lúc thấy cuộc đời mình cũng chán và nản, 
không ít. Thế nhưng, các đấng bậc trong Đạo lại tư-duy theo cách chững-chạc, đạo-mạo, rất bài bản 
như ta thường thấy ở đây đó, chốn Nước Trời.     
 
Nước Trời hôm nay, lại có bậc vị-vọng trong Đạo Chúa, đã nhìn ra vấn-đề khả dĩ gây nản lòng nơi một 
số bạn đạo, ở đây đó. Đấng bậc nhà ta, đã hình-dung ra được vấn-đề hệ-trọng cả ở trong Kinh Sách, 
nên đã tỏ lộ như sau: 

 
“Huyền-thoại Do thái xưa, được phản ánh trong sách Sáng Thế đã diễn-tả tầm hiểu của người 
thời đó về nhiều thứ. Chủ-đích của người ghi chép các huyền-thoại ấy, là để giải-thích thứ đó có 
nghĩa gì. Rõ ràng là, chỉ mỗi nam-nhân thời cổ mới dám đóng khung các huyền-thoại này và cuối 
cùng ghi chép lại thành sách, thành truyện. Nói thế là bởi, bậc nữ-lưu thời cổ trong xã-hội không 
được phép tiếp-cận quyền-lực để giải-thích về Thiên-Chúa và/hoặc cũng chẳng có khả-năng để 
viết lách nữa.   
 
Và hơn nữa, phụ-nữ được mọi người coi như không dính-dự gì vào những chuyện như thế, hoặc 
có dính dự cũng chẳng hiểu biết, chẳng thể-hiện được thế nào là thực-tại đời người. Vì thế nên, 
phụ-nữ chẳng bao giờ tạo ảnh-hưởng cách trực-tiếp lên nền văn-hoá này khác, hoặc cũng chẳng 
tạo bất cứ quyết-định ban đầu nào về bản-chất của bất cứ sự gì và cũng chẳng tham-gia vào bất 
cứ tiến-trình nào khả dĩ đưa ra một quyết-định. Thành thử, chẳng lạ gì khi các truyển kể trong 
Kinh Sách đều do nam-nhân viết ra hoặc định-hình cả đến sự việc nhằm giải-thích cách-thức ác-
thần/sự dữ len lỏi vào công cuộc tạo-dựng của Thiên-Chúa Đấng Tác-tạo mọi sự. Và Kinh Sách 
làm thế, bằng việc tuyên-bố việc ấy như yếu-điểm của tạo-vật chưa thành người do Thiên-Chúa 
thực-hiện để đáp-ứng nhu-cầu của nam-nhân. Và người nữ đó tên là Evà. 
 
Nói tóm lại, ở thế-giới do nam-nhân thống-trị, thì phụ-nữ bị chê-trách đủ mọi thứ kể từ ngày ấy, 
đến hôm nay. Chẳng hạn như: nếu người đàn ông nào lại hãm hiếp một phụ-nữ, thì lại nói do 
người nữ ấy quyến-rũ anh ta bằng cách ăn mặc lố lăng, khêu gợi. Nếu nam-nhân đánh đập một 
nữ-phụ nào, thì lại bảo: việc ấy là do y-thị khiêu-khích anh ta nổi giận. Thậm chí, nếu nam-nhân 
ly-dị người nữa nào, lại đổ lỗi cho người nữ ấy sống sao đó nên nam-nhân này không còn chịu 
đựng nổi để chung sống nữa… 
 
Nói tóm lại, chính người nữ đầu đời con người là Evà chính là duyên-do khiến nam-nhân đầu tiên 
ngã quỵ. Bà chịu trách-nhiệm trong việc dẫn nhập mọi ác thần/sự dữ, và/hoặc mọi sự ngán-
ngẫm, cho gian-trần…” (x. Tgm John Shelby Spong, The Sins of Scripture: Woman as the 
Source of Evil, HarperCollins Publishers 2005, tr. 87)    

 
Sống thực đời đi Đạo, các đấng bậc vị vọng là những người thấy được điều chán/ngán, còn gọi là ác-
thần/sự dữ cũng hơi lạ ở Kinh Sách. Còn, người thường đi Đạo sống thực cuộc đời lý-tưởng sẽ ra sao? 
Hãy nghe đấng bậc có nhiều năm kinh-nghiệm giảng dạy về niềm tin và mục vụ tại trường Đạo ở 
Melbourne, Úc Châu lại có giòng chảy như sau: 
 

“Mới đây, tôi có sinh-hoạt với một nhóm người trẻ để giúp các em hiểu thêm về căn-tính linh-đạo 
của họ. Thật ra, cũng chỉ như chuyện xếp hình kiểu Nhật Bản gọi là Origami, mà thôi.  

 
Ý tôi muốn nói là: ta chỉ cần làm mỗi việc như xếp mẩu giấy vụn theo chiều dọc thành hai cột, 
cũng đơn-giản…. nghĩa là, chỉ việc đưa vào cột dọc này các ơn phúc Trời ban cho con người, 
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tức: các huệ-lộc áp-dụng cho mỗi người và mọi người. Nay, cũng chỉ nên ghi-nhận xem ân-phúc 
nào được Chúa đem đến cho cuộc sống của mình, chứ không ai khác ngoài mình ra. 

 
Nghĩ thế rồi, tôi bèn bắt đầu làm công việc ấy cách đây 3 ngày và dưới đây là một vài mảnh vụn 
từ đó nảy ra: 

 
1. Sáng thứ Hai. Bé trai đầu tiên tôi gặp ở trường học tôi vẫn dạy, có nói với tôi rằng: “Thấy thày 

lại đến như thế này, thật rất tốt.” Thế tức là, tôi có được nghị-lực làm việc để bớt thấy chán 
nản trong cả tuần lễ, là do em bé này chúc mừng tôi. 

 
2. Trưa thứ Hai hôm ấy. Cùng với 4 em học sinh đi đến trung-tâm giúp người vô gia-cư có thức 

ăn vào buổi sáng, tôi có dịp chuyện gẫu với một nhân-viên thiện-nguyện mà tôi chưa từng 
gặp mặt. Bà này trạc 60, thất-nghiệp suốt 18 tháng trời, tức là bà từng trải-nghiệm một thời-
gian dài rất chán-ngán. Bà có nhiều bằng cao-học hoặc phó tiến-sĩ gì đó, lại có kinh-nghiệm 
quản-trị xí-nghiệp rất nhiều năm.  
 
Thế nhưng, công-việc lại không mấy thích-hợp với một người giỏi dang, thiện chí đầy mình. 
Dù sao thì, hôm ấy, bà đã tập thể-dục chuẩn bị sạch sẽ để gặp mặt những người lê lết ngoài 
đường phố, rất hôi bẩn. Tôi xúc-động khi thấy phụ-nữ như bà có tinh-thần cao, lại quyết tâm 
làm những việc rất cần cho người sống lề đường/xó chợ, dù bà vẫn ưa-thích văn-chương 
nghệ-thuật hơn thứ gì khác. Tôi phấn khởi không ít, và biết ơn các nữ-phụ như bà dám bỏ tất 
cả ra chỉ để lân-la/gần gũi những con người rất chán đời, nhưng vẫn trân-trọng cử-chỉ đẹp do 
bà thực-hiện.  
 
Điều hay hơn, là bà chẳng bao giờ tỏ ra là kẻ cả, trịch-thượng và đó là ân-phúc tôi có được 
vào ngày hôm ấy. 

 
3. Trưa thứ Ba. Hôm nay, tôi được tin người bạn rất thân đã hưu-dưỡng từ lâu, vẫn tạm-trú ở 

khu dưỡng bệnh dành cho những người bị ung-thư giai-đoạn cuối. Công việc thường ngày 
của ông, là giúp các bệnh-nhân đồng cảnh-ngộ viết lên chuyện đời của mỗi người, để họ san 
sẻ với bạn bè/người thân, trước khi quá vãng. Ông thấy: phần đông những người sắp lìa đời, 
vẫn muốn để lại các câu truyện đời đủ mọi loại, không có được cơ-hội như mình, hoặc đôi lúc 
chỉ cần viết ra vài ba giòng chữ trước khi chết, cũng được. Ông đã trở thành một thứ không 
phải “con ma viết lách” mà là “thần-nhân viết truyện”. Và hôm ấy, tôi lại được chúc phúc vì đã 
quen biết ông. 

 
4. Chiều thứ Ba. Tôi vừa được một bạn già khác là linh-mục vừa mới gọi cho biết ông đã có báo 

cáo thật tuyệt-vời. Nghe chữ tuyệt-vời tôi cứ ngỡ rằng đó là báo-cáo học-trình của ai đó, thì ra 
là “báo cáo về bệnh-tình của ông, do bác-sĩ trao cho ông. Mấy lâu nay ông bị ung-thư đến 
giai-đoạn rất nặng, suốt những năm gần đây. Thế nên, chính ra đây phải là tin buồn mới  
đúng.                              

   
5. Sáng thứ Tư. Một đồng-nghiệp rất thân của tôi, có lần nói là: anh rất thích nhất câu thơ của 

Shakespeare để cho nhân vật Polonius nói với Laertes trong “Hamlet”, rằng: Bạn bè ông, nếu 
thử đủ mọi cách khác nhau mà không thuận được gì, thì hãy túm lấy họ móc mắt đem vào 
hồn là xong… Nghe thế, tôi lại cảm thấy mình được chúc phúc vì có bạn bè thân quen mình 
có thể túm lấy mà đưa vào hồn mình.       

 
6. Chiều thứ Tư. Một em học sinh của tôi từ Phi Châu trở lại trường, sau khi nhận thanh-tẩy 

trong nước, có nói: việc quan-trọng đối với em là về để thấy được mọi người còn sống sót, 
chứ không phải để nhìn tận mặt sự đói nghèo là thế nào. Em còn nói về châu Phi, như sau: 
“Đến đó đã thấy lạ kỳ rồi, khi rời khỏi nơi đó, lại vẫn thấy kỳ lạ như lúc đến, nhưng ở mức độ 
còn cao hơn.” Điều này, là loại chóp đỉnh băng đá tảng trôi trên biển mà thôi. Nhưng, cũng có 
thể là tôi vẫn cần miếng đá ấy mỗi ngày cho mình. Bởi, cuộc sống không chỉ là những sự việc 
và sự kiện xếp thành nhiều lớp trồi lên trên mà là để cho chúng không bị xếp lớp, mà thôi.” (x. 
Michael McGirr, Origami Blessings, The Majellan 10/2013-12/2013, tr. 15-16) 
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Đời người chỉ như băng tảng xếp lớp, mà thôi. Ôi! Còn gì chí lý bằng. Thế tức là, trong chuỗi ngày dài 
cuộc đời, có lớp xếp hướng lên cao, có lớp lại chìm xuống để trôi tan cùng giòng nước. Bạn bè Đấng 
bậc mô-phạm trường lớp thường nghĩ thế. Chứ còn, nghệ-sĩ ở đời thường lại nghĩ khác, nên cứ hát 
những lời, như:   

 
 “Cùng tháng năm mây thu trôi lững thững cuối trời  

Biết bao giờ thôi phiêu lãng giữa tháng mưa ngâu,  
Em có nghe chăng bài tình ca?  
Hôm nào... anh đã hát cho em  

 
Trời đã sang đông, thôi anh làm im vắng  
những đêm dài mơ ước gió trăng  
Biết bao giờ tình yêu thôi lỡ làng  
Biết bao giờ đời anh thôi dở dang”. 

 
À thì ra, “Biết bao giờ đời anh thôi dở dang” thật cũng chán. Thấy chán, là bởi anh thật chẳng biết “bao 
giờ tình yêu thôi lỡ làng”.  
 
À ra thế. Tất cả, chỉ vì tình yêu mà thôi. Yêu người, yêu vật ... mà lại thiếu mất tình-yêu, làm sao khá.  
 
Tất cả vì Tình-yêu. Bởi, có tình yêu, là có tất cả cho đời mình. Chỉ Tình-yêu, mới làm cho mình/cho 
người sống cuộc đời đáng sống. Chỉ Tình-yêu, mới là lý-tưởng cuộc sống, không thấy chán. Và, Tình-
yêu lại là và vẫn là ý của Đấng Thánh Nhân Hiền, từng dạy dỗ, bảo ban như sau:   
 

“Quả thế, bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy  
để thuộc về Đức Kitô,  
đều mặc lấy Đức Kitô.  
Không còn chuyện phân biệt Do-thái hay Hy-lạp,  
nô lệ hay tự do,  
đàn ông hay đàn bà;  
nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Kitô.  
Mà nếu anh em thuộc về Đức Kitô, 
thì anh em là dòng dõi ông Ápraham,  
những người thừa kế theo lời hứa.” 
(Galat 3: 26-29) 

 
Và, một khi đã ở cùng và ở với “Thiên-Chúa-chính-là-Tình-Yêu” rồi, mỗi người và mọi người sẽ thấy đời 
mình nhẹ nhàng, thư-giãn, rất đáng sống. Sống thảnh-thơi, như lời đấng bậc hiền-triết từng răn dạy 
người đời bằng câu truyện kể để lại đời như sau: 
 

“Có một người cảm thấy cuộc sống quá nặng nề, bèn đi tìm nhà triết học cầu mong kiếm được 
con đường giải thoát. Nhà triết học chẳng nói chẳng rằng, chỉ đưa cho ông ta một cái sọt bảo ông 
đeo lên vai, đồng thời chỉ vào một con đường lổn nhổn đất đá nói: 
-Mỗi khi anh bước đi một bước thì nhặt một hòn đá cho vào sọt, xem thử cảm giác như thế nào. 
Người này bắt đầu làm theo, còn bậc hiền-triết bước nhanh đến mút đường. Được một lúc, người 
kia mới đến được chỗ đó. Bậc hiền-triết hỏi anh thấy thế nào. Người kia nói:  
-Tôi thấy càng lúc càng nặng. 
 
Đây chính là nguyên-nhân giải thích tại sao anh thấy cuộc đời ngày càng nặng nề. Bậc hiền-triết 
nói:  
-Mỗi người khi đến thế giới này, đều đeo một cái sọt rỗng, mỗi bước đi trên đường đời anh ta đều 
nhặt thứ gì đó từ thế giới này để bỏ vào sọt, nên càng đi càng cảm thấy mệt. 

  Người kia lại hỏi:  
-Có cách nào giảm bớt gánh nặng này không ? 
Bậc hiền-triết hỏi ngược lại anh:  
-Vậy anh có đồng ý vứt bỏ một trong các thứ như công việc, tình yêu, gia đình hay tình bạn 
không? Người kia nghe xong im lặng. Bậc hiền-triết bèn nói tiếp:  
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-Nếu thấy khó có thể vứt bỏ đi, thì đừng nghĩ đó là gánh nặng nữa, mà nên nghĩ đến niềm vui nó 
mang lại. Cái sọt của mỗi người chúng ta không những chứa đựng ân-huệ Trời ban, mà nó còn 
gồm cả trách nhiệm và nghĩa vụ nữa. Khi anh thấy nặng nề, anh cũng đừng vội buồn, có thể cái 
sọt của người khác còn to hơn, nặng hơn của anh nhiều. Nếu nghĩ như thế, chẳng phải sọt của 
anh sẽ bớt được nỗi buồn, hay sao?” Trong đời, có biết bao nhiêu thứ nặng nề hằng ngày vẫn 
“hành hạ” ta, nếu ta cứ “để tâm” đến nó, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Nhưng, nhiều lúc ta 
cũng quên một điều khá quan trọng, là cuộc sống có hai mặt, mặt nổi và mặt chìm. Một mặt được 
phơi bày và một mặt vẫn ẩn khuất. Nếu ta chỉ thấy mỗi mặt nổi của sự việc, và vì nó vừa ý hay 
không vừa ý ta, ta sẽ có kết luận vội vàng, và từ đó, ta cũng vội buồn, vội vui. 
 
Ở đời, cái vừa ý ta thì ít, còn cái không vừa ý ta thì nhiều, nên nhiều lúc ta dễ “chán đời” ! Làm 
sao “yêu đời” được, khi nhìn chung quanh, ta thấy toàn những điều làm ta mệt mỏi, cô đơn, nặng 
nhọc? 
 
Bình tâm suy nghĩ, ta sẽ thấy sự việc nào xẩy ra, có thể đối với người này là quá sức tồi tệ, 
nhưng với người khác, nó lại là chuyện “bình thường”, có khi còn mang ý nghĩa tích cực nữa. 
 
Vậy nên, gánh nặng cuộc đời còn tùy ta nhìn nó từ góc cạnh nào. Nếu ta chỉ nghĩ tới mình, thì 
làm sao có được niềm vui vừa ý, chắc chắn quang gánh cuộc đời càng nặng trĩu. Chính vì tha 
nhân, vì người thân yêu, và vì tình người đồng loại, mà gánh nặng cuộc đời được thăng hoa 
thành niềm vui cao cả, tuyệt vời. Những gì ta cứ tưởng chỉ là nước mắt khổ đau, hóa ra, chúng 
biến-hóa một cách nhiệm mầu thành nụ cười hạnh phúc.” (truyện kể do St gửi lên mạng) 

 
  
Truyện kể thế rồi, nay để-nghị bạn/đề-nghị tôi, ta hãy hiên ngang hát tiếp câu ca người nghệ-sĩ viết cho 
đời tươi lên. Hát rằng: 

 
“Cùng tháng năm mây thu trôi lững thững cuối trời  
Biết bao giờ thôi phiêu lãng giữa tháng mưa ngâu,  
Em có nghe chăng bài tình ca?  
Hôm nào... anh đã hát cho em  

 
Trời đã sang đông, thôi anh làm im vắng  
những đêm dài mơ ước gió trăng  
Biết bao giờ tình yêu thôi lỡ làng  
Biết bao giờ đời anh thôi dở dang”. 
(Đức Huy – bđd) 
 

Vâng. “Trời đã sang đông thôi anh làm im vắng” để “những đêm dài mơ ước với gió trăng”…  
 
Vâng. Hãy cứ mơ ước rằng đêm dài cuộc đời mình sẽ không còn “tình yêu lỡ làng”, đời anh, đời em sẽ 
thôi không còn dở dang nữa. Và khi đó, ta sẽ yên hàn vui hưởng cuộc đời rất thương yêu, có Thiên-
Chúa-là-Tình-Yêu luôn ở cùng, sẽ nâng đỡ ta và mọi người suốt một đời. 

 
Trần Ngọc Mười Hai 
Vẫn tin tưởng 
Và hy vọng 
Mãi như thế. 
Suốt đời mình.  
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12. “Em ra đi mùa thu!  

mùa thu không trở lại”, 

“em ra đi mùa thu sương mờ giăng âm u 
em ra đi mùa thu mùa thu không còn nữa 
đếm lá úa mùa thu đo sầu ngập tim tôi.” 
(Phạm Trọng – Mùa Thu Không Trở Lại) 

 
(Rm 12: 9-13) 
Có trở lại hay không, thì thu mùa vẫn luôn là Mùa Thu, mùa của những úa vàng màu lá rất tình-tự. Tình-
tự của thu mùa/mùa Thu lại dễ thấy, dễ bắt gặp ở câu ca tiếp theo đó, hát thế này:  
 

“Ngày em đi, nghe chơi vơi não nề 
qua vườn Luxembourg sương rơi che phố mờ 
buồn này ai có mua? 
Từ chia ly, nghe rơi bao lá vàng, 
ngập giòng nước sông Seine, 
mưa rơi trên phím đàn chừng nào cho tôi quên.” 
(Phạm Trọng – bđd) 
 

Ấy chết! sao lại “nghe chơi vơi não-nề”, rồi lại thấy những là “sương rơi che phố mờ”, “chia-ly”, “nghe rơi 
bao lá vàng”, “ngập giòng nước sóng Seine.” Ôi thôi! Là, thi-ca ngập tràn giòng chảy rất êm đềm để tôi, 
để bạn, để chúng ta không còn quên lãng những ngày “mùa Thu không trở lại”, được nữa rồi. 
 
Thế đó, là những cảm-xúc, cảm-quan và cảm-nhận ở đời người, nơi thi-ca giòng chảy rất đời thường. 
Và dưới đây, lại là những xúc-cảm, xúc-động cùng chất xúc-tác ở giòng đời người đi Đạo, nay đã thấy. 
Thấy, như người viết trên truyền-thông/báo-chí, rất như sau: 

 
“Rất ư là thường tình, chuyện bảo rằng: tôi hay có cái cảm-giác cần chuyển-tải khắp chốn/miền 
lời xin lỗi gửi đến với mọi người, cả khi lý-lẽ tôi đưa ra vẫn rất thừa, tuy đúng đắn. Đôi lúc, tôi 
cũng tỏ ra cứng-rắn với chính mình sau nhiều khoảnh-khắc thấy mình quá nhạy-cảm. Nên, tôi 
thích để lại một số ấn-tượng để mọi người thấy tôi là người có lý-trí chứ không chỉ mỗi xúc cảm 
tràn đầy mà thôi… Tuy thế, tôi vẫn thấy cảm-xúc vẫn là điều tốt đẹp cho mọi người. Nay, xin có 
đôi phút để ‘sáng-tỏ’ vấn-đề. 
 
Trước nhất, chả khi nào tôi coi cảm-xúc là những gì bết bát, dù lý-lẽ hay lý-sự bao giờ cũng 
chễm-chệ ở trên. Thứ đến, đây không là cảm-tưởng của giới phụ-nữ khi nghĩ rằng nam-giới vẫn 
hay làm bọn tôi cảm thấy xấu-xa tệ-bạc đầy xúc-động và vì thế mới thấy rằng “đàn ông thường ở 
trên cơ bọn nữ tớ phận hèn này!” Điều đó không có nghĩa vơ đũa cả nắm bảo rằng: vốn dĩ là nữ-
giới nên chúng tôi có làm thế nào đi nữa cũng vẫn bị mang tiếng là tạo vật lằng-nhằng đầy cảm-
xúc. Nhưng, dù sao bọn tôi cũng nhận ra rằng: khi ta kiểm-soát được mọi cảm-xúc, không để 
chúng khống-chế trên ta, thì khi đó ta sẽ hoàn toàn mạnh-khoẻ, bình thường dễ tạo cuộc sống 
cho chính mình. Và, đó cũng là thành-phần cấu-tạo nữ-tính theo sinh-lý với tất cả mọi chi-tiết về 
sinh-lý làm mục-tiêu…. 
 
Nói tóm lại, xúc-cảm dù mang tính nhiều xúc-động đi nữa, vẫn là dấu-hiệu của sự mạnh-khoẻ 
chứ không phải đau/yếu bao giờ hết…” (x. Tamara Rajakariar, Women and their feelings, 
MercatorNet 4/3/2015) 
 

Vâng. Thế đó, là một quan-niệm ở đời. Với mọi người trong đời. Một đời người lại vẫn có những câu ca 
được người nghệ-sĩ diễn-tả bằng giòng chảy thi-tứ rất tiếp-tục, rằng: 

 
“Hôm em ra đi mùa thu 
mùa thu không trở lại 
lá úa khóc người đi 
sương mờ dâng lên mi 
em ra đi mùa thu 
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mùa lá rơi ngập ngừng 
đếm lá úa sầu lên 
bao giờ cho tôi quên.” 
(Phạm Trọng – bđd) 
 

Cả thi-nhân lẫn nhạc-sĩ, có thể “không bao giờ quên” được những cảm xúc lê thê, sầu buồn nhất là vào 
lúc thấy rõ rằng: “Hôm em ra đi mùa thu”, thì đó là lúc tôi và anh đều sẽ “đếm lá úa sầu lên”, để rồi “bao 
giờ cho tôi quên.”  
 
Ở nhà Đạo, đôi lúc cũng thấy rằng: người đi Đạo và giữ Đạo đôi lúc cũng hay quên rất nhiều chuyện, 
như chuyện chính-yếu trong đời, được Đức Giáo Tông nhắc nhở ở lời nhắn nhủ vào hôm ấy, như sau: 

 
“Gặp gỡ người cao niên, ốm yếu, bệnh-tật, Đức Giáo Tông có nhắc nhở rằng: người đau/yếu vẫn 
cứ theo chân Đức Giêsu Kitô khi Ngài vác thập-giá nặng, không như giới chức và giáo-dân ở một 
số cộng-đoàn giáo-xứ thường hay quên lãng, chẳng ai biết đến. 
 
Hướng về những người trẻ có mặt hôm ấy, Đức Giáo Tông Phanxicô có nói rằng: tất cả chúng ta 
là tội-nhân vẫn được gọi mời “hãy vùng đứng lên với ân-huệ Chúa ban cho” cả sau khi ta gục ngã 
trong lỗi phạm. Và, điều quan-trọng là: Niềm vui, không thể mua bán ngoài phố chợ, nhưng là 
quà tặng từ Chúa Thánh Thần mình nhận được khi nguyện-cầu trong thinh-lặng….” (x. Bản tin 
trên The Catholic Weekley ngày 10/5/2015, tr. 7 có đầu đề là: Joy is a Gift of the Holy Spirit: 
Pope) 
 

Thế đó, còn là cảm-xúc, cảm-tính lẫn cảm-tình cần có đối với mọi người, già/trẻ, lớn/bé, gái/trai cả ở 
trong Đạo lẫn ngoài đời. Một đời người, vẫn có đủ hỷ nộ ái ố, rất thất tình. Nhưng, cảm gì thì cảm, vẫn 
là những cảm-thông ta có với dân-gian mọi thời. 
 
Với con dân trong Đạo, có thứ cảm-nhận mà người thường ở huyện hay lẫn lộn, chí ít khi đọc truyện kể 
hoặc suy-tư/nhận-định về các sự-kiện Đức Giêsu từng diễn-lộ với mọi người. Một cảm-nhận thường sai 
sót nhiều nhất, là khi người đọc trình-thuật, lại hiểu theo ý rất khác hẳn. Đó là điều, được đấng bậc thày 
dạy ở đại-học De Paul bên Mỹ, lại đã phân-định, như sau:            

 
“Nên nhớ rằng: những điều ta định ra được ở một số trình-thuật Tin Mừng, thường có sự khác-
biệt khi nhận-định về lòng tin. Những điều như thế lại thấy áp-dụng ở đây, ngang qua xác-định về 
sự khác-biệt giữa tính huyền-diệu và phép lạ hoặc sự lạ. Tính huyền-diệu/tuyệt vời, là điều gì đó 
tôi hoặc chúng ta không có giải-thích thoả-đáng nào, vào lúc ấy.  

 
Trên thế-gian, vẫn có muôn vàn huyền-diệu/tuyệt-vời xảy ra ở quanh ta, khiến ta dễ dàng chấp-
nhận mà không thắc-mắc gì hết. 

 
Tôi không tin, là ta sống trong vũ-trụ khép kín trong đó ta hiểu hết mọi sự/mọi việc cách trọn-vẹn. 
Cả khi ta hiểu hoặc biết thế-giới, cách trọn-hảo thế nào đi nữa, đó vẫn là hiểu hoặc biết của riêng 
ta mà thôi. Bởi thế nên, tôi kỳ vọng sẽ tìm ra được muôn vàn sự việc mà tôi không hiểu rõ hoặc 
giải-thích được. Nhiều chương-trình truyền-hình vẫn thích gọi đó là bí-nhiệm hoặc bí-ẩn. Và, 
những gì tôi gọi là huyền-diệu/tuyệt-vời hoặc khúc-mắc/rắc rối, có những hiện-hữu trên đời theo 
cách khách-quan, chính là sự huyền-diệu, tức sự-việc đưa ta cảm-kích đến độ ưa-thích, là bởi vì 
ta không có giải-thích nào thoả-đáng về nó hết.  

 
Khi mọi người tuyên-bố gọi sự huyền-diệu là sự lạ hay ‘phép lạ’, là họ đã có động-thái xuất tự 
lòng tin của họ mà ra. Và, họ tuyên-bố điều đó là cho chính họ, mà thôi. Thiên-Chúa vẫn hành-
động cách trực-tiếp, ngay tức khắc trong hoàn-cảnh này, Ngài vẫn can-thiệp chuyện bình-thường 
ở ngoài đời cách đều-đặn, hoặc theo tiến-trình tự-nhiên để tạo sự huyền-diệu/lạ lùng ấy. Thế thì, 
bằng vào định-nghĩa về động-thái của lòng tin, tức động-tác diễn-giải cách cơ-bản vượt mọi 
bằng-chứng hoặc chẳng có chứng-cớ gì hết, cũng vậy. 

 
Thành ra, không thể có cái-gọi-là ‘sự lạ’ hay ‘phép lạ’ một cách khách-quan được, trừ phi ta sống 
trong một thứ vũ-trụ tuyệt-đối khép kín, mà tất cả mọi tiến-trình và luật-lệ ta đều nắm vững. Khi 
ấy, mọi chuyện ta không thể giải-thích nổi sẽ là ‘phép lạ’ hoặc ‘sự lạ’, tức thứ xâm nhập của thế-
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lực siêu-nhiêu đi vào hệ-thống khép kín của thế-giới tự-nhiên. (xem John Dominic Crossan, Who 
is Jesus, Westminster John Knox Press 1996 p. 74-77)   

 
Hiểu thế rồi, nay ta hãy mạnh-dạn đi vào vườn trình-thuật Tân Ước, để rồi sẽ bắt gặp giòng tư-tưởng 
chính-đáng những dặn rằng: 
 

“Anh em hãy gớm ghét điều dữ,  
tha thiết với điều lành;  
thương mến nhau với tình huynh đệ,  
coi người khác trọng hơn mình;  
nhiệt thành, không trễ nải;  
lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa.  
Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng,  
cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân,  
và chuyên cần cầu nguyện.  
Hãy chia sẻ với những người trong dân thánh  
đang lâm cảnh thiếu thốn,  
và ân cần tiếp đãi khách đến nhà.” 
(Rm 12: 9-13) 

 
Suy thế rồi, nay ta hãy cùng nhau đi vào vùng trời truyện kể để thư-giãn. Thư và giãn,  bằng những lời 
lẽ rất “buông lỏng” để thể-hiện như lời dặn dò của ai đó, trong đời rằng: 
 

“– Có ai khen con đẹp, con hãy cảm ơn và quên đi lời khen ấy. 
– Có ai bảo con ngoan, hãy cảm ơn và nhớ ngoan hiền hơn nữa. 
– Với người òa khóc vì nỗi đau mà họ đang mang, con hãy để bờ vai của mình thấm những giọt 
nước mắt ấy. 
– Với người đang oằn lưng vì nỗi khổ, con hãy đến bên và kề vai gánh giúp. 
– Người chìa tay và xin con một đồng. Lần thứ nhất con hãy tặng họ hai đồng. Lần thứ hai hãy 
biếu họ một đồng. Lần thứ ba con phải biết lắc đầu. Và đến lần thứ tư con hãy im lặng, bước đi. 
– Con hãy biết khen. Nhưng đừng vung vãi lời khen như những cậu ấm cô chiêu vung tiền qua 
cửa sổ. 
– Lời chê bai con hãy giữ riêng mình. 
– Nụ cười cho người. Con hãy học cách hào phóng của mặt trời khi tỏa nắng ấm. 
– Nỗi đau. Con hãy nén vào trong. 
– Nỗi buồn. Hãy biết chia cho những người đồng cảm. 
– Đừng khóc than, quỵ lụy, van nài. Khi con biết ngày mai rồi sẽ đến. Có bầu trời, gió lộng thênh 
thang. 
– Con hãy đưa tay. Khi thấy người vấp ngã. 
– Cần lánh xa. Kẻ thích quan quyền. 
– Bạn. Là người biết đau hơn nỗi đau mà con đang có. 
– Thù. Là người quặn đau với niềm vui mà con đang có. 
– Chọn bạn sai. Cả đời trả giá. 
– Bạn hóa thù. Tai họa một đời. 
– Con hãy cho. Và quên ngay. 
– Đừng sợ bóng đêm. Đêm cũng là ngày của những người thiếu đi đôi mắt. 
– Đừng vui quá. Sẽ đến lúc buồn. 
– Đừng quá buồn. Sẽ có lúc vui. 
– Tiến bước mà đánh mất mình. Con ơi, dừng lại. 
– Lùi bước để hiểu mình. Con cứ lùi thêm nhiều bước nữa. Chẳng sao. 
– Hãy ngước nhìn lên cao để thấy mình còn thấp. 
– Nhìn xuống thấp. Để biết mình chưa cao. 
– Con hãy nghĩ về tương lai. Nhưng đừng quên quá khứ. 
– Hy vọng vào ngày mai. Nhưng đừng buông xuôi hôm nay. 
– May rủi là chuyện cuộc đời. Nhưng cuộc đời nào chỉ chuyện rủi may. 
– Hãy nói thật ít. Để làm được nhiều – những điều có nghĩa của trái tim. 
– Nếu cần, con hãy đi thật xa. Để mang về những hạt giống mới. Rồi dâng tặng cho đời. Dù 
chẳng được trả công. 
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– Những điều cha viết cho con – được lấy từ trái tim chân thật. Từ những tháng năm lao khổ 
cuộc đời. Từ bao đêm chơi vơi giữa sóng cồn. Từ bao ngày vất vưởng long đong. 
– Cha viết cho con từ chính cuộc đời cha. Những bài học một đời cay đắng. 
– Cha gởi cho con chút nắng. Hãy giữ giữa lòng con. Để khi con cất bước vào cuộc hành trình 
đầy gai và cạm bẫy. Con sẽ bớt thấy đau và đỡ phải tủi hờn. 
– Đừng hơn thua làm gì với cuộc đời, con ạ. 
– Hãy để chị, để anh giành lấy phần họ muốn. 
– Con hãy chậm bước dù là người đến muộn. 
– Dù phần con chẳng ai nhớ để dành! 
– Hãy vui lên trước điều nhân nghĩa. 
– Hãy buồn với chuyện bất nhân. 
– Và hãy tin vào điều có thật: “CON NGƯỜI SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG”. 
 

Đúng thế. Sống trong đời, với mọi người, chỉ để yêu và để thương hết mọi người. Dù, người ấy đã ra đi 
như người nghệ-sĩ từng hát nhiều vào hôm trước, bằng những câu như: 

 
“Ngày em đi, nghe chơi vơi não nề 
qua vườn Luxembourg sương rơi che phố mờ 
buồn này ai có mua? 
Từ chia ly, nghe rơi bao lá vàng, 
ngập giòng nước sông Seine, 
mưa rơi trên phím đàn chừng nào cho tôi quên. 
 
Hôm em ra đi mùa thu 
mùa thu không trở lại 
lá úa khóc người đi 
sương mờ dâng lên mi 
em ra đi mùa thu 
mùa lá rơi ngập ngừng 
đếm lá úa sầu lên 
bao giờ cho tôi quên.” 
(Phạm Trọng  – bđd) 
 

Vâng. Đúng là như vậy. Như vậy, tức: ngày hôm nay, nếu em hoặc anh có “ra đi mùa thu” đi nữa, thì tôi 
đây vẫn vui tươi chứ không sầu buồn, dù hay quên. 
   

Trần Ngọc Mười Hai 
 Cũng đã ra đi  

Và còn đi, đi mãi 
Vào nhiều mùa thu hơn nữa. 
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13. “Một mùa sao sáng đêm Noel Chúa sinh ra đời,”  

Người hẹn cùng tôi: “Ngày về khi đất nước yên vui”.  
Quỳ lại Mẹ MARIA, lòng Mẹ từ bi bao la.  

Tấu khúc nhạc lên xin ơn trên ban cho nhà Nam.” 
(Nguyễn Văn Đông – Mùa Sao Sáng) 

 
(Cv 17: 11-12 ) 
Đành rằng, khi viết giòng nhạc này, có thể người viết cũng từng nghe biết hoặc tin tưởng chuyện trăng 
sao soi sáng đêm đen dày đặc ngày Đức Giêsu giáng hạ làm người, nữa đấy. 
 
Đành rằng, người thường ở huyện, chí ít là huyện nhà rất Việt-Nam chẳng bao giờ đặt vấn-đề về sao 
sáng dẫn lối chỉ đường cho ba bốn vua/quan/đạo-sĩ ở đâu đó, kéo đến xứ sở nhỏ bé của Do-thái để 
mừng chúc với dâng quà cho Hài-nhi Chúa rất Giêsu. 
 
Đành rằng, các bổn đạo và kẻ tin vào sự việc Đức Chúa giáng-hạ-làm-người vẫn cứ tin và tưởng những 
chuyện sao băng/sao xẹt soi-sáng thôn-làng Bê Lem là chuyện rất “thật như đếm”. Nhưng, cũng nên 
thêm một lần để kể về các sự-kiện quanh việc Thiên-Chúa Giáng-hạ, có đúng lịch sử hay không, cũng 
chưa biết. 
 
Nhưng trước khi đi vào chi tiết, tưởng cũng nên nghe thêm đôi ca-từ rất quen tai cứ nghe hoài nghe mãi 
ở trên đài hoặc dĩa nhựa, vi-tính rất trữ-tình như sau: 
 

“Từ mùa Đông trước qua mùa Đông tiếp theo sau này.  
Người bạn còn đi mà niềm tin vẫn thắm trên môi.  
Giặc tràn về quê hương tôi, giặc diệt niềm tin Kitô.  
Lớp lớp đàn chiên quyết sáng danh Chúa trên trời cao.  
 
Đêm nay tôi nhớ người chưa trở lại, chênh chếch mùa sao lạc loài.  
Ôi những mùa sao lẻ đôi.  
Cho tôi thương nhớ mùa sao ngày nào, thương những mùa sao hồng đào.  
Ôi những mùa sao cách xa.  
 
Một mùa Đông giá hang Bê-Lem Chúa sinh ra đời.  
Một trời đầy sao nghìn hào quang chiếu sáng ngôi cao.  
Lạy Mẹ Đồng Trinh ban ơn, người Việt càng thương nhau hơn.  
Đất nước này đây sáng đức tin Chúa trên trời cao.” 
(Nguyễn Văn Đông – bđd) 

 
Nghe thế rồi, nay mời bạn và tôi, ta đi vào phần biện-giải về những chuyện có nên hay không nên tin 
vào dụ-ngôn/truyện kể ở Sách thánh, để còn học hỏi thêm nhiều điều về sau. Cả về chuyện Hài-nhi 
Giêsu sinh ra trong “Hang Bê-Lêm” được “Ba bốn Vua/quan lãnh-chúa hoặc đạo-sĩ” ghé viếng, thực hư 
thế nào, hay chỉ mỗi thế này, mà thôi: 
 

“Nếu hỏi rằng truyện Đức Giêsu sinh ra làm người có dính gì tới lịch-sử nhân-loại không? Thì xin 
trả lời rất ngắn gọn, như thế này: 

 
Bằng vào cụm từ “Đức Giêsu Lịch Sử”, tôi có ý nói đến một người từng lữ-hành trên các đường 
đất gồ ghề đầy cát bụi, ở Galilê. Đức Giêsu lại cũng rong ruổi đường trường, từng ăn uống với 
nhiều người; và, Ngài lại đã giảng-dạy nhiều điều về Vương Quốc Nước Trời, nữa.  
 
Cuối cùng, Ngài đã bị bắt và đem đi xử tử, đó là điều mà các nhà nghiên-cứu lâu nay từng xác-
quyết một chứng-thực về Ngài, theo sử-tính. 

 
Tuy nhiên, có một số truyện mà nhiều người từng nghe/biết về Đức Giêsu, lại thấy không có chút 
ánh sáng nào soi-rọi để ta có thể coi Ngài như Nhân-vật Lịch-sử trổi bật, hết.  
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Tôi muốn qui-chiếu các truyện về thời thơ-ấu và việc sinh-hạ Hài Nhi mà ta vẫn nghe biết vào 
mỗi dịp lễ trong đó có nhân-vật chính là Đức Maria và ông Giuse lại đã đặt Hài Nhi Giêsu nằm 
trong máng đựng cỏ dành cho bò lừa ăn. Hiện-trường diễn-tiến việc Đức Giêsu xuất hiện với đời 
thường còn có các mục-đồng chăn cừu, thêm các nhà thông-thái từ phương Đông đến, và cả đến 
thiên-thần tả/hữu vẫn ở quanh Ngài.  
 
Truyện Đức Giêsu sinh hạ làm người, là một dụ-ngôn giả-tưởng mang tính-chất rất tôn-giáo, nếu 
ta muốn gọi thế cho gọn nhẹ. Riêng tôi, sẽ tìm cách trưng-dẫn các dấu-chỉ cho thấy điều này 
không có ý bảo rằng: những chuyện như thế không phải là không có giá trị.  
 
Nhưng, điều tôi muốn nói ở đây, chỉ có ý bảo là: ta không nên hiểu các truyện kể như thế theo 
“từng chữ” có tính lịch-sử, đã minh xác. Đúng hơn, ta chỉ nên coi đó như khúc nhạc dạo đầu cho 
toàn-bộ vở nhạc-kịch diễn-tấu trên sân-khấu Broadway, NewYork mà thôi.  
 
Nhạc dạo đầu, bao giờ cũng bắt kịp chủ-đề được trình-tấu mà các nghệ-sĩ diễn-tả cách trọn-vẹn 
ở tuồng kịch. Và ở đây, hai tác-giả Mát-thêu và Luca, lại đưa ra hai phiên-bản dị-biệt trong truyện 
Đức Giêsu chào đời. Bởi thế nên, nhạc “dạo đầu” bao giờ cũng khác nhau, ở nhiều chỗ.” (Xem 
Gs John Dominic Crossan, Giêsu Hỡi Ngài là Ai? Chương 2 nxb Phương Đông 2016) 
 

Bần-đạo nay nhân dịp nghe lại vài nhạc-bản Giáng-sinh rất đời, bèn thấy hoảng. Hoảng, vì thấy nghệ-sĩ 
ngoài đời cứ đặt nặng vào giòng chảy ướt-át, uỷ-mị rồi lôi kéo người nghe bằng những lời thêm thắt cho 
hấp-dẫn mà quên đi khía-cạnh chính-đáng, rất thật/hư. Rồi từ đó, đã vội kết tội, là: người Đạo Chúa 
cũng tin vào những chuyện dân-gian, thần-thoại không có thật. 
 
Người ngoài Đạo, lâu nay cứ bị mang tiếng là dị-đoan/mê-tín nhiều quá sức, nên đôi lúc cũng muốn 
quay ngược trở lại tố-cáo người Công-giáo cũng như vậy. 
 
Hôm nay, bần đạo đây vốn thuộc giới thấp hèn còn ngu dốt nhiều về nhiều chuyện, không dám múa bút 
bon-chen chuyện cãi vã/đấu-tranh ở đời thường về chuyện tin rất mê, như mê-tín hoặc chuyện đoan 
chắc những chuyện dị-kỳ, được gọi là dị-đoan. Nhưng, chỉ muốn ngồi buồn kể chuyện cho đám “trẻ 
người non dạ” có đầu óc tinh-thông khoa-học, không còn thiết-tha chuyện thần-học tu-đức nữa.  
 
Vốn là dân ngu-muội nhiều thứ chuyện, nên bần-dạo vẫn phải chạy vạy tìm đến các đấng-bậc tinh-thông 
rất nhiều chuyện để giúp đỡ hầu suy-tư cho phải lẽ, đúng cách. Bởi thế nên, cũng cứ xin bạn bè người 
thân đọc những giòng này cứ là tha cho bần-đạo, thật biết ơn. 
 
Nói xa nói gần, chi bằng nói thật về những tâm-tưởng của một số vị từng khuyến-cáo chức-sắc kẻ tin 
hãy cẩn-thận kẻo cũng bị mang tiếng là dị-đoan mê-tín rất nhiều điều. 
 
Số là, cách nay không lâu bần-đạo đây được một bạn chí-thân “quẳng” cho cuốn sách nói về những 
chuyện bí-nhiệm nơi đạo-giáo xuất từ xứ miền Babylon, bên đó, có đầu đề là “Babylon Mystery Religion” 
cũng rất ngắn, nhưng lời lẽ lại chắc nịch như đinh đóng cột, như một với một là hai. 
 
Nay không dám nói dài, nói dai và nói dở. Chỉ dám trích/dịch đôi ba đoạn để bầu bạn khắp nơi có cơ-hội 
giết thì-giờ rảnh-rỗi không biết làm gì, thế thôi. 
 
Rào đón thế rồi, nay lại mạo muội xin phép bà con cho bần-đạo được trích và dịch đoạn văn rất “nổi 
cộm” ít thấy trên thị-trường chữ-nghĩa, rất như sau: 

 
“Đạo-giáo huyền-nhiệm của Babylon, lâu nay được mô-tả một cách đầy biểu-tượng ở sách Khải-
huyền là sách cuối của Tân Ước có những giòng như sau: ‘tôi thấy một người đàn bà, ngồi trên 
một Con Thú đỏ thẫm, con Thú ấy mang đầy những danh-hiệu xúc-phạm đến Thiên Chúa, và có 
bảy đầu mười sừng. Người đàn bà mặc áo đỏ tía và đỏ thẫm, trang sức toàn bằng vàng, đá quý 
và ngọc trai, tay cầm một chén vàng đầy những thứ ghê tởm và ô uế, tức là sự gian dâm của nó. 
Trên trán nó, có viết một tên mang ý nghĩa huyền bí: "Babylon vĩ đại, mẹ đẻ ra các gái điếm và 
các thứ ghê tởm trên trần gian.” (Kh 17: 2-6) 
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Khi Kinh-thánh dùng ngôn-ngữ biểu-tượng chẳng hạn như, ở đây là cụm-từ “người đàn-bà”, thì ta 
hiểu rằng tự-vựng ấy biểu-trưng cho Hội-thánh của chúng ta. Ở một số các đoạn sách khác như 
Êph 5: 27, Kh 19: 7, 8, Hội-thánh thực của ta, lại rất giống các nàng trinh-nữ, các cô dâu không 
tì-tích, hoặc phụ-nữ không một vết nhơ.  
 
Còn, sách Khải-huyền đây, lại đưa ra ảnh-hình phản-chống, đối-chọi lại Hội-thánh thực-thụ khi 
nói đến “người đàn bà” ở trong Sách, là nói về người nữ-phụ nhơ-uế/không trong-sạch, một gái 
điếm.  
 
Và, nếu là điều đúng đắn để gán-ghép lối biểu-trưng này cho một hệ-thống nào đó của Giáo-hội, 
thì rõ-ràng là tác-giả Gioan Tin Mừng muốn nói đến một Giáo-hội ô-uế từng ngã-gục, mà thôi. 
Và, Sách thánh gọi đó là Đạo huyền-nhiệm của Babylon. 
 
Khi tác-giả Gioan Tin Mừng viết lên sách Khải-huyền, thì Babylon, một thành-phố, khi ấy đã bị 
tàn-phá chỉ còn là đống gạch vụn, như các ngôn-sứ ở Sách Cựu Ước đã nói tiên-tri về một 
Babylon rất đạo-giáo. Và, cho dẫu thành-phố Babylon từng bị huỷ-diệt đi nữa, thì các ý-niệm và 
tập-tục trong Đạo phát-xuất từ Babylon vẫn tiếp-tục tồn-tại và được truyền-lan sang nhiều nước 
trên thế-giới như một đạo-giáo tốt đẹp.  
 
Thành ra, vấn-đề là hỏi rằng: đạo-giáo xuất tự Babylon, là đạo nào? Đạo đây, khởi đầu ra sao? 
Với thời hiện-đại, sự việc như thế có nghĩa gì với người thời-đại? Việc ấy có gắn chặt vào với 
những gì được mô-tả ở sách Khải-huyền do tác-giả nọ được gán cho ông Gioan Tin Mừng 
không? 
 
Ngược trở về với quá-khứ, chỉ ít lâu sau ngày “Đại Hồng Thủy” xảy đến, thì mọi người đã bắt đầu 
chuyển từ các vùng đất phía Đông và rồi đi về vùng đồng bằng được gọi là “vùng đất Shinar, rồi 
định-cư tại đó.’ (Stk 11:2). Và cũng chính trên phần đất Shinar này, thành-phố Babylon được 
dựng-xây, sau trở thành đất nước Babylonia hoặc về sau còn gọi là Miền Tiểu Á... 
 
Dựa trên các kết-luận rút từ nhiều nguồn thông-tin dẫn đến ta ở lịch-sử, truyền-thuyết và huyền-
thoại, tác-giả Alexander Hislop đã ghi xuống từng chi-tiết cách-thức đạo-giáo của Babylon đã 
triển-khai ngang qua nhiều truyền-thống dân-gian trong đó có kể về thần Nimrod, về người vợ 
phàm-nhân của ông là Semiramis và người con trai của họ là phân nửa thần có tên là Tammuz… 
 
Người mẹ của thần Tammuz có lẽ cũng đã nghe được lời tiên-tri đoán trước việc Đấng Thiên-Sai 
được sinh-hạ từ một nữ-phụ (Stk 3: 15), bởi sự thật về chuyện này được mọi người biết từ thời 
nguyên-sơ. Nên, bà mẹ Tammuz cho rằng con trai bà được thụ-thai một cách siêu-nhiên và con 
của bà từng là hạt-nhân chính-yếu đã được hứa ban, sẽ trở thành “Đấng Cứu Chuộc”. Và đạo-
giáo này cứ thế lan rộng, đến độ người người thời bấy giờ không chỉ phụng-thờ Người Con là 
Đấng Cứu-độ thôi, mà cả người mẹ sinh hạ ra ngài nữa… 
 
Kịp đến lúc, Đạo Chúa đã đến phải giáp mặt với đạo “ngoài luồng” của Babylon theo nhiều hình-
thức nhau do Đế-quốc La Mã thiết-lập. Kitô-hữu thời Giáo-hội tiên-khởi đã chối-bỏ bất cứ thứ gì 
có liên-quan đến tập-tục và niềm tin của đạo. Từ đó, dẫn đến nhiều cuộc quẫn-bức, bách-hại 
những ai tin-tưởng vào Đạo của Chúa. Nhiều tín-hữu bị kết-án tử và bị ném cho thú dữ ăn thịt, 
hoặc đốt xác làm đuốc sống và/hoặc nhiều cách dã-man khác, cho đến chết. 
 
Kể từ khi, hoàng-đế La Mã tuyên-bố hồi-hướng trở về với Đạo Chúa, mọi cuộc bách-hại được 
lệnh chấm dứt. Các giám-mục được tôn-trọng và kính-nể. Giáo-hội bắt đầu được chính-thức 
công-nhận và ban cho quyền-lực trải rộng trên khắp thế-giới. Nhưng, để được như thế, Đạo 
Chúa đã phải giá rất đắt và cũng phải nhượng-bộ rất nhiều thứ với ngoại-giáo. Và cuối cùng, thay 
vì Giáo-hội tách rời khỏi thế-giới trần-tục, lại trở nên thành-phần của thế-giới ấy...  
 
Cũng từ ngày đó trở đi, đã có sự lẫn lộn/hoà trộn giữa Đạo của Chúa và ngoại-giáo cũng rất 
nhiều, chí ít là tại Rôma. Và cũng từ đó, đạo của ta trở-thành Giáo-hội Công-giáo La Mã. Dĩ 
nhiên, có rất nhiều điều chứng-tỏ người đi Đạo của ta rất thánh-thiện, và sốt-sắng đạo-hạnh, 
nhưng ta cũng không thể nào bài-bác hoặc chối-bỏ gốc-gác mang tính-cách rất dân ngoại, có từ 
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thời này…” (Xem Ralph Woodrow, Babylon-Source of Falso Religion, Ralph Woodrow 
Evangelistic Association 1966, 1981 edition tr. 7-12)     

   
Trích và dịch các đoạn văn ấy rồi, nay xin thay-đổi bầu khí bằng cách mời bạn và mời tôi ta lại ngâm 
nga hát nhạc đời có những ca-từ về Đạo-giáo cũng như sau: 
     

“Một mùa sao sáng  
ôi mùa sao chói chang muôn đời.  
Vạn lời truyền rao  
nghìn hào quang chiếu sáng ngôi cao.  
Lạy Mẹ Đồng Trinh ban ơn,  
người Việt cùng thương nhau hơn.  
Đất nước này đây  
sáng đức tin Chúa trên trời cao.” 
(Nguyễn Văn Đông – bđd)  
 

Thế đó là chuyện Đạo ở trong đời. Chuyện Đạo ở đây, có thể là chuyện đạo-đức, đạo-hạnh và có lẽ 
cũng rất cương-thường đạo-lý của đời người, dành cho người đời. 
 
Lại có câu chuyện không mang tính đạo-mạo hoặc đạo nghĩa của đạo-giáo nào hết, nhưng vẫn là 
chuyện rất đạo cốt để giúp mọi người sống tốt đạo làm người, như sau:   

 
“Lúc còn là một thiếu niên, một lần, tôi được cha dẫn đi xem xiếc. Khi nhập vào hàng người đang 
xếp dài trước quầy vé, tôi chú ý đến một gia đình đứng ngay trước chúng tôi. Họ có đến những 8 
đứa trẻ mà đứa lớn nhất có lẽ chưa đến 12 tuổi. Nhìn dáng vẻ những đứa bé ấy có thể đoán 
được gia đình chúng không giàu có. 
 
Quần áo chúng không phải loại đắt tiền nhưng sạch sẽ và tươm tất. Và đó là những đứa trẻ biết 
cách cư xử. Cứ nhìn cái cách từng 2 đứa một nắm tay nhau xếp hàng sau bố mẹ chúng thì rõ. 
Chúng nói huyên thuyên một cách đầy phấn khích về những chú hề, những con voi và những trò 
xiếc khác mà chúng sẽ được xem tối nay. Rõ ràng chúng chưa từng đến rạp xiếc bao giờ. Buổi 
tối ngày hôm nay thật sự rất đặc biệt với cả 8 đứa trẻ ấy. 
 
Cha mẹ chúng đang đứng ở đầu hàng với vẻ mặt hãnh diện nhất mà họ có thể. Người phụ nữ 
nắm lấy tay chồng, nhìn ông một cách dịu dàng. Ngay lúc ấy, người bán vé ngẩng lên và hỏi 
người đàn ông số vé ông ta cần. Người đàn ông trả lời đầy hứng khởi: “Cho tôi 8 vé trẻ con, 2 vé 
người lớn để tôi có thể dẫn cả nhà mình vào xem xiếc.” 
 
Nhưng, khi người bán vé báo giá của 10 chiếc vé, bàn tay người vợ đột ngột rời khỏi tay chồng, 
đầu bà ta gục xuống. Mặt người đàn ông hơi tái đi. Ông ta tiến lại quầy vé gần hơn và hỏi : “Anh 
nói giá bao nhiêu?” 
 
Người bán vé bình thản lập lại giá của 10 chiếc vé, nhưng người đàn ông không có đủ tiền. Làm 
sao ông ta có thể quay lại và bảo với 8 đứa con của mình rằng ông ấy không đủ tiền để dẫn 
chúng vào xem xiếc? 
 
Chứng kiến tất cả những gì xảy ra, cha tôi lặng lẽ lấy từ trong túi ra tờ 20 đô và thả xuống đất. 
Sau đó, ông cúi xuống nhặt lên và vỗ vai người đàn ông, nói rất tự nhiên: “Xin lỗi, thưa ông, cái 
này vừa rơi ra từ túi ông”. 
 
Người đàn ông hiểu những gì đang diễn ra. Ông không cầu xin của bố thí nhưng rõ ràng ông có 
thể đoán đây là sự giúp đỡ trong một tình huống ngặt nghèo. Bối rối trong giây lát rồi ông ấy nhìn 
thẳng vào mắt cha tôi, chụp lấy tay cha bằng cả hai bàn tay như muốn vắt kiệt tờ 20 đô, một giọt 
nước mắt rơi lặng lẽ xuống má, đôi môi mấp máy một cách khó khăn:  
-Cảm ơn, cảm ơn ông rất nhiều. Điều này thật sự ý nghĩa với gia đình tôi lúc này.  
 
Sau khi nhìn cả gia đình người đàn ông khuất sau cánh cổng rạp xiếc, tôi và cha đón xe buýt về 
nhà, đơn giản bởi vì số tiền còn lại trong túi cha không đủ để mua vé cho hai cha con. Thật sự thì 
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chúng tôi cũng chẳng dư dả gì! Nhưng tôi không hề giận cha. Những gì cha đã làm lúc đó đáng 
giá hơn cả ngàn buổi xem xiếc.” (truyện kể về đạo làm người trên mạng vi-tính, cũng rất đạo) 

 
Sống theo lẽ đạo làm người ở đời, không hẳn là “chuyện nhỏ” dễ làm hoặc dễ nhớ để làm. Làm cho 
người và cho chính mình. Trong đời người, cũng có những lúc, những thời mà người đời thường vẫn cứ 
quên sót. Quên chuyện chính, mà chỉ nghĩ chuyện phụ.  
 
Cũng hệt thế, có những lúc, những buổi mình và người cứ đọc Kinh Sách hay kinh kệ, chỉ lấy lệ, cốt cho 
qua. Hoặc, đọc rất nhiều nhưng chỉ theo thói quen tốt và lành. Cũng có lúc người mình kể về chuyện 
Đạo rất hay mà chẳng hiểu được ý người viết dụ-ngôn/truyện kể muốn nói gì, huống chi là Lời Chúa, rất 
dễ hiểu. 
 
Sống theo lẽ Đạo của người đi Đạo, nhiều lúc cũng không khác mấy. Sống và giữ Đạo, chừng như 
người và mình vẫn chỉ như sống sao đó để chứng-tỏ là mình thuộc Đạo gốc, đạo “ròng” mà quên mất 
rằng mình chỉ đi Đạo lòng vòng, có thế thôi. 
 
Nói xa nói gần chi bằng nói rất thật bằng câu ca, truyện kể cũng đáng nể, để khỏi quên. Nói và kể bằng 
những lời hoặc câu chuyện kể rất “tếu”.  

 
“Truyện rằng: 
Có ông thói bói không mù nhưng chuyên nói những chuyện rất thật, trên đời cho một người đàn 
ông đến hội ý với ông ta rằng: 
-Nửa phần đầu của cuộc đời, ông sẽ phải khổ tâm rất nhiều vì thiếu tiền bạc/của cải hoặc những 
gì mình ước-muốn, nhưng sau đó, ông sẽ đỡ hơn nhiều. 
-Ơ kìa, tại sao thế? Có phải vì tôi sẽ kiếm ra được nhiều tiền và giữ mãi của cải mình kiếm được, 
không thầy? 
-Không phải thế đâu! Chỉ vì, ông sẽ quen với việc ấy thôi….” 

 
Cũng có thể, nhiều người nghe kể như thế, sẽ không đồng ý cho lắm. Bởi, trên thực-tế, làm gì có thầy 
bói mù hay bói “mu rùa” nào lại tuyên-bố với thân-chủ mình những chuyện như thế. 
 
Cũng có thể, đó chỉ là truyện kể để bầu bạn nghe cho vui, rồi minh-hoạ cho những điều mình chứng-xác 
với người khác hoặc quyết-tâm với chính mình.  
 
Cũng có thể, đây chỉ là chuyện đời thường chỉ để dẫn đưa bạn và tôi đi vào với lời vàng do bậc thánh-
hiền xưa nay, từng xác-quyết về việc tiếp-cận Lời Chúa, như sau: 

 
“Những người Do-thái ở đây cởi mở  

hơn những người ở Thessalônikê:  
họ đón nhận lời Chúa với lòng nhiệt tâm,  
ngày ngày tra cứu Sách Thánh  
để xem có đúng như vậy không.  
Và nhiều người trong nhóm họ tin theo;  
về phía người Hy-lạp,  
cũng có nhiều phụ nữ thượng lưu  
và nhiều đàn ông cũng tin theo như thế.” 
(Cv 17: 11-12) 
 

Xác-quyết thế rồi, nay mời bạn và tôi, ta cứ hiên ngang bước thẳng về phía trước. Để rồi, quyết sẽ làm 
như lời dặn ở trên. Hiên-ngang thực-hiện điều tốt-lành ngang qua lời ca, tiếng hát vẫn nhủ rằng: 

 
“Một mùa sao sáng  
ôi mùa sao chói chang muôn đời.  
Vạn lời truyền rao  
nghìn hào quang chiếu sáng ngôi cao.  
Lạy Mẹ Đồng Trinh ban ơn,  
người Việt cùng thương nhau hơn.  
Đất nước này đây  
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sáng đức tin Chúa trên trời cao.” 
(Nguyễn Văn Đông – bđd) 
 

Nghệ-sĩ ngoài đời, mà còn viết và hát được như thế, sao ta lại không làm như thế? Vậy thì, hỡi bạn và 
tôi, ta hãy hát những lời tương-tự, để rồi “Người Việt cùng thương nhau hơn, sáng đức tin Chúa trên trời 
cao!”  
 
“Sáng đây”, không chỉ mỗi đức tin rất trừu-tượng hay tưởng-tượng. Mà, còn sáng cả tâm-tình thương-
yêu nhau, hơn bao giờ hết. Rất Giáng Sinh. 

 
Trần Ngọc Mười Hai 
Vẫn muốn mừng Giáng Sinh 
Trong tâm-tình sáng láng 
Nhiều hơn sao.  
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14. “Đôi khi ta muốn thoát ly, " 

Đi thật xa khỏi khung trời này,  
Lên rừng làm bạn vui với hươu nai  

Đôi khi ta muốn thoát ly,  
Đi thật xa khỏi cuộc đời này,  

Xa lìa chuyện ganh đua với chê bai”. 
(Lê Hựu Hà – Đôi khi Ta Muốn Khóc) 

 
  (Mt 5: 46-47) 
 
Có nhiều lúc ngồi buồn nghĩ rất nhiều thứ chuyện. Chuyện vui cũng có. Chuyện buồn còn nhiều hơn. 
Buồn vui cuộc đời, là chuyện thường ngày ở huyện nhà, trọn đời người. Một trong các chuyện buồn 
chán ấy, lại đã thấy, ở câu hát bên dưới hôm nay: 
 

“Đôi khi ta muốn khóc khi thấy  
Con người không biết thương đồng loại  
Con người thường khoe khoang rất khôn ngoan  
Đôi khi ta muốn khóc,  
Khi thấy nhân loại tranh miếng ăn từng ngày,  
Vui lòng chịu luồn cúi dưới chân ai.” 
(Lê Hựu Hà – bđd) 
 

Nói gì thì nói. Hát gì thì hát. Nếu nghệ sĩ mình chỉ hát những điệu buồn dân-gian của cuộc đời, thật cũng 
chán. Cũng may là, trong cái chán của bài hát, ngoài ý lời ra, còn giòng chảy tiết-điệu làm người nghe 
nhạc bản đáng chán nào đó cũng bớt được những tâm tình chán nản đến quên đời. Quên cả những 
ngày đời mà người hát cứ phải giáp mặt, chạy đâu thoát. 
 
Đó còn là ý/lời của câu hát tiếp theo sau: 

 
“Trong mơ ta luôn khát khao,  
Một thế giới yên vui đầy dẫy tình người.  
Với bao con tim chân thành và nhân ái.  
Trong mơ ta luôn khát khao,  
Câu nói thương yêu không một chút lọc lừa  
Để ta nghe thương cuộc đời hơn nữa.  
Để ta nghe thương con người nhiều hơn xưa.  
 
Đôi khi ta thấy chán chê,  
Khi tình thương đã không tồn tại,  
Nhân tình tựa như gió thoảng mây bay  
Đôi khi ta thấy xót xa,  
Khi nhìn anh chiến binh mù loà  
Nghe cuộc đời khoe khoang với ba hoa  
(Lê Hựu Hà – bđd) 

 
Thế mới biết, hết chán rồi lại mơ và lại khao khát. Thế đó là cuộc đời. Thế nhưng, lại có những 
buồn/chán đến độ rất nản, khiến nhiều người phải tìm đến nơi nào đó có giòng chảy để bớt đi nỗi 
buồn/nỗi chán. Đó, còn là tâm trạng của người nghệ sĩ cứ hát mãi câu sau làm đoạn kết cho bài ca rất 
đáng chán như:  

 
“Trong mơ ta luôn khát khao một thế giới yên vui  
Nghe cuộc đời khoe khoang với ba hoa  
Mai đây ta sẽ bỏ đi, đi thật xa khỏi khung trời này  
Lên rừng làm bạn thân với hươu nai  
Mai đây ta sẽ bỏ đi, đi thật xa khỏi cuộc đời này  
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Xa lìa chuyện ganh đua với chê bai  
La là là la lá lá la la...........” 
(Lê Hựu Hà – bđd) 

 
Thôi thì, đề nghị bạn/đề nghị tôi, ta nghe câu truyện kể ở đoạn tiếp trước khi đi vào những chuyện thần 
sầu rất đáng chán, như chuyện triết-thần nhà Đạo mình. Kể những truyện là kể như sau: 
 

 
“Một người không rõ về vận mệnh, đem thắc mắc của mình đi bái kiến vị thiền sư nọ 
-Thầy nói xem trên đời này có vận mệnh không? 
-Có. 
- Nhưng, vận mệnh của con ở đâu? 
Vị thiền sư kêu anh ta xoè tay trái ra, chỉ anh ta xem và nói: 
-Con thấy rõ chưa? Đường này là đường tình cảm, đường này là đường sự nghiệp, còn đường 
kia là đường sinh-mệnh.  
Sau đó, vị thiền sư kêu anh ta từ từ nắm tay lại, cho thật chặt. Thiền sư hỏi:  
-Con nói xem, những đường đó nằm ở đâu rồi? 
Anh ta mơ hồ bảo: 
-Trong tay con này. 
-Con hiểu vận mệnh của con ở đâu rồi chứ? 
Anh ta mỉm cười nhận ra, thì ra vận mệnh nằm trong tay mình.” (trích truyện do bạn bè gửi) 
 

Có thể là, bạn và tôi, ta chẳng tin chuyện “vận mệnh” với “số phận” như các bạn đạo thuộc tôn-giáo 
khác vẫn lấy đó làm lý-tưởng sống. Cũng có thể, tôi và bạn lại suy-nghĩ rất “lung” về đời người và người 
đời, nhiều lúc thấy đầu óc không mang mặc một tư-tưởng nào hết. 
 
Cũng có thể, tôi và bạn, ta từng đa nghi hết tất cả. Và không còn tin vào những chuyện cao-siêu/nhiệm-
mầu, rất khác lạ. Khác và lạ, là ở chỗ: cứ nghe mãi mà tai mình vẫn không thấy quen. Và cũng có thể, là 
tai tôi và tai bạn, nay có vấn-đề cần chỉnh-sửa để ta có thể nghe đủ mọi chuyện và mọi thứ. Cả những 
thứ lâu rày mình chẳng thích nghe. 
 
Và đây, là một trong những thứ, mà bầy tôi đây thường chẳng muốn nghe bao giờ hết. Đó, là truyện kể 
rất tinh mơ nhưng lại cũng xưa/cũ như bao giờ, vì cái ông có tên gọi là “Vũ Như Cẫn” rất quen thuộc ở 
đâu đó, trong đời thường. Tỉ như câu truyện kể rất khó nghe sau đây: 

 
“Tôi đã tìm một người thầy thông thái và đạo hạnh xin chỉ bảo: 
 
-Vì sao những người lương thiện như con lại thường xuyên cảm thấy khổ, mà những người độc 
ác lại cứ sống tốt như vậy? 
Thầy thông-thái hiền hòa nhìn tôi rồi trả lời: 
-Nếu một người trong lòng cảm thấy khổ, điều đó nói lên rằng trong tâm người này có tồn tại một 
điều ác tương-ứng. Nếu một người trong nội-tâm không có điều ác nào, như vậy, người này sẽ 
không có cảm-giác thống-khổ. Vì thế, căn cứ theo đạo-lý này, con thường cảm thấy khổ, nghĩa là 
nội-tâm của con vẫn tồn-tại điều ác, con không phải là người lương-thiện thật sự. Và, những 
người con cho rằng là người ác, lại chưa hẳn là người thật sự ác. 
 
Một người có thể vui vẻ mà sống, ít nhất nói rõ người này không phải là người ác thật  sự. 
Có cảm-giác như bị xúc-phạm, tôi không phục, liền nói: 
-Con sao có thể là người ác được? Gần đây, tâm con rất lương-thiện mà! 
Thầy trả lời: 
-Nội-tâm không ác thì không cảm thấy khổ, con đã cảm thấy khổ, nghĩa là trong tâm con đang 
tồn-tại điều ác. Con hãy nói về nỗi khổ của con, ta sẽ nói cho con biết, điều ác nào đang tồn-tại 
trong con. 
 
Tôi nói: 
-Nỗi khổ của con thì rất nhiều! Có khi cảm thấy tiền lương thu nhập rất thấp, nhà ở cũng không 
đủ rộng, thường xuyên có “cảm giác thua thiệt” bởi vậy trong tâm con thường cảm thấy không 
thoải-mái, cũng hy-vọng mau chóng có thể cải-biến tình-trạng này; trong xã-hội, không ít người 
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căn-bản không có văn-hóa gì, lại có thể lưng quấn bạc triệu, con không phục; một trí-thức văn-
hóa như con, mỗi tháng lại chỉ có một chút thu-nhập, thật sự là không công-bằng; người thân 
nhiều lúc không nghe lời khuyên của con, con cảm thấy không thoải-mái… 

 
Cứ như vậy, lần lượt tôi kể hết với thầy những nỗi thống-khổ của mình. 
Thầy gật đầu, mỉm cười, một nụ cười rất nhân-từ, đôn-hậu, người từ-tốn nói với tôi: 
-Thu-nhập hiện-tại của con đã đủ nuôi sống chính con và gia-đình. Con còn có cả phòng ốc để ở, 
căn-bản là đã không phải lưu-lạc nơi đầu đường xó chợ, chỉ là diện-tích hơi nhỏ một chút, con 
hoàn-toàn có thể không phải chịu những khổ-tâm ấy. 
-Nhưng, bởi vì nội-tâm con có lòng tham đối với tiền tài và của cải, cho nên mới cảm thấy khổ. 
Loại lòng tham này là ác tâm, nếu con có thể vứt bỏ ác tâm ấy, con sẽ không vì những điều đó 
mà cảm thấy khổ nữa. 

 
- Trong xã-hội có nhiều người thiếu văn-hóa nhưng lại phát tài, rồi con lại cảm thấy không phục, 
đây chính là tâm đố-kị. Tâm đố-kị cũng là một loại ác tâm. Con tự cho mình là có văn-hóa, nên 
cần phải có thu-nhập cao, đây chính là tâm ngạo-mạn. Tâm ngạo-mạn cũng là ác tâm. Cho rằng 
có văn-hóa thì phải có thu-nhập cao, đây chính là tâm ngu si; bởi vì văn-hóa không phải là căn-
nguyên của sự giàu có, kiếp trước làm việc thiện mới là nguyên-nhân cho sự giàu có của kiếp 
này. Tâm ngu si cũng là ác tâm! 

 
- Người thân không nghe lời khuyên của con, con cảm thấy không thoải mái, đây là không rộng 
lượng. Dẫu là người thân của con, nhưng họ vẫn có tư-tưởng và quan-điểm của riêng mình, tại 
sao lại cưỡng cầu tư-tưởng và quan-điểm của họ bắt phải giống như con? Không rộng-lượng sẽ 
dẫn đến hẹp hòi. Tâm hẹp-hòi cũng là ác tâm. 
 
Sư phụ tiếp tục mỉm cười: 
-Lòng tham, tâm đố-kỵ, ngạo-mạn, ngu-si, hẹp-hòi, đều là những ác tâm. Bởi vì nội-tâm của con 
chứa đựng những ác tâm ấy, nên những thống-khổ mới tồn-tại trong con. Nếu con có thể loại-trừ 
những ác tâm đó, những thống-khổ kia sẽ tan thành mây khói.” 
Con đem niềm vui và thỏa-mãn của mình đặt lên tiền thu-nhập và của cải, con hãy nghĩ lại xem, 
căn-bản con sẽ không chết đói và chết cóng; những người giàu có kia, thật ra cũng chỉ là không 
chết đói và chết cóng. Con đã nhận ra chưa, con có hạnh-phúc hay không, không dựa trên sự 
giàu có bên ngoài, mà dựa trên thái-độ sống của con mới là quyết-định. Nắm chắc từng giây phút 
của cuộc đời, sống với thái-độ lạc-quan, hòa-ái, cần cù để thay thế lòng tham, tính đố kỵ và ích 
kỷ; nội tâm của con sẽ dần chuyển hóa, dần thay đổi để thanh thản và bình an hơn. 
 
-Trong xã hội, nhiều người không có văn hóa nhưng lại giàu có, con hãy nên vì họ mà vui vẻ, nên 
cầu chúc họ càng giàu có hơn, càng có nhiều niềm vui hơn mới đúng. Người khác đạt được, phải 
vui như người đó chính là con; người khác mất đi, đừng cười trên nỗi đau của họ. Người như vậy 
mới được coi là người lương thiện! Còn con, giờ thấy người khác giàu con lại thiếu vui, đây chính 
là tâm đố kị. Tâm đố kị chính là một loại tâm rất không tốt, phải kiên quyết tiêu trừ!” 
 
-Con cho rằng, con có chỗ hơn người, tự cho là giỏi. Đây chính là tâm ngạo mạn. Có câu nói 
rằng: “Ngạo mạn cao sơn, bất sinh đức thủy” (nghĩa là: ngọn núi cao mà ngạo mạn, sẽ không tạo 
nên loại nước tốt) người khi đã sinh lòng ngạo mạn, thì đối với thiếu sót của bản thân sẽ như có 
mắt mà không tròng, vì vậy, không thể nhìn thấy bản thân có bao nhiêu ác tâm, sao có thể thay 
đổi để tốt hơn. Cho nên, người ngạo mạn sẽ tự mình đóng cửa chặn đứng sự tiến bộ của mình. 
Ngoài ra, người ngạo mạn sẽ thường cảm thấy mất mát, dần dần sẽ chuyển thành tự ti. Một 
người chỉ có thể nuôi dưỡng lòng khiêm tốn, luôn bảo trì tâm thái hòa ái từ bi, nội tâm mới có thể 
cảm thấy tròn đầy và an vui. 
 
-Kiếp trước làm việc thiện mới chính là nguyên nhân cho sự giàu có ở kiếp này, (trồng dưa được 
dưa, trồng đậu được đậu). Mà người thường không hiểu được nhân quả, trồng dưa lại muốn 
được đậu, trồng đậu lại muốn được dưa, đây là thể hiện của sự ngu muội. Chỉ có người chăm 
học Phật Pháp, mới có được trí huệ chân chính, mới thật sự hiểu được nhân quả, quy luật tuần 
hoàn của vạn vật trong vũ trụ, nội tâm mới có thể minh tỏ thấu triệt. Để từ đó, biết làm thế nào 
lựa chọn tư tưởng, hành vi và lời nói của mình cho phù hợp. Người như vậy, mới có thể theo ánh 
sáng hướng đến ánh sáng, từ yên vui hướng đến yên vui.” 
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-Bầu trời có thể bao dung hết thảy, nên rộng lớn vô biên, ung dung tự tại; mặt đất có thể chịu 
đựng hết thảy, nên tràn đầy sự sống, vạn vật đâm chồi! Một người sống trong thế giới này, không 
nên tùy tiện xem thường hành vi và lời nói của người khác. Dẫu là người thân, cũng không nên 
mang tâm cưỡng cầu, cần phải tùy duyên tự tại! Vĩnh viễn dùng tâm lương thiện giúp đỡ người 
khác, nhưng không nên cưỡng cầu điều gì. 
-Nếu tâm một người có thể rộng lớn như bầu trời mà bao dung vạn vật, người đó sao có thể khổ 
đây? 

 
Vị thầy khả kính nói xong những điều này, tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt đầy nhân từ và bao dung 
độ lượng. Ngồi im lặng hồi lâu… xưa nay tôi vẫn cho mình là một người rất lương thiện, mãi đến 
lúc này, phải! chỉ đến lúc này, tôi mới biết được trong tôi còn có một con người rất xấu xa, rất độc 
ác! Bởi vì nội tâm của tôi chứa những điều ác, nên tôi mới cảm thấy nhiều đau khổ đến thế. Nếu 
nội tâm của tôi không ác, sao tôi có thể khổ chứ ? 
-Xin cảm tạ thầy, nếu không được người khai thị dạy bảo, con vĩnh viễn sẽ không biết có một 
người xấu xa như vậy đang tồn tại trong con!” (Theo VNE) 
 

Suy cho cùng, thì cuộc đời người cũng có lắm chuyện khiến người đời cần suy nghĩ cho chín trước khi 
có quyết-định làm điều gì gây ảnh hưởng cho toàn-bộ cuộc sống của mình.  
 
Nói khác đi, đời người bao giờ cũng có triết-lý của nó. Tin hay không tin. Chấp-nhận triết lý ấy hay 
không, vẫn là việc của mỗi người, từng giai-đoạn. Cũng có thể hôm nay, bạn và tôi không thấy có gì cần 
suy nghĩ hoặc đổi thay đời mình chút gì hết. Thế nhưng, triết-lý cuộc cuộc đời vẫn có đó, như một số vị 
từng nhận-định như sau: 
 

 
“Có những khoảnh-khắc cuộc đời khiến bạn nhớ ai đó thật nhiều, đến nỗi bạn chỉ muốn chạy đến 
và ôm họ thật chặt. Hãy cho người đó biết bạn đã có suy nghĩ như thế! 
 
Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng 
chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì 
hãy hài lòng vì ít ra tình yêu cũng đã lớn lên trong bạn. 
 
Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn không thể sống thanh thản nếu 
bạn không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua. 
 
Một điều đáng buồn trong cuộc sống là khi bạn gặp một người có nghĩa đối với bạn,để rồi cuối 
cùng nhận ra rằng họ sinh ra không phải để cho bạn và chỉ có thể để họ đi .... 
 
Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không 
chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình. 
 
Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi. 

 Đừng để những khó khăn đánh gục bạn, hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua. 
Đừng chờ đợi những gì bạn muốn mà hãy đi tìm kiếm chúng. 
 
Hãy mỉm cười trong cuộc sống. Nụ cười của bạn mang lại hạnh phúc cho người xung quanh và 
do đó cũng mang lại hạnh phúc cho chính bạn. 
 
Đừng bao giờ nói không còn yêu nữa nếu nước mắt của người kia vẫn có thể giữ chân bạn. 
Ðừng khóc vì mọi việc đã qua, hãy cười vì mọi việc đang chờ phía trước. 
 
Đừng chạy theo vẻ bề ngoài hào nhoáng, nó có thể phai nhạt theo thời gian. 
Đừng chạy theo tiền bạc, một ngày kia nó cũng sẽ mất đi. 
 
Hãy chạy theo người nào đó có thể làm bạn luôn mỉm cười bởi vì chỉ có nụ cười mới xua tan màn 
đêm u tối trong bạn. 
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Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác, nếu điều đó làm tổn thương bạn thì nó cũng sẽ tổn 
thương người khác. 
 
Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm cho mọi việc, mọi 
chuyện đều diễn ra theo ý họ. 
 
Hạnh phúc thường đánh lừa những ai khóc lóc, những ai bị tổn thương, những ai đã tìm kiếm và 
đã thử. Nhưng nhờ vậy, họ mới biết được giá trị của những người chung quanh họ. 
 
Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt. 
 
Khi sinh ra, bạn khóc còn người xung quanh lại cứ cười. Hãy sống sao để khi bạn qua đời, mọi 
người khóc còn bạn, bạn lại cứ cười. 
 
Hãy giữ những vật dù nhỏ nhất của bạn thân mình; bởi, biết đâu sau này nó sẽ là kỷ-niệm của 
bạn mình. 
 
Hãy nói những lời yêu thương nhất đến người mà bạn yêu thương .... 
 
Bạn chưa cần đến 3 giây để nói "I love you", chưa đến 3 phút để giải thích câu nói ấy, chưa đến 
3 ngày để cảm nhận được ý nghĩa của nó, nhưng để chứng minh câu nói đơn giản ấy thì cả cuộc 
đời vẫn là chưa đủ.  
 
Cũng vậy: Chỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà 
thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà bạn sẽ mất cả đời để quên một 
người. 
 
Không ai đáng giá bằng những giọt nước mắt của bạn. Và những người đáng giá sẽ không bao 
giờ làm bạn khóc. 
 
Chỉ khi bạn thật sự mong muốn ai đó được hạnh phúc, thậm chí hạnh phúc đó không phải dành 
cho bạn, bạn mới hiểu rằng bạn đã yêu người đó thật sự mất rồi. 
 
Có một sự thật là bạn sẽ không biết bạn có gì cho đến khi đánh mất nó, nhưng cũng có một sự 
thật khác là bạn cũng sẽ không biết mình đang tìm kiếm cái gì cho đến khi có nó. 
 
Hãy làm những gì bạn muốn làm, mơ những gì bạn muốn mơ, tới đâu bạn muốn tới, trở thành 
những gì bạn muốn, bởi bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn 
muốn. 

 
Hãy Gạt Những Âu Lo Cuộc Sống ! 
 
Yêu là mạo hiểm vì có thể bị từ chối. Nhưng không mạo hiểm thì đã là thất bại rồi vì trong cuộc 
sống điều nguy hiểm nhất là không thử thách điều gì . 
 
Tình yêu là con dao. Nó đâm nát con tim hay có khi nó khắc sâu vào tim ta những vết khắc diệu 
kỳ và sẽ theo ta đến cuối đời. 
 
Người ta vá áo bằng kim, còn bạn sẽ vá con tim bằng gì? 
Tình yêu là một món quà – mà chỉ có thể đâm chồi nảy lộc khi được trao tặng đi. 
 

 
Thế đó, là lập-trường/quan-điểm của người đời, trong đời. Thế còn, lập-trường của đấng bậc thày dạy 
nơi nhà Đạo thì sao? Để trả lời, đề nghị bạn/đề nghị tôi, ta đọc thêm một lần nữa, ý-kiến của bậc thày 
dạy bần đạo ở Úc vẫn còn dạy-dỗ những điều về tình thương yêu cứu-độ chan-chứa nơi Đức Giêsu 
Kitô là bậc thày tối-cao của mọi người, trong Đạo. 
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Và đây là đôi ba ý chính rất sâu-sắc ở bài viết hôm nào mà bần đạo được hấp-thụ trong một buổi học 
hỏi về thần-học cao-siêu về Tình Thương cứu-độ, rất như sau: 
 
 “Nếu có ai hỏi: “Tình thương-yêu thật ra có nghĩa gì?” “Sự Công-chính từ đâu đến?” 

thì câu trả lời, hẳn sẽ bao-gồm cả tình Thương-yêu thần-thánh, tức: sự Công-chính thánh-thiêng 
của Thiên-Chúa. Thành thử, ta nên dừng lại một chút, trước khi đặt mình vào với dữ-kiện của 
Kinh Sách và Thánh-truyền, để rồi sẽ suy thêm về Chúa với câu hỏi đặt ra từ bao giờ:  
 

“Thiên-Chúa, Ngài là Đấng nào?”  
“Ngài yêu-thương ta đến mức độ nào?”  
“Ngài có công-bằng chính-trực đích-thực không?” 

 
Vấn-đề đây, lại đề ra một số phương-án để ta theo, tức: những phương-án tương-tự như ở Kinh-
Thánh, tâm-lý-học và kinh-tế/tài chánh của nhiều người….    

 
          Quan-điểm mà quý vị đây đưa ra, lại mang ý-niệm về sự công-chính vốn duy-trì quan-hệ 
giữa Thiên-Chúa và loài người; nhưng đúng thực lại là: giữa Đức Giêsu và dân con từng phạm lỗi 
ở trong Đạo. Thật ra thì, đây không là sự công-minh/chính-trực theo kiểu người phàm, như ta 
hiểu. 
 
Từ nơi đây, ta cần nhận-chân ra rằng: Thiên-Chúa, với tư-cách là Chúa, Ngài chẳng cần sự gì 
hết. Nhận-định này, đã kéo theo hệ-quả là: không gì khả dĩ thúc-ép từ bên trong hoặc đè nặng 
lên Chúa, để Ngài làm bất cứ điều gì đặc-biệt, hòng cứu-chuộc ta ra khỏi trạng-huống những lỗi 
và tội.  
 
Chúa có tự-do làm bất cứ thứ gì Ngài muốn, như tạo-dựng hoặc cứu-chuộc mọi sự. Ngài hành-
xử theo cách rất “hào-phóng”. Hào-phóng đây, có nghĩa: tạo lợi-ích cho mọi người. Hào-phóng -
ngay chính từ-vựng này từng diễn-tả- đã liên-kết mọi sự tốt-lành mà bên tiếng La-tinh, thiên-hạ 
có thói quen gọi đó là “Bonitas”, tức: Sự Tốt-lành của Chúa, ở tầm-kích rất siêu-phàm. 
 
Bản-chất của Chúa, lại có nghĩa: Ngài rất “tốt lành và siêu-việt”, nên từ phần thâm-sâu của từ-
vựng, tính “hào-phóng” của Chúa, ta không thể cắt-nghĩa bằng ngôn-từ mà người phàm thường 
sử-dụng được. Bởi, đó là bí-nhiệm của Chúa và về Chúa. Là, thứ gì đó mà loài người, thật ra, 
không thể nắm bắt được điều gì thuộc về Chúa.  
  
Từ-vựng “hào-phóng” -dù là ngôn-từ thuần-tuý của con người- vẫn có thể nối-kết với các dự-
phóng đưa về phía trước, hầu đưa ta đến được với nó. Thành ra, ta bảo là: Chúa tự đặt Ngài vào 
vị-thế đầy hào-phóng, tức Ngài khấng-mang điều gì đó ngay nơi bản-chất của Ngài, để Ngài 
hành-xử một cách hào-phóng, tốt lành. Thiên-Chúa nối-kết một cách công-minh với chính Ngài, 
để mọi sự được ra như thế. Điều đó, ta gọi là sự Công-chính, tức bản-chất rất công-minh của 
Đức Chúa.  
 
Bởi, theo nghĩa thâm-sâu nơi bản-chất Ngài, Chúa có khuynh-hướng làm thế, nên sở dĩ Ngài 
mang tính hào-phóng là do bởi chính sự hào-phóng của Ngài, mà ra. Ở đây, tiếng La-tinh thường 
diễn-tả rất rõ bằng thành-ngữ “bonum diffusivum suis”, tức: từ-vựng mang cùng một ý-niệm.” (x. 
Lm Kevin O’Shea CSsR, Ơn Cứ Chuộc Nơi Ngài Chan Chứa, nxb Hồng Đức 2015, chương 4 
phàn 3) 

 
Tựu- trung, câu chuyện về tình thương-yêu của Thiên-Chúa đối với con người, lại dọi về đoạn Kinh 
Sách qua đó bậc thánh hiền từng diễn-tả bằng những lời vàng như sau: 
 

          “Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình,  

             thì anh em nào có công chi?  
             Ngay cả những người thu thuế  
             cũng chẳng làm như thế sao?  
             Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi,  
             thì anh em có làm gì lạ thường đâu?  
             Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?  
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             Vậy anh em hãy nên hoàn thiện,  
             như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” 
             (Mt 5: 46-47) 
 
Xem thế thì, mấu chốt quan-trọng tạo hạnh-phúc của cuộc đời là chính là “nên toàn-thiện, như Cha anh 
em trên trời là Đấng toàn-thiện”. Xem thế thì, trở nên hoàn-thiện như Cha trên trời là Tình-yêu, tức bậc 
con cái phải có lòng yêu-thương hết mọi người. Có thế mới nên hoàn thiện như Cha mình. Xem thế thì, 
hẳn bạn và tôi, ta cứ hiên-ngang hát lên cả những bài tưởng-chừng-như-buồn, hoặc sầu não, vẫn không 
sao. Quyết thế rồi, nay mời bạn và tôi, ta cất tiếng, hát rằng: 
 
 
             “Trong mơ ta luôn khát khao  
              Một thế giới yên vui đầy dẫy tình người  
              Với bao con tim chân thành và nhân ái  
              Trong mơ ta luôn khát khao  
              Câu nói thương yêu không một chút lọc lừa  
              Để ta nghe thương cuộc đời hơn nữa  
              Để ta nghe thương con người nhiều hơn xưa.” (Lê Hựu Hà – bđd) 
 
 Hát thế rồi, hẳn bạn và tôi, ta sẽ thấy không buồn/phiền nữa. Nhưng vẫn dũng-cảm ra đi mà phổ-biến 
những gì mình học được từ đấng thánh-hiền, để cuộc đời mình sẽ tươi vui, rất mãn- đời.  
           
 
          Trần Ngọc Mười Hai 
           Đã quyết tâm như thế 
           Và sẽ quyết như thế, đến cuối đời. 
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15. “Hầy hô! Hây hồ!  
Ta đi vô vườn dừa,” 

“Hầy hô! Hây hồ!  
Nhịp nhàng khoan thai bước khẽ 

Đi trong mưa nhè nhẹ. 
Hầy hô! Hây hồ! Hây hố!” 

(Phạm Duy – Ngày mùa êm ru) 
 
(1 Thessalônikê 5: 12-19)  
Ít khi nào, bần đạo bầy tôi đây lại trích-dẫn hoặc trích-dịch những bài ca nghe rất “êm ru ngày mùa” như 
bài ở trên do nghệ-sĩ họ Phạm, sáng tác. Bài ca này, cứ hát đi hát lại mãi câu “Hầy hô!” với lại “Hây hồ!” 
suốt, chỉ mỗi nghe qua đã thấy oải. 
 
Ấy là thế đấy! Có nghe đi/nghe lại cũng chỉ bấy nhiêu câu, rất ngày mùa như sau: 

 
“Hầy hô! Hây hồ! Hấy hô! 
Gà chuồng le te gáy rõ 
Ta nghe ta đợi chờ… 
 
Hầy hô! Hây hồ! Hấy hô! 
Ngoảnh nhìn quanh ta vẫn nhớ, 
Ôi êm ru ngày mùa…    
 
Hầy hô! Hây hồ! Hây hô hấy hô ngày mùa! 
(Phạm Duy – bđd) 
 

Vâng. Ngày mùa có “êm ru” đến độ ca đi/hát mãi có mỗi câu như thế cũng chẳng thấy gì là êm và ru hết! 
 
Thế nhưng, đời người có nhiều thứ cũng “êm-ru-bà-rù” nhưng lại ngán như cơm nếp nát, chẳng ai muốn 
ăn. Thật thế ư? Vâng. Không tin, xin quí chư huynh/chư đệ hay tỷ/muội ở ngoài đời hãy giúp giùm tìm 
hiểu thực/hư thế nào, rồi sẽ rõ. 
 
Hôm nay, bầy tôi đây, chỉ muốn bàn chuyện nhà Đạo rất Công-giáo, thôi. Bàn chuyện đạo của người 
Công-giáo nhiều lúc suy đi/nghĩ lại, thấy cũng nản. Nản, nhưng vẫn xin bạn và tôi, ta cứ hạ hồi tính 
chuyện thích thú, còn bây giờ: hãy bàn chuyện gì có dính đến Đức Giáo Tông/Giáo-chủ, để xem sao. 
Hy-vọng sẽ êm ru không “bà rù” chút nào hết. 
 
Chuyện Đức Giáo Tông với truyền-thông, có nhiều điều xem ra cứ bàn đi bàn lại, mãi không chán. Đúng 
thế, bạn ạ. Hết bàn rồi tán, lại còn tản-mạn những tin tức …mình về Đức Giáo Tông nhà Đạo mình, 
tưởng cũng được vài ba trang giấy, những viết và lách cho trọn một đời. 
 
Chuyện Đức Giáo Tông, có gì mà ghê gớm thế?  
 
Thôi thì, bạn và tôi, ta cứ từ từ tìm cách moi đầu/moi óc ra mà bàn suốt, rất như sau. Nhưng, trước hết 
và trên hết, là chuyện liên-quan đến hai ba vị Giáo chủ, đấy các cụ ạ!  
 
Trước hết và trên hết, lại là chuyện mới xem ra, qua phỏng-vấn Đức Phanxicô ở đâu đó, trên máy bay 
hoặc với báo/đài của nước Ý xem ra cũng rất Đại-lợi, bởi bên cạnh đó lại có những chuyện bên lề, rất 
đáng bàn như sau: 

 
“Trang mạng “Vatican Insider” của Ý cho biết: trong vòng 24 tiếng đồng-hồ sau khi công-bố 
phỏng-vấn, đã có hơn trăm bài báo và bình luận được đăng trên truyền-hình Trung Quốc. Trong 
bài xã-luận, Giám-đốc báo “Global Times”, nhật-báo tiếng Anh được xem như báo bán chính-
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thức của đảng Cộng-sản, cho rằng “thiện-chí của Đức Giáo hoàng góp phần làm dịu các quan-hệ 
giữa Trung-Quốc và Vatican.” 
 
Báo Nhân-Dân khen ngợi sự khuyến-khích đối-thoại và kiến-tạo hoà-bình của Đức Phanxicô. 
Báo này có nhắc lại việc góp phần của Toà thánh trong quan-hệ ngoại-giao giữa Cuba và Hoa 
Kỳ. Báo này còn khẳng-định việc “xích lại gần nhau” giữa Trung Quốc và Vatican là điều mà 
nhiều người dân Trung quốc mong muốn”, nhưng cũng chận lại các người “chống-đối sợ rằng 
Vatican hy-sinh quyền-lực của họ.” 
 
Một số người Công-giáo Trung quốc lo sợ kết-quả của việc “xích lại gần nhau” về ngoại-giao của 
Toàn thánh Vatican và Bắc Kinh là quá sớm, với cái giá phải trả là hy-sinh một số sự/việc, bắt 
đầu là việc tự-do tổ-chức Giáo-hội Trung quốc…” (Nguồn: cath.ch, Giuse Nguyễn Tùng Lâm 
chuyển-dịch, phanxico.vn) 

 
Có phản-ứng hay không phản-ứng, các sự-kiện mang tính chính-trị được lồng vào địa-hạt tôn-giáo, là 
chuyện “dài nhân dân tự-vệ” ở thời trước. Có tìm và hiểu hay không hiểu và tìm, thì các hệ-lụy rút từ 
công-bố chính-thức, mới là chuyện của ta và người, bàn đến hôm nay. 
 
Chuyện của ta hôm nay, chỉ là “chuyện bên lề” gồm các tin (rất) tức ở nhiều nơi và của nhiều người. Tin 
(rất) tức …mình, lại vẫn là chuyện để ta ngồi buồn… bèn có đôi giòng chảy lai rai cho đỡ …ngứa cái 
miệng.  
 
Và hôm nay, xin bạn và tôi, ta có đọc những giòng này hay không, cũng xin hai chữ bình-an, rồi đi vào 
sự việc rất “Đạo”, sau này. Nhưng, trước khi đi vào chi-tiết, cũng nên về lại với bài ca và nốt nhạc ghi 
trên, mà hát cho “êm ru ngày mùa” của Giáo-hội, là: hội của những người sống Đạo trong đời. Vậy, hãy 
cứ hát những lời rằng: 

 
“Hầy hô! Hây hồ! Hây hô 
Gà chuồng le te gáy rõ 
Ta nghe đợi chờ… 
 
Hầy hô! Hây Hồ! Hây hô! 
Ngoảnh nhìn quanh ta vẫn nhớ 
Ôi êm ru ngày mùa… 
 
Hầy hô! Hây hồ! Hây hô… 
Hầy hô! Hây hồ! Hây hô… 
(Phạm Duy – bđd) 
 

Vâng. Cứ ngoảnh lại mà nhìn quanh ta đi, sẽ thấy rất nhiều “sự” xảy ra không như mình tưởng hoặc 
nghĩ. Tức, những thứ và những sự rất “kể lể” như truyện kể ở bên dưới để “minh-hoạ” một lập-trường-
sống vẫn nghe và vẫn nhìn theo cách con nhà có Đạo, ở đời thường, như sau: 
 

“Truyện rằng: 
“Cô vốn là một người con gái xinh đẹp. “Vệ tinh” xung quanh cô nhiều không kể xiết, 

nhưng cô bỏ ngoài tai tất cả để chọn anh – một công nhân làm việc ở nhà máy, thu nhập còn 
không đủ cho 3 bữa ăn hàng ngày. Cô chấp nhận từ bỏ cả gia đình, thậm chí là công việc đầy 
tương lai của mình để cưới anh. 

Sau khi kết hôn, anh và cô mượn được nhà kho của một người bạn, họ sắp xếp lại thành 
một tổ ấm giản dị. Mùa đông đến, căn nhà kho trống trải hút gió lại càng trở nên lạnh giá. Khi ấy 
chưa đủ tiền mua chăn, cô thường bị giật mình tỉnh dậy giữa đêm vì lạnh. Những lúc đó, anh chỉ 
biết ôm chặt cô vào lòng, dùng hơi ấm của cơ thể sưởi ấm cho cô. 

Một ngày cô trở về nhà với vẻ mặt thất thần nhợt nhạt, anh lo lắng hỏi cô có phải bị bệnh 
rồi không? Cô chỉ mỉm cười nói: “Em hơi mệt thôi!” rồi hân hoan rút từ trong túi ra một tờ bạc nhét 
vào tay anh: “Chúng mình có tiền rồi anh ạ, mình đi mua một chiếc chăn thật ấm để đắp nhé.” 
Anh sững người ngạc nhiên nhìn tờ tiền trong tay cô, giọng run run: “Làm sao em lại có nhiều 
tiền vậy?” Cô vui vẻ kể lại cho anh tiền là do cô kiếm được khi đi phát tờ rơi. Cô phải đứng từ 
sáng đến tối mới được trả ngần ấy tiền. Nói rồi cô vội vàng kéo anh ra khỏi nhà, không cho anh 
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hỏi thêm điều gì nữa. Họ mua môt cái chăn vừa tầm tiền. Từ đó, giữa đêm cô không còn bị giật 
mình thức giấc nữa. 

Vài năm sau, anh tìm được công việc tốt hơn, rồi kiếm được nhiều tiền, tự mở công ty. 
Không bao lâu anh đã xây cho cô một ngôi nhà khang trang, mua ô tô cùng rất nhiều đồ dùng đắt 
tiền khác. Anh nói muốn dành cho cô một cuộc sống ấm no đầy đủ bù đắp lại những tháng ngày 
khó khăn vất vả trước đây. Cuộc sống bỗng vụt thay đổi khiến cô có phần bàng hoàng chưa kịp 
thích nghi với điều kiện mới. 

Ngày chuyển nhà, anh bảo những đồ đạc cũ trong căn nhà kho của họ trước đây anh đều 
muốn vứt đi không giữ lại bất cứ cái gì. Nhưng cô khăng khăng nói muốn giữ lại cái chăn để đắp. 
Và rồi một thời gian dài nữa họ vẫn dùng cái chăn cũ ấy, giờ đây nó đã trở nên xù xì cũ kĩ, còn bị 
rách khá nhiều chỗ. Anh không ngừng phàn nàn với cô: “Thôi bỏ cái chăn cũ này đi em, mình có 
thể mua một cái chăn mới ấm áp và tốt hơn rất nhiều. Em xem cả nhà mình toàn những đồ đắt 
tiền, nhìn cái chăn cũ này trong nhà trông thật chướng mắt”. Nhưng cô vẫn cố chấp nhất quyết 
giữ lại cái chăn cũ ấy, vì chỉ khi đắp nó cô mới cảm thấy ấm áp và được che chở. 

Một hôm, anh về nhà mang theo một cái chăn mới và nhất quyết bảo cô bỏ cái chăn cũ 
đi. Lần này dù không nỡ nhưng cô vẫn nghe theo lời anh. Từ đó, hàng đêm cô ngủ không còn 
ngon giấc nữa, trong lòng cô lúc nào cũng cảm thấy thấp thỏm lo lắng khiến cô lại không ngừng 
giật mình giữa đêm. Và mỗi lần tỉnh dậy như thế, hai mắt cô lại đầm đìa nước. Anh vốn không 
biết rằng để mua được cái chăn đó cô đã phải đi bán máu lấy tiền chứ không phải đi phát tờ rơi 
như cô nói với anh. Lần đầu tiên bán máu, biết bao đau đớn, cũng chỉ vì muốn có cái chăn này. 
Vậy mà anh lại nỡ vất bỏ nó. Cô dần cảm thấy anh không còn yêu cô như xưa nữa. 

Một ngày anh có việc gấp phải ra ngoài, quên mang theo máy tính xách tay quen thuộc. 
Trên màn hình của anh vẫn hiện lên trang blog anh viết hàng ngày. Và cô bất chợt đọc được 
dòng chữ anh hình như mới viết không lâu. 

“Ngày hôm ấy em từ đâu về khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt khiến cho tôi lo lắng vô cùng. 
Rồi em nói em đi phát tờ rơi để mua chăn cho hai đứa. Tối hôm đó chúng tôi nằm ngủ ấm áp 
trong chiếc chăn mới, thấy em nằm cuộn tròn trong lòng tôi say trong giấc ngủ, tôi thương em 
biết bao. Đã bao đêm rồi em không được ngủ ngon đến vậy. Và rồi tình cờ tôi nhìn thấy trên tay 
em có một vết sưng nhỏ, dường như bị kim tiêm đâm vậy. Tôi bỗng hiểu ra tất cả. Hóa ra em nói 
dối tôi em đi phát tờ rơi, thực ra em đã đi bán máu để có tiền mua chăn, chỉ vì một cái chăn mà 
em đã phải khổ sở đau đớn đến vậy. Đêm đó tôi đã khóc vì thương em và cũng thầm hứa sẽ cố 
gắng làm việc, phấn đấu trở thành một người thành đạt, để có thể bù đắp lại những ngày tháng 
khốn khó này cho em. Và giờ đây tôi đã thực hiện được lời thề đó. Hôm qua tôi quyết định đến 
trạm hiến máu, tôi chỉ muốn cảm nhận một chút nỗi đau em từng trải qua. Khi chiếc kim tiêm đâm 
vào mạch máu, một cảm giác nhói buốt lan dọc khắp cơ thể. Nhưng tôi không thấy đau, ngược 
lại, rất hạnh phúc. Tôi lấy tiền bán máu và đi mua chiếc chăn mới này. Tôi muốn nó là món quà 
bất ngờ dành cho em…” 

Nước mắt cô đã ướt đẫm tự độ nào. Hóa ra tình yêu của anh dành cho cô vẫn sâu đậm 
và lớn lao đến vậy. Mùa đông năm nay anh đã đổi máu của mình tặng cho cô chiếc chăn ấm, có 
lẽ đó cũng sẽ là chiếc chăn ấm áp nhất cô có trong đời…(Sưu tầm) 

 
Nên chăng áp dụng câu truyện trên vào trường hợp của các đấng bậc vị vọng trong đạo? 
Phải chăng, các cặp vợ chồng ngày nay vẫn sống đẹp như cặp phối-ngẫu trong truyện kể trên? Áp-dụng 
trường-hợp hành-xử của đấng bậc chốn chóp bu nhà Đạo, cũng thế ư? Cũng thế là thế nào? Phải 
chăng sự việc cũng đơn-sơ/chân-chất như nhiều người tưởng?  
 
Thôi thì, trước khi trả lời câu hỏi này, tưởng cũng nên về với vườn hoa thơm phức những lời vang đầy 
khuyến-dụ mà người đời gọi là Kinh Sách rất thánh, có những giòng như sau: 
 
 “Thưa anh chị em,  

chúng tôi xin anh chị em hãy quý trọng  
những ai đang vất vả vì anh chị em,  
để lãnh đạo anh chị em nhân danh Chúa  
và khuyên bảo anh em.  
Hãy lấy tình bác ái mà hết lòng tôn kính những người ấy,  
vì công việc họ làm.  
Hãy sống hoà thuận với nhau… 
hãy khuyên bảo người vô kỷ luật,  
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khích lệ kẻ nhút nhát,  
nâng đỡ người yếu đuối,  
và kiên nhẫn với mọi người. 
Anh chị em hãy vui mừng luôn mãi  
và cầu nguyện không ngừng.  
Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh.  
Anh em hãy làm như vậy,  
đó là điều Thiên Chúa muốn…” 
(1 Thessalônikê 5: 12-19)  

 
Chiếu lời vàng ở trên, nhiều bạn lại đến hỏi bần-đạo: phải chăng, đấng bậc ở chốn chóp bu nhà Đạo, đã 
từng thực-hiện lời dặn như thế, chứ?   
 
Hỏi những câu tương-tự, thì ai mà trả lời cho thoả-đáng, chứ! Vâng. Thay vì trả lời/trả vốn cho đúng 
cách/đúng sự thực, thiết tưởng ta cứ đi vào với lời bình (rất) luận hoặc nhận-định rất chuẩn của giới 
truyền-thông/báo chí, để rồi có lập-trường/nhân-sinh sao cho phải lẽ. 
 
Vâng. Đúng như thế. Thôi thì, mời bạn và mời tôi, ta thử xét lời bàn của sử gia Vatican là Alberto 
Melloni từng phát-biểu về chuyến gặp mặt giữa hai đấng bậc chóp bu Công-giáo và Chính-thống Nga, 
sau đây: 

 
“Alberto Melloni, một sử-gia chuyên về Vatican lại cũng biểu-lộ cho thấy, là: cuộc họp thượng-
đỉnh ở Cuba hàm-ẩn ý-nghĩa của thứ địa-lý chính-trị, bởi lẽ cuộc họp mặt này lại diễn ra ngay vào 
lúc các nhà ngoại-giao tầm cỡ của Hoa-kỳ và châu Âu đang cùng nhau hợp-tác tính chuyện cách 
ly nước Nga khỏi vòng cương-toả của nước lớn. Giáo-hội Nga lại chặt-chẽ đặt mình cùng hàng 
với chính-phủ của nước này. Ông Melloni nói thêm: cuộc họp cấp cao với Giáo-hoàng Công-giáo 
chắc chắn phải có sự đồng-thuận của ông Putin. Chấp-thuận gặp gỡ, cho phép tổng thống nước 
Nga có được cung-cách khác-biệt mà ông có thể dùng đến hầu tránh khỏi mọi ly-gián. Với Putin, 
thì gặp gỡ như thế rất có lợi, bởi đây là thứ chính trị tùy thuộc địa lý/địa-hình của các nước. 
 
Riêng Giáo Hoàng Phanxicô đã chứng tỏ mình là con người đầy tham-vọng, một diễn-viên ngoại-
giao trên chính trường thế-giới. Ông giúp các nhà môi-giới bán-buôn có được sự hoà-giải giữa 
Hoa-kỳ và Cuba, và nhất thứ là ông lại đạt được sự tôn-kính từ ông Castro, tổng-thống Cuba. Đổi 
lại, ông Castro giúp giàn xếp các kế-hoạch gặp gỡ vào tuần tới. 
 
Giáo Hoàng Phanxicô cũng thẳng-thắn tiến về phía trước để hoàn-thành một mục-đích khác mà 
lâu nay Vatican hằng trông ngóng, đó là việc tái-tạo các bang-giao quốc tế với Trung-Quốc. 
Giáo-hoàng Phanxicô từng cho biết ao-ước của ông muốn trở-thành vị Giáo-hoàng đầu tiên sang 
thăm nước Trung Hoa lục địa. 
 
Tuần này, Giáo hoàng Phanxicô sẽ dùng cuộc phỏng-vấn với tờ Asia Times, một ấn-bản bằng 
tiếng Anh phát-hành tại Hồng Kông để chuyển-tải lời chúc mừng Năm mới Âm-lịch đến nước này 
và đưa ra lời trấn-an vốn dĩ bảo rằng: một nước Trung Hoa đang lớn mạnh không có nghĩa là đe-
doạ cho ai hết. 
 
Vị Giáo-hoàng này đã nói trong cuộc phỏng-vấn rằng: “Với tôi, Trung Quốc lâu nay vẫn là trọng-
điểm của sự cao cả. Là một đất nước vĩ-đại; và hơn cả quốc-gia nữa, mà là một nền văn-hoá vĩ-
đại có sự khôn-ngoan hiểu-biết rất vô-tận.” (X. Elisabetta Povoledo, Pope Francis set for historic 
meeting with leader of Russian Orthodox Chursh, New York Times 06/02/2016) 
 

Xem xét thế rồi, nay ta cũng nên có giòng chảy lịch-sử về vai trò chóp bu trong Đạo, theo tầm nhìn của 
một số học-giả chuyên ngành, như sau: 

 
“Khi đế quốc La Mã chinh-phục toàn thế-giới lúc ấy, giới ngoại-đạo đã triển-khai từ xứ miền 
Babylon lan rộng đến nhiều nước khác nhau và từ đó, hệ-thống đạo-giáo của La Mã cũng từ đó 
xuất-hiện với nhiều người. Điều này bao gồm cả ý-niệm cùng vai-trò của vị Trưởng-tế cao-cấp 
nhất mà người Âu Châu dùng cụm từ “Pontiff” là dựa vào tên tuổi của Pontifex Maximus. Thế 
nên, giới ngoại-đạo Babylon, lúc đầu được thể-hiện dưới triều vua Nimrod, sau này kết-hợp dưới 
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quyền-uy thế-lực của một đấng trị vì là Julius Caesar. Khi ấy, vào năm 3 trước Công nguyên, là 
lúc Hoàng đế Julius Caesar đã chính-thức được coi là “Pontifex Maximus” của đạo-giáo bí-ẩn, 
nay thiết-lập tại Rôma.  
 
Có điều lạ, là: vào thời Đức Giêsu đang rao giảng, người nghe Ngài giảng có mang đồng tiền 
kẽm khắc hình Hoàng đế Augustus Caesar (27-14 trước Công nguyên) đến cho Đức Giêsu coi, 
và Ngài hỏi: “Tiền này khắc hình ai thế? Và họ trả lời: hình Hoàng-đế Caesar…” (Mt 22: 17-22) 
 
Các hoàng-đế La Mã (trong đó có cả Constantine thời sau này) đã tiếp tục duy-trì chức-năng của 
Trưởng-tế Pontifex Maximus mãi đến niên-biểu 376 khi Gratian vì các lý-do tôn-giáo đã từ chối 
nó. Ông ta coi danh-xưng và chức-năng này mang tính “ngẫu-thần” rất báng-bổ. Mãi cho đến khi 
ấy, Giám mục thành La Mã được nâng quyền-bính chính-trị và thanh-thế. Kết quả là, vào năm 
378, Đức Giáo-hoàng Demasus, Giám-mục thành La Mã được bầu là Trưởng-tế tối cao, tức: 
Pontifex Maximus, là vị thượng-tế cao-cấp nhất của các quyền-lực thần-bí được chính-thức công-
nhận.  
 
Cũng từ đó, Rôma (tức: La Mã) đã được coi là thành-trì quan-trọng nhất trên thế-giới, và tín-hữu 
Đạo Chúa lại đã coi vị Giám-mục thành La Mã như “Giám-mục của các giám-mục” làm đầu Hội-
thánh. Điều này gây ra tình-huống có một không hai trên thế-giới. Và, một người duy-nhất được 
coi là “Đấng làm đầu” của mọi tín-hữu cả Đạo Chúa lẫn giới ngoại-đạo. Đến khi ấy và vào các 
năm tiếp theo sau, giòng chảy ngoại-đạo và Đạo Chúa đã đan xen và cùng chảy với nhau và vào 
nhau tạo những gì được gọi là Hội thánh Công-giáo La Mã, dưới sự lãnh-đạo của vị Trưởng-tế 
cao-cấp nhất, mà ngày nay ta gọi là Đức Giáo Hoàng, hay Giáo-Chủ…” (X. Alexander Hislop, 
The Two Babylons, New York: Loizeaux Brothers 1959, tr. 207)   

   
 Nói thế tức bảo rằng: các tôn-giáo đều có gốc-nguồn từ ngoại-giáo ư? Có quá đáng lắm không? Có lẽ 
là không. Bởi đó là lịch sử hoặc dã-sử về các đạo-giáo cũng như Công giáo La Mã mình. Bởi, Đạo Chúa 
đâu do Đức Giêsu thiết-lập, nhưng lại xuất-phát từ Do-thái-giáo, rất Babylon. Babylon xưa, là nguồn-cội 
của nhiều Đạo đã biến-hoá và phát-triển khắp thế-giới theo chiều ngang/dọc và có thể cả chiều cao, 
cũng không chừng! 
 
Có thể nói: dù muốn dù không, người người không thể chối bỏ lịch-sử ngàn năm văn-vật rất Babylon. 
Chí ít là chuyện nhà Đạo và đặc-biệt là chuyện giữ Đạo và sống Đạo. Vấn-đề có thành hay không là hỏi 
rằng: dù ở hoàn-cảnh/môi-trường nào đi nữa, người ta –tức ta và người – đã và sẽ sống Đạo ra sao? 
Đạo ấy từ đâu đến? Do Ai? Và của Ai? 
 
Hôm nay, nói thế không phải để chê-trách, cãi cọ chuyện này nọ, nhưng chỉ bảo nhau bằng ca-tư rất 
“êm ru” ở bài hát rất bên trên, rằng: 

 
“Hầy hô! Hây Hồ! Hây hô! 
Ngoảnh nhìn quanh ta vẫn nhớ 
Ôi êm ru ngày mùa… 

 
Hầy hô! Hây hồ! Hây hô… 
Hầy hô! Hây hồ! Hây hô… 
(Phạm Duy – bđd) 

 
Nhớ và hát thế rồi, hẳn tôi và bạn cũng sẽ không quên lời nhắc nhở của bậc thánh-hiền vẫn cương-
quyết nhắc hoài và nhắc mãi những câu như: 

 
“Hãy sống hoà thuận với nhau… 
hãy khuyên bảo người vô kỷ luật,  
khích lệ kẻ nhút nhát,  
nâng đỡ người yếu đuối,  
và kiên nhẫn với mọi người. 
Anh chị em hãy vui mừng luôn mãi  
và cầu nguyện không ngừng.  
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Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh.  
Anh em hãy làm như vậy,  
đó là điều Thiên Chúa muốn…” 
(1 Thessalônikê 5: 12-19)  
 

Sống vui mừng, hoà-thuận mãi với mọi người. Hẳn, đó là lời khuyên và bàn rất muôn thuở. 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Nay chả dám khuyên  
Chả dám bàn với những ai 
ngoài chính mình mình, mà thôi.  
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16. “Có một bận, em ngồi xa anh quá,” 
“Anh bảo em ngồi xích lại gần hơn.  

Em xích gần thêm một chút: anh hờn.  
Em ngoan-ngoãn xích gần thêm chút nữa.” 

(Thơ: Xuân Diệu – Xa Cách) 
  
 
(1 Côrinthô 1: 17) 
Viết chuyện phiếm, mà lại trích và dẫn những lời lẽ giống như trên, kể ra đôi lúc thấy cũng bất tiện rất 
nhiều điều. Điều bất tiện, không do bởi sự-kiện, là: các bạn đạo hoặc bạn đọc nào mắt yếu chỉ thích 
nghe CD có người đọc sẵn cho nghe, có lẽ sẽ không thích. 
 
Bần đạo đây, viết chuyện phiếm cũng khá nhiều và đọc truyện kể để dẫn-nhập cũng không ít. Nên hôm 
nay, tự thấy cũng nên thay đổi đường-lối cho bớt nhàm/chán, bèn tìm đến bài thơ “Xa cách” của Nguyễn 
Bính, dùng đôi câu để dẫn-nhập, rồi phiếm tiếp. Lời thơ nay thấy hơi lạ, bèn ngâm tiếp: 
 

            “Đôi mắt của người yêu, ôi vực thẳm!  
            Ôi trời xa, vừng trán của người yêu!  
            Ta thấy gì đâu sau sắc yêu kiều  
            Mà ta riết giữa đôi tay thất vọng. 
            Dầu tin-tưởng: chung một đời, một mộng.  
            Em là em; anh vẫn cứ là anh.  
            Có thể nào qua Vạn Lý Trường Thành  
           Của hai vũ trụ chứa đầy bí mật. 
           Thương nhớ cũ trôi theo ngày tháng mất,  
           Quá khứ anh; anh không nhắc cùng em.  
           Linh hồn ta còn u ẩn hơn đêm,  
          Ta chưa thấu, nữa là ai thấu rõ.” 
          (Xuân Diệu – bđd) 
 
“Linh-hồn ta, còn u-ẩn hơn đêm”, “ta chưa thấu, nữa là ai thấu rõ”, âu đó cũng lời nhắn xin được gửi đến 
hết mọi người. Chưa kịp gửi đi xa, đã thấy có bạn đạo xà đến báo-động bằng một câu hỏi, rất để đời 
như sau: 
 
“Này bạn thân, hôm rồi thấy anh trích-dẫn đôi điều về tục-lệ phụng thờ “Mẹ và Con” ở Babylon, bạn còn 
đính kèm thêm nguồn của bài viết nên tôi đây bèn đi tìm đọc theo   nguồn sách bạn trích ở cuốn gì đó có 
tên là “Babylon Mystery Religion do một bạn đạo nọ là tác giả nên dám hỏi rằng: cây thập-tự ta dùng 
bấy lâu nay có là biểu-tượng của Đạo Thiên-Chúa không?’ Thấy bạn mình thông-thạo chữ-nghĩa 
Tây/Tàu bèn nhờ bạn hoặc ai biết xin chỉ giáo bằng một giải-đáp hoặc phiên-dịch xem điều ấy thế nào, 
nhớ cho mình biết nhé!” 
 
Nghe bạn hỏi, bần đạo bầy tôi đây bèn kiếm tìm bài viết ấy để suy xét dăm ba phút rồi hẹn sẽ trả lời bạn 
ngay sau. Khổ nỗi bầy tôi đây có thói quen, là: cứ để đó ngâm thêm đôi câu thơ còn bỏ dở, rồi sẽ tính.  
 
 Thơ rằng: 
 
          “Anh muốn vào dò xét giấc em mơ.  
           Nhưng anh giấu em những mộng không ngờ,  
           Cũng như em giấu những điều quá thực... 
           (Xuân Diệu – bđd) 
 

Giờ thì, bạn hãy cùng bần đạo bầy tôi đây, ta đi vào phần giải-đáp của tác-giả Ralph Woodrow, trong bài 
viết ngắn ấy, có nói rằng: 
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“Thập-giá, hoặc còn gọi là cây thập-tự bằng gỗ, được công-nhận là một trong các   biểu- 
 trưng quan-trọng vào bậc nhất trong Đạo của người Công-giáo. Biểu-trưng hay biểu-hiệu 
 này được trưng-bày ở nhiều nơi như: trên nóc nhà thờ, tháp chuông hoặc đâu đó mọi người 
 đều thấy rõ.  
 
  Thập-giá đây còn được cung kính đặt trên bàn thờ làm lễ, trên áo lễ hoặc nhiều đồ vật 
 dùng trong nghi-thức phụng-vụ có thêm chữ thánh ở đầu như khăn thánh, dĩa/chén thánh, 
 vv... Sàn/thảm ở nhà thờ còn được thiết-kế theo hình thù của thánh-giá nữa. Nhà ở của 
 người Công-giáo bao giờ cũng treo hình/tượng thánh-giá chứng-tỏ nhà này theo đạo. Nói 
 tóm lại, nơi nào cũng thấy cây thánh-giá được mọi người tôn-kính như báu vật vậy.  
  
 Nhiều nghi-lễ trong Đạo còn trang-trọng bằng viết dấu chữ thập lên đầu, trên trán như khi 
người đi Đạo chịu phép Thêm Sức, xức tro, khi bước vào nhà thờ, trước khi mở tiệc tùng, 
ăn uống. Trong thánh-lễ, vị chủ-tế làm dấu Thánh-giá đến 16 lần và làm phép trên bàn thánh đến 30 lần 
cả thảy.      
 
Giáo-hội Tin Lành/Thệ-Phản hầu hết không tin tưởng vào việc làm dấu thập-tự bằng tay. 
Các đạo-hữu bên ấy, không có thói quen cung-kính cúi đầu trước thập-giá hoặc coi đó như 
 đối-tượng của việc phụng-thờ, vì không thấy các điều ấy được ghi trong Sách Thánh; nhưng 
 việc sử dụng thập-giá vẫn được phần đông các giáo-hữu giữ lại trên các gác chuông, bục 
 giảng và nhiều nơi khác theo hình-thức như để trang-trí, mà thôi 
  
Tín-hữu Đạo Chúa vào thời đầu, lại cũng không coi cây thập-giá như biểu-tượng lành-thánh/đạo-đức, 
nhưng lại coi đó như cây gỗ đáng xấu-hổ, nguyền-rủa, tức một thứ thiết-bị diễn-tả sự chết hay “khổ-
nhục” như thư Do-thái đoạn 12 câu 2 từng diễn-tả. Các ngài không tin-tưởng vào cây gỗ sần-xùi, mà 
niềm tin của các ngài lại đặt lên thập-giá, và ngang qua đó, để các ngài biết tha-thứ cách đầy tràn và 
trọn vẹn.  
       
Cũng trong ý-nghĩa này mà đấng thánh-hiền là Phaolô tông-đồ vẫn từng giảng-rao về thập-giá và vinh-
danh Chúa ở trên đó như mọi người đều thấy rõ ở thư thứ nhất gửi giáo-đoàn 
Côrinthô đoạn 1 câu 17, 18. Tín-hữu Đạo Chúa thời tiên-khởi không bao giờ nói về thập-giá 
như thanh gỗ mà nhiều vị quàng cổ với sợi dây chuyền hoặc cầm trên tay để làm dáng hoặc bảo vệ thân 
xác. Tập-tục này mãi về sau mới thấy… 
 
Mãi sau này, chỉ vào niên-biểu 431, khi Đạo Chúa bắt đầu bị phàm-tục-hoá do ảnh-hưởng của dân 
ngoại, thì “thập-giá” mới được đưa vào nhà thờ và phòng ốc, trong khi tập-tục đặt 
 thập-giá trên gác chuông chỉ mới khởi-đầu từ năm 586, trở về sau thôi. Kịp đến thế kỷ thứ 6, 
hình thập-giá bị Giáo-hội La Mã cấm-đoán, mãi đến khi Công đồng Êphêsô được triệu-tập, 
mới có lệnh ban ra buộc các nhà tư của tín-hữu phải treo thánh-giá ở trong nhà… 
 
Nếu ta gọi thập-giá là biểu-tượng của Đạo Chúa, thì vẫn không thể khẳng-định cách đúng- 
đắn khi bảo rằng nguồn-gốc của hình/tượng này là nằm bên trong Đạo, bởi lẽ bằng vào hình- thức 
này/khác, đây là biểu-tượng thánh-thiêng có từ lâu, trước cả thời Đạo Chúa đi vào hiện- hữu ta đã thấy 
cây gỗ này với chúng-dân ngoài Đạo. Nói khác đi, thập-giá gỗ đã xuất-hiện nơi người Babylon ở vùng 
Chalđê vào thời cổ-đại.  
 
Biểu-tượng thập-giá sau này được phổ-biến rộng lan tràn sang nhiều nước trên thế-giới, mỗi  
nơi dùng mỗi cách, rất khác nhau. Với người Trung-hoa, “cây thập-tự được công-nhận là một trong các 
thiết-bị cổ được treo trên tường các đền đài, chùa chiền và được sơn son thiếp vàng trên các đèn lồng 
đặt ở nhiều nơi thiêng/thánh của đền chùa. 
 
Tại Ấn-độ, thập-giá từng là biểu-tượng thánh thiêng qua nhiều thế-kỷ đối với dân ngoại. Có nơi dân 
chúng địa phương dùng sơn/mục để vẽ các hình thập-tự lên chum/vại đựng thứ nước lành thánh lấy từ 
sông Hằng hoặc làm phù-hiệu của các thần thánh Jaina không thân xác.  
 
Các nước châu Phi, người dân bản xứ lại đem thập-giá nhúng xuống Sông Gitche. Phụ-nữ sắc tộc 
Kabyle dù là người đạo Hồi, lại vẫn xâm hình thập-tự lên ấn-đường giữa hai mắt. Dân vùng Wanyamwizi 
lại thích trang trí thập-giá trên tường. Còn người Yaricks lại vẫn kẻ đường ranh  vương-quốc dọc sông 
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Niger đến sông Nile bằng hình thập-giá và cũng vẽ lên thuẫn của họ nữa. 
 
 Vùng Palenque ở Mêxicô vào thế kỷ thứ 9 trước khi các cố Đạo người Tây Ban Nha đến lập- nghiệp ở 
đây cũng thấy các sắc dân thổ-địa có thiết-dựng một đền thờ lấy tên là “Đền Thập-tự”, trên bàn thờ cúng 
tổ, họ cũng đặt cây thập-tự làm phù-hiệu niềm tin coi như cổ vật thờ cúng trong các đền…” (X. Ralph 
Woodrow, Babylon Mystery Religion, Ralph Woodrow Evangelistic Association, Inc. 1981, tr. 47-50). 
 
Phần trích-dẫn ở trên chắc hẳn tác-giả Ralph Woodrow không có ý phản-bác niềm tin của ai đó đặt vào 
linh-vật hoặc hình/tượng hoặc dấu hiệu này/khác cốt biểu-tỏ niềm tin sâu-sắc của mỗi người, mà là 
muốn tìm đến lịch-sử/nguồn-gốc của linh-vật hay tập-tục của tôn-giáo, thôi. 
 
Nghiên-cứu một chút sự việc biểu-tỏ niềm tin vào các linh-vật hoặc dấu-hiệu thấy có ở thập-giá, cũng là 
điều nên làm khi các kẻ tin muốn duy-trì các dấu-hiệu cùng biểu-trưng ấy cho người cùng Đạo hoặc 
khác tôn-giáo, đều rất tốt. 
 
Duy có điều, là: tất cả mọi biểu-trưng/biểu-tượng đều có nghĩa tượng-trưng chứ chẳng là nền-tảng của 
niềm tin đi Đạo chút nào hết. Niềm tin đi Đạo, trước hết và trên hết, vẫn nằm ở bên trong cung lòng của 
mỗi người mà xưa nay các tín-hữu thường dùng hình-ảnh hoặc ngôn-ngữ của trái tim.   
 
Với người đi Đạo và giữ Đạo, thì như thế. Còn, người mình lại nghĩ khác và làm theo cách khác, tương-
tự nghệ-sĩ ngành thơ và nhạc ở trên cứ sử-dụng âm-thanh/lời lẽ mà diễn-tả những điều mình tin tưởng. 
Tin và tưởng đến chắc-nịch, như lời thơ còn vang vọng một tâm-tình thần-thánh, như sau: 
 
          “Em là em; anh vẫn cứ là anh.  
          Có thể nào qua Vạn Lý Trường Thành  
          Của hai vũ trụ chứa đầy bí mật. 
 
          Thương nhớ cũ trôi theo ngày tháng mất,  
          Quá khứ anh; anh không nhắc cùng em.  
          Linh hồn ta còn u ẩn hơn đêm,  
          Ta chưa thấu, nữa là ai thấu rõ.” 
          (Xuân Diệu – bđd) 
          
Diễn-tả tâm tình bằng lời thơ hoặc cử-chỉ trân-trọng lẫn nhau, như tôn kính/suy tôn thập-giá, cũng là 
động-thái tư riêng của mỗi người. Động-thái ấy, có thể không như thế mãi. Cũng có thể đổi thay theo 
nhiều tháng ngày đượm nhiều tình-tiết lẫn xúc-cảm.         
 
Tình tiết hoặc xúc-cảm đến 7 kiểu mà người xưa gọi là “thất-tình”, trong đó có cả tình-tự giận hờn, ai 
oán chuyện đời, cũng không đáng sợ bằng chuyện ganh đua/hơn thua giữa các đấng bậc có vai trò 
không nhỏ ở đời.  
 
Chuyện ganh đua/hơn thua ở đời, là “chuyện nhỏ” giữa hai bậc vị-vọng là luật sư/bác sĩ được kể ở bên 
dưới, cốt để minh-hoạ cho một tình-tiết ở đời có những giao-dịch lạ kỳ, qua câu truyện kể ở bên dưới: 
 
  “Truyện rằng: 
 
 Có Ông Bác Sĩ ế khách, nên cô Y tá mông tròn muốn bỏ phòng mạch đi làm chỗ khác. Ông Bác sĩ 
bèn nghĩ ra một kế quảng cáo kiếm tiền. Bác sĩ trưng tấm biển quảng cáo rất lớn trước phòng mạch ghi 
hàng chữ: 
 
 "Đốc-tưa tốt nghiệp Đại học Y khoa Hà-Lội; kinh nghiệm bệnh viện quân y 20 năm chiến tranh chống 
Mỹ, 10 năm phục vụ đẻ đái bệnh viện bà mẹ trẻ em.. Nhận khám bệnh mọi  thứ trên đời! Nếu trị dứt 
bệnh thì chỉ tính tiền 20 Đôla Mỹ! Nếu bệnh không lành, bồi thường cho bệnh nhân 100 Đôla Mỹ hay 
tương đương 2 Triệu đồng ngân hàng Việt Nam!" 
 
 Anh Luật sư tốt nghiệp Thầy cãi trường Luật Sàigòn, đi ngang qua đọc thấy vậy bèn ghé vào làm 
tiền ông Bác sĩ: 
-Đốc-tưa ơi, mũi tui bị mất khứu giác không ngửi được gì! 
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 Bác sĩ gọi cô y-tá có thân-hình nẩy lửa ra mà bảo: 
-Cô lấy chai số 35 nhỏ vào mũi ông Luật sư 3 giọt! 
Nghe vậy, ông Thầy cãi cầm chai thuốc ngửi trước và nói: 
 -Ấy chết, đừng nhỏ bậy.. Đây là xăng chạy xe sao nhỏ vào mũi tôi được! 
 Ông Bác sĩ chìa tay ra: 
 -Mũi của Luật sư đã ngửi lại được rồi.. Trả cho tôi 20 Đôla. 
 
 Luật sư về nhà tức muốn ói máu; chuyến nầy sẽ trả đòn cho thằng cha Đốc tưa nầy sạt  
nghiệp luôn. Luật sư đến phòng mạch: 
 -Nguy rồi, tui mất trí nhớ nên Bác sĩ trị giùm tui! 
Luật sư nghĩ thầm "Mẹ kiếp, trí nhớ làm sao nó biết mất hay không.. Chuyến nầy lấy lại của 
mày 100 Đôla cho mầy biết nghe con!" 
 
 Đốc-tưa gọi cô Y tá của ông ra rồi bảo: 
 -Cô lấy chai thuốc số 35 nhỏ vào họng ông Luật sư 10 giọt! 
 Cô y tá cầm chai thuốc ra, Luật sư la toáng lên: 
 -Nè cha nội.. Chai thuốc nầy hôm trước tui đã nói là xăng chạy xe mà sao cứ đòi nhỏ   vào miệng tôi 
nữa vậy! 
            
 Bác sĩ chìa tay ra: 
 -Trả cho tôi 20 Đôla vì anh đã phục hồi trí nhớ rất tốt rồi..! 
 Luật sư về nhà mất ăn vì thấy mất mặt Thầy Cãi quá rồi.. Lần nầy cho lão Bác sĩ tiêu đời  luôn. 
            
 Luật sư bước vào phòng mạch: 
 -Đốc-tưa ui, tui bị giảm thị giác nên hai mắt mờ câm không còn thấy gì cả..! 
 Bác sĩ bảo cô Y tá mông tròn: 
  -Lấy bông gòn chấm một tý nước lọc đưa đây! 
  Bác sĩ lau hai mắt cho Luật sư và nói: 
  -Thôi lần nầy thì tôi xin chịu thua nên trả cho Luật sư tờ 100 Đôla như đã cam kết! 
 Bác sĩ trao tờ Đôla cho Luật sư. Luật sư hậm hực: 
  -Mẹ kiếp, đây là tờ 20 Đôla chứ đâu phải tờ 100 Đôla.. Đưa nhầm rồi Đốc-Tưa! 
      
 Bác sĩ ế hàng chìa tay ra cười hề hề: 
  -Tui đã lấy lại được thị giác cho ông rồi! Làm ơn trả cho tui 20 Đôla vì mắt Luật sư đã được    
  sáng lại rồi.. Thị giác rất tốt!”… 
 
Cuối cùng ra, có phiếm-luận đường dài nhiều chuyện, kể cả chuyện ảnh/tượng thập-giá này/khác cũng 
chỉ để kể cho nhau nghe những truyện lai rai/dài dài mà nhiều lúc cũng không đúng thời hoặc đúng chỗ 
cho lắm. Kể dài dài chuyện phiếm Đạo vào đời hoặc Đạo giữa đời, nhiều khi và lắm lúc, cũng chỉ để kể 
cho nhau đôi tâm-tình/xúc-cảm của ai đó, chỉ một người hay nhiều người, mà thôi.   
 
Cuối cùng thì, có lai rai viết phiếm hoặc kể chuyện dài dài để “Phiếm-loạn” hay phiếm-luận cũng chỉ để 
bạn và tôi, ta chung vui tìm hiểu đôi tập-tục có từ ngàn xưa mà cứ tưởng rằng: chỉ mỗi Đạo mình mới 
có, bấy lâu nay. 
 
Có hiểu cung-cách và mục-đích khi kể chuyện phiếm như thế, mới có thể đồng-thuận với người lục/tìm 
sử-liệu về ý-nghĩa một số hành-xử cũng như tập-tục trong Đạo, mới thấy được điều cần-thiết của người 
đi Đạo là cần tìm cần hiểu và học-hỏi, nhiều hơn nữa. Có như thế, mới giữ gìn niềm tin của chính mình 
hay bạn đạo của mình được tốt tươi, lành thánh, khách-quan.   
 
Nghĩ thế rồi, nay xin mời bạn và mời tôi, ta nghe thêm một chút ý-kiến/lập-trường của bạn đạo nọ lục/tìm 
sử-liệu trên, khi ông bảo: 
    
“Một số vị đi Đạo cứ đặt vấn-đề hỏi rằng: Do bởi sự-kiện là: ‘Đức Giêsu từng chết trên thập 
giá, hỏi rằng điều này có làm cho cây giá hình chữ thập thành biểu-tượng xác-chứng cho 
Đạo Chúa, chứ?’ 
 
Quả thật là, trong đầu óc của nhiều tín-hữu và tín-đồ, thì: thập-giá lâu nay vẫn được liên-kết 
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với Đức Kitô, thật chặt-chẽ. Thế nhưng, những ai từng biết rõ nguồn-gốc/sử-liệu và cung- 
cách không kém mê-tín, hoặc say mê tin-tưởng thì cũng thế, qua nhiều thế-kỷ, có thể thấy 
mặt trái của đồng tiền kẽm. 
 
Mặc dù, nghe qua điều này thấy cũng hơi lỗ-mãng, một số vị lại vẫn bảo: ‘Giả như Đức 
Giêsu bị “quân dữ” giết chết bằng súng săn, thì có chăng lý-lẽ nào đó khiến các “cụ Đạo” 
nhà ta cứ là đeo lủng lẳng nơi cổ hoặc đặt trên chóp gác chuông/nhà thờ biểu-tượng nào đó 
mang hình cây súng, chứ?’ 
 
Cuối cùng, có lẽ cũng nên về với biện-luận của các bậc thánh-hiền vẫn bảo rằng: điều quan- 
trọng không phải hỏi: cái gì mà là ai? – ai là Đấng chết trên đó, chứ không phải cái gì được 
dùng làm công-cụ cho cái chết của Ngài, thế? 
 
Thánh Ambrôsiô có đưa ra một luận-điểm khá hợp lý khi ngài bảo: “Ta hãy đến mà tôn-thờ 
Đức Kitô, Vua Cha của ta, là Đấng bị chết treo trên cây gỗ hình chữ thập chứ đừng tôn- 
sùng cây giá hình chữ thập, làm bằng gỗ!” (Xem Ralph Woodrow, sđd tr. 53) 
 
Nghe ý-kiến bạn bè trong Đạo từng lục/tìm sử-liệu thế rồi, nay mời bạn và tôi, ta nghe thêm lời 
vàng/ngọc của đấng thánh-hiền trong Đạo, khi xưa từng nhắn-nhủ: 
  
          “Quả vậy,  
          Đức Kitô đã chẳng sai tôi đi thanh-tẩy,  
          mà là rao giảng Tin Mừng,  
          không phải bằng sự khôn-ngoan  
          của khoa ngôn-ngữ,  
          kẻo Thập-giá của Đức Kitô  
          bị ra hư không,  
          trống rỗng”. 
          (1 Côrinthô 1: 17) 
 
Nghe nhủ rồi, nay mời bạn và tôi, ta tìm về bài hát “Xa cách” của người nghệ-sĩ mang tên Tú Minh mà 
hát vang làm kết-đoạn bài phiếm-luận lai rai, dài dài này, mà rằng: 
 
         “Ngày mai xa cách rồi, 
         Còn đâu những tiếng cười? 
         Tình yêu em vương vấn, 
         Ðể làm lưu luyến bước chân người đi. 
         Tiếng đàn em văng tiếng anh hòa theo, 
         Bước nhảy nào theo bước anh dìu đưa. 
         Những buổi chiều không có anh dạo chơi. 
 
         Lòng em trống vắng, 
         Anh ngày mai đã cách xa ngàn khơi. 
        Em về đây với nỗi đau quạnh hiu, 
        Nhớ nụ cười trong ánh mắt của anh. 
 
        Làn môi êm đềm, 
        Gửi đến anh mối tình mới chớm. 
        Và trái tim em người yêu dấu. 
 
        Anh ơi hãy biết rằng: 
        Tình mình không chia cách. 
        Cho dù xa vắng, người yêu anh hỡi! 
       Hãy để cho lòng 
       Ðừng quên em nhé nơi xa nghìn trùng 
       Lòng em vẫn dõi theo bóng hình người 
       Biết bao giờ nguôi. 
       (Tú Minh – Xa Cách) 
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Hát những lời như: “Anh ơi hãy biết rằng: tình mình không chia cách”… dù cho anh và em có hiểu 
sai/nghĩ nhầm về ý-nghĩa của việc suy-tôn Thập-giá Đức Kitô đến thế nào đi nữa. Bởi có thế nào đi nữa, 
cũng hãy nhớ lại lời ca của nghệ-sĩ ngoài đời vẫn cứ bảo, rằng: Lòng em vẫn dõi theo bóng hình người, 
biết bao giờ nguôi..” dù anh có đeo trên ngực Thập-giá đích-thực của Đức Kitô, hay không. 
 
         Trần Ngọc Mười Hai 
         Nay vẫn muốn tìm về 
         Nguồn sử thập-tự 
         của Đức Kitô, 
         ngàn năm vẫn thế.     
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17. “Làm sao, giết được người trong mộng”,  
Để trả thù duyên kiếp, phũ phàng.” 

(Phạm Duy – Giết Người Trong Mộng) 
 
(Lc 12: 51-53) 
Ối giào! Giời ạ! Giết gì mà giết lắm thế? Giết được cả người trong mộng nữa sao? Mà sao lại chỉ giết 
người bội thề, u mê, quên tình nghĩa phu thê, như thế? Giết nhiều, rủi lỡ tay giết cả người “trong mộng 
đã đi về”, hoặc “đã hiện về” như “loài bướm đong đưa” thì sao, dễ sợ chưa? 
 
Thật ra thì, có chém giết như thế, kể cũng tệ. Bởi, nếu suốt ngày hát hò rồi kêu lên “Giết người đi!”, “Giết 
người đi!” tức là: cứ giết và giết, để “trả thù duyên kiếp phũ phàng” thì, ôi thôi lại thi-ca với âm nhạc! 
 
Hết biết nữa là khi có bé em vừa hát câu trên xong, lại thêm ca-từ lê thê như để bảo: “Đêm qua em mơ 
gặp… chú/bác” gì đó, say mơ đến độ thấy cả  râu/tóc bạc phơ của chú/của bác, nên không còn muốn 
“giết người trong mộng” nữa, thế có chết không! 
 
Thôi thì, bạn và tôi, ta có hát đi hát lại đến chán chê mê mỏi cũng chỉ có mỗi câu những giết là giết, mà 
thôi. Có mơ đi mơ lại toàn người này người nọ rồi gọi là chú/bác cuối cùng cũng lại than vãn, hát thêm 
rằng: 
 

“Nhưng người ơi! Nhưng người ơi!  
Sao người trong mộng vẫn hiện về?  
Nhưng người ơi! Nhưng người ơi!  
Sao người trong mộng vẫn say mê?  
Ơi người ơi! Ơi người ơi!  
Sao tình trong mộng vẫn ê chề?  
Ơi người ơi! Ơi người ơi !  
Sao mình trong mộng vẫn ngu si?  
Ơi người ơi! Ơi người ơi!  
Thôi đành thôi, thôi đành thôi  
Giết người trong mộng mơ…” 
(Phạm Duy – bđd) 
 

Vâng! Vấn đề lâu nay đặt ra với người đời, chỉ có thế. Giết người trong mộng hay giữ người trong mộng, 
vẫn cứ là thơ/văn cho hợp vận, chứ làm gì có ai đòi giết nhiều quá sức vậy chứ? Vâng. Phiếm luận 
chuyện Đạo/đời, đôi lúc cũng để giết, nhưng không phải “người trong mộng”, mà là thời gian, ấy chết là 
ngôn-từ với ngôn-ngữ, rất vô-tích-sự. 
 
Nhưng “thời gian”, sao gọi được là vô-tích-sự? Dù, bàn dân thiên hạ cứ mừng đi mừng lại các kỷ-niệm 
những giết và giết đầy chết chóc cả vào hôm nay, như báo/đài vẫn tường-thuật. 
 
Báo đài nhà Đạo hôm nay, chỉ muốn tường-thuật chuyện chết chóc tuy không giết người trong mộng, 
bên trong hay bên ngoài nhà Đạo. Nhưng, những chuyện thần học, tu-đức lẫn tin tức, cũng không thoát. 
Ví-dụ ư? Thì, đây: vừa qua có báo/đài nọ đã cả gan loan tin tức…mình bảo rằng Đức Giáo Tông Công-
giáo nói ta cũng có thể chấp-nhận giải-pháp “dĩ độc trị độc”, để tránh chiến-tranh, bạo-lực (?) vv… 
 
Người loan tin trích-dẫn chuyện này ở đâu không biết, chỉ biết là: ở Úc người ta đã trích câu nói về chiến 
tranh, giết chóc hoặc bạo loạn, từ đấng bậc vị-vọng chốn chóp bu Giáo hội Công giáo như sau: 
 

“Tôi kêu gọi mọi bên, mọi phía đang dính dự hãy chấm-dứt vòng quay xoắn ốc đầy ghét 
ghen/bạo-lực để có can-đảm mà đưa ra quyết-định hoà-giải hầu đi đến hoà-bình. Xây-dựng hoà-
bình thật rất khó, nhưng sống mà không có hoà-bình lại chỉ là sống trong dằn-vặt, khổ đau mà 
thôi.” (Đức Giáo Hoàng đã có kêu gọi khi một số đồng bào bị tấn-kích tại hội-đường Do-thái ở 
Giêrusalem tháng 11/2014, The Australian Catholics Hè 2015 tr. 4)  
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Nói về chiến tranh, lại phải nói cả về hoà bình nữa mới được. Nói về hoà bình, lại cũng nên nói đến 
những chuyện kể mang tính vui tươi, bổ ích, tích cực dễ nghe và dễ sống với đời hơn, thế mới phải. 
Bần đạo đây, có anh bạn đang sống ở đảo quốc phương xa vẫn nhất quyết không nghe và không đọc 
báo/đài truyền-thanh/truyền-hình suốt ngày nói toàn chuyện giết người hoặc chết chóc, mà thôi. Đổi lại, 
anh kể cho bần đạo câu chuyện bên dưới tạo niềm vui hưng-phấn mà sống: 
 

“Truyện rằng: 
Hôm ấy, có người mù nọ thèm món Vịt quay bèn quyết định đến tiệm mì, kêu: 
-Cho ngộ một con dzịt quay Pắc Kinh à! 
Anh bồi bưng vịt ra, và người mù sờ con vịt hít một hơi rồi nói: 
-Ồ! Cái lầy là con dzịt quay Thượng Hải, đó nị. 
Anh bồi bèn mang vào bếp yêu cầu làm con vịt khác. Nhưng mang con nào ra, cũng bị cho là 
không phải, lúc thì khách bảo: cái lày là dzịt Quảng Đông, cái kia Hải Nàm. Đến con thứ tư, ông 
mới bảo đây đúng chánh-hiệu là nó đó. Nhà bếp nghe vậy rất ư khâm phục. Chợt có người từ 
trong bếp ra, bèn hỏi khách: 
-Thưa khách xộp! Sao ông lại có thế biết đích xác vịt nào là vịt Bắc Kinh vậy? 
-Đơn giản thôi. Ngộ chỉ cần rờ cái phao-câu của nó rồi ngộ hít một hơi là biết ngay hà! 
Anh phụ bếp quá xúc động bèn mếu máo nói: 
-Thưa ông! Tôi đây mồ côi cha mẹ từ hồi chiến tranh/loạn lạc, không biết mình sinh ra từ phương 
nào, Bắc Kinh hay Thượng Hải, có thể nào ông đoán giùm tôi được không? 
-Ồ, cái lày thì ngộ không có làm lược à!. Sờ phao-câu con dzịt thì lược, chứ lụng chạm cái con 
người nị thì ngộ không có dám, à. Lỡ pậy, lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia, thì sao?”  
 

Truyện kể đây, cốt chỉ để minh-hoạ một chuyện, rằng: ở đời, nhiều người chẳng sợ gì chuyện “lấy râu 
ông nọ cắm cằm bà kia”. Cũng chẳng ngần ngại mọi thứ, nên cứ hay lẫn lộn người với vật, hoặc người 
này với người khác, rồi làm chuyện xằng bậy, gây chiến. 
 
Chiến hay hoà, có thể không do người đời làm chuyện xằng bậy, nhưng cứ hay lầm lẫn những điều mà 
người mình gọi nôm na, là “cầm nhầm”. Đạo Chúa, cũng có trường hợp không nghiêm-trọng, nhưng 
cũng là ngộ-nhận được đấng bậc ở Melbourne, Úc Châu trình bày như sau: 

 
“Mặc dầu, lâu nay “Kinh Hoà Bình” được gán ép cho thánh Phanxicô thành Assisi là tác-giả, 
nhưng thật ra kinh này được viết cách đây không lâu lắm chỉ vào đầu thế kỷ thứ 20 mà thôi.  
 
Cụ thể hơn, thì “Kinh Hoà Bình”, lần đầu được phổ biến trên tập-san tu-đức gọn nhỏ viết bằng 
tiếng Pháp vào năm 1912, như lời cầu dùng trong thánh-lễ, suốt thời gian đó. Kịp đến năm 1915, 
có nhóm người Công-giáo Pháp thấy kinh này quá hay bèn kính gửi lên Đức Giáo Hoàng lúc ấy 
là Đức Bênêđíchtô XV những muốn chấm-dứt cuộc đại-chiến thế-giới từng tàn-phá cả châu Âu. 
Và, Đức Giáo Hoàng truyền cho in bản kinh này trên các báo của toà thánh ở Rôma. Và rồi, sau 
đó nhật-báo Pháp La Croix cũng xin được phép phổ-biến rộng hơn như kinh nguyện-cầu bình-an 
hầu chiến-tranh mau chấm-dứt.  
 
Ở Hoa Kỳ cũng vào thời đó, có nhiều người thấy kinh này hay và thích hợp nên đã gán cho thánh 
Phanxicô thành Assisi làm tác-giả, và rồi phân-phát rộng-rãi trên bìa cứng suốt Đệ Nhị Thế Chiến 
và những năm sau, nguyện cầu cho hoà-bình ở khắp nơi. 
 
Bản kinh được dịch tiếng Anh thành nhiều văn-bản khác nhau cũng vì một mục-đích. Bản-văn 
được biết nhiều và ưa-chuộng nhất ở xứ này lại được tác-giả là Johann Sebastian von 
Tempelhoff, một tu-sĩ Dòng Phanxicô ở Nam Phi đã phổ nhạc thành ca-vịnh phổ-biến khắp chốn. 
Chính Mẹ Têrêxa thành Calcutta cũng có công đưa bản kinh này vào các lời nguyện-cầu buổi 
sáng cho các chị em Dòng Truyền Giáo Bác Ái, do Mẹ thành-lập. Mẹ còn khiến cho cộng-đoàn 
đọc kinh này ở Oslo vào buổi Mẹ nhận giải Nobel Hoà Bình, năm 1979.  
 
Thật sự, cũng chẳng ai biết rõ tại sao Kinh này lại được gán cho thánh Phanxicô hết. Thế nhưng, 
tính giản-dị của lời kinh cùng với lòng nhiệt thành nóng-bỏng và sự độ lượng nơi ý-tưởng cũng 
như điều được nhấn mạnh vào các yếu-tố cuộc sống đã làm dội vang tinh-thần khó-nghèo bình-
dị của thánh Phanxicô, rất trọn vẹn. 
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Lời kinh đây, mời gọi mọi người chúng ta hãy xa lánh động-thái tiêu-cực trong cuộc sống, vốn dĩ 
gây ảnh-hưởng lên mối quan-hệ giữa con người và Thiên-Chúa và với nhau, như các đặc-thù 
gây hại, tương-tự như: tính nóng giận, hờn ghen, nghi-kỵ và sự tăm-tối. Kinh này còn khuyến-
khích ta ra đi mà thực-hiện hoà-bình cùng thứ tha, tin tưởng và hy vọng, mãi muôn đời.” (X. Lm 
Andrew Hamilton sj, Channelling God’s peace, The Australian Catholics Hè 2015, tr. 9)   
 

Nói như người đấng bậc nhà Đạo, là nói thế. Tức, chỉ nói đến yêu thương, an bình và giùm giúp. Còn, 
như nghệ sĩ lại cứ hát mãi ca-từ những giết và giết, nay hồi tâm thay vào đó bằng những câu ca rằng:  

 
“Làm sao giữ được người trong mộng?  
Để được tình yêu, dẫu bẽ bàng.  
Giết người trong mộng?  
Hay giữ người trong mộng?  
Giết người trong mộng?  
Hay giữ người mộng mơ?” 
(Phạm Duy – bđd) 
 

Có nói nhiều và hát không thiếu những lời dữ tợn/hiền dịu cũng chỉ để diễn-tả tình-trạng thực-tế của 
cuộc đời đầy nhiễu nhương. Đời nhiễu nhương, nhưng không có nghĩa tệ-bạc như một số người 
thường hiểu lầm khi nghe Đấng Thánh Nhân Hiền những bảo rằng: 

 
“Anh em tưởng là Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao?  
Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.  
Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau,  
ba chống lại hai, hai chống lại ba.  
Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại 
mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ  chồng."  

(Lc 12: 51-53) 
 

Xem như thế, thì đời người là một chuỗi ngày gồm toàn những hiểu lầm, ngộ nhận làm sai. Thế nên, lại 
có đấng bậc thày dạy khác, nay muốn minh-xác để bạn và tôi, ta hiểu rõ ý-nghĩa thần-học của đọan Kinh 
thánh trên rất như sau: 
 

“Mỗi khi các nhà chú-giải trích-dẫn đoạn này, thường bảo rằng: gia-đình rồi sẽ chia rẽ nhau tựa 
hồ tình-trạng của một số người tin vào Đức Giêsu, còn những người khác lại khước-từ không tin 
vào Ngài, chút nào.   
 
Theo tôi, vấn-đề ở đây không liên-quan đến niềm tin của ai hết, mà là quyền uy/sức mạnh của 
gia-đình thôi. Cũng nên để ý đến điều được nói ở dụ-ngôn về sự phân-cách giữa các thế-hệ. Đức 
Giêsu vẽ lên hình ảnh tiêu-biểu, về gia-đình Địa Trung Hải có 5 thành-viên, là: cha mẹ, con gái 
còn son sẻ, con trai đã có gia đình và vợ anh, tất cả đều chung sống dưới một mái nhà. Đức 
Giêsu nói: Ngài sẽ chia-cách những người như thế khiến họ sống riêng rẽ. Việc Ngài chỉ-trích, là 
sự sắp xếp sức mạnh/quyền-uy của gia-đình có bậc mẹ cha đầy uy-lực trên con trai, con gái và 
dâu con họ. 

 
Thật ra thì, truyện này cũng giúp ta hiểu được những câu truyện kể và lời nói Đức Giêsu từng 
dạy-dỗ về cuộc sống gia-đình. Gia-đình, là xã-hội thu nhỏ. Là khung-cảnh trong đó ta học được 
khuôn-mẫu tình thương, ghen ghét, việc giùm-giúp và cả cách xách-nhiễu nhau nữa. Không phải 
gia-đình nào cũng đều có cảnh sống ấm-cúng và dung-dưỡng nhau theo kiểu Norman Rockwell. 
Bởi, đời sống gia-đình dính-dự vào quyền-bính, nên cũng dính đến chuyện lạm-dụng quyền-lực 
nữa. Và, đó là quan-điểm/lập-trường mà Đức Giêsu muốn đả-phá.  
 
Nhóm/hội lý-tưởng của Ngài, trái hẳn sắp xếp xã-hội thông-thường của nhân loại. Nhóm/hội Ngài 
thiết-lập rất cởi-mở và ai cũng có thể tiếp-cận nhau dưới trướng của Ngài. Ở Vương Quốc Nước 
Trời, không có chuyện lạm-dụng quyền-lực. Tất cả, được đón chào vui vẻ. Mọi người đều ngang 
bằng nhau và giống nhau theo ý-định và mục-đích do Chúa muốn.               
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Xã-hội dân-chủ vào thế-kỷ đương-đại, ta cũng không bị rút khỏi khuôn-mẫu thế-giới quyền-uy 
của Đức Giêsu. Ta từng biết thế nào là lạm-dụng quyền-uy thế-lực trong đời sống gia-đình. 
Thành-ngữ “bạo-lực trong gia-đình” ta từng nghe đi nghe lại nhiều lần hơn các thế-hệ trước. Nay, 
ta biết rằng lạm-dụng lớn thường ẩn nấp bên dưới mặt ngoài thấy êm ả.  
 
Thành thử, dù có ở vào thế-kỷ thứ nhất hoặc 20, 21 này, việc Đức Giêsu chỉ-trích vẫn có đôi điều 
để nói, là: không có cơ-cấu gia-đình nào trở thành tuyệt-đối hết. Mọi cấu-trúc hiện-tỏ cho con 
người là để dung-dưỡng nhau, mà sống thôi. Đời sống gia-đình, giống như cuộc sống nhân-loại, 
đều nằm trong phạm-vi dưới Vương Quốc Nước Trời, do Chúa phản-biện. Đời sống gia-đình, 
giống các hình-thức khác nơi sự liên-đới với con người. Nó hiện-hữu vì mục-đích công-bằng và 
tình-thương, thôi.” (x. Cựu linh-mục John Dominic Crossan & mục-sư Richard Watts, Who is 
Jesus,Westminster John Knox Press 1996 tr.47) 

 
Nói cho cùng và hiểu cho thấu các sự việc của con người trong đời, cũng nên nói và hiểu qua thơ-văn 
nhè nhẹ có truyện kể ở đời, để cho vui. Truyện kể hôm nay có giòng chảy những bảo rằng: 

 
“Có hai con chim gáy rất thân với nhau. Hết tha thẩn xuống đồng lượm từng hạt lúa, chúng lại 
bay lên ngọn tre râm ran tiếng gù. Cứ tha hồ mà dồn dập, mà khoan thai có khi nhẹ nhàng như 
lời tình tự. Bỗng chẳng may một anh bị con người bẫy được đem về nuôi. Anh kia liền đi tìm bạn 
mới. 

 
Mặc dù được chăm sóc chu đáo, nhưng bị giam hãm trong lồng phần thì nhớ da diết cánh đồng 
quê, phần thì nhớ bạn, chim cất lên những tiếng ai oán não nùng. Nghe tiếng than của bạn, anh 
chim gáy ở ngoài cũng tìm đến thăm. Thấy bạn mình được ở trong chiếc lồng son, có thức ăn 
nước uống đầy đủ, anh ta ganh tị bảo: 
- Tưởng khổ cực lắm, hoá ra phúc đức ông cha bảy đời để lại mới có được kẻ nâng niu chiều 
chuộng còn than vãn nỗi gì. 
 
Anh chim trong lồng nghẹn ngào không thốt nên lời. 
Thấy thế anh chim ở ngoài nảy ra ý định: Mình muốn vào đó, nhưng có cả hai thì thức ăn sẽ ít đi, 
chi bằng tìm kế cho nó bay ra để ta vào tha hồ mà chén. Nghĩ vậy anh ta liền dùng lời ngon ngọt 
dụ dỗ: 
- Muốn thoát thân thì nhịn ăn, giả vờ chết. Chủ sẽ bắt ra xem thử, lúc ấy nhanh chân mà tẩu 
thoát. 

 
Quả thật bằng cách đó anh chim nọ được vùng vẫy nơi trời cao và say sưa cất giọng trầm bổng. 
Còn anh chim ở ngoài lại cứ quanh quẩn bên chiếc lồng, tất nhiên được vào trong dễ dàng. 
 
Được no nê nhưng anh ta mới nhận ra sự cô độc, tù túng. Từ đó, chim càng lười biếng không cất 
nổi tiếng gáy. Người chủ thấy thế cũng chẳng còn săm soi, chăm sóc như ngày xưa nữa. Nhiều 
hôm phải nhịn đói, nước mắt lưng tròng, thân hình tiều tụy trông mà tội nghiệp, anh ta liền dở 
chiêu cũ nhưng có ai mà dại nữa. Lúc này, anh chim gáy nọ mới nhận ra rằng sống mà chỉ vì 
miếng ăn thì đó chỉ là kiếp sống thừa”.(truyện do St gửi)   

 
À thì ra, mọi chuyện xảy ra trên đời không vừa ý, cũng chỉ do hiểu sai, hiểu lầm hoặc hiểu không tới nơi 
tới chốn căn-nguyên/cội rễ của nó.  
 
Ở nhà Đạo cũng thế, có những chuyện và những việc cần điều-nghiên/học hỏi cho kỹ, mới tránh khỏi 
những sai sót, ngộ nhận cũng tương tự. Và, Đức Giáo Tông Phanxicô có lần cũng minh-định những 
chuyện như thế, trong sống Đạo rất thực-thụ: 

 
“Ngày nay, sứ điệp của Giáo Hội cũng là sứ điệp của hành trình thẳng thắn, con đường can đảm 
theo tinh thần Kitô. Như Kinh Thánh đã nói: hai môn đệ đơn sơ, ít học, đã có can đảm. Lời để 
dịch từ can đảm, chính là thẳng thắn, nói tự do, không sợ nói sự thật.” 

 
Đức Thánh Cha cũng giải thích: 
Chính sự can đảm loan báo như thế, là điều phân biệt chúng ta với những kẻ chiêu dụ tín đồ. 
Chúng ta không quảng cáo để thu thập thêm những người gia nhập hội tinh thần của chúng ta. 



103 
 

Điều mà Kitô hữu làm, chính là loan báo một cách can đảm, loan báo Chúa Giêsu Kitô nhờ 
Thánh Linh. Chính Thánh Linh ban sức mạnh cho những người đơn sơ, ít học, như Phêrô và 
Gioan, sức mạnh can đảm loan báo Chúa Kitô cho đến chứng tá cuối cùng, là cuộc tử đạo.” (Tin 
Vatican 13.4.2015, G. Trần Đức Anh OP dịch) 
  

Tóm lại, có nói và hát về chiến-tranh, giết chóc hoặc mơ mộng nhiều như truyền-thông báo đài gì đi 
nữa, cũng chỉ nên hát và nói những câu cuối để còn quyết tâm thực-hiện chuyện để đời, là đem hy-vọng 
và bình an đến với mọi người. 
 
Quyết thế rồi, ta không còn ngại-ngần gì mà không hát những câu ca thời-thượng một dạo như sau: 
 

“Làm sao giữ được người trong mộng?  
Để được tình yêu, dẫu bẽ bàng.”  
(Phạm Duy – bđd) 
 

“Giữ được người trong mộng” hay trong cuộc đời rất thực tế, cũng chỉ để “được tình yêu, dẫu bẽ bàng”. 
Chính đó là thông-điệp của nghệ-sĩ già từng gửi đến người đời, bấy lâu nay. 

 
Trần Ngọc Mười Hai 
Không có gì để đời, nhưng vẫn muốn hợp 
với người nghệ-sĩ nói lên được điều đó 
với mọi người. 
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18. “Tôi yêu tiếng nước tôi,” 
Từ khi mới ra đời, người ơi! 

Mẹ hiền ru những cấu xa vời, 
À à ơi tiếng ru muôn đời.” 

(Phạm Duy – Tình Ca) 
(1 Phêrô 4: 19) 
Vâng. Những câu hát để đời này, đã hằn in trong lòng rất nhiều người Việt trong đó có người bạn đời 
của bần đạo, không nén được nỗi xúc động mỗi khi nghe lại, suốt những năm tháng xa quê. Lại cũng có 
những câu nói để đời khác của nghệ-sĩ viết lên bài “Tình Ca’ ở đây, như  gia-tài đáng giá của riêng ông. 
 
Hôm nay, đi vào vùng trời tản mạn đầy những phiếm và luận về đủ thứ chuyện của người mình, chí ít là 
người Việt đi Đạo, thì bần đạo bầy tôi đây đã bắt gặp được giòng chảy của tác-giả Lưu Trọng Văn nói 
về những lời cuối cùng của người nghệ-sĩ già trích-dẫn ở trên, những bảo rằng: 
 

“Tôi nghĩ, tôi chết cũng như sống thôi. Vì, gia-tài của tôi để lại thì nhiều lắm. Một trăm năm nữa, 
nếu người ta vẫn hát bài “Tình Ca” với câu “Tôi yêu tiếng nước tôi”, thì 999 bài còn lại, người ta 
quên cũng được.” (X. Lưu Trọng Văn – Một Thế Giới) 

 
Ấy đấy! “Nghệ-sĩ già” nhà ta, không chỉ viết mỗi thế, những câu hát để đời trong số hàng ngàn bài hát. 
Nhưng, những bài “để đời” của ông lại có câu: 
 
 “Tôi yêu tiếng ngang trời 

Những câu hò giận hờn không nguôi 
Nhớ nhung hoài mảnh tình xa xôi 
Vững tin vào mộng đẹp ngày mai.” 
(Phạm Duy – bđd) 

 
Và, lại là câu khác, giống như thế: 

 
“Tôi yêu biết bao người 
Lý, Lê, Trần... và còn ai nữa 
Những anh hùng của thời xa xưa 
Những anh hùng của một ngày mai 

 
Vì yêu, yêu nước, yêu nòi 
Ngày Xuân tôi hát nên bài (ư bài) tình ca 
Ruộng xanh tươi tốt quê nhà 
Lòng tôi đã nở như là (ừ là) đoá hoa... 
(Phạm Duy – bđd) 
 

Vâng. Yêu là thế đấy. “Yêu biết bao người!” Nào những “Lý Lê Trần và còn ai nữa”, “những anh-hùng 
của thời xa xưa”, và cả những người “của một ngày mai”… Những người ấy, là ai thế? Có giống như lời 
mời gọi rất “yêu thương” mà nhà Đạo mình vẫn còn nghe văng vẳng ở đâu đó, hay không? 
 
Vâng. Đạo Chúa của mình, lại cũng có nhiều vị như Tổng Giám Mục nọ được mẹ hiền của ông “ru êm” 
bằng những Lời Vàng/truyện kể rất mềm mại, đầy Thánh Kinh. Nghe mẹ ru bằng truyện kể Kinh thánh 
đấng bậc ở Đạo Chúa lại sẽ không ngủ vùi trong mộng-mị. Nhưng, sẽ nhớ mãi những ca-từ “êm ru”, 
nhiều thích-thú. 
 
Đó, là đấng bậc họ Spong tên John Shelby của nước Mỹ đọc thấy trong phần phụ-lục ở cuối sách có tên 
là:  “Rescuing Bible from Fundamentalism, HarperSanFrancisco 1991).  
    
Nói như đấng bậc vị vọng này, thì: một khi đã được mẹ hiền “ru êm” bằng những câu truyện hoặc đoạn 
sách trong Thánh Kinh, thì người con lại sẽ tìm cho được ý-từ như nghệ sĩ “già” nhà mình, lại đã hát: 

 
“Tiếng nước tôi!  
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Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui 
Khóc cười theo mệnh nước nổi trôi, nước ơi! 
 
Tiếng nước tôi!  
Tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi 
Thoắt nghìn năm thành tiếng lòng tôi, nước ơi! 
Một yêu câu hát Truyện Kiều 
Lẳng lơ như tiếng sáo diều (ư diều) làng ta 
Và yêu cô gái bên nhà 
Miệng xinh ăn nói thật thà (à à) có duyên...” 
(Phạm Duy – bđd) 
 

Và, cứ như nghệ-sĩ già nhà mình, thì một khi đã yêu "tiếng nước tôi” rồi, lại sẽ yêu cả câu hát Truyện 
Kiều”, yêu luôn “cô gái bên nhà, miệng xinh ăn nói mặn mà, mà có duyên.” 
 
Thế nhưng, tiếng “mẹ ru” của đấng bậc Đạo Chúa của mình, tuy có “ru êm” thật đấy, nhưng lại là 
tiếng/giọng đầy tình-tự của người xưa vẫn trân-trọng một Đức Chúa. Nên, đã nhắn nhủ dân con hãy tìm 
về mà nghe mà đọc cho rõ nghĩa, như lời đề-nghị của bậc thày hôm ấy có nói rằng: 

 
“Rất nhiều độc-giả đã thực-hiện các cuộc nghiên-cứu, lúc ấy, về Cựu-Ước khi không hiểu là bao 
những gì được viết ở trong đó. Có người lại tưởng-tượng nhiều hoặc đưa ra giả-thuyết chứng-
thực đó là truyền-thống niềm tin trong Đạo Chúa. Rất ít độc-giả có cơ-hội bắt chụp được những 
gì xảy đến với giới kinh-điển, về học-thuật, trong thời-gian gần đây. 
 
Những ngày gần đây, đã có nhiều đổi thay và còn thay-đổi nhiều hơn nữa, mai sau này. Nếu tóm 
gọn, ta thấy giới kinh-điển nay hiểu nhiều về tính-chất dựng xây đầy then-chốt nên coi các đoạn 
viết trong đó mang tính sử-học, có bối-cảnh chính-trị và đặc-trưng ý-thức-hệ, nữa. Đặc-trưng tôn-
giáo đã xuất-hiện trong trạng-huống giới-hạn ấy mà thôi.       
 
Chính vì thế mà ngày nay lại đã thấy có nhiều chiều-hướng quyết-tâm tìm về học-hỏi những khả-
năng hàm-ẩn trong đó tính-chất đích-thực của nội-dung Kinh-thánh hơn là chỉ ấp-ủ một số luận-
điểm như ta vẫn làm trong quá-khứ. Bởi thế, ít ra cũng nên quảng-diễn các luận-điểm cốt-thiết và 
đích-thực của thời-đại Kinh thánh được viết, theo đúng nghĩa, thì hơn…” (X. Lm Kevin O’Shea 
CSsR, Re-Reading the Bible, Australian Catholic University 6/9/2008, tr.1) 

 
Xem thế thì, giống như lời cuối của nghệ-sĩ già nhà ta từng nói trước khi quá vãng, rằng ông chỉ trân 
trọng có mỗi bài “Tình Ca’ là bài ông đắc ý nhất, còn lại thì ai quên các bài khác cũng được. Cũng thế, 
có đọc Kinh/Sách hoặc điều gọi là Thánh Kinh đi nữa, cũng chỉ nên tìm về những gì người viết trong đó 
đắc ý nhất mà thôi. 
 
Tuy nhiên, vấn-đề là: làm sao biết được bài nào, đoạn nào được tác-giả thời ấy ăn ý hơn cả. Thành ra, 
vấn-đề muôn thuở là: làm sao tìm được điều tốt/xấu ở kinh/thư vẫn được mọi người cho là rất “thánh”, 
mới được. 
 
Đó, cũng là giòng tư-tưởng của đấng bậc vị vọng trong Đạo Chúa, từng ngỏ lời ở tác-phẩm ông ưng-ý 
nhất có tựa đề là: “The Sins of Scripture”  bằng trích-dẫn đôi giòng “Lời Tựa” như sau: 

“Lúc ấy, tác-giả Mark Tauber nay là chủ nhà xuất-bản HarperSanFrancisco đã đề-nghị tôi viết 
một cuốn nói về những bản-văn Kinh-thánh từng gây tổn-hại cho nhiều người. Tôi muốn nói đến 
các văn-bản Kinh thánh lâu nay được sử-dụng suốt đường dài lịch-sử cốt để thanh-minh/biện-hộ 
cho hành-động bôi-nhọ hoặc khủng-bố/xách-nhiễu những người khác với mình, khi mình có trong 
tay cái quyền ngầm-ẩn chuyên vùi dập kẻ khác rồi lại gọi đó là “Lời của Chúa”.  

Tác-giả Mark Tauber đặc-biệt thôi-thúc tôi hãy duyệt-xét và thách-thức các văn-bản nào cho thấy 
tín-hữu Đạo Chúa có khuynh-hướng bảo-thủ vẫn đều-đặn sử-dụng chúng để duy-trì nguyên-vẹn 
sự kỳ-thị người đồng-tính-luyến-ái, bởi đó là xung-đột chính-yếu vẫn kéo dài và tồn-tại trong các 
Giáo-hội thuộc Đạo Chúa trên khắp thế-giới…” (X. TGm John Shelby Spong, The Sins of 
Scripture, HarperSanFrancisco, bđd)            
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Thành ra, cũng là câu nói hoặc hát nhiều về yêu đương. Yêu tiếng nói, quê hương, yêu cả những Lời-
cho-rằng-là-của-Chúa, mà kỳ thực chưa chắc đã là thế!  
 
Thế nhưng, yêu đương và đương yêu “đất nước tôi” theo lời người nghệ-sĩ, còn nhiều lý-do để yêu và 
để ghét. Yêu nhiều hơn ghét. Hoặc, có ghét gì thì ghét, chẳng bao giờ ghét đất nước mà tôi đương yêu, 
rất yêu đương, như thế này: 
 

“Tôi yêu đất nước tôi,  
nằm phơi phới bên bờ biển xanh 
Ruộng đồng vun sóng ra Thái Bình 
Nhìn trùng dương hát câu no lành. 
 
Đất nước tôi!  
Dẫy Trường Sơn ẩn bóng hoàng hôn. 
Đất miền Tây chờ sức người vươn, đất ơi. 
Đất nước tôi!  
Núi rừng cao miền Bắc lửa thiêng. 
Lúa miền Nam chờ gió mùa lên, lúa ơi. 

 
Tôi yêu những sông trường, 
Biết ái tình ở dòng sông Hương, 
Sống no đầy là nhờ Cửu Long, 
Máu sông Hồng đỏ vì chờ mong. 

 
Người yêu thế giới mịt mùng 
Cùng tôi ôm ấp ruộng đồng (ừ đồng) Việt Nam 
Làm sao chắp cánh chim ngàn 
Nhìn Trung Nam Bắc kết hàng (à hàng) mến nhau” 
(Phạm Duy – bđd) 
 

Yêu thương “đất nước tôi” gồm cả “tiếng nước tôi’, “núi đồi”, “ruộng sâu”, “biển xanh” và nhiều nhiều 
nữa, vẫn không hết.  
 
Yêu và thương tiếng nói của Đạo mà người thường vẫn gọi là “Lời của Chúa”, còn là yêu và ghét, cũng 
rất nhiều. Yêu nhiều người và nhiều câu truyện ở Sách thánh hoặc Thánh Kinh, là chuyện đã đành, 
không có gì để chối cãi. Thế nhưng, làm sao có thể ghét bỏ những giòng chữ, câu truyện kể về Lời và 
đời của Chúa ngang qua các sự kiện lịch-sử hoặc dã-sử xảy ra trong đời, được. 
 
Đó, chính là vấn-đề. Vấn-đề ấy, lại đã được bậc vị-vọng trích-dẫn ở trên còn nói thêm, như sau: 

 
“Vượt xa hơn cả những gì thế-giới Tây Phương từng nhận-biết, toàn-bộ cuộc sống của người 
Phương Tây đều được định-hình cách sâu-sắc bằng và qua sự-kiện, là: nội-dung Sách Thánh đã 
tẩy sạch nền văn-minh của ta hơn hai ngàn năm lẻ. Các ý-niệm hiện rõ trong Sách thánh đã hằn 
sâu chữ viết vào chính cá-nhân và tâm-thân trọn-bộ con người của ta đến độ những người không 
tín-ngưỡng cũng công-nhận là không tài nào thoát được chúng và điều đó trở-thành một phần 
cuộc sống của ta.       
 
Tuy nhiên, trong lịch-sử của thế-giới Tây Phương, ai cũng đều thấy rõ, là: Thánh Kinh đã để lại 
một dải gồm những khổ đau, khiếp sợ máu huyết và sự chết mà không chối cãi được. Và, yếu-tố 
này thường không được phép trổi vượt lên ý-thức. Lời lẽ của Kinh Thánh lâu nay được sử-dụng 
không chỉ để giết chóc nhau mà còn để bào chữa cho việc giết chết ấy nữa. 
 
Nhiều vị đã trích-dẫn các câu nói hoặc văn-bản ở Kinh thánh để chúc lành cho các cuộc chiến 
đẫm máu hơn bao giờ hết. Có người từng xả-thân cho Kinh Thánh, lâu nay vẫn không thể ngưng 
tay, chùn bước trước việc sử-dụng các hình-thức ám-hại/hành-hạ đốn-mạt nhất lên những người 
mà họ tin rằng đó là những kẻ thù của Thiên-Chúa trong Sách rất “thánh” ấy…” (X. TGm John 
Shelby Spong, sđd tr. 4) 
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Khi đã nói đến Sách thánh hay Kinh thánh, người đọc phải hiểu “Sách: ấy là gì? Có dụng đích gì? Sách 
dành cho ai? Người nào thường đọc “Sách” này nhất? 
 
Trả lời cho các câu hỏi này, cũng phải mất nhiều chương sách viết rất dài, cũng không đủ. Ở đây, có lẽ 
ta chỉ nói sơ qua phần “cốt-yếu” của Kinh-thánh, để rồi ta mời bạn đọc tìm-hiểu thêm trong bài nào khác, 
bắt chộp về sau. 
 
Và, tiếp theo đây, cũng nên tìm về bài dạy của bậc thày vào những năm về trước, rất như sau: 

 
“Người Do-thái-giáo không sử-dụng cụm-từ “Kinh Thánh Do-thái”, bao giờ hết. Bởi, nói như thế, 
sẽ gây ngộ-nhận khiến người đọc có cảm giác, là: trong dân-gian, còn nhiều bộ Kinh  Thánh 
khác. Người theo Do-thái-giáo, thích nhắc đến cụm-từ TNK, là “Tanakh”: bao gồm Torah + 
Neviim + Kethuvim, tức: Sách Lề-Luật + Tiên Tri + các bài viết khác. Torah, là sách có nguồn từ 
Do-thái-giáo cốt bắn mũi tên cho trúng đích. Torah, có nghĩa là: luật-lệ, là: chỉ-thị, lời dạy hoặc 
đường-lối sống. 
 
Cũng hệt thế, người Do-thái-giáo thích nói đến “đạo của Israel-Giuđê’ hơn ‘Kinh-Sách’. Đạo Chúa 
và Hồi-giáo, là hai đạo “chuyên về thánh-kinh” và luôn đặt nền-tảng đủ mọi thứ chuyện vào 
Kinh/Sách. Tuy nhiên, Israel là đạo-giáo từng tác-tạo Sách Thánh, nên vẫn đứng trụ một mình 
không như tôn-giáo nào thuộc đất/miền lân-cận …               
 
Kinh thánh của người Do-thái-giáo đặt nền tảng trên Văn-bản Masrorah, tức: có từ truyền-thống 
Do-thái-giáo. Còn, Bản 70 là bản dịch ra tiếng Hy-Lạp, có lẽ do tự 70 dịch-giả dịch bản Kinh Sách 
Do-thái-giáo này tại Alexandria, Ai-Cập từ năm 300-200 trước Công Nguyên.  
 
Cộng-đồng Do-thái-giáo hải-ngoại và các tín-hữu Đạo Chúa thời tiên-khởi (trong đó có thánh 
Phaolô, các tác-giả Tin Mừng, cũng như tổ-phụ Giáo-hội) thành-lập vào thế-kỷ thứ 5 sau Công 
Nguyên đã sử-dụng Sách này mà không bao giờ đụng tới Bản-văn Masorah, bao giờ hết. Người 
Do-thái-giáo ở Palestine lại bác-bỏ Bản 70 này vì nhiều lúc đã đi trệch khỏi văn-bản chính gốc 
của Do-thái-giáo. Thật ra thì, giữa 2 bản-văn này cũng không có khác-biệt là bao. Bản 70 lại có 
các sách được ghép thêm vào gọi là Ngụy-thư Cựu Ước trong đó có sách Giuđith, Tobia, Baruck, 
Sirach, Sách Khôn-ngoan của vua Salômôn, sách Macabê 1 và 2, hai sách Ezra, các phần thêm 
vào sách Esther, lời cầu của Manassê và một số phần phụ thêm vào sách Đaniel, Thánh vịnh 
ngoại lệ. 
 
Hồi đầu thế-kỷ thứ 5, tổ-phụ Giêrônimô đã bác-bỏ Bản 70 và đã dịch sang tiếng La-tinh thẳng từ 
Bản Kinh thánh nói là của Do-thái-giáo (tức bản Vulgata phổ-thông). Các nghiên-cứu về Kinh 
thánh kinh-điển đã có lý để chỉ đặt ưu-tiên cho Văn-bản Masorah.  
 
Năm 1947, người ta đã khám-phá ra Cảo Bản Biển Chết, một số bản-văn trong đó có niên-biểu 
ngược về năm 200 trước Công Nguyên và trong đó chứa-đựng nhiều phần sách trong Kinh thánh 
Do-thái-giáo ngoại trừ cuốn Esther.  
 
Hầu hết các sách kinh-thánh của Công-Giáo là những bản xuất tự sách Vulgata phổ-thông, 
nhưng vào những năm gần đây, cũng có một số dịch-giả kinh-thánh tìm cách dịch thẳng từ tiếng 
Hip-ri, Do-thái. Hầu hết các sách này bao gồm các sách gặp ở bản 70 nhưng không có trong 
Bản-văn Masorah. Và, một số vị này ít thích dựa vào bản 70 cùng vai-trò gặp thấy nơi tín-hữu 
thời tiên-khởi; chính vì thế nay đã thất-lạc một số văn-bản lịch-sử, là do vậy. Ngày nay, người ta 
có khuynh-hướng đặt lại giá-trị của Bản 70 coi đó như nguồn của các bài viết tiếng Do-thái và 
chủ ý đặt văn-bản này cao hơn Bản-văn Masorah nữa. Lâu nay, ta có cả 1000 năm để quảng-bá 
các văn-bản có ở Kinh thánh Do-thái-giáo mà ta đang có trong tay. 
 
Để có một chút, “đố vui để học”, có thể nói là: Kinh thánh Do-thái-giáo gồm có 308,428 chữ. 
Cũng là điều hay/lẽ đẹp nếu ai đó đọc văn-bản này mà không thấy chia thành chương/đoạn hoặc 
số câu tách rời nhau như ta vẫn làm, từ lâu… 
 



108 
 

Về việc học hỏi Kinh thánh, các học-viên cùng học-giả thích dùng cụm-từ trung-hoà như ‘Kinh 
thánh Do-thái-giáo’ là cụm từ mà người Công-giáo vẫn dùng khi chia cách Giao-Ước với Thiên-
Chúa thành Cựu-Ước và Tân-Ước. Học-giả Do-thái-giáo thường sử-dụng cụm-từ “Kinh thánh” 
hoặc “Kinh Sách” mỗi lần qui chiếu về những gì mà các tín-hữu Đạo Chúa gọi đó là “Cựu-Ước”. 
Còn, học-giả Do-thái-giáo lại qui cụm-từ “Tân-Ước” về những sách của tín-hữu Đạo Chúa hơn, 
bởi lẽ nói về Giao Ước thì thật ra, vẫn chỉ duy-nhất có một Giao-Ước mà thôi.” (Xem Lm Kevin 
O’Shea CSsR, Re-reading the Hebrew Bible, Australian Catholic University, 6/9/2008, tr. 1-2) 
 

Trong cùng chiều-hướng với nghệ-sĩ già nhà mình khi nói đến “tiếng nước tôi” hoặc các chuyên-gia Kinh 
thánh nói về Kinh Sách, là nói và hát những câu tương-tự như: 
 
 “Tôi yêu bác nông phu,  

đội sương nắng bên bờ ruộng sâu 
Vài ngàn năm đứng trên đất nghèo 
Mình đồng da sắt không phai mầu 
Tấm áo nâu! Những mẹ quê chỉ biết cần lao 
Những trẻ quê bạn với đàn trâu, áo ơi 
Tấm áo nâu ! Rướn mình đi từ cõi rừng cao 
Dắt dìu nhau vào đến Cà Mâu, áo ơi.” 

 (Phạm Duy – bđd) 
 
Thật ra thì, có so-sánh hoặc mạo-nhận như thế, cũng hơi quá. Thế nhưng, ở thời buổi có quá nhiều thứ 
hơi bị “quá đáng” một chút, cũng là chuyện khó tránh. Bởi tất cả chỉ để minh-hoạ và giúp người đọc như 
tôi và bạn, có một chút hấp-dẫn để tiếp tục đọc cho hết những phần còn “quá đáng”, quá sức hoặc quá 
mực, nhiều hơn vậy. 
 
Có lẽ, chỉ mỗi điều không gọi là “quá đáng” khi ta trở về với lời vàng của Đấng Thánh Hiền từng ghi 
chép nhưng đoạn hoặc những câu khuyên như sau:                    
     

“Vì vậy,  
những ai chịu khổ theo ý của Thiên Chúa,  
hãy phó mạng sống mình  
cho Đấng Tạo Hoá trung thành,  
và cứ làm điều thiện.” 
(1 Phêrô 4; 19) 

 
Nói cho cùng có nói nhiều hoặc viết dài, cũng chỉ để bạn và tôi, ta mường-tượng đến chuyện tiếp-cận 
Kinh và Sách rất thánh-thiêng để theo đó mà sống, cũng rất Đạo. Đã là sống Đạo trong đời, thời cũng 
cần những câu truyện kể để minh-hoạ hoặc giúp mình nhớ lại những lời khuyên răn rất mực-thước, ở 
trường đời sau đây. 
 
Nói xa nói gần không bằng thú thật với bạn và tôi, là những người từng muốn giới-thiệu một hoặc vài 
truyện kể khá đáng kể, để làm bằng cho cuộc sống, như sau: 
 

“Truyện rằng: 
  Hai người phụ nữ ngồi trò chuyện với nhau, trong đó có một người nói:  

-Con trai bà thế nào rồi!. 
-Đừng nhắc nữa, thiệt là xui, đứa con này làm tôi lo lắng chết đi được!, người kia trả  lời. 
 
Người phụ nữ nói tiếp:  
-Nó thiệt là quá xúi quẩy, lấy phải một người vợ cực kì lười biếng, không nấu cơm, không quét 
dọn, không giặt quần áo, không chăm con, cả ngày chỉ ngủ. Bữa sáng, con tôi còn đem tới tận 
giường kìa! 
-Vậy, con gái bà thì sao? Bà kia hỏi tiếp. 
-Nó thì tốt số rồi”. 
Người phụ nữ cười tươi nói:  
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-Nó được gả cho một tấm chồng tốt, trước giờ không phải làm việc nhà, một tay đều do chồng nó 
lo hết, nấu cơm, giặt đồ, quét dọn, chăm trẻ, hơn nữa mỗi sáng còn đem thức ăn sáng tới tận 
giường cho nó ăn đó!”. 

 
Truyện kể chỉ có thế, có lẽ chẳng ăn nhập gì đề đề-tài mình đang bàn và viết. Thế nhưng, ngườu kể lại 
cứ níu kéo qui về đề-tài mình bàn, như sau: 
 

“Qua câu chuyện kể trên, ta thấy rằng: trong đời, nhiều chuyện xảy ra cùng một trường hợp, 
nhưng khi đứng từ những góc độ khác nhau để nhìn nhận, xem xét, thì lại có cái nhìn không 
giống nhau. Về chuyện nghiên-cứu sách vở, cũng thế. Đứng ở góc cạnh nào đó, có thể ta và 
người nhìn sự việc nghiên-cứu theo cách phiến diện, một chiều, nghĩa là cứ tưởng người người 
xưa nay không thích viết và đọc sách. Chí ít là sách khô-khan lý-luận chuyện trên trời. Nhưng 
nếu đứng từ góc cạnh nào khác lại thấy khác, bởi điều nào cũng sẽ tạo nên nhiều hiểu lầm 
không đáng có.  

        
Đối với bất kì việc gì, chúng ta cũng nên có cái nhìn khách quan, đứng ở lập trường của người 
khác mà xem xét, hoặc đổi một góc độ khác mà nghĩ, khi đó, mọi chuyện sẽ có chiều hướng tích 
cực hơn. (Sưu tầm ghi chú) 

 
Và lời cuối của tôi và của bạn gửi cho nhau về đề-tài này, vẫn là những ca-từ được trích-dẫn ở trên. Dù 
đôi lúc, chẳng ăn-nhập gì đến đề-tài ta bàn luận. Thôi thì, cứ coi đó như một hồng-ân Bề Trên gửi để 
suy-tư qui về cuộc sống rất hiện-tại. Của mỗi người. 
 
Nghĩ thế rồi, nay mời bạn và tôi, ta quay về với ca-từ rất ý-tứ như sau: 
 

“Tôi yêu những sông trường, 
Biết ái tình ở dòng sông Hương, 
Sống no đầy là nhờ Cửu Long, 
Máu sông Hồng đỏ vì chờ mong. 

 
Người yêu thế giới mịt mùng 
Cùng tôi ôm ấp ruộng đồng (ừ đồng) Việt Nam 
Làm sao chắp cánh chim ngàn 
Nhìn Trung Nam Bắc kết hàng (à hàng) mến nhau” 
(Phạm Duy – bđd) 
 

Thế-giới mịt mùng kia, mà còn yêu nữa huống hồ là con người. Dù, người con của tôi và của bạn không 
được như thế, vẫn cứ yêu. Yêu tất tần tật, để rồi sẽ thấy cuộc đời vui hơn Giao-thừa, ngày Tết, rất ba 
mươi. 

 
Trần Ngọc Mười Hai 
Chưa kịp vui đêm 30 
Đã biết cười  
vào ngày Tết.  
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19. “Mỗi lần em về là gió lộng đường đi,” 
Anh nhìn em bồi hồi trông theo tà áo 

Nhẹ gót thắm vào mãi đáy tim tôi 
Từ đó nhớ khôn nguôi và chiều chiều thấy đơn côi.” 

(Tuấn Khanh – Từ Đó Khôn Nguôi) 
 

(1 Timôthê 5:13-16) 
Lại vẫn bảo: nếu hiểu tự-vựng “Em” khác hẳn ý của người viết nhạc, thì bạn và tôi, ta sẽ thấy khác và rõ 
hơn. Khác và rõ, là những gì “thắm vào mãi đáy tim tôi” và “chiều chiều thấy đơn côi” cứ là thế.  
 
Viết giòng này, bần đạo đây thấy rõ là việc: dùng tự-vựng “Em” thay cho cụm-từ “Tin Vui”/“Tin Mừng” 
hoặc Phúc Âm/Lời của Đấng Tối Cao, vv.. có lẽ sẽ có bạn không đồng ý cho lắm hoặc sẽ phản-đối liên-
hồi chuyện như trên. 
 
Thế nhưng, với vị Tổng Giám Mục họ Spong tên John ở Mỹ, thì ý-nghĩ này, cũng có cái hay nhưng lại 
khác. Hay và khác, như câu nhạc ở bên dưới vẫn tiếp-tục hát tiếng “yêu Em”, là những xưng hô mà đôi 
lúc bạn và tôi, ta cứ hát hoài hát mãi những lời ca như sau:  
 

“Lúc gặp em lòng định nói rồi lại thôi, 
Nhưng hồn tôi tựa trời giông đang nổi gió. 
Tình nghệ sĩ là thắm cánh môi tươi, 
Là gió cuốn mây trôi là thì thầm nói "yêu em". 
(Tuấn Khanh – bđd) 
 

Với Đức Tổng thuộc Giáo-hội “đàng ngoài” bên Anh Giáo, hoặc “đàng trong” bên Công giáo, thì việc trở 
về với giòng chảy “Lời Chúa” có nhận-định như sau: 

 
 “Tác-giả Paul Tillich có lần nói: “Kinh thánh là chủ-đề để ta diễn-nghĩa rồi chuyển-tải mà không 
một học-thuyết cũng như ngôn-sứ, linh-mục hoặc quyền-lực nào dám yêu cầu cấm vận không 
cho ai được tiếp-cận với Sách này hết! Đối với tôi, Sách thánh là Sách rất thâm-sâu/huyền-nhiệm 
chứa-đựng một thứ quyền-uy/sức mạnh rất lạ kỳ.  
 
Đã từ lâu, Sách này thuộc loại bán chạy nhất mỗi năm, kể từ ngày phát-hành đầu tiên. Không lạ 
gì, khi mọi người đều nhớ lại lúc nhà xuất bản Gutenberg làm cuộc cách-mạng đầu tiên ra mắt 
với thế-giới về in ấn, thì chính Sách thánh lại là ấn-phẩm đầu có được bản kẽm, mới sáng-chế.  
 
Thế-giới hôm nay, hoạ-hoằn lắm mới thấy có văn-chương/ngôn-ngữ hoặc thổ-ngữ nào không 
đem Sách này ra mà dịch-thuật cho con dân mình đọc. Truyện kể, lời lẽ và các câu văn trong 
Sách thánh lâu nay đã thẩm-nhập vào các nền văn-minh/văn-hoá khắp trần-gian, thậm chí còn 
thẩm-thấu đến tận đáy sâu của tiềm-thức của nhiều người. 
 
Ảnh-hưởng của Sách thánh cón đánh động nhiều vào các ngành nghệ-thuật văn-hoá của nhiều 
nước, đặc-biệt là nghệ-thuật phim-ảnh, còn gọi là “Nghệ-thuật thứ 7”, ở Âu Mỹ. Cụ-thể hơn, rất 
nhiều phim-bộ từng sử-dụng nội-dung hoặc truyện kể lấy từ Sách thánh làm đầu đề hoặc cốt 
truyện cũng như chủ-đề để mọi người suy nghĩ.  
 
Đặc-biệt như các bộ phim nổi tiếng thế giới, trong đó có phim “Hoa Huệ Ngoài Đồng” (rút từ trình-
thuật Mát-thêu đoạn 6 câu 28), một bộ phim được sản-xuất vào năm 1968 đã giúp cho tài-tử 
Sidney Poitier đoạt giải Oscar về Tài-tử hay nhất. Phim “Thừa-Hưởng Từ Gió” rút từ sách Châm 
ngôn đoạn 11 câu 29) là bộ phim cổ-điển nói về cuộc kiện-tụng giữa Bang Tennessee chống lại 
John Thomas Scopes xảy ra vào năm 1925. Phim này do Spencer Tracy đóng vai Clarence 
Darrow và Frederic March thủ vai William Jenning Bryan.  
 
Và, bộ phim mang tựa-đề là “Lờ mờ Trong Gương” (rút từ thư thứ nhất Côrinthô đoạn 13 câu 12), 
một tuyệt-phẩm tạo tên tuổi cho đạo-diễn Ingmar Bergman… Rồi cứ thế, lại có các phim nổi tiếng 
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rút từ truyện Cựu-Ước như: 10 điều Giáo-lệnh, Samson và Đalilah, Đavít và Bétsêđa, Barabbas, 
và mới đây nhất là bộ phim kể truyện Thương Khó Đức Giêsu do Mel Gibson thực hiện… 
 
Lời lẽ cũng như tư-tưởng của Sách Thánh xưa nay từng giúp phong-phú-hoá các bài diễn-văn 
hoặc giảng-thuyết của nhiều đấng bậc vị-vọng. Có vị còn trích-dẫn cốt truyện hoặc câu nói của 
nhiều nhân-vật trong Sách thánh để diễn-giải mọi hành-xử khác nhau như dấu chỉ của sự an-
bình, tự tại. Chí ít, còn gạn lọc và tẩy sạch nền văn-hoá của nhiều nước trong quá-trình hơn 2 
ngàn năm nay. 
 
Ngay cả lịch-sử thế-giới ở Phương Tây vốn đa-dạng là thế, Sách Thánh vẫn để lại nhiều dấu vết 
của niềm đau, nỗi sợ và những vết đọng đầy những máu hoặc chết chóc; tức: những gì mà mọi 
người bình-thường không thể nào phản-bác, chối bỏ. Yếu-tố này, lại thường cho phép con người 
đi vào hệ-thống ý-thức thật rõ nét. Lời ở Sách thánh được nhiều người sử-dụng không chỉ với 
mục-đích giết-chóc ai khác, mà còn để biện-minh cho hành-tung chém giết lẫn nhau, nữa.  
 
Và, Sách Thánh vẫn không ngừng được cả những người từng cho rằng mình có niềm tin vào Lời 
của Chúa để o ép người khác, mà theo các kẻ tin này, thì họ là những người được định-nghĩa rất 
“trân-trọng” ở các trang giấy như đấng bậc linh-thiêng, thần-thánh… 
 
Nhưng, cuối cùng thì cũng có người đặt ra những thắc mắc, hỏi rằng: làm sao một cuốn Sách nổi 
tiếng là “thánh-thiện” được rất nhiều người ở trời Tây trân-quý đến như thế lại có thể là nguồn-
gốc của rất nhiều chuyện tàn-ác, xấu-xa, được? Làm sao con người lại có thể sử-dụng Sách này 
để quay lòng vòng rồi đưa vào một kết-đoạn nào đó? Làm sao Sách Thánh như thế, một lần nữa, 
lại được coi như nguồn-gốc cuối cùng của sự sống? Hoặc, phải chăng cũng quá trễ, và Sách 
Thánh lại trở nên mờ-nhoè, lấm tấm nhiều vết nhơ, vết máu?” (X. TGm John S Spong, The Sins 
of Scripture, HarperCollinsPublisher 2005 tr ix-xvi)   
 

Nhận-định của Đức “Tổng” thuộc Đạo Chúa ở Mỹ, thì như thế. Ca-từ nghệ-sĩ lại như sau: 
 
“Một đời chờ mong nhau em ơi! 
Tìm nhau cuối trời, gặp nhau giữa đời. 
Này em! Hỡi em người yêu dấu. 
Môi hồng tươi thắm biết đâu!  
"Dành tặng mình anh" 
(Tuấn Khanh – bđd) 
 

Và, cứ thế bạn hoặc tôi, ta lại sẽ hát hoài/hát mãi những lời nối tiếp ở bài ca trên như sau: 
 
“Có nhiều khi lòng quạnh vắng tựa mùa Đông. 
Nhưng ngờ đâu một mùa Xuân đang triền tới. 
Hồn chới với tình ngỡ đã chia phôi. 
Chợt bỗng ngát lên ngôi và đường đời bước chung đôi.” 
(Tuấn Khanh – bđd) 
 

Với nhà Đạo, hỏi rằng: có tiếng hát nào như thế không? Thì, có lẽ sẽ có vị cho rằng: trả lời câu này 
không quan-trọng bằng đặt câu hỏi: hát bằng tiếng/giọng trổi-trang cả những điều thiên-hạ từng nghe và 
từng hát mãi. Duy có điều, là: nhiều vị vẫn không dám nói hoặc cãi lại chỉ vì lý-do nào đó, như lập-
trường của đấng bậc khác, nói về Kinh Sách rất như sau: 
 

“Nhà văn Leon Tolstoy bắt đầu học hỏi Kinh Thánh là từ năm 1879. Lúc đầu, ông nghĩ rằng làm 
thế chỉ để rọi sáng tâm-thân mình, thôi. Về sau, ông lại triển-khai tâm-tình mình tìm gặp vào 
những tháng ngày sau khi có dự-định dịch lại cả 4 sách Tin Mừng và tổng-hợp vào chung một 
truyện kể, thôi. Công việc này khiến ông mất đến ba năm, nhưng đã biến-đổi con người ông rất 
nhiều. Về sau, ông gọi đó là “thời tập-trung cô-đọng” và là thời-khắc ông chú-tâm vào các nỗ-lực 
say mê chuyện tâm-linh, thần-hồn. Nếu sử-dụng ngôn-từ của Sofia Andreyevna, là vợ hiền yêu 
quí của ông, thì: đây là lúc khiến cho Tolstoy trầm-tĩnh, tập-trung im ắng hơn bao giờ hết. 
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Mục-đích của Tolstoy khi ông điều-nghiên Tin Mừng của Đạo Chúa là cốt tìm gặp lại giáo-huấn 
thanh-khiết hữu-dụng của Đức Kitô, hầu giải-phóng nó khỏi lớp rỉ sét ở ngôn-từ nghi-thức với 
Kinh sách, để rồi bỏ đi phần tín-lý đầy giáo-điều và tính siêu-nhiên mà Giáo-hội gán-ghép vào đó. 
Để minh-hoạ phương-án rất riêng-tây này, bạn hiền Ivakin của ông nhớ đến lời lẽ ông từng bảo: 
“Việc Đức Kitô sống lại đã có ý-nghĩa gì đối với tôi không? Nếu Ngài sống lại thật, thì Thiên-Chúa 
sẽ chúc phúc Ngài. Vấn-đề quan-trọng với tôi, là: Tôi sẽ làm gì đây? Tôi phải sống thế nào chứ?” 
 
Dự-án do ông tạo cho chính mình, thật ra là đường-hướng triển-khải tâm-linh của chính ông. 
Điều đó, xem ra đã củng-cố kết-tinh với một thắng-lợi ông cảm nhận được khi tìm cách phiên-
dịch 10 câu đầu trong Tin Mừng của tác-giả Gioan, qua đó ông thấy gần-gũi thiết-thân với câu 
nói ở “Lời Tựa” khi tác-giả viết: “Lúc Khởi-đầu đã có Lời” và câu tiếp theo lại nhấn mạnh rằng: 
“Mọi sự đã nhờ Ngài mà thành sự và không có Ngài thì không gì thành sự. Điều đã thành sự nơi 
Ngài là Sự Sống và sự Sống là sự Sáng cho nhân-loại.”(Ga 1: 1, 3-4) 
 
Và, tác-giả Leon Tolstoy thấy việc ông sử-dụng “kiến-thức về sự sống” là do “Lời”, được xác-
chứng theo triết-lý và khởi-đầu này, đã làm cho dự-án của ông nên tiêu-biểu. Ông đã quảng-diễn 
ngôn-ngữ ấy, gột bỏ đi một số ngôn-từ khỏi những điều mà Giáo-hội ta xưa nay hàm-ẩn, cốt để 
bộc-lộ một bản văn thích-hợp với sự-thật linh-đạo cho sâu-sắc hơn và ông thấy mình phát-hiện 
được điều này trong quá-trình học-hỏi Tin Mừng, cho riêng mình.  
 
Đặc-biệt hơn, ông lại diễn-ý các truyện kể Kinh thánh nói về việc Đức Giêsu từng làm nhiều sự lạ 
lùng. Với tác-giả Leon Tolstoy, việc nhân rộng cá và bánh trở-thành bài học sẻ-san mọi thứ cho 
cộng-đoàn; bởi những người theo chân Đức Giêsu đều học được cung-cách “cho đi” thức ăn, của 
cải và tiền bạc mình kiếm được.  
 
Và, truyện kể về người mù được sáng mắt, là ẩn-dụ nhẹ trong đó việc tái-tạo thị-kiến phải hiểu 
như một thứ “soi sáng tâm-linh”. Và, việc Đức Giêsu chịu cám dỗ thời mới sớm ở hoang-địa 
mang ý-nghĩa đối-thoại với chính Ngài, kiểu Socrates…” (X. Leon Tolstoy, The Life of Jesus: The 
Gospel in Brief, Harper Perennial 2011 tr. viii-ix) 
 

Tìm gặp sự thật ở dụ-ngôn/truyện kể hoặc nơi lời nói cũng như hành-xử của Đức Giêsu, là tìm và gặp 
bài học vô giá được tác-giả Leon Tolstoy khẳng-định khi ông nói về ẩn-dụ hoặc các sự lạ theo nghĩa 
bóng chứ không theo nghĩa đen tuyền, u-ám. Thế nên, từ đó ta có quyết-tâm sống Đạo ở đời. Tìm và 
gặp tư-tưởng làm nền, nơi thi-ca/văn-nghệ mà nghệ-sĩ xưa từng sáng-tác: 

 
“Một đời chờ mong nhau em ơi. 
Tìm nhau cuối trời, gặp nhau giữa đời. 
Này em! Hỡi em người yêu dấu. 
Môi hồng tươi thắm biết đâu!  
"Dành tặng mình anh." 
 
Có nhiều khi lòng quạnh vắng tựa mùa Đông. 
Nhưng ngờ đâu một mùa Xuân đang triền tới. 
Hồn chới với tình ngỡ đã chia phôi. 
Chợt bỗng ngát lên ngôi  
và đường đời bước chung đôi.” 
(Tuấn Khanh – bđd) 
 

Cuối cùng thì, “Đường đời bước chung đôi” còn là ý/lời ở mọi nơi, mọi thời, người người đều muốn 
sống. Diễn-tả ý-tưởng này bằng thơ-văn/nhận-định và cuộc chuyện trò giữa thày/trò còn như câu truyện 
kể nhè nhẹ ở bên dưới: 
 

“Truyện rằng: 
Một bữa nọ, hai thầy trò cao tăng ngồi nói chuyện với nhau: 
Đệ tử: Thưa thầy, đạo Phật khuyên người ta buông bỏ mọi thứ đúng không? 

Sư phụ: Không đúng! 
Đệ tử: Rõ ràng có câu “buông bỏ tất cả” đấy thôi? 

Sư phụ: “Buông bỏ tất cả” để làm gì? 
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Đệ tử: Đúng thế, đệ tử cũng thấy rất nghi ngờ! Đệ tử thấy Phật giáo luôn nhìn vấn đề tiêu cực. 
Nhiều người hỏi đệ tử: “Nếu mọi sự đều buông bỏ thì lấy đâu ra tiền? Quần áo? Mọi người đều 
không làm việc thì thế giới này sao có thể tồn tại?” 
Sư phụ: Mọi sự buông bỏ thì dẫn đến sụp đổ, cái gì cũng không buông bỏ thì cũng dẫn đến sụp 
đổ. 
Đệ tử: Như vậy phải làm thế nào? 

Sư phụ: Thay thế và hoán đổi! 
Đệ tử: Nhờ thầy chỉ rõ cho con! 
Sư phụ: Con có thể kêu một người ăn mày cam tâm cho con số tiền đang nắm chặt trong tay họ 
không? 

Đệ tử: Không thể được. 
Sư phụ: Con có thể dùng hòn sỏi đổi lấy số tiền trong tay người ăn mày không? 

Đệ tử: Con nghĩ không được. 
Sư phụ: Tại sao? 

Đệ tử: Vì tiền đáng giá hơn. 
Sư phụ: Vậy nếu dùng vàng để đổi thì sao? 

Đệ tử: Vậy thì được. 
Sư phụ: Tại sao? 

Đệ tử: Vì vàng đáng giá hơn. 
Sư phụ: Vì thế, cách buông bỏ đơn giản nhất chính là hoán đổi. Nguyên nhân khiến người ta 
không buông bỏ là vì không giành được thứ tốt hơn. Dùng thức ăn chay thay cho thức ăn mặn, 
con sẽ buông bỏ được con dao mổ; dùng bố thí thay cho giành giật, con sẽ buông bỏ được lòng 
tham; dùng tín ngưỡng thay cho hư vô, con sẽ buông bỏ được nỗi trống rỗng; dùng trí tuệ thay 
cho ngu dốt, con sẽ buông bỏ được cố chấp; dùng chính niệm thay cho tạp niệm, con sẽ buông 
bỏ được ngông cuồng; dùng nhẫn nại thay cho báo thù, con sẽ buông bỏ được giận dữ; dùng 
yêu thương thay cho tham lam, con sẽ buông bỏ được đau tim. Tu hành không phải là buông bỏ, 
mà là để hiểu lẽ hoán đổi.” (Theo SecretChina Tinh Vệ biên dịch) 

 
Theo dõi truyện kể nhẹ đầy nhận-thức sâu-xa rồi, tưởng cũng nên ghi thêm đôi lời khuyên-răn vàng 
ngọc từ bậc thánh-hiền, sau đây: 
 

“Hãy chuyên-cần đọc Sách Thánh  
trong các buổi họp,  
chuyên-cần khuyên-nhủ và dạy dỗ.  
Đừng thờ ơ với đặc-sủng đang có nơi anh,  
đặc-sủng Thiên Chúa đã ban cho anh  
nhờ lời ngôn sứ,  
khi hàng kỳ mục đặt tay trên anh.  
Anh hãy tha thiết với những điều đó,  
chuyên chú vào đó,  
để mọi người nhận thấy những tiến bộ của anh.  
Anh hãy thận trọng trong cách ăn, nết ở  
và trong lời giảng dạy.  
Hãy kiên trì trong việc đó.  
Vì làm như vậy,  
anh sẽ cứu được chính mình,  
lại còn cứu được những người nghe anh giảng dạy.” 

 (1 Timôthê 5: 13-16) 
 
Tiếp-cận Lời Vàng đều-đặn, bạn và tôi cũng sẽ gặp toàn chuyện vui, trong đời. Rồi từ đó, sống Đạo 
cách đích-thực qua ẩn-dụ ghi ở Kinh Sách. Dù, mặt ngoài cuộc đời, người người đều đã và đang tiếp-
cận với thực-tế ngang qua mọi chuyện. 
 
Chuyện gì thì chuyện, dù tốt/xấu, hay ho hoặc đáng chán, cũng là thực-tế đời người có buồn/vui lẫn lộn. 
 
Kể gì thì kể, tưởng cũng nên kể thêm một truyện kể ngăn ngắn để kết thúc buổi luận/phiếm đường dài 
“hôm nay” bằng đôi giòng kể ngắn như sau: 

 

http://www.secretchina.com/
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“Có một người nông dân muốn mua đất, ông ta nghe nói một người ở vùng khác có đất muốn 
bán, liền quyết định đến đó hỏi thăm. Người bán đất nói với ông ta rằng: “Chỉ cần giao một nghìn 
lạng bạc, ta sẽ cho ông thời gian một ngày, bắt đầu tính từ lúc mặt trời mọc, đến khi mặt trời lặn 
xuống núi, ông có thể dùng bước chân khoanh tròn được bao nhiêu đất, thì số đất đó sẽ chính là 
của ông, nhưng nếu ông không trở về nơi khởi điểm, thì ngay cả một tấc đất ông cũng sẽ không 
có được”. 

 
Người nông dân đó nghĩ thầm: “Nếu như hôm nay ta vất vả một chút, đi nhiều đường hơn một 
chút, thì chẳng phải có thể đi được vòng rất lớn, theo đó sẽ có được một mảnh đất rất lớn hay 
sao? Làm ăn như vậy quả thật là rất có lợi!”. Thế là ông ta liền ký kết giao ước cùng người chủ 
đất đó. 

 
Mặt trời vừa mới nhô lên, ông ta liền cất bước thật dài đi nhanh về phía trước; đến giữa trưa, 
bước chân của ông vẫn không dừng lại giây phút nào, cứ mãi đi về phía trước, trong lòng 
nghĩ: “Hãy ráng chịu đựng một hôm nay, sau này sẽ có thể hưởng thụ hồi báo của vất vả hôm 
nay mang đến rồi”. 

 
Ông ta cứ thế tiếp tục đi về phía trước, đến khi mặt trời sắp lặn rồi mới chịu quay trở về, trong 
lòng vô cùng lo lắng, bởi vì nếu như không về kịp thì một tấc đất cũng chẳng có. Thế là ông ta vội 
vàng trở về theo đường tắt. Tuy nhiên, mặt trời sắp xuống núi, ông ta đành phải liều mạng mà 
chạy, cuối cùng chỉ còn thiếu vài bước thì đến vạch khởi điểm, nhưng sức lực đã cạn kiệt, ông 
ngã nhào xuống nơi đó.” 

 
Và, người kể lại có thêm lời bàn, rất nhận-định, rằng:  

 
“Dục vọng của con người và ranh giới với hiện thực mãi mãi cũng không cách nào vượt qua 
được, bởi lòng tham là vô đáy. Con người mãi mãi không biết thỏa mãn, đây chính là khuyết 
điểm lớn nhất trong nhân cách. 

 
Kể và bàn như thế rồi, nay mời bạn và tôi, ta cứ hướng về phía trước hăng say hát nhạc Việt mình, dù 
đôi lúc thấy nó cũng lạ nhưng vẫn hát. Hát lên rằng: 

 
“Mỗi lần em về là gió lộng đường đi, 
Anh nhìn em bồi hồi trông theo tà áo. 
Nhẹ gót thắm vào mãi đáy tim tôi. 
Từ đó nhớ khôn nguôi và chiều chiều thấy đơn côi. 
 
Lúc gặp em lòng định nói rồi lại thôi, 
Nhưng hồn tôi tựa trời giông đang nổi gió. 
Tình nghệ sĩ là thắm cánh môi tươi, 
Là gió cuốn mây trôi là thì thầm nói "yêu em". 
(Tuấn Khanh – Từ Đó Khôn Nguôi) 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Vẫn nghĩ rằng 
Tiếng hát hay nhất đời 
Là nói tiếng “Yêu Em” 
Dù Em đây có là nhà Đạo 
Hay trường đời.  
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20. “Em ơi nếu biết thế,” 
thà đừng quen nhau 

Ðừng mơ phút ban đầu cho tình ta thêm lâu 
Em ơi, nếu biết thế thà đừng yêu nhau 

Ðừng yêu phút ban đầu cho tình ta thêm sâu.” 
(Đỗ Lễ - Tan Vỡ) 

 
(Mc 12: 24) 
Thế đó, là những câu hát rất thời-thượng, một đời người. Đời, của người và của mình có nhân-sinh-
quan/lối sống, rất khó quên. 
 
Còn dưới đây, là một số câu chuyện có liên-quan đến ý-niệm của nhiều người về nhiều mọi thứ, nhiều 
chuyện trên đời. Từ chuyện đời, đến chuyện Đạo, rất nghe quen. 
 
Thế nhưng, trước khi đi vào chi-tiết của nhiều thứ và nhiều chuyện trên đời, bần đạo bầy tôi đây lại cũng 
xin mời bạn và mời tôi, ta nghe thêm đôi ca-từ có ý-tứ nghe hoài nghe mãi vẫn hay quên. Đó, là những 
ca-từ nhè nhẹ, cứ râm-ran một lời thơ, như sau: 
 
 “Bao nguồn vui đã mất,  

lòng chết theo ngàn tiếng ca. 
Nghe niềm đau day dứt,  
hoa lá nức nở xót xa. 
Ôi làn da thơm hương trinh,  
dâng lên tuyệt vời, 
Ôi bờ môi thắm thơ ngây,  
in trong nụ cười. 
 
Khi tình yêu đã đến,  
lòng đắm say ngàn ước mơ. 
Ôi mộng tình đôi lứa,  
êm ái như ngàn ý thơ. 
 
Khi tình tan vỡ,  
tan theo mơ uớc một đời, 
Trong niềm băng giá,  
con tim thổn thức không nguôi.” 
(Đỗ Lễ - bđd) 
 

“Con tim thổn thức, (rất) khôn nguôi.” Ôi thôi! Là ca từ! Nghe rồi, ý hẳn bạn và tôi ta cũng sẽ “lừ-đừ như 
ông từ đi vào đền”, nên rất chán. Thôi thì, đề nghị bạn và tôi, trước hết, ta đi vào vùng trời truyện kể, để 
tìm cho bằng được câu truyện “lào xào” nào đó, cốt dẫn nhập cho bài phiếm nhạt hôm nay, hầu “câu 
giờ” rằng: 
 

“Một hôm, một cậu học sinh 14 tuổi đang trên đường trở về nhà sau giờ tan học thì nhìn thấy bên 
trong hiệu sách ven đường có một cuốn sách mà cậu rất yêu thích nhưng trên người cậu lại 
không mang đủ tiền để mua cuốn sách đó. Thế là, cậu liều đem cuốn sách giấu vào trong ngực, 
không ngờ bị ông chủ hiệu sách bắt gặp. 

 
Ông chủ bực tức đưa ngay cậu bé vào trong một căn phòng kín. Sau đó, gọi mấy nhân viên bảo 
vệ tới và xét hỏi. Cậu bé sợ hãi, nước mắt giàn rụa chảy đầy khuôn mặt. Một lát sau, họ hỏi cậu 
bé số điện thoại của gia đình, bố mẹ và gọi điện tới thông báo cho gia đình. 
Chỉ ít phút sau, cha của cậu bé chạy tới. Cậu cúi đầu im lặng và chờ đợi sự trách phạt từ cha. 

 
“Tôi nghĩ, đây nhất định là một sự hiểu lầm!” Người cha nói: “Bởi vì tôi rất hiểu con trai mình. 
Cháu là một cậu bé hiểu chuyện. Nhất định đây là cuốn sách mà cháu rất yêu thích, nhưng lại 
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không mang đủ tiền để mua nó cho nên mới làm như vậy. Ông xem như thế này có được không 
nhé, tôi sẽ trả số tiền gấp 3 lần để mua cuốn sách kia và chuyện này coi như xong!” 

 
Sau đó, người cha lấy ra đủ số tiền trả cho chủ hiệu sách. Cậu bé sợ hãi và lấm lét nhìn cha, 
người cha cũng nhìn con trai nhưng trong ánh mắt ấy không hề có sự trách mắng mà chỉ có chan 
chứa yêu thương… 

 
Hai cha con cậu bé rời khỏi hiệu sách, người cha dừng bước rồi nâng khuôn mặt đầy xấu hổ và 
cảm động của con trai lên rồi nói: “Con trai! Cả đời này con nhất định sẽ phạm phải không nhiều 
thì ít lỗi lầm. Hãy tiếp thu rồi quên nó đi! Đừng để nó lưu lại bóng mờ trong lòng con, hãy cố gắng 
học tập và sống chỉ cần lần sau đừng phạm lại tội lỗi ấy nữa thì con vẫn là một người con khiến 
cha mẹ kiêu hãnh, tự hào!” 

 
Nói xong lời này, người cha liền đặt cuốn sách vào tay con trai. Cậu bé không nhịn được liền òa 
khóc và sà vào lòng cha. 

 
Hãy cố gắng giữ bình tĩnh, đừng đánh mắng khi trẻ phạm lỗi. Bởi vì như vậy sẽ dễ dàng gây ra 
cho trẻ một tâm lý oán hận. Nếu có thể dùng nhiều hơn một chút tha thứ và giảm đi một chút 
trách mắng thì đó chính là cách xử sự của bậc cha mẹ có trí tuệ.” Theo NTDTV / ĐKN Mai Trà 
biên dịch) 

 
Cứ theo truyện kể, thì cậu con trai vì thích đọc sách quá mà trong túi lại không có tiền nên mới làm bậy 
nên mới ra nông-nỗi thế. Thế nhưng, ông bố của cậu bé lại không nghĩ như thế. Ông lại có cách xử sự 
khiến ai chứng-kiến cũng thấy thán-phục và lạ kỳ! 
 
Thế-nhân ở đời, nhiều lúc cũng làm nhiều điều khá lạ kỳ. Kỳ và lạ, như nhà văn người Nga có tên là Leo 
Tolstoy đường đường là nhà bình-thường ở huyện nhà tuy nổi tiếng rất Nga-la-sô, nhưng ông lại còn 
nổi tiếng ở chỗ đã dám tổng-hợp các bộ Tin Mừng Nhất Lãm và Tin Mừng của tác-giả Gioan gom lại 
thành một thứ Tin Mừng ngắn gọn. Nghe đâu, cuốn sách này bị cấm xuất cho đến những năm gần đây 
thôi. 
 
Nay, mời bạn và mời tôi ta nghe thử ý của ông ra như thế nào mà lại lạ và kỳ như thế. Như thế, là như 
thế này, cũng rất hay: 

 
“Truyện kể Tin Mừng ngắn gọn ghi ở đây, là tổng-hợp trình-thuật tôi gom-gộp từ bốn Tin Mừng 
sắp xếp theo ý-nghĩa của lời dạy, mà thôi. Khi thiết-lập nên bản tổng-hợp này, tôi thấy không 
nhất-thiết phải khởi-sự theo thứ tự trên/dưới-trước/sau mà Tin Mừng của các tác-giả hồi thời 
trước đã làm thế.  
 
Trong bản tổng-hợp của tôi, người đọc đừng nên trông đợi nhiều, vì thực-tế chỉ một số ít các câu 
Tin Mừng được chuyển-tải trong phần lớn các câu nói phù-hợp mà tôi biết. 
 
Ở Tin Mừng của tác-giả Gioan, như người đọc thấy xuất-hiện trong bản tổng-hợp của tôi, không 
hề có bất cứ một chuyển-thể nào như thế; tất cả đều trình-bày theo thứ-tự đúng như bản gốc. 
 
Toàn-bộ Tin Mừng tổng-thể này được chia ra làm 12 hoặc 6 chương/đoạn cả thảy (nếu ta đếm 
theo kiểu cứ một cặp hai chương/đoạn có chủ-đề làm thành một) xuất-phát do tự ý-nghĩa của các 
lời dạy. 
 
Và, ẩn-tàng bên dưới các chương/đoạn từng được viết lại đã mang nặng ý-nghĩa sau đây: 
 
1. Con người là người con có cội-nguồn vô-định, là con trai của người cha không do bởi  xương 
thịt mà ra, nhưng là thần-khí. 
2. Vì thế nên, con người luôn phục-vụ cội-nguồn của mình trong thần-khí. 
3. Cuộc sống mọi người đều có cùng một cội-nguồn. Chỉ cội-nguồn này mới lành-mạnh, thánh-
thiện, mà thôi. 
4. Vì thế nên, con người phải phục-tùng cội-nguồn của mình trong cuộc sống của mọi người. Đó, 
là ý-định của Cha. 

https://m.daikynguyenvn.com/doi-song/cach-xu-su-sang-suot-cua-nguoi-cha-khi-con-trai-bi-bat-vi-lay-trom-do.html
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5. Chỉ mỗi phục-tùng ý-định của Cha mới có được sự thật. Đó là lý-do của cuộc sống. 
6. Cũng từ đó, việc hoàn-tất ý-định của mình, không nhất-thiết là sự sống đích-thật. 
7. Sự sống chóng qua và dễ chết là thực-phẩm nuôi sống cuộc đời đích-thật. Và, là chất-liệu làm 
lý-do cho sự sống. 
8. Vì thế nên, sự sống đích-thật ra đi khỏi khuôn-khổ thời-gian, nó chỉ hiện-hữu trong thời hiện-tại 
mà thôi. 
9. Sự sống thường đấu trí với thời-gian: thời quá-khứ hoặc tương-lai cứ ẩn mình giấu-diếm sự 
sống đích-thật thời hiện-tại, khỏi mọi người. 
10. Vì thế nên, con người cứ phải phấn-đấu để phá-bỏ các âm-mưu của cuộc sống tạm-bợ thời 
quá-khứ cũng như tương-lai. 
11. Sống đích-thật không chỉ sống ngoài thời-gian -tức hiện-tại- nhưng cũng là sống bên ngoài 
chính mình, là cá-thể. Sự sống cũng rất chung cho mọi người và tự biểu-tỏ trong tình yêu-
thương. 
12. Vì thế nên, ai ở trong hiện-tại chung sống với mọi người mới nối-kết được với Cha là cội-
nguồn và là nền-tảng của sự sống. 
 
Mỗi cặp hai chương/đoạn, đều nối-kết nguyên-nhân với hậu-quả. Thế nên, ngoài 12 
chương/đoạn nói trên, còn có thêm phần phụ-lục được tháp-ghép vào truyện Phúc Âm này, là 
phần dẫn-nhập rút từ chương đầu của Tin Mừng do tác-giả Gioan.Qua đó người viết, với thẩm-
quyền riêng, đã nói về ý-nghĩa lời răn-dạy như một tổng-thể và kết-luận rút từ bức thư do ông 
viết.  
 
Các bài viết vào lúc trước khi ông gom-gộp trong Tin Mừng, là cái nhìn chung về lời dạy như một 
tổng-thể, thôi. Dù, cả phần dẫn-nhập lẫn kết-luận có bị bỏ sót, cũng không mất đi ý-nghĩa của lời 
răn-dạy, nhất thứ là cả hai đều là giòng chảy do tác-giả Gioan nghĩ, chứ không do tự miệng lưỡi 
Đức Giêsu nói ra. 
 
Sở dĩ tôi phải nhấn mạnh chuyện này, là vì lâu nay mình hiểu tính-chất giản-đơn nhưng hợp lẽ rút 
từ lời dạy của Đức Giêsu.Chí ít là khi các đoạn này không giống lối diễn-giải khá kỳ-cục của 
Giáo-hội đều đã minh-xác mọi điều như một tổng-thể, rất đơn-giản. “ (X. Leo Tolstoy, The Life of 
Jesus, The Gospel in Brief, HarperPerennial 2011, tr. XV-XVII) 
 

Nghe thế rồi, lại cũng mời bạn và mời tôi, ta về lại với hoa vườn “Lời Vàng” rất thánh của Đấng Bậc 
Nhân Hiền từng nhủ-khuyên dân con trong Đạo như sau: 

 
“Đức Giêsu nói:  
"Chẳng phải vì không biết Kinh-Thánh  
và quyền năng Thiên-Chúa  
mà các ông lầm sao?” 
(Mc 12: 24) 
 

Như thế đấy. Khi xưa Đức Giêsu đã khẳng-định một cách chắc-nịch như thế. Ngài khuyên dân con mọi 
người hãy học biết Thánh Kinh để sẽ không còn lầm lỡ về nhiều sự việc cả đến sự việc như em nhỏ ở 
trên thích đọc sách, nhưng đã làm bậy để có sách đọc. 
 
Thế-giới hôm nay, lại đã thấy nhiều chuyện xảy ra ở huyện nhà và quê người. Chuyện xảy ra, bao gồm 
đủ mọi thứ có liên-quan đến việc học-hỏi Kinh Sách để thông-hiểu mọi sự việc trên đời. Thông và hiểu, 
cả chuyện trong Đạo lẫn ngoài đời, rất muôn thuở. Không tinh-thông Kinh và Sách, thì làm sao người ở 
huyện nhà hay ngoài đời dám nhi-nhô chuyện cao-siêu thánh hoá rất  Thánh Kinh? 
 
Bần đạo còn nhớ, có lần cha giáo dạy Kinh Sách với thần-học là Lm Kevin O’Shea CSsR từng nhắc-
nhở đám học trò tuy lớn tuổi nhưng hay quên, là: mỗi khi đọc Kinh Sách hoặc Tin Mừng, hãy nên biết 
rằng: Tin Mừng hay còn gọi là Tin Vui An Bình, không bao giờ là các bức ảnh chụp nguyên hình trọn 
vẹn diện mạo Đức Giêsu Kitô theo sử-tính, mà chỉ là những chân-dung tạo-dáng do các tác-giả khác 
nhau viết hoặc vẽ về Ngài, mà thôi. 
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Mà, khi đã tạo dáng vẻ hoặc vẽ lên “khuôn trăng/diện-mạo rất thay-đổi của Ngài, thì chắc hẳn: mỗi hoạ-
sĩ, danh-hoạ hoặc nhà văn/nhà thơ này/khác đều có trong đầu ý-tưởng nào đó rất cá-biệt, do tự mình 
chế ra mà thôi. 
 
Cũng tựa như nghệ sĩ viết nhạc khi nói về tình yêu băng-giá nay vỡ tan, lại vẫn hát: 
 

“Phấn son chưa nhạt môi hồng, 
Xa xôi em còn nhớ không? 
Một chiều mưa bay giăng giăng, 
Anh gửi màu hoa tím. 
 
Như màu máu con tim  
đang tàn lửa hương duyên 
Một mai mang xuống tuyền đài 
Bóng hình em muôn kiếp không phai.” 
(Đỗ Lễ - bđd) 
 

Vâng. Quả có thế. Khi “Phấn son chưa nhạt môi hồng”, thì: “Anh gửi mầu hoa tím, như màu máu con tim 
đang tàn lửa hương duyên.”  Niềm say mê đọc sách, chí ít là đọc nhiều về Kinh Sách, vẫn có những 
thời-khắc khiến người đọc tưởng chừng như rằng: “Màu máu con tim đang tàn lửa hương duyên” mà 
thôi. 
 
Vâng. Vấn-đề là: khi say mê chuyện đọc Kinh và Sách, cũng nên biết rằng: Sách và Kinh, dù là Kinh 
(rất) thánh được viết lên, là viết trong và theo môi-trường/khung-cảnh mà người viết vẫn suy-nghĩ như 
thế-giới trong đó mọi người đang sống thực. Thế-giới thực, ở mọi thời, vẫn có khuynh-hướng kiến-tạo 
mọi thứ và mọi sự theo hướng mình hiểu và muốn nó như thế. Chỉ vậy thôi. 
 
Đạo Chúa từng có đặc-trưng khá khác thường ở thế-giới La-Hy, đó là: tinh-thần “mọt sách”. Do-thái-giáo 
vào trước thời Đạo Chúa thành hình, cũng theo cung-cách tư riêng của mình, hệt như thế.  
 
Người theo Do-thái-giáo, vào thời đó, từng biết và nghĩ rằng thế-giới thánh-thiêng/siêu-hình đã và vẫn 
hiện-hữu. Không những chỉ hiện-hữu mà thôi, nhưng thế giới thánh-thiêng/siêu-hình lại ngập tràn các 
hữu-thể siêu-nhiên như: các thiên-thần, hoàng-thân vương-chức đầy quyền-uy/thế lực rất siêu-phàm. 
Các vị này lại đã tán-thành việc thờ-phụng thần-linh bằng việc hy-sinh xác-phàm loài vật làm thực-phẩm 
dâng cúng thần-linh của mình. 
 
Các vị, lại cũng duy-trì chốn thánh đặc-biệc ở nơi đó thần-linh sẽ ngự-trị và có tương-quan hệ-lụy với 
phàm-nhân theo nhiều kiểu cách như việc cúng-kiến tại đền thờ Giêrusalem. Và ở nơi đó nhiều nghi-
thức hiến-tế/phụng-tự được dựng lên, thành đạo-giáo. Và từ đó, người người sáng-chế ra Kinh và Sách 
với các truyện kể hoặc công-thức thờ lạy để con dân ghi-tạc, nguyện-cầu. 
 
Cũng từ đó, Kinh Sách lại đóng vai-trò then-chốt trong việc duy-trì đạo-giáo, đến hôm nay. Do-thái-giáo 
là đạo-giáo có một không hai trên địa cầu từng ghi chép các truyền-thống tin-tưởng cũng như nguyên-
tắc gìn-giữ đạo cho người và cho mình. Và cũng từ đó, Kinh Torah cùng Ngũ Thư với đủ mọi truyện kể 
về tổ-phụ Môsê được tạo nên như đạo-luật cho mọi người, mọi thời thực-thi và gìn-giữ. 
 
Từ đó trở đi, Do-thái-giáo đã có thêm nhiều Kinh/Sách khác không kém phần quan-trọng, như: sách 
Tiên-tri, các Bài vãn, câu thơ, Thánh-vịnh và truyện-sử tập hợp thành sách thánh, giáo-luật hoặc thánh-
sử Do-thái-giáo.  
 
Và, cũng từ đó Cựu ước và sau này là Tân Ước đã xuất-hiện như bộ sử của dân-tộc, rất Do-thái. Và 
cũng từ đó, Thiên-Chúa-giáo đã tiếp-tục thực-thi/áp-dụng như Sách Hằng Sống để mọi người tuân theo 
mà giữ Đạo. 
 
Thế nên, ngày nay dân con nhà Đạo mình cũng đã có động-thái tiếp-tục đọc và thi-hành mọi truyền-
thống như kinh-sử cho Đạo, suốt nhiều thời. Vậy nên, là người đi Đạo và giữ Đạo không thể nói mình 
không cần hoặc không nên đọc Kinh thánh làm gì cho nhiều. Nhưng, ngược lại, vấn-đề là đọc khi nào và 
hiểu thế nào cho đúng cách và có hiệu-năng, như luật dạy, mà thôi. Thế đó, là vấn đề đặt ra hôm nay.  
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Thế nhưng, để bạn và tôi ta thấm nhuần được thế nào là Tin Mừng/vui, xấu/tốt ra sao ở Kinh thánh, 
cũng nên đi vào vùng trời truyện kể ở đời để nhớ và suy những chuyện lạ như sau:  

 
“Truyện rằng: 
 
Sau buổi phẫu thuật kéo dài hàng giờ, bác-sĩ ra khỏi phòng giải-phẫu thông báo với bệnh nhân 
đôi điều rằng: 
-Tôi muốn báo cho anh đây một tin tuyệt vời, một tin tốt và một tin xấu. 
-Tin xấu là gì vậy? 
-Chúng tôi đã cưa nhầm cái chân không ung-thư của anh. 
-Trời! Thế thì còn điều gì tốt lành nữa đây? 
-Vâng, hoá ra là anh không bị ung-thư, bên chân dự-định phải cưa thì sẽ không cần cưa nữa. 
-Cưa hay không, thì bây giờ cũng đã lỡ rồi, Bác-sĩ ơi! Thế còn, tin gì mà tuyệt vời  thế? 
-Có một tay đại-gia muốn mua lại đôi giày của anh, hắn đặt giá rất hời!  
-Bác-sĩ bảo anh ta là: tôi chỉ bán một chiếc thôi, có muốn tôi sẽ bán giá rất rẻ, để nhớ  đời. 
(trích truyện kể ở trên mạng, rất vớ vẩn) 
 

Tin vui như truyện kể ở trên, chỉ tuyệt-vời đối với người bệnh kể ở trên, mà thôi. Tin Mừng nhà Đạo, có 
là tin tuyệt-vời hoặc Tin vui An-bình đối với mọi người nếu ta biết thực-hiện sống giống với lời dặn-dò ở 
trong đó, thôi. Nếu không, lại cũng chỉ là Tin… buồn cho ai đó, những kẻ chẳng buồn tin tưởng vào 
Đấng nào hết. 
 
Nói thế rồi, dù buồn/vui, ta cứ hát những lời buồn rất “tan vỡ” mà nghệ-sĩ rày vẫn hát:    

 
“Khi tình yêu đã đến,  
lòng đắm say ngàn ước mơ. 
Ôi mộng tình đôi lứa,  
êm ái như ngàn ý thơ. 
 
Khi tình tan vỡ,  
tan theo mơ uớc một đời, 
Trong niềm băng giá,  
con tim thổn thức khôn nguôi.” 
(Đỗ Lễ - bđd) 
 

Con tim người nhà Đạo cũng thế. Tim ấy hay tim này, chỉ “thổn-thức khôn nguôi” khi tình yêu đích-thật 
rày đã đến, vẫn “êm-ái như ngàn ý thơ”, vẫn “đắm say ngàn ước mơ” dù thổn-thức, giá băng hoặc vỡ tan 
theo ngàn ước mơ, một đời người. 

 
Trần Ngọc Mười Hai 
Nay xin nhắn với bạn bè 
từng gặp/thấy Thiên-Chúa-là-Tình-Yêu 
đến với mình  
nhờ và bằng vào Tin Mừng 
Rất an bình.          
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21. Môi nào hãy còn thơm, cho ta phơi cuộc tình. 
Tóc nào hãy còn xanh, cho ta chút hồn nhiên 

Tim nào có bình yên, ta rêu rao đời mình 
Xin người hãy gọi tên.” 

(Trịnh Công Sơn – Ru Ta Ngậm Ngùi) 
 

 
(Rôma 1: 7-8, 15: 25-26) 
“Môi nào hãy còn thơm” ư? Nếu đây là câu hỏi gửi đến mọi người, thì cũng khó trả lời gẫy gọn, đúng 
trọn ý. Nhưng, nếu đây lại là nhận-định bảo rằng: Hát như thế, là  để “cho ta phơi cuộc tình”, hoặc cũng 
chỉ để “ta rêu rao đời mình”, rồi “xin người hãy gọi tên”… thật ra cũng rất khó. 
 
Khó, là ở chỗ: mãi gọi tên nhau, để làm gì? Để “Ru ta ngậm ngùi” ư? Tại sao thế? Đã ru êm hoặc êm ru 
rồi, sao còn ngậm ngùi? Ngoại trừ, bạn và tôi, ta cứ ru nhau bằng những tên gọi rất thánh-hoá hay thánh 
“quá” theo kiểu rất Nam kỳ! 
 
Vâng. Gọi tên nhau, mà gọi bằng mỗi tên tục của ông thánh này/bà thánh nọ như phần đông người Tây 
vẫn làm, thì cũng bất tiện. Bất tiện hơn, lại là: chuyện mà bần đạo đây gặp được khi biên-dịch sách của 
một số tác-giả nổi cộm như các giáo-sư thần-học nổi tiếng xưa nay không gọi tác giả này/nọ là thánh 
như Gioan hoặc Phaolô mà chỉ kêu tên ông Phaolô hoặc Gioan Tin Mừng, Gioan Tẩy Giả mà thôi, là 
theo ý đó. 
 
Trả lời câu hỏi ở trên, lại cũng mất nhiều giấy mực ghê gớm lắm. Nói cho gọn, thì: khi các tác-giả này 
viết Tin Mừng hoặc thánh-thư, lúc ấy các vị này đâu được gọi là thánh bao giờ hết. Mãi sau này, các 
đấng bậc trong hệ-cấp giáo quyền của Đạo từng cảm-kích công việc các vị này làm mới tặng cho danh 
xưng “ông thánh”, “bà thánh” chứ không gọi là anh thánh, chị thánh hoặc em thánh bao giờ hết. 
 
Thế nên, trước khi đi vào chi-tiết hỏi rằng: thánh là thế nào? Ai được gọi là thánh? Bắt đầu từ bao giờ 
ông ấy/bà nọ mới được gọi hoặc cứ gọi nhau là thánh?... Thôi, nay ta lại hát tiếp đôi câu từ nhạc-bản 
“Ru ta Ngậm ngùi”, như sau: 

 
“Khi tình đã vội quên, tim lăn trên đường mòn 
Trên giọt máu cuồng điên, con chim đứng lặng câm 
Khi về trong mùa đông, tay rong rêu muộn màng. 
Thôi chờ những rạng đông.. 
 
Xin chờ những rạng đông 
Ðời sao im vắng 
Như đồng lúa gặt xong 
Như rừng núi bỏ hoang 
Người về soi bóng mình. 
Giữa tường trắng lặng câm.” 
(Trịnh Công Sơn – bđd) 
 

Vâng. Cứ theo một số tài-liệu được ghi trong sách thì người nhà Đạo vẫn gọi nhau là  “thánh”, là cốt đề-
cao/tuyên-dương cuộc sống hoặc tâm-tính yêu thương/giùm giúp người đồng-loại trong một số sự việc.  
 
Vâng. Tự-vựng “thánh-hoá” hoặc “thánh-thiêng” thường qui về ai đó đã đạt tình-trạng đặc-biệt nhân-
hiền, hạnh-đạo mà thôi. Nhưng theo Kinh-thánh, thì: tất cả mọi tín-hữu đều được coi như đã thành 
thánh, cả đến các vị vẫn chưa đạt tình-trạng trưởng-thành về linh-đạo, hoặc kiến-thức thần-học, tu-đức, 
luân-lý, vv.. cũng được thế.  
 
Vì thế nên, khi thánh Phaolô viết thư cho giáo-đoàn, ông vẫn gọi tín-hữu Êphêsô, Côrintô, Phillípphê, 
Rôma… là “thánh” hết. Xem thế thì, được gọi là “thánh-nhân” hoặc “làm thánh”,“nên thánh” đều gồm các 
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vị vẫn còn sống, chứ đâu phải chết rồi mới được tấn-phong, đâu. Ngay đến Đức Giáo Tông kia, khi còn 
sống, các ngài cũng gọi là “Đức Thánh Cha”, nữa là gì? 
 
Thôi thì, để bà con các nơi không coi đây là chuyện “ầm ỹ” đáng bàn cãi, mà chỉ phiếm-luận đôi chút cho 
vui cuộc đời, mà thôi. Vậy thì, xin mời bạn/mời tôi, ta đi vào việc bàn luận cho sớm sủa. 
 
Nhưng trước khi làm thế, xin nghe thêm đôi ca-từ trích ở nhạc-bản trên, để có hứng: 

 
“Có đường phố nào vui, cho ta qua một ngày 
Có sợi tóc nào bay, trong trí nhớ nhỏ nhoi 
Không còn, không còn ai, ta trôi trong cuộc đời 
Không chờ, không chờ ai. 
 
Em về, hãy về đi, ta phiêu du một đờị 
Hương trầm có còn đây, ta thắp nốt chiều nay 
Xin ngủ trong vòng nôi, ta ru ta ngậm ngùi, 
Xin ngủ dưới vòm cây ... “ 
(Trịnh Công Sơn – bđd) 
 

Vâng. Em về, hãy về đi! Hãy về đây, mà nghe bọn tôi bàn về chuyện “ông thánh” này “bà thánh” nọ, chứ 
không phải chuyện “em thánh” về, hãy về đi hoặc về nơi đâu mà sợ hãi. 
 
Nào, xin mời bạn/mời tôi ta tra tay vào chuyện bàn và luận.. 
 
Luận và bàn rằng: giả như ta có cầu xin “ông thánh” này/“bà thánh” nọ cầu bàu cho ta điều này/khác, thì 
các vị ấy phải là đấng bậc còn sống mới làm được việc ấy chứ? Bởi, có trao-đổi/giao-dịch với người đã 
chết hoặc với thần-linh này/khác, thì hẳn ta sẽ bị Kinh-thánh lên án, như sách Ysaya đoạn 8 câu 19, 20 
từng cấm-đoán như sau:    

 
“Và nếu người ta nói với anh em: 
"Hãy thỉnh ý các đồng bóng và thầy bói 
là những kẻ thì thào và lẩm nhẩm; 
dân lại chẳng phải thỉnh ý thần của mình, 
thỉnh ý kẻ chết cho người sống sao? ", 
 
thì anh em cứ trở về với lời giáo huấn, với lời chứng! 
Nếu họ không nói theo như lời này, 
thì sẽ chẳng thấy rạng đông.” 
(Ysaya 8: 19-20) 
 

Nếu vậy, thì chắc hẳn ta cũng nên biết về các đấng thánh-hiền vẫn được nhắc đến trong Tin Mừng như 
sau: 

 
“Đọc Tin Mừng ta vẫn hiểu là các thánh tông đồ ít hiểu rõ những gì Đức Giê-su mặc khải. Vì 
không hiểu, nên các ngài thường đổi đề tài sang chuyện khác. Giống như thủ lãnh - anh hùng, 
cũng từng hứa hẹn rất nhiều điều, nhưng chẳng giữ được bao nhiêu. Khi gặp tình huống trớ trêu, 
gay go, đa số đều bỏ Thầy, chạy lấy người.  

 
Tuy nhiên, có một điểm son mà hầu như các lãnh tụ vẫn đạt được trong thời gian đào luyện, là: 
có sự hỗ trợ của vị cố vấn giàu kinh nghiệm. Vị này biết rõ đệ tử mình không là người trọn hảo. 
Nên, đã cho người mình chọn biết rõ sự thật. Và, còn đem họ trở lại sống theo đường lối tốt lành 
xưa cũ. Và còn, tạo nguồn hứng khởi cho đàn em đệ tử bằng lời khuyên và gương sống tốt đẹp 
nữa. 

 
Nhiều lúc ta nghĩ, Tin Mừng bao giờ cũng đòi hỏi ta phải có lối sống khác lề lối tệ bạc mình vẫn 
sống. Và, chuyện này thường vẫn là sự thật hiển nhiên. Đọc Phúc âm hôm nay, ta hãy nên suy 
nghĩ theo cung cách nghiêm túc, không theo nghĩa đen, thì ta sẽ cảm nghiệm được điều đó.  
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Để giúp ta cảm nghiệm, thánh Luca ghi lại một yếu tố rất rõ: “họ bỏ hết mọi sự mà theo Người.” 
Với Đức Giê-su, điều này không có nghĩa bảo rằng: thánh Phêrô từ bỏ gia đình thân thiết của 
thánh nhân để theo Chúa. Bằng chứng là: các tông đồ cũng vẫn trở về với công việc đánh cá, rất 
nhiều lần, trong suốt đường đời theo chân Chúa. 
 
Thánh Luca còn dạy thêm: bỏ mọi sự để theo Đức Kitô là một chọn lựa rất triệt để. Dấn thân theo 
Chúa, là gột bỏ khỏi nơi mình những gì ngăn chặn không cho ta phục vụ Vương Quốc Nước Trời. 
Đổi lại, người theo chân Chúa phải là người luôn trau dồi, tu chỉnh mọi thứ ngõ hầu đưa ta vào 
cuộc sống hài hòa, nơi Đạo Chúa. Và, dấn bước theo chân Đức Kitô phải là hành động xuất phát 
từ con tim, mỗi người. 

 
Đọc kỹ Tin Mừng, ta thấy thánh Luca cho biết nhiều vị trong Hội thánh đã quay về sống đời phải 
Đạo làm con Đức Chúa. Trong số ấy, có rất nhiều người vẫn còn là tội phạm. Chẳng ai mang 
dáng dấp vị anh hùng, hoặc thủ lãnh nơi trần gian. Chính vì thế, Hội thánh thời tiên khởi đã gặp 
khó khăn khi tiếp nhận các vị mới gia nhập. 

 
Khi tường thuật chuyện thánh Phêrô đầy tội lỗi là thế, nhưng vẫn được Đức Giê-su mời gọi theo 
chân Ngài, thánh Luca muốn xác định một điều: Bất cứ ai chấp nhận bỏ lại đằng sau, quá khứ hư 
đốn tồi tệ của cuộc sống bê tha khi trước, vẫn được dẫn dắt trở thành môn đệ Đức Kitô.  
 
Điều này, thánh sử cũng muốn hàm ngụ rằng: ta không được phép lên án bất cứ ai được lưới 
cứu độ của Thiên Chúa phủ trùm. Và, một khi đã ở trong lưới cứu độ của Đức Chúa, ta chỉ cần 
tin tưởng vào tình yêu thương và lòng độ lượng của Ngài. Để rồi ta sẽ lan rộng tình thương ấy 
bằng hành động thăm viếng giúp đỡ kẻ đau yếu lẫn người lành mạnh. 

 
Tham dự tiệc thánh hôm nay, ta cầu mong cho Hội thánh Chúa chọn có được tinh thần khiêm hạ 
nhận rằng Chúa vẫn xoay chuyển lật ngược mọi phê phán của ta. Ngài sẽ thay đổi hẳn mọi lề 
luật, qui cách, nghị định hoặc tập tục thói quen, cùng phương sách quản trị nào của thế giới 
không dựa trên tình thương yêu giúp đỡ người khác.  
 
Và từ đó, Ngài sẽ đưa ra các anh hùng lãnh tụ nào khả dĩ trưng dẫn được cho mọi người thấy 
chiều kích tình thương của Chúa nơi những sơ xuất, yếu mềm của con người.” (X. Lm Richard 
Leonard sj, Suy tư Tin Mừng CN 5 mùa thường niên năm C, www.giadinhanphong.com 
07/02/2016) 

 
Nhân-lành/hạnh-đạo sống ở đời, đã là thánh. Ăn ở tử-tế với bất cứ mọi người, trong mọi hoàn-cảnh, đều 
là thánh-nhân hiền-lành, dù chính ta không biết. Hệt như truyện kể ở Ấn-Độ là đất nước đông-đúc, như 
khá nghèo. Tuy còn nghèo, nhưng ở đây vẫn thấy hiện-hữu một số thánh-nhân hiền-từ, rất tử tế. Hệt 
như truyện kể ở dưới đã chứng minh: 

 
“Truyện rằng:  
 
Ở Ấn-Độ, lại vẫn thấy có những người tử tế dám mua thức ăn cho  2 đứa trẻ đường phố tại nhà 
hàng, bất ngờ khi nhận hóa đơn thanh toán… 

 
Câu chuyện dưới đây được một người kỹ sư Ấn Độ chứng kiến trong chuyến đi của mình và kể 
lại trên mạng xã hội. Đó là vào một buổi tối tại khách sạn Sabrina, thành phố Malappuram, 
bang Kerala, Ấn Độ… 
 
Hôm ấy, sau cả một ngày dài dự buổi seminar, anh Kumar bước vào khách sạn Sabrina để ăn 
tối. Ngay khi phần ăn của anh được đưa tới, anh cảm nhận được hai đứa trẻ “đói ăn” ở bên ngoài 
cửa đang đưa những ánh mắt “thèm thuồng” nhìn về phía mình. Đó là hai đứa trẻ gầy ốm yếu đi 
lang thang nhặt rác để kiếm sống. Chúng nhìn thấy những món ăn trên bàn mà “thèm đến chảy 
nước miếng”…  
 
Kumar quay về phía hai đứa trẻ rồi đưa tay vẫy gọi chúng lại gần mình. Thấy vậy, cậu bé liền 
nắm tay em gái mình đi tới. Kumar hỏi hai anh em: “Các cháu muốn ăn gì nào?”  
Hai đứa trẻ không nói gì, cậu bé chỉ vào đồ ăn của Kumar đang để trên bàn ăn còn cô bé thì chỉ 

http://www.giadinhanphong.com/
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mở to đôi mắt nhìn anh như thể không tin vào tai mình. Kumar chọn cho hai anh em cậu bé hai 
phần cơm giống như của mình.  
 
 
Ngay khi thức ăn vừa được đặt trước mặt hai đứa trẻ, cậu bé dường như không thể chịu đựng 
thêm được sự đói khát mà lập tức ăn ngay. Nhưng cô em gái thì ngược lại, cô bé nắm lấy tay 
anh trai mình và nói rằng chúng cần phải đi rửa tay trước. 
 
Sau khi rửa tay xong, hai anh em cậu bé nhanh chóng ăn hết phần thức ăn của mình. Kumar 
ngồi nhìn hai đứa trẻ ăn mà không động đũa nhưng trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Đợi cho hai 
anh em cậu bé ăn xong, cúi chào bước đi rồi Kumar mới bắt đầu ăn phần cơm của mình.  
 
Sau khi ăn xong, Kumar yêu cầu được tính và thanh toán tiền. Sau đó anh đi rửa tay và quay lại 
bàn của mình để nhận hóa đơn. Nhưng ngay khi anh nhìn vào tờ hóa đơn, anh đã cảm thấy ngạc 
nhiên bởi trên đó không có bất kỳ số tiền nào mà chỉ là một dòng chữ khiến anh rất cảm 
động! Anh Kumar cũng đã hỏi về nhân viên tính tiền này nhưng không nhận được thông tin gì.  

 
“Chúng tôi không có máy để tính toán được giá trị của con người. Mong tất cả mọi chuyện tốt 
đẹp sẽ đến với anh!” 
 
Anh Kumar không quen biết ai ở khách sạn, cũng không biết nhân viên tính tiền nào đã thực hiện 
nghĩa cử cao đẹp đó, nhưng anh biết rằng cuộc sống sẽ không thể thiếu được những câu chuyện 
đậm tình người như vậy.  
 
Câu chuyện của anh Kumar đã chứng minh rằng thế giới này của chúng ta còn rất nhiều người 
tử tế. Hơn nữa, sau khi bạn làm việc thiện, việc tốt, bạn cũng sẽ vô tình hướng người khác đến 
với việc hành thiện!” (Theo India Today, Letu)  

 
Các đấng bậc nhân-hiền/lành-thánh mà người đời ở Ấn-Độ gọi là người “tử-tế”, thì thánh Phaolô lại đã 
công-khai gọi các vị này là các “bậc thánh” được Chúa yêu thương, như lời lẽ ngài xác-định ở thư 
Rôma, sau đây: 

 
“Kính gửi tất cả anh em ở Rôma,  
những người được Thiên Chúa yêu thương,  
được kêu gọi làm dân con thánh-thiện.  
Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta,  
và Đức Giêsu Kitô  
ban cho anh em  
ân-sủng và bình-an.” 
(Rôma 1: 7-8) 

 
Và, thánh Phaolô hiền-từ lại cũng nói lời tử-tế với bà con rất thánh ở Rôma rằng: 
 

“Nhưng bây giờ tôi còn phải đi Giêrusalem  
để phục vụ các thánh ở đó,  
vì miền Makêđônia và Akhaia  
đã có nhã ý đóng góp  
để giúp những người nghèo trong số dân thánh ở Giêrusalem.  
Họ đã có nhã ý làm như vậy,  
nhưng thực ra  
họ cũng có bổn phận đối với dân thánh ở đó.  
Bởi vì các dân ngoại đã được chia sẻ các phúc lộc thiêng liêng  
của dân thánh ở Giêrusalem,  
thì họ cũng có bổn phận dùng của cải vật chất mà giúp đỡ lại.” 
(Rôma 15: 25-26) 

 
Xem thế thì, có là thánh-nhân rất thánh-hoá hay người tử-tế rất nhân-hiền đi nữa, vẫn là những người 
được dân thánh của Chúa trân-trọng và tôn-kính. Tất cả đều được nâng nhấc, khuyến-khích và nhớ đến 
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trong mọi việc. Đó mới là mục-tiêu của cuộc sống trong Đạo. Đó chính là điểm son của cuộc đời con 
người, suốt mọi thời. 
 
Xem thế thì, ta hãy cùng nghệ-sĩ ngoài đời hát lên những ca-từ đầy ý-nhị, rất khích-lệ: 
 

“Em về, hãy về đi, ta phiêu du một đờị 
Hương trầm có còn đây, ta thắp nốt chiều nay 
Xin ngủ trong vòng nôi, ta ru ta ngậm ngùi, 
Xin ngủ dưới vòm cây ... “ 
(Trịnh Công Sơn – bđd) 
 

Hát thế rồi, ta hãy cứ hiên-ngang mà tiến vào cuộc đời người, dù ở đây hay ở đó, vẫn còn có nhiều 
người tử-tế, rất thánh-nhân, hiền lành mà mình không nhận ra đó thôi. 
 
Nếu thế thì, hỡi các bậc thánh-nhân hiền-lành, hãy cùng tôi và bạn, ta sống mãi cõi đời hiền-từ, tử-tế, 
mãi khôn nguôi. 

 
Trần Ngọc Mười Hai 
Vẫn muốn bạn và tôi 
Ta sống mãi cuộc đời tử tế 
Rất như thế.   
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22. “Chắp tay lạy người cho xin nụ cười”, 
Chắp tay lạy trời cho đám mưa rơi. 
Chắp tay lạy đất cho mầm cây tươi. 
Chắp tay lạy nước cho mát cõi đời. 

Chắp tay lạy người, chắp tay lạy Trời 
Chắp tay lạy rồi, lạy mãi không thôi…” 

(Nhạc: Phạm Duy/Lời: Phạm Thiên Thư – Chắp Tay Hoa)  
 

 
(1 Thessalônikê 4: 1-5)  
Nghe hát thế, giống như thể: các cụ đạo ở đâu đó cứ ê-a đọc ba kinh-kệ, rất lễ-mễ. Này nhé, đến nhà 
quàn các cụ đọc kinh “Bởi Trời”, “Từ Vực Sâu”. Đi nhà thờ, các cụ lại vẽ bày 15 phút/nửa tiếng những 
“10 điều răn Đức Chúa Trời”, “6 điều răn Hội-thánh”, “thương người 18 mối, thương xác 7 mối”, vv và 
vv… Tức: cứ vân vân đến độ Chúa có nghe cũng lắc đầu nguầy nguậy bảo rằng: chẳng hiểu, vì các cụ 
đọc theo giọng Bắc Kỳ chưa di-cư, không hiểu nổi. 
 
Thôi thì, đọc gì thì đọc, hát gì thì hát. Khác nào, đọc và hát tiếng La-tinh xưa, đã lình-bình nhiều thế-kỷ, 
chả ma nào hiểu, chả đấng quỉ-quái nào nghe.  
 
Thôi thì, hôm nay bần-đạo đề-nghị bạn/đề-nghị tôi ta nghe thêm câu hát tiếp, hạ hồi sẽ bàn và luận sau 
đó, mà rằng: 

 
“Tôi lạy mây bay cho trời cao rộng, 
Tôi lạy sông trôi cho sạch đầu đời. 
Tôi lạy tất cả hiện-hữu diệu-vời 
Đâu không là Phật! Đâu chẳng là Trời?  
 
Dù bông hoa cỏ, dù hạt bụi rơi, 
Như suối suôi non, như mây lên ngàn. 
Như sông vượt trùng,Như ánh trăng vàng, 
Xin mở lòng ra, cho Trời đất hiện.” 
(Phạm Duy/Phạm Thiên Thư – bđd) 
 

Đúng là như thế. Đọc kinh hay cầu kinh, vẫn chỉ là đọc và đọc. Đọc, mà không biết rằng “Đâu không là 
Phật!” “Đâu chẳng là Trời?” Bởi, Trời hay Phật có nghe chăng bao giờ lời người kêu thấu, rất vực sâu, 
đâu! 
 
Có đọc hay không, có cầu chăng nữa, giọng Bắc, Trung, Nam vẫn như bài hát, bảo rằng: 

 
“Tâm là đảo quý Giữa biển luân-hồi 
Thần-thánh đi rồi Chỉ có lòng thôi. 
Hiện-hữu đây rồi, Không ý không lời, 
Tôi không là Tôi, Người không là Người.” 
 
Mười phương mây nổi Như cánh hoa trôi. 
Như sông ra khơi Như hơi gió thổi. 
Như mây xa vời Như bong hạc trời, 
Tôi không là Tôi Người không là Người.”  
(Phạm Duy/Phạm Thiên Thư – bđd) 
 

Ấy đấy! Hát hò thì như thế. Còn cầu kinh, thì người người vẫn cầu kinh lình xình chứ đâu có mở rộng 
đôi tai và trái tim để nó nên mềm mại và mở rộng hơn nữa, ngõ hầu quên hận-thù, mà tha-thứ và sống 
thực lẽ Đạo. Sống thực, là luôn đặt câu hỏi với chính mình, rằng: ta phải đối-xử với người làm lỗi chống 
lại mình cách nào, đúng nghĩa người có Đạo và sống Đạo?  
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Về chuyện cầu kinh khá lình-xình, thì đến hôm nay, Đức Thày John Flader, vẫn suy nghĩ cứng cỏi và rồi 
lại kéo người đọc hướng về chuyện cầu kinh/cầu nguyện bằng tiếng “La-tinh”/“Tinh-La” cũng rất lạ. Lạ, 
như câu truyện kể nhè nhẹ để mào đầu cho lời đáp của Đức thày. 
 
Truyện hôm nay, là câu truyện kể rất “huề vốn” như sau: 

 
“Đôi vợ chồng nọ tham-gia cuộc thi kể truyện về “cuộc sống Gia-đình hoà-thuận”, sau 60 năm 
chung sống, rất giống phim truyện, rằng: 
 
Phóng-viên tờ báo nổi tiếng đến với đôi vợ chồng có tiếng là hoà-thuận, để hỏi bí-kíp có được từ 
đâu thế. Người chồng đáp lời phóng-viên, mà bảo rằng: Đó, là kinh-nghiệm hiếm có khi hai 
chúng tôi đi hưởng tuần trăng-mật. Nàng ngồi chễm-chệ trên lưng con ngựa già mà đi dạo. Khi 
con ngựa của nàng vì cớ gì đó đã vấp ngã, nàng nhẹ-nhàng bảo ngựa: “Một lần rồi đó nhe!” 
 
Đi được một đoạn đường ngăn ngắn, ngựa già nhà ta lại vấp ngã lần nữa nhưng gượng được 
khiến nàng không sao cả. Lần này, nàng vẫn nhè nhẹ bảo: “Hai lần rồi đấy, con!”            
 
Ngựa đứng dậy, rồi chầm chậm bước kế tiếp. Nhưng đến đoạn tiếp, ngựa sơ ý lại vấp ngã thêm 
một lần nữa. Nàng vẫn im-lặng, rồi từ từ rút súng lục ra khỏi bao và bắn chết chú ngựa già yêu 
quí của mình, không thương tiếc. 
 
Kịp đến khi, tôi lên tiếng phản-đối cách đối-xử khá mạnh-bạo của một người con gái vào những 
ngày còn trăng mật với trăng rằm, thì nàng ngước mắt nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nhẹ nhàng dặn-
dò: Một lần rồi đó nhe!”  
 
Thế là từ đó trở đi, hai chúng tôi luôn sống hoà-thuận bên nhau đến 60 năm, chẳng còn đếm một 
lần với hai lần gì sốt cả…” (truyện kể rút mạng vi-tính, rất ý-nghĩa) 

 
Kể truyện tiếu lâm chay có những lần đếm số ngày trăng mật như thế, cũng giống như kể về đấng bậc vị 
vọng từng kể chuyện giáo-luật, phụng-vụ trong Đạo rất nhiều lần, đếm không xuể. Thế mà, chả có ai bị 
ngã ngựa bao giờ hết. Cả khi, đức thày kể về chuyện đọc kinh cầu nguyện rất “La-tinh” qua lời hỏi/đáp 
trên báo chí, như sau: 
   

“Thưa cha. Con gia-nhập cộng-đoàn kẻ tin người Công-giáo là từ thập-niên 1960s, khi ấy thánh-
lễ được cử-hành bằng tiếng La-tinh, mà thôi. Nay xin hỏi: Sao hội-thánh ngày nay không dùng 
hình-thức nguyện cầu như thế nữa?” 
 

Nhanh-chóng trả lời bằng nhiều ý-tưởng, nhưng ở đây chỉ xin tóm tắt một vài ý, như sau: 
 
“Theo lịch-sử, thì thánh-lễ đầu tiên được cử-hành bằng tiếng Aram, thứ tiếng Híp-ri (Do-thái) 
được tín-hữu thời tiên-khởi sử-dụng ở Palestine thời Đức Kitô sống… 
 
Sau đó, phụng-vụ Đạo Chúa lan-truyền khắp vùng Địa Trung-Hải, nên ngôn-ngữ được sử-dụng 
lúc ấy là các tiếng: Syria, Cốptích, Marmênia và đặc-biệt hơn cả là tiếng Hy-Lạp. Kịp đến thế kỷ 
thứ 3, tiếng La-tinh trở-thành ngôn-ngữ sử-dụng rộng-rãi ở đế-quốc La Mã và đến thế-kỷ thứ tư, 
thì ngôn-ngữ này đã chính-thức thay cho tiếng Hy-Lạp trong các nghi-thức phụng vụ của đạo 
ta… 
 
Đến thế-kỷ thứ 6, bộ giáo-luật chính-thức đã quyết-định các sách lễ và lời nguyện trong thánh-lễ 
phải dùng tiếng La-tinh là ngôn-ngữ duy-nhất trong nghi-thức La-Mã, tức La-tinh. 
 
Với Công-đồng Vatican 2, đã có quyết-định bảo rằng: La-ngữ vẫn được lưu-dụng trong các nghi-
thức diễn-tả bằng tiếng La-tinh ở nơi nào còn thực-hiện. Nhưng kể từ ngày Công Đồng cho phép 
sử dụng tiếng bản-xứ hoặc trong thánh-lễ hoặc vào các nghi-lễ ban phép bí-tích hoặc nghi-thức 
nào khác, dân con trong Hội-thánh đã thấy được lợi-ích khi hiểu được ý-nghĩa của các bài đọc, 
lệnh-truyền cũng như các kinh-nguyện, lời cầu hoặc ca-vịnh, thánh-vịnh…  
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Nhưng Hiến-chế Công-đồng vẫn dặn-dò các chức-sắc trong Giáo-hội hãy thận-trọng trong việc 
sử dụng tiếng địa phương sao cho vẫn còn sự tôn-nghiêm trong các thánh-lễ. Kể từ đó, các giáo-
phụ đã xin phép Toà thánh được sử-dụng rộng-rãi tiếng nước mình trong thánh-lễ và nghị-thức 
phụng-vụ, cho đến nay… 
 
Lịch sử thì như thế. Nhưng ta vẫn có thể cầu nguyện sao cho việc sử-dụng cổ ngữ tốt lành này 
trong các hình-thức ngoại-thường hoặc thánh-lễ theo nghi-thức Công Đồng Triđentinô ở nhiều 
nơi, vì đây là ngôn-ngữ quí-hiếm và hay đẹp của Giáo-hội.” (x. Lm John Flader, When did the 
Church switch from Latin to Mass in vernacular? , The Catholic Weekly, Question Time 
14/2/2016, tr. 22) 

 
Cầu nguyện, mà lại cầu bằng tiếng nước ngoài cổ lỗ xĩ, không ai xài, không ai hiểu được thì chỉ mỗi 
đấng-bậc già-nua, cổ lỗ mới làm thế. Còn nhớ, khi trước nhiều vị còn tuyên-dương, nguyện-cầu (hoặc 
xin xỏ) với các thánh cũng bằng tiếng nước ngoài rất cổ, đối với các vị thánh không biết tiếng La-tinh, 
thế mới chết. 
 
Các thánh-nhân không học chữ cổ nay chết rồi, làm sao nghe và hiểu để còn giúp đỡ, cầu bàu cùng 
Chúa được cơ chứ? Có vị lại bảo: Chúa không nói tiếng La-tinh, hoặc tiếng của người La-Mã thì Ngài 
sao được người cầu muốn gì. Và, sao lại cầu nguyện với các vị thánh đã chết rồi thì làm sao giúp được 
ai? Giúp được gì và gì được? 
 
Lại nói chuyện thánh-nhân lành/thánh là nói chuyện định-nghĩa, định-danh và định-vị tư-thế của các ngài 
xưa/nay, vẫn là chuyện cần bàn thêm nữa. Và hôm nay, ngày rộng tháng dài, tưởng cũng nên để mắt 
suy-tra nghiên-cứu từ sử-sách để mở rộng tầm mắt, nói chuyện Đạo. 
 
Vậy thì, mời bạn và mời tôi, ta đi vào giòng chảy sử-sách có những suy-tư bàn-luận chuyện gọi là “Các 
thánh thông-công” cũng rất thoáng, như sau: 
 

“Nếu muốn “thánh-nhân” nào đó cầu-bàu cho ta, thì ít ra vị ấy phải là người còn sống mới được. 
Giả như ta lại trò-chuyện, trao-đổi với những người đã khuất, hoặc sao đó, hẳn đây lại cũng chỉ là 
một loại học-thuyết thông-linh, thông-thiên-học, tức giao-tiếp với người chết mà thôi chăng? 
 
Ngay như Kinh thánhcũng từng lên án mọi toan-tính giao-tiếp với những vị đã chết như sách 
Ysaya đoạn 8 câu 19, 20 từng nói:  
 
“Và nếu người ta nói với anh em: 
Hãy thỉnh ý các đồng bóng và thầy bói 
là những kẻ thì thào và lẩm nhẩm; 
dân lại chẳng phải thỉnh ý thần của mình, 
thỉnh ý kẻ chết cho người sống sao? ", 
thì anh em cứ trở về với lời giáo huấn, với lời chứng! 
Nếu họ không nói theo như lời này, 
thì sẽ chẳng thấy rạng đông.” 
                    
Vâng. Rất nhiều người trong chúng ta lâu nay vẫn đọc kinh Tin Kính trong đó có câu “tôi tin các 
thánh thông công”, tức: giả-thiết rằng điều ấy bao gồm ý-tưởng cầu-nguyện cho và với người đã 
chết. Về việc này, sách “Bách Khoa Công-giáo có viết: giáo-huấn đạo Công-giáo về việc nguyện-
cầu cho  kẻ chết có liên-quan chặt-chẽ với đạo-lý về sự “hiệp-thông giữa các thánh” tức một ý-
tưởng trong kinh Tin Kính của các thánh Tông-đồ. Cầu nguyện với các thánh và các đấng tử-đạo 
nói chung, hoặc với một trong các vị ấy cách riêng là chuyện nên làm.  
 
Công-đồng Triđentinô có lời rằng: “các thánh cùng ngự-trị với Đức Kitô sẽ dâng lên lời kinh của 
các ngài lên Thiên-Chúa cho con người. Cũng là điều tốt lành và hữu-ích để liên-tục kêu cầu/nài-
nỉ xin các ngài cầu-bàu bằng lời kinh của các ngài, hoặc bằng việc biện-hộ để giúp ta đạt được 
điều có lợi từ Thiên-Chúa.” (x. The Catholic Encyclopedia, tập 4, tr. 653, 655 đề-mục “The 
prayers for the dead.”)                              

 
Kể về việc chuyện trò/giao-tiếp với các thánh như trên, không phải để xin các ngài mách nước/chỉ bảo 
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bí-kíp sống hoặc làm trung-gian dẫn ta đến với Chúa mà xin xỏ điều này/việc nọ cũng là chuyện khá 
phiền hà. Chuyện “không phiền” trong cuộc sống có giao-tế/tiếp-cận với người khác, cả thánh-nhân lẫn 
người thường, là kể cho nhau nghe 13 điều rất “không phiền” như sau:  

 
 “Với tôi, ngày nào cũng “Không phiền” như những nội dung dưới đây thì đã là hạnh  phúc. 
 

1/ Buổi sáng ngủ ngon mà bị đồng hồ báo thức, đáng lẽ phải càu nhàu, nhưng tôi không phiền 
mà lại rất vui, vì biết mình còn sống. 
2/ Vợ tôi chỉ nấu cho tôi tô mì gói chiều nay, tôi không phiền cho rằng nàng lười nấu nướng, mà 
rất vui vì nàng không ra đường cặp kè với ai khác. Cảm ơn Trời, tôi vẫn còn có một người vợ 
tốt... 
3/ Chồng tôi cứ ngồi salon coi Tivi, tôi không phiền, vì chàng vẫn ở nhà với tôi, thay vì ra quán 
nhậu nhẹt tốn tiền, rồi đánh lộn, say rượu... Cảm ơn Trời tôi vẫn còn người chồng tốt. 
4/ Con tôi cằn nhằn vì bị bắt rửa chén. Tôi không phiền vì nó vẫn còn là đứa con ngoan không ra 
đường lêu lỏng. 
5/ Sau buổi tiệc, khi các bạn đã ra về, tôi phải cực nhọc lau chùi, rửa dọn, nhưng tôi không phiền 
mà còn rất vui vì tôi có được nhiều bạn hữu. 
6/ Quần áo lúc này hơi chật, nhưng tôi không than phiền, vì điều đó có nghĩa là tôi vẫn rất mạnh 
khỏe. 
7/ Đi giữa trời đứng bóng nóng nực tôi không buồn phiền, vì được sống thong thả tự do dưới ánh 
mặt trời. 
8/ Sân cỏ cần được cắt, cửa sổ cần được lau chùi, và bao nhiêu công việc nhà đang chờ đợi, 
nhưng tôi không phiền, không than thở vì tôi vẫn còn được một mái nhà cho gia đình mình. 
9/ Ở trong nhà thờ, cái bà đứng sau tôi hát sai điệu nhạc hết trơn, nhưng tôi không lấy làm phiền, 
vì thính giác của mình vẫn còn tốt, trong khi nhiều người khác không còn khả năng nghe được. 
10/ Đồ đạc quần áo chất đống để chờ tôi giặt, ủi, nhưng tôi không phiền vì mình vẫn còn có 
nhiều quần áo để mặc. 
11/ Sau một ngày làm việc tôi mệt mỏi, và đau nhức các bắp thịt, nhưng tôi vui, vì mình vẫn còn 
có khả năng làm được những việc nặng nhọc. 
12/ Làm việc chung với tôi, có nhiều người tính khí khác lạ, tôi không phiền, vì chính nhờ họ mà 
công việc không trở nên buồn tẻ mà trái lại thêm thích thú. 
13/ Và cuối cùng nhận được nhiều e-mail quá, nhiều tin nhắn và nhiều cuộc gọi quá nhưng tôi 
không phiền, vì điều đó chứng tỏ rằng tôi có nhiều bạn và điều đó chứng tỏ rằng bạn bè tôi vẫn 
mạnh khoẻ, và còn có những giây phút nghĩ đến tôi. 
Mong rằng sau khi đọc nội dung trên, các bạn sẽ “Không phiền” vì tôi đã làm mất thời giờ của 
các bạn. Xin các bạn hãy vui cùng tôi, vì hôm nay tôi đã khỏe để có thể ngồi đến 12 giờ đêm để 
gửi những dòng này đến các anh chị và các bạn. Và như thế tôi đã hạnh phúc vô cùng! Bây giờ 
tôi chuẩn bị đi ngủ và sẽ “Không phiền” khi bị đồng hồ báo thức vào sáng ngày mai.” (truyện kể 
do bạn bè gửi đến, từ điện-thư) 

 
Phiền hay không phiền, vẫn là chuyện thường ngày ở đời trong đó có cả sự/việc không tự mình quyết 
tâm sống thực lẽ đạo, do từ Chúa; mà chỉ luôn chạy đến các đấng bậc lành thánh nay đã khuất, là 
chuyện “xưa rồi Tám!” 
 
Phiền hay không phiền, phải là và vẫn là thái-độ chấp-nhận sống cho chính mình, dù những ách-tắc xảy 
đến với chính mình, hoặc người của mình. Đó, chính là lập-trường sống rất chính đáng, chính chuyên 
và chính-mạch, cả một đời. 
 
Nghĩ thế rồi, nay mời bạn và mời tôi, ta quay về với các bậc hiền-nhân từng có lời khuyên nhủ tốt 
lành/hạnh đạo để mà sống thích-hợp với lẽ Đạo. Quay trở về, với lời vàng Kinh Sách có những 
chương/đoạn như sau: 
 
 “Thưa anh chị em,  

anh chị em đã được chúng tôi dạy  
phải sống thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa,  
và anh chị em cũng đang sống như thế;  
vậy nhân danh Đức Giêsu, chúng tôi xin,  
chúng tôi khuyên nhủ anh chị em  
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hãy tấn tới nhiều hơn nữa.  
Hẳn anh chị em rõ:  
chúng tôi đã lấy quyền Chúa Giêsu  
mà ra những chỉ thị nào cho anh chị em. 
Ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh,  
tức xa lánh gian dâm,  
không buông theo đam mê dục vọng như dân ngoại,  
là những người không biết Thiên Chúa.” 
(1Thessalônikê 4: 1-5) 
 

Nghe dạy thế rồi, hẳn bạn và tôi, những người đọc và nghe đọc hôm nay, sẽ cứ hiên-ngang, hùng-dũng 
đứng thẳng lên mà cùng nhau sống thực cuộc đời mình có vui buồn lẫn lộn. Nhưng vẫn hăng say hát lời 
ca vui/buồn rằng: 
 

“Chắp tay lạy người cho xin nụ cười”, 
Chắp tay lạy trời cho đám mưa rơi. 
Chắp tay lạy đất cho mầm cây tươi. 
Chắp tay lạy nước cho mát cõi đời. 
 
Chắp tay lạy người, chắp tay lạy Trời 
Chắp tay lạy rồi, lạy mãi không thôi… 
 
Tôi lạy mây bay cho trời cao rộng, 
Tôi lạy sông trôi cho sạch đầu đời. 
Tôi lạy tất cả hiện-hữu diệu-vời 
Đâu không là Phật! Đâu chẳng là Trời?  
 
Dù bông hoa cỏ, dù hạt bụi rơi, 
Như suối suôi non, như mây lên ngàn. 
Như sông vượt trùng,Như ánh trăng vàng, 
Xin mở lòng ra, cho Trời đất hiện.” 
(Phạm Duy/Phạm Thiên Thư – bđd) 
 

Thế đó, mới là sống vui tươi, lành-thánh trong cuộc đời người có quá nhiều chuyện Khá phiền, nhưng 
vẫn thấy “không phiền”, như người kể truyện ở bên trên đã nói và đã kể. 
Thế đó, là quyết-tâm của riêng mình, riêng ai và tất cả, trong cuộc đời. Rất mọi thời. 
 

Trần Ngọc Mười Hai 
Và những quyết-tâm  
Cũng không nhỏ, 
Nhưng rất khó. 
Khó làm, chứ không khó nói.  
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23.“Em ơi! quên đi bao nhiêu xót xa,” 
Những chiều thiết tha bên nhau  

Em ơi! xin em, xin em nói yêu đương đậm đà  
Để rồi ngày mai cách xa…” 

 (Lê Uyên và Phương – Lời Gọi Chân Mây) 
 
(Thư Êphêsô 4: 3-6) 
Phải thế không, mỗi lời gọi đều là “lời gọi chân mây”? Gọi chân mây, phải chăng là lời gọi và mời mãi, 
mà mây kia vẫn cứ trôi nhanh về chốn vô-định, không còn thấy nữa? 
 
Thế còn lời kêu gọi từ nhà Đạo vẫn rất lâu, về việc: định một ngày chung cho các giáo-phái để tổ-chức 
Lễ Phục Sinh?  
 
Trước khi trả lời cho những câu tương-tự, thiết tưởng cũng nên hát thêm những tình tự kế tiếp sau đây: 
 

“Anh ơi! bao nhiêu tang thương  
mỗi khi đã rời giấc mơ yêu đương.  
Anh ơi! xin anh, xin anh cúi trên cơn mộng dài,  
Để chờ ngày mai lên nắng.  
Nhớ đến ngày còn gần nhau.  
Nước mắt rơi khóc phút không ngờ. 
Nhớ thương ngậm ngùi cách xa.  
Biết đến bao giờ.”  
(Lê Uyên và Phương – bđd) 
 

Vâng. Có lẽ là như thế. Như thế, tức như thể khó mà trả lời cho đích-đáng một câu hỏi! 
 
Như thế còn như thể: chắc gì ta thực-hiện được những điều mình kỳ-vọng, như lời giải-thích của đấng 
bậc vị vọng ở Sydney về câu hỏi: Sao ta không cùng nhau tổ-chức chỉ một lễ Phục Sinh, thuần-nhất rất 
đồng-bộ?” 
 
Để trả lời, đấng bậc chuyên trách mục giải-đáp thắc mắc nay có câu đáp như sau: 

 
“Hội thánh Chúa ở vài nơi, đặc-biệt là ở một tỉnh-lỵ thuộc Rôma tại Châu Á, Lễ Phục Sinh được 
quyết-định vào tháng ngày sao cho phù-hợp với Lễ Vượt Qua của Do-thái-giáo, tức rơi vào ngày 
thứ 14 tháng Nisan âm lịch, rất trăng tròn. Vì rơi vào ngày ấy, nên cũng có thể rơi vào bất cứ vào 
thứ mấy trong tuần. 
 
Nhiều nơi khác, đặc-biệt tại Rôma và Alexandria xứ Ai Cập, Lễ Phục Sinh luôn luôn được tổ-
chức vào Chúa Nhật theo sau Lễ Vượt Qua của Do-thái-giáo. 
 
Vào thế-kỷ thứ 2, một số Thượng Hội-đồng Giám-mục được thiết-lập để giải-quyết một số vấn-đề 
và theo sử-gia Eusebius thì các vị có thẩm-quyền đều muốn tổ-chức lễ Phục Sinh vào ngày 
Chúa Nhật, mà thôi.  
 
Vào năm 325, Công Đồng Nicê đã định rằng: cùng với các sự việc khác, Hội-thánh không còn 
muốn theo lịch của Do-thái-giáo và muốn lễ Phục Sinh phải được tổ-chức vào dịp lễ định chung 
cho công-chúng trên khắp thế-giới. Công-đồng, không cho biết ngày ấy là ngày nào, thế nhưng 
lúc ấy Phục sinh được cử-hành vào một ngày Chúa nhật ở mọi nơi, cho hết mọi người. 
 
Năm 725, thày dòng tên Bêđê người Anh quốc từng viết rằng: Phục Sinh phải được tổ-chức vào 
Chúa Nhật theo sau ngày trăng tròn nào rơi vào đúng hoặc sau Xuân phân. Và đây là công-thức 
được áp-dụng từ đó đến nay…. 
 
Mãi cho đến cuối thế kỷ thứ 18, Đạo Chúa đã đoàn-kết thống-nhất trong việc định ngày tháng 
cho lễ Phục Sinh, tức rơi vào bất kỳ tuần nào giữa 22 tháng ba đến 25 tháng Tư. Năm 1582, Lễ 
này lại thay đổi cho đến khi thế giới của người La Mã mới theo lịch Julian, là lịch do Julius Caesar 
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đề nghị từ năm 46 trước Công nguyên. Theo lịch này, mỗi năm gồm 365 chia cho 12 tháng kèm 
theo chi-tiết là: cứ 4 năm một lần lại có thêm một ngày vào tháng hai, tức mỗi năm có 365 ngày 
cộng ¼. Năm 1582, Đức Giáo Hoàng Grêgôriô 13 đã cải-tổ lịch này , dời 10 ngày về phía trước, 
cho nên theo lịch này thì Thứ Năm ngày 4 tháng 10 có theo sau ngày 15 tháng 10 là thứ Sáu, 
như lịch Grêgôriô lập ra. 
 
Trong khi Tây phương sử-dụng lịch Grêgôriô, thì các Giáo-hội Chính-thống lại vẫn dùng lịch 
Julian khiến đưa đến kết-cục là các ngày trong lịch này trễ đến 10 ngày so với lịch Grêgôriô, và 
nay thì trễ những 13 ngày… 
 
Để thống-nhất chọn ngày cho lễ Phục-sinh, những năm gần đây đã có các cuộc đối-thoại giữa 
giới thẩm-quyền của Hội-thánh Công-giáo, Giáo-chủ Chính-thống Cốptích, Thượng-phụ 
Constantinople và Tổng Giám-Mục Canterbury của Anh-giáo. Các vị chủ-quản Giáo-hội nói trên 
đã tỏ-bày niềm hy-vọng sẽ định ra một ngày chung được định-đoạt cũng rất gần…” (X. Lm John 
Flader, Why don’t Catholics, Orthodox celebrate Easter on same date? The Catholic Weekly 
13/3/16 tr. 22) 
 

Kiếm tìm và quyết-tâm đạt mẫu-số-chung tổ-chức lễ-lạy như thế, phải chăng là đi tìm một đồng thuận, 
đồng bộ hay đồng thuyền. Đồng thuận hay đồng thuyền thì có thể được, vì từ lâu nay ta vẫn thế. Còn, 
“đồng bộ” tức giống y đúc, y-khuôn và y hệt, thì có lẽ cũng hơi khó. 
 
Bần đạo còn nhớ có lần đọc được tư-tưởng “đối-thoại”/”đại-kết” của một đấng bậc từng tìm cách đối-
thoại nhưng không tìm tính-chất “đồng-bộ”, cũng từng nói: 

 
“Đối-thoại ư? Thì, từ sau Công Đồng Vatican II, người ta đã đối-thoại rất nhiều rồi. Các hội-nghị 
liên-tôn mở ra ở nhiều nơi trên thế-giới, và riêng tại Tokyo dịp tháng 10 năm 1970. Bên Việt Nam, 
từ nhiều năm, chúng ta cũng có một Hội-đồng Liên-tôn quy-tụ đại-diện một số các tôn-giáo hoặc 
giáo-phái. Nhưng, bên Việt Nam, cuộc gặp-gỡ giữa người Công-giáo và các tôn-giáo bạn còn 
dừng lại ở bên ngoài, và sự hợp-tác chỉ mới có trong lãnh-vực chính-trị và bác-ái đôi khi. Bên Âu-
châu, ngoài cố-gắng tìm-hiểu của vài học-giả ra, phần đông Kitô-hữu vẫn mù-tịt về những gì 
người ta tin-tưởng và ước-ao trong các tôn-giáo khác… 
 
Để đối-thoại (chứ không phải hoà-đồng), vừa phải có gì chung, vừa phải có gì riêng, cho mỗi 
bên. Phải, thế nào cũng phải có một số định-đề được cả hai bên công-nhận, để bắt đầu từ đó, 
người ta có thể hiểu nhau. Cho nên, phải học về tôn-giáo bạn và học với một tâm-hồn thành-
kính, cởi mở, cố tìm nơi họ những gì mình có thể chấp-nhận, học-hỏi và bắt chước, để trở nên 
giống họ ở tất cả những gì tự nó không đi ngược lại với tín-ngưỡng của mình. 
 
Để nói chuyện, cũng cần phải có hai hay ba người; và , bao lâu còn là hai hay ba, người ta mới 
có thể nói chuyện được. Cho nên, đồng thời với việc xích lại gần nhau và nên giống nhau, chúng 
ta phải giữ vững lấy những gì căn-bản chung làm cho chúng ta thành người Công-giáo nữa. 
Phải, chỉ từ những căn-bản chung và những chỗ đứng khác nhau như thế, người ta mới có thể 
đối-thoại thành-thực được…” (Lm Hoành-Sơn Hoàng-Sỹ-Quý, Vấn-đề đối-thoại tôn-giáo, Ra khơi 
xuất bản 1972, tr. 9-10) 

 
Thế đấy. Với các bậc vị-vọng mỗi lần đặt vấn-đề “đối-thoại” hay tổ-chức việc gì cho đồng bộ, đồng-thuận 
và với những người đồng thuyền, thì như thế. 
 
Với người ngoài Đạo, sống cảm nhận mọi sự việc bằng âm nhạc, âm vang và âm-hưởng, lại có những 
âm-hưởng của âm-nhạc, như sau:    

 
“Em ơi! chim bay mang theo  
chút hơi nắng tàn giấu trong tim son  
Em ơi! xin em,  
xin em giấu trong cơn nghẹn ngào  
Những chiều buồn mưa lẻ loi! 
   
Anh ơi! như chim say mê  
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có khi rã rời cánh nhung thôi bay.  
Anh ơi! xin anh,  
xin anh lúc chân mây mệt nhoài  
Trở về lồng êm thân ái  
 
Em ơi! quên đi bao nhiêu xót xa  
Những chiều thiết tha bên nhau  
Em ơi! xin em,  
xin em nói yêu đương đậm đà  
Để rồi ngày mai cách xa  
Để rồi ngày mai .. cách xa".  

 (Lê Uyên và Phương – bđd) 
 
Vâng. Vẫn như thế, một đề-nghị thật đồng-bộ của những người đồng thuyền thì như thế. Như thế, chắc 
chắn không như thể mình thực-hiện một cách máy-móc, mà không tìm-hiểu và học hỏi những khác-biệt, 
tư-riêng của đối-tác. 
 
Thành thử, vấn-đề đặt ra chưa chắc đã như đấng bậc giảng-giải để có được một hiểu biết hoặc quyết-
định cho “đồng-bộ” được. Nhưng, chắc chắn vẫn cần đến thời-gian mới đạt điều mà các bên hoặc nhiều 
người mong-ước một thành-tựu. 
 
Hôm nay đây, nhân có sự việc định-đoạt một ngày chung cho các Giáo-hội Đạo Chúa quyết tìm cho ra 
mẫu-số-chung khi định ngày cho lễ Phục Sinh, bần đạo lại nhớ đến cung-cách và lập-trường giải-quyết 
được nhiều thứ, trong sống đời đạo-hạnh với mọi người, có những lập-trường và tâm-thức nhủ-khuyên 
của đấng bậc đi trước đầy kinh –nghiệm để đời, sau đây: 
 
“100+ Lời khuyên cho cuộc sống 
 
1. Nếu nhắn tin cho người ta mà lâu không thấy người ta trả lời, đừng nhắn nữa...Nếu thật sự cần? 
 Hãy tìm đến tận nơi! Đừng chờ đợi những gì bạn muốn mà hãy đi tìm kiếm chúng. 
2.  Nếu không có ai bên cạnh, hãy thử một mình nghe nhạc, đọc sách, chơi game, xem phim, viết 
 blog, viết nhật ký.. Hãy tập quen dần với bản thân.. 
3. Nếu như cảm thấy đau đớn trong lòng, hãy tìm một góc nhỏ hoặc trốn trong chăn khóc một trận 
 thật to. Khóc xong rồi ngày mai lại vui vẻ tiếp tục cuộc sống trên chính đôi chân mình... 
4. Nếu có một ai đó làm chậm bước chân của bạn, hãy nhẹ nhàng rẽ sang hướng khác. 
5. Nên nhớ rằng người duy nhất có thể làm tổn thương bạn là chính bản thân bạn...Nếu có ai làm 
 tổn thương bạn sâu sắc thì chỉ vì bạn đã cho phép người đó làm vậy mà thôi... 
6. Lúc đau buồn nên tìm một người bạn mà mình tin tưởng để trút tâm sự, không nên chịu đựng 
 một mình. Đừng để nỗi buồn phải chứa cả nỗi cô đơn... 
7. Khi yêu một ai đó thì hãy gom hết dũng cảm mà nói ra. Thà rằng đau một cách cao ngạo còn 
 hơn yêu trong lén lút. 
8. Đừng vì cô đơn mà chọn đại một người để yêu vì rồi sau đó bạn sẽ cô đơn trong chính tình yêu 
 ấy. Điều đó đáng sợ hơn gấp ngàn lần. Những lúc đó hãy tìm một người bạn tri kỷ... 
9. Nhớ kỹ ngày sinh của người mình yêu thương, đó là gia đình và chính bản thân mình. Hãy thử 
 mua quà tặng mẹ trong sinh nhật mình vì đó là người vất vả nhất khi mình sinh ra đời. 
10. Khi tâm trạng không vui đừng làm gì điên rồ mà hãy chọn một giấc ngủ vì đó là thứ êm ái nhất... 
11. Đừng bao giờ hỏi người khác có nhớ, có yêu mình không. Nỗi nhớ và tình yêu không thể cảm 
 nhận bằng tai càng không thể dựa vào lời nói của bất cứ ai...Phải tin vào cảm nhận bản thân lúc 
 đó sẽ chẳng cần một câu trả lời nào cả... 
12. Không nên quan trọng hoá vấn đề với một số người hoặc một số việc, hãy để tất cả thuận theo 
 tự nhiên. Thế giới vốn lạnh lùng và ích kỉ, quá quan trọng một việc gì đó sẽ đánh mất những việc 
 còn lại, kể cả giá trị bản thân... 
13. Đôi khi có ngốc nghếch một chút cũng chẳng sao, chẳng ai phải thông minh suốt cả đời... 
14. Dù trong bất kỳ tình huống nào cũng không nên nói xấu người khác. Nếu bắt buộc phải nói thì 
 hãy nói vài lời tốt đẹp. Nếu cần chỉ trích thì nên nhớ chỉ những người quan trọng với mình mới 
 xứng đáng với những nhận xét chân thật ấy... 
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15. Dòng sông không có hình dạng, nhưng nó bị bó buộc vào trong những ranh giới của chính mình. 
 Vậy ý nghĩ cũng là vô tận, cho đến khi nào nó tự đặt ra cho mình một nhà tù cho những tư duy 
 của mình. 
16. Một người bạn khác phái có thể bằng mười người bạn cùng phái với mình. 
17. Suy nghĩ những điều bạn sắp nói nhưng đừng nói hết những gì bạn nghĩ. 
18. Khi quyết định sẽ làm một sự thay đổi lớn thì hãy lẳng lặng mà thay đổi, nếu người ta nhận thấy 
 thì mới gọi là thành công... 
19. Hạn chế tranh cãi với người khác. Trong cơn giận người ta rất đáng sợ, sẽ vì mất điều khiển mà 
 nói hoặc làm những điều đáng sợ không kém vô tình làm bạn tổn thương....đọc lại điều 5 
20. Cho dù phát sinh mâu thuẫn với bất cứ ai, cố gắng giải quyết trong vòng 24h, càng để lâu sự 
 việc sẽ càng khó giải thích. Một lời xin lỗi không chứng minh bạn đã sai. Nó thể hiện sự ứng xử 
 thông minh của bạn. 
21. Lúc không vui buổi sáng có thể ngắm trời xanh mây trắng, buổi tối có thể ngắm trăng ngắm sao, 
 đất trời bao la rồi sẽ có nơi thuộc về mình. 
22. Đừng vì quá đau khổ mà đổ lỗi cho hoàn cảnh khi thất bại...Phải nhớ rằng không phải chỉ cần cố 
 gắng tới cùng là sẽ thành công... 
23. Sinh nhật mình không ai tặng quà cũng còn tốt hơn chán vạn lần sinh nhật mình mà mình không 
 hề nhớ đến. Thông điệp là hãy yêu thương bản thân trước khi muốn nhận tình thương từ ai đó... 
24. Đừng bao giờ cố che giấu tình cảm của mình vì nó luôn thể hiện ra bên ngoài bằng cách này hay 
 cách khác. 
25. Đôi khi có thể khóc xướt mướt khi xem cảnh đời đáng thương của người khác nhưng đối với bản 
 thân thì hãy dành thời gian nhỏ nước mắt để làm những chuyện khác có ích hơn... 
26. Nghe nhiều thêm khôn ngoan, nói nhiều thêm hối hận, im lặng là nghệ thuật lớn lao của cuộc 
 đàm thoại 
27. Sống bất cần một chút đôi khi là cách duy nhất để bạn nhận ra bạn phải sống vì bản thân mình 
28. Hãy cười lên và cả thế giới sẽ cười cùng bạn, nếu khóc, bạn sẽ phải chỉ khóc một mình. 
 
29. Nếu bạn không thể xây dựng một thành phố thì hãy xây lấy một trái tim hồng. 
30. Một người bạn thật sự là người bước vào cuộc sống của bạn khi cả thế giới đã bước ra. 
31. Yêu thương cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi. 
32. Một nụ cười có thể thay đổi một ngày, một cái ôm có thể thay đổi một tuần, một lời nói có thể 
 thay đổi một cuộc sống. 
33. Nếu bạn không thể là Mặt Trời thì cũng đừng làm một đám mây. 
34. Hãy là một con tem, gắn chặt vào mục tiêu cho tới khi đến đích. 
35. Có hai nơi mà không gì là không thể xảy ra : trong giấc mơ và trong tình yêu. 
36. Nếu bạn luôn cố để giống một người nào đó, bạn sẽ đánh mất những gì đặc biệt nhất về chính 
 mình. 
37. Cuộc sống giống như hoa hồng, vẻ đẹp luôn đi cùng với gai. 
38. Chẳng sao cả nếu bạn cố, và cố, và cố nữa, nhưng vẫn thất bại. Nhưng thật tệ hại nếu bạn cố rồi 
 thất bại, và không muốn cố lần nữa. 
39. Chỉ khi bạn mở được cánh cửa của lòng tin, bạn mới mở tới cánh cửa của tình bạn. 
40. Một tâm hồn không có trí tưởng tượng cũng như một nhà quan sát không có kính thiên văn. 
41. Khi bạn có thể cười ngay cả trong thất bại, đó là bạn đã đạt tới thành công thật sự. 
42. Mỗi ngày đều là ngày đầu tiên của phần còn lại trong cuộc sống của bạn. 
43. Không bao giờ có thang máy đi tới thành công, bạn luôn phải đi cầu thang bộ. 
44. Một người thông minh giống như một dòng sông, càng sâu thì càng ít gây ồn ào. 
45. Tình yêu là khi chúng ta nhận ra chính mình ở trong một người khác, và tự hào vì điều đó! 
46. Bạn trưởng thành không phải khi biết tự chăm lo cho mình, mà là khi bạn có thể chăm lo cho 
 người khác. 
47. Tình bạn là một sợi chỉ bằng vàng nối trái tim của cả thế giới. 
48. Bạn cần phải đứng vững vì ít nhất một điều gì đó, nếu không, bạn sẽ ngã vì bất kỳ điều gì. 
49. Hãy luôn nhớ rằng mỗi người bạn tốt đều đã từng là một người xa lạ. 
50. Dù bạn không giỏi nhất, nhưng hãy cố gắng cao nhất. 
51. Trái Đất là một con tàu lớn mà không hề có hành khách, tất cả chúng ta đều là thuỷ thủ. 
52. Hãy cười như thể không ai đang nhìn bạn, và sống như thể không gì có thể ngăn cản bạn. 
53. Chẳng có dấu hiệu nào ghi trên cái kén rằng nó sẽ trở thành một con bướm xinh đẹp. 
54. Để vẽ một bức tranh hoàn hảo, nhất thiết bạn sẽ cần một vài màu tối. 
55. Lo lắng quá nhiều giống như việc trả nợ mà bạn không biết có vay hay không. 
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56. Muốn nhìn thấy cầu vồng, bạn phải biết chịu đựng cơn mưa. 
57. Nếu bạn muốn thành công, đừng sợ thất bại. 
58. Hạnh phúc không tuỳ thuộc vào bạn là ai, bạn làm gì mà tùy thuộc vào bạn nghĩ gì. 
59. Cách tốt nhất để có một ý tưởng xuất sắc là có thật nhiều ý tưởng. 
60. Trái tim tôi mỉm cười khi bạn bước lại gần và nói “xin chào!” 
61. Đôi khi những điều nhỏ bé nhất lại mang đến những điều kỳ diệu nhất. 
62. Dũng cảm là vượt qua nỗi sợ hãi chứ không phải không sợ hãi. 
63. Cái đầu quá nóng và trái tim quá lạnh không bao giờ giải quyết được việc gì. 
64. Thắp nến lên đi, đừng ngồi than vãn trong bóng tối. 
65. Tâm trí bạn giống như chiếc ô/dù: chỉ hoạt động khi nó được mở. 
66. Hãy để mọi người nhớ mãi nụ cười của bạn. 
67. Mỗi cuốn sách là một bức tranh kì diệu về cuộc sống. 
68. Bí quyết để có một đôi môi đẹp : hãy nói những lời tử tế. 
69. Học tập chỉ mở cửa, bạn phải tự bước qua cánh cửa đó. 
70. Thành công lớn nhất là đứng dậy sau mỗi lần bị vấp ngã. 
71. Bạn không bao giờ bị đánh bại, cho đến khi bạn tự bỏ cuộc. 
 
72. “Và tôi nhận ra rằng, trong cuộc sống luôn luôn có (ít nhất) một người dõi theo một người bằng 
 cả trái tim, để rồi (có thể) người đó lại dõi theo người khác với tất cả tấm lòng của họ. Nhưng có 
 hề gì, chỉ cần bạn được yêu thương ai đó và “yêu thương vô điều kiện”, cuộc sống sẽ vô cùng ý 
 nghĩa. Và với tôi, thế là đủ!” (Trích từ một truyện ngắn trên báo HHT) 
73. Ai yêu mãnh liệt thì ít lời. 
74. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. (Tựa đề một quyển sách rất nổi tiếng của Andrew Matthew ). 
75. “Chúng ta sinh ra là để lấp đầy cho nhau. Như những mảnh xếp hình với dáng vẻ kỳ dị, đầy 
 những ưu điểm và khiếm khuyết, sở trường và sở đoản, là vô nghĩa dù hiện hữu, nếu không lấp 
 đầy cho nhau, để tạo nên một thế gian rực rỡ và hoàn hảo.” (Trích từ “Trò chuyện đầu tuần” trên 
 báo HHT.) 
76. “Tôi đã luôn tin chắc rằng ai cũng có thể tìm thấy những điều đẹp nhất ở những nơi ít ngờ tới 
 nhất, chỉ cần thật sự để tâm. Và tôi đã đúng.” (HHT) 
77. “Bây giờ thì con hiểu, yêu và thương luôn là và phải là một… Yêu thương là khí trời, là nắng ấm 
 giúp cây non lớn lên, em là búp măng non, em lớn lên trong mùa yêu thương… Em biết, an lành 
 và hạnh phúc chỉ có khi em yêu thương.” (HHT) 
78. “Hãy năng động, sáng tạo, mơ những gì muốn mơ, làm những gì mình muốn làm, đến những nơi 
 mình muốn đến. Hãy là một phần ý nghĩa của cuộc đời chính bạn và những người xung quanh 
 bạn.” (HHT) 
79. Hãy khám phá những điều nhỏ nhoi đang làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Những khoảnh khắc 
 ấy là những hạt vàng trên lối đi toàn sỏi đá… Để ta nhận ra rằng “Cuộc đời là một điều kỳ diệu”. 
 (Trái tim có điều kỳ diệu) 
80. Tất cả kho tàng trên trái đất không thể nào so sánh nổi với hạnh phúc gia đình. (Calderon) 
81. Một người vĩ đại là một người đã không đánh mất trái tim trẻ thơ của mình. (Mencius) 
82. Nơi nào có tình thương yêu, thì nơi đó luôn có những điều kỳ diệu. (Loilla Cather) 
83. Yêu thương là cái gì đó vĩnh cửu. (Vincenl Van Gohg) 
84. Con cái được giáo dục sẵn nếu chính cha mẹ được giáo dục. (Goethe) 
85. Một số người tặng thời gian, một số người tặng tiền, một số tặng kỹ năng tay nghề và mối quan 
 hệ, một số đã hiến máu… Và ai cũng có một thứ gì đó để trao tặng. (Barbara Bush) 
86. Lòng yêu thương là điều mà chúng ta có thể mang theo khi chúng ta ra đi, và nó khiến cho giây 
 phút cuối trở nên dễ dàng chịu đựng. (Louisa May Alcott) 
87. Tình yêu không có thời hạn, chừng nào trái tim còn đập người ta còn yêu. (Karamzin) 
88. Hãy có lòng nhân ái, bởi vì bất kỳ ai bạn gặp đều đang chiến đấu gian khổ hơn bạn. (Plato) 
89. Phải yêu bạn vì hạnh phúc thương yêu không vì lợi lộc có thể khai thác được. (La Bruyere) 
90. Nguyên nhân chính của các lỗi lầm loài người mắc phải được tìm thấy trong những thành kiến 
 được thu thập từ thời thơ ấu. (Descartes) 
91. Tình bạn là nhận thêm niềm vui và chia bớt nỗi buồn. (Thomas Fuller) 
92. Đứng sau động từ “yêu thương” thì “giúp đỡ” là động từ đẹp nhất trên thế giới. (Bertha Von 
 Suttner). 
93. Có những tình cảm sống suốt cả đời và chỉ chấm dứt cùng với đời sống. (Fosefine) 
94. Đừng bao giờ mất kiên nhẫn, đó chính là chiếc chìa khoá cuối cùng mở được cửa. (Saint 
 Exupery). 
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95. Trong tâm hồn cao thượng tất cả đều cao thượng. (Pascal) 
96. Tình thương yêu là một trái cây luôn nở rộ và vừa tầm hái. (Mẹ Terasa) 
97. Người lạc quan cho đấy là cái bánh, kẻ bi quan lại thấy đó là cái lỗ tròn. 
98. Nhân từ, ngọt ngào là dấu hiệu của tính cao thượng. (Pythagore) 
99. Bởi ông Trời không thể có mặt ở khắp nơi nên ông mới tạo ra các bà mẹ. (Ngạn ngữ Do Thái) 
100. Trong xã giao đừng đổi bạn thành thù mà hãy đổi thù thành bạn. (Pythagore) 
101. Cái gì mà chúng ta học được ở tuổi thơ thì luôn còn mãi. (Cerventes) 
102. Thực trạng không phải là thứ bạn ao ước có, cũng không phải là thứ mọi người thấy mà là thứ 
 thực sự là như thế. (Robert J. Ringer) 
103. Trẻ em : không chỉ là những người bé. Trẻ em thật sự là những con người đặc biệt. Trên đời này 
 không ai giống trẻ em cả. (Adrian Wagner) 
 
Không biết, khi thực-hiện hơn 100 điều như thế, bạn và tôi, ta có tìm ra câu trả lời cho sự-việc đại-kết, 
mẫu-số-chung trong việc định ngày Lễ quan-trọng như thế hay không. Không biết và cũng không rõ kết-
quả đem đến sẽ ra sao. 
 
Tuy nhiên, nếu tìm về khu vườn thượng-uyển có lời vàng/ngọc của đấng thánh-hiền trong đạo, hẳn ta 
sẽ tìm ra được câu nhủ khuyên rất quen thuộc, như sau: 
  
 “Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại;  

hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau.  
Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại,  
bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau.  
Chỉ có một thân thể, một Thần Khí,  
cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ  
cùng một niềm hy vọng.  
Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa.  
Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người,  
Đấng ngự trên mọi người,  
qua mọi người và trong mọi người.”  
(Thư Êphêsô 4: 3-6) 
 

Được nhắc-nhớ thế rồi, nay mời bạn và tôi, ta cứ hiên ngang cất lên lời ca trích-dẫn ở trên, để rồi đi vào 
trường đời mà sống thực những lời khuyên-dạy của đấng bậc hiền-lành. Hiên ngang hát những lời vui 
tươi dù đó có thể là sự thật của ta và của người sau này, vẫn cứ hát: 

 

““Em ơi! chim bay mang theo  

chút hơi nắng tàn giấu trong tim son  
Em ơi! xin em, xin em giấu trong cơn nghẹn ngào  
Những chiều buồn mưa lẻ loi! 
   
Anh ơi! như chim say mê  
có khi rã rời cánh nhung thôi bay.  
Anh ơi! xin anh,  
xin anh lúc chân mây mệt nhoài  
Trở về lồng êm thân ái  
 
Em ơi! quên đi bao nhiêu xót xa  
Những chiều thiết tha bên nhau  
Em ơi! xin em, xin em nói yêu đương đậm đà  
Để rồi ngày mai cách xa  
Để rồi ngày mai … cách xa".  

 (Lê Uyên và Phương – bđd) 
 

Vâng. Hát thế rồi, mời bạn và tôi, ta đi vào cuộc đời có những đắng cay, phân rẽ, khác-biệt nhưng vẫn 
sống hùng, sống mạnh, sống ngay-thẳng hy-vọng vào một ngày mai tốt đẹp, hiệp-nhất. 
 

Trần Ngọc Mười Hai 
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Vẫn cứ hy vọng 
vì đó là lẽ sống  
của đời mình.  
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24. “Tôi có người em nhỏ, xanh xanh đôi hàng mi”, 
“Môi hồng vừa đương độ, chưa biết sầu biệt ly.” 

(Nhạc: Nguyễn Hiền- thơ Thiệu Giang -– Người Em Nhỏ) 
 

 
(Thư Do-thái 6: 1-2) 
“Người em nhỏ” be bé xinh xinh, ai nào lại chẳng có. Nhất thứ, người ấy lại “xanh đôi hàng mi”, “môi 
hồng vừa đương độ” và lại “chưa biết sầu biệt ly” nữa, thì còn gì tuyệt-vời hơn thế. 
 
Ối chào, là âm-nhạc. Lác đác, đôi giòng thơ cất lên trong đêm nhạc “Hát Cho Nhau Nghe” ở Sydney vào 
độ tháng 4 năm 2015 buổi ấy! Vâng. Cứ điệu này, ai nghe rồi cũng cảm thấy an-hoà, hạnh-phúc, dịu êm 
như ‘người em nhỏ’. Bần đạo bầy tôi, quen nghe những chuyện như thế rồi, nên chẳng lấy làm điều. 
Duy có điều, là vừa qua bần đạo lại được đọc bài viết trên báo điện-tử nghe qua mà cũng thấy rợn tóc 
gáy. 
 
Rợn tóc gáy, là bởi vì bài báo nói trên lại do nữ-phụ có tên là Nicole King viết rồi đăng trên internet với 
tựa-đề nghe qua đã phát khiếp: “Lấy nhau càng ít, giết nhau càng nhiều!”. Thôi thì hôm nay đây, tôi và 
bạn chẳng cần nghiên-cứu gì cho lắm chỉ nên nghe giòng tâm-sự chảy dài như sau: 

 
“Hè vừa qua, giở tờ New York Times đọc lên thấy có người cho biết là: tỷ-lệ các vụ mưu-sát, ám-
sát xảy ra tại nhiều nước trên thế-giới đang trên đà dâng cao, dâng cao mãi nhất là tại các thành-
thị lớn ở các nước. Wilwaukee là quận lỵ tuy không lớn nằm ở tiểu bang Wisconsin, Hoa kỳ. 
Nhưng nếu ngồi tính toán con số 104 vụ giết người năm nay đem so với con số 86 vụ trong năm 
ngoài, người người sẽ thấy chốn miền này nay đang là nơi bị đánh động nhiều nhất.      
 
Tìm hiểu nguyên-do dẫn đến sự kiện này, một số quan chức trong ngành cảnh-sát cho biết: có 
lẽ, do bởi nay có quá nhiều người trẻ từng hiếu-động, không bằng lòng với đủ mọi chuyện nay lại 
kéo nhau về ở các khu nghèo khổ, rồi sử-dụng bạo-lực để giải-quyết tranh-chấp, với cãi cọ. 
 
Thế nhưng, có điều ít ai nói đến, lại đóng vai trò quan-trọng trong nhiều vụ giết chóc, đó là: tình-
trạng gia-đình đổ vỡ là nguyên nhân gây nên một số tội-phạm tương-tự người trẻ ở khu phố 
nghèo nàn nói ở trên, chí ít là đám người da mầu ít học lại có các bà mẹ đơn chiếc làm chủ gia-
đình… 
 
Ngoài yếu-tố khó-nghèo ra, cũng nên kể về điều-kiện sống cách-biệt về xã-hội và tình-trạng nhà 
cửa eo-hẹp, chật chội phản-ánh các yếu-tố của cộng-đồng sắc-tộc không có khả-năng tiếp-tục 
kiểm-soát tội-phạm và bao-lực từng gây ảnh-hưởng nhiều lên đời sống xã-hội ở nơi đó… 
 
Mặt khác, tỷ-lệ thấp cộng với mức-độ giết chóc và bạo-lực gia-tăng trong số các gia-đình mà 
phụ-nữ làm chủ thêm vào đó còn có xung-khắc/khác-biệt giữa người da trắng và da mầu, đã nói 
lên tầm quan-trọng của việc thiết-lập tình-trạng ổn-định gia-đình cùng yếu-tố tạo môi-trường sống 
an-toàn, không bạo-động…” (X. Nicole M. King, Less marriages, more murder, MercatorNet 
13/09/2015)             

  
Nói thế, tức bảo rằng: nếu không có phương-cách cứu-vớt hoặc giảm-thiểu những gẫy/đổ trong đời 
sống gia-đình để rồi đời sống xã-hội được quân-bình hơn, cũng đừng nên trách-móc tại sao xã-hội hôm 
nay có nhiều vụ giết-chóc trong các gia-đình có vấn-đề, bất kể lý-do gây nên có chính-đáng hay không. 
 
Nói thế, là nói thế nào đây, khi chưa có đầy đủ con số thống-kê rút từ các cuộc hoặc điều-tra khảo-sát 
rất chính-thức của các cơ-quan NGO, tức không thuộc chính-quyền nào cả, thì thế nào. 
 
Nói thế, là nói thế nào đây, khi truyện kể dân gian ở khắp chốn, vẫn có những giòng chảy rất đáng buồn 
nhưng không cười, như sau: 
 

“Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày cưới, trong suốt bữa tiệc, mọi người bảo Tom nói ngắn gọn 

những lợi ích mà hôn nhân mang lại cho anh. 
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“Hãy nói với chúng tôi những điều mà anh học được sau những năm tháng tuyệt vời sống với 

vợ?” 

Tom từ tốn trả lời: “Tôi đã học được rằng hôn nhân là một người thầy tốt nhất. Nó dạy cho chúng 

ta lòng trung thành, chung thủy, sự chịu đựng, tính nhu mì, tự kiềm chế, tính vị tha…và rất nhiều 

phẩm chất tốt đẹp khác mà bạn không cần thiết phải dùng đến nếu bạn sống một mình”. (trích từ 

VNE) 

Nói thế, là nói thế nào đây, để rồi sẽ hỏi rằng: nên chăng kể thêm đôi ba truyện cũng khá tếu hầu minh-

hoạ chuyện này chuyện khác, rằng:  

“Truyện rằng:  
Một hôm có cặp tình nhân A và B đang tâm-sự với nhau bằng những hỏi-han rất kỳ lạ. B hỏi : 
- Có phải anh yêu em, vì khuôn mặt xinh xắn của em hay vì thân-hình nẩy lửa của em thế? 
A trả lời: 
- Ồ, không phải vì hai thứ đó đâu, mà vì những câu nói dối khôi-hài của em, thôi!”  
 

“Nói dối đầy tính khôi-hài”, phải chăng là những lời nói của nhà văn, nhá báo chuyên nói láo ăn tiền cốt 
để lôi-cuốn người đọc đua nhau tìm đọc, đấy chứ? Hỏi điều này, hẳn bạn và tôi chẳng dám có gì để 
thêm thắt vào chuyện phiếm hôm nay cho vui đời rất đạo hoặc cho sự-kiện giữ đạo cũng rất đời, ngày 
hôm nay. 
 
Thêm thắt vào chuyện phiếm đạo đời hoặc chuyện đời của người đi Đạo cũng có thể là những chuyện 
bàn ra/tán vào cho qua ngày đoạn tháng, giết thời gian? Cũng có thể, là chuyện dân gian, lan man nhiều 
ý đấy, nhưng chẳng giải quyết được gì nhiều, ở đời thường. 
 
Bởi thế nên, hỡi bạn và hỡi tôi đây, ta cứ coi những gì viết ở đây đôi lúc xem ra cũng nghiêm-
chỉnh/nghiêm-túc và nghiệm-trọng kiểu nhà Đạo trọn vẹn 10 điều răn Đức Chúa Trời và 6 điều răn của 
thánh-hội mọi nơi không còn dám tếu. Nhưng, có tiếu-lâm chay hay mặn, cũng chỉ là đôi giòng chảy để 
mọi người thư-giãn hoặc “buông lỏng” khi bàn chuyện nghiêm túc rất có Đạo. 
 
Nói thế, là nói thế rồi, nay mời bạn và mời tôi, ta đi vào “chủ”-đề hay “tớ”đề ra, cũng đều được. Chủ-đề 
hay “tớ” đề, vẫn là đề ra nhiều vấn-đề lan-man/sôi-động ở thánh hội có liên quan đến mỗi người và mọi 
người tuỳ mức độ. Có lúc, là vấn-đề nan-giải với người không toan tính gì hết, kể cả chuyện dự-tính 
thiết-lập gia-đình hoặc xã-hội cho ổn-định. Có thể, chỉ là vấn-đề lan man, đầy “tản mạn” về cuộc sống có 
quá nhiều vấn-đề, khiến ta không thể nói một lúc, cho hết được. 
 
Nói thế, chi bằng ta cứ nói và phiếm lai rai để mở rộng vòng tay yêu-thương đến với mọi người, qua 
giòng chảy rất “phiếm” chỉ để phiếm mà không đi đến kết-luận nào rõ-rệt.  
Nói thế, là nói để mà phiếm cho đã/cho “bưa” để rồi chẳng cần gom-gộp ý-kiến “ý cò” của ai hết, hầu 
hoàn-thành bản đúc-kết bài bản mà chẳng thành bài cũng chẳng thành bản chút nào hết. 
 
Nói thế, là nói thế rồi, nay ta cứ lai rai trích-dẫn một vài sự việc ở đời, cùng chuyện đạo/đời trong/ngoài 
nhà Đạo. Nói thế, là nói và trích-dẫn ý-kiến của Đức Giáo Tông nhân lần gặp gỡ thành-viên Nhóm/Hội 
Đức Bà ở Rôma hôm 10/9/2015 như sau: 
 

“Trong cuộc gặp-gỡ các cặp phối-ngẫu là thành-viên Hội Đức Bà, Đức Giáo Hoàng Phanxicô 
khích-lệ các vị này hãy noi theo tinh-thần linh-đạo của Nhóm/Hội mình trong thế-giới đương-đại 
đầy chao-đảo và dao-động thấm-nhuần chủ-nghĩa cá-nhân, như sau:    
 
Anh chị là những cặp vợ chồng từng sống hạnh-phúc trong đoàn-kết đều hiểu rõ hơn ai khác, cả 
bên trong mọi thương-tổn cùng khổ-đau phát-xuất từ việc bỏ rơi nhau, phản-bội nhau hoặc vì tình 
thương-yêu dành cho nhau.  
 
Vì thế nên, anh chị em cần phải chứng-tỏ là mình có khả-năng chứng-thực bằng kinh-nghiệm 
giúp-đỡ cộng-đoàn Kitô-hữu phân-biệt tình-cảnh thực-tế của những người như thế, hầu chào đón 
họ với tất cả thương/tật sẵn có và giúp họ đồng-hành trong niềm tin và trong sự thật dưới ánh 
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sáng chiếu-dọi của Đức Kitô là Đấng Chăn Chiên Lành  hầu đi vào cuộc sống của Hội thánh, 
theo cách xứng hợp.”  (Xem mục Tin Tức trên The Catholic Weekly 20/9/2015, tr.11) 
 

Nói thế, là nói rằng: cũng đừng nên quên một vài ý-kiến phản hồi của đấng bậc thày dạy ở Đại học De 
Paul ở Chicogo, Hoa kỳ từng xác chứng về niềm tin-yêu khi ông bảo: 
 

“Tất cả niềm tin đều như Tình Thương-yêu, tức: phải được trải-nghiệm một cách căn-bản như 
đặc-trưng duy-nhất rất tuyệt-đối. Khi người đàn ông yêu thương một người đàn bà nào đó, thì 
người đàn-ông này yêu-thương người nữ-phụ ấy, mà thôi. Nhân-loại ta, vào các thời-khắc sâu-
lắng nhất và ở chiều sâu đặc-biệt thẳm sâu nhất.  
 
Hãy thử tưởng-tượng câu chuyện này: tôi thức giấc vào buổi sáng vẫn thấy bà vợ mình ở cạnh 
bên, nên mới bảo: “Nếu anh không gặp em hôm ấy, và không thật lòng thương yêu em rất mực, 
rồi cưới em làm vợ, thì có thể anh sẽ gặp người đàn-bà nào khác, rồi động lòng yêu-thương 
người ấy và cưới người ấy làm vợ và rồi cũng thức-giấc thấy bà ấy ở cạnh bên, như sáng nay, 
thôi.”  

 
Đó là cách nói chẳng khôn và cũng chẳng khéo chút nào để bắt đầu một ngày dài khá sớm sủa. 
Và, rõ ràng là: ta cũng biết chắc điều ấy cũng đúng thực. Bởi thế nên, niềm-tin cũng giống như 
Tình yêu phải được trải-nghiệm như duy-nhất chỉ một điều, rất tuyệt-đối và không thể thay thế 
được.  
 
Thế nhưng, ta cũng biết rằng: mọi người khác lại cũng trải-nghiệm niềm tin của họ theo cách 
cũng độc nhất, tuyệt-đối và không gì có thể thay thế được. Mọi tôn-giáo hay Đạo của Chúa cũng 
như các tôn-giáo khác phải được trải-nghiệm như đạo tuyệt-đối duy-nhất với kẻ tin. Nhưng tất cả 
tôn-giáo hay Đạo của Chúa cũng như mọi đạo, phải công-nhận rằng các đạo nào khác cũng đều 
trải-nghiệm sự hiện-hữu duy-nhất, rất tương-tự.  
 
Tôn-giáo có thể và ngay cả đến việc so-sánh đạo của mình với đạo-giáo khác bằng việc diễn-tả 
như thế cách công-khai, nhưng không tôn-giáo nào lại khẳng-định rằng: từ ban đầu, đạo của 
mình độc-quyền lành thánh, thánh-hiến hoặc rất thần-thiêng. 

 
Quả là, bất cứ một khẳng-định nào về tính-chất độc-quyền như thế đều trải dài một cung-cách 
thôi-thúc rất huỷ-diệt.Nhìn bằng cặp mắt độc-đạo/độc-quyền, thì chỉ riêng mình tôi mới có tính-
chất tuyệt-đối, đúng cách, còn các người khác rồi cũng chết, hết độc-quyền. Và, cũng trên cung-
cách chọn cho mình con đường độc-quyền/độc-đạo, thì khi nhìn một người nào khác mà người ấy 
lại không phải là chính tôi, thì họ phải chết đi để cho tôi, cho chúng ta hoặc Thiên-Chúa của ta 
giết cho họ chết.  
 
Thế nên, thách-đố dành cho thiên-niên kỷ thứ III này, là ta có còn ở lại với niềm tin-yêu mình vẫn 
có mà hoà-hợp với tổng-thể nhân-loại mà không cần, cùng một lúc, chối bỏ hoặc huỷ-diệt niềm tin 
của người khác, không?” (Xem John Dominic Crossan, Giêsu Hỡi Ngài Là Ai? 

www.giadinhanphong.blgospot.com tháng 7/2015)      

           
Nói thế, là vẫn cứ nói rồi hy vọng rằng: đời người toàn gồm những “người em nhỏ” rất trinh-trong và  
“yểu-điệu thục-nữ”. Vẫn cứ mong rằng: người “em nhỏ” là con cái hoặc cháu chắt, có tâm hồn rất trinh-
trong vẫn được che-chở, gìn-giữ; bởi, các bậc mẹ cha lẫn các bậc ở trên. 
 
Mong thế rồi, nay bạn và tôi cứ thong dong đi vào vùng trời truyện kể có những chuyện chẳng hay-ho, 
diễm-lệ như nhiều người tưởng lầm về cuộc đời người, như sau: 

   
“Truyện rằng: 
Có câu chuyện kể về một người cha với tấm lòng vị tha và tình yêu bao la đã thầm lặng gìn giữ 
hạnh phúc gia đình và bảo vệ tâm hồn non nớt của đứa con thơ. 
 
Một tối nọ tôi và cha đi xem phim, bộ phim không hấp dẫn lắm nên hai cha con đã quyết định về 
sớm. Khi đến ngã rẽ gần nhà, cha tôi đột nhiên dừng lại, trông nét mặt ông rất khác, rồi ngay sau 

http://www.giadinhanphong.blgospot.com/
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đó ông lấy tay che kín mắt tôi. Ông nói với tôi: “Con đừng nói, đừng nhìn nhé”. Tôi nghĩ cha đang 
đùa và muốn bỏ tay ông ra khỏi mặt mình, tuy nhiên cha vẫn cố lấy tay che hết mắt tôi và ông nói 
rất nghiêm: “Có một con quỷ rất đáng sợ, cha con mình ra ngay khỏi đây thôi!”. 

 
Nghe đến quỷ là tôi đã sởn gai ốc rồi! Ma quỷ rất đáng sợ, quỷ sẽ bay tới và ăn thịt trẻ con như 
mấy câu chuyện tôi được nghe kể…, sợ quá nên tôi cứ để tay cha che hết mắt mình từ lúc đó tới 
khi về nhà. Về nhà rồi tôi vẫn còn run rẩy vì sợ. 

 
Sau khi đã bình tĩnh lại, tôi hỏi cha: “Con quỷ cha nhìn thấy trên đường ban nãy trông nó như thế 
nào?”. Cha im lặng một lát rồi nói: “Con đừng hỏi, nếu biết con sẽ không thể thoát khỏi nó đâu”. 
Tôi về phòng nhưng vẫn thấy tò mò về con quỷ vừa rồi. Tôi gặp mẹ và kể cho bà nghe chuyện 
đó. Mặt mẹ tự dưng tái nhợt, bà mãi mới cất lời: “Cha con nói đúng đấy, không nên hỏi về chuyện 
này, nếu không con không thể thoát khỏi nó đâu”. 

 
Sau lần ấy mỗi khi ra đoạn rẽ đó, tôi luôn nhìn xung quanh để xem có con quỷ nào xuất hiện hay 
không. Tuy nhiên tôi chưa bao giờ đối diện bất kỳ một con quỷ nào như tối hôm hai cha con bỏ 
bộ phim về nhà sớm. Cũng thật lạ, có đôi chút thay đổi trong gia đình tôi kể từ hôm ấy. 

 
Trước đó cha mẹ hay cãi cọ và mẹ muốn ly hôn, sau hôm đó cha lại nói đồng ý li dị, nhưng mẹ 
không chấp nhận. Và lập tức không khí trong gia đình thay đổi đến kỳ lạ, hai người không còn cãi 
cọ nữa và tỏ ra hạnh phúc bên nhau, để cho chúng tôi trưởng thành trong mái ấm thực sự. 

 
30 năm sau kể từ hôm ấy, cha mẹ tôi không còn cảnh mặt tưng bừng lớn tiếng quát tháo nhau…. 
Người cha 70 tuổi của tôi đã qua đời trong vòng tay yêu thương của vợ. Khuôn mặt ông nở nụ 
cười nhẹ nhàng. Lo an táng ông xong, tôi thu dọn di vật của cha và nhìn thấy cuốn nhật ký. 
Trong đó ông viết về cái đêm khi chúng tôi gặp “con quỷ”…, câu đố cuối cùng đã được giải đáp 
… 

 
Trong nhật ký ông viết: 
 
“Xem phim xong dắt con trai về nhà, bất chợt đến ngã rẽ vào hẻm nhìn thấy vợ mình cùng một 
người đàn ông lạ đang âu yếm nhau. Tôi cảm thấy như rơi xuống vực thẳm vì linh cảm của mình 
đã đúng. Tôi đã hết mực yêu thương vợ mình và cô ấy ngấm ngầm phản bội lại tôi và gia đình. 
Tôi thấy thương con trai, sự thật này quá tàn nhẫn với nó, có thể là bóng đêm ám ảnh suốt cuộc 
đời con trẻ. Con liệu có thể chấp nhận việc người mẹ yêu dấu của mình có hành vi như vậy! 

 
Tôi không thể tưởng tượng nổi con trai mình sẽ như thế nào nếu biết việc này. Mặc dù cô ấy đã 
xử tệ với tôi, nhưng tôi cũng phải ghi nhận rằng cô ấy từng tốt với mình, và còn con trai yêu dấu 
của tôi nữa. Vì vậy tôi đành phải nói dối con về con quỷ đó …” 

 
Sau khi đọc nhật ký của người cha quá cố, mắt tôi đẫm lệ. Cha đã che giấu sự thật để gìn giữ 
hình ảnh hoàn mỹ về mẹ trong trái tim con trai bà, cũng bởi vì vậy mà cha mẹ tái hợp để cứu vãn 
cuộc hôn nhân đang trên bờ vực sụp đổ của họ. 

 
Tôi đi vào phòng, trìu mến ôm người vợ đang mang bầu của mình, tiếp đó tôi xóa sạch mọi thông 
tin về người bạn gái cũ cũng như những thông tin khác … Bởi vì tôi đã học được một điều thật 
quý giá qua câu chuyện “con quỷ”, lĩnh hội bài học làm người cha tốt. 

 
Cha đã vì tình yêu thương với tôi mà dẹp bỏ nỗi giận dữ và tự ái nhẽ ra nên trút lên đầu mẹ để 
duy trì hạnh phúc gia đình. Bất kỳ ai trong hoàn cảnh gia đình có nguy cơ đổ vỡ cần phải xem xét 
lại bản thân và thông cảm cho đối phương với tấm lòng vị tha. 

 
Không ai muốn chuốc lấy tổn thương về mình, nhưng cha đã làm vậy để cho tôi một cuộc sống 
hạnh phúc trong mái ấm gia đình.  

 
Và, một câu truyện khác kể về một “lời khích-lệ ảnh-hưởng đến cuộc đời”, cũng dễ nể như sau: 
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“Nữ tài xế taxi Tiểu Vương gặp phải một tên cướp, cô liền lấy tất cả số tiền có trên người giao 
cho tên cướp và nói:  
-Hôm nay tôi chỉ kiếm được một ít như này, nếu như cậu chê ít, tôi sẽ đem hết mấy đồng tiền lẻ 
ra đưa cho cậu nhé!” 
 
Thấy chị tài xế thoải mái dễ dàng như vậy, tên cướp có chút sững sờ, Tiểu Vương nói tiếp:  
-Nhà cậu ở đâu? Để tôi đưa cậu về nhà nhé, đã muộn như này rồi, người nhà cậu sẽ lo lắng lắm 
đấy!” 

 
Sự quan tâm của chị tài xế, khiến cho tên cướp thu hồi con dao nhọn lại. Thấy không khí có vẻ 
hòa hoãn, Tiểu Vương không để mất thời cơ mà dẫn dắt tên cướp:  
-Gia đình tôi trước đây cũng khó khăn lắm, sau này tôi theo người ta học lái xe, rồi làm nghề này. 
Mặc dù không kiếm được nhiều tiền, nhưng cuộc sống cũng không đến nỗi tệ. 
Ái..! Cậu là một nam tử hán, tứ chi khỏe mạnh, làm một chút việc gì đó có phải tốt hơn không, lại 
đi vào con đường này làm gì để cả đời này bị hủy hoại à!” 
 
Khi đến chỗ kẻ cướp muốn xuống, Tiểu Vương lại nói:  
-Tiền của tôi cho coi như để giúp đỡ cậu, hãy dùng nó làm một chút việc đúng đắn, sau này đừng 
lại làm cái việc không ra người này nữa nhé”. 
 
Suốt quãng đường đi, tên cướp không nói một lời nào, vậy mà đột nhiên khóc to thành tiếng, lấy 
hết số tiền nhét vào tay Tiểu Vương và nói:  
-Chị Hai à, em sau này cho dù có chết đói cũng quyết không làm việc này nữa!” 

  
Tản nạn truyện kể đầy những phiếm hôm nay, người kể muốn nói lên chỉ một điều rằng: trong cuộc đời 
người, vẫn có những “người em nhỏ” trông xinh đẹp thật đấy, nhưng vẫn không thể thuyết phục được 
một ai rằng: người em nhỏ hay người anh lớn ở đâu đó, vẫn có những điều bí-ẩn kiểu “quỷ lớn/quỷ 
nhỏ”, mà chỉ người trong cuộc mới hiểu nổi. 
 
Thế nên, cầu trời sao cho qủy lớn/quỷ nhỏ có ghê gớm như tay cướp nọ, rồi ra cũng sẽ quay đầu về lại 
cuộc sống rất vui-tươi/an-bình, đừng gây hại hại cho đám nhỏ, mới thành chuyện. 
 
Nói và nghĩ thế rồi, nay mời bạn/mời tôi, ta cứ ngâm nga ca-từ đẹp ở bên dưới, mà rằng: 

 
“Ngày tôi đi vàng nắng,  
Nghiêng nghiêng một hàng cau.  
Mai ta nhìn mây trắng,  
Gửi lời về thương nhau.  
 
Chiều nay buồn viễn xứ,  
Nhớ người em gái xưa.  
Tôi thấy phương trời cũ,  
Giăng giăng một hàng mưa.  
 
Mơ về đôi môi thắm,  
Cười ngày tôi lên đường.  
Quê ta chừng xa lắm,  
Giờ em có nhớ thương.  
 
Tôi có người em nhỏ,  
Xanh xanh đôi hàng mi.  
Môi hồng còn đương độ,  
Đã biết sầu biệt ly. 
(Nguyễn Hiền/Thiệu Giang – bđd) 

 
Nói và hát thế rồi, nay ta về lại với lời vàng bậc thánh-hiền từng khuyên-nhủ, như sau: 
 

“Vì thế, gác một bên  
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giáo huấn sơ đẳng về Đức Kitô,  
chúng ta hãy vươn tới  
trình-độ giáo huấn trưởng-thành  
mà không trở lại những điều căn-bản,  
là lòng sám-hối ăn năn  
vì những việc đưa tới sự chết,  
là niềm tin vào Thiên-Chúa,  
là giáo-lý về mấy loại phép rửa;  
là nghi-thức đặt tay,  
là vấn-đề kẻ chết sống lại  
và cuộc phán xét cuối cùng.  
Đó là điều chúng ta sắp làm,  
nếu Thiên-Chúa cho phép.” 
(Thư Do-thái 6: 1-2) 

 
Nói và đọc lời vàng khuyên-nhủ như thế rồi, hẳn bạn và tôi, nay ta cũng nhất-quyết làm được thế. Nói và 
làm, như lời đấng bậc thánh nhân hiền-lành hằng nhủ-khuyên để rồi đời mình chắc-chắn sẽ không còn 
bị ám-ảnh do bởi những nghi-ngờ hoặc ý-nghĩ vẩn-vơ về ai, người nào, ở trong đời. 

 
Trần Ngọc Mười Hai 
Và những quyết tâm không nhỏ 
về người em nhỏ ở đâu đó 
chốn Nước Trời trần gian    
rất hôm nay.  
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25. “Tình là một truyện muôn màu”, 
Tình là mình hạnh phúc thật mau 

Tình là một bài thơ sầu 
Tình là một niềm nhớ thương nhau.” 

(Văn Phụng – Tình) 
 

(Phil 1: 7-10) 
“Là bài thơ sầu”, “là mình thành nhớ thương nhau”, sao? Phải chăng, đó là thứ “Tình” của người mình, 
còn đó rất nhớ thương? Trả lời câu ở trên, bần đạo xin thưa như thế này: 
 
Hồi còn nhỏ, bần đạo thích được các anh chị dắt đi phố Lê Lợi Sàigòn và cứ dừng lại xem chàng trai nọ 
đứng ở góc phố cứ chìa 3 cây bài “Tây-Đầm-Xì” tráo qua/tráo lại rất nhanh rồi đố người đi đường xem 
cây “Xì Cơ” trốn đâu rồi? Bần đạo đây, nghĩ mình tinh mắt bèn chỉ vào chỗ nó vừa hiện rõ mồn một, 
nhưng khi chàng trai lật cây bài ra xem, mới thấy trật-lấc, thế mới chết. 
 
Kịp khi lớn lên, bần đạo lại cũng gặp một tay ảo-thuật sừng sỏ khác, là Lm Tiến Lộc CSsR chuyên làm 
trò tiểu xảo, cũng chìa ra cho mọi người xem nguyên bộ bài “cào”, xào qua/xào lại rồi bảo bé em gần đó 
rút bất cứ cây nào đưa cho ông để bỏ vào giữa. Bần đạo khi ấy lại thấy có em bé rút được cây “Xì cơ” 
rồi lật úp đưa cho nhà ảo-thuật tìm. Chẳng biết ảo-thuật-gia Tiến Lộc xào xáo thế nào rồi chìa cho người 
rút đúng cây bài giấu kín, là cây “Xì cơ” có trái tim cũng rất tình. 
 
Kể chuyện trên, bần đạo muốn nói lên rằng: “Tình người” đầy trữ-tình gồm tóm nơi cây “Xì cơ” dù có là 
“chuyện muôn mầu”, “thơ sầu”, hoặc bài cào sao đó, vẫn là chuyện của người đời, rất mọi thời. 
 
Kể thế rồi, nay bần đạo đây lại mời bạn/mời tôi, ta nghe tiếp câu hát khác, lại vẫn bảo: 

 
“Tình đẹp tựa mùa thu vàng, 
Tình mình nhiều mộng ước miên man. 
Tình là một chuyện huy hoàng, 
Tình mình là thành nhớ hoang mang. 
Yêu nhau khi xuân tươi thắm, 
Yêu nhau trong tiếng ca tiếng đàn.  
Yêu nhau trong muôn tia nắng, 
Yêu nhau trong ánh trăng mơ màng. 
Yêu nhau khi sương thu rơi, 
Yêu nhau khi hoa lá xanh tươi. 
Yêu nhau khi mưa đông rơi, 
Yêu nhau Yêu nhau mãi suốt đời.” 
(Văn Phụng – bđd) 

 
Có là chuyện gì đi nữa, thì “Tình Người” vẫn là thứ tình đời lúc này lúc khác, rất khác biệt. Có lúc, nó là 
tình-tự giữa hai người, mà thôi. Có khi, nó lại là thứ tình-tiết của hết mọi người, gửi đến muôn người. Có 
lần, nó lại là thứ tình phải có như người nhà Đạo vẫn bảo con dân dưới trướng, ở muôn nơi. 
 
Là tình Đạo hay tình đời, cũng vẫn là giòng chảy tình người ở dưới thế, khác với tình của động/thực-vật 
xinh tươi, bền muôn kiếp. 
 
Tình nhà Đạo hôm nay, gặp lúc có nhiều người thắc mắc hỏi han, để bề trên truyền-tải một định-nghĩa 
khá chắc nịch. 
 
Nói về “tình muôn mầu” ở nhà Đạo, vừa qua bần đạo lại hân-hạnh được “dự giờ” buổi học tập/bàn luận 
về chi-tiết nghe hơi lạ. Nay, ghi lại đôi giòng để bạn và tôi, ta san sẻ cho nhau. Sẻ san, bằng những 
câu/những lời lẽ nghe mãi vẫn không quên/không chán. Chán và quên sao được, khi câu chuyện này lại 
liên-quan đến mọi người và chính mình. 
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Thế nên, trước khi đi vào chi-tiết về những tình-tự, mời bạn/mời tôi, ta thử bước vào vườn hoa truyện kể 
để minh-hoạ, cho nhẹ nhõm. 
 
Truyện rằng: 

 
  Đệ tử đi một lúc lại quay lại hỏi Sư Phụ 

"Một người đang có bà vợ xinh đẹp, nay bảo người ấy nhường vợ lại cho con có được 
không?" 
Sư phụ trả lời "Không được!" 
Đệ tử: "Tại sao?" 
Sư phụ: "Vì nếu được thì ta đã xin nhường trước rồi". 
Đệ tử chới với: "Vậy thì phải làm sao?" 
Sư Phụ điềm tĩnh nói "Con hãy kiếm một cô trinh nữ xinh đẹp hơn để xin hoán chuyển 
với vợ ông ta." 
Đệ tử suy nghĩ một lúc rồi nói "NO, NO, NO...Bộ tui ngu sao sư phụ?" 
Sư phụ: "Thế thì mày là Sư Phụ tao rồi. Dẹp đi con!" 

Truyện kể rồi, nay ta đi vào vấn-đề chính là “Tình” của con người trong đó có phần diễn ý như sau: 
 

“Về lịch-sử, và trên thực-tế vẫn thế, giòng đời nhân-loại thấy biến-hoá thứ tình người diễn-biến 
giữa hai nhân-vật mà Tạo-hoá đã tác-thành, là tình mẹ cha, tức tình mẫu tử và phụ-tử. 
 
Dựa trên nền-tảng này, nhiều nền văn-minh/văn-hoá khác nhau lại đã dựng-xây đời người ở 
trong đó. Đây, không là chuyện ngẫu-nhiên, huyễn-hoặc mà là cung-cách thực-thụ mà thiên-
nhân/vạn-vật đã tìm thấy cho chính nó. Chính phát-xuất tự thứ tình khác-biệt của mẹ cha, mà sự 
sống của trẻ nhỏ đã xuất-phát và san-sẻ.  
 
Rồi từ đó, tình người phát-triển liên-hồi biến thành thứ tình khác phái này nọ nơi cung lòng của 
con người ở mỗi phía. Chính từ đây, nảy sinh sự khác-biệt và/hoặc tương-tự ở con người. Là 
người, mỗi phái-tính hoặc mỗi phía/mỗi bên đều giống nhau vì cùng là con người và cũng khác-
biệt nhau qua tư-cách của con người. 
 
Trước nhất, con người tăng-trưởng là do tình người thân-thương nơi tính-chất giống nhau, rất 
tương-tự về phái-tính, tức thứ tình cùng phái vẫn là chuyện tự-nhiên khi con người thương 
yêu/mến mộ nhau vì thấy người khác lại cũng giống như mình. Và rồi, theo bản-năng, lại cũng 
ghét bỏ các khiá-cạnh nào đó khác-biệt mình. 
 
Thành thử, ngay từ buổi đầu đã thấy xuất-hiện sự thể các người anh/người chị một phần nào 
được xã-hội-hoá cả về tình thương. Con người thời đầu sống theo đoàn-lũ/đám đông, và rồi đoàn 
ấy lại giết đi vị lãnh-tụ (tức bậc cha/chú) để thay thế. Rồi từ đó, phóng ngoại thuyết tự kỷ của 
Narcisse chuyên chiêm ngắm nét đẹp của bản thân. Chỉ vào thời sau này, trong lịch-sử nhân-
loại, mới có mối tình giữa người khác phái, đã trồi lên. Ở tình này, hàm-ẩn thứ tình-tự mà tiếng 
Đức gọi là “Aufhebung” (tức tình đậm sâu) xuất khỏi tình tự-kỷ rất Narcisse. 
 
Tình khác phái, lại mới mẻ và chế-ngự thứ tình cùng phái tính, Nhưng, vẫn không hoàn-toàn loại 
bỏ nhau, dù nhiều người có cảm-giác là mình từng có hoặc phải làm như thế. Đây là thứ tình nào 
đó cần diễn-tả cho đủ sắc-thái, rất mỹ-miều. 
 
Từ đó đã thấy rằng: Tình gia-đình như ta biết, chỉ phát-triển vào giai-đoạn muộn-màng từ “tình 
người khác phái” vốn phát-triển cũng khá chậm. Thành thử, tình mẹ/cha cũng như tình mẫu tử và 
phụ-tử đều ra như thế. Muốn hiểu biết về tình này, cần hiểu rõ tình phu-phụ là tình có cam-
đoan/cam-kết sống cả đời. Đây, là cung-cách để ta tiếp-cận những gì khác-biệt với ta, vượt quá 
cuộc sống ngắn-ngủi của con người. Điều này còn có nghĩa: đây là phương-cách giúp ta giáp 
mặt được sự chết cũng như sự sống, rất khác-biệt.” (Xem Lm Kevin O’Shea CSsR, Between two 
wars, Australian Catholic University Workshop 22/8/2015, tr. 6) 
 

Cuối cùng thì, có đồng ý hay không với thứ “Tình” muôn mầu/muôn sắc rất con người như thế không có 
nghĩa là: con người của ta sẽ cứ trẻ mãi/không già. Thế nên, lại có thắc-mắc những hỏi rằng “Tình 
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người”còn giữ mãi muôn mầu/muôn sắc hay không, khi về già? Đó là đại-ý của nhận-định ở bên dưới, 
vốn dĩ cho thấy các sắc mầu thực-thụ của tình người khi về già như sau: 
 

“Khi ta già, không phải già về hình dáng, tuổi tác mà già về nhận thức. Ta dần dần vô 
cảm với những vui buồn của cuộc sống, với những cuộc gặp gỡ, chia tay vì ta nhận ra đó là 
những vô thường của cuộc đời, thoáng đến rồi thoáng đi! 

Khi ta già, ta không còn những ham muốn của trẻ con, thay vì muốn nổi trội, muốn người 
khác công nhận thì ta lại muốn tự mình thừa nhận chính mình! 

Khi ta già, ta không còn thích so sánh mình với những người khác vì ta hiểu mỗi người 
luôn có những ưu, khuyết điểm khác nhau, ta sống thật với những suy nhĩ, cảm xúc của mình vì 
ta hiểu chỉ có ta mới biết ta muốn gì và ta cần gì trong cuộc sống này. 

Khi ta già, ta không còn thích chạy theo những mối tình chóng đến, chóng đi, ta luôn 
muốn tìm một ai đó hiểu mình, một bàn tay luôn nắm lấy tay ta trong bất kỳ hoàn cảnh nào.  

Khi ta già, ta không còn dùng từ ‘nếu mà, giá mà...’ vì ta hiểu có những thứ trong cuộc 
sống đã xảy ra thì không thể quay ngược thời gian lại, và ta phải chấp nhận, đối mặt với nó. 

Khi ta già, ta không còn thích tranh luận vì những quan điểm sống khác nhau, vì ta hiểu 
mỗi người luôn có một đời để sống, ai cũng có quyền chọn lựa và đi những con đường khác 
nhau, chỉ cần mỗi chúng ta phải có trách nhiệm  với những gì chúng ta đã chọn và con đường đó 
không gây ảnh hưởng xấu tới ai.  

Khi ta già, ta không nên vội đánh giá một người là xấu hay tốt, đúng hay sai, mà ta hiểu 
trước tiên là phải nhìn lại mình đã tốt hay chưa, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, và ta nên 
nghĩ ta có quyền phê bình người khác hay không khi mà bản thân ta chưa thật sự tốt? 

Khi ta già, nhìn thấy những lỗi lầm của người khác, ta không còn chê trách, chế diễu mà 
cảm thấy thương họ nhiều hơn và luôn muốn tìm cách giúp họ chuộc lại lỗi lầm. Và chính họ là 
những là những tấm gương giúp chúng ta phản chiếu, cảnh tỉnh lại chính mình! 

Khi ta già, ta chợt nhận ra ý nghĩa của những cuộc gặp gỡ, chia tay, những mất mát, thất 
bại, thành công trong cuộc sống đều có ý nghĩa riêng của nó! 

Khi ta già, ta càng nhớ về quá khứ, trân trọng những kỷ niệm đẹp mà ta đã có, những tình 
thương yêu mà người khác dành tặng cho ta, ta chợt nhận ra  đã có một thời  vụn vặt, trẻ con; 
nhìn lại những nỗi buồn với tâm trạng bình thản hơn. 

Khi ta già, ta không còn dùng những từ ‘để mai nhé, để sau này’ vì ta hiểu cuộc sống nay 
không ai biết trước những gì mà ngày mai sẽ xảy ra, và ta sẽ trân trọng hơn những giây phút của 
hiện tại. 

Khi ta già, ta không còn hứa nhiều như trước và không nên hứa khi ta chưa chắc đã giữ 
được lời hứa đó hay không vì ta hiểu mỗi lời hứa có thể mang lại hy vọng, niềm vui cho ai đó 
cũng như những nỗi buồn, thất vọng cho họ nếu những lời hứa không được thực hiện.  

Khi ta già, ta chợt thấy bình yên khi nhìn nụ cười trẻ thơ,vẻ đẹp trong sáng mà một thời ta 
cũng vậy. Ta thích ngắm nhìn ngày mới lớn lên, những giọt sương đọng lại trên lá, những bông 
hoa mới nở, những tia nắng nhạt dần khi hoàng hôn buông xuống. 

Khi ta già, ta thầm cám ơn những gì cuộc sống ban tặng cho ta, tình cảm thiêng liêng của 
gia đình, bạn bè, những người luôn nâng đỡ ta vượt qua những chông chênh của cuộc đời; 
những thất bại, khó khăn làm ta ngày một trưởng thành. Những người cần sự giúp đỡ của ta giúp 
ta thấy cuộc sống mình ngày càng ý nghĩa hơn! 

Và khi ta thật sự già, ta biết rằng hạnh phúc là cho đi chứ không phải là nhận; yêu thương 
một ai đó là làm cho họ hạnh phúc, không phải là chiếm hữu. Ta nhận ra mỗi con người đều có 
những lỗi lầm riêng của mình. Và ta hiểu, tha thứ, khoan dung cho người khác cũng chính là tha 
thứ, khoan dung cho chính mình. Ta yêu hơn cuộc sống này, yêu thương mọi người cũng như 
yêu thương chính bản thân ta.” 

 
Như thế là, già đâu không biết, chỉ biết có một điều, rằng: tình người, tình ta và tình của mọi người đối 
với nhau, sẽ không bao giờ già cả. Đó, là ý-tứ trổi-bật được người viết nhạc, ghi lại những giòng chảy 
đầy thương yêu rất hết tình, như ở dưới:  
   

“Tình là một chuyện âu sầu 
Tình là mình nhiều nỗi thương đau 
Tình là một chuyện chia lìa 
Tình là mình thổn thức -dêm khuya 
Tình đẹp tưạ mùa thu vàng 
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Tình là mình lệ ướt rơi tuôn 
Tình là một chuyện đau lòng 
Tình là mình mỏi mắt chờ trông 
 
Yêu nhau chi cho thương nhớ 
Yêu nhau chi khiến đôi mắt mờ 
Yêu nhau sao không đi tới 
Yêu nhau sao đã quên nhau rồi 
Yêu nhau chi cho tan mơ 
Yêu nhau chi cho mắt hoen mờ 
Yêu nhau chi cho thương đau 
Yêu nhau chi cho mãi âu sầu.” 
(Văn Phụng – Tình) 
 

Tình người, thật ra cũng chẳng “âu sầu mãi” đâu. Bởi, khi đã “yêu nhau (rồi) sao (ta lại) không đi tới?”. 
Và, khi đã “yêu nhau (rồi) sao (cứ) quên mau?” Phải chăng, là vì quên-lãng nên người nghệ sĩ hôm nay 
mới nhắc nhở bằng câu hát: 

 
“Đành rằng tình là âu sầu, 
Đành rằng tình là nhớ là đau. 
Đành rằng tình là chia lìa, 
Đành rằng tình là khóc đêm khuya. 
Đành rằng tình là ..đau buồn, 
Đành rằng lệ mình ướt rơi tuôn. 
Đành rằng tình là ..đau lòng, 
Đành rằng tình là mãi chờ mong. 
Nhưng sao ta mơ yêu mãi, 
Nhưng sao ta vẫn thương nhớ hoài. 
Mơ yêu đương trong tia nắng, 
Say sưa trong ánh trăng mơ màng. 
Bâng khuâng khi sương thu rơi, 
Cô đơn khi hoa lá tơi bời. 
Lang thang khi mưa rơi rơi, 
Mơ yêu đương mơ mãi suốt đời...... 
(Văn Phụng – Tình) 
 

Phải chăng, đó lại là và vẫn là thứ “Tình” cũng rất người, ở ngoài đời? Thế thì, tình người ở nhà Đạo, sẽ 
ra sao? Trả lời câu này, thiết tưởng bạn và tôi, ta cũng nên tìm vào vườn hoa đầy thứ tình ở Kinh Sách 
rất trong Đạo có những lời nhủ khuyên, như sau: 

 
“Tôi có những tâm tình như thế đối với tất cả anh em,  
đó là điều hợp lý, bởi vì tôi mang anh em trong lòng tôi.  
Khi tôi bị xiềng xích,  
cũng như lúc tôi bênh vực và củng cố Tin Mừng,  
anh em đều thông phần vào ân sủng tôi đã nhận được. 
Có Thiên Chúa làm chứng cho tôi:  
tôi hết lòng yêu quý anh em tất cả,  
với tình thương-yêu của Đức Kitô Giêsu.  
Điều tôi khẩn khoản nài xin,  
là cho lòng mến của anh em ngày thêm dồi dào,  
khiến anh em được ơn hiểu biết  
và tài trực giác siêu nhiên,  
để nhận ra cái gì là tốt hơn.” 
(Phil 1: 7-10) 
 

Nghe lời khuyên nhủ thế rồi, nay mời bạn và mời tôi, ta cứ hăng say hát lại và hát mãi lời người nghệ-sĩ 
vẫn hát những ý/lời sau đây: 
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“Tình đẹp tựa mùa thu vàng, 
Tình mình nhiều mộng ước miên man. 
Tình là một chuyện huy hoàng, 
Tình mình là thành nhớ hoang mang. 
Yêu nhau khi xuân tươi thắm, 
Yêu nhau trong tiếng ca tiếng đàn. 
Yêu nhau trong muôn tia nắng, 
Yêu nhau trong ánh trăng mơ màng. 
Yêu nhau khi sương thu rơi, 
Yêu nhau khi hoa lá xanh tươi. 
Yêu nhau khi mưa đông rơi, 
Yêu nhau Yêu nhau mãi suốt đời.” 
(Văn Phụng – bđd)     

 
Vâng. Cứ thế, mà yêu nhau. Yêu mãi yêu hoài thật đậm sâu, rất dài lâu. Yêu thế rồi, tự khắc sẽ thấy 
niềm vui lây lan đến với mọi người ở đời. Hết mọi thời. 
 

Trần Ngọc Mười Hai 
Vẫn muốn nói lên  
những lời yêu đương ấy 
với chính mình. 
Và mọi người.  
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26. “Trả lại anh, câu yêu mà anh đã tặng,” 
Trả lại anh, nhớ nhung mặn nồng cay đắng. 

Trả lại anh thư xanh, màu xanh ái ân. 
Dĩ vãng buồn, giống nghĩa trang. 

Cô đơn, như mộ không tên.” 
(Đức Quỳnh - Trả Lại anh) 

 
(1 Phêrô 5: 1-4)   

Anh hay em, mà lại hát câu ca này, rõ ràng như thể bảo: thôi “anh đường anh, tôi đường tôi; tình nghĩa 
đôi ta chỉ thế thôi!, cho rồi.” Bởi, có hát những câu đẹp đẽ như thế, nay đâu còn hợp thời-trang, tình-tự 
được nữa đâu, cơ chứ! 
 
Không tin ư? Mời bạn/mời tôi, ta nghe tiếp đôi ba ca-từ đến “phát khiếp” như sau:  
 

“Trả lại anh câu yêu em, tình yêu bất diệt.  
Trả lại anh với câu xây nhà bên suối.  
Trả lại anh hoa khô cài bên bướm xanh.  
Đây trang nhật ký đôi ta.  
Đang ghi sao đành dở dang.  

 
Khi em yêu anh còn cô gái thơ ngây.  
Nay em xin anh trả em lúc ban đầu.  
Yêu anh em đâu ngờ duyên kiếp ba sinh.  
Van anh quên đi như khi ta chưa hề quen.” 
(Đức Quỳnh – bđd) 
 

Quả là, rất đúng. Hôm nay đây, ở thời buổi này, lại vẫn có những sự thể, thật dễ nói câu “van anh quên 
đi khi ta chưa hề quen”. Bởi, có quen nhau cho lắm, rồi cũng thấy rối-rắm như trạng-huống đang xảy ra 
ở nhà Đạo. 
 
Trạng-huống hôm nay, lại đã có những lời/lẽ rất thương đau như tin tức được loan-truyền trên báo/đài 
truyền-thông, như sau: 
 

“Đức Tổng Giám-mục Charles Chaput cảnh-giác việc phân-cấp cho các Hội-đồng Giám-mục có 
được một số quyền-về kỷ-luật bí-tích, đã phát-biểu: 
 
Giáo-hội là ‘Công-giáo’ còn gọi là ‘phổ quát’. Đúng là chúng ta cần tôn-trọng sự khác-biệt về tính-
cách văn-hoá giữa các tín-hữu. Nhưng, ta đang sống trong thời-đại có nhiều đổi-thay trên qui-mô 
toàn-cầu có những rối-loạn và bất-ổn. Nhu-cầu cấp-thiết của ta là sự đoàn-kết. Và nguy-hiểm lớn 
nhất của ta là sự phân-cấp. 
 
Hỡi anh em, 
Ta cần phải rất thận-trọng về việc phân-cấp các vấn-đề về kỷ-luật và tín-điều quan-trọng cho 
phép các Hội-đồng Giám-mục ở các quốc-gia và khu-vực, đặc-biệt khi có áp-lực buộc ta theo 
chiều-hướng đó kèm một tinh-thần tự khẳng-định và đề-kháng… 
 
500 năm trước, ở vào thời-điểm giống hệt hôm nay, Erasmus của Rotterdam đã viết rằng: sự 
hiệp-nhất của Hội-thánh là đặc-trưng quan-trọng vào bậc nhất. Ta có thể tranh-luận về những gì 
Erasmus tin-tưởng thực-sự; và, những gì ông nói trong bài viết của ông. Nhưng, ta không thể 
tranh-luận về những hậu-quả xảy đến khi sự hiệp-nhất cần-thiết của Giáo-hội bị bỏ qua. Trong 
những ngày sắp tới đây, xin chúng ta nhớ rằng: tầm quan-trọng của sự hiệp-nhất và những gì nó 
đòi hỏi nơi ta, và những gì mất đoàn-kết trong các chuyện nghiêm-trọng như thế có thể mang lại. 
” (X. www.Tâmlinhvaodoi.net, Tóm-lược diễn-tiến Thượng Hội-đồng Giám-Mục về Gia-đình, 
17/10/15) 
 

http://www.tâmlinhvaodoi.net/
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Thật ra thì, Thượng Hội Đồng Giám Mục 2015 diễn-tiến cũng không tệ. Chỉ mỗi điều, là: các nghị-phụ 
nhà mình, nay có quyền phát-biểu/tỏ-bày ý-kiến tư-riêng của các phe/nhóm khác nhau trong Hội-thánh 
thế giới. Không chia rẽ hoặc phân-biệt mà chỉ mỗi khác nhau về chánh-kiến/lập-trường. Và, khi đã đi 
vào hiện-thực, thì phe/nhóm nào cũng sẻ-san đường-lối cũng rất chung, thôi. 
 
Đó là điều, mà nhiều đấng bậc lâu nay vẫn tỏ-bày ý-kiến về các khó-khăn của Giáo hội khi tiếp-cận các 
vấn-đề nhức-nhối về người Đồng-tính luyến-ái. 
 
Giám mục Geoffrey Robinson từng viết nguyên cuốn sách để bàn về vấn-đề này, vào lúc trước khi 
Thượng Hội Đồng Rôma  khai mạc hồi tháng 10/2015 mà Chuyện Phiếm Đạo Đời đã trích-dịch nhiều 
qua các bài phiếm lai rai, đây đó. Nay, lại xin tiếp tục triển-khai thêm một số lý-chứng từng tạo khó-khăn 
cho Giáo-hội khi cần thay-đổi giáo-huấn mình vẫn dạy. 
 
Để bà con có thể bàn-bạc chuyện gay-go theo chiều-hướng nhẹ-nhàng, xin mạo muội, đề-nghị bạn và 
tôi, ta nghe câu chuyện tiếu-lâm chay ở dưới, khi kể về những cái khó trong chung sống:   

  
Lão vốn mang tiếng cả khu chung cư là sợ vợ và đang di căn sang giai đoạn cuối là khiếp vợ, thế 
mà tối nay thấy tiếng lão quát vợ rung chuyển các tầng. Kính trọng quá đi. Đàn ông là phải thế 
chứ. 
Nhà cháu chạy sang đứng ngoài cửa. 
-Choang!Choang! (Tiếng bát vỡ kinh quá) 
-Bụp! (Một cú đá chéo góc). 
- Im mồm, tôi bảo cô im đi cơ mà...Im để cho tôi nói, cô đã làm nhơ cái mặt tôi ở khu chung cư 
này rồi, ai cũng bảo là: tôi sợ vợ, ngay cả lão Vinh kia hễ gặp tôi là nói kháy, là đá đểu rằng tôi sợ 
vợ. Bây giờ thì đừng hòng. Hôm nay tôi phải dạy cô một lần cho biết. 
 
- Choang! Rắc! Ùm! (tiếng bát vỡ, và cả tiếng ly/cốc, chân bàn gãy, nghe kinh khủng quá) 
- Tôi đi ra khỏi nhà là cô la, về muộn một tí thì cô chửi, gặp phụ nữ thì cô cho là tôi đã cặp bồ, cái 
ví của tôi cô xẻo hết từng đồng tiền lẻ, cái máy điện thoại của tôi mang về, là cô kẹp chặt trong 
nách, cô một vừa hai phải thôi, nhớ rõ chưa? Nhớ chưa? Há miệng ra mà vâng trước mặt tôi 
ngay, há ngay ra! 
- Bốp. Bốp. Bốp. (Rõ ràng có tiếng đánh từ bàn tay phải của lão đập vào má trái người vợ). 
- Cô ngó lên tầng 15 mà xem, cái lão dê già ấy đấy, ai không biết là lão sát gái, vợ lão cũng biết 
mà có dám hó hé gì, đâu? Tôi nói thế có đúng không? Thế mà, mới thấy tôi búng vào má em nào 
một phát, vỗ lưng, vuốt tóc một cái thì cô lồng lộn lên là thế nào? Cô chửi tôi cứ như đảng và nhà 
nước chửi bọn phản động, thế nghĩa là thế nào? Từ giờ trở đi, chừa ngay cái thói bắt nạt chồng 
nghe chưa, chồng thay cha thay mẹ, hễ nói một câu là vợ phải dạ một câu, nghe chưa? 
Viu...viu...viu...(Ôi giời đá gió đây, gọi là song phi đấy!) 
- Cô đưa con dao cho tôi, đưa đây! Tôi sẽ chặt ngón tay của cô để cô luôn nhớ rằng, cô là vợ, 
tức là ở dưới cơ chồng, cô hiểu chưa, đưa dao đây! 
 
Nhà cháu hoảng quá, phải cứu cô ấy chứ, nhà cháu xô cửa lao vào trong. Lão hàng xóm đằng 
đằng sát khí đứng giữa phòng, bát chén, cốc ly vỡ tung tóe cứ như trung tâm thủ đô Kiev. Nhà 
cháu ôm ghì lấy lão: 
-Ấy... Bình tĩnh đã... Ai lại đánh mắng vợ con như thế hả giời?... 
-Nhưng em không thể chịu được, điên lắm rồi, phải dạy vợ cho ra dạy bác ạ. 
-Thế cô ấy đâu, cô ấy đâu? 
-Cô ấy về quê hôm qua rồi bác ạ.” (trích truyện kể của Nguyễn Quang Vinh) 

 

 
Kể truyện tiếu-lâm chay như thế, chỉ để nói lên điều này, là: trong đời người, vấn-đề nào cũng có mặt 
phải/mặt trái của nó, hết. Việc gì đề ra, cũng có người thuận, có người chống lại ý-tưởng của người 
khác, có khi cả ý-tưởng của chính mình vừa nói xong cũng chống hết. 
 
Để chuyện phiếm hôm nay thêm phần đa-dạng, xin bạn và tôi, ta nghe thêm đôi điều về một nhân-vật lỗi 
lạc ở trời Tây nuớc Nga, đó là nhà văn Leon Tolstoy cũng có ý-kiến rất “thực” về nền thần-học Hội-thánh 
rất chung, như sau: 
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“Cuối thời mình, đặc-biệt là vào lúc ông viết truyện giả-tưởng nổi tiếng hồi thập niên 1860 và 
1870, lúc ấy ông cho xuất-bản cuốn “Chiến-tranh và Hoà-bình” cũng như cuốn “Anna Karina”, 
tác-giả Leon Tolstoy đã bị rung-động bởi cơn khủng-hoảng cá-thể và về tinh-thần, đến độ ông đã 
phải dừng lại không viết tiểu-thuyết nữa.  
 
Khi ấy, tưởng chừng như ông đang rơi vào nỗi rã-rời tuyệt-vọng, đến khủng-hoảng, cứ bận-tâm 
nhiều với chuyện chết chóc và tự vẫn. Và khi ấy, ông lại đã trải-nghiệm một hiện-hữu rất đơn-
thuần về một niềm tin vô-vọng, cứ nghĩ mình chỉ là mớ bòng bong, hỗn-tạp, sống không mục-
đích. Và khi ấy, ông thấy cuộc đời con người đích-thị là ác-thần/sự dữ, rất không sai. Trong nỗi 
khốn-cùng sâu lắng về hiện-sinh, Leon Tolstoy đã nhớ về Đạo Chúa mà ông từng sống vào thời 
thơ-ấu. Và rồi, ông tìm lại được một vài hy-vọng nhỏ trong liên-tưởng đến tín-hữu chân-phương, 
giản-dị mà ông đã cùng sống cũng như lớn lên với họ, trong quá-khứ.  
    
Ông nhìn thấy nơi tín-hữu bình-dị ở quê nhà, một gương sáng sống đời người đích-thực, đầy 
đặn. Và, nỗi nhớ này đã khích-lệ ông khởi-đầu suy-tư/học-hỏi sâu-sắc về giáo-huấn trong Đạo 
mà ông gặp được ở Tin Mừng. Khủng-hoảng về linh-đạo và hệ-quả nó dẫn đến được ông ghi lại 
từng chi-tiết trong các tác-phẩm không giả-tưởng chút nào, được ông dùng để làm lực đẩy cho 
các bài viết cùng các sách về cuộc sống tâm-linh cụ-thể, như: Một lời xưng thú: Những gì tôi tin” 
và “Vương Quốc Nước Trời, ở bên trong con người quí vị.” (x. Leon Tolstoy, The Life of Jesus 
The Gospel in Brief, Harper Perennial 2011, Foreword, tr. Vii) 
 

Sau đến, là ý-kiến của Gm Geoffrey Robinson khi ông nói đến khó-khăn trong giải-quyết vấn-nạn/đòi hỏi 
phải có thay-đổi trong chính-sách đối xử và suy-tư về người đồng tính luyến-ái, lý sự như sau: 
 

“Lý-do khác khiến ta cần đổi thay giáo-huấn Hội-thánh Công-giáo, là vì giáo-huấn ấy chỉ là những 
tuyên-ngôn mang tính khẳng-định từ trên hơn là chú-trọng vào bàn-luận, thương-thảo.  
 
Yếu-tố hiệp-thông và cộng-sinh, là khía-cạnh thiết-yếu làm nền cho hôn-nhân giữa hai người, 
miễn là họ theo-đuổi những điều sau đây: 

- chúng phải là yếu-tố thiết-yếu cho từng cuộc hôn-nhân riêng-rẽ, không cần biết hoàn-
cảnh của mỗi cặp có ra thế nào đi nữa, phải thế chứ? 
- chúng phải là những yếu-tố thiết-yếu cho mỗi động-tác xác-thịt chứ? Động-tác thực-hiện 
dựa trên căn-bản nào? 

 
Như, trường-hợp cặp hôn-nhân đặc-biệt nọ được các chuyên-gia y-tế khuyên can đừng nên có 
con, nếu không trẻ bé sẽ phải bị bệnh nghiêm-trọng và tật nguyền bảm-sinh/di-truyền, nên họ đi 
đến quyết-định nuôi con nuôi hơn là có con do mình sinh. Làm thế, họ có chống lại ý Chúa 
không? Có cặp khác nghĩ rằng mình đã có khá nhiều con rồi, nên không có khả-năng tài-chánh 
và tâm-lý để có thêm con nữa sợ rằng sẽ nặng gánh gia-đình. Dựa trên căn-bản nào ta khẳng-
định rằng họ làm thế là chống lại ý Chúa, đây? 
 
Rất nhiều trường-hợp khó-khăn khi nhiều người vẫn tuyên-bố là họ biết ý của Chúa, nữa. Vậy thì, 
nếu ta khẳng-định rằng đó là ý của Chúa và cũng là trật-tự thiên-nhiên, vậy thì cả hai khía-cạnh 
hiệp-thông và cộng-sinh đều nhất-thiết phải có mặt trong mỗi động-tác ăn-nằm xác thịt như một 
hành-xử được chứng-thực hoặc là khẳng-định chân-phương, giản-dị chứ? Nếu đó là hành-động 
được chứng-thực, thì đâu là chứng-cớ? Thế, tại sao tài-liệu của Giáo-hội lại không đưa chứng-cứ 
nào như thế? (*6) Phải chăng bất kỳ chứng-cứ nào cũng phải bao gồm kinh-nghiệm từng-trải của 
hàng triệu người trong cố-gắng phối-hợp dục-tình, thương-yêu và việc cộng-tác sản-sinh cuộc 
sống mới trong bầu khí hỗn-độn của dục-tính con người và tính phức-tạp nơi sự sống con người 
chứ? Phải chăng lý-tưởng bao giờ cũng lẫn lộn với thực-tại? 
 
Nếu giáo-huấn của Hội-thánh chỉ là khẳng-định từ trên ban xuống, thì có chăng lý-do hỏi rằng tại 
sao ta lại không được phép áp-dụng nguyên-tắc hợp lý cứ luôn bảo: những gì dễ khẳng-định 
cũng dễ dàng bị bác-bỏ, không? Nếu chuyện ấy không hơn gì một khẳng-định, thì việc  thực-sự 
quan-trọng là: ai là người khẳng-định hoặc làm sao mà việc ấy lại được khẳng-định ra như thế? 
Đâu là lý-luận có lợi cho sự việc khẳng-định rằng việc ấy sẽ thuyết-phục được một lương-tâm cởi 
mở và lương-thiện, đây? (Xem thêm Gm Geoffrey Robinson, The 2015 Synod: The Crucial 
Questions: Divorce and Homosexuality, ARF 2015, tr.15-16) 
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Nói cho cùng, có bàn-thảo nhiều về vấn-đề sống cùng và sống với những người đồng-tính luyến-ái 
và/hoặc chuyện vợ-chồng đã ly-dị rồi tái-giá, có được hiệp-thông rước lễ hay không vẫn là luật lệ có từ 
một khẳng-định từ trên phán xuống. 
 
Nói cho cùng, thì có đụng chuyện trong chung sống hoặc phải giải-quyết những nố khó-khăn trong sống 
đời thực-tế hôn-nhân, luyến ái, mới thấy rằng: chuyện đời thật không dễ. Không dễ hiểu, cũng chẳng dễ 
cảm-thông nếu mình không ở cùng một hoàn-cảnh, với người trong cuộc hoặc bị-động. 
 
Nói cho cùng kỳ lý, thì: tất cả chỉ để bạn và tôi, ta có cơ-hội điểm phiếm ba điều bốn chuyện, không phải 
do mình hoặc thiết-thân với chính mình, gia-đình mình. 
 
Nói cho cùng và cho ngay, chi bằng ta cứ vào vườn hoa Lời Chúa có những Tin Mừng để đời như tác-
giả người Nga ở trên từng trải-nghiệm.  
 
Nói cho cùng, cũng nên nhìn về quá-khứ trong đó mình từng được nghe nhiều và học nhiều, những điều 
do bậc thánh-hiền vẫn từng bảo: 

 
“Cùng các bậc kỳ mục trong anh em,  
tôi xin có mấy lời khuyên nhủ,  
vì tôi cũng thuộc hàng kỳ mục,  
lại là chứng-nhân những đau khổ của Đức Kitô  
và được dự phần vinh quang sắp tỏ hiện trong tương lai.  
Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em:  
lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng,  
nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn,  
không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn,  
nhưng vì lòng nhiệt thành tận tuỵ.  
Đừng lấy quyền mà thống-trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em,  
nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên.  
Như thế, khi Vị Mục Tử tối cao xuất hiện,  
anh em sẽ được lãnh triều thiên vinh hiển không bao giờ hư nát.” 
(1 Phêrô 5: 1-4)   

 
Nói theo nhà Đạo, thì như thế. Như thế, tức làm sao để các bậc kỳ-mục/thủ-lãnh cũng như dân-gian 
dưới trướng được sống đời thoải-mái trong yêu thương. Chứ không chỉ câu-nệ luật lệ, mà thôi. Dù luật 
ấy có là giáo-luật. Dù điều ấy có là giáo-huấn rất “khẳng-định” từ trên phán xuống. 
 
Nói theo kiểu người ngoài luồng, ngoài đời là nói bằng cung-giọng/điệu hát có lời ca rất âm-thầm, nhè 
nhẹ đầy chất thương yêu như người thường ở huyện, vẫn cứ hát những câu như: 

  
“Trả lại anh câu thơ người em tóc thề  
Trả lại anh khóc thương cho phận con gái  
Trả lại anh tương tư mà anh đã trao  
Bên nhau tình nhớ với thương  
Xem như cơn mộng mà thôi  
Coi nhau như bạn mà thôi.” 
(Đức Quỳnh – bđd) 
 

Hát thế rồi, ta lại tìm đến những truyện kể do bạn-bè/người thân những sưu-tầm để ta viết phiếm. Viết 
cho đời thêm phấn-chấn. Nghe kể, cho đời mình được nhiều tiếng cười vẫn quẩn quanh đâu đó, những 
muốn vui, như sau:  
 

“Cô sinh viên nọ, bận tâm về chuyện bồ-bịch và gia-đình, nên đã biên thư hỏi ý mẹ như sau: 
-Kính thưa mẹ, mọi việc đang diễn ra tốt đẹp ở trường. Con đã gặp một anh sinh-viên tuyệt-vời 
nhất từ trước tới nay. Anh ấy học năm thứ ba. Anh ấy chơi bóng đá, đang học để chuẩn-bị ra 
trường làm bác-sĩ, đạt hạng xuất-sắc, dáng người cao ráo, đẹp trai. Con đã hẹn đi chơi với anh 
ấy 8 bận  rồi và đã mặc 8 chiếc áo đầm mà con có. Giờ, thì con cần thêm một chiếc áo nữa, để 
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cho buổi hẹn sắp tới, bởi vì anh ấy đã mời con đi xem hát với anh ấy. Mẹ có vui lòng gửi cho con 
25 đôla, để con mua một chiếc áo mới được không, hả mẹ?  
Bà mẹ trả lời: 
-Đâu cần phải mua áo mới làm chi cho rắc rối thế con. Hãy tìm một bạn trai mới và làm lại từ 
đầu, thế thôi!” (truyện kể trên mạng, không ghi tên tác-giả) 
 

Truyện kể ở trên mạng, có thể cũng là chuyện đời người rất kinh-nghiệm. Kinh-nghiệm của người mẹ ở 
trên chưa chắc đã là “giáo-huấn” ở đời, như một khẳng-định từ trên xuống. Cũng có thể, chỉ là chuyện 
thời xưa thích-hợp cho thế-hệ già nua, tuổi tác, rất khô-cứng. Chí ít, là chuyện luật và lệ ở nhà Đạo, 
dành cho người đi Đạo, sống đời thực-tế rất luật-lệ, mà thôi. 
 
Nói thì nói thế, chứ cũng tùy bạn tùy tôi, ta đứng từ góc độ nào mà nhìn đời, rồi xử-thế.  
 
Nói thì nói thế, nay xin bạn và tôi, ta cứ hiên-ngang bước vào giòng đời dù đổi-thay hay vẫn thế, cũng 
cứ mặc. Cứ hát lên, câu ca/điệu nhạc dù buồn phiền hay phấn khởi, vẫn cứ hát cho đời lên hương. Để 
rồi, ta sẽ cùng sống với mọi người, suốt những ngày còn lại trong cõi đời đầy đổi thay, như thế này: 

 
“Trả lại anh câu yêu em, tình yêu bất diệt.  
Trả lại anh với câu xây nhà bên suối.  
Trả lại anh hoa khô cài bên bướm xanh.  
Đây trang nhật ký đôi ta.  
Đang ghi sao đành dở dang.  
Khi em yêu anh còn cô gái thơ ngây.  
Nay em xin anh trả em lúc ban đầu.  
Yêu anh em đâu ngờ duyên kiếp ba sinh.  
Van anh quên đi như khi ta chưa hề quen.” 
(Đức Quỳnh – bđd) 
 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Cũng đã trải-nghiệm những ngày buồn  
Có câu ca, bài hát rất không vui 
Như mọi ngày. 
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27. “Tôi bảo tôi mãi mà tôi không nghe không nghe” 
Nhất quyết yêu người, cả người thực thà gian dối 

Tôi bảo tôi mãi mà tôi không nghe không nghe 
Cứ cố yêu người dù rằng người đang lừa người.” 

(Phạm Duy – Tôi Bảo Tôi Mãi Mà Tôi Không Nghe) 
 

(Êphêso 1: 16-18) 
Có thật không đấy? Cái gì mà lại “cứ bảo mãi không nghe không nghe”, là sao thế? Bảo ai? Bảo gì thế? 
Nếu chỉ bảo, có mỗi mình tôi thôi, thì có thể là như thế, thật cũng đúng thôi. Thế nhưng, bảo gì thì không 
bảo, sao lại cứ bảo và ban những lời rằng: 

 
“Tôi bảo tôi mãi mà tôi không nghe không nghe 
Mới chớm yêu đời lại buồn vì đời mau hết 
Tôi bảo tôi mãi mà tôi không nghe không nghe 
Mới biết ái tình là ngờ mình yêu còn ít. 
 
Tôi bảo tôi mãi mà tôi không nghe không nghe 
Quyến luyến bạn bè để rồi về nhà mong nhớ 
Tôi bảo tôi mãi mà tôi không nghe không nghe 
Cứ thích la cà để rồi chợt thương người nhà. 
 

À thì ra, tác-giả lại đã tự mình bảo mình mãi, mà mình nào muốn nghe theo, nên mới than và vãn rất 
nhiều lời, rằng: 
   

“Đời sinh tôi ra tôi ra như thế! 
Đời sinh tôi ra tôi ra như thế! 
Thương tôi thương tôi cho sống say mê. 
Không thương không thương xin giết tôi đi ! 
 
Đời sinh tôi ra tôi ra như thế ! 
Đời sinh tôi ra tôi ra như thế! 
Thương tôi thương tôi cho sống say mê. 
Không thương không thương xin giết tôi đi! 
(Phạm Duy – bđd) 
 

Ấy! Đâu dễ như thế. Giết người và giết tôi không được, nên chàng lại hát vẫn một lời, rằng:  
 
“Tôi bảo tôi mãi mà tôi không nghe không nghe! 
Cứ nói những lời mọi người hằng ngày không nói. 
Tôi bảo tôi mãi mà tôi không nghe không nghe! 
Cứ chối không làm đàn cừu làm con vẹt nữa. 
Tôi bảo tôi mãi mà tôi không nghe không nghe! 
Cứ hát những lời buồn rầu mà người ta giấu. 
Tôi bảo tôi mãi mà tôi không nghe không nghe! 
Cứ hát vui đùa chọc cười người quên nụ cười. 
(Phạm Duy – bđd) 
 

À thì ra. Nghệ sĩ già nhà mình, lại cứ viết hoài và viết mãi những lời lẽ rất ý-nhị thuộc mọi thời, mới như 
thế. Có như thế, “chàng trai già đất Việt” mình mới ngán ngẫm cuộc đời, bèn thêm mãi lời ca rất nên 
nghe, rằng: 

 
“Đời sinh tôi ra tôi ra như thế! 
Đời sinh tôi ra tôi ra như thế! 
Thương tôi thương tôi cho sống say mê. 
Không thương không thương xin giết tôi đi! 
Tôi bảo tôi mãi mà tôi không nghe không nghe 
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“Đứng giữa hận thù chỉ ngờ mình là Horace 
Tôi bảo tôi mãi mà tôi không nghe không nghe 
Chiến đấu quân thù mà tìm chưa ra thù ghét 
Tôi bảo tôi mãi mà tôi không nghe không nghe…” 
(Phạm Duy – bđd) 

 
À thì ra, do bởi ông viết những lời như: “Đời sinh tôi ra tôi ra như thế”, chứ không phải “Trời sinh tôi ra 
tôi ra như thế”, nên mới thế vậy. Và, giả như người dặn dò và phán bảo, lại là thánh-nhân hiền-lành thời 
buổi trước, hẳn sẽ khác. Khác ở điểm, là: thánh-nhân hiền-lành chỉ nói và bảo như sau: 
 
 “Bởi vậy, cả tôi nữa, từ khi được nghe nói về lòng tin của anh em  

vào Đức Giêsu, và về lòng mến của anh em đối với toàn thể dân thánh,  
tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa vì anh em,  
khi nhắc tới anh em trong những lời cầu nguyện của tôi.  
Tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô,  
Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan  
để mặc khải cho anh em nhận biết Người.  
Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ,  
đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được,  
nhờ ơn Ngài kêu gọi,  
đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú  
anh em được chia sẻ cùng dân thánh.” 
(Êphêsô 1: 16-18) 
 

Và, những lời bảo ban/dặn dò từ đấng bậc cỡ chóp bu của Hội thánh vào hôm đó, thì sao? Sao lại có 
những lời như thể bảo: 

 
“Từ buổi họp Thượng Đỉnh vào độ tháng 10 năm 2014 đến giờ, Đức Phanxicô đã cắt bỏ một 
cách thê-thảm những lời tuyến bố công-khai của ngài về việc ngài hỗ-trợ cho một đổi-thay diễn 
biến ở Giáo hội Công-giáo trong việc xử thế với các gia-đình nào bị rối rắm.” Đây là nhận-định 
của Sandro Magister, một Quan-sát-viên khá nổi cộm về các diễn-biến xảy ra ở Vaticăng, ông 
từng viết nhiều bài cho tờ L’Espresso. 
 
Tác-giả Sandro Magister nhấn mạnh rằng: mặc dù Đức Giáo Hoàng từng đưa nhiều chỉ-dẫn nói 
là ngài ủng-hộ đề-nghị của Hồng Y Kasper vào độ trước ngày Hội Thượng Đỉnh diễn ra ở Rôma. 
Tứ lúc ấy đến nay, ngài thôi không nói về đề tài này nữa. Tác-giả Sandro Magister còn ghi chú 
thêm, là: Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tiếp-tục nói thẳng thừng về nhiều vấn-đề khác trước 
công-chúng. Nhưng, ông còn tiết-lộ thêm rằng: “ từ dạo cuối năm 2014 đến nay, vẫn chưa có 
đến một dịp thuận nào để ngài đưa ra dù một yểm-trợ nhẹ-nhàng nhất đối với mô-hình mới do 
các nhà canh-tân đưa ra.” (xem Bản tin trên tờ The Catholic Weekly ngày 17/5/2015 tr. 3 có đầu 
đề là: ‘Soft pedal’ on troubled marriage’) 
 

Và một tin khác cũng trên tờ Tuần báo này, lạ đã ghi rằng: 
 
“Một giám-mục người Anh hôm rồi, lại đã hoan-nghênh/cổ võ cho bản tuyên-ngôn của chừng 500 
linh-mục ở nước này hối-thúc Thượng Hội Đồng Rôma năm nay hãy cho biết lập-trường của 
Giáo-hội khẳng-định về giáo-huấn của Giáo hội về hôn-nhân.  
 
Giám mục Mark Davis thuộc giáo-phận Shresbury đã cảm kích các linh-mục từng ký vào bản 
tuyên-ngôn nói trên ngõ hầu “kiếm tìm một đường lối vui vẻ chưa từng có vào độ trước hầu can-
dự vào cuộc bàn-thảo đi dần vào ngày hội của Giáo-quyền Rôma, tháng 10 năm 2015 này. Giám 
mục Shresbury còn nói thêm, là: các linh-mục đã nhận ra rằng phải luôn có lòng quả cảm rất 
siêu-nhiên ghê lắm mới có thể đứng trụ về chân-lý của Giáo hội, ở thời buổi có nhiều khủng-
hoảng và lẫn lộn hôm nay. 
 
Ý-kiến của Giám mục Davis lại khác hẳn tuyên-bố của Hồng y Vincent Nichols từng khiển-trách 
các linh-mục nhà mình về việc công-bố cho báo-chí/truyền-thông về một tuyên-ngôn công-khai 
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như thế. Giám mục này cho rằng: cuộc bàn cãi về các vấn-đề này, lâu nay không được nhà báo 
tường thuật theo cung-cách tốt đẹp nhất. 
 
Ở Hoa kỳ, có đến gần 1000 linh-mục nay từng ký một tuyên-ngôn tương-tự hầu kêu gọi Thượng 
Hội Đồng Giám mục ở Rôma nên có một thông-báo rõ ràng ngõ hầu làm dịu bớt sự lẫn lộn/ngộ 
nhận về giáo-huấn của Hội-thánh.” (xem The Catholic Weekly ngày 17/5/20215 tr. 3 có đầu đề là 
‘Bishop applauds priest’ call for synod statement’)  

  
Để cho vui cả làng Đạo lẫn đời, nay có bạn bè/người thân vừa gửi cho bần-đạo một truyện kể nghe như 
chuyện thường ngày ở huyện dân-gian có người bệnh/người lành cứ là thăm viếng nhau một vài lúc, lại 
cứ hỏi han rồi xin xỏ những chuyện rất khó, như sau: 

 
“Có cô hoa hậu nọ đến bệnh-viện thăm thương binh ở quân y-viện. Đến bên giường một chiến-sĩ, 
cô ta hỏi: 
-Nhiệm-vụ của anh là gì? 
-Giao-liên. 
-Vậy thì cho em hôn lên ‘đôi hài vạn dặm của anh’. Nàng nói rồi hôn lấy hôn để lên đôi bàn chân 
của anh lính. 
-Còn anh? 
-Sĩ-quan tham-mưu. 
-Ôi… Cho em hôn lên ‘bổ tổng tham-mưu’ của anh đi! 
Hôn lên trán chàng sĩ-quan xong, qua giường kế tiếp, cô hoa-hậu dạn-dĩ nựng yêu: 
-Nào, chàng trai dũng-cảm, hãy nói cho em biết binh-chủng của anh đí? 
-Cậu lính trẻ hoảng-hốt co đầu gối lên bụng, mặt đỏ bừng đáp: 
-Em.. em xin chị …đừng .. Em ở bên Pháo-binh!?!” (Trích truyện kể ở trên mạng, gửi đã lâu). 
  

Truyện kể chỉ có thế. Không nói nhiều. Cũng chẳng diễn chẳng tả được bao nhiêu. Nhưng mọi người 
cũng đều hiểu ý-nghĩa tóm gọn trong đó. Nhưng có những chuyện về: việc bảo ban trong gia-đình, lại 
thấy một số nhân-sĩ cũng như đấng-bậc-thày-dạy lại vẫn minh-định và/hoặc chú-giải các đoạn thánh-
kinh có liên-quan đến tình-tự gia-đình nhiều khó-khăn/xung khắc, được kể ở trình-thuật mà người đọc 
mới nghe qua, đã thấy khó.  
 
Nhưng, nếu hiểu đúng ý người viết cũng như tìm-hiểu tình-trạng các gia-đình ở Địa Trung Hải, người 
đọc sẽ thấy đôi điều ghi ở trình-thuật Tin Mừng này/khác có những câu thật cũng khó nghe, nếu ta 
không được diễn-nghĩa, cho đúng. Đó, là đoạn viết từ Tin Mừng Gốc, còn gọi là Tin Mừng “Quelle” ở 
trình-thuật Luca đoạn 12 câu 51-53 đại ý bảo: 

 
“Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà-bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em 
biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một 
nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại 
con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng 
chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng." 

 
Còn nhớ ý-chính trình-thuật này, khi trước cũng được đấng bậc giải-đáp thắc-mắc trên tờ The Catholic 
Weekly ở Sydney được trích đăng trên Chuyện Phiếm Đạo Đời có nhan đề Ià ”Ngày nào anh yêu em” 
NXb Hội Nhà Văn năm 2013, tr. 131-132, như sau: 
  

 “Nếu đưa đoạn này ra khỏi bối cảnh lời lẽ của Kinh thánh, ắt là ta sẽ nghĩ rằng Chúa 
Giêsu đến Ngài chỉ đem đến những bất bình cùng cãi tranh thôi; và như thế,ta cũng sẽ thôi 
không còn theo chân Chúa nữa.Thế nhưng, như một bạn đồng nghiệp rất khoa bảng chuyên chú 
giải Thánh Kinh của bổn báo đã từng nói: “Nếu ta lấy bất cứ câu Kinh thánh nào đem ra khỏi bối 
cảnh Lời Chúa, ắt hẳn còn lại chỉ là những chương đoạn ngớ ngẩn, chẳng nghĩa lý!” Và, đây là 
một trong những cái-gọi-là vớ vẩn, vẩn vơ ấy. 
 

Bởi thế nên, ta hãy đưa bản văn/câu nói ấy vào với bối cảnh của toàn bộ Sách Tân Ước, 
mới được. Làm thế, ta sẽ hiểu được rằng Đức Giêsu thực sự đến với trần gian con người là để 
mang cho họ sự bình an và hiệp nhất… 
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Trước hết, nên nhớ rằng chính Đức Giêsu là dấu tích của sự “mâu thuẫn, rẽ chia”. Khi 
Ngài có mặt ở đền thánh Giêrusalem, cụ già Simêon đã tiên đoán về Ngài rằng: "Thiên Chúa đã 
đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu 
hiệu cho người đời chống báng” (Lc 2: 34) 

 
Nhằm rao giảng sự thật cần nắm vững, Chúa đã gặp biết bao nhiêu là chống đối rất đáng 

kể trong suốt cuộc đời Ngài và cuối cùng Ngài cũng bị dẫn đến cái chết do chính bàn tay của 
những người không sẵn sàng chấp nhận giáo huấn của Ngài được. 

 
Đồ đệ theo chân Ngài cũng thế, các vị đều đã gặp nhiều chống đối. Thánh Phaolô liệt kê 

một loạt những nỗi khổ mà thánh nhân phải chịu khi rao giảng Tin Mừng (2Cr 11: 12-28). Và 
chính Hội thánh của Chúa cũng bị bách hại trước nhất là từ những người Do thái, rồi sau đó từ 
đế quốc La Mã suốt 250 năm. 

 
Thế nhưng, tại sao Chúa lại nói về sự rẽ chia ngay trong gia đình? Là bởi vì, cũng thế, 

điều này thường là kết quả khi thành viên trong gia đình tin vào Lời Chúa, trong khi đó người kia 
lại không. Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đều biết đến chuyện hễ có ai hồi hướng trở về 
với niềm tin nơi Đạo Chúa, thường thì người ấy dễ bị thành viên khác trong gia đình hoặc toàn bộ 
gia đình mình khích bác, cấm cửa không cho về lại với gia đình. 

 
Tin Mừng theo thánh Mátthêu, có nhiều đoạn Chúa cũng ám chỉ chuyện này. Sau khi nói 

về mẹ chồng sẽ chống lại nàng dâu, Ngài còn bảo: “Kẻ thù của mình chính là người nhà.” (Mt 10: 
36) Chúa còn trích dẫn lời của tiên tri Micah, khi ông nói: “Quả thật, con trai khinh thường cha, 
con gái đứng lên chống lại mẹ, nàng dâu chống mẹ chồng, người trong nhà lại hoá ra thù 
địch.” (Mc 7: 6) 

 
Và từ đó, Ngài nói tiếp: "Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu 

con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy.” (Mt 10: 37) 
 
Thế thì, nếu có ai khám phá ra sự thật ở Tin Mừng rồi đến mà thực thi Lời dạy của Chúa, 

hẳn nhiên là người đó yêu Chúa hơn gia đình mình và họ sẽ nghe theo tiếng gọi của Chúa, dù 
cho có phải gặp nhiều chống đối rẽ chia, từ phía gia đình. 

 
Hiển nhiên là, Chúa đâu nào đã mang sự chia rẽ đến với ai bao giờ. Ngài chỉ muốn nói: 

Ngài biết là đôi lúc những người theo chân Ngài sẽ gặp phải chống đối. Sẽ có sự rẽ chia, và ly 
cách. 

Điều Chúa mang đến, Ngài đã nói rõ điều đó, chính là sự bình an và hiệp nhất: bình an 
trong tâm hồn cho tất cả những ai theo chân Ngài. Hiệp nhất, tất cả mọi dân con đồ đệ của 
Ngài.”  

 
Và đây, nhớ lại một đọan trích giải thích về vấn-đề này từ tác-giả John Dominic Crossan, bậc thày thần-
học ở Đại học đường De Paul, Chicago Hoa Kỳ rằng: 

 
“Thông thường thì, mỗi khi các nhà chú-giải trích-dẫn mấy câu này, lại hay bảo: gia-đình, 

rồi cũng sẽ chia rẽ nhau như tình-trạng của một số người tin-yêu Đức Giêsu, còn người khác lại 
vẫn khước-từ không tin vào Ngài, chút nào hết.  Theo tôi, vấn-đề đây không liên-quan đến niềm 
tin của ai hết, mà chỉ nói về quyền uy/sức mạnh của gia-đình, thôi.  

Cũng nên để ý đến điều được nói ở dụ-ngôn, về sự phân-cách giữa các thế-hệ. Đức 
Giêsu vẽ lên hình ảnh tiêu-biểu, về gia-đình ở Địa Trung Hải có 5 thành-viên, là: cha mẹ, con gái 
còn son sẻ, con trai đã có gia đình và vợ anh, tất cả đều chung sống trong cùng một mái nhà. 
Đức Giêsu nói: Ngài sẽ chia-cách những người như thế, khiến họ sẽ phải sống cách riêng-rẽ. 
Ngài công-kích, là về sự sắp xếp sức mạnh/quyền-uy của gia-đình có bậc mẹ cha đầy uy-lực ở 
bên trên con trai, con gái và dâu con của họ. 

Thật ra thì, truyện này lại giúp ta hiểu được các truyện kể và lời Đức Giêsu nói  cốt dạy-dỗ 
mọi người về cuộc sống gia-đình. Gia-đình, là xã-hội thu nhỏ. Là, khung-cảnh ở trong đó ta học 
được khuôn-mẫu tình thương, ghen ghét, việc giúp-giùm đùm bọc và cả cung-cách người người 
cứ xách-nhiễu nhau. Không phải là, gia-đình nào cũng có cảnh sống chung rất ấm-cúng và dung-
dưỡng nhau theo kiểu của Norman Rockwell ở trời Tây. Bởi lẽ, đời sống gia-đình dính-líu vào với 
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uy-lực/quyền-bính, nên cũng dính-dự vào cả chuyện lạm-dụng quyền-lực nữa. Và, đó là quan-
điểm/lập-trường mà Đức Giêsu muốn đả-phá, công-kích.  

Nhóm/hội lý-tưởng của Ngài, trái-nghịch hẳn mọi sắp-xếp xã-hội thông-thường của nhân-
loại. Nhóm/hội Ngài thiết-lập, lại mở rộng nên ai cũng có thể tiếp-cận được với nhau dưới trướng 
của Ngài. Nơi Vương Quốc Nước Trời, không có chuyện lạm-dụng quyền-lực. Tất cả, được chào 
đón rất vui vẻ. Mọi người đều ngang bằng đồng đều, giống nhau và ngang hàng nhau theo ý-định 
và mục-đích do Chúa định-đoạt.               

Trong xã-hội dân-chủ vào thế-kỷ đương-đại, ta cũng không hề bị rút ra khỏi khuôn-mẫu 
của thế-giới đầy quyền-năng của Đức Giêsu. Ta cũng biết thế nào là lạm-dụng quyền-uy thế-lực 
trong đời sống gia-đình. Thành-ngữ “bạo-lực trong gia-đình” ta từng nghe đi nghe lại nhiều lần 
hơn các thế-hệ trước.  

Nay, ta còn biết: lạm-dụng lớn/nhỏ thường nấp ở dưới mặt ngoài nhìn sơ qua thấy êm ả. 
Thành thử, dù ở thế-kỷ thứ nhất hoặc thứ 20, 21 này, thì việc Đức Giêsu công-kích về gia-đình 
vẫn có đôi điều để nói, là: không cơ-cấu gia-đình nào, lại trở-thành tuyệt-đối hết. Mọi cấu-trúc 
hiện-tỏ cho con người là để ta dung-dưỡng/chấp-nhận nhau, mà sống sót.  

Đời sống gia-đình, cũng tựa hồ cuộc sống nhân-loại, đều nằm trong phạm-vi ở Vương 
Quốc Nước Trời, do Chúa định-vị. Đời sống gia-đình, giống mọi hình-thức khác có  liên-đới/kết-
hợp với con người. Nó hiện-hữu vì mục-đích công-bằng và tình-thương, mà thôi.” (x. John 
Dominic Crossan, Who is Jesus, nsb Westminster John Knox Press 1996 tr. 47-48) 

 
Như ở trên, Đức Giêsu từng hô-hào về Vương Quốc Nước Trời, tức xã-hội mà mọi người nam cũng 
như nữ, nghèo và giàu cũng đồng-đều/như nhau, thì chắc chắn sẽ gây chia-cách mọi người trong cùng 
gia-đình/xã-hội ấy, mà thôi. 
 
Thành thử ra, có hát hoặc có nói với nhau những lời như: “Tôi bảo tôi mãi mà tôi không nghe không 
nghe”. Vì không nghe, nên mới không hiểu. Thành thử, tưởng cũng nên trở về với Lời Vàng thánh, khi 
xưa bậc thánh-hiền từng căn-dặn, rằng: 

 
“Bởi thế, một khi đã cởi bỏ sự gian dối,  
mỗi người trong anh em hãy nói sự thật với người thân cận,  
vì chúng ta là phần thân thể của nhau.  
Anh em nổi nóng ư?  
Đừng phạm tội: chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn.  
Đừng để ma quỷ thừa cơ lợi dụng!... 
…Anh em đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa,  
nhưng nếu cần, hãy nói những lời tốt đẹp,  
để xây dựng và làm ích cho người nghe.”  
Anh em chớ làm phiền lòng Thánh Thần của Thiên Chúa,  
vì chính Người là dấu ấn ghi trên anh em, để chờ ngày cứu chuộc.  
Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thoá mạ,  
và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác.  
Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau,  
như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô.” 
(Êphêsô 4: 25-32) 
 

Những lời dặn dò trên đây, tưởng cũng quá đủ để tôi và bạn, hoặc những vị có quyền trong Giáo-triều 
Rôma, hãy nhớ mà tạo lấy cho riêng mình như lời để đời mà sống cho vui, cho hạnh phúc, suốt đời. 
 
Để làm dịu bớt tình-hình mang tính cách “chuyện phiếm” cả đạo lẫn đời, tưởng cũng nên đi vào vùng 
trời đầy truyện kể cũng như lời nhắn nhủ đời, như sau: 

 
“-Đến một lúc, chúng ta bỗng thông hiểu tất cả mọi quy luật của đất trời rằng không có gì là 
trường tồn bất biến, ngược lại chính nhờ sự biến đổi ấy mà chúng ta có những điều mới mẻ tinh 
khôi. 
 
-Đến một lúc, mọi giông tố mịt mùng không che nổi sự bừng sáng của con tim và mọi khổ đau 
buồn tủi không đánh gục được niềm lạc quan tiềm ẩn trong một tinh thần. 
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Chúng ta sống quá lâu trong thành kiến và định kiến hẹp hòi cùng với lòng kiêu ngạo đứng chen 
chân trong một ngôi nhà bản ngã; đến một lúc, chúng ta cần phải bước ra khỏi cửa để được 
ngắm nhìn toàn bộ sự mênh mông và bát ngát của đất trời. 
 
-Đến một lúc, chúng ta cảm nhận được niềm vui khi tấm lòng rộng mở và trái tim thắp sáng lên 
niềm tin yêu cuộc sống. 
 
-Đến một lúc, chúng ta nhìn lại và cười nhạo vào những trò hề do chính mình tạo ra và chúng ta 
trở nên lặng lẽ để thấy rõ sự cần thiết của tĩnh tại tâm hồn. 
 
Chúng ta chợt nhận thấy quy luật sâu xa của cuộc sống hạnh phúc không chỉ là đón nhận mà 
còn phải là sự cho đi. 
 
-Đến một lúc, cảm thấy ngập tràn hạnh phúc không phải vì chúng ta vớt lên được cái gì đó từ 
dòng nước mà chính là quăng bỏ bớt cho dòng nước cuốn trôi. 
 
-Đến một lúc, chúng ta hiểu được sự thật của niềm vui không phải là ở đỉnh vinh quang hay ngọn 
núi ngập hoa vàng mà chính là từng bước chân thảnh thơi và được ngắm hoa cỏ dại trên đường. 
 
Chúng ta chợt nhận ra rằng hạnh phúc không phải ở đâu xa mà chính là sự mãn nguyện trong 
từng phút giây hiện tại. 
 
Khi đã trải qua bao nhiêu buồn vui thương ghét, bao hi vọng chán chường, bao thành công thất 
bại, đến một lúc chúng ta chợt nhận thấy rằng tất cả mọi sự đời đến và đi, có rồi không dường 
như chỉ là một tuồng ảo hóa. 
 
Chúng ta cảm thấy mọi lý luận, ngôn từ đều thừa thãi, thay vào đó chỉ cần một nụ cười, một ánh 
mắt hoặc một tình thương nồng ấm dẫu chỉ là của người khách qua đường cũng đủ làm cho ta 
ấm lòng và tươi vui hơn trong cuộc sống. 
 
-Đến một lúc, chúng ta thấy tuổi trẻ của mình chỉ toàn là ước mơ cùng với nỗ lực vào tương lai 
hun hút, và đến lúc già đi thì luôn hồi ức tiếc thương một dĩ vãng đã xa rồi.  
Trong một đời người ngắn ngủi chúng ta đã đánh lỡ đi bao sự sống nhiệm mầu trong thực tại 
giản đơn.  
   
-Đến một lúc, chúng ta hiểu ra rằng duy chỉ có tình thương, chứ không phải có bất cứ thứ gì 
khác  giúp con người thiết lập được trật tự mới và hòa bình cho nhân loại. 
Mọi giòng sông đều chảy ra biển cả, mọi con đường chân lý đều hướng về nẻo đạo vô biên và 
mọi yêu thương chung cuộc đều đạt đến chân phúc. 
 
Đến một lúc, chúng ta cần phải dọn đất trồng hoa trên mảnh vườn của mình còn hơn mỏi mòn 
chờ đợi ai đó mang hương sắc đến dâng cho. 
Tất cả mọi hành động của ta chỉ là những đợt sóng lăn tăn trên mặt biển nhưng trong lòng đại 
dương sâu thẳm vẫn còn đó sự lặng lẽ bình yên. 
 
-Đến một lúc, chúng ta cảm thấy những việc làm thường nhật phải là niềm vui cho sự sống hàng 
ngày không phải là sự bắt buộc hay là một quán tính khô khan, máy móc của đời mình. 
Hiểu ra rằng bản ngã ích kỷ thường khiến mình nhìn thấy lỗi lầm, sự xấu xa của người khác hơn 
là chính bản thân mình. Chúng ta thường che đậy và bảo vệ mình khỏi tổn thương nhưng vô tình 
điều ấy là tự ôm chất độc và giết chết bản thân mình. 
 
-Đến một lúc, chúng ta cảm thấy sự tha thứ, bao dung là món quà tặng vô giá và cần thiết mà 
con người có thể trao tặng cho nhau không bao giờ cạn. 
Khi chúng ta thấy mình tham vọng quá lớn trong khi đời người thật ngắn ngủi, đó là lúc mình hiểu 
ra hành trang cho lộ trình vạn dặm không phải là những gì có thể nắm bắt bên ngoài mà đó là 
yếu tố tâm linh bất diệt bên trong. 
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-Đến một lúc, chúng ta hiểu con đường tâm linh thì tuyệt đối đơn độc, không ai có thể đi theo dẫu 
đó là người thân yêu nhất. 
 
Chúng ta cảm nhận những khoảnh khắc tĩnh lặng nhỏ bé của tâm hồn còn quý giá hơn cả những 
tài sản được cất chứa chung quanh là lúc chúng ta định lượng được giá trị chân thật của một kiếp 
người. 
 
Chúng ta hiểu rằng cần phải thánh hóa đời sống hơn là chạy đi tìm thiên đường ở chốn xa xăm. 
Đến một lúc, chúng ta cảm thấy không sợ hãi địa ngục hoặc một thế lực tối cao, nhưng bằng trí 
tuệ tuyệt vời, chúng ta thấy rằng vạn pháp vốn là không và số phận tùy thuộc vào khả năng giác 
ngộ của chính mình. 
 
Chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản trước những mất mát, đau thương vì giòng nước 
thanh lương có thể cuốn trôi đi bao hệ lụy và có thể đưa chúng ta bến bờ rạng rỡ của ngày mai.” 
 

Và, lời cuối của bần đạo bầy tôi đây, là: lúc ấy đã đến rồi đó bạn, tôi ạ. Vậy thì, ta hãy mạnh dạn mà 
hướng thẳng về phía trước để rồi sẽ sống vui, sống mạnh, sống vững vàng, không sợ gì ngăn trở hoặc 
điều gì sẽ xảy ra rất trái ý ta, trái ý mọi người. Ở đời. 
 

Trần Ngọc Mười Hai 
Vẫn một lòng một dạ 
ra như thế.  
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28. “Trên đồi xanh chiều đã xuống dần,”  
Mặt trời lấp ló sau đồi chiều vang.  

Riêng mình ta ngồi ngắm quanh trời,  
lạnh lùng nghe tiếng chim chiều gọi đàn…  

(Nguyễn Văn Khánh – Chiều Vàng) 
 
  
(Êphêsô 2: 14-15) 
Hát bài “Chiều vàng”, phải chăng người nghệ sĩ khi xưa muốn diễn-tả tình-cảnh có câu chuyện lình-xình 
với mối tình da diết của mùa thu? Không. Không phải thế đâu! Theo lời người dẫn nhập bản hát là đàn-
sĩ Lê Văn Thụ Nhân trong chương trình “Hát Cho Nhau Nghe” ở Sydney hôm ấy, 05/7/2015 có bảo 
rằng: 
 

“Tác-giả bài “Chiều Vàng” cũng là tác-giả bài “Nỗi Lòng” diễn-tả cuộc tình đầy đau thương của 
mình qua bài hát. Tình-tự được diễn-tả là: mới chỉ xa cách nhau có 3 tuần, nhưng khi đến thăm 
lần đó ông được biết là người tình của ông nay đã chết. Trong tâm trạng buồn bã ấy, tác-giả đã 
viết lên nỗi buồn mênh mang, nhè nhẹ này bằng giòng chảy rất “Chiều Vàng.” (Trích lời phát biểu 
của người trẻ tên Thụ Nhân cùng với người điều-khiển chương trình là Uông Thế Công) 

 
Chẳng biết người dẫn chương-trình hôm ấy nói có theo sách mách có dẫn-chứng hay không, nhưng nay 
vẫn cứ mời bạn và mời tôi ta nghe thêm đôi lời kể về buổi “chiều vàng” vẫn “buồn xa vắng buồn” như 
sau đây: 
 
 “Buồn xa vắng buồn lòng thầm nhớ tới người.  

Chiều xưa cũng trên đồi cùng ta. 
Người đã ước nguyền rằng đời riêng có ta,  
Lời đó còn đâu?  
Đường về lòng người tha phưuơng nhớ.  
Chiều dần dần mờ cô thôn vắng.  
Người yêu dấu ngàn đời thấu chăng?  
Ta nén đau thương gắng bước hoài,  
Thuyền chèo tới đâu chưa ngừng bến.  
Lời thề nguyền ngờ đâu xa vắng.  
Tình tràn đầy sầu chung non nước,  
Hồn em có cùng người chứng minh.  
Anh bước ra đi luyến tiếc hoài,  
Đời còn có em nay mà thôi.  
(Nguyễn Văn Khánh – bđd) 
 

“Chiều vàng”, ở đời nào cũng có thể là như thế! Còn, chiều rất “vàng” ở nhà Đạo thì sao? 
Với nhà Đạo, làm gì có “Chiều vàng”, hoặc “sáng trắng”, đâu cơ chứ! Sáng hay chiều, với người nhà 
Đạo, vẫn là chuỗi ngày dài trước sau như một, đầy yên vui, tâm tịnh cũng rất “thiền”.  
 
Nói cách khác, sáng hoặc chiều nơi nhà Đạo, lại là những ngày tháng dân con Đạo mình vẫn tịnh tâm 
suy tư về nhiều thứ. Chí ít, là những thứ và những sự được nhiều người áp-dụng cho đời mình, như 
truyện kể nhẹ ở bên dưới để dẫn nhập, như sau:      

 
“Tới chơi nhà người bạn già, chỉ thấy bà vợ ngồi trước hiên. Tôi bèn hỏi: "Ổng đâu bà chị?" 
- Ngồi thiền rồi 
Tôi ngạc nhiên: "Ây da, ổng tu hồi nào vậy bà chị?" 
- Thì cách đây nửa năm một số người bạn quen biết rủ ổng đi chùa, rồi đi tham gia vào các đạo 
tràng, rồi tu học chèo thuyền thúng gì đó. Ổng về nói với tôi là ổng và tôi hết duyên, con cái chỉ là 
đống nợ, ổng muốn giải thoát, muốn được siêu thoát để đến cảnh giới niết bàn ghế gì đó...Tui 
chán, mặc ổng muốn làm gì thì làm. Cơm no bò cưỡi không muốn, muốn ăn chay, tiệt dục, ngơ 
ngơ ngẩn ngẩn chuyện tâm phào, đồ điên. 
Tôi hỏi: "Thế thấy ổng có vui sướng không?" 
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Bả nhún vai ái ngại: 
- Ái chà, sướng nỗi gì? Mở miệng ra nào thì đời là bể khổ hoặc ta chỉ là xác mượn. Hết biết! 
"Khi nào ổng ngồi xong?" Tôi hỏi. 
- Không biết, nhưng có lẽ xong rồi, để tui vào xem. Ông ngồi uống nước đợi chút nhé! 
Chưa đầy 1 phút, một thân hình còm cõi vụt ra, hô to: "Ôi quý hóa quá, thiện nhân tới thăm" 
Tôi mỉm cười: "Ai da, thiền nhân có khác. Tu tập tinh tấn có khác. Thế bác đang tu thiền, bác 
hiểu và cắt nghĩa cho tôi chữ thiền là gì được không?" 
Bác Ba ngập ngừng: "Mới tập, chưa rõ lắm, chỉ biết là pháp môn của nhà Phật, con đường đi của 
đạo" 
"Phương pháp như thế nào?" Tôi hỏi tiếp. 
+ À, thì ngồi kiết già, nhắm mắt lại, không nghĩ ngợi. Tập trung nhất niệm: "Nam mô a di đà phật". 
Khoảng 1 tiếng là được. Mà phải giữ thân sạch như ăn chay, diệt dục thì tâm mới thanh tịnh 
được nhé!" 
* Vậy à, thế ông đã thanh tịnh chưa? Tôi nghe nói ngồi thiền sẽ bỏ và buông được cái tôi đúng 
không? 
+ Ừ, mình thấy thanh thản lắm. 
* À, nãy tôi tới thấy vợ ông nói là ông không cần bả nữa, bả đang làm đơn xin li dị thì phải? Ai dà, 
tôi lấy làm tiếc cho ông! 
+ Hắn sững cồ: "Cái gì? Nó dám bỏ tao sao? Tao phải vào cho nó biết tay mới được!" 
* Nhưng ông có nói là không cần vợ con mà, ông muốn đi tu và xa lánh đời 
+ Đúng, nhưng... Nó không được bỏ tao! 
   Tôi thấy tình hình bất ổn nên vội xin phép ra về. Sau đó nghe đâu hai vợ chồng cãi nhau, bà vợ 
bỏ về nhà mẹ ruột ở.  
   Một hôm, tôi nhận được điện thoại của bác Ba: "Alô! Rảnh ghé uống trà chơi nghen!" "Ok, 
chiều mai 5h tôi ghé" Tôi hẹn lại. 
Qua hôm sau theo đúng hẹn tôi tới nhà bác Ba. "Sao rồi, khỏe chứ bác Ba?" 
Hắn ra đón tiếp với trạng thái mỏi mệt:  
+ Ừ, đang bệnh cảm lạnh, mấy hôm bị sốt cao, mệt quá! 
* Mấy hôm không thiền nữa à? Tôi hỏi. 
+ Thân xác rệu rã, không khỏe nên tâm vọng vớ vọng vẩn. Mình không sao tập trung được. Chán 
lắm. À, tôi nhờ Dũng đánh lời cho vợ tôi bảo bả về nhà đi, tôi ở một mình chịu hết nổi rồi! 
* Ủa, một mình thì càng thanh tịnh chứ sao? 
+ Biết vậy, nhưng không tập trung được bạn ạ! Với lại mì tôm hoài ớn quá! 
* Hahaha, muốn thoát tục thì phải trả giá chứ? Tôi chọc. 
+ Ừ, tôi biết rồi. Cái giá đó đắt quá. Thôi cứ từ từ mà thoát tục cũng được. Dũng giúp giùm tôi 
nhé. 
* Ok, nhưng chỉ một lần này thôi nhé. Thật ra nói cho bác biết, bác hành thiền chưa đúng pháp 
đâu? 
+ ??? Vậy sao cho đúng? 
* Thiền là một trạng thái đưa tâm hồn vào miền không buồn, không vui, không có sắc màu, 
không tranh chấp, không luận bình suy diễn, bình yên an lạc và ung dung tự tại. Thiền có trong 
việc đi - đứng - nằm - ngồi. Thiền có trong công ăn việc làm. Thiền là hơi thở của cuộc sống. Ông 
chỉ cần làm theo nguyên tắc sau là được: 
- Luôn hài lòng và vui vẻ với tất cả sự việc hiện tại. Kể cả sinh lão bệnh tử, hãy xem đó là quy 
luật bất biến và tất có. Mở lòng đón nhận nó. 
- Sống thật với chính mình 
- Làm những chuyện có lợi cho mình, cho người, giúp đỡ khi người gặp khó khăn trong điều kiện 
của mình một cách tốt nhất 
- Nói và làm phải song hành 
- Làm cho tất cả những người xung quanh và quen biết mình được an vui và hạnh phúc. 
- Nói tóm lại, "Thiền" cũng tương tự như ông đi xe máy. Khi ông đi xe máy ông phải biết mình 
đang lái xe và tập trung nhìn vào phần đường mình đang đi. Không được vừa lái xe vừa nghĩ về 
chuyện khác. Nếu nghĩ về chuyện khác, ông mất tập trung tất sẽ bị tai nạn ngay.  
   Vì vậy, ngoài việc tập trung để lái xe, ông còn phải khéo léo điều khiển xe sao cho không va 
đụng vào người khác và ông phải thực hiện và tuân thủ đúng một số quy định của luật an toàn 
giao thông. Điểm xuất phát thì ai cũng đều có, điểm đến thì tùy nơi ta muốn đến. Lộ trình di 
chuyển gọi là con đường (hay tạm gọi là Đạo). Cái xe ta điều khiển có thể gán cho thân xác. Tâm 
hồn hoặc sự suy nghĩ có thể gán cho ý thức. Luật giao thông có thể gán cho kinh sách. Ông sẽ 
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thấy trên đường đi có rất nhiều người, bằng các phương tiện khác nhau họ đi với lộ trình khác 
ông. Vậy, lộ trình ông đi có đến được đích hay không là do ông quyết định. Mọi cái không có 
điểm dừng. Khi ta kết thúc một lộ trình, điểm dừng lộ trình này chính là điểm khởi đầu cho một lộ 
trình mới. Cứ vậy chẳng dừng. Khi ta chết, có thể một thế giới mới đang chờ ta. 
+ Ôi, sao tôi thấy ông nói đơn giản mà dễ hiểu nhỉ. Không biết đúng hay sai, nhưng tôi cảm nhận 
được cái xe máy của tôi nó có lộ trình rồi. Thôi, để tôi qua tự đón vợ về. Ít nhất, tôi phải "tự" qua 
được "bên ấy" và "tự" giải quyết hậu quả do mình gây nên. Ây da, thì ra lâu nay nghĩ cao siêu 
quá, té ra đi xe máy cũng là "Thiền" rồi. 
* Ừ, cứ vận dụng nhé! Khi đón bả về, có thể hiểu thêm "xe máy" cũng có thể là "bà xã" nhé! Vấn 
đề là lộ trình đi đến hạnh phúc phải tự mình quyết định. Kakakaka.” (Truyện nhẹ do Hoàng Dũng 
Nha Trang kể) 
 

Thật ra thì, có thuật truyện nặng/nhẹ về “thiền” hoặc về gì đi nữa, cũng chỉ để dẫn-nhập cho bạn và tôi, 
ta bước nhẹ vào hành-trình tư-duy có nhiều điều cần suy-nghĩ. Suy và nghĩ về những sự việc hoặc lập-
trường/tư-tưởng của đấng bậc nhà Đạo đang diễn-biến trong/ngoài “Nhà Thờ”, cũng là điều rất đáng 
làm. 
 
Nghĩ thế rồi, nay mời bạn và tôi, ta đi thẳng vào câu chuyện thường ngày, ngay bây giờ. Truyện ở đây, 
không chỉ là truyện kể cho có lệ hoặc “kể cho qua ngày đoạn tháng”, có thế thôi. Nhưng, là chuyện thời-
sự trong Đạo rất nên bàn, những bảo rằng: 

 
“Buổi lễ đầu-tiên tổ chức ngoài trời, hôm ấy, ở Nam Mỹ, Đức Phanxicô đã thúc-giục các giáo-dân 
tham-dự hãy nguyện cầu cho “phép lạ” xảy đến với Thượng Hội Đồng Giám Mục Rôma tháng 10 
năm 2015 này. Ngài nói: Hãy cầu nguyện để Hội thánh ta tìm ra giải-pháp hữu-hiệu cho các vấn-
đề khó-khăn đang xảy đến với các gia-đình của thời mình…” (X. Mục tin tức trên tờ The Catholic 
Weekly ngày 12/7/2015 tr.12, Pray for miracle at synod, pope asks massive crowd) 

 
Nếu bạn và tôi, ta hiểu ý/từ “phép lạ” vào thời-đại hiện-tại theo nghĩa hiếm-hoi, ít-ỏi hoặc khó lòng thấy 
được, thì chả chắc gì ta có được giải-pháp thoả-đáng nào cho các gia-đình đang bị các “cụ Đạo” hoặc 
đấng bậc cổ hủ vẫn định-nghĩa, định-hình hay định vị gì đi nữa. 
 
Nói thì nói thế, chứ đấng bậc chủ quản giới truyền-thông thuộc Tông toà rất thánh lại nghĩ khác. Khác 
thế nào ư? Thế thì, mời bạn và mời tôi, ta nghe thêm lời lẽ xác-minh sau đây: 
 

“Lm Federico Lombardi, giám-đốc phụ-trách truyền-thông báo chí Hội thánh Công giáo La Mã, lại 
đã diễn-giải cho các phóng-viên có mặt ở lễ thánh hôm ấy, ý-nghĩa cũng khác nên mới bảo: “Lời 
của Đức-Giáo Hoàng phải được hiểu như một tư-duy rất thông-thường về công-việc mà Thượng 
Hội-Đồng Giám-mục bàn bạc hầu giải-quyết, chứ không phải để qui-chiếu một đề-tài nào mà các 
Giám-mục có thể bàn đến.” (Xem bài đã dẫn ở trên)   
 

Tuy nhiên, hỏi rằng 500.000 người có mặt hôm ấy có thông-hiểu lời của Đức-Thánh-Là-Cha Phanxicô 
rất hiền-hoà như thế hay không, đó mới là vấn-đề. Hoặc, vấn-đề có thể là: vẫn còn nhiều ý-kiến rất khác 
biệt trong/ngoài Thượng Hội-đồng Giám mục, và cả ngoài lẫn trong Hội thánh, đó mới là điều cần-thiết. 
 
Về ý-kiến của các đấng bậc lành thánh trong thánh-hội mỗi khi nhìn vào lập-trường bày-tỏ cho mọi 
người thấy vấn đề đang bàn lại khác nhau, rất nhiều. Trước nhất, phải kể đến đấng bậc rất “trong luồng” 
ở Sydney vốn dĩ là đấng-bậc từng giải-đáp nhiều thắc-mắc rất Giáo-luật lẫn giáo-điều, như sau: 

 
“Về những điều được quyết-định, tôi nghĩ phần lớn cuộc sống của nhiều người trong chúng ta 
cũng sẽ tiếp-tục như những ngày xảy ra khi trước. Người nam cũng vẫn lấy vợ nhiều như họ vẫn 
từng làm khi trước. Chỉ một phần nhỏ số người cùng phái-tính mới làm chuyện lạ là lấy nhau 
thành vợ chồng cùng giống. Nhưng từ đó, sẽ có những hậu-quả nào đó, ta cần thận-trọng. 
 
Khác biệt đầu-tiên xảy đến, chắc chắn là ý-niệm về hôn-nhân sẽ có thay-đổi. Cho đến nay, việc 
này chỉ xảy đến giữa đàn ông và đàn bà mà thôi. Nay, lại sẽ thấy sự việc ấy xảy đến với các cặp 
đồng phái-tính, nên có thể cũng sẽ có những liên-lụy này khác rày xảy đến… 
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Mặt khác, lại sẽ có những hậu-quả khó lường cho những ai từng chống-đối hôn-nhân cho người 
cùng phái tính. Ở Canada, là nước trong đó tôn-giáo dựa trên các dịch-vụ xã-hội, như tư-vấn và 
dịch-vụ nuôi con nuôi, nay đòi phải thích-hợp với luật lệ về hôn-nhân đồng phái-tính và tình-trạng 
miễn-trừ thuế xưa nay Giáo-hội được thừa-hưởng nay trở-thành vấn-đề cần xét-duyệt. 
 
Ở trường/lớp, các giáo-chức cũng như cá-nhân buộc phải hỗ-trợ hôn-nhân đồng phái-tính và 
quần-chúng buộc phải ngưng việc chống đối sự việc này, cách công-khai. Do có sự than-phiền 
gửi đến Toà Hoà-giải Nhân-quyền British Columbia, chính-quyền ở đây loan-báo rằng giáo-án ở 
trường/lớp đây đó từ Mẫu-giáo đến lớp 12 phải được coi lại để thêm vào đó các dẫn-giải tích-cực 
về hôn-nhân đồng phái-tính nữa… 
 
Nói tóm lại, việc ban-hành đạo-luật hôn-nhân đồng phái-tính không chỉ liên-quan mỗi sự “đồng 
đều trong hôn-nhân” đối với nhiều người, thôi. Nhưng còn về cả một thế giới mới rất quả-cảm, 
nhìn về mặt tổng-thể.” (X. Lm John Flader, What difference will same-sex marriage have on our 
lives, The Catholic Weekly 12/7/2015, tr. 22) 
 

Trong khi đó, có đấng bậc khác từng là chủ-quản Tổng Giáo-phận Sydney, lại có ý-nghĩ hơi khang khác, 
kèm theo lời dặn dò không giống nhiều vị vẫn theo “lề phải” ở Giáo Hội rất Rô ma, rằng: 
 

“Tôi thật rất tiếc, hỏi rằng: Giả như Thượng Hội Đồng Giám mục Rôma đợt hai diễn ra vào tháng 
10 năm 2015 quyết kiếm tìm lời đáp nào khác cho xứng-hợp, chắc các nghị-phụ mình phải 
nghiêm-túc nhìn vào giáo-huấn Hội-thánh liên-quan đến việc coi xem Hội thánh có cho phép mở 
“rộng cửa” cho các giải-pháp mục-vụ hay không. Đó là việc tôi đang kiếm tìm ở đây, trong tập 
sách này, không phải để áp-đặt một hiểu/biết, mà để cho thấy là: ta còn nhiều đề-tài để bàn-luận, 
chứ không chỉ mỗi hai điều duy-nhất là Gia-đình và chuyện Đồng-tính Luyến Ái chứa trong giáo 
huấn đầy tính khắc-nghiệt của Hội thánh, bấy lâu nay.” (X. Gm Geoffrey Robinson, The 2015 
Synod, The Crucial Questions: Divorce and Homosexuality, ATF Press 2015, tr. 2)      
    

Thôi thì, trước khi đi tìm hiểu ý-kiến của nhiều vị khác, tưởng cũng nên quay lại với nhạc-bản ở trên để 
bạn và tôi, ta có đôi ba giây phút nhè nhẹ, lâng lâng mà ngẫm nghĩ, như sau: 

 
“Sương chiều buông rơi mờ mờ rừng chiều dần dần tối.  
Núi mây bốn phương giang hồ ngơi đi.  
Thuyền lênh đênh trên sông Đà sóng, lướt lướt trên sông.  
Nhìn chiều vàng đồi thông thưa vắng.  
Lòng bùi ngùi buồn trông theo bóng.  
Giờ đây viếng thầm hồn cố nhân.  
Năm tháng trôi qua sóng gió đời.  
Chiều chiều nhớ em khôn lòng nguôi.” 
(Nguyễn Văn Khánh – bđd) 

 
Diễn-tả chuyện ở trên theo lời vàng từ các bậc thánh-hiền thường dặn-dò, sẽ phải diễn-tả như sau: 
 

“Thật vậy,  
chính Người là bình an của chúng ta:  
Người đã liên kết đôi bên,  
dân Do-thái và dân ngoại, thành một;  
Người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách  
là sự thù ghét;  
Người đã huỷ bỏ Luật cũ gồm các điều răn và giới luật.  
Như vậy, khi thiết lập hoà bình,  
Người đã tác tạo đôi bên thành một người mới duy nhất  
nơi chính bản thân Người.” 
(Êphêsô 2: 14-15) 
 

Và để diễn rộng tư-tưởng này, đấng bậc lành thánh khác, lại đã qui về lời lẽ rất như sau: 
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“Thánh Phaolô nói: Đức Giêsu nối kết người Do Thái với dân ngoại, là để tất cả chúng ta 
cùng nhau tạo thành gia đình thân thương đầm ấm. Thánh nhân quyết bẻ gẫy mọi rào cản gây 
phân rẽ các thành phần dân Chúa, trong cộng đoàn. Thánh nhân dùng hình ảnh bức tường ngăn 
cách, của đền thờ.  

Quả thật, Đền Thờ là công trình xây cất có nhiều tường. Mỗi bức tường, làm thành rào 
cản ngăn cách, hạn chế mọi kết đoàn, hoà hợp. Bên ngoài tường, nhiều người không thể đến 
được. Có tường, chỉ dành cho dân ngoại. Có tường, cho phụ nữ. Có tường cho đàn ông thanh 
niên. Có tường chỉ để cho các vị mục tử. Thậm chí, có tường còn cản ngăn không để ta đến 
được với Đấng Thánh ở trên cao. Như nơi  dành cho vị Thượng tế cao vút, mỗi năm chỉ một lần. 

Bằng vào cái chết trên thập tự, Đức Giêsu đã phá bỏ mọi tường rào phân chia, ngăn 
cách. Tường, của hờn căm chia rẽ. Bằng vào việc sống lại, Ngài tạo ra Con Người Mới. Và, gia 
đình mới. Gia đình, không dựa trên máu mủ, chủng tộc. Cũng không dựa vào dân tộc tính, giới 
tính, giai cấp. Ngài phá huỷ mọi tường thành ngăn cách. Tức, tường rào chỉ nhằm phân cách/rẽ 
chia nhóm này với nhóm khác. 

Giáo huấn của Đức Giêsu nhằm đạt đến cả người Do Thái lẫn dân ngoại. Cả nam lẫn nữ. 
Cả người công chính, lẫn phạm nhân. Nô lệ lẫn tự do. Người tật bệnh, lẫn kẻ lành lặn. Ngài gọi 
mời tất cả mọi người chúng ta hãy về cùng một gia đình, gia đình của Ngài. Gia đình của Ngài 
gồm có Chúa Cha và ở đó, tất cả thành viên đều là anh em, chị em với nhau. Rẽ chia, là tà 
thần/ác quỷ chỉ chực ngăn chặn mọi người đến với nhau, trong chung sống an bình và hạnh 
phúc. Rẽ chia, là kẻ thù ngăn chặn ý định của Chúa muốn thu thập mọi người về với gia đình với 
Thân Mình của Chúa. 

Điều mọi người trong gia đình Chúa cần làm, là phải nói tốt cho nhau về các Giám 
mục/linh mục, cha mẹ hoặc thành viên trong gia đình, tạo bình an. Hãy phá bỏ mọi rào cản rẽ 
chia đem mọi người về lại với nhau trong tình thương, qua và nhờ Đức Giêsu. Vì, tất cả đều có 
cùng con đường. Cùng một Thần Khí để đến với Cha, như đoạn cuối bài đọc 2, đã nhắc nhớ.” 
(Xem Lm Frank Doyle sj, Suy Niệm Lời Ngài năm B, nxb Tôn Giáo 2011, tr. 180-181) 

 
Cuối cùng ra, ta bàn chuyện “các gia-đình có vấn-đề” này khác, tưởng cũng nên quay lại với ý/tứ của 
Đức Phanxicô hôm ấy, có những lời như sau:  
 

“Trong bài chia-sẻ vào thánh lễ Thứ Hai hôm ấy, Đức Giáo Hoàng Phanxicô có đề-cập đến điều 
mà ngài gọi là “phép lạ” tại tiệc cưới Cana, ngài có khuyến-khích cộng-đồng dân Chúa hãy theo 
gương lành của Đức Maria từng làm, rằng: “Mẹ dạy ta hãy đặt gia-đình mình trong tay Chúa, để 
rồi sẽ hiệp lòng cầu nguyện, nhen nhúm niềm hy-vọng cốt cho ta thấy rằng mọi ưu-tư của ta 
cũng là quan-ngại của Chúa”. Đức Giáo Hoàng lại cũng nói: “Gia-đình là bệnh-viện, trường/lớp 
gần cận nhất cho giới trẻ và cũng là mái ấm/cơ ngơi cho bậc cao-niên, nữa.”  
 
Đức Phanxicô còn nhắc mọi người hãy nhớ rằng: Gia-đình là ‘Giáo-hội nội-địa’, nên vẫn cần ta 
nguyện cầu để có thể gỡ bỏ mọi ưu-tư, quan-ngại trong đời mình. Ngài lại thêm: “Cuộc sống gia-
đình, giống như tại Cana, “phép lạ” luôn xảy đến khi ta sở-hữu ít sự vật. Thế nên, là tín-hữu, ta 
hãy giùm giúp các gia-đình nào đang rối-bời về nhiều thứ, cả những thứ, những sự như “người 
nhà hết rượu để đãi đằng”, giùm giúp những ai đang uống thứ nước của sự nản lòng, tuyệt vọng. 
Với gia-đình nào tuân theo hiệu-lệnh hoặc lời khuyên của Đức Maria và làm những gì Đức Giêsu 
truyền làm, thì chắc chắn rượu ngon sẽ có ngay cho họ, cho mọi người.” (X. Mục tin tức trên tờ 
The Catholic Weekly ngày 12/7/2015 tr.12, Pray for miracle at synod, pope asks massive crowd) 
 

Nói tóm lại, có bàn gì thì bàn, bàn về gia-đình thánh nho nhỏ của Giáo-hội, tưởng cũng nên hướng về 
gia-đình rộng lớn là Vương-Quốc-Nước-Trời từng được Đức Giêsu chủ-trương khi Ngài bảo ban dân 
con mọi người ở Do-thái.  
 
Nói cho cùng, Vương-Quốc-Nước-Trời rất gia-đình ở thánh hội vẫn là và phải là như nhận-định của bậc 
thày dạy thần-học ở Đại-học De Paul, Chicago Hoa kỳ, như sau: 

 
“Với Đức Giêsu, Vương Quốc Nước Trời được mô-tả bằng ảnh-hình của việc sửa soạn bàn tiệc 
có chỗ ngồi hẳn-hoi. “Tiệc Bàn Rộng Mở” không phân-biệt một ai, lại đã diễn-tả một xã-hội thu 
nhỏ không kỳ-thị. Và, quan-niệm cũng như thị-kiến này, trên căn-bản, đã chạm phải giá-trị nền-
tảng của nền văn-hoá Địa-Trung-Hải, thời xưa cũ. Cũng không thể bảo: có thể cũng hơi sớm, 
nếu có ai đề-nghị ta nên nhận ra được sự giận-dữ kéo theo sau việc ‘ngồi cùng bàn’ còn mới mẻ, 
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vào thời ấy. Đó, cũng là một trong các lý-do khiến họ bắt giam và xử trảm Ngài, không cho Ngài 
được hoạt-động giảng-rao/giùm-giúp người nghèo-khó/cùng quẫn nữa.” (Xem thêm John 
Dominic Crossan, Who is Jesus WJK 1996, tr.40-59) 
 

Nói cho cùng, bàn về gia-đình mang tính-chất Vương-Quốc-Nước-Trời, trên thực-tế, ta cũng đừng nên 
quên những truyện kể nhè nhẹ có tính ‘tiếu-lâm-chay’ để mỗi lần nhớ, tôi và bạn, ta sẽ tủm tỉm cười vào 
buổi tuối, lúc khó ngủ cứ lấy sách “phiếm” ra đọc cho dễ ngũ, như sau: 

 
“Truyện kể gia đình có vợ/chồng thuận-hoà vì luôn giữ bí-kíp sau đây: 
Trên đời này, có hai việc khó nhất: 
1. Là, nhét tư-tưởng của người này vào đầu của người khác. 
2. Là, nhét tiền của người khác vào túi của mình. 
 
Nếu: 

 
1. Ai làm được điều số 1 thì ta gọi đó là …Thày               
2. Ai làm được điều thứ 2 thành-công thì ta gọi đó là…chủ. 

 
Nhưng, nếu có người làm được cả 2 điều nói trên mà thành-công thì ta gọi đó  là…Vợ.” 

 
Gọi gì thì gọi. Làm gì thì làm, hãy cứ làm và cứ gọi nhau trong tình thân thương của người anh người 
chị trong Vương Quốc Nước Trời, ở nơi đó mọi người vẫn cứ hát lên câu ca nhè nhẹ, rằng:  
 

“Nhìn chiều vàng đồi thông thưa vắng.  
Lòng bùi ngùi buồn trông theo bóng.  
Giờ đây viếng thầm hồn cố nhân.  
Năm tháng trôi qua sóng gió đời.  
Chiều chiều nhớ em khôn lòng nguôi.” 
(Nguyễn Văn Khánh – bđd) 
 

Hát thế rồi, nay bạn và tôi, ta cứ hiên-ngang nhìn về phía trước rồi “đầu cao mắt sáng” sống xứng-đáng 
làm thành viên Nước Trời, ở đây, bây giờ. 
 

Trần Ngọc Mười Hai 
Vẫn tâm-niệmn cuộc sống 
Của mình và của người  
Nên như thế. 
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29. “Lời nào muốn nói nhưng chuốc sầu thêm thôi,” 
Tình nào buông trôi, như nắng chiều lưng đồi! 

Một ngày nắng ấm, xin chấp cánh bay cao 
Ðể rồi mai sau, còn ai nói yêu nhau, 

Nhạc tình phôi pha, còn ai thấy xót xa 
Người về nơi đâu, thung lũng sầu thêm sâu. 
(Nguyễn Trung Cang – Lời Nào Muốn Nói) 

 
(Thư Phillíphê 2: 1-5)  
Ấy đấy! Có những sự và những việc ở đời với con người, đều như thế.  
 
Đúng vậy! Có nhiều điều, người đời lại những nói cho lung, cho lắm cũng chỉ “chuốc sầu thêm thôi”. Lại 
cũng có nhiều điều và nhiều sự trên đời, người đời đều nói hôm nay, có thể không chỉ là “nhạc tình phôi-
pha”, cuộc đời “thấy xót xa”, mà vẫn cứ là “thung-lũng sầu, thêm sâu”. 
 
Thế đó, là tâm-tình của nhiều người, trong đời. Còn đây, có lẽ cũng là tình-tự của nhiều người ở Nước 
Trời Hội-thánh, rất hôm nay? 
 
Câu hỏi ở đây, đã và đang là vấn-nạn “khủng-khiếp” được đưa ra nhân có sự-kiện xảy đến ở khung trời 
biền-biệt bên ấy, rất trời Tây. Ở đây, là khung trời hăng say, nhộn-nhịp một tình-huống có đấng bậc chủ-
quản có rất nhiều quyền-uy, quyết ra tay thực-hiện động-tác này nọ để đổi-mới Nước Trời trần-gian, 
chưa chấp cánh. 
 
Vậy thì, chuyện phiếm hôm nay lại đã thấy ca-từ người nghệ-sĩ trẻ khi xưa, cứ hát rằng: 
 
 “Tình nào chấp cánh trên ngõ buồn mong manh? 

Tình nào bay cao cho tủi hờn tuôn trào, 
Ngại ngùng muốn nói thương nhau quá ai ơi. 
Dù đời chia phôi yêu nhau mãi không thôi! 
Ngàn trùng xa xôi thương nhau mãi không nguôi, 
Trọn đời chưa vơi trong kiếp sầu buông lơi. 
(Nguyễn Trung Cang – bđd) 

 
Thế mới biết, hôm nay, ở trong Đạo hay ngoài đời, lại có những tình-huống khiến việc sống Đạo thêm 
khúc-mắc với hỏi-han, quyết tìm cho ra một đích-điểm khả dĩ khiến lòng người đi Đạo, sống hăng say, 
êm ả suốt một đời. 
 
Thế mới hay, tâm-tư nhà Đạo nay vẫn “ngổn-ngang trăm mối” như đấng bậc chủ-quản Sydney hôm nào 
từng nhận ra nhiều điều, như trích-đoạn bên dưới đã bàn về Thượng Hội-Đồng Giám-mục Rôma 2015 
đề cập đến “Hôn nhân”, “Gia đình”, cùng chuyện “Đồng tính luyến ái” như sau 
 

“Có lẽ, sẽ không có gì thay đổi nơi giáo-huấn của Hội-thánh Công-giáo về chuyện đồng-tính-
luyến-ái, chút nào hết; phi trừ và cho đến khi, ta có thay-đổi trước mắt nơi giáo-huấn về luật-lệ và 
luyến-ái giữa người khác phái. 

 
Lâu nay, nhiều cuộc bàn-cãi/tranh-luận vẫn lập đi lập lại rất nhiều lần trong phạm-vi Hội-thánh 
Công-giáo cứ bảo rằng: Thiên-Chúa tạo-dựng giới-tính con người vì hai lý-do: thứ nhất, mọi 
người coi đó như phương-tiện để Ngài đem sự sống mới-mẻ của con người đi vào hiện-thực (tức: 
việc sinh-sản/cùng Ngài tạo-dựng). Và, lý-do thứ hai, là: phương-cách để ta diễn-tả và bảo-đảm 
việc dung-dưỡng tình thương-yêu giữa các cặp phối-ngẫu (tức: việc thông-đồng/hiệp-nhất trong 
tạo-dựng).  
 
Từ đó các cuộc bàn-cãi/tranh-luận lại vẫn bảo, rằng: việc sử-dụng tình-dục là ‘thuận theo thiên-
nhiên’ chỉ khi nào việc ấy là để phục-vụ cả hai mục-đích do Chúa ban. Và, cả hai mục-đích ấy 
thực sự chỉ có thật trong hôn-nhân mà thôi; và chỉ vào lúc ấy mà thôi, khi việc trao thân cho nhau 
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là để mở ra sự sống mới mẻ. Thế nên, tất cả người nào khác nếu lại dễ-dãi trong ăn nằm xác thịt 
thì đó là điều sai trái về mặt luân-lý đạo-đức. 

 
Ngay từ đầu, ai cũng đều thấy: bất cứ hành động tình-dục xác thịt đơn-thuần thôi cũng phải 
mang nghĩa hoà hợp và sinh con đẻ cái, thì khó có thể là Hội-thánh Công-giáo sẽ chấp-thuận 
hành-động tình-dục xác thịt của người đồng phái-tính. Sách Giáo Hội-thánh Công giáo đề-cập 
đến vấn-đề này một cách vắn gọn lạ thường, khi bảo rằng: “Hành-động tình-dục giữa người cùng 
phái-tính đi ngược lại luật tự-nhiên. Nó đóng chặt hành-động tình-dục không còn nhận được quà 
tặng sự sống nữa. Hành-động ấy, không diễn-tiến từ sự tán-thành/đồng-thuận chân-phương về 
cảm-tính và dục-tình. 

 
Giả như đây là điểm khởi-đầu, thì sẽ có rất ít điều để nói. Thành ra, không gì có thể hiểu là sẽ có 
chuyện đổi-thay liên-quan đến các hành-động ăn nằm dục-tình giữa người cùng phái tính trong 
giáo-huấn này hết. Và, sẽ là chuyện phù-phiếm/vô bổ để mọi người tìm biết chuyện ấy. Bởi lẽ, 
chuyện ăn-nằm xác thịt giữa người đồng tính không có yếu-tố sinh-sản ở trong đó như Hội-thánh 
muốn. Và, nếu giáo-huấn về chuyện ăn nằm xác thịt giữa người đồng tính không bao giờ thay 
đổi, thì nền-tảng của giáo-huấn về tất cả các sự việc ăn nằm xác thịt phải thay-đổi trước nhất.” 
(Xem Gm Geoffrey Robinson, The 2015 Sydnod – The Crucial Questions: Divorce and 
Homosexuality, ATF Press 2015, tr. 11-12)                      

      
Nghe đấng bậc chủ-quản kể về câu chuyện đã và đang xảy ra nơi Hội-thánh Công-giáo rất nhiều lần, 
thế mà đấng bậc lại bảo, sẽ chẳng có sự gì xảy ra, sau các buổi bàn cãi với tranh luận. Nghe thế rồi, 
bọn tôi lại liên-tưởng đến câu truyện tiếu lâm chay/mặn về chữ “hỷ” được treo trong ngày cưới, tưởng 
chừng dễ hiểu, nhưng không phải. Truyện về chữ “Hỷ” hay yếu-tố đầu ở câu nói về mối thất tình những 
“Hỷ, nộ, ái, ố, ai, hoan, lạc”, rất như sau:  
 

“Chú rể ngắm nghía phòng cưới xong xuôi, bèn có một nhận-định cũng khá là vội vã với anh bạn 
thân đang đứng gần rằng: 
-Chữ “Hỷ” sao rắc rối thế nhỉ, trông cứ như trận đồ bát quái vậy! 
-Rắc rối thế nào cơ chứ? người bạn ngạc-nhiên đáp. 
-Thì…có nhiều đường ngang, ngõ dọc nhưng lại toàn là đường cụt không à! 
-Cậu đây, đúng là người nhạy cảm. Thôi thì, để sau tuần trăng mật rồi, cậu sẽ thấy nhận xét đó 
rất đúng thật!” 

 
Nếu là người đời, để diễn-tả tình-huống sống trong đời hoặc tình đời xảy đến sau ngày vui, người người 
sẽ bảo: mọi chuyện trong đời đều mang tên của hai anh bạn: một là Vũ Như Cẫn, và người kia là: 
Nguyễn Y Vân, mà thôi. 
 
Ở nhà Đạo cũng thế, nghĩa là: cũng có tình-huống rất tương-tự bánh xe lịch-sử. Thế nghĩa là, bánh xe 
cứ quay nhanh cho đến lúc quay về điểm cũ, rất giống hệt vòng đòi quay nhanh quay đều và quay mãi, 
mỗi thế thôi.   
 
Giòng đời quay nhanh hay chậm, vui hay buồn, lại cũng có những tâm-tình như câu truyện kể rất đáng 
nể để rồi lại sẽ giúp bạn và tôi, ta suy nghĩ cho lung rồi sẽ thấy đúng. Truyện kể, đơn giản chỉ như sau:  
 

“Gurdjieff rất nhớ ông bố của ông. Bố ông chết khi Gurdjieff mới chín tuổi, và là người thân duy 
nhất của ông. Ông kể bố ông gọi ông lại gần và nói: 
-Bố sắp chết, và bố không có gì để lại cho con. Bố bỏ lại con trong nghèo nàn và côi cút.  Chỉ có 
một lời khuyên bố muốn cho con - đó là lời khuyên mà bố của bố đã trao cho bố. Bố đã thấy rằng 
lời khuyên đó là tài sản giầu có nhất mà bất kì người bố nào cũng có thể cho con trai của mình. 
Con còn trẻ, có thể chưa có khả năng hiểu được lời khuyên này nhưng hãy cứ nhớ nó đi; rồi con 
sẽ hiểu nó. Và dù con có hiểu nó hay không, hãy bắt đầu cư xử như thế. Con hãy chăm chú 
nghe và nhắc lại điều bố nói. 

 
Đó là lời khuyên rất đơn giản. Lời khuyên là: "Nếu ai đó xúc phạm con, làm bẽ mặt con, làm tổn 
thương con, con không nên phản ứng lại ngay lập tức. Con phải nói với người đó rằng: "Ông hãy 
đợi hai mươi bốn giờ, và tôi sẽ tới trả lời ông. Đây là chuyện thiêng liêng với tôi mà tôi đã hứa với 
người bố sắp chết của tôi." Con hãy đợi  hai mươi bốn giờ rồi mới đi tới người đó. Trong hai mươi 
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bốn giờ đó con có thể thấy rằng người đó là phải, hay người đó không phải, nhưng điều ngu xuẩn 
nhất là lâm vào vòng cãi cọ. Hai mươi bốn giờ đó sẽ cho con cơ hội để mà tỉnh táo hơn. Mọi 
người phản ứng ngay lập tức sẽ không có đủ thời gian để nhận biết. Họ phản ứng chỉ như máy. 
Nếu con thấy rằng người đó là đúng, thì hãy đi và cám ơn người đó. Nếu con thấy người đó là 
sai, thì chẳng cần đi, hoặc nếu muốn đi, con có thể đi và nói : 'Ông dường như hiểu lầm.' 

 
Và Gurdjieff thường nói: "Lời khuyên đơn giản đó của người bố sắp chết của tôi đã làm biến đổi 
toàn thể cuộc đời tôi vì nó đã cho tôi  sự nhận biết nào đó, một thức tỉnh nào đó. Thế nên tôi đã 
không thể phản ứng bất kì gì ngay lập tức. Tôi phải đợi hai mươi bốn giờ. Và kết quả là bạn 
không thể nào vẫn còn giận-dữ trong hai mươi bốn giờ được." (trích truyện kể chuyển ở trên 
mạng, cho mọi người).  

 
Thế đó, là truyện kể ở ngoài đời, có vui có buồn lẫn lộn. Truyện kể ở nhà Đạo, nhiều lúc và nhiều người 
không kể cho nhau bằng dụ-ngôn, tâm-tình viết thành thư tín, như bức thư của bậc thày ở trường nọ gửi 
cho đấng bậc vị vọng rày quá cố, như sau: 
 
 “Ngài Thomas Merton thân mến, 
 

Tôi không rõ, mọi người trên ấy có tổ-chức cắt bánh sinh-nhật thiên-quốc hay không. Nhưng, 
hôm nay, tôi chúc ngài có được thật nhiều hạnh phúc đến với ngài nhất là vào ngày sinh thứ 100, 
trong năm nay. Tôi không nghĩ là năm tháng ngày giờ lại có nghĩa cũng khá nhiều ở nơi ngài 
đang hiện-diện như mọi người vẫn làm cho chúng tôi ở nơi đây, tức là nơi ngài cũng như tôi, ta 
bỏ ra chỉ mỗi 54 năm trời để sống trước khi quá vãng trong một tại nạn lạ kỳ, năm 1968. 
 
Trên thiệp cảm ơn tôi gửi ngài không có chỗ cho tất những thứ ngài đem vào đời tôi. Tôi biết là 
mình đang nói thay cho cả ngàn người ở đây. 
 
Là thánh-nhân theo cách nào đó, cuộc sống của ngài rơi vào hai phân nửa đời người rất tuyệt-
vời. Mãi đến tuổi 27, ngài lại đã tham-vọng và chộn-rộn. Sinh tại Pháp, tuy mồ-côi nhưng rồi học-
hành tại Anh và sau đó ngài dạy văn-chương tại đại-học-đường Columbia ở New York. Chính ở 
nơi đó, ngài được mọi người coi là cây viết đầy hứa-hẹn.  
 
Nhiều lúc, ngài cũng tỏ ra không có trách-nhiệm, để rồi trở thành một người cha của đứa bé còn 
nhỏ mà lại không được ngài chăm sóc cho tử-tế để rồi lại đã bị giết chết trong lần máy bay oanh-
kích hồi Thế chiến thứ hai. Ngài từng quen với sống phá-tán qua hành-xử. Kết-cuộc là, ngài lại 
rơi vào vòng tay yêu-thương Đức Chúa. 
 
Ở tuổi 27, ngài đã dấn thân vào đời sống khắc-khổ theo khuôn thước của hội dòng Xitô ở đan-
viện gọi là Gethsêmani ở bang Kentucky và trở thày dòng Lu-y. Ngài không chạy trốn đi nơi khác 
như nhiều người xem ra vẫn nghĩ thế. Thực tế, hành-trình đời tu của ngài lại khác hẳn. Linh-đạo 
của dòng Xitô thật rất đẹp dù khắc-khổ. Nó như thể ăn rau sống mà không trộn nước xốt: toàn 
cộng-đoàn dòng đều sống trong thinh-lặng triệt-để và tuân-thủ Luật Dòng do thánh Biển-Đức lập 
ra, là bộ luật tạo thế quân-bình nồng-nhiệt giữa việc nguyện cầu và lao-động. Và sau đó, ngài 
cảm thấy có tiếng mời gọi tiến xa hơn thế để đi vào đời sống chuyên-tu ở rừng-sâu như một ẩn-
sĩ. 
 
Từ nơi ẩn-náu trong rừng sâu, ngài đã viết với giòng chảy sâu-sắc can-dự vào một số cuộc đấu-
tranh cho công-bình hồi thập niên 1960 kể cả phong-trào đòi-hỏi dân-quyền, cùng trào-lưu chống 
chiến-tranh và đường-lối bất-bạo-động. Có lần ngài viết: “Thay vì ghét bỏ chúng-dân, quí vị lại 
nghĩ mình là người gây chiến, ghét bỏ những người đói ăn có xáo-trộn trong tâm-thân của quí vị, 
chính đó mới là nguyên-do tạo nên chinh-chiến. Giả như quí vị yêu hoà-bình, hẳn là quí vị sẽ 
ghét bất-công, hận chuyên-chế và chán-oán tham-lam, nhưng lại cứ oán-ghét những thứ này 
đang tồn-tại trong chính mình, chứ không phải ở ai khác. 
 
Tôi đây gặp-gỡ rất nhiều người từng coi việc đấu-tranh cho công-bằng trở-thành công việc thay 
thế cho niềm tin, tức thứ gì đó họ rất tin-tưởng trong cùng một lúc vẫn rụt-rè xa lánh mọi quan-hệ 
với Thiên-Chúa. Ngài đã nhắc nhở chúng tôi rằng: đòi công-bằng còn thực-tế hơn mọi thứ so-
sánh nào khác; và, là việc bày-tỏ lòng tin chứ không phải là sự thay thế.  
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Vào thời-điểm tôi đây vẫn kiếm tìm cuộc sống đơn-độc, có vị linh-mục trọng tuổi từng hối thúc tôi 
đọc cuốn sách thứ hai do ngài viết, tức cuốn “Dấu Chỉ của Giôna”, là sách dựa trên cuốn nhật-ký 
mà ngài gìn giữ trong cuộc sống ở Gétsêmani từ năm 1946 đến 1952. Theo tôi nghĩ, cuốn này 
trở-thành cuốn sách tôi vẫn đọc mỗi năm trong đời trong suốt 30 năm vừa qua. Với riêng tôi, đây 
là chốt-điểm của đời mình. Tôi ưa-thích cung-cách qua đó ngài phấn-đấu tìm cho ra đặc-trưng 
xác-thực của chính ngài. 
 
“Dấu Chỉ của Giôna” kết-thúc bằng một lời bạt có tên gọi là “Canh Lửa, hôm 4 tháng 9 năm 
1952”. Vào một tối nóng-nực ngày hè năm ấy, ngài phải đi bộ vòng quanh khuôn viên căn nhà 
ván lá của tu-viện từ trên xuống dưới, xem có dấu-hiệu nào báo trước có cháy rừng thiêu-huỷ 
khu vục không.                            
 
Và, khi ngào đi rà-soát một vòng như thế, mọi ngõ ngách của vườn dòng Gétsêmani lại là cơ-hội 
để ngài tưởng nhớ, nguyện cầu. Mỗi khi có thày dòng nào đi ngủ, đó là dịp thuận đầy ân-huệ, là 
việc diệu-kỳ cùng mê say, diệu cảm nữa. Có lần ngài từng thưa với Chúa: “Lạy Chúa, đêm về là 
thời-khắc để con được tự-do tiếp xúc với Chúa. Theo tôi thì, ở đây, ngài muốn nói đến thời-khắc 
có được viễn-tượng thấy các sự việc mà người bình-thường không thể thấy mắt thịt của mình.  
 
Và lần ấy, ngài lại tiếp-tục thưa cùng Chúa: “Chúa là Đấng ngủ say trong tâm can con, nên con 
không thể gặp Chúa qua lời nguyện-cầu, nhưng chỉ bằng sức sống trỗi dậy trong cuộc đời và 
cũng là sự khôn-ngoan bên trong mọi khéo léo, ngoan hiền. Con gặp Chúa trong hiệp-thông: 
Chúa ở trong con và con ở trong Chúa. Và Chúa ở trong họ cũng như họ đang ở trong con.” 
 
Ngài Thomas Merton thân thương, 
Ngài từng dạy cho tôi biết: nhiều cơ-hội trong đó cần động-thái kiên-trì/bền đỗ hầu tạo được sự 
đổi-thay rất đích-thực. Và, ngài cũng đã khuyên tôi, rằng: công-bằng không thể do hoạt-động 
đơn-thuần mà ra dù vẫn xúc tiến không ngừng nghỉ. Những gì ta làm ra, lại ít quan-trọng bằng 
những gì Chúa cho phép ta làm. Chính đó, là điều tôi đây hằng tâm-nguyện. 
 
Cảm ơn ngài, hỡi đấng thánh Thomas Merton rất thân thương của tôi. 
Michael McGirr”   
(X. Michael McGirr, A Letter to Thomas Merton, The Australian Catholics Winter  2015 tr. 8)  

 
Lời của dân con bình thường gửi đấng thánh ở trên lại vẫn nhắn nhủ bạn bè, như bạn và tôi, cũng để 
đưa dẫn chính tôi và bạn đi vào vườn hoa Lời Vàng có những dặn dò từ bậc thánh-hiền khi xưa vẫn 
nhắc-nhở và nhủ-khuyên như sau: 
 

“Nếu quả thật sự liên kết với Đức Kitô  
đem lại cho chúng ta một niềm an ủi,  
nếu tình bác ái khích lệ chúng ta,  
nếu chúng ta được hiệp thông trong Thần Khí,  
nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương nhau,  
thì xin anh chị em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn,  
là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn,  
cùng một ý hướng như nhau.  
Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh,  
nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình.  
Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình,  
nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác.  
Giữa anh em với nhau,  
anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu.” 
(Phillíphê 2: 1-5)         

 
Khi xưa, đấng thánh-hiền trong Đạo lại vẫn bảo ban mọi người trong/ngoài đời lời lẽ ân-tình, thật như 
thế. Và, người nghệ-sĩ ở đời lại cũng dùng lời ca/ý-nhạc khá đánh động, như sau:   
   

“Lời nào muốn nói nhưng chuốc sầu thêm thôi,” 
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Tình nào buông trôi, như nắng chiều lưng đồi! 
Một ngày nắng ấm, xin chấp cánh bay cao 
Ðể rồi mai sau, còn ai nói yêu nhau, 
Nhạc tình phôi pha, còn ai thấy xót xa 
Người về nơi đâu, thung lũng sầu thêm sâu. 

 
Người xưa có quên chăng hay dỗi hờn ? 
Người xưa vẫn tung tăng hay đã chợt sang ngang ?? 
Tình xưa đã chôn sâu trên lối sầu 
Thời gian có bao lâu xin hãy đợi mưa ngâu 

 
Còn ai trong gió chiều?  
còn ai thương nhớ nhiều? 
Tình yêu cao ngất trời.  
cho suốt đời đếm bước chơi vơi. 
Còn đâu giây phút đầu?  
còn ai nâng chén sầu? 
Ðể ai quay bước về  
cho ước thề buốt giá cơn mơ. 
(Nguyễn Trung Cang – bđd) 

 
Cũng hệt thế, trong gió chiều, “tình yêu cao ngất trời cho suốt đời đếm bước chơi vơi”.  Cũng như vậy, 
lời thơ hay ý nhạc của nghệ-sĩ sẽ cùng với lời khuyên của bậc thánh-hiền đưa người đọc và người nghe 
đi mãi vào chốn êm đềm của tình “ngất trời”, vời vợi. Ở muôn nơi. 
 

Trần Ngọc Mười Hai 
Và những ý-tưởng 
Tuy còn hời hợt, như cơn mơ 
Những vẫn là những lời phiếm 
Cũng rất chân tình 
và thành thật 

 đến suốt đời.     
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30. “Hôm qua tiễn em đi,” 
Buồn biết nói năng gì. 

Đường chiều mưa tiễn bước, 
Hồn khóc theo người đi.” 

(Đăng Khánh/thơ Du Tử Lê – Tiễn Em Chiều Mưa) 
 
 
(1Cor 14: 26-29) 
Vâng. “Tiễn Em chiều mưa”, hôm qua hay hôm nay đi nữa, cũng đều buồn để rồi lại những thưa và thốt 
“biết nói năng gì?”, “hồn khóc người đi”. 
 
Hồn còn khóc, nhiều hơn nữa, khi người đưa tiễn lại có ý-nghĩ cùng hành-xử khá lạ-kỳ như truyện kể 
sau đây: 
 
 “Vợ hỏi chồng: 
 -Anh cắt bài gì trong báo Buổi Chiều, vậy? Báo này có gì hay ho đâu mà cắt? 

-Cũng chỉ là bài báo kể về chuyện: có anh chàng nọ được toà án gia đình cho phép ly-dị vợ vì cô 
ta cứ liên tục lúc túi áo của anh cả khi treo lên mắc cũng như trước khi đem giặt, ấy mà! 
-Đành là thế. Nhưng, anh định dùng mẩu báo ấy làm gì mà cứ lúi húi giấu mẩu giấy ấy thế? 
-Ấy, anh địng bụng bỏ vào túi áo mình, ngộ nhỡ sau này…” 

 
Nói chữ “ngộ nhỡ sau này”, thật sự cũng khó biết. Chí ít là khi anh bạn cứ áp-dụng vào các trường-hợp 
sẽ xảy ra trong đời, với nhà Đạo. Trong đời người, có rất nhiều truyện để kể, làm sao nói hết, cho bớt 
buồn? Về chuyện nhà Đạo hay nhà Chúa, cũng hệt thế.  
 
Duy mỗi chuyện cứ đến rồi đi ở chốn chóp bu nhà Chúa ở Vaticăng, vốn Đạo-hạnh không kém. Như, 
chuyện được ngành truyền-thông báo chí, cứ kể đi kể lại mãi một chuyện.  
 
Chuyện Đức Giáo Tông nhà mình vừa kết-đọan buổi Họp Thượng Đỉnh của Đạo mình hôm 29/10/2015 
ở Rôma 2015, bằng một tựa đề, rất “đánh đấm”, như sau: 

 
“Thượng Hội đồng kết thúc với chiến thắng lớn của Đức Phanxicô 
Sau ba tuần thảo luận, Đức Giáo hoàng có được khả năng cho người ly dị tái hôn rước lễ xét 
theo từng trường hợp một. 
 
Từ ba tuần nay, các giám mục họp Thượng Hội đồng ở Rôma về các vấn đề hôn nhân và gia 
đình, họ đã bỏ hai phần ba số phiếu quy định cho tất cả các điều khoản của hồ sơ cuối cùng và, 
nếu Đức Giáo hoàng chấp nhận thì sẽ có thể cho những người ly dị tái hôn rước lễ, xét theo từng 
trường hợp một. 
 
Cuộc bỏ phiếu này đánh dấu một bước chiến thắng quan trọng của vị giáo hoàng cải cách, sau 
lần họp đầu tiên năm ngoái bị một phần các giám mục từ chối. 

 
Điều khoản số 85 của tài liệu nói về việc cho người ly dị tái hôn được rước lễ theo một vài điều 
kiện. Trên 94 điều khoản thì điều khoản này nhận được ít số phiếu bầu nhất, với 178 phiếu thuận 
và 80 phiếu chống – nhưng vẫn đạt được đa số hai phần ba ấn định là 177 phiếu thuận trên tổng 
số 265 phiếu bầu…” (Nguyễn Tùng Lâm dịch tin-tức do Jean-Marie Guénois viết trên lefigaro.fr). 
 

Chuyện “đánh đấm” hoặc đấu tranh/xung-khắc giữa các đấng bậc ở chốn chóp bu của Giáo-triều nhà 
Chúa sẽ thiếu-sót nếu ta quên không trích-dẫn một số sự-việc được ghi trên sách hoặc tự-điển Bách-
Khoa Công-giáo như tác-giả Ralph Wroodrow từng ghi như sau:   

 
“Sự việc ‘phân-rã/cách-biệt’ lớn-lao trong Giáo-hội xảy đến vào năm 1378 và kéo dài đến 50 
năm. Chức-sắc người Ý, khi ấy, đã bầu chọn Đức Urbanô 6 làm Giáo-Hoàng; trong khi đó, các vị 
hồng-y người Pháp lại chọn Đức Clêmentê 7.  

http://lefigaro.fr/
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Khi ấy, các Giáo-hoàng lại cãi-vã/rủa sả lẫn nhau năm này qua năm khác, cho đến khi Công 
đồng quyết-định hạ bệ cả hai vị trên, để bầu lên một Giáo-chủ mới! 
 
Đức Sixtô 5 khi ấy có trong tay ấn-bản kinh thánh đã được soạn mà ngài tuyên-bố là ấn-bản xác-
thực. Hai năm sau, Đức Clêmentê 8 tuyên-bố bản ấy đầy dẫy những sai-sót và truyền lệnh thiết-
lập ấn-bản khác để sử-dụng… 
 
Khi cứu xét cả trăm sự-kiện và cung-cách các Đức Giáo-chủ đối-nghịch nhau hàng thế-kỷ, ta 
cũng hiểu rằng ý-niệm về quyền-uy cùng tính-chất rất “vô ngộ” của Đức Giáo Tông cũng rất khó 
cho nhiều người cảm-thông, chấp-nhận… 
 
Khi xem xét những sự việc như thế, nhiều người trong chúng ta vẫn tin rằng việc gọi các Đức 
Giáo Hoàng là “ Hiện-thân của Đức Kitô” không có cơ-sở vững-chãi. Càng không vững hơn, nếu 
ta lại cứ gọi các ngài là “Đức Thánh Cha” của Giáo-hội Công giáo, nữa… (X. Ralphn Woodrow, 
Are Popes Infallible? Babylon Mystery Religion, Ralph Woodrow 1981 tr. 100-104) 

 
Trích-dẫn như trên, người trích và dẫn chỉ muốn nói rằng: ở giai-tầng/địa-hạt nào cũng thế, vẫn có nhiều 
thứ nhiều chuyện để bạn và tôi, ta coi đó như một đấu tranh hoặc chiến tranh giành phần thắng lợi hoặc 
chiến thắng đem về cho bản thân mình hoặc cho phe/nhóm của mình. 
 
Về thành-quả do cuộc họp thượng-đỉnh của Hội thánh được gọi là Thượng Hội-đồng Giám mục đem lại, 
cũng có những điều để tôi và bạn ta học-hỏi, cho riêng mình. Học và hỏi, hôm nay, có đôi điều đưa ra 
không chỉ để tôi và bạn, ta nghiên-cứu/khảo-sát mà thôi. Nhưng, còn để giúp ta ghi nhớ mà giữ lại cho 
đời mình, làm kinh-nghiệm. 
 
Nghĩ thế rồi, bần đạo bầy tôi đây lại tiếp tục luận phiếm thêm cho vui đời, bằng những chuyện đời 
trong/ngoài Đạo. Nhưng trước khi đi vào truyện kể hoặc tìm về lời vàng ngọc ở Kinh Sách, tưởng cũng 
nên ca lại lời ca ở trên, hơi buồn, rằng:     

 
“Tim như vỡ trong mưa, 
Còn vẳng tiếng ai thề. 
Một mình trên ngõ vắng, 
Buồn nhìn theo lối xưa. 
 
Dù mãi mãi xa nhau, 
Cố quên mối duyên đầu. 
Tình này ai sẽ quên được sao, 
Tình đã chết trong nhau. 
 
Vẫn mơ phút ban đầu, 
Một lần yêu dấu mãi cho nhau. 
Sao em nỡ quay đi, 
Tình đang lúc xuân thì. 
 
Một đời sao bỗng vắng 
Cuộc tình không lối đi 
(Đăng Khánh/Du Tử Lê – bđd) 

Hát thế rồi, nay mời bạn và tôi, ta đi vào truyện kể, rất bên dưới: 
 
 “Truyện rằng: 

Có một lần, Đức Phật đi giáo hóa vùng Bà La Môn, các tu sĩ Bà La Môn thấy đệ tử của mình đi 
theo Phật nhiều quá, nên ra đón đường Phật chửi. Phật vẫn đi thong thả, họ đi theo sau chửi. 
Thấy Phật thản nhiên làm thinh, họ tức giận, chặn Phật lại và hỏi: 
– Ngài có điếc không? 
–Ta không điếc. 
–Ngài không điếc sao không nghe tôi chửi? 
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– Này Bà La Môn, nếu nhà ông có đám tiệc, thân nhân tới dự, mãn tiệc họ ra về, ông lấy quà 
tặng họ, họ không nhận thì quà đấy về tay ai? 
–Quà ấy về tôi chứ ai. 
– Cũng vậy, ông chửi ta, ta không nhận thì thôi. 
 
Người kêu tên Phật ra chửi mà Ngài không nhận. Còn chúng ta, những lời nói bóng, nói gió ở 
đâu, nơi nào cũng đều lắng tai nghe, để buồn/để giận. Như vậy mới thấy những lời cuồng dại của 
con người. Ngài không chấp không buồn, còn chúng ta do si mê, chỉ một lời nói nặng nói hơn, 
ôm ấp mãi trong lòng, vì vậy mà khổ đau cứ triền miên, tiếp-diễn. 
 
Trong kinh sách nhà Phật, Đức Phật đã dùng ví dụ người ác lại cứ mắng chửi người thiện, mà 
người thiện không nhận lời mắng chửi đó thì người ác giống như người ngửa mặt lên trời phun 
nước bọt, nước bọt không tới trời mà rơi xuống ngay mặt người phun. Thế nên có tiếp-nhận mới 
dính mắc đau khổ, không tiếp-nhận thì an vui hạnh-phúc. Từ đây về sau mọi người có nghe ai 
nói gì về mình, dù tốt xấu, chớ nên tiếp-nhận thì sẽ được an vui. 
 

Và, lời bàn của người kể, rất như sau:  
 
“Hãy cẩn trọng với lời nói của mình, đừng gây chuyện thị phi vì vô ý thức, cũng đừng vì một ai 
mà gây ra lầm lỗi trong quá khứ hoặc dùng lời lẽ nặng nề để hành hạ họ, như Oscar Wilde đã 
từng nói: “Vị thánh nào cũng có một quá khứ, và tội đồ nào cũng có một tương lai”.  
 
Hậu quả của khẩu nghiệp thật vô cùng kinh khiếp. Không dương thì âm, sớm muộn gì cũng đều 
có báo ứng. Vết thương bạn gây ra trên thân thể người khác còn có ngày lành-lặn, nhưng vết 
thương gây ra do lời nói thì chẳng biết khi nào mới lành lặn được.  
 
Chửi bới và nói xấu hay đi rêu rao về người khác mà người đó không có phản-ứng, hay không 
biết thì cũng giống như kẻ tự ngửa cổ lên trời phun nước bọt rồi chỉ rơi trúng mặt mình. Vậy, tốt 
nhất không nên nói xấu ai ở đâu/nơi nào, dù họ có làm điều không tốt nhưng có thể không gây 
hại đến bản thân và cộng đồng mình. Bởi ngậm máu phun người thì chỉ tanh mồm mình trước. 
(Sưu tầm) 

  
Kể truyện rồi, nay ta tìm về vườn hoa Lời Vàng của bậc thánh-hiền có những lời dịu dàng, nhưng thấm-
thía để suy-tư/nghĩ-tưởng về những lời dặn-dò như sau: 
 
 “Vậy, thưa anh em, ta phải kết luận thế nào đây?  

Khi anh em hội họp,  
người thì hát thánh ca, người thì giảng dạy,  
người thì nói lời mặc khải, người thì nói tiếng lạ,  
người thì giải nghĩa:  
tất cả những điều ấy đều phải nhằm xây dựng Hội Thánh. 
Nếu có nói tiếng lạ,  
thì chỉ hai hoặc tối đa ba người nói thôi,  
mỗi người cứ theo phiên mà nói,  
và phải có một người giải thích.  
Nếu không có người giải thích,  
thì phải giữ thinh lặng trong cộng đoàn,  
mỗi người chỉ nói với mình và với Thiên Chúa thôi.  
Về các ngôn sứ,  
chỉ nên có hai hoặc ba người lên tiếng thôi,  
còn những người khác thì phân định”. 
(1 Cor 14: 26-19) 

 
Nói như bậc thánh-nhân hiền-lành, thì có nói trong buổi họp hay ở đâu nữa, cũng vẫn nên cẩn-trọng về 
lời mình nói. Chí ít, là lời nói đó hoặc phán bảo nọ xuất tự đấng bậc vị vọng trong Đạo. Cũng thế, có lần 
bần đạo được bảo rằng: các lời phát-biểu trên bục nhà thờ cũng nên cẩn-trọng vì lời ấy một cách nào đó 
vẫn là khuôn-mẫu cho người nghe ngồi bên dưới, tựa hồ lời thày giáo nói với học trò, vậy.   
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Không chỉ mỗi thế. Phán-quyết của đấng-bậc ở nhà Đạo vẫn là lời phán/bảo dù có mang tính-chất 
quyết-định hay không, cũng vẫn được coi như hành-xử quan-trọng cho cả người phán lẫn người nghe. 
 
Trường-hợp đấng bậc trưởng-thượng Hội-thánh Công-giáo, tình-hình Giáo-hội nay rối rắm đã hiển-hiện 
cả vào lúc trước khi bắt đầu cuộc họp bàn cấp cao kéo dài nhiều tuần-lễ. Khi Thượng Hội-Đồng Giám 
mục 2015 đi vào giai-đoạn cuối, báo-giới truyền-thông Hoa Kỳ đã có những nhận-xét như sau: 
 

“Toà thánh Vatican xem ra đang có những bí-mật, lộn xộn của toà án thời Trung Cổ, gồm những 
sự việc xảy ra theo cách nào đó, vẫn như xưa. Hành-xử khiêm-tốn đầy phô-trương của Đức 
Phanxicô, sự việc ngài quở trách các Giám-mục cao cấp không thay-đổi trạng-huống “như xưa” 
này, chút nào hết. Nếu có, thì cũng chỉ là tham-vọng của một giáo-chủ từng khuyến-khích các vị 
hay bày mưu-kế hãy cộng-tác mà làm việc chung với các vị khác từng chống cưỡng những chủ-
trương như thế, mà thôi. 
 
Nhưng hiện nay, vị chủ mưu bày kế lại chính là đức Giáo-chủ, nhà mình. Quả là, mục-tiêu/mục-
đích do Đức Phanxicô đưa ra, cũng đơn-giản là: ngài hỗ-trợ cho các đề-nghị nên đốc-thúc các vị 
có tinh-thần thông-thoáng khả dĩ cho phép bổn-đạo nào từng ly-thân/ly-dị nay tái-giá được phép 
hiệp-thông rước lễ mà không cần phải tiêu-hủy hôn-nhân đầu. 
 
Nhờ Đức Giáo-chủ âm-thầm hỗ-trợ, đề-nghị này trở-thành mối giây gây tranh-cãi trong lần họp 
thượng-đỉnh năm 2014 về gia-đình và lần thứ hai năm 2015 này… 
 
Giả như đề-nghị ở trên thật rõ ràng, thì con đường ngài đang đi cũng thật tăm-tối. Theo thủ-tục, 
thì quyền-bính của Đức Giáo-tông gần như tuyệt-đối: tức có nghĩa, nếu Đức Phanxicô quyết-định 
rằng ngày mai đây sẽ tán-thành cho phép những người tái-giá được lên rước Mình Chúa đi nữa, 
thì cũng chẳng có Toà án Tối cao nào của Công-giáo lại có thể phản kích quyết-định của ngài, 
được. 
 
Dù có thế, cùng một lúc, Đức Giáo Tông lại vẫn được coi là người không có quyền thay-đổi tín-
lý/giáo-điều của Đạo, chút nào hết. Điều luật này, không có tính-cách công-khai trợ-lực cho ngài, 
nhưng cứ theo tục-lệ, có sự khiêm-tốn và tính kính-sợ Thiên-Chúa, thì nỗi lo-sợ sẽ có phân-rã 
trong hàng-ngũ lãnh-đạo đã kềm-chế các Đức Giáo-chủ có ý-đồ viết lại các tín-lý trong Đạo. Và, 
việc viết lại tín-lý/giáo-điều là những gì mà người Công-giáo bảo-thủ tin tưởng một cách hữu-lý 
rằng đề-nghị cho những vị từng tái-giá được phép rước Mình Thánh Chúa đã được sự hỗ-trợ của 
Đức Phanxicô…. 
 
Với các nhà báo Công giáo, cũng như bất kỳ ký-giả nào khác, đây là câu truyện đầy tính hấp-
dẫn; thế nên, nói theo kiểu nhà báo rất nghiêm-ngặt, tôi đây không có ý-kiến là Thượng Hội-Đồng 
kỳ này sẽ kết thúc ra sao. Nhưng, nói theo tư-cách của người Công-giáo, tôi trông đợi rằng cuối 
cùng thì mưu-đồ viết lại tín-lý/giáo-điều cũng sẽ thất-bại thôi. Mỗi khi có sự căng-thẳng giữa niềm 
tin lịch-sử và vị Giáo-chủ trong đạo, thì tôi luôn chọn phía niềm tin để đánh cá-cược. Thế nhưng, 
đối với một cơ-chế vốn đo-lường tuổi thọ của mình hằng thiên-niên kỷ, thì “cuối cùng” cũng phải 
mất một thời-gian khá dài ngày mới có thể đạt đích-điểm.” (Xem Ross Douthat, The Plot to 
change Catholicism, The New York Times SundayReview 17/10/2015 

 
Nhà báo nhận-định ra sao, thì cứ nhận và cứ định. Sự việc xảy ra ở nhà Đạo vẫn là chuyện dậm chân 
tại chỗ, bàn mãi cũng không hết. Việc cuối, có lẽ sẽ không là ngồi đó mà bàn và luận nhưng là đi vào 
hiện-thực. Thực-hiện ra sao để mọi thành-viên trong Đạo, sẽ lại trở về với thực-tại diễn-tiến mãi, hệt 
như trước.  
 
Nhận-định sao thì cứ định và cứ nhận. Định rồi nhận hoặc nhận rồi mới định, thật cũng tuỳ. Tuỳ người, 
tuỳ mình. Tuy nhiên, có tuỳ ai đi nữa, thì hỡi bạn và tôi, ta cứ hiên-ngang vững chí hướng về trước mà 
ngâm nga ba câu hát ở trên mà lập lại những lời buồn, rằng: 

 
“Tim như vỡ trong mưa, 
Còn vẳng tiếng ai thề. 
Một mình trên ngõ vắng, 
Buồn nhìn theo lối xưa. 
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Dù mãi mãi xa nhau, 
Cố quên mối duyên đầu. 
Tình này ai sẽ quên được sao, 
Tình đã chết trong nhau. 
 
Vẫn mơ phút ban đầu, 
Một lần yêu dấu mãi cho nhau. 
Sao em nỡ quay đi, 
Tình đang lúc xuân thì. 
 
Một đời sao bỗng vắng 
Cuộc tình không lối đi”. 
(Đăng Khánh/Du Tử Lê – bđd) 
 

Đúng thế đấy, bạn ạ. Những mong “Tình như vỡ trong mưa” sau bao lần bàn cãi lưa-thưa hay mạnh 
bạo, ta cũng đừng “buồn nhìn theo lối xưa”, mà hành-xử. Bởi, có hành và có xử theo lối cũ/xưa đi nữa, 
thì bánh xe lịch-sử cũng sẽ nghiền-nát tâm-can con người để rồi sẽ “vỡ trong mưa”, cũng rất buồn. 
Buồn về tình đời. Buồn, một đời người. 
 

Trần Ngọc Mười Hai 
Đôi lúc cũng có buồn 
Nhưng không buồn  
về đời hoặc về người. 
Bởi, mọi người vẫn cứ vui  
ở trong đời.     
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31. “Lòng tê tái vương nhớ nhung” 
Người chinh phu với sầu đông 

Thuyền không bến lắng trôi tới đâu 

Ðưa đón ai xa ngừng bến nào 

Thầm reo rắc chi sầu nhớ 

(Hoàng Trọng - Phút Chia Ly) 

(1P 4: 12-14) 
Tê tái cõi lòng, sao còn hát được? Chắc không tái-tê bằng chuyện phiếm dài ở bên dưới? 
 
Chuyện phiếm dài, hôm nay, chỉ thế này: vào ngày cuối xuân 2015 ở Úc hôm ấy, có bạn đạo rất thân với 
bần đạo là anh Nguyễn Minh-Mẫn, lại đã phát-biểu một câu “xanh rờn”, rằng: “Bút anh viết, nay cùn rồi! 
Thôi, ngừng viết đi.Để thì-giờ mà làm vườn cho khoẻ.…”  
 
Nghe xong, bần đạo “giật cả mình” nên “tê-tái” nhưng không “tái-tê”; bởi, đối với bần đạo, tất cả đều là 
ân-huệ. Thêm nữa, với bần đạo thì: Chuyện viết-lách, cũng giống như hít thở. Ngưng viết, tức ngừng 
thở. Mà, khi đã ngừng thở rồi thì làm sao đi vào vườn mà lao-động đây?  
 
Kể lại lời phản-hồi trên, cũng chỉ để nói rằng: chuyện viết lách nó cũng như cái nghiệp. Nghiệp “truyền-
thông”, là thông-truyền những tin …rất “tức mình” của nhà Đạo, chả bao giờ cho phép người làm truyền 
thông được ngưng nghỉ để nghĩ đến chuyện làm vườn hay lao-động, hết. 
 
Hơn nữa, với người viết chuyện phiếm, thì: chỉ cần một người đọc nào đó bắt gặp được tia sáng dù rất 
nhỏ rải rác trong các chuyện phiếm đạo/đời, âu đó cũng đủ để tác-giả mãn nguyện rồi.  
 
Nói thế xong, nay mạn phép bạn và tôi, ta hãy cùng các thánh tổ-nghiệp, đổi cho bần đạo cây bút khác 
đỡ cùn/lụt, để rồi sẽ lại tiếp-tục viết những “chuyện Đạo/đời” rất phiếm cho bạn đạo/bạn đời nào thích 
nghe chuyện đời cũng như chuyện Đạo vẫn rối bời, giời ạ.      
 
Thôi thì, để có được nguồn hứng viết tiếp chuyện Đạo/đời cũng rất mới, xin bạn và tôi, ta nghe câu hát 
tiếp có ca-từ, như sau: 

 

 “Giòng sông xanh trôi lững lờ 

Lạnh lùng ngân khúc hùng ca 

Người trai tráng sẽ mang tấm thân 

Trong trắng đi trên đường sáng ngời 

Lòng vương vấn bao nhớ thương 

Bàng hoàng giờ phút từ ly 

Tuy lòng đau nhưng cố quên thê nhi 

Tần ngần chàng bước chân đi 

Ði tới nơi xa xăm bao hình mơ 

 Thuyền dần trôi xa bến bờ 

Ngại ngùng thay phút biệt ly 

Người anh dũng dứt chân bước đi 

Trong bóng tre xanh hồn nước nhà 

Lòng đau với bao tiếng tơ 

Nhưng trên bến xa, tay bế con còn thơ 

Bên sông cố trông, thuyền khuất xa nửa vời 

(Hoàng Trọng – bđd) 

 

Vâng. Trạng-huống viết/lách của bần-đạo nay cũng giống thế. Giống, câu ca tiếng hát, những bảo rằng: 
“Tuy lòng đau nhưng cố quên …” ai đó, rồi sẽ hát: “Tần ngần chàng bước chân đi, đi tới nơi xa xăm bao 
hình mơ…” rất tuyệt diệu. 



177 
 

 
Hôm nay, bần đạo đây không còn sức để làm công việc vườn tược như bạn thân từng đề-nghị, mà chỉ 
có thể vào vườn hoa truyện kể, tìm dăm ba câu truyện “đáng kể” để bạn và tôi, ta nghe cho niềm vui 
chợt đến trong thoáng chốc, như câu truyện nhè nhẹ ở bên dưới: 

 

“Truyện rằng: 

Hai vợ chồng nọ tâm-tình với nhau, bằng những lời rất thân-tình rằng: 

-Anh có bao giờ trốn em đi nơi khác để hút xách không? 

-Chẳng bao giờ thế đâu, em ạ. 

-Thế, có bao giờ anh nhâm-nhi chút rượu đào, rượu vào rồi lời ra không? 

-Không có đâu, em ạ. Anh đây cũng biết tự-trọng chứ.   

-Thế còn, cờ bạc bần thì sao? Cũng chút đỉnh chứ nhỉ? 

-Lại càng không nữa. Anh chẳng bao giờ muốn làm Bác thằng bần hết, em biết đấy! 

-Vậy, ngoài em ra, anh có còn để ý đến ‘cô em Bắc-kỳ nho nhỏ’ nào khác chứ? 

-Nhất định là không rồi. Anh chỉ có mình em là người yêu duy-nhất mà thôi. 

-Tuy thế, anh cũng phải có ít nhất một tật xấu nào chứ? 

-Cái đó thì có. Thi-thoảng, anh cũng có nói dối cho vui thôi, em ạ. 

-Ối chà. Gì chứ, cái đó thì không được…” (truyện vui trên mạng, bạn bè kể cho nhau nghe) 

 

Chẳng biết: truyện-vui-trên-mạng mọi người kể cho nhau nghe, có giống chuyện tâm-tình bạn bè thổ-lộ 
trong/ngoài nhà Đạo không?  
 
Cũng chẳng biết, điều anh tỏ-lộ có giống tâm-tư/tình-tự của một số vị vừa qua thưa-thốt nhiều sự ở nhà 
Đạo, không? Thưa thốt những điều, mà theo nhiều vị, ta cũng không nên nói cho mọi người biết. Như 
quan-niệm của ai đó, khi kể về chuyện “đức ông linh mục” nọ ở Vatican hôm rồi đã tường-trình cách 
thẳng-thừng rằng:  

 

“Trong 17 năm làm đức ông/linh-mục cho Bộ Giáo-lý/Đức tin, ông vẫn sống theo kiểu đồng tính 
luyến ái với nam-nhân khác. Nay, ông yêu-cầu Thượng Hội-Đồng Giám Mục Rôma hãy có hành-
động nhằm thay-đổi giáo-huấn của Hội-thánh về chuyện “đồng tính luyến ái” … 
 

Bàn chuyện “Gia-đình, hôn-nhân và chuyện “đồng-tính luyến-ái” ở Thượng Hội-Đồng Giám-mục Rôma 
tháng 10 năm 2015, lại có ý-kiến rất thẳng và rất thật của vị Bề Trên Tổng Quyền một hội dòng không 
nhỏ, là Dòng Chúa Cứu Thế, đóng trụ ở Rôma như sau: 
 

“Sau phần trình bày, Lm Michael Brehl CSsR đã nói lên những cảm tưởng của mình về 
Thượng Hội Đồng Giám Mục  về gia đình như sau: 

“Tôi thực sự cảm thấy rất vinh dự khi tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục  về gia đình 
và có phần trình bày của mình trước các Nghị phụ. Tôi nhận trách nhiệm rất nghiêm túc và đã 
chuẩn bị cho bản thân mình, đọc các tài liệu, đọc đi đọc lại và thực sự sẵn sàng cho Thượng Hội 
Đồng này với những gì chúng ta có thể suy tư.  

Nhưng cũng phải lắng nghe mọi người. Chúng tôi cũng đã làm rất nhiều để lắng nghe. Tôi 
xin anh em DCCT của tôi trên thế giới lắng nghe người dân nơi họ đang làm việc tại các giáo xứ 
và gửi cho tôi những gì họ có thể. Và như thế tôi nghe được từ mọi Châu lục về những mối quan 
tâm của người dân.  

Một trong những điều thực sự đánh động tôi là khi chúng ta nói về một số thách đố mà 
các gia đình đang phải đối mặt, đôi khi họ cũng cảm thấy bị loại trừ khỏi các cuộc thảo luận. Đôi 
khi họ cảm thấy như thể chúng ta đang nói về họ như họ là những người xa lạ với chúng ta. Nếu 
chúng ta tập-trung/chú ý vào những gì Giáo Hội dạy đặc biệt là kể từ Công đồng Vatican II, thì 
điều đó lại không phải như họ nghĩ. Nguyên tắc hướng dẫn là chúng ta phải hình thành một gia 
đình duy nhất và gia đình này bao gồm tất cả mọi người.  

Vì vậy, khi tôi nhìn thấy tiêu đề về Giáo Hội và sự bao gồm, đặc biệt là khi phải đối mặt 
với những vấn đề hay những khó khăn của gia đình, tôi nghĩ trong nhiều trường hợp chúng ta đã 
loại trừ những người như thế nào, làm cho họ khác biệt với chúng ta ra sao. Điều đó không giải 
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quyết được vấn đề. Những tình huống, những thách đố này ảnh hưởng đến những người là 
thành viên trong gia đình của chúng ta.” 

 
Bề Trên Tổng Quyền Michael Brehl CSsR cũng đã trình bày quan điểm của ngài trước nhiều thách đố 
về mục vụ hôn nhân như sau: 

 
“Chúng tôi đề cập đến vấn đề ly dị và tái hôn. Đó không chỉ là vấn-đề là liệu họ có được 

rước lễ hay không. Nhưng, là cách thức họ sống như những thành viên tích cực của Giáo Hội. 
Không chỉ họ thôi, mà là tất cả những ai bị ảnh hưởng do cuộc hôn nhân thất bại đó. 

Rồi chúng tôi nói về người đồng tính - những người có khuynh hướng đồng tính- vấn-đề 
là họ đang sống độc thân khiết tịnh hay đang ở trong một mối quan hệ. Rồi vấn đề có con hay 
không có con. Nhưng dù sao họ là thành viên của gia đình và họ đang là thành viên trong gia 
đình Giáo hội của chúng ta. Cho nên, vấn đề là chúng ta công nhận hay không các kết hiệp đồng 
tính như một vài xã hội dân sự tại một vài quốc gia đã làm, và phải tách biệt với vấn đề là làm thế 
nào để chúng ta thể-hiện như một cộng đoàn Công Giáo, như một gia đình của Thiên Chúa, bao 
gồm tất cả mọi người và chăm sóc cho những anh chị em đang phải đối mặt với một số thách đố 
rất cụ thể.” (X. GNsP ngày 13/10/2015)  
  

Nói gì thì nói/làm gì thì làm, một Giáo-hội Công-giáo vững như bàn thạch vẫn luôn ban bố giáo-huấn, 
tín-điều rất bài-bản, không suy-xuyển nhiều thế kỷ. Thế nhưng, lại mới có lập-trường/tư-tưởng của đấng 
bậc vị vọng ở Úc tỏ-bày về việc cần-thiết phải có đổi-thay trong Giáo-hội như sau: 

 

“Hiện đang có nhu-cầu rất nghiêm-túc đòi Giáo-hội phải triệt-để thay-đổi giáo-huấn lâu nay đề ra 
cho người “đồng-tính luyến ái”. Với thế-giới được lý-tưởng-hóa, sau bao năm tháng ngày dài, họ 
lại giúp các con trưởng-thành về thể-xác, trí-tuệ, cảm-tính, biết giao-tiếp xã-hội, có óc nghệ-thuật, 
và để tâm đến những chuyện thiêng-liêng/đạo-đức trong cuộc sống; để rồi, đến lượt chúng, cũng 
sẵn-sàng dựng-xây gia-đình của chúng, nữa. 
 
Trong hoàn-cảnh bình-thường, việc tăng-cường hiệp-thông/phối-kết giữa mẹ/cha cùng việc việc 
con trẻ mau chóng trưởng-thành, tất cả đều cùng nhau thăng-tiến. Thế nên, ở đây, tôi không thấy 
có vấn-đề gì khi nghĩ rằng: hôn-nhân và gia-đình được coi như các thể-chế đặt nền-tảng nơi con 
người, tất cả đều có khía-cạnh cộng-sinh và hiệp-thông/phối-kết. 
 
Nhưng, khởi tự điểm này rồi sẽ đi đến quan-niệm bảo rằng: bất cứ động-thái ăn nằm xác thịt nào 
đi nữa, đều phải chứa-đựng lý-tưởng hiệp-thông/phối-kết và cộng-sinh, thì thật là cú nhảy vọt 
khổng lồ chứ không chỉ bước tiến khiêm-tốn dù có lý lẽ này/khác. Ở đây nữa, tôi thấy có 5 vấn-đề 
lớn thể-hiện rõ ở trong đó, như: vấn-đề lỗi/tội là hành động chống Chúa; việc Hội-thánh đưa ra 
nhiều giáo-huấn hoàn-toàn dựa trên các khẳng-định này/nọ; vấn-đề đạo-lý chức-năng đối chiếu 
với động-thái xác-thịt; ý-niệm về sự “tự-nhiên” và trật-tự thánh-thiêng; và các vấn-đề xảy ra do ta 
không đặt nền-tảng vào lời dạy của Đức Giêsu. 
 
Vấn-đề thứ nhất, là: ngang qua giáo-huấn mà Giáo-hội vẫn dạy cho ta biết, là: mọi động-thái ăn 
nằm xác thịt nào không mang tính hiệp-thông/phối kết, nếu không là hành-động cốt tham-gia 
đồng tạo-dựng sự sống, đều là lỗi phạm chống Chúa. Bởi, đó là hành-xử vi-phạm những gì được 
công-nhận là trật-tự thánh-thiêng và là chuyện tự-nhiên do Thiên-Chúa tạo-lập. Điều này, lại sẽ 
nêu lên hai vấn-đề: một, về chuyện tự-nhiên thiêng-liêng, còn vấn-đề kia, lại cũng liên-quan đến 
cả Thiên-Chúa. 
 
Giả như trật-tự thánh-thiêng và chuyện tự-nhiên vẫn hiện-hữu liên-quan đến bộ-phận sinh-dục, 
thì thử hỏi: phải chăng nó cũng không hiện-hữu ở địa-hạt khác vẫn có nơi sự sống con người, 
chứ? Giả như đó không là biện-luận hoặc lý-giải của Hội-thánh khi nói về mấu-chốt tình-dục ở 
lĩnh-vực nào khác, trong đó Thiên-Chúa ban cho ta với mục-đích thánh-thiêng cho các sự vật 
Ngài tạo thành, vậy thì phải chăng đó có là tội chống Chúa khi ta làm việc này theo cung-cách 
nào khác? Tại sao bộ-phận sinh-dục của con người lại chỉ có duy-nhất một ý-nghĩa như thế mà 
thôi? Nếu thế, các bộ-phận khác trong cơ-thể của ta hoặc sinh-hoạt khác của con người thì sao? 
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Về các sự việc liên-quan đến Thiên-Chúa, giống như giả-thiết như thế này: nếu ta đánh/đập  
vua/quan lãnh/chúa hoặc một lãnh-tụ chính-trị nào đó, thì việc này luôn bị coi là tội tày trời rất 
nặng nề khác hẳn việc đánh/đấm người dân bình-thường ở trong làng.  
 
Cũng thế, lâu nay ta vẫn được bảo cho biết, vua/quan lãnh/chúa cao cả nhất từ trước đến nay 
vẫn là Thiên-Chúa Tối Cao. Thành thử, tội-nhân nào vi-phạm luật chống lại Thiên-Chúa, thì tội 
còn nghiêm-trọng hơn lỗi-phạm tình-dục/xác phàm là lỗi/tội trực-tiếp chống Chúa.  
 
Thế nên, các lỗi và tội như thế, là tội và lỗi nghiêm-trọng nhất của con người. Lỗi/tội dục-tình, khi 
xưa, được hiểu như lỗi/phạm tày trời trực-tiếp chống lại Thiên-Chúa, tựa hồ như tội phạm-thượng 
vậy. Và, điều này giúp ta cắt-nghĩa được tại sao với Hội thánh Công-giáo, nền luân-lý/đạo-đức lại 
đạt đến mức-độ khó có thể tưởng-tượng được, bởi Đức Chúa này có thể giáng-phạt người phạm 
lỗi đến độ tống khứ họ xuống hoả-ngục đời đời bị thiêu-cháy, chỉ vì đã có khoảnh-khắc vui thú 
thoả-thuê về tình-dục. Quan-niệm về một Đức Chúa như thế đã trái-nghịch hoàn-toàn với ý-niệm 
trọn-vẹn về Thiên-Chúa mà Đức Giêsu đã mạc-khải cho ta biết. Bản thân tôi, vẫn không thể 
chấp-nhận những chuyện tương-tự được.          
 
Bởi thế nên, vấn-nạn đầu-tiên của tôi đối với giáo-huấn của Hội-thánh về thú vui dục-tình không 
đi thẳng vào một phản-bác chống lại những gì Hội-thánh dạy về dục-tính hay dục-tình, mà là 
phản-bác về một vị Chúa Tể rất sai-lạc mà giáo-huấn này đưa ra. 
 
Giáo-huấn Hội-thánh, lâu nay, lại là trọng-tâm sự việc Hội-thánh Công-giáo của ta đối-đáp cách 
nghèo-nàn chậm-chạp về những phát-giác cho thấy có xách-nhiễu tình-dục trong hàng giáo-sĩ. 
Bởi, với nhiều vị lãnh đạo trong Hội-thánh, thì: động-thái vui thú tình-dục về thể-xác đã thật-sự 
dính-dự chuyện xách-nhiễu/lạm-dụng là tội nặng-nề cả-thể, trong khi bất cứ tổn-hại nào gây ra 
cho nạn-nhân là con trẻ, vẫn không to lớn, nặng-nề như thế.  Bởi, lỗi/tội về tình-dục xác-thịt từng 
là lỗi-phạm chống lại Chúa trong khi tổn-hại gây ra cho con trẻ lại vẫn chỉ như vi-phạm nhẹ đối 
với con người, mà thôi. 
 
Lại nữa, giòng sử trải dài về các lỗi/tội tình-dục/xác thịt, một khi đã xưng thú với linh-mục ngồi tòa  
rồi, lại sẽ được dễ dàng tha-thứ. Và, người phạm lỗi sẽ lại được hoàn-toàn phục-hồi về lại trạng-
thái vẫn có, trước khi phạm pháp. Và, lối tư-duy này đã góp phần làm cho các linh-mục từng vi-
phạm lỗi/tội dục-tình/thể-xác cứ loanh-quanh/lẩn-quẩn với hành-vi tương-tự. Xách nhiễu tình-dục 
phạm với con trẻ, khi trước chỉ bị coi như tội phạm dục-tình, vẫn được xử-lý như các lỗi phạm 
tình-dục khác với người lớn, thôi. 
 
Nhiều vị lãnh-đạo tôn-giáo lâu nay chậm hiểu, và loại tư-duy này hoàn toàn sai lạc và nguy-hiểm, 
bởi nó nặng tay hạ thấp mức tổn-hại gây ra cho con trẻ là nạn-nhân chân-phương và tạo phẫn-
nộ với Thiên-Chúa về mức tổn-hại quá nặng. Lâu nay, chuyện này từng tạo nên vết nhơ nơi tâm-
khảm Hội-thánh khi đáp-trả việc xách-nhiễu tình-dục từng phát-hiện nơi hàng giáo-sĩ, giáo-phẩm 
của ta.” (Xem thêm Gm Geoffrey Robinson, The 2015 Sydnod, The Crucial Questions: Divorce 
and Homosexuality, ATF Press 2015, tr. 12-14) 
 

Chuyện người “đồng tính luyến-ái sống trong gia-đình, với chòm xóm và cả trong Giáo-hội Công-giáo, 
lại vẫn là đề-tài đang được đấng bậc chủ-quản nhiều giáo-xứ, giáo-phận ưu-tư đặt thành vấn-đề. Thế 
nhưng, hỏi rằng: với giáo-dân hạng thứ ở quê nhà, thì sao?  
 
Có lần, đấng bậc nọ ở Úc về quê thăm thú, có gặp một số giáo-dân ở huyện nhà, bèn hỏi thăm bà con 
xem có biết gì nhiều về tình-hình Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt lúc này ra sao, thì được trả-lời: 
Đức Tổng Ngô Quang Kiệt là ai thế?  
 
Vâng. Đúng thế. Đức Tổng Giám-mục Ngô Quang Kiệt nổi tiếng như thế, mà bà con ta còn không biết, 
thì câu chuyện về những người “đồng tính luyến ái” đòi Giáo hội thay-đổi đường-lối cùng giáo-huấn, làm 
sao biết được? Thật sự thì, người mình ở quê nhà có lẽ chỉ biết đến những gì được ban-phát từ linh-
mục trong thánh-lễ, hoặc các vấn-đề liên-quan đến đời sống như truyện kể minh-hoạ một sự thực ở đời, 
như sau: 
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“Có cô gái bán hoa hồng nọ, sau khi đã bán được gần hết số hoa của mình.Cô liền đưa bông 
hoa hồng còn lại đang cầm trên tay; tặng cho một người ăn xin ở ven đường.  
Người ăn xin này chưa từng nghĩ lại có một cô gái tặng hoa cho mình! Có lẽ từ trước đến nay, 
anh ta cũng không từng để tâm đến bản-thân; mà cũng có thể chưa từng được nhận tình yêu 
thương từ người nào khác!!! 

 
     Thế là anh ta quyết-định, ngày hôm đó không đi xin nữa mà trở về nhà! 

Sau khi trở về nhà, anh ta cắm đóa hoa hồng vào một chiếc bình nhỏ rồi đặt ở trên bàn và ngồi 
thưởng thức. Trong lúc ngồi ngắm hoa, anh ta chợt nghĩ: “Bông hoa xinh đẹp như thế này sao có 
thể cắm vào một chiếc bình bẩn thỉu như vậy được!”, thế là anh quyết định mang chiếc bình đi 
lau rửa sạch sẽ, để cho xứng đôi với vẻ đẹp của đóa hoa. 

  
Sau khi làm xong rồi, anh ta lại nghĩ: “Bông hoa xinh đẹp như thế! Chiếc bình sạch-sẽ như thế! 
Sao lại có thể đặt trong một căn phòng bẩn-thỉu và bừa-bộn như thế này chứ!!!” 
Thế là anh ta quét dọn sạch-sẽ một lượt toàn-bộ căn phòng của mình, rồi sắp xếp lại đồ-đạc cho 
gọn-gàng ngăn-nắp! Căn phòng bỗng nhiên trở nên ấm-áp, vì có sự chiếu rọi của đóa hoa! Nó 
khiến anh ta dường như đã quên mất chỗ ở cũ của mình vậy!!!  

 
Đang lúc cảm thấy lâng-lâng trong lòng, thì anh ta phát-hiện trong tấm gương phản-xạ ra một 
người bẩn-thỉu, đầu tóc rối bù, anh ta không ngờ bộ dạng của mình lại như vậy, và thầm nghĩ: 
“Người như này đâu có tư-cách gì làm bạn với đóa hoa hồng kia???” 
Thế là anh ta lập-tức đi tắm rửa, sửa-sang đầu tóc và làm thay-đổi bản-thân! Tìm trong đống 
quần áo chọn một bộ tuy cũ kỹ, nhưng có phần sạch-sẽ! Anh ta phát-hiện ra một chàng trai tuấn-
tú, mà chưa từng tưởng-tượng ra! Khi soi mình vào tấm gương. Chợt anh ta nảy sinh ý-nghĩ: 
“Mình quả là không tồi! Sao có thể đi làm kẻ ăn xin được nhỉ???”  

 
Đây là lần đầu tiên anh ta tự hỏi mình kể từ khi quyết định đi ăn xin, có lẽ rằng linh hồn của anh 
ta đã trong nháy mắt mà thức tỉnh! Anh nhìn đi nhìn lại hết thảy mọi thứ trong căn phòng, rồi nhìn 
lại đóa hoa hồng xinh đẹp kia và lập tức đưa ra một quyết định trọng yếu nhất trong cuộc đời 
mình: “Từ ngày mai mình sẽ không làm một người ăn xin nữa! Mình sẽ đi tìm việc làm!!!”. 

      
Bởi vì không sợ bẩn không sợ lạnh! Nên anh ta rất dễ dàng tìm được một công việc. Có lẽ bởi vì 
trong lòng anh ta luôn có đóa hoa hồng khích lệ! Nên anh luôn cố gắng không ngừng! Chỉ mấy 
năm sau, anh ta đã trở thành một ông chủ của một công-ty!!! 

      
Đây không phải chỉ đơn-thuần là một đóa hoa hồng! Mà là một tia hy-vọng! Một ước-mơ tươi đẹp 
và một tương-lai rực-rỡ!!! Khoảng-cách giữa địa-ngục và thiên-đường chỉ là một bức tường 
mỏng-manh! Chỉ cần bạn tin-tưởng vào chính mình! Không buông-bỏ chính mình! Trong lòng có 
ước-mơ! Có mục-tiêu! Có hy-vọng! Thì cuộc đời có thể tùy-thời mà được biến-đổi!!! 

 
Hãy tìm “đóa hoa hồng” xinh đẹp của cuộc đời bạn, khiến bạn có những cải-biến nho-nhỏ! Khi 
bạn biến-đổi rồi, thế-giới cũng sẽ biến-đổi theo!!! Nếu như bạn đã có được một bó hoa hồng lớn, 
có thể trang-điểm cho cuộc đời của bạn! Nhất định, xin bạn hãy đem những đóa hoa hồng tượng-
trưng cho hy-vọng và năng-lượng thần-kỳ đó! Tặng cho những người bên cạnh mình nhé!!! (ST 
sưu-tầm rồi kể lại) 
 

Sưu-tầm và kể lể toàn chuyện đời thực-tại rất thực-tế, vẫn là chuyện dễ hiểu, ở đời. Chí ít, là đời bình-dị 
ở huyện nhà. Thế nên, nhiều lúc bạn và tôi, ta cũng nên để qua một bên những chuyện khô-khan/cứng-
đọng của Giáo hội, để mở rộng đôi tai ra mà nghe cung-điệu và lời lẽ vẫn rất thực, như trên rằng: 

 
 “Giòng sông xanh trôi lững lờ, 

Lạnh lùng ngân khúc hùng ca. 

Người trai tráng sẽ mang tấm than, 

Trong trắng đi trên đường sáng ngời, 

Lòng vương vấn bao nhớ thương”… 

(Hoàng Trọng – Phút Chia Ly) 
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Thực-tế mà nói: có ưu-tư cho lắm về chuyện đang xảy ra ở Giáo-hội hoặc xã-hội trời Tây bên ấy, rồi ra 
ta cũng thấy mọi việc lại sẽ mang tên “Nguyễn Y Vân”, tức y-nguyên chuyện cũ, cứ trôi lững-lờ một 
giòng xanh, rất cuộc đời. 
 
Chi bằng, ta cứ dấn bước về phía trước đi vào vườn hoa Lời Vàng có bậc thánh-hiền vẫn nhủ khuyên 
như sau: 

 

“Anh chị em thân mến,  

anh chị em đang bị lửa thử thách:  

đừng ngạc nhiên mà coi đó như một cái gì khác thường  

xảy đến cho anh chị em.  

Được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu,  

anh chị em hãy vui mừng bấy nhiêu,  

để khi vinh quang Người tỏ hiện,  

anh chị em cùng được vui mừng hoan hỷ.  

Nếu bị sỉ nhục vì danh Đức Kitô,  

anh em thật có phúc,  

bởi lẽ Thần Khí vinh hiển và uy quyền,  

là Thần Khí của Thiên Chúa,  

ngự trên anh chị em.” 

(1 Phêrô 4: 12-14) 

 

Nghe dạy rồi, nay lại cũng xin bạn và tôi, ta cứ hiên ngang hát nhạc bản ở trên có lời lẽ đầy kinh-nghiệm 
của người nghệ-sĩ vẫn rất vui, rằng: 
 

“Bàng hoàng giờ phút từ ly 
Tuy lòng đau nhưng cố quên thê nhi 
Tần ngần chàng bước chân đi 
Ði tới nơi xa xăm bao hình mơ 

 Thuyền dần trôi xa bến bờ 
Ngại ngùng thay phút biệt ly 
Người anh dũng dứt chân bước đi 
Trong bóng tre xanh hồn nước nhà 
Lòng đau với bao tiếng tơ 
(Hoàng Trọng – bđd) 
 

Hãy luôn hát mãi, hát nhiều dù lời lẽ có buồn, để rồi sẽ thấm-thiá rằng: cuộc đời mình có lúc vui, lúc 
buồn như mọi người thường thấy, như thế. Bởi nếu không, sao gọi đó là đời người của người đời. Chỉ 
mỗi thế. 
 

Trần Ngọc Mười Hai 

Cũng từng trải-nghiệm 

Nhiều tình-huống  

Rất như thế. 
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32. “Chiều nay có mùa thu đi về” 
Buồn vương mây ngàn giăng khắp lối 

Mùa thu bơ vơ đến bên trời 
Ru tóc em suối nguồn 

Gọi hồn hong gió thu buồn. 
(Từ Công Phụng – Mùa Thu Mây Ngàn) 

 
(Rm 2: 1-2) 
Lại một lần nữa, bần đạo xin thú thật với bạn bè người thân rằng thì là: đề-tài “mùa thu” từng là nguồn-
hứng cho cả người viết nhạc lẫn bần đạo bầy tôi đây. Thu, bao giờ cũng “vương mây ngàn”, “bơ vơ đến 
bên trời” và “gọi hồn hong gió thu buồn.” 
 
Lại nữa, cứ nói đến thu, nghệ sĩ nhà mình sẽ còn hát điệu buồn những là xa nhau, như sau: 
 

“Ngày mai chúng mình xa nhau rồi 
Cầm tay em nhìn sao không nói 
Chiều nay mưa bay khắp phố nhỏ 
Mưa ướt đôi vai mềm 
Bùn lầy lấm gót chân em.” 
(Từ Công Phụng – bđd) 
 

Vâng. Thơ nhạc thì như thế. Thế còn, truyện kể thì ra sao?  
 
Vâng. Một câu hỏi “hóc búa” như thế có ma nào dám trả lời. Thôi thì, thay vì trả lời trả cả vốn, nay mời 
bạn và mời tôi, ta nghe thử truyện kể nhè nhẹ như một trò chơi, một trò chơi quá tuyệt vời, rất sau đây: 

 
“Năm ấy, con gái lớn của tôi, Tina được 9 tuổi. Một hôm, tôi chở con gái về thăm bà nội. Tôi nhớ 
rằng, giai-đoạn ấy tôi đi đến quyết định rằng việc mở tài khoản tình cảm giữa cha con chúng tôi 
là hết sức quan-trọng. Thế là, trước chuyến đi ấy, tôi cứ băn-khoăn mãi với ý-nghĩa; “Mình có thể 
làm gì trong vòng 30 phút để ký gửi vào tài-khoản tình-cảm của con gái?”  
 
Bạn biết không, để làm được điều này, cần phải có một chút can đảm. Một đứa trẻ 9 tuổi chắc-
chắn đã hình-thành nhận-định của riêng mình về những hành-vi mà nó trông-đợi ở người khác. 
Tôi không phải là người hay nói chuyện trong lúc lái xe.  
 
Thỉnh-thoảng, tôi cũng có nhận-xét này nọ về cảnh-vật hai bên đường, nhưng thường thì tôi chỉ 
im-lặng điều-khiển “vô-lăng”. Vì thế, quả là tôi phải hoay hoay một lúc mới nghĩ ra cách và tôi ngỏ 
ý với con gái về một trò chơi giữa hai cha con. 
 
Khi chúng tôi vừa lái xe ra khỏ nhà, tôi bèn hỏi: “Này con gái, sao bố con mình không cùng tham-
gia một trò chơi nhỉ? Điều chúng ta cần làm rất đơn-giản, chỉ cần nói: “Bố ơi, con rất vui bởi vì…” 
hoặc: “Bố thích điều con làm bởi vì…” Từ “Bởi vì” rất quan-trọng, nó trả lời câu hỏi tại sao người 
khác yêu mến chúng ta. Đồng ý chứ? Bố bắt đầu trước nhé?” 
 
Tôi là người bắt đầu trước. Tôi nói một điều gì đó về con gái. Cô bé ngẫm nghĩ một chút rồi bắt 
đầu nói một cái gì đó về tôi. Nhưng, sau ba bốn câu như vậy, tôi bắt đầu “cạn vốn” không nghĩ ra 
được điều gì để nói. Quả là một sự thật gây sốc đối với tôi. Tôi yêu con gái mình là thế, vậy mà 
tôi khó có thể nhớ ra việc làm hoặc nét tính-cách nào ở nó làm tôi yêu thích. Tôi chau mày cố tìm 
ra một cái gì để nói. Tina làm điều này dễ dàng hơn.  
 
Sau khoảng năm, sáu câu trôi chảy, nó bắt đầu ngập-ngừng, với giọng nói ngắt quãng. Tôi chắc 
rằng nó đang cân nhắc mọi chuyện về bố nó, ôn lại những gì mà tôi đã nói hoặc đã làm. Nó biết 
ơn những việc tôi làm, những buổi đi dạo trong công-viên với tôi, những buổi tập bóng rổ ngoài 
sân và cái cách mà tôi đánh thức con bé dậy vào mỗi buổi sáng. Nó có thể nhìn thấy tất cả 
những điều tốt đẹp ấy trong tôi. 
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Tôi thì phải loay hoay để nghĩ ra những điều cần nói. Và, khi tôi phóng chiếu tầm mắt nhìn lại 
những sự việc xung quanh cô con gái bé nhỏ của mình, quan-sát lại những điều mà nó thường 
làm trong gia-đình, tôi bắt đầu thấy một điều khác. Tôi thấy cảnh nó ôm hôn cha mẹ, nhớ lại 
những câu nói hồn-nhiên của nó và cả những lời cảm ơn nữa. Tôi biết rằng Tina học giỏi ở 
trường và cung-cách của nó rất lễ-độ. Tôi bảo con rằng: tôi thích nhất là khi Tina đi học về và lao 
đến ôm cha mẹ.  
 
Khi cha con tôi bắt đầu đi sâu vào chi-tiết và xem xét lại mọi chuyện thì chúng tôi không thể dừng 
được nữa. Chuyến đi chỉ kéo dài nửa tiếng mà chúng tôi đã nói được 22 hoặc 23 điều; đến đây, 
thì tôi phải ngừng lại vì không thể nghĩ ra được thêm một điều nào nữa. 
 
Thú thật, tôi có cảm-giác lẫn-lộn trong trò chơi này. Một mặt tôi rất vui, nhưng không tránh khỏi 
cảm-giác thất-vọng. Điều đáng mừng là Tina có thể biết nhiều điều về bố nó như thế (nó vẫn 
muốn tiếp-tục cuộc chơi), tôi thất vọng vì thấy mình không thể tìm ra những điều gì đẹp đẽ tốt-
lành trong con bé nữa. Nhưng, dù sao điều quan-trọng nhất vẫn là, suốt dọc đường hai cha con 
có cơ-hội chuyện-trò rôm-rả. Tôi nghĩ trò chơi mở đầu cho cách nói chuyện mà trước đây chưa 
bao giờ tôi trao-đổi với con. 
 
Khi chúng tôi đến nơi, Tina nhảy ngay xuống xe, chạy như bay vào nhà và đó là lúc mà trái tim 
tôi như muốn vỡ oà ra vì cảm-động. Vừa chạy nó vừa la lên: “Bà nội ơi, nội ơi. Bố biết bao nhiêu 
điều tốt về cháu. Cháu không biết là bố biết nhiều điều tốt về cháu đến thế.” (Trích sách “Sống 
Mạnh Mẽ” do Stephen R. Covery biên-soạn, Trần Đăng Khoa – Uông Xuân Vy dịch) 

 
 
Lại cũng xin thú thật với bạn đọc và bạn nghe đọc trên “sách nói” về nhiều thứ, cả chuyện phiếm lẫn 
truyện kể nhẹ-nhàng, rất giản-đơn.  
 
Thú thật, là vừa xưng thú vừa nói thật những điều mà mình ít khi để ý đến. Thú thật, là thật tình tình 
xưng thú về kiến-thức rất hạn hẹp của mình. Thú rất thật, là: càng viết nhiều càng thấy mình chẳng biết 
gì nhiều, cả những điều căn-bản mà người đọc hoặc người nghe đọc truyện kể lại biết nhiều hơn người 
viết. 
 
Thú thật thêm nữa, là bần đạo đây, tiếng là viết và lách những 10 cuốn chuyện phiếm trong thời gian 
gần 10 năm nói khoác, không có sách, mà thật ra chỉ là trích và dịch những tư-tưởng của người khác, 
kể cả và nhất là người nhà Đạo rất “im hơi lặng tiếng”. Thú thật, cũng rất thật như người kể truyện ở 
trên đôi khi cũng “thú thật” những sự thật ít khi dám xưng thú. 
 
Và hôm nay, bần đạo đây lại cũng xin phép với bạn đọc và bạn nghe sách báo đọc bằng tai/miệng rằng: 
chỉ dám xin bầu bè miễn thứ cho cái tội biết quá ít, nhưng lại dịch quá nhiều. Thôi thì, đã xin phép thế 
rồi, nay bần đạo bèn đánh bạo ngẩng đầu nhìn về đằng trước tìm xem có đề tài gì để trích và để dịch 
hầu cống-hiến bạn đọc và bạn nghe đọc, hầu giết thì giờ để cho vui.       
 
Thế thì, mời bạn và mời tôi ta đi thẳng vào bài báo xuất-hiện trên tờ The Cathokic Weekly ở Sydney 
hôm 20/12/2015 có đầu đề bảo rằng: “Theo toà-thánh Vaticăng, thì: Người Công-giáo không nên tìm 
cách khiến người Do-thái-giáo trở lại đạo”.  

 
Đi thẳng vào bài báo, là đi vào phần tìm-hiểu rất như sau: 
 
“Tài-liệu vừa mới phát-hành của Toà-thánh Vaticăng dạy rằng: Người Công giáo chúng ta không 
nên bắt-buộc người theo Do-thái-giáo phải về với Đạo mình, cho nhất-quán. Đây, là sứ-điệp của 
Uỷ-ban Giáo-Hoàng về Tương-quan Đạo-giáo đối với người theo Do-thái-giáo đã được Toà 
thánh làm sáng-tỏ qua sứ-điệp của Công-đồng Vaticăng 2 trong một tài-liệu có tên là “Nostra 
Aetate”. Tài-liệu mới, của Toà thánh được phổ-biến, để mừng kỷ-niệm 50 năm ngày kết-thúc 
Công đồng Vaticăng 2 này… 
 
Tài-liệu, nay nhấn mạnh điểm này, là: niềm tin của người Đạo Chúa có gốc-gác từ Do-thái-giáo, 
từng xác-nhận rằng Thiên-Chúa lần đầu tiên mặc-khải về chính Ngài, là dành cho người theo Do-
thái-giáo. Và tài-liệu đây cũng nói: “Chính vì thế, Hội-thánh buộc phải quan-niệm việc giảng rao 
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Tin Mừng là dành cho người theo Do-thái-giáo, tức: những người chỉ tin vào một Thiên-Chúa 
độc-nhất theo cung-cách khác với điều mà những người thuộc tín-ngưỡng khác, và những người 
thuộc thế-giới khác với ta, từng quan-niệm.” 
 
Tài-liệu, còn nói thêm: dù người Do-thái-giáo không tin Đức Kitô là Đấng Cứu-chuộc toàn vũ-trụ, 
họ vẫn có phần trong việc cứu-rỗi nhân-trần, do quà-tặng và lời mời gọi của Thiên-Chúa là lời 
mời không thể thu-hồi lại được. Thế nên, làm sao điều như thế lại nằm ở huyền-nhiệm vô-
phương dò-thấu trong kế-hoạch cứu-rỗi của Thiên-Chúa, được. 
 
Bằng lời lẽ cụ-thể, điều này có nghĩa là: Hội-thánh Công-giáo không hành-xử cũng chẳng hỗ-trợ 
bất cứ sứ-vụ đặc biệt theo bất cứ cơ-chế nào trực chỉ về phía những người theo Do-thái-giáo, 
nào hết. 
 
Tài-liệu, nay khuyến-khích người Đạo Chúa hãy biết “làm chứng-nhân cho niềm tin của họ trong 
Đức Giêsu Kitô đối với người Do-thái-giáo, nhưng theo cách ‘khiêm-hạ và bằng thái-độ nhạy-
cảm’ biết chắc chắn rằng người theo Do-thái-giáo lại cũng là chứng-nhân cho Lời của Thiên-
Chúa. 
 
Tài-liệu nói ở đây, lại cũng dạy rằng: người Công-giáo chúng ta sẽ hiểu được ý-nghĩa của Lò 
Thiêu Sự Sống là thế nào với người Do và phải đấu-tranh chống bất cứ dấu hiệu của thành-kiến 
chống lại người Do-thái-giáo. Người đi Đạo Chúa không bao giờ được phép tỏ ra mình là người 
chuyên bài bác người Do-thái, đặc-biệt vì Đạo Chúa bắt nguồn từ Do-thái-giáo…(X. The Catholic 
Weekly 20/12/15 tr. 27 trích tin/bài từ CATHOLICCULTURE.ORG)        

 
Trích và dịch như thế rồi, nay mời bạn và mời tôi, ta đi vào vườn hoa âm-nhạc có những ca-từ đầy tình-
tự đọng lắng tâm-tư của người cùng một cảm-nghiệm những hát rằng:  

 
“Thu nay mây ngàn còn giăng mãi bên trời, 
Mùa thu lưu luyến bóng dáng anh đi. 
Đêm nay bên thềm cầm tay em khẽ nói: 
Ngày mai anh đi rồi, 
Anh có buồn gì không? 
 
Buồn không hỡi người đã đi rồi. 
Tìm đâu những ngày vui êm ấm? 
Người đi theo năm tháng không cùng, 
Thương mắt em hay buồn, 
Nhìn mùa thu chết bên song. 
(Từ Công Phụng – bđd) 
 

Kể ra thì, bạn và tôi có hát những câu ca da-diết đến là như: “Buồn không, hỡi người đã đi rồi?” và “Tìm 
đâu những ngày vui êm ấm?” cũng là để dẫn đưa nhau vào với giòng chảy suy-tư đầy tư-lự, vẫn nhủ 
rằng: đời mình/đời người vẫn đầy ắp nhiều suy-tư về Đạo và về đời, như lời kể của cô-giáo ở trường 
tiểu-học nọ có bé nọ tên “Nho” lại cứ muốn thuật lại từng chữ cho mẹ mình nghe, hay như phim Hàn-
quốc sau đây: 

 
“Chú bé 9 tuổi tên Nho được mẹ hiền gặn hỏi xem bé học được những gì ở nhà trường, môn giáo 
lý. Nghe mẹ hỏi, bé tíu tít nói vội vàng:  
 
-Mẹ, cô ở trường có kể cho tụi con nghe rất nhiều chuyện Chúa làm. Sao con thấy chuyện nào 
cũng đẹp như phim tập, đó mẹ. Cô bảo thế này: Chúa cứu dân Do Thái thoát khỏi ách nô lệ của 
lính Ai Cập chuyên hà-hiếp dân lành Do Thái. Chúa cứu họ bằng cách cho ông MôSê, xuất hiện 
ngay sau lưng địch, mà địch không hay.  
 
Kế đó, ông Môsê đem dân Do Thái tới Biển Đỏ an toàn xa lộ, không ai bị đói. Thế rồi, ông lại 
truyền cho các kỹ sư bắc một cây cầu thiệt to, cao ơi là cao, đặt ngay phía trên đỉnh đầu của mọi 
người. Và rồi, dân Do Thái ai cũng qua được cầu, mà không bị gì hết. Kế đến, ông dùng di-động 
gọi về cho tổng hành dinh, kêu máy bay yểm trợ.  
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Thế là, họ gửi máy bay đến um sùm trời đất, bắn phá tơi bời. Và, cầu bị sập ngay lập tức. Làm 
chết đám lính Ai Cập. Bọn lính chết sạch, không ai kịp trăn trối với vợ con. Trong khi đó, dân Do 
Thái cứ ung dung sống an nhàn, thảnh thơi. Mẹ thấy có khủng khiếp không!  
 
Bà mẹ ngắt lời:  
-Này con, con kể có đúng như cô con dạy không đó?  
-Con nói thiệt đấy. Đúng rồi đó, mẹ. Con chỉ thêm có chút xíu cho nó giống phim Hàn Quốc, thôi. 
Chứ, kể dài như cô ở trường, mẹ nghe chỉ có nước ngủ gục, chứ ai mà tin những điều cô kể!… 
 

Lời chú bé thuật lại, nghe cũng giống như lời “cụ đạo” nào đó đứng bục cứ đem các truyện tiếu lâm 
chay/mặn ra mà xào xáo tuy không giống như lời chú bé tên Nho nói ở trên, nhưng cũng là lời kể khá là 
“hư cấu” ở đâu đó, rất Do-thái-giáo (?). 
 
Quá đáng chăng, nếu cứ gán tội cho người theo Do-thái-giáo những “hư cấu” và/hoặc xấu xa rất không 
thật? Hư-cấu chăng, hay chỉ là hư-hao, hư-hại một uy-tín mà lâu nay ta cứ gán bừa cho người đồng 
Đạo tôn-thờ cùng một Chúa Trời, ở cõi này? Hư hay không hư, người Do-thái cũng đâu phải thế. Không 
tin, cứ mời bạn/mời tôi ta vào lại vườn hoa Lời vàng bậc thánh-hiền có những đoạn quả-quyết rất chắc 
nịch như sau: 

 
“Hỡi người, dù bạn là ai đi nữa  
mà bạn xét đoán,  
thì bạn cũng không thể tự bào chữa được.  
Vì khi bạn xét đoán người khác,  
mà bạn cũng làm như họ,  
thì bạn tự kết án chính mình rồi.”  
(Rm 2: 1-2) 

 
Dẫn-chứng ở đây, đôi điều này, không phải để bảo nhau: ta đừng xét-đoán hoặc phê bình người nào 
khác, dù người ấy có là Công-giáo, Tin-Lành hay Do-thái-giáo. Mà là, hãy nhìn lại xem Đạo mình, người 
mình đặt nặng cuộc sống của chính mình vào điều gì, mà thôi.  
 
Dẫn-chứng hay không chứng-thực vào làm chứng gì đi nữa, cũng chỉ để tôi và bạn, ta mời nhau đi vào 
một hành-trình sống đạo trong đó có những đòi hỏi khá gắt gao của cả một đạo-giáo chung đụng với 
mọi người ở thế-trần. Đòi hỏi ấy không gì ngoài chuyện thương yêu và tha thứ.  

  
Phiếm-luận hôm nay và mai ngày, bao giờ cũng là thời-khắc để bạn và để tôi, ta thư-giãn lắng đọng lòng 
mình vào với những giây phút kể lể cho nhau đôi ba ý-tưởng làm nền cho cuộc sống rất thường-tình, ở 
đời. 
 
Phiếm và luận, lúc nào và bao giờ cũng chỉ gồm những kể và kể. Kể cho nhiều, cho hay đó mới là mục-
tiêu và là cung-cách để tôi và bạn, ta cùng nhau khuyến-khích mọi người đi vào cuộc sống tuy ồn-ào, 
náo-động, nhưng rất vui. Vui với người và với mình, suốt mọi ngày trong đời. Ở chợ đời. 
 
 Trần Ngọc Mười Hai 
 Vẫn cứ kể hoài kể mãi 
 Câu chuyện phiếm rất Đạo  
 ở trong đời. 
 Với mọi người.  
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33.“Bạn lòng thân mến,”  
đây giây phút thần tiên 

Nghe chan chứa hương đời. 
Nhạc lời êm ái tôi ca ấm vành môi, 

Mong sao đến bên người.” 
(Nhạc: Hoàng Trọng/Lời: Hồ Đình Phương – Bạn Lòng)  

 
(Lc 6: 36-38) 
Lời nhắn gọi như trên, mà lại nghe được từ loa phóng thanh hơi bị lớn tiếng vẫn không hay bằng những 
tâm tình tỉ-tê trên ipod, ipad hoặc iphone, đấy chứ nhỉ? Chưa đâu. Bắt đầu bài hát chỉ là lời nhắn hoặc 
tiếng gọi mời mà thôi. Trứ-danh hơn, phải nghe câu tiếp mới thật trời ơi…sao lại như thế, đến thế này: 

     
“Bạn là trăng sáng, 
Trong đêm tối hồn tôi, 
Soi lên bao ánh tươi. 
Bạn là hoa thắm, 
trên hoang vắng tình tôi, 
vun lên một mùa mới! 
Gặp nhau năm ấy, 
trao câu hát làm tin, 
Đem cung phím gieo tình. 
cùng yêu sông núi, 
yêu duyên nước trời xanh, 
yêu hương lúa thơm lành. 
Đời ta chung hướng, 
bao nhiêu ý chờ mong, 
Xay đắp nên mái tranh. 
Để cùng vui sống, 
Say sưa đón bình minh, 
Chứa chan mộng ngày xanh.” 
(Hồ Đình Phương – bđd) 
 

Vâng. Quả có thế. Chẳng cần ới gọi gì nhiều. Sơ sơ chỉ vài ba lời nhắn thôi, người nghe hát hay nghe 
được lời nhủ này, cũng sẽ thấy tuyệt vời trên mức tuyệt diệu. Ai đời, sống vui, sống mạnh chỉ những là: 
“Say sưa đón bình minh”, “Chứa chan mộng ngày xanh”, “Xay đắp nên mái tranh”.  
 
Thế còn, đắp xây mái nhà thần-học của Hội rất thánh là Nước Trời thì thế nào?  
 
Để trả lời thật vắn gọn, thì đây, xin mời bạn và mời tôi ta nghe thử những lời nhắn rất nhè nhẹ của đấng 
bậc chủ quản cả một Giáo hội/hội rất giáo điều, như sau: 

 
“(Anh chị em) hãy cởi mở đối với chiều-kích xã-hội và Giáo-hội rộng lớn hơn, mời gọi cả 

những người có dịp tiếp-xúc với đoàn sủng của anh chị em, tuy không thường xuyên tham-dự 
các sinh-hoạt của nhóm… 

Thật là đẹp, khi giúp đỡ cả những người gặp khó khăn và vất vả nhiều hơn trong việc 
sống đức tin của họ, giúp họ tiếp xúc với Mẹ Giáo-hội… 

Tôi khuyến khích anh chị em hãy ‘luôn đi xa hơn!’ trung-thành với đoàn-sủng của mình! 
Hãy giữ cho lòng nhiệt-thành, ngọn lửa của Chúa Thánh Linh luôn thúc-đẩy các tín-hữu Chúa tìm 
đến những người ở xa, ra khỏi cuộc sống tiện-nghi, thoải-mái của mình và có can-đảm đi tới mọi 
khu ngoại-ô đang cần đến ánh sáng Tin Mừng” (Phong trào Cursillo trích Lời Đức Phanxicô kêu 
gọi trong buổi tiếp 7,000 thành viên Châu Âu hôm 30/4/2015, Lm Trần Đức Anh, OP dịch)   
 

Vâng. Rất đúng như thế. Nếu không đi xa, ra ngoài khuôn khổ đạo-giáo/nhà thờ, thì làm sao nghe được 
những ‘lời nhắn’ không từ iphone, ipad hoặc ipod, mà từ loa phóng thanh hồi đó những lời lẽ rất như 
sau:  
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“Tôi đang còn ghi nhớ sớm nào, 
trời đẹp màu nắng. 
Ta cùng hòa nhịp đồng tâm trong câu: 
"Ôi không gì êm ấm cho bằng, 
Tinh bạn vừa kết tâm đầu, 
Rồi hẹn đừng có xa nhau. 
Bạn lòng thân mến, 
đây tôi hiến bài ca. 
mong ai hát vui hòa. 
Bạn là xuân thắm, 
Cho tôi đón nhiều hoa, 
gieo hương mái tranh nhà. 
Rồi ta chung ngắm, 
Đôi chim lướt trời xa, 
Say sưa muôn tiếng ca. 
Để hồn vui nhớ, câu mơ ước ngày xưa, 
Nay dâng đẹp tình thơ.” 
(Hoàng Trọng/Hồ Đình Phương – bđd) 
 

Vâng. Rất như thế, một lời vừa nhận-định đúng múc, vừa nhắn nhủ rất dễ thương như thấy nhiều trong 
cuộc đời ở ngoài, nhiều hơn trong “nhà thờ”. Bạn không tin ư? Thế thì, xin mời bạn và mời tôi, ta cứ tiếp 
tục ‘đi xa’ hơn nữa, rồi sẽ thấy sẽ nghe được những lời lẽ như thế vầy: 

 
“Có phải Ngài muốn đưa người khác đi vào sứ-vụ của Ngài? Phải công-nhận là: việc 

dùng cụm-từ “sứ-vụ” cốt để mô-tả những gì Đức Giêsu từng thực-hiện, bởi: việc Ngài làm, mang 
nhiều ý-nghĩa hơn lối sống riêng-tư của Ngài.  

Dĩ nhiên, ý của tôi không phải bảo: ta nên hiểu cụm-từ “sứ-vụ” là toàn-bộ công-trình Ngài 
quyết làm; chẳng hạn như hành-trình kéo dài nhiều tháng/ngày của ông Phaolô xuyên vùng Địa 
Trung Hải, cũng là những điều nói về việc rao-giảng Tin Mừng của các tín-hữu thời sau này.  

Nhưng đối với riêng tôi, rõ ràng là: Đức Giêsu có tầm-nhìn tuyệt-vời về Vương-Quốc-
Nước-Trời ở đây, dưới đất này; và Ngài đã sống-thực tầm nhìn ấy.  

Cũng thế, những gì còn rõ hơn nữa, đối với tôi, là việc Ngài trợ-lực rất nhiều người khác 
để tất cả sẽ tham-gia/can dự một cách năng-động trong sứ-vụ này, với Ngài. 

Hẳn bà con còn nhớ, chính ông Gioan Tẩy Giả cũng đã lập nên cộng-đoàn gồm những 
người được tẩy rửa, để rồi họ sẽ lan-truyền xuyên-suốt đất/miền người Do-thái ngõ hầu kỳ-vọng 
Thiên-Chúa có hành-động trả thù giùm cho họ.  

Tôi vẫn nghĩ: Đức Giêsu khi xưa cũng thiết-lập phong-trào nào đó, nhưng Ngài vẫn đính 
kèm một sứ-điệp rất khác từ một Thiên-Chúa, cũng khác lạ. Ta có thể gọi sự việc này là tình 
thân-thương kết bạn nhiều hỗ-trợ và đỡ-nâng. 

Đức Giêsu thực-thi “tiệc bàn rộng mở” và Ngài cũng đã chữa-lành miễn phí rất nhiều 
người. Theo tôi, sứ-vụ của Ngài đặt nền-tảng thế này: Ngài mời gọi mọi người mặc vào mình lối 
sống có thách-thức, nhưng đầy trợ-lực.  

Trọng-tâm cuộc vận-động do Ngài thành-lập từ đầu là cùng tham-gia “tiệc bàn rộng mở” 
và Ngài còn chữa-lành miễn phí cho nhiều người. Phối-hợp việc sẻ-san chất-lượng ăn uống bằng 
chất-liệu thiêng-liêng để chữa-lành như thế, còn thấy rõ nơi cốt-lõi của sứ-vụ Đức Giêsu thực-
hiện.  

Tiến-trình này, còn đưa vào thứ linh-đạo khác biệt hẳn về nền-tảng. Sự việc này, nhằm 
mục-tiêu đưa các bản-thể gộp chung vào cộng-đoàn vốn trải-nghiệm tình thương-yêu Chúa đặt 
nơi bạn đồng-hành cùng một cảm-tính, không chỉ ngang qua mỗi động-thái đồng-hành ấy, mà 
thôi.  

Ngài không theo hệ-cấp trên/dưới nối kết chủ-nhân với người trung-gian/môi giới; cũng 
chẳng kết-hợp với người ở thế đứng trung-lập trong xã-hội vốn tạo cơ-cấu Đạo/đời ở Địa Trung 
Hải. Đức Giêsu sống-thực quan-hệ rộng mở và trực-tiếp với Thiên-Chúa và Ngài mời gọi mọi 
người hãy hành-xử giống như Ngài. 

Vương-Quốc-Nước-Trời không là chương-trình dành cho người đơn chiếc, tách-biệt 
nhưng là đường lối sống đại-đồng có trợ-lực người tham-gia/can-dự để họ có thể tiếp-cận trực 
tiếp với Thiên Chúa, thay vì trở-thành thứ gì đó thay cho thách-thức này. 
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Tiếp theo đây là đoạn Tin Mừng từng đề-cập đến sứ-vụ này:  
 
“[Đức Giêsu] bảo các ông: Anh em hãy ra đi. Này, Thầy sai anh em đi như chiên con đi 
vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc 
đường.” 

   
“Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: "Bình-an cho nhà này!" Nếu ở đó, có ai đáng 

hưởng bình-an, thì bình-an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình-an đó sẽ trở lại 
với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, anh em dùng thức đó, vì làm thợ 
thì đáng được trả công. [Với tác-giả Luca thì như thế; còn tác-giả Mát-thêu lại gọi đó là thực-
phẩm] Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia.  

“Vào bất cứ thành nào được người ta tiếp đón, hãy cứ ăn những gì người ta dọn cho anh 
em. Hãy chữa-lành người đau yếu trong thành, và nói với họ: "Triều-Đại Thiên-Chúa đã đến gần 
các ông."  

Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em hãy ra quảng-
trường mà nói: "Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả 
lại các ông. Tuy nhiên, các ông nên biết điều này: Triều-Đại Thiên-Chúa đã gần kề." (Lc 10: 2-11, 
cộng thêm một đôi điều để nhấn mạnh) 

Ở đây, một số câu hỏi cần đặt ra để ta tra-vấn đoạn này. Trước nhất, hỏi rằng: Ai là người 
được Đức Giêsu sai lên đường thực-hiện sứ-vụ như thế? Trình-thuật tác-giả Thomas ghi, chỉ nói: 
họ là những người “dấn bước theo” Ngài, thôi. Còn, trình-thuật Tin Mừng Nguồn (tức Quelle) lại 
qui về “70 tông-đồ khác”.  

Trong khi đó, trình-thuật tác-giả Mác-cô qui về nhóm “Mười Hai”. Nên, câu trả lời của tôi ở 
đây, cho vấn-nạn này là: các vị được Đức Giêsu sai đi, không thuộc nhóm/hội gần-cận với Ngài 
và chẳng phải môn-đồ đặc-biệt.  

Nhưng, có thể là, một số các vị lại không là người từng tự-ý từ-bỏ hết mọi sự, mà là thừa-
sai vừa để mất tất cả mọi thứ. Các vị này được định-danh là người tách-bạch nghèo đói khỏi 
niềm tuyệt-vọng.  

Ở nơi đó, đã thấy ló rạng tiến-trình thành-thị-hoá do người La Mã áp-đặt nặng-nề lên 
những người nhà quê chân-chất, ở thôn làng. Không phải mọi nông-gia đều ra như tuyệt-vọng 
hết, nhưng cuộc sống của họ lại đã trở-nên bấp-bênh, bất ổn.  

Theo tôi, Đức Giêsu đã tạo hệ-thống chữa-lành mang tính khải-huyền sẻ-san cho mọi 
người hệt như ông Gioan cũng đã tạo hệ-thống các kỳ-vọng được san sẻ. 

Điểm đặc-trưng/đặc-thù tôi đưa ra để bàn về chuyện này, là cụm-từ “vốn dĩ là người…” 
Kịp khi tác-giả Mác-cô kể truyện, ông đã đặt vào miệng Đức Giêsu lệnh-bài sai nhóm Mười Hai 
ra đi từng hai người một.  

Ở đây, ta nên hỏi: sao lại thế? Nhìn về đoạn trước, khi hướng về truyện kể mang tính 
biểu-trưng để ta được học nhiều điều hơn nữa. Học kỹ-lưỡng các chương/đoạn nói về Phục Sinh 
–như truyện “Trên đường Emmaus” chẳng hạn, ta nhận ra được ý-nghĩa làm nền cho việc thực-
hiện thừa-sai theo phương-cách đi từng cặp “hai người một”.  

Truyện kể hai đồ-đệ dấn bước theo chân Đức Giêsu đi từ Giêrusalem đến Emmaus vào 
Chúa Nhật Phục Sinh hôm ấy, thì: một vị mang tên Cleopas, là nam-nhân. Còn vị kia, không 
được nêu danh-tánh, nhưng ta vẫn đoán được vị ấy là nữ-phụ.  

Tuy thế, cũng nên nhớ rằng: thừa-tác-viên nữ này chưa từng được Kinh Sách định-danh 
gọi là vợ của đồ-đệ mang tên Cleopas, bao giờ hết. Nên, ta phải hiểu câu “Hãy đi từng cặp hai 
người một” theo nghĩa nào, ở đây? 

Tác-giả Phaolô, khi bàn về sinh hoạt mục-vụ của ông ở “thư thứ nhất gửi giáo-đoàn 
Côrinthô”, ông lại viết: “Phải chăng tôi không có quyền đem theo một chị/em tín-hữu như tông-đồ 
khác, như anh em của Chúa và như ông Kê-pha sao?” (ICor 9: 5)        

Tiếng Hy-Lạp, nghĩa đen của cụm từ “chị-vợ” dịch sang Anh-ngữ lại trở-thành “là vợ và 
cũng là kẻ tin”. Ông Phaolô, trên thực-tế, không lập gia-đình với ai hết. Thế nên, theo tôi thì, khi 
định-danh bằng cụm-từ “chị-vợ”, ta không nên qui về người phối-ngẫu trong hôn-nhân, mà chỉ là 
thừa-tác-viên nữ từng tháp-tùng các nam thừa-tác-viên như ta thường thấy thế-giới bên ngoài 
làm thế.  

Nữ-phụ đi cùng đồ-đệ Cléopas ấy, chắc-hẳn không là ai khác ngoài bà vợ của ông. Thế 
nhưng, hỏi rằng: Sao phải đi từng cặp hai người một như thế? Câu trả lời, hẳn sẽ rõ là: có làm 
thế mới, bảo-vệ được nữ thừa-tác-viên về mặt xã-hội, vốn dĩ là người từng lữ-hành ở thế-giới do 
nam-nhân chuyên cầm-cân-nẩy-mực, chuyên khuynh-loát theo cung-cách rất bạo-lực.  
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Theo tôi, đó là chủ-đích ban đầu của Đức Giêsu khi Ngài sai-phái mục-tử “đi-từng-cặp-
hai-người-một” cốt để cho nữ-giới cũng được phép làm công-tác mục-vụ, như nam-nhân.  

Sinh-hoạt mục-vụ “đi-từng-cặp” như thế có nghĩa rất rõ ở điểm: nó không chỉ giúp ta hiểu 
được ý của Đức Giêsu, nhưng còn cho phép nữ-giới có vai-trò đáng kể nơi Đạo Chúa, ở thời 
hiện-đại.  

Đoạn trên, giúp ta có cái nhìn thận-trọng hơn qua lời dặn: “Đừng mang theo túi tiền, bao 
bị, giày dép [đó là lời dặn-dò các giới-chức]. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường.” Đây là hình-ảnh 
về những gì mà ngày nay ta thường gọi là “qui-định về sắc-phục” đặt ra cho cuộc vận-động 
Vương-Quốc-Nước-Trời. (X. John Dominic Crossan, Who is Jesus, Westminster John Knox 
Press 1999, tr.88-89)  
  

Thế đấy! Ra đi với người ở ngoài, ngoài Đạo/ngoài đời là như thế. Không sắc-phục lộng-lẫy, cũng không 
phận-biệt gái/trai, già/trẻ. Ra đi, trong tư-thế thoải-mái, dễ chịu như những người không còn gì để sợ 
mất. Nhưng, là giúp người khác không sợ mất mát gì. Bởi, người đời vẫn cứ bảo-ban và nhắn-nhủ 
những lời như: 
 

“Bạn lòng thân mến 
đây tôi hiến bài ca 
mong ai hát vui hòa 
Bạn là xuân thắm 
Cho tôi đón nhiều hoa 
gieo hương mái tranh nhà 
Rồi ta chung ngắm 
Đôi chim lướt trời xa 
Say sưa muôn tiếng ca 
Để hồn vui nhớ, câu mơ ước ngày xưa 
Nay dâng đẹp tình thơ.” 
(Hoàng Trọng/Hồ Đình Phương – bđd) 
 

“Nay dâng đẹp tình thơ” qua điệu nhạc, là như thế. Như thế, tức: vẫn đẹp một cuộc đời giống như lời kể 
ở cốt truyện nhè nhẹ như sau: 
 

“Tại một quán ăn ở Thượng Hải, có một cô hầu bàn phụ trách mang thức ăn lên cho 
chúng tôi, nhìn cô ấy trẻ trung tựa như một chiếc lá non. 

Khi cô ấy bê cá hấp lên, đĩa cá bị nghiêng. Nước sốt cá tanh nồng rớt xuống, rơi xuống 
chiếc cặp da của tôi đặt trên ghế. Theo bản năng tôi nhảy dựng lên, nộ khí xung lên, khuôn mặt 
trở nên sầm xuống. 

Thế nhưng, khi tôi chưa kịp làm gì, con gái yêu của tôi bỗng đứng dậy, nhanh chóng đi tới 
bên cạnh cô gái hầu bàn, nở một nụ cười dịu dàng tươi tắn, vỗ vào vai của cô bé và nói: “chuyện 
nhỏ thôi, không sao đâu” 

Nữ hầu bàn vô cùng ngạc nhiên, luống cuống kiểm tra chiếc cặp da của tôi, nói với giọng 
lúng túng: “Tôi… để tôi đi lấy khăn lau … ” 

Không thể ngờ rằng, con gái tôi bỗng nói: “Không sao, mang về nhà rửa là sạch rồi. Chị đi 
làm việc của chị đi, thật mà, không sao đâu, không cần phải đặt nặng trong tâm đâu ạ.” 

Khẩu khí của con gái tôi thật là nhẹ nhàng, cho dù người làm sai là cô hầu bàn. Tôi trừng 
mắt nhìn con gái, cảm thấy bản thân mình như một quả khí cầu, bơm đầy khí trong đó, muốn 
phát nổ nhưng không nổ được, thật là khốn khổ. 

Con gái bình tĩnh nói với tôi, dưới ánh đèn sáng lung linh của quán ăn, tôi nhìn thấy rất rõ, 
con mắt của nó mở to, long lanh như được mạ một lớp nước mắt. 

Tối hôm đó, sau khi quay trở về khách sạn, khi hai mẹ con nằm lên giường, nó mới dốc 
bầu tâm sự: 

Con gái tôi phải đi học ở London 3 năm. Để huấn luyện tính tự lập cho nó, tôi và chồng 
không cho nó về nhà vào kỳ nghỉ, chúng tôi muốn nó tự lập kế hoạch để đi du lịch, đồng thời 
cũng muốn nó thử trải nghiệm tự đi làm ở Anh Quốc. 

Con gái tôi hoạt bát nhanh nhẹn, khi ở nhà, mười đầu ngón tay không phải chạm vào 
nước, những công việc từ nhỏ tới lớn cũng không đến lượt nó làm. Vậy mà khi rơi vào cuộc sống 
lạ lẫm tại Anh Quốc, nó lại phải đi làm bồi bàn để thể nghiệm cuộc sống. 

Ngày đầu tiên đi làm, nó đã gặp phải rắc rối. 
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Con gái tôi bị điều đến rửa cốc rượu trong nhà bếp. Ở đó có những chiếc cốc thủy tinh 
cao chân trong suốt, mỏng như cánh ve, chỉ cần dùng một chút lực nhỏ là có thể khiến chiếc cốc 
bị vỡ, biến thành một đống vụn thủy tinh. 

Con gái tôi thận trọng dè dặt, như bước đi trên băng, không dễ dàng gì mà rửa sạch hết 
một đống lớn cốc rượu. Vừa mới thả lỏng không chú ý, nó nghiêng người một chút, va vào một 
chiếc cốc, chiếc cốc liền rơi xuống đất, “xoảng, xoảng” liên tục những âm thanh vang lên. Chiếc 
cốc hoàn toàn biến thành đống thủy tinh vụn lấp lánh trên mặt đất. 

“Mẹ ơi, vào thời khắc đó, con có cảm giác bị rơi xuống địa ngục.” giọng nói của con gái tôi 
vẫn còn đọng lại sự hồi hộp lo lắng. 

“Thế nhưng, mẹ có biết người quản lý ca trực đó phản ứng thế nào không? Cô ấy không 
hề vội vàng mà bình tĩnh đi tới, kéo con lên và nói: Em gái, em không sao chứ?” 

Sau đó, cô ấy quay đầu lại nói với những người khác: Các bạn mau đến giúp cô gái này 
dọn dẹp sạch đống thủy tinh nhé! 

Đối với con, ngay đến cả một chữ nửa câu trách móc cũng không có!” 
Lại một lần nữa, khi con rót rượu, không cẩn thận làm đổ rượu vang nho lên chiếc váy 

trắng của khách, khiến cho chiếc váy trở nên loang lổ. 
Cứ tưởng vị khách đó sẽ nổi trận lôi đình, nhưng không ngờ cô ấy lại an ủi con: “không 

sao đâu, rượu ấy mà, không khó giặt.” 
Vừa nói, vừa đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vào vai con, từ từ đi vào phòng vệ sinh, không nói 

toang lên, cũng không làm ầm ĩ, khiến con tròn mắt như con chim yến nhỏ vì quá đỗi ngạc nhiên. 
Giọng nói của con gái tôi, mang đầy tình cảm: “Mẹ à, bởi vì người khác có thể tha thứ lỗi 

lầm của con trước đây, nên mẹ hãy coi những người phạm sai lầm kia như con gái của mẹ, mà 
tha thứ cho họ nhé!” 

Lúc này, không khí trở nên tĩnh lặng như màn đêm, tròng mắt của tôi ướt đẫm lệ… 
Tha thứ cho người khác chính là tha thứ cho chính mình. Như tác giả nổi tiếng Andrew 

Matthews từng viết: “Bạn tha thứ cho mọi người vì chính lợi ích thiết thân của bạn. Nó sẽ làm cho 
bạn hạnh phúc hơn.” 

Bạn thân mến, chúng ta cảm động khi người khác cảm động, điều đó khiến chúng ta có 
thể thay đổi hành vi và lời nói của chính mình, hãy để những thiện ý này lưu truyền mãi về sau … 
như thế, mỗi ngày của chúng ta sẽ đều là hạnh phúc và may mắn!” (Theo NTDTV) 
  

Nghe truyện kể nhè nhẹ như thế rồi, nay lại xin bạn, xin tôi ta hãy về với vườn nho đầy Lời Nhắn rất 
thanh tao, nhè nhẹ ở Kinh Sách, như sau: 
 
 “Anh chị em hãy có lòng nhân từ,  

như Cha anh chị em là Đấng nhân từ. 
Anh em đừng xét đoán,  
thì anh chị em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán.  
Anh chị em đừng lên án,  
thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án.  
Anh chị em hãy tha thứ,  
thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.  
Anh chị em hãy cho,  
thì sẽ được Thiên Chúa cho lại.  
Người sẽ đong cho anh chị em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn,  
mà đổ vào vạt áo anh chị em.  
Vì anh chị em đong bằng đấu nào,  
thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh chị em bằng đấu ấy." 
(Lc 6: 36-38) 

 
Nghe Đấng Thánh Nhân-hiền trong Đạo bảo thế rồi, nay mời bạn và mời tôi, ta lại nghe hát thêm một 
lần nữa, những lời êm ả, nhè nhẹ như câu ca vẫn nghe thấy: 

 
“Bạn lòng thân mến, 
đây tôi hiến bài ca, 
mong ai hát vui hòa. 
Bạn là xuân thắm, 
Cho tôi đón nhiều hoa, 
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gieo hương mái tranh nhà. 
Rồi ta chung ngắm, 
Đôi chim lướt trời xa, 
Say sưa muôn tiếng ca. 
Để hồn vui nhớ,  
câu mơ ước ngày xưa, 
Nay dâng đẹp tình thơ.” 
(Hoàng Trọng/Hồ Đình Phương – bđd) 
 

Có hát lời ‘dâng hiến một bài ca’ thôi, cũng rất đủ. Bởi, cứ hát như thế mãi rồi ra cũng có ngày bạn và 
tôi, ta thực hiện được những lời nhắn ở trong Đạo, lẫn ngoài đời. 
 

Trần Ngọc Mười Hai 
Vẫn nghe những lời  
Từng nhắn và nhủ cũng rất nhiều. 
Nhưng, nhớ và thực hiện   
Vẫn chẳng được bao nhiêu. 
Thế mới chết! 
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34. “Rồi mai đây có khi em quay về nơi cũ”, 
Mang trong tim mình những ước mơ đã nhoà xưa 

Làm sao khi tóc ta thay màu lòng ta vẫn 
Tìm lại được ra bao hình bóng đã phai mờ.” 
(Nguyễn Đình Toàn – Quê Hương Thu Nhỏ) 

 
(Thư Galát 2: 15-16) 
Vâng. Câu hát nghe rất quen quen. “Rồi mai đây có khi em quay về nơi cũ” đã cất lên trong buổi “Hát 
Cho Nhau Nghe” với chủ-đề “Những Nẻo Đường Việt Nam" thực-hiện vào năm 2013. Câu hát ấy vẫn 
còn vang vọng đến hôm nay. Như sau này. 
 
Hôm nay, lại vẫn thấy những chuyện tình xảy ra như câu hát thêm ở bên dưới:  
 

Đêm có mây sầu đưa.  
Trăng giấu đi tuổi thơ.  
Ven con sông dài.  
Quê ta thiu ngủ.  
 
Đêm nào đó ta đứng trông xa ngọn đèn lu.  
Thắp trong sương mù dáng ai ngồi co ro.  
Như quê hương mình thu nhỏ.  
để người viễn xứ mang cho vừa.  
 
Ngày đau thương kia ta còn nhìn thấy mình.  
Trong tấm gương đầy nước mắt (í)  
Trăm muôn lời than rồi khăn tang và tiếng thét.  
Với bao nhiêu đời dở dang.  
 
Người chờ người đi.  
Đã như nhang tàn.  
Người bỏ người thôi.  
Khác chi nợ nần.  
Đã trả xong.  
Rũ sạch trơn.” 
(Nguyễn Đình Toàn – bđd) 
 

Vâng. Nợ trần đã trả xong. Nhưng, nợ đời vẫn có đó. Nợ ở đời, vẫn cứ hay, cứ tưởng mình đã mất, như 
câu người nghệ sĩ còn hát tiếp: 
 

“Từ khi ta bước đi mới hay mình đã mất,  
Trông ra nơi nào cũng như quê hương lượn quanh.  
Một cơn gió lướt qua cũng nghe lòng tha thiết.  
Tưởng một mùi hương nơi vườn cũ bay theo mình.  
Và tiếng ai gọi ai.  
Vọng mãi trong hồn tôi.” 
(Nguyễn Đình Toàn – bđd)  
 

“Tiếng ai gọi ai trong hồn tôi”, là như thế. Tiếng tôi gọi tôi ở một nơi, mọi chỗ lại có thể rất khác. Khác, 
như lời kể của một người, rất sau đây: 
 

“Các Giám mục và toàn thể tín-hữu Công giáo cùng một “ràn chiên” với các ngài, nay vẫn được 
gọi mời “làm chứng nhân vui vẻ cho Đức Chúa đã Phục sinh-Trỗi dậy, ngõ hầu tất cả sẽ chuyển-
tải niềm vui và hy-vọng đến với mọi người…  
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Đó là ưu-tư thấy rõ nơi lời phát-biểu của Đức Giáo Tông Phanxicô từng trần-tình với hàng Giáo-
phẩm người Ý-Đại-Lợi vào hôm trước, tức ngày 18 đến 21/5/2015 ở Vaticăng.  
 
Hôm ấy, Đức Giáo Tông còn nói thêm rằng: 
 
Thật đáng buồn, khi tôi gặp vị giám-mục nọ, linh-mục kia hoặc tu-sĩ ấy như bị trời giáng, không 
động-lực hoặc mệt-mỏi. Mệt và mỏi, như thể con giếng khô ở đó chúng-dân không thể tìm thấy 
nước để uống vào cho đỡ cơn khát. 
 
Và, Đức Giáo Tông Phanxicô còn kể cho các Giám-mục mình gặp để bảo rằng: trong hai năm 
ngài làm Giáo-Hoàng có hàng ngàn cuộc gặp gỡ với đủ người Công-giáo thuộc đủ mọi hạng, 
ngài đã nhận ra là bà con trong Đạo đã mất dần tính tập-thể hoặc gọi là sự hiệp-thông chân-chất 
giữa các giám-mục và giữa giám-mục với linh-mục tại nhiều phần đất khác nhau trên thế-giới.  
 
Ngài có nói: một dấu-hiệu thấy rõ về việc ấy, là các vị nay để mất thói quen xét lại xem mình có 
thực-hiện tốt các dự-án đặt ra không, và việc thực-thi ấy có mang lại kết quả khá hiệu-nghiệm 
hay không và mình đón-nhận các dự-án ấy như thế nào. 
 
Ngài còn bảo: Hội-thánh đã mất điểm tốt, tỉ dụ như: khi ai đó tổ-chức buổi hội-thảo hoặc sự-kiện 
nào đó, có để ý đến các tiếng-giọng thông thường ở bên dưới hay không, có làm ngưng-trệ cộng-
đoàn mình chung sống không, có đáp-ứng cách bình-đẳng với các chọn-lựa, lập-trường và con 
người khác nhau thay vì chỉ cho phép chính mình thực-thi đến với các chân-trời mà Thánh Thần 
Chúa sai phái mình đi đến không. 
 
Và, ngài cũng nói: Giống như Đức Kitô, các giám-mục không được tỏ ra “rụt rè hoặc không thích-
đáng để lên án hoặc đánh-bại một não-trạng phổ-biến cách rộng rãi các hành-vi tham-nhũng 
cách công-khai hoặc trong chỗ riêng-tư khiến các gia-đình bình thường, giới trẻ, người hồi-hưu, 
cũng như đám người nghèo khổ bị đẩy lùi khỏi xã hội ngày càng trở nên nghèo và khổ hơn. 
 
Đức Giáo Tông lại đã thúc-giục các giám-mục hãy ra đi mà đến với người của Chúa ngõ hầu 
bênh-vực họ khỏi mọi “cuộc đô-hộ ý-thức-hệ” lâu nay đã lấy mất đi lý-lịch và phẩm cách con 
người… 
 
Đức Giáo Tông lại cũng nói với hàng giám-mục người Ý rằng: quá nhiều hội-đồng Giám-mục 
xem ra đã tảng-lờ thực-tại cụ-thể về dân con của các ngài khi viết ra những gì được coi như lời 
giảng dạy và hướng-dẫn mục-vụ cần có.” (xem Cindy Wooden, Call it as you see it, leave laity to 
do their job, Pope tells bishops, The Catholic Weekly 24/5/2015, tr. 29)   
   

Lời mời gọi từ Đấng Chủ-quản ở trên cao tít, mãi tận thủ-đô của Giáo-hội, nếu diễn-tả cách bài bản 
bằng nhạc đời, lại thấy hơi giông-giống giòng nhạc ở trên từng hát mãi:   
 

“Ôi tiếng chuông chùa nào xa vói.  
Thèm miếng khoai ngày đói.  
Hỏi áo xưa mòn vai.  
Và từng đêm nghe gió lay.  
 
Khi nao ta về tới.  
Soi trong gương sầu ấy.  
Có còn ta nữa hay là ai”. 
(Nguyễn Đình Toàn – bđd) 
 

Mời hay gọi, có lẽ cùng một nghĩa. Ới gọi hay kêu mời, nào có khác chi một ý khác, khi Đức Giáo Tông, 
một lần nữa, lại lên tiếng ở buổi gặp gỡ Hiệp-hội các công nhân người Ý đồng thời là tín-hữu Đức Kitô 
của Hiệp-Hội, những nhủ rằng: 

“Lên tiếng trong dịp này, ĐTC nhắc đến những thách đố đang đề ra cho Hiệp hội Kitô các công 
nhân Italia, đặc biệt là tình trạng gia tăng mau lẹ và rộng lớn những chênh lệch trong xã hội, kèm 
theo những hiện tượng như công ăn việc làm bấp bênh, làm lậu, và sức ép của các tổ chức bất 
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lương, khiến cho nhiều người trẻ thiếu công ăn việc làm, phẩm giá của họ bị thương tổn, ngăn 
cản họ thực hiện cuộc sống nhân bản viên mãn. Ngài cũng mạnh mẽ phê bình sự kiện ở Italia có 
tới 40% người trẻ dưới 25 tuổi không có công ăn việc làm. 

Trong bối cảnh đó, ĐTC nhấn mạnh đến 4 đặc điểm mà lao công cần phải có. Trước tiên là lao 
công tự do, qua đó con người tiếp tục công trình của Đấng Tạo Hóa. ”Đáng tiếc là ngày nay 
nhiều khi lao công phải chịu những đàn áp từ nhiều phía, của người đè người, của các tổ chức 
biến con người thành nô lệ, áp bức người nghèo, đặc biệt là nhiều trẻ em và phụ nữ.” 

Tiếp đến là lao công sáng tạo, giúp con người diễn tả trong tự do và sáng tạo một số hình thức xí 
nghiệp, lao động hợp tác trong tinh thần cộng đoàn.  

ĐTC nói: ”Không thể chặt đôi cánh của những người, đặc biệt là người trẻ, có bao nhiêu điều để 
cống hiến nhờ trí thông minh và khả năng của họ. Cần phải giải thoát họ khỏi những gánh nặng 
đè nén và cản trở họ đi vào thế giới lao động với trọn quyền lợi càng sớm càng tốt”. 

Đặc điểm thứ 3 ĐTC nhấn mạnh, đó là lao công tham gia, giúp con người luôn nhìn thấy nơi mục 
đích của lao công khuôn mặt của tha nhân và sự cộng tác với người khác trong tinh thần trách 
nhiệm.  

Ngài nói: “Nơi nào vì quan niệm duy kinh tế, người ta nghĩ đến con người một cách ích kỷ và coi 
tha nhân như những phương tiện thay vì như mục đích, thì lao công mất đi ý nghĩa nguyên thủy 
là tiếp tục công trình của Thiên Chúa, hướng đến toàn thể nhân loại”. 

Sau cùng là lao công liên đới. ĐTC nói với các thành viên hiệp hội Kitô công nhân Italia rằng: 
”Mỗi ngày anh chị em gặp những người bị mất công ăn việc làm, hoặc đang phải tìm việc.. Cần 
mang lại cho họ một câu trả lời. Trước tiên là tỏ ra gần gũi và liên đới với họ. Bao nhiêu chi hội 
của anh chị em có thể là những nơi tiếp đón và gặp gỡ cũng như giúp đỡ những người ấy”. 

Sau cùng, ĐTC nhắn nhủ các thành viên Hiệp Hội Kitô công nhân Italia luôn lấy nguồn hứng và 
sự hướng-dẫn từ đạo lý Kitô, trong niềm trung thành liên lỷ với Chúa Giêsu Kitô, với Lời Chúa và 
học hỏi áp dụng Giáo huấn xã hội Công Giáo, để đối phó với những thách đố mới ngày nay (SD 
23-5-2015). (Xem Trần Đức Anh OP, dịch bản tin trên VietCatholcis News hôm 23/5/15 dưới đầu 
đề: “Đức Thánh Cha tố-giác tệ-nạn trong lãnh-vực lao-động). 
 

À thì ra, tệ nạn xã-hội không chỉ thấy trong lãnh-vực lao-động ở Ý-Đại-Lợi mà thôi, nhưng còn  ở nhiều 
nơi khác, kể cả Giáo-hội Công-giáo vẫn tự-hào rằng mình không thấy có tệ-nạn nào trong các hàng ngũ 
trên/dưới. 
 
Thôi thì, gọi đó là gì cũng đặng. Miễn là tôi và bạn, ta vẫn hiên ngang mở tai nghe những lời dặn dò hôm 
trước có đấng thánh hiền lành từng bảo ban, như sau: 
 

“Chúng ta bẩm sinh là người Do-thái  
chứ không phải hạng người tội lỗi xuất thân từ dân ngoại.  
Tuy nhiên, vì biết rằng con người được nên công chính  
không phải nhờ làm những gì Luật dạy,  
nhưng nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô,  
nên chúng ta cũng tin vào Đức Kitô Giêsu,  
để được nên công chính,  
nhờ tin vào Đức Kitô,  
chứ không phải nhờ làm những gì Luật dạy.” 
(Thư Galát 2: 15-16)   
 

Vâng. Đúng là như thế. Tệ-nạn ở đâu đó, có bao giờ công-nhận mình là tệ-nạn. Chí ít, là ở nhà thờ, nhà 
Đạo rất chính-chuyên. Tệ-nạn, nhiều khi chỉ là sự ỷ y mình là người công-chính từng tin vào Đức Kitô rất 
Công-chính và từng nhờ cậy vào Lề-luật do thế-quyền hay thần-quyền ban ra.  
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Thật ra thì, gọi bằng tự-vựng “tệ-nạn” cũng hơi quá đối với thần-quyền. Thế nhưng, theo ý của đấng 
thánh-hiền từ-nhân thì không thế. Hiền-nhân rất thánh ở thế-quyền hay thần-quyền là người nắm được 
chân-lý, nằm bên ngoài luật-lệ, dù ta gọi đó là luật Đạo hay luật đời. 
 
Chỉ là chân-lý, như người kể ở bên dưới, một lần nữa, lại minh-định bằng những lời kể như sau:       

 
“Dưới đây là 9 câu nói rất hay về chân lý của cuộc sống: 
 
1. Trên đường đời, ta sẽ gặp những người đối xử tệ với mình. Không ai có bổn phận phải đối xử 
tốt với ta, trừ bố mẹ. Đối với những người đối xử tử tế với con, hãy trân trọng và biết ơn, nhưng 
cũng hãy đề phòng họ. Họ có thể đối tốt với ta vì mục đích nào đó. Hãy tìm hiểu động cơ thực 
sự. Đừng vội kết luận một người là tốt chỉ đơn giản vì họ ưu ái ta. 

 
2. Không ai là không thể thay thế. Không có thứ gì  trên thế  giới này ta phải bám chặt lấy hay cố 
sở hữu bằng mọi giá. Nếu ta hiểu điều  này, thì về sau, dù mất bất cứ điều gì trong đời, ta vẫn có 
thể đứng vững. 

 
3. Cuộc đời rất ngắn ngủi. Đừng phí thời gian và năng lượng vào những người, việc, thứ không 
cần thiết. Nếu ta làm vậy, sau này ta sẽ nhận ra rằng ta đã lãng phí tất cả những ngày tháng qua. 

 
4. Không có gì trên thế giới là mãi mãi, kể cả tình yêu. Tình cảm có thể thay đổi theo thời gian. 
Nếu một ngày nào đó ta mất đi người mà ta từng yêu tha thiết, hãy nhẫn nại. Đừng cố níu kéo 
những gì đã mất hay phóng đại cảm xúc của mình. Thời gian sẽ làm dịu nỗi đau. Thời gian sẽ 
hàn gắn tất cả. 

  
5. Không phải tất cả những người thành công đều học hành đến nơi đến chốn, nhưng điều này 
không có nghĩa là ta có thể bỏ bê việc học của mình. Kiến thức ta có được là tài sản lớn nhất của 
ta. 
 
6. Bố mẹ không mong đợi ta sẽ chăm lo cho bố mẹ khi các ngài về già. Cũng vậy, bố mẹ không 
có trách nhiệm phải bao bọc con khi con đã trưởng thành. Con có thể đi xe bus hay lái xe Benz 
đắt tiền. Tương tự, ta có thể ăn mì gói hay bào ngư. Lựa chọn đó thực sự do ta. 

 
7. Ta có thể đối xử tốt với người ta nhưng đừng hy vọng họ đáp lại ta như vậy. Nếu ta không thể 
nhìn thấu điều này, về sau ta sẽ chỉ có thêm nhiều đau khổ, thất vọng. 

 
8. Rất nhiều người mua vé số suốt nhiều năm nhưng cuối cùng họ vẫn trắng tay, nghèo đói. Để 
thành công hay giàu có, ta đều phải nỗ lực hết mình. Có một điều đơn giản cần nhớ là: Trên thế 
giới này không có gì miễn phí. 

 
9. Chúng ta ở bên nhau như một gia đình chỉ trong cuộc đời này thôi, dù ta thích hay không. Vì 
thế, hãy trân trọng và nâng niu khi chúng ta bên nhau, chia sẻ, gắn bó. Dù muốn hay không, 
chúng ta sẽ không thể gặp nhau ở kiếp sau…” (Tsuki - Tổng hợp) 

 
Nghe kể rồi, sao bạn và tôi, ta không hiên-ngang ngước mặt về phía trước hiên-ngang cả những lời dù 
không vui khi nghe thấy. Bởi, làm sao vui khi tâm-hồn mình còn vương-vấn rất nhiều thứ. Cả những thứ 
và những sự diễn ra không theo ý mình muốn. 
Vậy thì, tôi và bạn, ta cứ hiên ngang mà hát mãi những câu rằng: 
 
 “Rồi mai đây có khi em quay về nơi cũ”, 

Mang trong tim mình những ước mơ đã nhoà xưa. 
Làm sao khi tóc ta thay màu lòng ta vẫn 
Tìm lại được ra bao hình bóng đã phai mờ.    
 
Đêm có mây sầu đưa,  
Trăng giấu đi tuổi thơ.  
Ven con sông dài,  
Quê ta thiu ngủ.  
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Đêm nào đó ta đứng trông xa ngọn đèn lu,  
Thắp trong sương mù dáng ai ngồi co ro . 
Như quê hương mình thu nhỏ,  
để người viễn xứ mang cho vừa.  
 
Ngày đau thương kia ta còn nhìn thấy mình.  
Trong tấm gương đầy nước mắt (í)  
Trăm muôn lời than rồi khăn tang và tiếng thét.  
Với bao nhiêu đời dở dang.  
 
Người chờ người đi.  
Đã như nhang tàn.  
Người bỏ người thôi.  
Khác chi nợ nần.  
Đã trả xong.  
Rũ sạch trơn.” 
(Nguyễn Đình Toàn – bđd) 
 

Hát thế rồi, ta lại sẽ mạnh mẽ bước về chốn cũ, ở nơi đó vẫn có bạn hiền còn đứng chờ những người 
như ta, đang miên-man tìm kiếm “Quê hương thu nhỏ” là Nước Trời ở đây. Bây giờ. Theo quan-niệm rất 
Đạo của Đạo mình. 
 

Trần Ngọc Mười Hai 
Và những ngày lại cứ thấy 
Quê hương thu nhỏ 
Nằm mãi trong lòng mình 
Rất giống mình. 
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35. “Xin tình yêu giáng sinh”, 
Cho một lần cửa mở 

Xin tình yêu giáng sinh 
Tình yêu của chúng mình.” 

                                    (Phạm Duy – Bình ca 4 - Xin Tình Yêu Giáng Sinh) 
 
(1 Thessalônikê 2: 8-9) 
Xin gì không xin, sao ông nhạc sĩ lại xin cái có sẵn trong tâm can/cỗ lòng của bạn và của tôi, cơ chứ? 
Có lẽ, sẽ có người nói với ông điều này, rằng: nhà Đạo chúng tôi vẫn tin như “đinh đóng cột” rằng: 
Thiên-Chúa-là-Tình-Yêu. Ngài là Đấng “Có” từ thuở đời đời, vô tận. Thế nên, cần gì phải hát xin (Thiên-
Chúa-là-)Tình-Yêu hãy Giáng sinh, cho nó “bận lòng tướng quân”! 
 
Nhưng, xin bạn bè/người thân ta nghe tiếp câu khác, cũng trong bài này như sau: 
 
 “Mười ngàn đêm đau thương,  

Ôi trường-thiên ác-mộng. 
Mười ngàn đêm, của hờn 
Mười ngàn đêm của giận. 
 
Trên vũng lầy vô tận, 
Chỉ thấy máu và xương. 
Chỉ thấy khóc và than. 
 
Mười ngàn đêm đau thương 
Mười ngàn đêm đoạn trường. 
Mười ngàn đêm oan khiên, 
Mười ngàn đêm đau thương…” 
(Phạm Duy – bđd) 
 

Vâng. Hát thế cũng có lý. Sau mười ngàn đêm hờn giận, đau thương, oan khiên với đoạn trường rồi thì 
bạn và tôi có “Xin Tình Yêu Giáng Sinh” thì cũng được. Và, cái “được” nhất ở đây, là: câu cuối cùng khi 
ta hát: Xin Tình yêu Giáng Sinh, Tình yêu của chúng mình”.          
 
Thành thử, cái quan-trọng và đáng kể nhất, vẫn là xin gì thì xin hãy cứ làm sao để “Tình yêu của chúng 
mình” được “tái” sinh chứ không “giáng” sinh đâu, giời ạ! Thật ra là như thế. 
 
Vâng. Vấn-đề chính trong đời người mà người đời cứ nói và hát mãi không ngừng, là: hát và nói hoài về 
“Tình Yêu của chúng mình”, mà thôi.  Và sau đây, đề-nghị bạn và tôi, ta cứ hát thêm những giòng thi-
ca/âm-nhạc rất “Giáng Sinh”, như: 
 
 “Xin tình yêu giáng sinh 

Cho một lần hoa nở 
Xin tình yêu giáng sinh 
Cho một lần cửa mở. 
 
Xin Tình yêu Giáng sinh. 
Tình yêu của chúng mình…” 
(Phạm Duy – bđd) 
 

Và cứ thế, mà xin. Nhưng, có xin gì nhiều cho lắm, thì bầy tôi đây cũng đề-nghị bà con ta “hãy cho một 
lần cửa mở”, để “Tình yêu của chúng mình” ở lại mãi, với mọi người. 
 
Vâng. Ý-chính và cũng là ý-chủ của chuyện phiếm hôm nay, cũng không đi đâu xa ngoài những câu 
hát/hò, ra như thế. 
 
Vâng. Ý-chủ chứ không phải ý-chính của bầy tôi hôm nay trình-bày với quan-viên hai/ba họ chỉ muốn nói 
về giòng chảy tư-tưởng rất thật như thế, thôi. Dạm và nói thế rồi, nay ta đi vào chủ đề chính, rất hôm 
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nay. Chủ-đề là đề-tài chủ-quan, chủ-yếu và chủ-lực, chỉ lạm bàn sơ qua về đề-tài thời-thượng/thượng 
thời, như sau: 
 
Đề-tài chủ hôm nay mà bầy tôi đây bắt chộp được là từ bài “nói chuyện” rất “không phiếm” của Đức 
Phanxicô hôm ấy ở Rôma, được dịch-giả Vũ Đức Phương Anh, sj đã ‘dịch thiệt’ như sau: 

 
“Chúng ta hãy tha thiết nài xin Thiên Chúa để dẫu chúng ta có yếu đuối phạm tội nhưng đừng 
bao giờ trở thành những kẻ hư hỏng (corrotti), không cần đến sự tha thứ của Thiên Chúa nữa.”   
 
Đây là nội dung bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong thánh lễ sáng thứ sáu, ngày 
29.01, tại nguyện đường thánh Marta. 
 
Khởi đi từ bài đọc một trích sách Sa-mu-en, thuật lại chuyện vua Đavít và bà Bát-Se-va, Đức 
Thánh Cha đã phân biệt giữa tội nhân và kẻ hư hỏng.  Khác với những người hay phạm tội 
nhưng biết ăn năn, kẻ hư hỏng không còn cảm thấy cần sự tha thứ của Thiên Chúa nữa. 
 
“Con người có thể hay phạm tội nhưng luôn biết chạy đến với Thiên Chúa để chân thành nài xin 
sự tha thứ. Chân thành nài xin chứ không bao giờ nghĩ rằng tự sức mình có thể đạt được sự tha 
thứ ấy. Nhưng khi con người bắt đầu trở nên hư hỏng, không còn cảm thấy cần sự tha thứ; thì 
vấn nạn mới thực sự phát sinh.” 
 
Đây là thái độ mà vua Đavít vướng phải khi vua say mê bà Bát Se-va, vợ ông U-ri-gia, một sỹ 
quan quân đội đang chiến đấu trên tiền tuyến.  Sau khi vua Đa-vít ăn nằm với bà Bát Se-va và 
biết rằng bà đã có thai, vua đã nghĩ ra những mưu kế để che dấu hành vi ngoại tình của mình. 
Vua truyền cho ông U-ri-gia từ chiến trận quay về nhà để nghỉ ngơi và có thời gian gần gũi với 
vợ. Nhưng ông U-ri-gia lại nghĩ rằng không nên về với vợ mà nằm ở cửa đền vua với tất cả các 
bề tôi của chúa thượng ông.  Kế hoạch không thành, Vua Đa-vít chuốc rượu cho ông U-ri-gia đến 
say khướt, nhưng âm mưu vẫn thất bại.  
 
Như thế, vua Đa-vít đã rơi vào một tình huống khó khăn. Nhưng chắc chắn rằng, vua vẫn có thể 
tự nói với mình: “Ta sẽ giải quyết được việc này.” Vua đã viết thư cho ông Giô-áp và gửi ông U-ri-
gia mang đi.  Trong thư, vua viết rằng:“Hãy đặt U-ri-gia ở hàng đầu, chỗ mặt trận nặng nhất, rồi 
rút lui bỏ nó lại, để nó bị trúng thương mà chết.” Vua Đa-vít nhất định khiến ông U-ri-gia phải 
chết. Người lính can trường và trung thành này – trung thành với lề luật, với dân tộc, tổ quốc – đã 
phải mang lấy án tử bởi chính vị vua mà ông hết mực trung thành. 
 
Vua Đa-vít là thánh nhân nhưng cũng là tội đồ. Vua đã sa ngã vì sự thèm muốn và khao khát 
nhục dục, nhưng Thiên Chúa vẫn rất yếu mến vua. Vua Đa-vít cảm thấy an tâm, vì quốc gia đang 
hưng thịnh. Sau khi ngoại tình, với quyền lực của mình, vua đã làm mọi cách để đẩy người tôi 
trung đến cái chết, khi bỏ nó lại chiến trường nơi mặt trận nặng nhất.  Và cái chết vì gươm đao là 
chuyện vô cùng bình thường của nhà binh. 
 
Sự kiện này xảy ra trong cuộc đời của vua Đa-vít khiến chúng ta cũng phải xem xét lại đời sống 
của mình: Liệu tôi có đang chuyển từ tội nhân đến một kẻ hư hỏng không?  Vua Đa-vít đã bước 
một chân lên nấc thang đầu tiên dẫn đến sự hư hỏng rồi.  Vua có quyền lực.  Vua có sức mạnh.  
Và chính vì lý do đó, sự hư hỏng rất dễ xảy ra với chúng ta là những người có quyền lực, cho dù 
đó là uy quyền trong Giáo hội, tôn giáo hay trong kinh tế, chính trị…  Bởi vì, ma quỷ sẽ khiến 
chúng ta an tâm và tự nhủ: “Tôi có thể làm được.  Tôi sẽ giải quyết được mọi sự.” 
 
Sự hư hỏng – nhờ ân sủng Chúa, vua Đa-vít đã được giải thoát khỏi tình trạng này – đã làm 
thương tổn tâm hồn chàng thiếu niên anh dũng, người đã đối diện với tên Gô-li át khổng lồ và hạ 
hắn bằng một dây phóng đá cùng năm hòn đá cuội nhặt dưới suối.  Bởi vậy, hôm nay, tôi muốn 
nhấn mạnh với anh chị em một điều thôi:  Đôi khi chúng ta phạm tội hay đời sống của chúng ta 
quá an toàn, chắc chắn, chúng ta cảm thấy ổn vì có nhiều quyền lực; chính lúc đó sự hư hỏng sẽ 
bắt đầu.  Một trong những điều tồi tệ nhất mà sự hư hỏng gây ra là khiến người ta không còn 
cảm thấy cần sự tha thứ của Thiên Chúa nữa. 
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Bởi vậy, chúng ta hãy tha thiết cầu nguyện cho Giáo hội, cho Đức Giáo Hoàng, các Giám mục, 
linh mục, các nam nữ tu sĩ và tất cả mọi tín hữu: “Lạy Chúa, xin cứu chúng con.  Xin cứu vớt 
chúng con khỏi sự hư hỏng.  Chúng con là tội nhân, nhưng lạy Chúa, xin đừng để chúng con trở 
thành những kẻ hư hỏng, không cần đến sự tha thứ của Chúa nữa.” Chúng ta hãy nài xin Thiên 
Chúa ân sủng này.” (Bài phát-biểu của Đức Phanxicô vào cuối năm 2015, Chuyển ngữ:  Vũ Đức 
Anh Phương, SJ)   

 
Vâng. Đứng trên cương-vị của đấng bậc chóp bu Giáo-Hội, Đức Phanxicô vẫn có thể nói như thế. 
Nhưng, ở tư-thế “người thường ở huyện” như tác-giả lá thư viết thẳng cho ông Đavít nhiều thế-hệ về 
sau, là Gs Michael McGirr thuộc trường St Kevin College ở Melbourne nước Úc, thì ông lại viết như sau: 
 

“Thư gửi vị đại thi-hào trong Đạo đồng thời là vua chúa, rất nổi danh. 
Trọng kính Vua Đavít rất thương mến, 
 
Tôi đây, thường không hay viết thư cho các vua/quan lãnh chúa bao giờ hết. Nhưng, thú thật với 
ngài, là: sở dĩ có chuyện ấy, là vì các vị nói trên, chả bao giờ viết thư cho tôi cả, sao tôi lại phải 
viết cho các người ấy được. Nhưng hôm nay, tôi thấy có một điều gì đó liên-quan đến câu truyện 
về ngài rơi thẳng tuột xuống mặt đất, nên tôi bạo mồm/bạo miệng, viết như sau: 
 
Thưa Ngài, 
Tôi nghĩ về ngài, là người con thứ 8 trong gia đình đông con; và ngài thường bị bỏ sót không ai 
để tâm đến, hết. Cha ngài, ông Jessê, lại thích các người anh em của ngài hơn ngài. Bởi thế nên, 
ngài mới bị tống cổ ra ngoài đồng trông lũ chiên/cừu gần làng BêLem nhỏ bé là nơi gia đình ngài 
trú ngụ.  
 
Dù sao, ngôn-sứ Samuen lại thấy ngài có được những gì mà ngày nay người ta gọi là tiềm-năng 
lãnh-đạo, nên mới lướt qua đám anh/em của ngài dù có “sạch nuớc cản” đến mấy, cũng vậy. 
Samuel bảo: ‘đừng để tâm/chú-trọng đến bề ngoài hoặc chiều cao của y ta… Thiên-Chúa không 
nhìn người như con người nhìn: họ chỉ thấy mỗi bề ngoài trong khi Thiên-Chúa lại chỉ nhìn bên 
trong tâm can họ thôi.” 
 
Sách vở có kể câu truyện trứ-danh về việc ngài đối-đầu với đám quân binh Philistin, Goliát là 
chiến-binh cao-ráo, lực-lưỡng. Còn, ngài khi ấy đã chối-từ không mặc áo giáp vì không thấy 
thoải-mái với những thứ đó làm cho ngài giống như đứa học trò ở đây không chịu đeo cà-vạt đến 
trường vậy. Gôliát thua trận là bởi chiến bào của ông ta quá nặng nề.  
 
Câu truyện kể ở đây làm bọn tôi nhớ lại, cũng tựa như chuyện đời của ngài vẫn kể rằng: tin, 
không phải là chuyện sống thủ thế. Gôliát đã trở nên quá nặng-nề, lê-thê đến độ ngài đã đánh 
bại ông ta chỉ bằng vài viên đá cuội mà ngài nhặt được bên sông bỏ vào bao bị khi chăn cừu, 
phòng khi hữu sự. Hình-ảnh của người chăn cừu luôn gần gũi với ý-tưởng về tính lĩnh-đạo của 
Thiên-Chúa hơn chiến-sĩ. 
 
Ngài từng có quan-hệ rất đặc-biệt với âm-nhạc. Tên của ngài luôn gắn liền với sách hát cao cả 
nhất trong lịch-sử, đại để như: Thánh-vịnh. Các thánh vịnh đều diễn-bày nhiều cảm-xúc đặc-biệt 
của người trần mắt thịt. Chúng giúp con người khám phá ra niềm tin trong bất cứ cảnh-huống 
nào gặp phải và tìm ra được lời lẽ thích-hợp cho tình-cảnh ra như thế.  
 
Đến hôm nay, chúng vẫn duy-trì niềm tin của hàng triệu người theo cách mật-thiết rất ư âm-nhạc. 
Nhiều thày dòng suốt ngày chỉ xây-dựng cuộc sống thân-thương loanh quanh 150 bài vịnh, mỗi 
tuần trong đời mình. Đôi khi, bọn tôi cũng tìm đến được với cộng đoàn kẻ tin vào Chúa nếu 
không nhờ vào các bài vịnh đó. 
 
Một trong các chủ-đề lớn lao cả thể nhất của Thánh vịnh là lòng Từ bi/nhân-hậu, một đặc-trưng 
quí hiếm thường nối-kết với sự tin-tưởng. Điều này có lý đấy chứ. Từ bi là dính-chặt vào với ai đó 
qua tình-huống tăm-tối họ trải-nghiệm. Đó cũng là nhìn thấy được mối liên-hệ có trong đó.  
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Điều này, ngài từng tìm ra/phát-hiện con đường gian-khổ để thấy được là Thiên-Chúa đối xử với 
con người chúng ta. Từ-bi, là cánh cửa, chứ không là điểm tới. Nó dẫn chân con người đến một 
nơi nào đó. Và ở thánh vịnh 25, bọn tôi nghe được câu hát, vẫn bảo rằng:  
 
 “Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu 

Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời. 
Tuổi xuân trót dại bao lầm lỗi, xin Ngài đừng nhớ đến, 
nhưng xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng.”               

 
Và ở thánh vịnh 40, lại cũng thấy câu nguyện ca, vẫn quyết rằng: 

 
  “Phần Ngài, muôn lạy Chúa, 

xin chớ ngừng âu yếm cảm thương con. 
Lòng thành tín và yêu thương của Ngài sẽ giữ gìn con mãi.” 

 
 Thưa ngài Đavít, 
 

Người ta bảo là ngài là người đặt ra rất nhiều câu thơ tuyệt-vời từng nói về lòng từ-bi/nhân-hậu. 
Truyền-thống trong Đạo lại vẫn bảo rằng: thánh vịnh 51 được viết ra sau khi ngài giáp mặt với 
ngôn sứ Nathan, là truyện kể tuyệt-vời từng nối kết với một sự thật thâm sâu đầy khổ đau kéo dài 
nhiều thế-kỷ. Bài ca ấy, đã nhắc nhớ bọn tôi biết là: ngài từng muốn ở lại làm tay chăn cừu.  
 
Nhưng, ngài đã trở-thành một người trưởng-thành và lúc đó lại học được nhiều phương-cách 
lươn-lẹo, gạt gẫm. Ngài đã say mê Bátsêba là vợ của Uriah, một tướng-quân dưới trướng của 
ngài để rồi dụ bà ta ăn nằm với ngài. Rồi ngài làm như thể đứa con sinh ra là của chồng bà ta. 
Nhưng, trớ trêu thay, sự việc không trót lọt, ngài lại tìm cách cho người giết chết ông chồng này 
trong chiến-trận.  
 
Bọn tôi biết rõ đám đàn ông chúng tôi ai cũng có khả-năng làm chuyện đồi-bại này, rất vô-cảm, 
cả vào lúc tình-huống thật bi-đát. Ngôn-sứ Nathan đã bắt ngài phải đương-đầu/chường mặt với 
loại người đã cho phép ngài trở nên như thế. Đổi lại, ngài lại đã thưa: 
 
 “Lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu 

Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời. 
Tuổi xuân trót dại bao lầm lỗi, xin Ngài đừng nhớ đến, 
nhưng xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng. 
Chúa là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân, 
dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính, 
dạy cho biết đường lối của Người.” 

 
Thánh vịnh này, nói rằng: lòng từ-bi/nhân-hậu dạy-dỗ ta điều khôn lẽ phải. Nó làm cho bọn tôi 
nên trẻ trung, ít là về tinh-thần:  
 
 “Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con, 

vì thân này bơ vơ khổ cực. 
Lòng đau như thắt, xin làm cho thanh thoả, 
và giải thoát con khỏi bước ngặt nghèo. 
Xin Chúa thấy cho cảnh lầm than khổ cực 
và tha thứ hết mọi tội con.” 

 
Bọn tôi càng vui mừng, sung sướng khi nghe được âm-giọng ấy, và cũng nghe được cả tiếng 
xương bể vụn do ngài đạp xuống, khi nhảy nhót nữa. 
Ký tên, 
Michael McGirr 
Khoa trưởng  
Môn Niềm Tin và Mục vụ 
Trường St Kevin, Melbourne. 
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Không cần biết, ngài là vua quan/lãnh chúa hay bậc thày dạy. Chỉ mỗi biết rằng: khi xưa ngài cũng bê-
bết như thánh Augustin, rặt một thời. Cũng may, là ngài đã ăn-năn hối cải hồi hướng qua về với đường 
ngay lối thẳng trong đó có lòng từ-bi/nhân-hậu của Đức Chúa, nên mới được gọi là thánh. 
 
Nhưng vấn-đề là: thánh là sao? Người nào được gọi là thánh như thế?      
 
Trích và kể, toàn chuyện về đấng bậc khi xưa các cụ cứ nhất mực đọc kinh cầu lên vua “thánh” Đavít, là 
ông tằng ông tổ của Đức Giêsu, mà xin đủ thứ điều này/điều nọ chẳng bao giờ được. Rồi, còn kính 
trọng ông ta như “thánh”, mà chẳng hiểu thánh-nhân, thánh-hoá hoặc thánh “cả” là thứ gì. 
 
Nay, mượn ý câu chuyện về vua Đavít rất bê-bối ấy để hỏi: sống thế nào mới gọi sống “thánh”? Các cụ 
ông/cụ bà xưa nay bê-bết, lại được phong làm thánh, từ hồi nào? Và, hệ-quả của việc phong thánh, đã 
và sẽ ra sao, vv? Nghĩa là, nhân cơ-hội này để có ý-tưởng mà phiếm “loạn” cho nó qua ngày đoạn tháng 
vào những tuần-không-phải-là thánh, rất mùa chay. 
 
Vậy thì, xin mời các cụ tra tay, vào việc luận-bàn cũng rất phiếm. 
 
Vâng. Theo sử sách trong Đạo, thì: “thánh”, là những vị tử-đạo hoặc nhân-sĩ đáng kể, nổi tiếng trong 
Giáo-hội đã chết và sau đó được các Đức Giáo-Tông tuyên-bố phong là: thánh. 
 
Nhưng trong đầu nhiều người, từ-vựng “thánh” chỉ mỗi qui về một người từng đạt mức độ tốt-lành/hạnh-
đạo, tức chỉ một số ít gặp được nơi những vị theo chân Đức Kitô mà thôi.  
 
Nhưng, theo Kinh Sách thì: Mọi người, mọi tín-hữu đều là “thánh” hết. Bằng chứng là, trong các thư do 
ông Phaolô viết cho giáo-đoàn ở nhiều nơi như: Êphêsô, Phillíphê, Côrintô, hoặc Rôma, ông đều gửi 
thư đến các vị được gọi là “các thánh” (Êpêsô 1: 1), vv..  Xem thế thì, “thánh-nhân” hay đấng-bậc lành-
thánh phải là những vị còn sống, chứ không chết. 
 
Nếu ta muốn ai cầu bàu/biện-hộ cho ta, thì vị ấy phải còn sống mới giúp-đỡ nhậm lời ta cầu xin, chứ khi 
đã chết rồi thì còn làm được gì nữa, mà xin với xỏ! Tóm lại, “thánh” là người còn sống giúp ta nhiều việc 
ta cần đến. 
 
Đó là, hiểu theo nghĩa Đạo. Còn, ngoài đời thì người đời hiểu sự việc theo truyện kể rất như sau: 

       
 “Truyện rằng: 
 

Ngày nọ, có chàng thanh niên đến hỏi đức Phật: 
- Kính bạch Tôn giả, cha con vừa chết. Xin Ngài đến cầu nguyện cho ông được lên thiên đàng. 
Ngài là bậc tài năng, đức-độ chắc chắn sẽ làm được việc này. 
Đức Phật trả lời: 
- Con xuống chợ mua cho ta hai nồi đất nung và một ít bơ. 

 
Nghĩ rằng Phật có bùa phép giúp được cho cha mình, chàng trai lật đật xuống chợ mua bơ và nồi 
đất. Khi mang về, đức Phật bảo: 
- Bỏ đá vào một nồi, và bơ vào một nồi khác, xong thẩy cả hai xuống nước. 
Cả hai cái nồi đều chìm xuống nước. Xong đâu đấy, đức Phật lại khiến/bảo chàng trai đập vỡ hai 
cái nồi đất ấy đi. Lập tức, chàng trai liền thấy bơ nổi lên trên mặt nước, còn đá/sỏi ở trong nồi đất 
kia vẫn nằm yên dưới đáy ao/hồ. Bấy giờ, đức Phật mới lại nói: 
- Nhanh lên đi con, hãy ra mời các thầy tu đến và xin các thày tụng niệm làm sao cho cả cả bơ 
đều chìm xuống đáy hồ và mọi đá/sỏi làm sao đó đều nổi lên. 

   
Cha của người thanh niên kia đã chết thật rồi, nếu ông sống cuộc đời tốt lành/hạnh đạo, thì linh 
hồn ông ắt sẽ nhẹ như bơ, rồi từ đó, sẽ lên thiên đàng dễ như chơi. Trái lại, linh hồn của ông 
nặng như đá, chắc đã chìm nghỉm xuống tận địa ngục. Không một thứ quyền năng nào của các 
bậc tu sĩ trên thế giới này, có thể đảo ngược điều đó. 
 

Kể thế rồi, người kể bèn chua thêm một giải-thích áp-dụng cho đời người, là: sống ở đời, nếu có tinh-
thần yêu-thương đùm bọc thì cơ thể của người ấy sẽ nhẹ như tơ. Ngược lại, nếu nếp sống của người 
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này cứ nặng chình-chịch như chì, lòng đầy oán-giận/hận-thù đằng đằng không chịu tha-thứ, thì tự khắc 
sẽ chìm dần xuống đáy nước ao/hồ, rất bốn mùa.    
 
Để chấm-dứt câu chuyện phiến rất “thánh-hoá” như trên, cũng nên trở về lại với lời ca, mà hát rằng: 

 
“Xin tình yêu giáng sinh 
Cho một lần hoa nở 
Xin tình yêu giáng sinh 
Cho một lần cửa mở. 
 
Xin Tình yêu Giáng sinh. 
Tình yêu của chúng mình…” 
(Phạm Duy – bđd) 
 

Hát thế rồi, bọn tôi lại cứ nhớ về Lời Vàng khi trước bậc thánh hiền vẫn khẳng-định về tình thương-yêu 
đối với mọi người. Khẳng-định rằng: lành thánh là những vị biết sống sao cho đúng với tình người, bằng 
những câu như: 

 
“Chúng tôi đã quý mến anh em,  
đến nỗi sẵn sàng hiến cho anh em,  
không những Tin Mừng của Thiên Chúa,  
mà cả mạng sống của chúng tôi nữa,  
vì anh em đã trở nên những người thân yêu của chúng tôi.” 
(1 Thessalônikê 2: 8-9)  
 

Vâng. Sống sao cho có tình người, hoặc trọn tình yêu thương với mọi người, chứ không chỉ giữa hai 
người mà thôi. Bởi, xin xỏ làm gì, vì Tình-Yêu đã có đó, đã ở với chúng mình, là bậc lành/thánh, rất hy-
sinh. Hy sinh, nhiều thứ và nhiều sự, trong đời. 

 
 Trần Ngọc Mười Hai 

Vẫn nhớ nhiều điều 
 như ở trên 
 vẫn lền khên, 

rất thánh-hoá. 
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36. “Gửi tới em! Gửi tới em! Gửi tới em!” 
Một hạt mưa lẻ loi.  

Một hạt mưa trong đêm tối mưa bay dài. 
Gửi tới em! Gửi tới em! Gửi tới em! 

Một giọt mưa, hạt nước mắt.  
Hạt nước mắt hiếm hoi trong đời này!” 

(Nhạc: Phạm Duy/Thơ: Ngô Đình Vận – Tình Khúc Chiến Trường) 
 
(Rm 11: 30-32)  
 
Ừ thì, bạn muốn gửi gì thì cứ gửi. Gửi từ giọt mưa, nước mắt cho tới đốm lửa lạc loài hoặc bài hát hoặc 
thơ/văn đầy đủ nghĩa về bất cứ chuyện gì...như: chuyện thông-dịch, biên dịch và phiên-dịch được bàn 
nhiều, thời buổi này. 
 
Nói gì thì nói, hễ bạn và tôi, ta lại cứ nói về những là thông-dịch, biên-dịch hoặc đơn-giản như phiên-
dịch, thì: chỉ mỗi chữ “dịch” thôi, ta cũng có thể viết tràng giang đại hải thật nhiều trang giấy, cũng không 
chừng. Và, một khi đã nói hoặc viết về “dịch và thuật” thì có lẽ cũng phải nói đến chữ “thông”, ở cụm từ 
“thông-dịch”, tức: dịch cho thông, cho suốt, rất hoàn-thành trọng-trách của nguời luôn thông và dịch. 
 
Nhưng, có vị này/khác lại cứ bảo: một khi ta đã gọi việc thông-ngôn/dịch-thuật bằng cụm-từ “thông-dịch” 
nghe qua đã thấy hơi bị lạc lõng chốn ngàn xưa. 
 
Quả cũng đúng! Hồi thập-niên 1970, thì có thể là như thế. Nhưng ngày nay, có lẽ là “không thể” thế 
được. Chi bằng, ta cứ dịch động-từ bên tiếng Anh “to translate” hoặc động-từ “traduire” tiếng Pháp 
thành biên-dịch hoặc phiên-dịch nghe thanh-tao, dễ đọc. 
 
Và, một khi đã “dịch” rồi, thì thông thường là ta cứ biên và cứ phiên-âm đến cõi vô-tận. Bởi, biên, là ghi 
và chép trên giấy trắng mực đen. Còn, phiên là biến âm-thanh, âm-vận để diễn-nghĩa thành âm, thành 
tự, có như thế mới là “thông” và “dịch”. 
 
Dài dòng thế rồi, nay mời bạn đọc hãy cùng bầy tôi đây, ta đi vào vùng trời tìm hiểu ý-nghĩa của cụm-từ 
tiếng Anh có chữ “A year of Mercy”, được nhiều học-giả/học thiệt người Việt gọi là “Năm Lòng Thương 
Xót”, hoặc “Năm thánh Lòng Chúa Xót Thương”, vv… nghe cũng gần cận đến độ thân quen. 
  
Có vị lại diễn-tả cụm-từ này theo tâm-tư người Việt ở nhà vẫn cứ gọi “Jubilee Year of Mercy” là “Năm 
Đại xá Từ-bi” (25 năm một lần) hoặc “Năm Toàn-xá Thiện-hạnh” (50 năm một lần) tựa hồ người thường 
ở huyện vẫn gọi 25 năm kỷ niệm ngày thành-hôn là Ngân khánh, và 50 năm kim khánh có hôn nhau, (í 
quên hôn nhân)… Và “Mercy” có nghĩa là: Từ Bi, Hỷ xả, kiểu đạo Bụt. 
 
Có đấng bậc lại chủ-trương diễn-giải dài hơn thế, cốt phân-biệt rõ ràng rằng: nếu bạn dịch chữ “Mercy” 
thành “Lòng thương xót” hoặc “Lòng Chúa xót thương”, hẳn người nghe sẽ nghĩ về Chúa nhật thứ hai 
sau Phục Sinh, cũng có chủ-đề như thế. Còn, diễn-giải lòng từ-bi/hỷ xả của Bề Trên thì nghe qua vẫn 
thấy có sự đóng góp sống đời thực-tiễn của mọi người. 
 
Nói gì thì nói, hễ cứ tranh-cãi/biện-luận những chữ là chữ, thì: rồi ra ta cũng sẽ kéo dài câu chuyện chữ-
nghĩa của người Việt đến thiên-thu, không dứt bỏ. Chi bằng, nay mời bạn/mời tôi, ta đi vào với ca-từ 
nhạc-bản ở trên, rồi hát thêm đôi lời rằng: 
 

“Gửi tới em! Gửi tới em! Gửi tới em! 
Hơi thở này nồng nàn,  
ta yêu nhau đắm say (a à à) 
 
Gửi tới em! Gửi tới em! Gửi tới em! 
Những gì còn sống sót trên đời.  
Như hơi ấm tuyệt vời.  
Như hơi ấm tuyệt vời. 
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Ta ôm em và tan loãng trong không gian  
và tan loãng trong không gian lưu đày... 
 
Gửi tới em! Gửi tới em! Gửi tới em! 
Em có nghe xào xạc.  
Tiếng lá bay xào xạc. 
Tiếng gió đêm buồn buồn. 
Lang thang trên muôn vàn đỉnh cây. 
Hạnh-phúc nào không tả-tơi,  
không đắng cay?” 
(Phạm Duy/Ngô Đình Vận – bđd) 

 
Vâng. Bạn có muốn hát những là “Gửi tới Em” như được cất lên trong buổi nhạc thính phòng “Hát Cho 
Nhau Nghe” hôm 7.11.2015, thì cũng là hát để rồi sẽ chuyển tải thứ tình-tự yêu-thương của em, của anh 
với ai đó, thôi. 
 
Vâng. Người mình muốn viết gì thì viết, nghệ-sĩ mình có viết nhạc hoặc làm thơ, cũng sẽ còn viết nhiều 
hơn thế. Về tình trang-lứa hoặc tình cha/tình mẹ, cùng tình-tự của mọi người ở đời thường dành cho 
nhau, đến với nhau. 
 
Tình người đối với nhau và cho nhau, là tình rất lớn phản-ánh “từ” hoặc “về” một tình-tự rất “xót thương” 
của Chúa và cho Chúa. Nói khác đi, đó là thứ tình đời đầy trắc ẩn, luôn hàm-ẩn lòng tử-bi/hỷ xả như 
Đấng bậc ở chốn chóp bu nhà Đạo đã trần-tình khi ra tông-sắc đặc-biệt này: 
 

“Năm Thánh là một lúc ưu tiên để Giáo Hội chỉ lựa chọn điều đẹp lòng Thiên Chúa nhất: đó là tha 
thứ cho các con cái Ngài, thương xót chúng, để đến lượt chúng, chúng cũng có thể tha thứ cho 
các anh em khác và chiếu toả rạng ngời như các ánh đuốc lòng xót thương của Thiên Chúa 
trong thế giới này. Việc canh tân các cơ quan và cấu trúc của Giáo Hội cũng là một phương thế 
dẫn đưa chúng ta tới kinh nghiệm sinh động làm sống lại lòng thương xót của Thiên Chúa.” 

 
Đức Phanxicô nói với tín hữu và khách hành-hương tham-dự buổi triều-yết sáng thứ tư hàng tuần, hôm 
rồi. Hẳn mọi người đều biết, hôm trước đó, Đức Phanxicô đã chủ sự thánh lễ và nghi-thức “Mở Cửa” 
trong Năm Thánh Lòng Thương Xót, sau khi đã mở cửa nhà thờ Bangui, thủ đô nước Trung Phi hạ tuần 
tháng 11/2015.  
Trong huấn-từ, Đức Phanxicô yêu cầu mọi người hãy suy tư về ý nghĩa và lý do Giáo Hội cử hành Năm 
Thánh đặc-biệt này. Ngài nói thêm: 
 

“Giáo Hội cần thời điểm đặc-biệt này. Tôi không nói lúc này là thời-điểm tốt cho Giáo Hội. Tôi nói: 
Giáo Hội cần thời-khắc đặc-biệt như thế này nhất là trong thời đại có đổi thay sâu rộng của 
chúng ta và Giáo Hội được mời gọi đóng góp đặc-biệt từ phần của mình, bằng các dấu chỉ hiện 
diện gần gũi Chúa. Và Năm Thánh là một thời gian thuận tiện cho tất cả chúng ta, để khi chiêm 
ngưỡng Chúa vì đã xót thương nên Ngài vượt mọi giới-hạn con người và tỏa sáng lên lỗi tội đầy 
tăm tối tăm, và ta vẫn có thể trở thành chứng nhân xác tín và hữu hiệu hơn… 

 
Năm Thánh Lòng Thương Xót đây là đặc-sủng Chúa ban cho Giáo Hội để ta học hỏi, lựa chọn 
“làm vừa lòng Ngài! Đó là tha thứ con cái của Ngài, thương xót chúng, để rồi đến lượt chúng, 
chúng cũng biết thứ tha anh em khác, bằng việc chiếu sáng mọi sự như ánh sáng của lòng từ bi 
trên khắp thế giới.  

 
Năm Thánh là “dịp thuận” cho Giáo Hội, để ta chọn làm hài lòng Chúa, mà không nhượng bộ 
chước cám dỗ. Không gì quan trọng hơn việc chọn làm Chúa hài lòng bằng sự thương xót, bằng 
tình yêu, sự hiền dịu, vòng tay ôm mơn trớn, ủi an của Ngài!” (trích nguồn: TTXCGVN) 

 
Và, đấng bậc chủ-quản giáo-phận nọ ở Melbourne, lại cũng có đôi giòng chảy xuyên suốt cốt thêm thắt 
một chút tình người vào tông-sắc “Năm thánh Từ Bi” như sau: 
 

“Thực-thi năm thánh có truyền-thống lâu đời qua tập-tục của các vị theo Do-thái-giáo, thời rất cổ. 
Đọc sách Lêvi Cựu Ước, mọi người sẽ thấy: khi bắt đầu năm thứ 50 vào mỗi thế-kỷ, người đi Đạo 
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lại sẽ mừng kính năm toàn-xá hỷ-xả ban cho những người nào quyết thực-thi một số việc lành 
như Giáo hội dạy. 

 
Các việc lành thực-hiện trong năm thánh gồm những việc, như: giải-phóng tù-nhân khỏi cảnh 
đoạ-đày, đem ánh sáng đến với người mù loà và sự tự-do cho người bị áp-bức. Như Đức Giêsu 
khi xưa từng đi đây đó chữa lành cho người bệnh và thứ tha cho những người bị tội-lỗi dồn ép… 

 
Năm 2015 đây, Đức Phanxicô tuyên bố thành-lập năm thánh đặc-biệt bắt đầu từ ngày 8 tháng 12 
cũng để kỷ niệm 50 năm ngày bế mạc Công đồng Vatican 2. Làm sáng-tỏ sự-kiện này, Đức 
Phanxicô nói Công-đồng này từng đánh dấu sự-kiện Thánh Thần Chúa đã thực-sự thổi hơi vào 
Giáo hội để các Giám-mục nghị-phụ thấy được nhu-cầu nói về việc Thiên-Chúa đối-thoại với 
chúng dân thời-đại họ sống bằng phương cách dễ tiếp-nhận hơn. (Tông-sắc “Misericordiae 
Vultus” đoạn 4) 

 
Đức Phanxicô nhớ lại ngày khai mạc Công Đồng Vatican 2, thánh Giáo hoàng Gioan 23 có nói 
về “thang thuốc từ-bi” và lòng ước ao của Giáo-hội những muốn chứng-tỏ lòng mình như người 
mẹ hiền đối với mọi bệnh-nhân bằng lòng thương xót, sự tử-tế và ân-cần từng đối với mọi người.”  
 
Và Đức Phanxicô cũng nhắc lại lời Đức Phaolô 6 có nói khi kết-thúc Công-đồng Vatican 2 rằng: 
Công-đồng từng được gợi hứng từ câu truyện về người Samaritanô nhân-hiền đã chứng tỏ lòng 
xót xa của ông ta đối với người lữ hành bị đột-kích trên đường từ Giêrusalem đến Giêrikhô.  
 
Và Đức Phaolô 6 có nói: giáo-huấn của Công-đồng Vatican 2 hướng đến việc phục-vụ nhân-loại, 
phục-vụ mọi người, trong mọi hoàn-cảnh, tình-huống những đau yếu, có nhu-cầu rất thiết-thực.” 
(cũng trong Tông-sắc “Misericordiae Vultus” đoạn 4)  

 
Nói tóm lại, mừng năm thánh Từ Bi, ta ước-ao sẽ đi vào cuộc đời mà tỏ bày lòng từ bi với mọi 
người. Đi vào đời, để mang sự dịu-hiền, tử tế của Chúa đến với mọi người. Để rồi, kẻ tin lẫn kẻ 
chưa tin sẽ thấy đây là dấu-hiệu của Vương Quốc Nước Trời đã hiện-diện bên trong làn khói mù 
của lòng người. Đó là lý-do và cũng là ước-vọng của “Tin báo hỷ” đang đến với ta.” (Gm Paul 
Bird, CSsR - A Year of Mercy, The Majellan Family số tháng 10-12/2015, tr. 11-16)  

 
Cũng chuyện “từ-bi/hỷ xả” ở ngoài đời, của người đời thường có nét vẻ diễn-tả tuy đơn-điệu nhưng dễ 
hiểu và dễ thấm vào lòng người như truyện kể ở bên dưới: 
 

“Trước cổng một nghĩa trang nọ, người ta thấy có một chiếc xe Roll Royce sang trọng dừng lại. 
Người tài xế tiến lại người giữ cổng và nói: xin anh giúp một tay cho người đàn bà này xuống xe 
vì bà ta yếu quá không đi được nữa.  
 
Vừa ra khỏi xe, người đàn bà tự giới thiệu và nói với người giữ cổng nghĩa trang: 
-Từ hai năm qua, mỗi tuần, tôi là người đã gửi cho anh 5 đô-la để mua hoa và đặt trên mộ con 
trai tôi, nhưng nay các bác sĩ bảo rằng, tôi không còn sống được bao lâu nữa, nên tôi đến đây để 
chào từ biệt và cảm ơn anh đã mua hoa giùm tôi. 

 
Thế nhưng, người đàn bà không ngờ rằng người giữ cổng nghĩa trang trả lời như  sau: 
-Thưa bà, tôi lấy làm tiếc rằng bà đã làm công việc ấy! 

 
Người đàn bà cảm thấy như bị ai đó vả vào mặt. Nhưng bà vẫn còn đủ bình tĩnh hỏi lại người 
thanh niên: 
-Tại sao lại lấy làm tiếc về cử chỉ đẹp như thế? 
 
Người thanh niên giải thích: 
-Thưa bà, tôi lấy làm tiếc vì những người chết như con trai bà, chẳng bao giờ còn thấy được một 
cánh hoa nào nữa! 

 
Bị chạm tự ái, người đàn bà liền cao giọng: 
-Anh có biết anh đã làm tổn thương tôi không? 
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Người thanh niên bình tĩnh trả lời: 
-Thưa bà, tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn nói với bà rằng có rất nhiều người đang cần đến những cánh 
hoa của bà hơn. Tôi là hội viên của một tổ chức chuyên đi thăm những người già lão, các bệnh 
nhân trong viện dưỡng lão, các bệnh viện. Chính họ mới là những người đang cần đến những 
cánh hoa của chúng ta, họ có thể nhìn thấy và ngửi được cánh hoa ấy. 
 
Nghe thế, người đàn bà ngồi bất động trên chiếc xe sang trọng một lúc, rồi ra hiệu cho tài xế mở 
máy. Vài tháng sau người đàn bà trở lại nghĩa trang. Nhưng lần này không cần ai giúp đỡ, bà tự 
động bước xuống xe với một dáng vẻ vui tươi nhanh nhẹn hơn, và điều đáng ngạc nhiên hơn 
nữa, một nụ cười rạng rỡ, bà nói với người thanh niên giữ cổng: 
-Chú đã có lý, tôi mang hoa đến cho những người già lão, bệnh tật. Quả thật, điều đó đã làm cho 
họ được hạnh phúc. Nhưng người thực sự hạnh phúc chính là tôi. Các bác sỹ không biết được bí 
quyết làm tôi khỏe mạnh lại. Nhưng tôi đã khám phá ra cái bí quyết ấy, tôi đã tìm ra lẽ sống. 
 
Lời bàn của người Kể truyện, lại như sau: 
 
“Giúp đỡ người khác là giúp đỡ chính mình”. Đó cũng là khuôn vàng thước ngọc của Thượng đế 
“cho thì có phúc hơn là nhận lãnh” Bởi vì, trao ban cho người tức là trao ban cho mình. Một ngạn 
ngữ Anh cũng nói một cách tương tự: “điều tôi tiêu đi là tôi có, điều tôi giữ lại là tôi mất, điều tôi 
cho đi là tôi được”.  
 
Đó là lý luận của tình yêu. Tình yêu lớn lên theo mức độ của sự trao ban. Có biết yêu thương thì 
con người mới thực sự triển nở, và tìm gặp lại chính mình. Có biết yêu thương thì con người mới 
biết vui sống, và tìm được hạnh phúc đích thực trong cuộc sống.” 

 
Nói thế, tức bảo rằng: có mừng và có kính Lòng Từ Bi/Thương Xót bằng hình-thức nào đi nữa, cũng là 
cơ-hội để bạn và tôi, ta lại sẽ thực-hiện hành-động yêu-thương/tha-thứ hết mọi sự cho mọi người. 
 
Từ-bi/Thương-xót như thế, là để đề-nghị bạn/đề-nghị tôi, ta về với Lời Vàng của bậc hiền-nhân rất 
thánh, từng nhủ-khuyên như sau: 
 

“Thật vậy, trước kia anh em đã không vâng phục Thiên Chúa,  
nhưng nay anh em đã được thương xót,  
vì họ không vâng phục; 
họ cũng thế:  
nay họ không vâng phục Thiên Chúa,  
vì Ngài thương xót anh em,  
nhưng đó là để chính họ cũng được thương xót.  
Quả thế,  
Thiên Chúa đã giam hãm mọi người  
trong tội không vâng phục,  
để thương xót mọi người. 
Ca tụng thánh ý nhiệm mầu.” 
(Rôma 11: 30-32) 
 

Nghe khuyên và nhủ thế rồi, nay ta lại sẽ trở về với giòng thi-ca/âm-nhạc mà hát những tình-tự từ-bi/hỷ-
xả như từng hát ở bên trên, bằng những lời ca vang, rằng: 
 

“Em có nghe xào xạc.  

Tiếng lá bay xào xạc. 
Tiếng gió đêm buồn buồn. 
Lang thang trên muôn vàn đỉnh cây. 
 
Hạnh-phúc nào không tả-tơi,  
không đắng cay?” 
(Phạm Duy/Ngô Đình Vận – bđd) 
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Hát như thế, tức tự nhủ lòng mình, rằng: đời người sẽ còn đó nỗi buồn, nếu không ai thấy được lòng từ-
bi/thương-xót hiện-diện ở trong mình và nơi mọi người. 
 
Để minh-hoạ cho ý-tưởng này, đề-nghị bạn/đề-nghị tôi, ta đi vào vùng trời truyện kể về tình thương-yêu 
hiền-dịu cả trong tờ giấy bạc được xếp thành hình tam giác như quà tặng cho nhau, đầy ý-nghĩa, như 
sau: 

 
“Truyện rằng: 
 
Vài năm trước, mỗi ngày đi làm, Jim đều được ông Jake, một người hàng xóm đã cao tuổi đưa 
cho một tờ tiền mặt 5 đôla. Ông nhờ Jim ghé qua một quán cà phê trên đường để mua hộ ông 
một gói cà phê có giá 4 đôla. 

 
Thói quen này của ông Jake đã duy trì đến mấy năm nay rồi. Và để đáp trả lòng tốt của Jim, ông 
Jake sẽ nhận làm cỏ, tỉa cây trong vườn nhà anh ấy. 

 
Sau một thời gian lâu, bà chủ quán cà phê cũng đã quen với Jim. Bà ngày nào cũng chuẩn bị 
một gói cà phê và một đồng đô la tiền lẻ để trả lại. 

 
Đôi lúc, Jim cũng rất tò mò và hỏi ông Jake:  
-Cà phê có hạn sử dụng rất lâu, tại sao ông không mua một lần nhiều nhiều một chút? 
Ông Jake lắc đầu và cười nói:  
-Không, tôi thích như thế này hơn, mỗi ngày một gói cà phê mới tốt. 

 
Có một lần, Jim vội vã tới nhà bạn để tụ tập cùng bạn bè nên anh liền mua cà phê ở tạm một cửa 
hàng khác. Không ngờ, ông Jake khi nhận được cà phê dù còn chưa mở ra đã nói:  
-Đây không phải loại cà phê mà tôi muốn. 
 
Jim cảm thấy bất ngờ, anh liền thử mấy lần sau đều mua ở nơi khác, nhưng dù cà phê đã được 
đóng gói y như vậy, mà ông Jake chỉ liếc mắt qua đã phát hiện ra rồi. Từ đó, Jim không còn thử 
ông nữa. 

 
Mấy năm sau, sức khỏe của ông Jake đã không còn được tốt như trước đây. Nhưng hàng ngày 
ông vẫn đều nhờ Jim mua cho mình một gói cà phê. Mỗi lần khi đưa 5 đôla cho Jim, hai ánh mắt 
của ông lại chất chứa đầy sự chờ mong. 

 
Cho đến một hôm, khi Jim lại sang nhà ông Jake mua cà phê giúp ông. Ông Jake sức khỏe suy 
yếu nằm trên giường bệnh đưa tay ra, rồi nhẹ nhàng cầm tờ một đôla và hỏi Jim:  
-Thời gian lâu như vậy, chẳng lẽ cậu không biết gì sao?” 
Jim nhìn ông lão hàng xóm và lắc đầu. 
Ông lão nói tiếp:  
-Tôi luôn luôn muốn mua cà phê ở cửa hàng đó, là vì người bán cà phê cho cậu là Elina.” 
Giọng nói của ông Jake trầm xuống rất nhiều:  
-Bà ấy là người mà tôi yêu nhất. Năm đó, mẹ của bà ấy chê tôi là một kẻ nghèo nàn, nên đã chia 
rẽ chúng tôi…Tôi cũng chỉ có thể đau lòng mà rời đi. Nhiều năm sau này, vợ tôi bị bệnh qua đời, 
các con cũng đã trưởng thành có gia đình.  
 
Tôi đã quay trở lại nơi đó tìm hiểu và biết bà ấy bán cà phê ở cửa hàng đó. Bà ấy cũng đã sớm 
mất chồng. Cả hai người chúng tôi đều không quên ước định của tình yêu đầu năm xưa. Nhưng 
tôi không muốn quấy rầy đến cuộc sống bình yên của bà ấy, nên lặng lẽ sống ở đây. Cũng từ đó, 
tôi nhờ cậu mua cà phê hộ tôi.” 

 
Jim đứng im lặng nhìn ông lão hàng xóm rồi bất chợt hỏi với vẻ khó hiểu:  
-Chẳng lẽ, ông chưa từng đến thăm bà ấy sao?” 
Ông Jake lắc đầu. 
-Năm đó, lúc chúng tôi yêu nhau thường không có cách để gặp mặt nên đã đặt ra một ám hiệu. 
Đó là lấy tờ một đô la gấp thành một hình tam giác, để trong một bì thư, rồi nhờ người gửi thư 
đưa đến đối phương, ngụ ý nói rằng mình vẫn bình an. Cho nên, mỗi lần nhờ cậu mua cà phê, tôi 



208 
 

đều gấp tờ tiền thành một hình tam giác. Còn Elina, mỗi lần trả lại tôi tờ một đô la, bà ấy cũng 
đều gấp thành một hình tam giác.  
 
Cứ như thế, dù chúng tôi không gặp lại nhau nhưng đều biết người kia vẫn bình an, khỏe 
mạnh… Bây giờ, tôi sắp phải đi gặp thượng đế rồi, nhưng nếu Elina không nhận được tin tức của 
tôi, bà ấy hẳn sẽ rất lo lắng. Dưới giường của tôi có một chiếc hòm, bên trong đều là những tờ 
tiền tôi đã gấp thành hình tam giác rồi. Xin cậu hãy giúp tôi tiếp tục mua cà phê …Tôi xin nhờ 
cậu…” 

 
Ông Jake nói xong, liền nhắm mắt lại và ra đi. Không ngờ, trong đám tang của ông Jake, Jim đã 
mang đến một chiếc hòm khác. Trong chiếc hòm ấy, toàn là những gói cà phê đã được đóng sẵn 
và còn có rất nhiều những tờ tiền một đôla được gấp sẵn thành hình tam giác. 

 
Vào nửa năm trước, bà Elina đã bị bệnh nặng mà qua đời. Trước khi rời đi, bà đã giao chiếc hòm 
này cho Jim để nhờ Jim thay thế mình chuyển lời nhắn bình an đến ông Jake…. 
 
Đây hẳn là một tình yêu đích thực! Có thể quý trọng tất cả những người bên cạnh mình, thì đó 
chính là một loại hạnh phúc! (Mai Trà biên dịch) 

 
Nghe kể thế rồi, việc còn lại với bạn và với tôi, là: thực-hiện hiệu-lệnh của Đức Chúa khi xưa vẫn từng 
bảo:  

 
“Anh em hãy ra đi  
và làm cho muôn dân trở thành môn đệ,  
làm phép rửa cho họ  
nhân danh Cha, Con và Chúa Thánh Thần,  
dạy bảo họ tuân giữ  
mọi điều Thầy đã truyền cho anh em.  
Và đây,  
Thầy ở cùng anh em  
mọi ngày cho đến tận thế."  
(Mt 28: 19-20) 
 

Ra đi mà thực-hiện tính từ-bi, hiền-dịu trong cuộc sống đầy thương xót. Rất nhiều năm. Nhiều tháng, 
suốt đời mình. Đó chính là lệnh-truyền của Đức Chúa với mọi người, mọi thời chứ không chỉ trong mỗi 
năm thánh Từ bi hay thương xót. 

 
Trần Ngọc Mười Hai 
Và những quyết-tâm để đời, 
rất không rời 
lòng người. 
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37. “Vết lăn vết lăn trầm”, 
Hằn trên phiến đá nâu thêm ưu phiền 
Như có lần chim muông hằn dấu chân 

Người đi phiêu du từ đó chưa thấy về quê nhà 
Rộng đôi cánh tay chờ mong 

Người chợt nhớ mình như đá.” 
(Trịnh Công Sơn – Vết Lăn Trầm) 

 
(Galát 3: 10-14) 
Hát bài “Vết lăn tầm”, mà lại hát lên ca-từ đầy khó hiểu như câu “hằn trên phiến đá nâu, thêm ưu-phiền”, 
thì thật là: hết biết! Hết, không còn biết, cả khi bạn và tôi, ta cứ hỏi: phải chăng   phiến đá ấy là cả một 
đời người sống ở nhà Đạo, nay rối bời nhiều lời chúc lành/dữ? 
 
Hỏi, là hỏi thế chứ bần đạo đây đã có câu trả lời dù câu ấy không mấy phù hợp với thể-loại thơ/nhạc 
của những “vết lăn trầm” đầy rêu phong những ưu-phiền như câu hát tiếp: 
 
 “Đá lăn vết lăn buồn. 

Từ hoang xưa dấu thân anh dã cầm. 
Ôi vết hằn ghi trên cồn đá hoang. 
Chờ ta da du một chuyến. 
Ôi môi hồng xin đừng kể lại tích xưa buồn hơn. 
Đợi chờ năm làm gió qua truông thiên đàng”. 
(Trịnh Công Sơn – bđd) 
 

Nghệ-sĩ viết nhạc hôm nay, sao cứ hát những câu như “truông thiên-đường”, “cồn đá hoang” đầy kể lể 
những “tích xưa buồn” che giấu “thân đau rã mòn…” rồi lại hát: 

 
“Thôi ngủ yên đi con  
ngủ đời yên đi con 
Che dấu thân đau rã mòn 
Ngủ đời yên đi con  
như vết thương đau ngủ buồn 
Như trùng dương đêm mắt thâm  
còn nghe ngóng. 
 
Đá lăn vết lăn trầm 
Từ cơn đau ấy lưu thân mỏi mòn 
Ôm mắt thầm van xin lời thánh đêm 
Bài ca dao trên cồn đá 
Trên ngai vàng quê nhà 
Một thời ngủ yên tuổi xanh 
Rồi một hôm chợt thấy hoang vu quanh mình ...” 
(Trịnh Công Sơn- bđd) 
 

Chao ôi, toàn là những “vết lăn (rất) trầm” với “cơn đau lúc thân mỏi mòn” “ôm mắt thầm van xin lời 
thánh đêm”. Cả khi mình lại vẫn quyết hát thêm đôi giòng chảy đầy ca-từ buồn bã đến độ “chợt thấy 
hoang-vu quanh mình”, như trên.  
 
Ấy đấy. Một đời nghệ sĩ có “vết lăn” rất trầm và cũng buồn. Còn đây, là nghệ-nhân khoa tin-học lại cũng 
có những “vết lăn” tuy không “trầm” nhưng vẫn buồn như đoạn văn tự-sự ở bên dưới: 

“Tôi đã đạt đến đỉnh cao của sự thành công trong thế giới kinh doanh. Trong mắt của mọi 
người , cuộc sống của tôi có lẽ là một mẫu mực của sự thành công. Có lẽ ai cũng nghĩ tôi là một 
người hạnh phúc! 

Tuy nhiên, ngoài công việc ra, tôi chẳng có nhiều niềm vui. Cuối cùng, sự giàu sang chỉ là 
một thực tế mà tôi phải làm quen với nó và nó cuốn tôi vào dòng chảy của nó, thật đáng buồn khi 
mình làm nô lệ cho nó! 
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Tại thời điểm này, nằm trên giường bệnh và nhìn lại toàn bộ cuộc đời, tôi nhận ra rằng tất 
cả sự công nhận của xã hội và sự giàu sang mà tôi có được đã làm tôi mất đi rất nhiều năm 
tháng của tuổi trẻ và nó đang dần trở nên vô nghĩa khi tôi đang đối mặt với cái chết sắp cận kề. 

Trong bóng tối, tôi nhìn vào ánh sáng màu xanh lá cây từ các máy hỗ trợ cho sự sống và 
nghe những âm thanh rào rào của hệ thống tiếp oxy đang chạy, tôi có thể cảm thấy hơi thở của 
thần chết đang về gần hơn ... 

Bây giờ tôi mới nhận ra rằng, khi chúng ta đã có một công việc, đã tích lũy đuợc một giá 
trị tài sản nào đó thì chúng ta nên theo đuổi những vấn đề khác mà không liên quan đến tiền bạc 
... 

Nên làm cái gì đó quan trọng hơn: Có lẽ là gia đình, duy trì các mối quan hệ trong cuộc 
sống, bạn bè, có thể là nghệ thuật, hoặc là tiếp tục theo đuổi một ước mơ nào đó từ ngày còn trẻ 
ta chưa thực hiện được ... 

Không ngừng theo đuổi để làm giàu sẽ biến cuộc đời bạn thành 1 vòng xoáy hỗn độn, 
giống như tôi. 

Chúa đã cho chúng ta các giác quan để cho chúng ta cảm nhận được tình yêu trong trái 
tim của tất cả mọi người, không nên ảo tưởng rằng tiền bạc sẽ đem lại điều đó. 

Bây giờ tôi thật xót xa khi nhận ra rằng thú vui làm giàu đã chiến thắng  tôi, nhưng giờ đây 
những gì tôi đạt được chẳng thể mang  được nó xuống mồ. 

Những gì tôi có thể mang lại chỉ là những kỷ niệm đọng lại bởi tình yêu. Cho nên đến giờ 
phút này tôi chỉ khuyên bạn một điều là sự giàu có không mang lại đầy đủ hạnh phúc cho con 
người, chỉ có tình yêu mới  đem lại hạnh phúc, nó  sẽ theo bạn, đi cùng bạn, cho bạn sức mạnh 
và ánh sáng để vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống và đem lại hạnh phúc thực sự cho bạn. 

Cuộc sống có giới hạn, nhưng tình yêu thì không vô hạn và chính nó sẽ tạo cho bạn niềm 
tin và sức mạnh để vượt qua vạn dặm, đưa bạn đi đến nơi bạn muốn, giúp bạn vươn tới mọi độ 
cao. Đó là tất cả những gì có trong trái tim của bạn và trong tay của bạn. 

Giường đắt nhất trên thế giới là gì? - Đó là "GIƯỜNG BỆNH" ... Bạn có thể sử dụng một 
người lái xe cho bạn, ai đó giúp bạn cùng kiếm tiền, nhưng bạn không thể có một người nào đó 
chịu bệnh tật giúp cho bạn được. 

Vật chất bị mất đi có thể  làm lại được. Nhưng có một điều mà không bao giờ bạn có thể 
làm lại được khi nó bị mất đi -đó là "CUỘC ĐỜI BẠN". 

Khi một người đi vào phòng mổ, anh ta sẽ nhận ra rằng có một cuốn sách mà anh ta vẫn 
chưa hoàn thành việc đọc -"CUỐN SÁCH SỨC KHỎE" mà cuộc sống đã ban cho. 

Cho dù trong từng giai đoạn của cuộc đời chúng ta có những lúc rất huy hoàng, nhưng 
với sự tàn phá của thời gian, chúng ta sẽ phải đối mặt với những ngày đi xuống. 

Hãy trân trọng tình yêu cho gia đình bạn, tình yêu dành cho người bạn đời, con cái của 
bạn, tình yêu cho bạn bè ...Hãy đối xử tốt với mình. Trân trọng người khác.” (Nguyễn Hoàng Hải 
dịch) 
 

Thoạt nghe những lời tự sự kể thế rồi, nghệ-nhân đây lại còn nhủ-khuyên tôi/khuyên bạn hãy thế 
này/thế nọ, khiến bần đạo nhớ lại lời “trần tình” của lớp người trẻ ở “miệt dưới” xứ Úc Đại Lợi cũng có 
“vết lăn trầm” nhận-định về cái-gọi-là “ơn lành đầy phúc-hạnh” do Đấng Bề Trên ban cho. Hẳn nhiên, ta 
cũng nên cân/đo phúc lành ấy; để rồi, lại sẽ thấy: mọi chúc lành từ Chúa gửi đến đều có giá-trị với cá-
nhân người nhận ơn. 
 
Dông dài lời ở trên, là để thuật lại những gì gần đây bần đạo vừa nhận ra tâm-tình đạo-hạnh của nhóm 
người trẻ nọ ở Sydney đã tỏ-lộ trong một lần gặp mặt rất ngắn, vào cuối tuần. 
 
Tình thực mà nói: ở Sydney ngàn năm văn vật, lại vẫn thấy người Úc tuy ít muốn đến nhà thờ/nhà thánh 
để làm gì nhưng vẫn tỏ-bày đặc-trưng đạo-hạnh trong cuộc sống. Quả là, nhiều lúc “không đi nhà thờ” 
không có nghĩa: chẳng còn tin vào Chúa/Mẹ, nhưng các người em bé bỏng ở Úc đây vẫn suy-tư chuyện 
đạo-hạnh, tốt lành rất “phúc thay!” 
 
Có lần, một số bạn trẻ người Úc tự kiểm, thấy mình không làm gì đáng trách dù ít khi bỏ giờ ra mà bàn-
bạc về bất cứ đề-tài nào về Đạo. Nhưng, mỗi lần gặp nhau ở đâu đó, nơi trường lớp hoặc hội-đường 
nhiều loại, họ vẫn bảo nhau tìm về nhận-định của đấng bậc cao siêu nhà Đạo.      
 
Và, người trẻ hôm ấy, đã nghe theo lời đề-nghị của bạn-bè bèn cân đong đo đếm “ơn lành phúc hạnh” 
qua giòng chảy suy-tư theo kiểu rất lạ sau đây: 
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“Tôi hay đòi hỏi quá nhiều thứ, nhiều sự. 
Cả khi soi gương, thấy hình-hài mình sao đó bèn nói rất đẹp! 
Và đôi lúc cũng tỏ cho mọi người biết tình thương mình cần có. 
Nhưng, khi dừng chân đứng lại chừng đôi phút 
Mình lại cũng đã nhận ra, đó là: 
tất cả đồ-đạc chất trong tủ 
vẫn còn dư đủ để mình sống rất khá.  
Từ quần áo, cả đến thức ăn đặt ở trên bàn 
Tôi đây đều nhận-lãnh từ ai đó 
Nhưng, tôi chỉ chú-trọng đến nhãn-hiệu và hãng sản-xuất thôi 
Mà mình vẫn cứ đòi hỏi như thế, thật quá sức. 
Có lẽ, nếu so-sánh mình với chán vạn người khác 
Họ còn thua xa hèn kém hơn mình biết bao. 
Thế rồi, bỗng dưng tôi tự hỏi lòng mình: 
Sao mình vẫn cứ tuyệt vọng, đến là như thế? 
Dù có đủ mọi thứ ở trên đời này, 
Giàu sang, phú quý, tiền của khá dồi dào 
Trong lúc người chung quanh lại không được như thế? 
Bất chợt, tôi nắm chặt bàn tay và co những ngón cong vòng 
để làm công việc mà nhiều người gọi đó là nhón bắt, 
nhưng vẫn không là những thứ mình tìm, mình thích. 
Và, những gì chính mình có thể làm ra 
hoặc nếu làm được những điều tốt lành 
thì chắc chắn rồi ra tôi cũng được chúc phúc. 
Không cần biết hình dạng tôi nay thế nào  
hoặc tôi đã sở-hữu được những gì? 
mà là: đã cho người khác được nhiêu thứ?      
Giả như tôi cân đong phúc lành mình lĩnh-nhận  
nhưng lại quên mất cuộc đời mình phải sống,   
hoặc giả tôi chỉ thích người đời luôn cảm tạ tôi  
hơn chọn thái-độ sống rất phúc/hạnh, 
rồi quên đi niềm tự-hào của bạn bè hoặc ai đó 
thì xin gửi đến Chúa khi Ngài xét đoán bạn và tôi 
khi ấy, tôi và bạn sẽ thấy cửa phúc-hạnh nay rộng mở…”   
(X. Roxanne Moussalem, From Attitude to Gratitude, Australian Catholics Xuân 2015, tr. 6) 

 
Xem thế thì, phúc hạnh hoặc lời chúc phúc sẽ là và luôn là: điều mình lĩnh-nhận một khi mình cho đi. 
Cho thật nhiều, cả những của cải vật chất lẫn tinh-thần. Cho hết và cho hết. Rồi ra, ta và người sẽ thấy 
mình đầy phúc-hạnh để còn sống. 
 
Hãy cứ cho đi. Cho thật nhiều, những gì mình trân-trọng, để rồi sẽ nhận ra điều mà bậc thánh-nhân 
hiền-lành khi xưa từng tỏ-bày, thấy rất rõ: 
 
 “Thật thế, những ai dựa vào những việc Luật dạy phải làm  

thì đều chuốc lấy lời nguyền rủa,  
vì Kinh Thánh viết: Đáng nguyền rủa thay  
mọi kẻ không bền chí thi-hành tất cả những gì chép trong sách Luật!  
Vả lại, không ai được nên công-chính trước mặt Chúa nhờ Lề Luật,  
đó là điều hiển nhiên.  
Vì người công-chính nhờ đức tin sẽ được sống.  
Thế mà, Lề Luật không lệ thuộc đức tin,  
nhưng ai thực-hành điều Luật dạy,  
thì nhờ đó sẽ được sống.  
Đức Kitô đã chuộc ta cho khỏi bị nguyền-rủa vì Lề Luật,  
khi, vì chúng ta, chính Ngài đã trở nên đồ bị nguyền rủa,  
vì có lời chép: Đáng nguyền rủa thay, kẻ bị treo trên cây gỗ!  
Như thế là: nhờ Đức Giêsu Kitô,  



212 
 

dân ngoại cũng được hưởng phúc-lành dành cho ông Abram,  
và nhờ đức tin, ta nhận được ơn Chúa hứa, tức là Thần Khí.” 
(Thư Galát 3: 10-14)   
 

Xem thế thì, Thần-Khí Chúa là: ơn lành phúc-hạnh Chúa phú ban cho ta, và mọi người.  
 
Xem thế thì, cuộc đời người đầy những phúc hạnh, như nhiều người từng cảm-nghiệm trong đời mình.  
 
Xem thế thì, người trẻ cũng như già, đều đã hiểu được điều đó, tức: những phúc hạnh mình nhận-lãnh 
là do Thần-Khí Chúa ở với ta.  
 
Thế nghĩa là: không chỉ mỗi mình ta, chỉ mỗi người Công-giáo hoặc Chính-thống-giáo, Tin Lành mới là 
người hưởng “ơn mưa-móc” phúc-hạnh, vào mọi lúc. Mà, cả những người sống “ngoài luồng”, ngoài 
Đạo, đều được thế. 
 
Bàn về phúc lành hoặc còn gọi là sự chúc-phúc, có thày tư-tế Do-thái nọ sống ở Sydney, lại đã bàn bạc 
về những mà đồng-đạo của ông từng tin-tưởng về “phúc lành của Chúa” và từ Chúa, như sau: 

 
“Các tư tế bên Do-thái-giáo như chúng tôi đây không có thói quen ban phép lành hoặc chúc phúc 
cho ai hết. Đúng hơn, chúng tôi có thể nói: chỉ mỗi Thiên-Chúa là Đấng ban phúc lành hoặc chúc 
phúc cho mọi người, mà thôi. Tuy nhiên, Do-thái-giáo chúng tôi cũng có một câu kinh hoặc loại 
chúc lành bằng công-thức đọc lên như sau: ‘Chúng con ca ngợi Đức-Chúa vĩnh-hằng. Là, Khởi-
Nguyên của vũ-trụ vạn-vật Đấng dựng nên thiên-nhiên cùng là Đấng tạo ánh sáng từ lửa cháy, 
Đấng từng mang cơm bánh lấy từ trái đất đến mọi loài và là Đấng tạo cây tráo từ vườn nho.’ 
 
Quả là,  Đạo chúng tôi cũng có nói đến sự chúc phúc, nhưng chúng tôi không là người phú-ban 
mọi chúc lành cho người khác. Mà, chúng tôi nhận-biết có Đức Chúa trong cuộc sống của chúng 
tôi. Thay vì xin Đức Chúa can-thiệp, lời kinh Do-thái-giáo giúp nhận ra rằng chúng ta đều có 
trách-nhiệm về mọi công-việc của Đức Chúa. 
 
Chúng tôi coi mình chỉ là công-cụ của Đức Chúa để Ngài thực-hiện mọi việc trong mọi người trên 
thế-giới. Nói thế theo nghĩa Ngài chữa-lành người ốm đau/tật bệnh, giải-phóng tù-nhân hoặc cứu-
vớt người tỵ-nạn từ thuyền, công-việc chúng tôi làm là dùng chính-trị, truyền-thông báo chí tàu 
cứu-hộ hoặc làm mọi việc để biến thế-giới này trở nên tốt đẹp hơn, thôi. Nói chung thì, chúng tôi 
là bàn tay để Đức Chúa sử-dụng trong mọi việc…” (Xem Angelique Milevski, Asking God’s 
Blessing, Australian Catholics số Xuân 2015 tr. 16-17). 
 

Thế thì, không cần biết, ai nói hay làm đẹp hơn ai. Chỉ cần hỏi bạn và hỏi tôi đôi điều rằng: ta đã làm và 
từng làm được những gì cho người khác, hoặc cho thế-giời này, nên đẹp đẽ. 
 
Không cần hỏi bất cứ ai, hoặc mọi người rằng: anh hoặc chị đã cho ai, cho những gì, để làm gì mà là 
cho cách “nhưng-không”, tức không cần biết người nhận là ai, ở đâu bao giờ chứ? 
 
Không cần xin bạn hoặc tôi, cứ tiếp tục “ban phép lành” hoặc chúc phúc cho nhau, cho mọi người. Mà, 
chỉ cần khích-lệ mình/khích-lệ người đừng quên nhau, đừng quên giây phút đầy phúc-lành người khác 
tặng.  
 
Người khác đây, có thể là người bạn trăm năm mình thương mến, nhưng đã quên. Cũng có thể, là ai 
đó, trong một lần giận hờn hoặc sao đó, như truyện-kể-để-minh-hoạ rằng: có những phúc hạnh mình 
đang có nhưng vẫn quên, như sau:  

 
“Truyện rằng: 
Ngày vợ anh đồng ý rời khỏi nhà. Công ty phải giải quyết một vài vấn đề, anh bảo cô đợi 

ở nhà,trưa về anh sẽ giúp cô chuyển nhà,chuyển đến căn hộ chung cư anh mua cho. Đồng nghĩa 
với việc cuộc hôn nhân kéo dài 20 năm sẽ kết thúc tại đây. 

Buổi sáng ngồi trong phòng làm việc, anh bồn chồn,thấp thỏm. Đến trưa, anh vội vã về 
nhà. Căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ, vợ anh đã đi mất rồi. Trên bàn đặt chiếc chìa khóa nhà anh 
mua cho cô, sổ tiết kiệm 500 triệu đồng và một bức thư cô viết cho anh. 
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Đây là bức thư đầu tiên mà cô viết cho anh: 
“Em đi đây, em về nhà mẹ. Chăn em giặt phơi khô rồi đấy, cất ở ngăn cuối cùng bên trái 

tủ quần áo. Trời lạnh anh nhớ lấy ra đắp. Giày da tất cả em đều đánh xi rồi nhé, nếu anh không 
tự mình đánh được thì mang đến tiệm ông Tư đầu ngõ ấy. Sơ mi treo ở phía trên, vớ, thắt lưng ở 
trong ngăn kéo phía dưới tủ. Mua gạo nhớ mua gạo tám thơm của Thái Lan, anh nhớ vào siêu thị 
mua nhé, mua bên ngoài anh không thạo người ta bán hàng giả cho đấy. Dì Hai mỗi tuần đều 
đến dọn dẹp nhà cửa một lần, cuối tháng anh nhớ gửi tiền cho dì ấy. Còn nữa, đồ cũ cứ cho ông 
Tư đầu ngõ nhé, ông ấy gửi về quê cho bọn trẻ con,chắc chúng nó sẽ vui lắm. 

Dạ dày anh không tốt, em đi rồi anh nhớ uống thuốc đều đặn. Thuốc em nhờ người ta 
mùa từ Quảng Bình, có lẽ cũng đủ dùng nửa năm. Anh ra ngoài thường quên mang theo chìa 
khóa nhà, em gửi một chùm ở chỗ bảo vệ, lần sau nếu quên thì đến đấy lấy nhé. Buổi sáng đi ra 
ngoài anh nhớ đóng cửa sổ, mưa tạt vào sẽ làm ướt nhà đấy. Canh cá lóc, là món mà anh thích, 
thì em để trong tủ lạnh. Anh về nhớ hâm lại rồi hãy ăn nhé.  

Gửi anh,  
người em yêu nhất ” 

 
Những dòng chữ xiêu vẹo nhưng tại sao nó cứ như những viên đạn bắn vào trái tim anh, 

mỗi viên đều mang theo tấm chân tình xuyên thẳng vào ngực – đau nhói. 
Anh từ từ đi vào nhà bếp. Mỗi đồ vật ở đây đều lưu giữ dấu tay, hơi thở của cô. Anh chợt 

nhớ về 20 năm trước, anh làm ở công trường xây dựng dầm mưa dãi nắng. Những ngày tháng 
bần hàn của cuộc đời đều có cô bên cạnh. Nhớ lại bát canh cá lóc nóng hổi đã sưởi ấm trái tim 
anh trong những ngày mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, nhớ lại giây phút anh đã từng hứa với lòng 
mình nhất định sẽ mang lại hạnh phúc suốt đời cho cô. 

Anh quay người, nhanh chóng khởi động xe. Nửa tiếng sau, cuối cùng anh cũng tìm thấy 
cô đang đợi tàu trở về quê. Anh giận dữ nói: “Em muốn đi đâu? Anh làm việc mệt mỏi cả ngày, 
về đến nhà, đến cơm nóng cũng không có mà ăn. Em làm vợ như vậy à? Về nhà với anh ngay” 

Anh trông rất hung dữ và thô lỗ. Đôi mắt cô ướt nhòe, cô đứng lên, ngoan ngoãn theo sau 
anh đi về nhà. Giọt nước mắt xen lẫn niềm vui ……Cô không biết rằng, lúc này đi trước cô, anh 
đang dằn lòng cố kìm nén những giọt nước mắt …Suốt quãng đường từ nhà đến đây, anh thực 
sự rất sợ, sợ không tìm thấy cô, sợ từ đây sẽ mất cô mãi mãi. 

Anh tự trách mình sao lại ngu ngốc đến vậy, hóa ra đánh mất cô ấy cũng giống như anh 
đánh gãy xương sườn của mình…Hai mươi năm đồng cam cộng khổ, hai người đã buộc chặt 
cuộc đời mình vào nhau, mãi mãi không thể tách rời. 

Tại thời điểm sai lầm, địa điểm sai lầm, chỉ cần gặp được đúng người, tất thảy mọi thứ 
đều sẽ đúng. Giàu có thực sự không phải số tiền trong thẻ ngân hàng, mà là nụ cười hạnh phúc 
trên khuôn mặt bạn. Tiền nhiều hay ít không quan trọng,quan trọng là tìm được một người toàn 
tâm toàn ý yêu thương bạn. 

Trên thế giới này , hạnh phúc nhất là 3 từ “ta yêu nhau”. Hiểu được bản thân mình muốn 
gì, thế giới mới có thể hiểu được bạn.”(truyện do ST sưu tầm) 
 

Nghe kể rồi, giờ đây mời bạn và cũng mời tôi, ta cứ thế hát nhạc buồn của người viết có tên họ là Trịnh, 
vẫn cứ vui như chưa từng thấy “vết lăn trầm” cuộc đời mình, là thế. Nên, đã hát rằng: 

 
“Vết lăn vết lăn trầm, 
Hằn trên phiến đá nâu thêm ưu phiền 
Như có lần chim muông hằn dấu chân 
Người đi phiêu du từ đó chưa thấy về quê nhà 
Rộng đôi cánh tay chờ mong 
Người chợt nhớ mình như đá. 
Đá lăn vết lăn buồn. 
Từ hoang xưa dấu thân anh dã cầm. 
Ôi vết hằn ghi trên cồn đá hoang. 
Chờ ta da du một chuyến. 
Ôi môi hồng xin đừng kể lại tích xưa buồn hơn. 
Đợi chờ năm làm gió qua truông thiên đàng”. 
(Trịnh Công Sơn – bđd) 
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Vâng. “Truông Thiên-Đàng” vẫn còn đó, nỗi buồn. Buồn, chỉ vì mình không nhìn ra nó, mà chỉ thấy 
những là “vết lăn trầm” rất cuộc đời. Mà thôi. 

 
Trần Ngọc Mười Hai 
Cũng từng lăn theo  
Vết lăn trầm cuộc đời 
Rất nhiều ngày.     
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38. “Xuân đến trên muôn nơi,” 
Gió mơn man cánh mai vàng tươi. 
Vườn hồng đắm say yêu thương, 

Nắng xuân tô thắm bao nẻo đường. 
Trời nhẹ áng mây tơ vương, 

Ðưa bao lời tình đi muôn hướng. 
Lòng nhớ thương về chốn xưa mùa xuân ấy.” 

(Quốc Dũng – Xa Vắng) 
 

(1 Cor 1: 17-18) 
Thật cũng lạ. Lạ ở chỗ, anh vừa hát “Xuân đến trên muôn nơi”, lại có những “vườn hồng đắm say yêu 
thương” “tô thắm bao nẻo đường”, thế mà anh vẫn đặt đầu đề 2 chữ rất “Xa Vắng”. Xa vắng hay vắng xa 
“chốn xưa mùa xuấn ấy” đi nữa, vẫn còn đó lời trần tình anh hát thêm, như sau: 

 
  “Ngày nào ấm tay trong tay,  

Trái tim em thoáng cơn sầu lây.  
Ngày nào mắt môi thương yêu,  
Tâm hồn nghe ốm đau sớm chiều.  
 
Hẹn hò ái ân mai sau,  
Xin luôn gặp người tình yêu dấu.  
Ðể những xuân về sẽ không buồn nhớ nhau…” 
(Quốc Dũng – bđd) 
 

Vâng. Lại, cũng có điều lạ, là ở chỗ: có những độ xuân về, anh và tôi, ta lại sẽ “không buồn nhớ nhau…” 
cho dài lâu. Nhưng, vẫn thấy lạ, là: hôm nay, ta phiếm rất nhiều điều để mọi người cười vui trong chốn 
“xa vắng” ấy. Rồi có lúc, cũng muốn khóc như người kể truyện “lạ” ở dưới rằng: có người cha nọ từng 
nói với con những câu như thế này: “Không sao đâu con, đôi khi con trai cũng cần phải khóc, như thế 
cũng không sao cả". Và sau đó ông lại kể câu truyện sau đây: 

 
“Cha tôi là một người lái xe giao bánh mì. Ngày bé, mỗi khi đi chơi, tôi thường nắm lấy ngón tay 
út của ông. Có lần, tôi bị vấp ngã và òa khóc. Cha đỡ tôi lên âu yếm: "Không sao đâu, con trai. 
Đôi khi con cũng cần phải khóc, như thế cũng không sao cả". Tôi không bao giờ quên câu nói đó. 
 
Cha con tôi cùng mê bóng đá. Dù được coi là một đứa trẻ khá lỳ lợm, tôi vẫn khóc khi đội bóng 
mà tôi ưa thích tuột mất chức vô địch. Lúc ấy, cha tôi vỗ vai tôi và bảo: "Không sao đâu con, đôi 
khi con trai cũng cần phải khóc, như thế cũng không sao cả". Chẳng hiểu sao, khi nghe cha nói 
thế, tôi lại nín khóc. 
 
Rồi tôi thi vào một trường trung học xa nhà và ở ký túc xá. Có những buổi sáng mùa đông sớm 
tinh mơ, lạnh buốt, cha tôi ghé qua ký túc xá trên chiếc xe lớn chở bánh mì nóng đến giao cho 
các cửa hàng, đưa cho tôi mấy cái bánh mì nóng rực, không quên phần cho mấy đứa bạn ở cùng 
phòng tôi, rồi lại vội vã đi giao hàng cho kịp giờ. 
 
Năm học lớp 12, đội tuyển bóng đá trường tôi được vào trận chung kết giải bóng đá trung học 
toàn quốc. Cha tôi gọi điện và nói rằng ông rất buồn vì vẫn phải giao bánh mì ở xa, nếu tới nơi tôi 
thi đấu, ông phải lái xe 3 tiếng đồng hồ. Nhưng ông hứa sẽ nghe tường thuật qua đài. 
 
Hôm ấy, tôi được thay vào sân khi trận bóng đã đi đến nửa hiệp hai. Khi chạy vào sân, theo thói 
quen, tôi nhìn quanh một vòng. Và ở gần chỗ gửi xe, tôi nhìn thấy chiếc xe của cha. Cha đã dậy 
sớm, đi giao hết bánh mì, rồi lái xe 3 tiếng đồng hồ để tới đây, mong muốn được xem ít nhất là 
phần cuối của trận đấu có tôi. Đeo chiếc huy chương vàng, chạy lại gần cha, mắt tôi đỏ lên. 
Không chỉ xúc động vì chức vô địch mà còn vì ông đã tới. Ông lại vỗ vai tôi: "Không sao đâu con, 
đôi khi con trai cũng cần phải khóc, như thế cũng không sao cả". 
 
Nhiều năm sau, vào một buổi sáng sớm, khoảng 5 giờ sáng, tôi có điện thoại. Có người báo là 
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cha tôi vừa mất trong một tai nạn giao thông. Cha lái xe đi giao bánh mì từ lúc tờ mờ sáng, trời lại 
có mưa nên không nhìn rõ một đàn gia súc húc đổ hàng rào và chạy ra quốc lộ. Tôi đã òa lên 
khóc như một đứa trẻ. Lần này, không có ai nói với tôi rằng con trai khóc cũng không sao cả. 
 
Cha ra đi để lại trong tôi một vùng trời xa vắng, khá trống rỗng. Nhưng rồi nó được lấp đầy một 
cách kỳ lạ vào một buổi chiều khi cậu con trai nhỏ của tôi sụt sịt chạy lại: "Bố, con bị loại khỏi đội 
bóng của lớp rồi". Tôi nhấc bổng cậu con trai lên, hứa sẽ dạy cho con chơi bóng để bất kỳ đội 
bóng nào cũng mơ ước có cậu, rồi bỗng tôi thấy mình nói: "Không sao đâu con trai. Đôi khi con 
cũng cần phải khóc, như thế không sao cả". 
 
Sau câu nói ấy của tôi, nước mắt cậu nhóc ngừng rơi, nhường chỗ cho một nụ cười.” 
 

Vâng. Câu truyện vào đề về “Con trai cũng nên khóc” kể ở trên, đã dẫn đưa bần đạo bầy tôi đây đi vào 
vùng trời luận-phiếm có những chuyện đạo, rất lạo xạo về đấng bậc nổi-danh nhiều thời cũng từng 
“khóc” một đôi lúc, khi ở trước thập tự. Đó, là đấng bậc vua/quan tên gọi rất ư là Constantine, như sau: 
 

“Một yếu tố rất nổi-cộm từng góp phần vào việc tôn-thờ ảnh-hình một thập-giá trong thánh Hội rất 
La Mã, là “thị-kiến về thập-giá” đã khiến ông Constantine hồi hướng “trở về lại” với thánh hội 
Nước Trời ở trần-gian. 
 
Truyện kể rằng: thoạt khi ông Constantine và đám quân-binh của mình đến gần thành-đô La Mã, 
để giáp mặt đụng trận với địch-quân trong trận chiến mang tên “Trận quyết tử trên cầu Milvian”.  
 
Truyền-thuyết lúc ấy kể rằng: các thầy bói chuyên xem lông con thú được đem lên bàn thờ để tế-
hiến, đã nói với vua/quan dưới trước của Costantine rằng: thần-linh sẽ không phù-trợ ông, nên 
ông sẽ đại bại trong chấn chiến ấy.  
 
Nhưng sau đó, Constantine nằm mộng thấy có hình cây thập-tự đến với ông kèm theo câu viết: 
cứ theo dấu này, rồi ông cũng sẽ chiếm được thành-lũy mình tiến tới…” Và cứ thế, ngay hôm 
sau, vào ngày 28 tháng Mười năm 312, ông tiến về phía trước, quyết theo dấu ấn hình thập-tự. 
Và, ông đã chiến-thắng trận địa hôm ấy, giết chết địch-thù và tuyên-bố sẽ hồi-hướng trở về với 
thập-tự của Chúa, từ dạo đó. 
 
Dĩ nhiên, chiến-thắng nói ở đây không thể là chiến-thắng đem đến với Đạo Chúa khi Đấng uy-
nghi quyền-lực truyền lệnh áp-dụng việc treo thánh-giá tại các nơi thờ-phụng cũng như tư-gia 
của người Công-giáo, như biểu-tượng trong Đạo và của Đạo. 
 
Đành rằng, chuyện Hoàng-đế Constantine nhìn thấy hình-ảnh cây thập-tự đã hướng-dẫn ông 
đến chiến-thắng trong nhiều cuộc chiến không mang tính sử-học, mà chỉ là truyện kể đầy hư-cấu 
do chuyên-gia bóp méo lịch-sử là sử-gia Eusebius chuyện gom gộp chuyện dân-gian/thần-thoại 
làm sự thật.  
 
Thế nhưng, câu hỏi mà nhiều người cứ luôn miệng hỏi, là: Nếu chấp nhận rằng trên thực-tế, 
hoàng đế Constantine đích-thực có thị-kiến như thế, thì: phải chăng đằng sau câu chuyện, chính 
Đức Giêsu Kitô là tác-giả sự việc ấy? Phải chăng Ông Hoàng của nền Hoà-bình thế-giới đã dẫn-
dụ một hoàng-đế dân-ngoại làm thế để giúp ông chiến-thắng cả và thế-gian, đưa nhân-loại 
thuần-thục Đạo Chúa chứ?  
 
Và, giả như thị-kiến nói ở trên không thật sự do Chúa tạo ra, thì sao ta có thể cắt-nghĩa được việc 
“trở lại đạo” của một hoàng-đế ngoại giáo, ghê-gớm bạo tàn như Constantine Đại đế?  
 
Thật ra thì, câu trả lời nào cũng không hoàn-toàn làm mãn-nguyện người dân đen ở huyện. Duy 
có mỗi việc là mọi người lâu nay thường đặt nhiều dấu hỏi về chuyện “trở lại” của một ông 
hoàng-đế từng khiến người Đạo Chúa thiết-lập nhiều giáo-lý và tập-tục bên trong hội-thánh.  
 
Nhưng, sự việc thực-tế cho thấy ông hoàng này đã không “thực sự” trở lại Đạo theo nghĩa Kinh-
thánh của cụm-từ này, nhưng theo một số sử-gia lão-thành luôn nhận rằng việc ông ta trở lại đạo 
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vẫn không là chuyện đáng kể, cả theo tiêu-chuẩn của thời bấy giờ, đâu.” (X. Homer W. Smith, 
Man and His Gods, Boston: Little, Brown and Co. 1953, tr. 22) 

 
Kể truyện ông hoàng Constantine, người có công đầu rất nhiều đối với Hội-thánh Công giáo, chỉ để nói 
lên rất nhiều thứ chuyện, trong đó có chuyện liên-quan đến sự thật lịch sử trong các động-thái phụng 
thờ ở Đạo Chúa. 
 
Kể truyện ông Constantine với ảnh-hình thập-tự có trước mắt của ông, cũng để nói thêm một điều, là: 
trong rất nhiều chuyện, không phải chuyện nào cũng mang tính lịch-sử, có thật hoặc rất thật như đếm. 
Chí ít, là chuyện thần-học, giáo-lý với suy-tư.  
 
Suy-tư chuyện giáo-lý/giáo-điều có thể chỉ là ý-kiến riêng-tư về thần-học của ai đó, mà thôi. Nhưng, ai 
“ai đó” có tính thuyết-phục mình hay không, lại là chuyện khác. Bởi thế nên, hôm nay, nhân chuyện bàn 
về thị-kiến rất ư “truyền-thuyết” của Constantine Đại-đế hay Tiểu-vương gì cũng chỉ để giúp mình và 
giúp người có thói quen suy-tư, học hỏi nhiều hơn nữa. Học, từ bậc thày giảng dạy hay từ bạn bè trẻ 
tuổi vẫn là chuyện cần thiết. 
 
Quyết thế rồi, nay mới bạn và mời tôi, ta bước thêm vào lề đường học-hỏi về căn-tính có lịch-sử hay 
không của Đức Giêsu không thành vấn-đề, mà chỉ thấy những điều nên học từ nơi căn-tính của Đức 
Chúa rất sau:   

 
“Trong chừng mực nào đó, mỗi khi ta suy về tính Vua/quan của Đức Kitô, là suy về: một quyết 
tâm ta tin rằng Đức Kitô không chỉ là “Vua/quan” của người tín hữu, mà còn là Đức  Chúa của thế 
giới này. Ngài, là Đức Chúa theo dạng-thức đặc-biệt. Bổn phận của ta, là phải giúp mọi người 
hiểu biết căn-tính Vua/quan của Ngài theo nghĩa nào đó, không chỉ mỗi khoa-học lịch-sử, mà 
thôi.  
 
Ngài lại là: Vị Vua/quan từng yêu mến dân con không điều kiện. Một Vua/quan, muốn hoà-
giải/hoà-hợp với tội phạm. Vị Vua/quan, chỉ muốn giúp đỡ, chữa lành kẻ ốm đau, tật bệnh. Một 
Vua/quan khiêm hạ, không bao giờ kiêu hãnh cũng chẳng tự hào. Một Vua hoặc Quan luôn san-
sẻ cuộc sống với ta, bây giờ và mãi mãi. 
 
Muốn am-hiểu Lời Ngài cho tường-tận theo cung-cách Vua/quan/lãnh-chúa, trước nhất cũng nên 
tự giúp mình hiểu cương vị Vua/quan nơi Ngài. Rồi, sau đó giúp mọi người hiểu và biết Ngài. 
Nghịch thường thay, cách hay nhất để biết Đức Kitô là Vua/quan đã ra đi giùm giúp để mọi người 
biết Ngài. Để, san-sẻ nhận thức, am-tường và lòng yêu thương Đức-Chúa-là-Vua với người khác, 
ta cũng phải khám phá cho bằng được sự nhận thức, am-tường và lòng yêu thương chính 
mình..” (X. Lm Richard Leonard, sj, www.suyniemloingài.blogspot.com Chúa nhật 22/11/2015) 

 
Thế đó, là lập-trường cốt-thiết trong tìm-hiểu ý-nghĩa của vai-trò vua/quan/hoàng đế trong phụng-vụ Đạo 
Chúa, rất nghe quen.  
 
Thế đó, còn là lập-trường đầy khích-lệ để bạn và tôi, ta cứ thế mà đi tới tìm-hiểu các giòng chảy tư-
tưởng của bậc thày trên bục giảng nhà thờ hoặc trường đời, rất ê hề, nhiều nỗi.   
 
Thế đó, vẫn là khuynh-hướng rất “phiếm”, để bạn và tôi, ta cứ thế mà …cứu thế qua mọi luận-phiếm 
hoặc chỉ mỗi kể lể những câu truyện đời chẳng ra đâu vào đâu, như truyện ở bên dưới, chỉ mỗi “mua vui 
cũng được một vài trống canh”, mà thôi.  
 
Nhưng trước khi đi vào câu truyện kể thư-giãn, xin quay về với nhạc-bản những hát rằng: 

 
“Xuân gieo bao nhung nhớ,  
Tháng năm êm đềm đã qua.  
Xuân gieo bao nỗi buồn,  
Âm thầm dâng trong tim.  

 
Một lần nói yêu thương anh,  
Ước mơ em xót xa nhiều thêm.  
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Dịu dàng thiết tha như thơ,  
Sao tình xưa bỗng dưng hững hờ. 
  
Bàng hoàng những đêm bơ vơ,  
Nghe cuộc tình trầm ngâm lên tiếng.  
Gọi mãi anh, gọi mãi em về cõi riêng.” 
(Quốc Dũng – bđd) 
 

“Gọi mãi anh, gọi mãi em về cõi riêng”, như thế là để anh và em cùng nắm tay nhau, ta đi vào vùng trời 
đầy những lời khuyên-nhủ của người xưa, vẫn bảo rằng: 

 
“Trong việc xử thế ở đời, dám nắm lấy là dũng khí, dám buông ra là độ lượng. Phần lớn những 
người có kinh nghiệm xử thế đều xem thường những hoa tươi, tiếng vỗ tay... trên đường đời. 
 
Nhưng nếu nhìn nhận một cách bình thường đối với những gập ghềnh, bùn lầy... trong cuộc 
sống, thì không phải là điều dễ làm. Có thể không hoảng hốt, có thể thản nhiên chịu đựng những 
trở ngại lớn, những tai họa lớn, chính là vì có lòng độ lượng. Người quân tử lấy lòng độ lượng 
dung nạp mọi việc trong thiên hạ làm nguồn vui, đã đến rồi thì hãy ở yên mà thích ứng với hoàn 
cảnh là một hình thức siêu thoát. 

 
Biết nắm lấy thực đáng quý, nhưng biết buông ra mới là đạo lý chân chính xử thế trong đời.” 
 

Thế đó, là đạo-lý ở đời, của người đời. 
 
Thế đây, lại là những lý-lẽ trong Đạo của bậc thánh-hiền từng nhủ-khuyên con dân trong Đạo/ngoài đời, 
những điều như sau: 

 
“Quả vậy, Đức Kitô đã chẳng sai tôi đi làm phép rửa,  
nhưng sai tôi đi rao giảng Tin Mừng,  
và rao giảng  
không phải bằng lời lẽ khôn khéo,  
để thập giá Đức Kitô khỏi trở nên vô hiệu.  
Thật thế,  
lời rao giảng về thập giá  
là một sự điên rồ  
đối với những kẻ đang trên đà hư mất,  
nhưng đối với chúng ta 
là những người được cứu độ,  
thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa.” 
(1Cor 1: 17-18) 
 

Giống như thế, những phiếm-luận đầy truyện kể lâu nay ta kể cho nhau nghe, cũng chỉ là những chuyện 
nên làm và cần làm, vào đôi lúc. Hầu hết, đều là những lúc bạn và tôi ta cần đến “lời vàng” để suy-tư và 
thư-giãn. Suy, những điều cần nghĩ, Và, thư-giãn những lúc cần giãn rộng con người mình, ở đời. 

 
Trần Ngọc Mười Hai 
Nhiều lúc cũng muốn thư và giãn 
bằng những truyện kể  
rất vớ vẩn  
mà thôi.  
 

Nghĩ và suy thế rồi, nay ta hãy mời nhau hướng về phía trước mà tiến bước với tư-thế hiên-ngang hát 
nhạc vang ngoài đời có những cầu, rằng: 

 
“Xuân gieo bao nhung nhớ,  
Tháng năm êm đềm đã qua.  
Xuân gieo bao nỗi buồn,  
Âm thầm dâng trong tim.  
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Một lần nói yêu thương anh,  
Ước mơ em xót xa nhiều thêm.  
Dịu dàng thiết tha như thơ,  
Sao tình xưa bỗng dưng hững hờ.  
 
Bàng hoàng những đêm bơ vơ,  
Nghe cuộc tình trầm ngâm lên tiếng.  
Gọi mãi anh, gọi mãi em về cõi riêng.” 
(Quốc Dũng – bđd) 
 

Cõi riêng ấy, đang ở đây, lúc này. Rất vô-tư.  
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39. “Em có hỏi anh có bao giờ,” 
         con sông kia thôi ngừng trôi,  

       anh trả lời em rằng: 
        một ngày nắng hạn sông sẽ cạn khô.” 

          (Lê Nguyên – Em Hỏi Anh) 
 
(Mt 6: 25, 31-33) 
Trong đời thường, lại vẫn thấy nhiều câu hỏi thật khó trả lời/trả vốn, rất rách việc. Tựa hồ như hôm ấy, 
có bạn-đạo nọ lại cũng chạy đến hỏi bần-đạo một câu nghe qua tưởng là ngớ-ngẩn, nhưng xét kỹ thấy 
thật cũng khó biết! Bạn-đạo hôm ấy, lại cứ lẽo đẽo theo sau, hỏi câu rằng: “Có thật, khi xưa Chúa đi rao 
giảng khắp chốn, Ngài ăn uống đủ chất đạm hay không thế, hả thày?”   
 
Thú thật với các bạn đang đọc giòng chữ này, là: bạn đạo của bầy tôi đây hỏi gì không hỏi, hỏi thế thì có 
ma nào mà trả lời! Còn nữa, bần đạo đây có đạt chức năm hoặc leo lên bậc thày sáu vĩnh viễn bao giờ 
đâu mà sao cứ gọi bần-đạo bằng “thày” nghe xong chỉ muốn chạy, thôi.  
 
Vâng. Bần đạo đây, có lần cũng bị đồng môn/đồng sàng hết xưng hô này nọ rồi còn gọi bằng tên rất ư là 
“thày chạy”, tức: chưa làm thày đã cao-bay-xa-chạy; hoặc cũng đã làm thày, nhưng nay chạy khỏi Dòng 
thánh, rất tu ra. 
 
Thôi thì, bạn đạo muốn gọi bầy tôi đây bằng gì thì gọi; gọi và hỏi xong, hãy để bần đạo nghiên-cứu 
sách/vớ với thầy/cô rồi trả lời, cũng chóng thôi.  
 
Tuy nhiên, trước khi trả lời/trả vốn, lại xin mời bạn/mời tôi, ta nghe câu hát tiếp cũng hỏi han, như sau: 
 

“Em hỏi anh có khi nào  
đám mây kia thôi ngừng bay.  
Anh trả lời em rằng:  
mây ngừng bay khi mưa đến bất chợt.  

 
Em hỏi anh, có bao giờ  
anh thôi không còn yêu em.  
Anh trả lời em rằng:  
cuộc tình chúng mình không bao giờ tan.  
 
Em hỏi anh đến khi nào  
anh đi chung đường người ta?  
Anh cười với em rằng:  
tình yêu đôi ta mãi chung một đường.” 
(Lê Nguyên – bđd) 
 

Ấy đấy. Hỏi về tình-yêu hai người, thì câu trả lời luôn là thế. Là như thế, tức như thể bảo: người hỏi đã 
có câu trả lời rồi, nhưng không thích. Hỏi, chuyện đời thì như thế. Còn, hỏi chuyện Đạo lại không dễ như 
các bậc “thày-không-chạy” từng dạy trên báo Đạo/báo đời, rồi thoái lui thôi. 
 
Thôi thì, bạn đạo đã hỏi, thì bần đạo bầy tôi xin trả lời lai rai đến mai ngày, rồi cũng hết.  
 
Bần đạo còn nhớ, có lần bắt chộp được bài viết đăng trên tờ “The Australian Catholics” có đoạn nói về 
chuyện ăn/uống của bậc thày dạy, những bảo rằng: 
 

“Tương-quan ta có với mọi người thường là ngang qua của ăn/ thức uống, là sự việc phức-tạp, ở 
trong đời. Đời sống con người, vẫn cần thực-phẩm bổ-dưỡng để sống sót. Và, việc  sử-dụng thức 
ăn vẫn được coi như phương-tiện rất đạt để sẻ-san/bồi-đắp tương-quan ta có với mọi người. Thế 
nhưng, nếu ta tập-trung quá nhiều vào thực-phẩm bổ-dưỡng, lại sẽ có nhiều vấn-đề nổi lên, 
phức-tạp hơn.” (X. Lm Andrew Hamilton sj, Glutony vs temperance, The Australian Catholics, 
Christmas 2015, tr. 17-20). 
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Và, theo chiều-hướng rất đúng-đắn của đấng bậc vị-vọng trong Đạo, nay ta cứ tiếp-tục tiến vào phần 
lập-luận có nội-dung đứng đắn, minh-nhiên, liên-tục. 
 
Nhưng, trước khi vào với nền thần-học minh-nhiên về chuyện thực-phẩm, lại xin mời bạn/mời tôi, ta 
nghe thêm câu hát nữa, để được vui. Gọi là hát, nhưng chừng như đây chỉ là câu than và vãn về những 
xa rời, sầu buồn một hành-trình như sau:  
 

“Nhưng sao hôm nay,  
anh đã đi xa em rồi,  
như con sông kia đến lúc cằn khô,  
em đây ngây ngô,  
khóc than đêm ngày,   
mong sao nước mắt  
lắp đầy con sông kia. 
  
Sao khi xưa  
anh không nói với em đôi lời,  
tình yêu đôi ta có lúc tàn phai,  
cho con tim em xót xa mong chờ,  
trời ngăn cơn mưa mây sẽ lại bay.” 
(Lê Nguyên –bđd) 
 

Cũng thế, trong cuộc đời, nhiều người rất ư là ngây-ngô khi nghĩ về thực-phẩm chỉ như phương-tiện để 
nuôi sống cá-nhân mình mà thôi. Chính vì thế, đấng bậc nhà Đạo, lâu nay giữ vai trò của vị cố-vấn, thấy 
vậy bèn góp ý với bạn đạo về chuyện thực-phẩm nuôi sống bằng lập-trường chính-đáng rất đóng góp, 
như sau: 

 
“Nhiều người vẫn coi chuyện ăn/uống như sự việc cá-nhân riêng-lẻ, chẳng dính gì người khác; 
mà kỳ thực, ăn và uống là sự việc con người vẫn cùng làm với nhau và cho nhau.  
 
Khi thấy nhiều người thường hay tống vào miệng đủ mọi của ăn/thức uống mà chẳng nghĩ gì đến 
người khác, ta thường bảo người ấy là đám phàm ăn/tục uống, như con vật. Thật ra, đối với chim 
muông/loài thú, thì: chuyện ăn/uống là sinh-hoạt mang tính-chất rất xã-hội. Với loài người, nhiều 
lúc nhà không đủ thức ăn, người mẹ phải nhịn miệng chịu cơn đói để con cái mình được no đầy. 
Xem thế thì, ăn uống không đơn-giản chỉ là việc thoả-mãn cá-nhân cho đỡ đói mà thôi, nhưng 
còn là nhớ và lo cho người khác, bất kể người đó có là con cái, họ hàng hoặc bạn bè thân thuộc.  
 
Trong Đạo ngoài đời, vẫn thấy có những nhóm/hội hoặc cá-nhân vẫn hay tổ chức mở hàng quán, 
hoặc cái-gọi-là “thức ăn lăn bánh” đem thực phẩm-đến với mọi người, chí ít là những người đói 
bụng. Nhưng khi đến với người nghèo và đói, người tiếp thức ăn không chỉ cho đi thực-phẩm 
mình dọn sẵn, mà còn để chuyện-trò, trao-đổi mà nhiều lúc cần hơn cơm/cháo. 
 
Thách-đố lớn với con người, là: tạo tương-quan mật-thiết như trọng-tâm của chủ-đích hơn việc 
nuôi cơm/cháo cho no bụng. Đồng thời, còn để cất bỏ đi tính ích-kỷ/trẻ con chỉ biết mình, biết mỗi 
cái bụng của mình, để rồi biết nghĩ đến người khác, lo cho người khác không chỉ chuyện cơm 
bánh vật chất, mà cả chuyện tinh-thần, đó mới là việc cần-thiết...” (X. Lm Andrew Hamilton, sj  
bđd) 

 
Đồng ý, là đấng bậc vị vọng cỡ thầy dạy bao giờ cũng nói thế. Còn, dân-gian bình thường ở huyện nhà 
nghĩ thế nào về chuyện người đời chuyên ăn uống/lo toan mỗi cái bụng của mình và của người ở đây?     
 
Lại cũng thêm một hỏi han đòi có câu trả-lời, ngay tức thì. Đến đây, cũng lại xin đề-nghị  
bạn và tôi, ta nghe thêm câu trả lời nằm sẵn trong câu hỏi, những hát rằng: 

 
“Em hỏi anh có khi nào  

đám mây kia thôi ngừng bay.  
Anh trả lời em rằng:  
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mây ngừng bay khi mưa đến bất chợt.  
   

Em hỏi anh, có bao giờ  
anh thôi không còn yêu em.  
Anh trả lời em rằng:  
cuộc tình chúng mình không bao giờ tan.  
(Lê Nguyên – bđd) 
 

Vâng. Nếu hỏi và nói như người nghệ-sĩ về chuyện mây ngừng trôi/thôi yêu em, khác nào người thường 
ở huyện lại cũng hỏi về chuyện ngưng ăn uống, hoặc ăn và uống chỉ để nhồi nhét cho đầy bụng của 
mình, và của người?  
 
Vâng. Người đời thường hỏi thế và trả lời cũng tương-tự như thế. Thế nhưng, người nhà Đạo lại vẫn 
nhớ lời Đức Giêsu rất Thánh từng khuyên răn mọi người rằng: 
 

“Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết:  
đừng lo cho mạng sống:  
lấy gì mà ăn;  
cũng đừng lo cho thân thể:  
lấy gì mà mặc.  
Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn,  
và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?.” 
(Mt 6: 25)    
  

Và, Đấng Thánh Nhân Hiền cò bảo thêm: 
 
“Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi:  
ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây?  
Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm.  
Cha anh em trên trời  
thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó.  
 
Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa  
và đức công chính của Người,  
còn tất cả những thứ kia,  
Người sẽ thêm cho.” 
(Mt 6: 31-33) 

 
Vâng. Chính thế. Chỉ mỗi một thứ, mà mọi người cần lo toan, đó là: Tìm kiếm Nước Thiên-Chúa. Nước 
Thiên-Chúa, còn gọi là Nước Trời, tức thánh-hội ở trần gian, ở trong đó có mọi người lo toan cho nhau, 
và vì nhau.  
 
Vâng. Ngày hôm nay, của ăn/thức uống vẫn là và sẽ là những thứ, những sự mọi người người đều tìm 
kiếm. Kể cả dân ngoại, bạn đạo thuộc tôn-giáo khác.  
 
Vâng. Thực tế trên đời đều cho thấy: thực-phẩm xưa nay vẫn là quà tặng của Thiên-Chúa phú ban cho 
mọi loài, không chỉ loài người mà thôi. Dĩ nhiên, ta không thể coi thường hoặc coi đó như của trên trời 
rơi xuống, rất nhưng-không.  
 
Ta nhận lãnh thực-phẩm đáng mồ hôi, xôi nước mắt do tự tay mình làm ra. Ta vẫn có quyền vui nhận và 
hưởng thụ quà tặng từ Thiên-Chúa có thêm sự hợp tác của mỗi người qua sáng tạo bằng việc nấu 
nướng, trình-bày hoặc phổ-biến đến người khác.  
 
Khi đã là quà tặng, ta còn phải biết ơn người tặng ban và hợp-tác với Ngài bằng việc pha-chế, biến-cải 
cho thích-hợp với khẩu-vị cũng như tập-tục của mình và của người. Và, khi của ăn/thức uống là quà 
tặng rồi, thì người nhận quà không có lý do gì để than-vãn, phiền-hà người chế-biến/hoặc nấu nướng 
các thứ ấy thành món ngon, rất bài bản. 
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Từ đó trở-đi, việc chung ăn chung uống sẽ dẫn mọi người đi vào trạng-huống hành-xử đúng như người 
có văn minh/văn-hoá đúng nguyên-tắc. Và nguyên-tắc người người đặt ra, cho nhau, không tập-trung 
vào chuyện ăn gì, uống gì; mà là: cùng ăn cùng uống như bạn bè người thân, tức: những người nhận-
lãnh cùng một quà tặng từ Trên ban phát, rất đồng đều.  
 
Và từ đó, của ăn thức uống giúp con người tạo nên quan-hệ luôn tốt đẹp. Sự khác biệt giữa người đi 
Đạo và sống Đạo với mọi người, là: biết trân-trọng mọi của ăn/thức uống, coi đó như Thân Mình của 
Đức Chúa đã tặng ban cho ta không vì ta có công có của, gì trong đó. Mà, chỉ vì ta cùng là con cái của 
Ngài, dù khác Đạo, khác tâm-tính.  
 
Tắt một lời, của ăn/thức uống cũng như tình bằng-hữu/đệ-huynh mình tạo-tác, sẽ khiến ta sánh vai nhau 
để nhân rộng nhiều thực-phẩm cho những đang có nhu-cầu mà chưa đạt. Và, cũng từ đó, tất cả sẽ cùng 
nhau cảm tạ những người, những vị đã tạo nên thực-phẩm ngon/ngọt như thế để rồi mãi cùng nhau vui 
hưởng cuộc sống ấm no, tràn đầy ở Nước Trời.            
 
Thế đó, còn là câu trả lời cho người hỏi qua ca từ ở trên như: 

 
“Em hỏi anh, có bao giờ  
anh thôi không còn yêu em.  
Anh trả lời em rằng:  
cuộc tình chúng mình không bao giờ tan.” 
(Lê Nguyên – bđd) 
 

Vâng. Đúng thế. Khi đã biết sẻ-san của ăn và thức uống cũng như tình yêu với nhau và cho nhau rồi, thì 
cuộc tình ấy, tức tình người và tình đời sẽ không bao giờ tan. Dù rằng, mây có ngừng trôi, mưa vẫn kéo 
không kịp tạo nắng ấm, rất khó khăn. 
 
Để minh-hoạ cho sự cần-thiết của những sẻ-san cả thực-phẩm lẫn tình yêu thương với nhau và cho 
nhau, cũng nên tìm về vườn hồng truyện kể nhè nhẹ, dễ nhớ, mà kể cho nhau mãi, câu truyện như sau: 

 
“Truyện rằng: 

Anh học trò nọ đang gấp rút về nhà lúc nửa đêm, nhìn thấy một người mù đang thắp đèn lồng, anh 
này cảm thấy rất kì lạ, bèn tiến đến hỏi: “Anh là một người mù, vậy tại sao còn thắp đèn lồng?” 
 
Người mù nói: “Tôi nghe người ta nói, mỗi lần đến tối nếu không có đèn lồng, mọi người sẽ không 
nhìn thấy gì cả, sẽ biến thành một người mù giống như tôi. Vì vậy, mỗi buổi tối tôi đều thắp đèn 
lồng”. 
 
Anh học trò ngạc nhiên nói: “Hóa ra anh làm vậy vì muốn mang lại ánh sáng cho mọi người!”. 
 
Người mù thành thật trả lời: “Thật ra phải nói là tôi vì chính mình thì đúng hơn!”.  

 
Người học trò càng mơ hồ, không hiểu là thế nào, người mù vội giải thích: “Tôi là một người mù, 
không nhìn thấy gì cả, nhưng tôi thắp đèn lồng chiếu sáng đường đi lối về giúp mọi người, cũng 
đồng thời giúp họ nhìn thấy tôi, như thế họ sẽ không vì không nhìn thấy mà đụng tôi té ngã nữa”. 
 
Với người mù đó, thắp đèn chiếu sáng cho mọi người chính là thắp sáng cho bản thân, điều đó 
cũng gần với việc quan tâm người khác thật ra là quan tâm chính mình. Trong cuộc sống, nhiều 
lúc con người ta rất ích kỉ, luôn không muốn cho đi bất kì thứ gì hoặc giả có cũng là rất ít. Tuy 
nhiên, họ không biết rằng, thật ra cho đi vì người khác, cũng là vì chính bản thân mình, cho nhiều 
bao nhiêu sẽ được nhận lại bấy nhiêu" 

     
Chia sẻ điều gì đi nữa, cho đi là: của ăn/thức uống, chút ánh-sáng, cũng vẫn là chia và sẻ cho nhau thứ 
tình thương-yêu những người cùng một giống loại. Tức, người đồng-loại. 
 
Chia và sẻ, chút ánh sáng như câu truyện ở trên, lại cũng là sẻ và chia cho nhau một chút tình của 
người có được thị-lực đem đến tặng cho người không thấy được ánh-sáng. Cả ánh mặt trời, lẫn ánh-
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sáng của tình thương-yêu, cần sẻ san. Chia và sẻ như thế, tức: ban tặng cho người một thứ tình dầy 
đặc, ít có người làm như thế. 
 
Và, đó còn là câu trả lời không mấy khó cho người hỏi ở trên cứ miên man hỏi hoài và hỏi mãi bằng với 
ca-từ và giòng nhạc lạc lõng, lạc điệu nếu nghệ-sĩ mình không hát bằng tình thương-yêu và bằng tâm-
hồn thương yêu rất đích-thực.   
 
Chia và sẻ cho nhau của ăn/thức uống và ánh sáng, còn là và vẫn là thực-hiện lời khuyên của Đức 
Chúa, Đấng Nhân Hiền chỉ những chia và sẻ chứ không hỏi hoài hỏi mãi những câu không đáng hỏi.  
 
Và, đó là vấn-đề cho mình và cho người rất hôm nay, và mai ngày. 

 
Trần Ngọc Mười Hai 
Nay nhất định  
sẽ không hỏi như ai đó 
dù chỉ một câu hát.  
Nhưng sẽ cố tìm câu trả lời 
Cho mình và cho người. 
 
    
  

  



225 
 

    
 

40. “Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa,” 
Giọng người gọi tôi nghe tiếng rất nhu mì, 

Lòng thật bình yên mà sao buồn thế, 
Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ.” 

(Trịnh Công Sơn – Bên Đời Hiu Quạnh) 
 
  
(Mc 14: 22) 
Có những lúc và những lần, bần đạo bầy tôi đây thấy “lòng mình thật yên bình”, lại rất vui. Vui nhất, là 
khi cảm-nhận câu nói: ‘tất cả là Ân-huệ’, tức: câu châm-ngôn áp-dụng cho mọi trường-hợp, mọi hòan 
cảnh nên chẳng kêu ca, than phiền điều gì hết. 
 
“Lòng mình thật bình yên”, vì ‘ tất cả đều là Ân huệ’, dù có điều chưa toại-nguyện. Nhất là  những lúc 
“chợt nghe quê quán tôi xưa”, mà nghệ sĩ mình vẫn lan-man, tản mạn đôi ca từ, rằng: 
 
 “Rồi một lần kia khăn gói đi xa. 

Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà. 
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế. 
Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ. 
 
Đường nào quạnh hiu tôi đã đi qua. 
Đường về tình tôi có nắng rất la đà. 
Đường thật lặng yên lòng không gì nhớ. 
Giật mình nhìn quanh ồ phố xa lạ.” 
(Trịnh Công Sơn – bđd) 
 

“Phố xá (ồ rất) xa lạ”, rồi đến: “con đường đầy quạnh hiu”... Ấy đấy, là tâm-tình của ai đó giống như 
tôi/như bạn bỗng chốc “giật mình nhìn quanh quất”, rất đời người. 
 
Vào chốn “đời người”, hẳn bạn và tôi, ta lại cũng nhận ra rằng: sự việc ở trong đời, người người lại vẫn 
có cái nhìn, thật rất khác. Khác, từ cách ăn/cách nói, cho chí các hành-vi xử-sự giống hệt phương-cách 
giải-quyết các vấn-đề riêng-tư, đặc-biệt như truyện kể bên dưới: 

 
“Tiệm ăn nọ, một hôm, có thực-khách gọi bồi bàn đem cho mình tách cà phê để nhâm nhi, cho 
đỡ buồn. Nhưng chợt thấy con ruồi đang vùng vẫy bơi lội, hòng thoát nạn.  
 
Truyện kể chỉ có thế, không thêm bớt. Thế nhưng, người kể lại đưa ra câu hỏi để coi xem ở đâu 
đó trên mạng vi-tính, đã thấy nhiều người gom góp một phản-ứng, rất như sau: 
 
Trước nhất, là người Nhật. Người Nhật thường rất lễ độ, không đụng tới tách cà-phê, cứ lẳng 
lặng ra quầy trả tiền và kín đáo rời khỏi tiệm. 
 
Người Anh lạnh lùng chỉ cho chủ tiệm coi con ruồi đang phấn-đấu cho sự sống còn, rồi thôi.  
 
Người Mỹ, gọi điện cho luật-sư riêng, ra chỉ-thị lập thủ-tục kiện chủ tiệm, đòi bồi thường 2 triệu đô 
vì thiệt-hại tinh-thần. 
 
Người Đức đề-nghị chủ tiệm thi-hành kỷ-luật với nhân-viên phạm lỗi. 
 
Với người Ý, thì mọi chuyện sẽ ổn-thỏa, nếu chủ tiệm bỏ vụ tính tiền càphê và bữa ăn.   
 
Ả-rập vua dầu lửa, thì: rút ngân-phiếu mua lại cửa tiệm, đóng cửa sa-thải hết nhân-viên. 
 
Người Thụy-Điển: cảnh-cáo chủ tiệm không tôn-trọng sinh mạng, hạnh-phúc của  sinh-vật.  
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Người Mễ vớt con ruồi lên khỏi tách, rồi tỉnh bơ uống cạn chỗ cà-phê chưa kịp uống. 
 
Người Hoa: uống ừng-ực tách càphê xong hỏi chủ tiệm cách dẫn-dụ ruồi bay vào bếp. 
 
Người Do-thái dụ bán ruồi cho người Hoa, bán tách càphê cho người Mễ, kiện nhà chủ cùng 
nghiệp-đoàn ăn uống về tội kỳ-thị người Do-thái. Chính phủ Do-thái chỉ-thị cho đội dù đặc-nhiệm 
đổ bộ vùng đất Gaza và một phần lãnh-thổ Ai-cập dọc biên thùy Palestine, vận động Do-thái tố 
chính-phủ Mỹ làm tay sai Hồi-giáo, bán đứng Do-thái, nhân câu chuyện ruồi hạ cánh xuống tách 
càphê với ý-đồ rõ rệt... 
 
Còn người Việt thì sao? 
 
Người Việt mình, vốn kế-thừa văn hóa Trung-quốc từ nhiều năm trước, nên sẽ bày tỏ tùy từng 
trường-hợp. Nếu chủ tiệm là đồng hương, ông sẽ om sòm la-lối, rồi hạch sách đủ điều đến phát 
sợ. Nhưng, nếu chủ tiệm là người Mỹ gốc Hoa kỳ, bèn nín khe hơi đâu mà rách việc...” 
 

Truyện kể, tiếng là để minh-họa điều gì đó, chứ không để thóa-mạ người Do-thái hay sắc-tộc nào, thời 
hôm nay. Thời buổi hôm nay, làm gì có những chuyện đại-loại kể về người Do-thái hoặc ai đó về ẩm-
thực, về cách ăn lẫn lối uống rất văn-minh, đầy tình người. 
 
Người Do-thái mọi nơi và mọi thời vẫn văn-minh, lịch-sự về nhiều thứ, chí ít là chuyện ăn uống, tư-duy 
mọi chốn, hết mọi thời.  
 
Thời của Chúa, ai cũng thấy Đức Giêsu và môn-đồ Ngài vẫn chung vui với mọi người cả khi ăn uống, 
lẫn lúc nguyện-cầu và suy-tư. Tin Mừng Nhất Lãm và cả ở Tin Mừng từ tác-giả Gioan từng mô-tả các 
bữa ăn, tiệc tùng, hoặc cưới hỏi có Đức Chúa tham-dự. Chẳng hạn như truyện kể lại Đức Giêsu hôm ấy 
kêu mời ông Zakêu xuống khỏi cây cao, cùng vào dự tiệc. 
 
Lại có trường-hợp Tin Mừng kể lại chuyện Đức Giêsu - thực-khách đã đến chung vui với  nhiều 
nhóm/hội đoàn thể khác nhau, giảng-giải cho họ biết chuyện ăn uống, ứng-xử với thực-khách khác ở 
quanh vùng. Ngài sử-dụng thức ăn như đề-tài thảo-luận và giảng-dạy, cốt để mọi người nhớ đến mà 
hiểu ý Ngài, mỗi khi làm như thế. Đặc biệt hơn cả, là truyện 5 chiếc bánh và 2 con cá, hàm ngụ một dụ-
ngôn đầy tâm-tình giúp giùm, đùm bọc. 
 
Nói tóm lại, ở Tin Mừng, chuyện chung vui cùng bàn ăn/uống vẫn được coi là việc cần-thiết phải làm để 
sống vui sống trọn vẹn phận làm người. Đằng khác, những việc như thế lại cũng được dùng làm dấu-chỉ 
để mọi người thực-hiện động-tác bác-ái, hoặc bàn-luận tính-cách biểu-tượng cho nhiệm-tích thánh-
thiêng về sự sống vĩnh-cửu. 
 
Rất nhiều lần, Đấng Thánh Hiền-lành trong Đạo vẫn khuyên-răn dân con đi Đạo hãy cùng nhau ăn uống 
và tưởng nhớ ý-nghĩa rất hằng sống trong thức ăn, như sau:     

  
“Cũng đang bữa ăn,  
Đức Giêsu cầm lấy bánh,  
dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra,  
trao cho các ông và nói:  
"Anh em hãy cầm lấy,  
đây là mình Thầy.” 
(Mc 14:22)  
 

Vâng. Ăn và uống, xưa nay, vẫn là triết-lý sống trong đời. Ăn để sống, chứ không phải sống để ăn. Dù, 
có ăn có uống trong tình-huống nào đi nữa, dù người người ở mọi nơi có coi chuyện ăn/uống là lạc thú 
đến thế nào đi nữa, trong cõi đời, vẫn nên cùng ăn/cùng uống với mọi người. 
 
Với người Do-thái, ăn và uống còn là đạo-lý của mọi người, trong đời. Ăn/uống đơn-độc một mình, 
không thể là cung-cách vui-tươi đầy ý-nghĩa của người đi Đạo. Đức Giêsu là người Do-thái, nên Ngài 
cũng không thoát khỏi tục-lệ của đất nước, dân tộc Ngài. Quả thật, Ngài vẫn vào chốn hoang-vu để 
nguyện-cầu một mình, nhưng Ngài chẳng bao giờ ăn độc, hoặc uống một mình bao giờ hết.  
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Tiệc Tạ-từ chiều hôm ấy, tuyệt-nhiên không là buổi “độc ẩm” dành cho tử tội ở khám-đường trước khi ra 
pháp-trường, nhưng vẫn là và lại là bữa Tiệc-Lòng-Mến rất sẻ san. San và sẻ Thân Mình Ngài, một đặc-
trưng của Thiên-Chúa-là-Tình-yêu ban cho con người, ở mọi thời.  
Đó, có thể là Tiệc thân-thương gia-đình giữa bạn bè/người thân, hoặc tiệc tùng bầu bạn dành cho mọi 
người là những kẻ kế-thừa Vương Quốc Nước Trời, ở mọi nơi. Mọi thời. 
 
Nói khác đi, ăn và uống vẫn là tình-huống qua đó bầu bạn/người thân sẻ-san cho nhau niềm thương-
yêu chân-chất/tươi vui trong hiện-tại, để người người lại sẽ cùng sống với nhau trong tương-lai, mai 
ngày đầy thương-mến. 
 
Đó, cũng là ý-tưởng-làm-nền, từng được đấng bậc mô-phạm ở Úc là tác-giả Michael McGirr, Khoa-
trưởng thần-học “Niềm Tin và Mục vụ” thuộc trường St Kevin ở Melbourne, Úc Châu đã có bài viết rất 
như sau: 

 
“Thân gửi Đại-tá Sanders rất quí mến, 
 
Hy-vọng, thư tôi viết cho ông, hôm nay, sẽ không là giòng chảy đường-đột, bất lịch-sự nhưng chỉ 
là cung-cách để nói lên rằng: tôi thật lấy làm ngỡ-ngàng khi biết: ông đã sống thọ đến 90 tuổi đời, 
không kém. Dù, ông là người thành-lập thương-hiệu KFC với món gà quay ngon nổi tiếng thế-giới 
nhưng tôi chắc rằng ông cũng từng đi đâu đó tìm chỗ ăn uống, thôi.  
 
Thật cũng lạ, ông đây vốn dĩ là người nổi-tiếng về lối gọn-gàng râu/tóc, áo/quần bảnh-bao, ăn 
mặc lịch-sự không ai sánh tày, vậy mà ông lại đi chọn cái nghề kiến-tạo nên một đế-quốc nổi 
đình nổi đám với món gà quay mỡ màng, thơm phức. Lẽ đáng, ông phải là chuyên-gia giặt ủi rất 
đặc-thù về nghề “hấp tẩy nỉ sẹc” tuyệt trần, mới đúng... 
 
Năm 1955, cửa hàng bé nhỏ do ông làm chủ, từng tồn-tại suốt 120 năm cạnh con lộ tẻ ở 
Kentucky, nay bị chính-quyền có kế-hoạch cắt xén để mở xa-lộ xuyên tiểu-bang, đã cắt gọn mọi 
chuyện, thế nên doanh-thương buôn bán hàng ăn đã xuống cấp đến mức-độ thê-thảm và cuối 
cùng doanh-nghiệp của ông bị phá-sản.  
 
Vậy nên, ông bèn tạo vị-thế gọi là “gà nòi băng lộ”, đem nhà hàng của mình dời về địa-điểm có 
tuyến đường mới mở; và từ đó, ý-tưởng lập tiệm KFC đã khởi-phát, rất mau. Hiện nay, hàng 
ngàn địa-điểm kinh-doanh như thế đã khởi-sắc rất nhiều nơi. Có nơi, còn có cả mặt bằng đậu xe 
thoải-mái, luôn được nới rộng. Có nơi, ông còn để cho xe chạy đến đi thẳng vào khu đặt và nhận 
hàng ăn chỉ trong vòng vài phút phù du, đầy đủ cả. Và từ đó, món ăn nhanh hợp khẩu-vị lại phát 
triển không ngừng. 
 
Điều này, dẫn tôi về lại trọng-điểm của bức thư tâm-tình, thế này đây: KFC vừa mới cho ra lò một 
lô các đại-lý bán lẻ ngay ở góc đường dầy đặc xe cộ qua lại, nơi tôi sinh sống. Trước mặt, lại 
xuất-hiện một tiệm bán thịt nướng “souvlaki” ngon miệng, mở ra cùng một địa điểm như của ông, 
nhưng khiêm-tốn cốt để thực-khách đừng quên món gia-bảo này.  
 
Tiệm thịt nướng xiên “souvlaki” này, nay bày-biện ghế bàn tràn lan trên vỉa hè đường phố tấp-
nập người qua lại, để bà con thực-khách có thể dừng-chân-đứng-lại vừa ăn vừa đấu láo cho vui 
đời, cả về đêm. Chắc ông cũng thấy nhiều tài-xế Taxi vừa lái xe vừa chuyện trò inh-ỏi cả vào 
thời-khắc ngắn-ngủi, khác với ý-tưởng lái xe đến tận nơi đặt hàng và bốc hàng trong phút chốc, 
khiến thực-khách lại cứ bị cô-đơn khi ăn ở trên xe. Bên ngoài cửa tiệm, lại có bảng hiệu ghi giòng 
chữ: “Quí vị sẽ không bị wi-fi quấy rầy chút nào!”                     
 
Thịt nướng có que xiên “souvlaki” đã đạt vị-thế khá đáng kể trong lịch-sử ăn uống bên ngoài nhà. 
Nói về lịch-sử, tôi thấy: cuối bài anh-hùng-ca “Illiad” của Homer, có đề-cao/tuyên-dương Con 
Ngựa Thành Troie, thì ở đây cũng có tiệm thịt nướng “souvlaki” đã đột-ngột xuất-hiện, rất hiện-
tượng. Cho đến nay, người Hy-Lạp đã đóng đô tại đó suốt mười năm liền, tại chỗ. Người thành 
Troie, lại cũng bị nhồi nhét bên trong bức tường thành đến ngột-ngạt.  
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Cuối cùng thì, nhiều vị hẳn còn nhớ: câu chuyện về anh-hùng thần-thoại Hy-Lạp Achilles từng 
chiến-đấu với Hector, con vua Priam Thành Troie, hôm đó chính tay Achilles đã giết chết Hector 
rồi còn kéo xác anh ta chạy quanh thành-phố để chọc tức dân thành này, cho bõ ghét. 
 
Thế rồi, một chuyện lạ-lùng lại đã xảy ra, cũng rất ngộ. Vua Priam đã tự mình rời khỏi ngai vàng, 
bước xuống đảm-trách vai-trò ít quen-thuộc, đơn-giản là ông lại chỉ nhận trọng-trách của người 
cha, mà thôi. Ông không còn muốn sống đời vua/quan nữa, mà chỉ muốn đơn-giản làm người 
bình-thường bước đến lều của Achilles đầy quyền-năng, cốt để nhặt xác người con yêu quí của 
ông, mà thôi. Ông nghĩ, mình sẽ bị đối-phương giết chết ngay tức thời. Nhưng, Priam đã kịp nghĩ 
về sự-kiện: trọn cả thế-giới, nay mỏi mệt với mọi cuộc xung-đột và chinh-chiến, nên không còn 
muốn gây hấn với ai nữa. 
 
Tâm can con người, nay chán-chường vị-thế của bậc đại-trượng-phu cũng như cung-cách xì-
sụp/quì mọp của người dưới trướng nữa. Ai nấy đều nhận thấy cần phải có thái-độ khác trước; 
và từ đó, tính khiêm-nhu/hạ mình để phá vỡ mọi bế-tắc ở chính-trường. Chính Homer đã tạo 
công ăn việc làm cho mọi người, từ nhiều thế-kỷ trước cả thời Đức Kitô nữa.  
 
Từ đó đến nay, con người mới hiểu được nhân-loại nên đã giúp mình sống tốt đẹp và sinh-động 
cách đích-thực hơn.  
 
Và, phần chủ-chốt trong thiên-hùng-ca “Illiad” lại là một trong các phần cốt-lõi của nền văn-
chương thi-tứ qua đó Achilles đã tặng Priam món thịt trừu nướng “souvlaki” cắt từng mảnh nhỏ 
xiên que nhọn, ăn với bánh mì. Chính tôi đây, thỉnh thoảng cũng tìm mua một gói thịt nướng xiên 
bán trên xe “van” từ sở về, vốn là món thịt nướng xiên có từ 3000 năm trước. Dĩ nhiên, Archilles 
không nhắc-nhở gì đến nước sốt hành/tỏi bỏ thêm vào đó. 
 
Ngày nay, mọi người chúng ta đều có thời-khắc “dừng-chân-đứng-lại” trên đường đời, hầu 
thưởng-thức món thịt nướng xiên “souvlaki”, một món ăn có đặc-thù tính bằng cơ-hội ta ngồi 
cùng bàn với nhau mà thưởng thức, và xem hôm ấy có ai cùng ngồi bàn với mình hơn là có gì 
trên bàn, để cùng ăn.  
 
Điểm sáng trong ngày của tôi, là chuyện: thông thường thì: ân-huệ ta sẻ san cho nhau theo cách 
của gia-đình tụ-tập vào bữa chiều. Và, giờ phút cuối trong ngày, lại là thời-khắc tuyệt-vời để ta 
cảm ơn. Và, trong các bữa ăn như thế, lại cũng có nhiều sự việc rất “ân-huệ” như thời-khắc để ta 
san-sẻ, dù lớn nhỏ, những gì xảy đến với ta cả nơi bàn tiệc giản đơn như bàn nhựa/bàn gỗ ta 
làm việc hoặc bàn-luận. 
 
Có lần, tôi bắt gặp một nữ-phụ tay cầm khay/dĩa đựng món gà quay thơm phức ở tiệm KFC nọ; 
và chị này đã làm dấu thánh-giá trước khi dùng bữa ngon, hôm ấy. Tôi biết chắc là: chị đã dâng 
lời cảm-tạ vì được bữa ăn ngon, hơn là có được bí-kíp quay/nướng cùng nêm/nếm gia-vị và thêm 
rau sống vào trong đó. Và tôi nghĩ: cuối cùng ra, đó chính là vấn-đề. Vấn-đề ân-huệ mình cảm-
nghiệm, không quên kèm theo sau lời cảm-tạ vì đã có được của ăn,thức uống tuyệt vời đến là 
thế. 
 
Kính thư, 
Michael McGirr  
(X. A Letter to Colonel Sanders, Australian Catholics số Giáng Sinh 2015, tr. 16)                                 
 

Tất cả là như thế. Như thế, tức để khẳng-định rằng: mọi sự trên đời, đều là ân-huệ tình thương ta cảm-
nhận, vào nhiều lúc. Ân-huệ, có thể là của ăn/thức uống từng ngày mình vẫn dung nhưng quên rằng: 
mọi thứ trên đời đều do Ơn Trên ban tặng. 
 
Tất cả là ân huệ, vẫn là điều dẫn đưa ta đi vào với thời-khắc vui tươi có yêu-thương, giùm giúp theo 
tính-cách bầu bạn/thân thương rất gia-đình. Ân-huệ nào, cũng là ân là huệ đầy tình người, tình Chúa gìn 
giữ ta trong Tình thương vĩnh cửu, rất triển-nở.  
 
Trải-nghiệm thế rồi, nay mời bạn/mời tôi, ta đi vào vườn truyện kể rất dễ nể, để còn nhớ. Nhớ rằng, mọi 
chuyện vui trong đời người, đều xuất từ ân-huệ Trời ban, để ta thưởng-lãm suốt đời mình.  
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Vườn truyện hôm nay có câu truyện, những kể rằng: 
 

“Có hai người bạn đang dạo bước trên sa mạc. Trong chuyến đi dài, hai người nói chuyện 
với nhau rất nhiều chuyện và đã có một cuộc tranh cãi gay gắt về đủ thứ trong đời, cả 
chuyện công ăn việc làm, thực-phẩm lẫn công-danh. 
 
Trong một lúc mất bình tĩnh, một người đã tát vào mặt người bạn mình. Người bị tát thấy rất 
đau, nhưng không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ viết lên cát rằng: "Hôm nay, bạn tốt nhất của tôi đã 
tát vào mặt tôi." 
 
Họ tiếp tục bước đi cho tới khi nhìn thấy một ốc đảo, nơi họ quyết định sẽ dừng chân và tắm 
mát. Người bạn vừa bị tát do sơ ý bị trượt chân xuống bãi lầy và ngày càng lún sâu xuống. 
Nhưng người bạn kia đã kịp thời cứu anh. 
 
Ngay sau khi hồi phục, người bạn suýt chết đuối khắc lên tảng đá dòng chữ: "Hôm nay, bạn 
tốt nhất của tôi đã cứu sống tôi.” Người bạn kia, hết sức ngạc nhiên bèn hỏi: "Tại sao khi tớ 
làm cậu đau, cậu lại viết lên cát còn bây giờ lại là một tảng đá?" 
 
Và câu trả lời anh nhận được là: "Khi ai đó làm chúng ta đau đớn, chúng ta nên viết điều đó 
lên cát nơi những cơn gió của sự thứ tha sẽ xóa tan những nỗi trách hờn. Nhưng "Khi chúng 
ta nhận được điều tốt đẹp từ người khác, chúng ta phải ghi khắc chuyện ấy lên đá nơi không 
cơn gió nào có thể cuốn bay đi." 

 

Hãy học cách viết những nỗi đau lên cát và khắc tạc những niềm vui và hạnh phúc bạn tận hưởng trong 
cuộc đời lên tảng đá để mãi không phai.”  
 
Nói thế, tức bảo rằng: học ăn, học nói, học gói, học mở, tất cả đều phải học. Học bây giờ và học mai 
sau, suốt đời mình. Học cả chuyện ăn và nói, rồi ra ta sẽ thấy mình chín chắn, trưởng-thành trong mọi 
sự. 
 
Thế đó, là giòng chảy tư-tưởng, ta truyền cho nhau để học, cả một đời. 

 

Trần Ngọc Mười Hai 

Vẫn cứ học và học mãi 

Cả chuyện ăn, chuyện nói 

Lẫn mở gói  

suốt đời mình.  
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41. “Trên con đường một mình anh về” 
nơi chốn tha hương. 

Cơn đau xa người còn thấm môi hôn nhớ về ai. 
Phút chia tay em nói lời tiễn đưa 

Mắt anh buồn nhìn em, thôi đã mất.” 

(Hoàng Trọng Thụy - Đoản Khúc Cuối Cho Em) 
 
(Cv 3: 17-20) 
“Đoản khúc cuối cho em”, ư? Phải chăng, đây là lời nhắn gửi đến mọi người, hoặc muôn người? Chí ít, 
là những người lâu nay được đề-cao, nâng nhấc, kích bốc lên tận chín tầng mây trên đó, chốn đạo 
hạnh? 
 
Sở dĩ bần đạo đây, hôm nay, nói lên những điều khó nói này là vì, vừa qua, bần-đạo đọc được “Bản Tin 
Giáo Xứ” của một họ đạo ở nước Úc, rất Sydney. Bản tin hôm ấy, tóm gọn chỉ mỗi lời nhắn không theo 
dạng “Đoản Khúc Cuối Cho Em”, mà là lời nhủ khuyên gửi đến các vị lâu rày lãng quên chuyện hỗ-trợ 
các bậc vị-vọng nay chìm vào chốn lãng quên, rất như sau: 
 

“Hôm nay, ta thực-hiện  quyên góp giúp các Linh mục về hưu có nơi ăn chốn ở, được chăm sóc 
sức-khoẻ bằng những hỗ-trợ cần-thiết để các ngài có cuộc sống xứng-đáng, khi về hưu.  

 
Chúng ta mắc nợ các linh mục rất nhiều. Các ngài đã cống-hiến cả đời mình để phục-vụ Thiên-
Chúa và nuôi dưỡng lòng tin của ta, cũng như đóng góp bằng nhiều cách cho cuộc sống cộng-
đoàn. Hỗ-trợ Quỹ Tài trợ Linh mục về hưu, là cung-cách thực-tiễn qua đó ta chứng-tỏ lòng cảm-
kích biết ơn các linh-mục thừa-tác từng cho đi chính đời mình hầu phục-vụ tha-nhân và cộng-
đoàn niềm tin.” (X.Bulletin of Fairfield Parish 23rd Ordinary Sunday year B, 06/9/2015) 

 
Lý-do khiến bần-đạo trích dẫn “Bản tin Giáo xứ” này, ở đây, không để nhắn bạn đạo nào ở đâu đó rằng: 
bà con ta đừng quên các linh mục già đầy tuổi tác đang sống ở viện dưỡng-lão đây đó, trên toàn quốc. 
Nhưng, vì lời lẽ “kích-bốc” theo kiểu “lời vàng” khá cũ của thời trước, nay lỗi thời.  
 
Lỗi thời hơn, là quan-niệm của vị nào đó cứ coi các đấng-bậc thày cả như quan-viên sống trên đầu/trên 
cổ đám giáo-dân lúc này cũng đã biết nhiều và hiểu nhiều về những chuyện xảy ra trong/ngoài nhà Đạo, 
nay bê bết. 
 
Lỗi thời mãi, lại là quan-niệm của một số vị cứ tâng-bốc các đấng bậc “thày cả” vẫn tự coi mình là “kẻ 
cả” có tư-thế và vai-vế hơn hẳn người dưới trướng trong Hội-thánh La Mã, rất Vaticăng.   
 
Nay, quan-niệm “ở trên đầu/trên cổ giáo dân” đã mai-một không còn hợp thời và lẽ đạo nữa, đến độ 
Đức Phanxicô đã phải nhắn-nhủ con dân trong Đạo, những người vẫn đi đạo và giữ đạo nhưng không 
biết tình-hình trong Đạo. Lời nhắn-nhủ ấy như thế này: 
 

“Các linh mục phải đồng-hành ngang hàng mọi người, chứ không thể ở trên hoặc ở trước họ. 
 
Hôm 3/9/2015, Đức Phanxicô có chuyển đến các linh-mục thuộc Phong-trào Schoenstatt một lời 
nhắn cũng rất mạnh rằng: “Linh-mục ở Đạo ta không bao giờ nên ở trên hoặc ở trước mọi người. 
Thay vào đó, họ phải đồng-hành bên cạnh các vị ấy, mới được… 

 
Thông-điệp, gửi các vị tham-gia buổi hội-thảo hàng năm của Phong-trào Schoenstatt này đây, 
hôm ấy, Đức Phanxicô có được sự đồng-thuận của những người trong cuộc, nên ngài đã mạnh-
dạn trích-dẫn nhận-định của Lm Kentenich của Phong-trào, khi ông bảo: “Mọi người chúng ta, ai 
cũng nên mở tai mình ra mà đặt vào tâm-can của Chúa và đặt đôi tay lên nhịp đập của thời-đại… 
Đó là hai cột-trụ của đời sống linh-thao hôm nay, rất đích-thực.” 

 
Đức Phanxicô, sau đó, đã rời buổi hội-thảo của Phong-trào nói trên nhưng không quên để lại đề-
nghị khẩn-cấp để bảo rằng: “Chúng ta nên dâng-tiến chính mình để giúp đỡ các gia-đình, đặc 
biệt là gia-đình nào đang trong cảnh bức-bách, khó khăn, khổ sở. Đồng thời, cũng nên bỏ giờ ra 
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mà ngồi toà cáo-giải nghe hối-nhân xưng-thú lỗi/tội của họ, đặc biệt trong năm thánh mừng vui 
này. Còn một điều nữa, cũng nên quan-tâm đến, là: ta hãy cầu-nguyện thêm cho Đức Giáo-
Hoàng nữa.” (Xem News: Priests must walk alongside others, not in front: Pope”, trên tờ The 
Catholic Weekly ngày 13/9/2015 tr.10).  

 
Đức Giáo-Hoàng nói thế, tức bảo rằng: nay là lúc con dân dưới trướng nên giúp giùm/đùm bọc lẫn 
nhau, chứ không nên kẻ trước/người sau, cứ thế mà giành nhau vị-thế trên dưới/trước sau, với người 
thường? Phải chăng, vì thế không nên cứ coi giáo dân như kẻ ở dưới trướng, cần đe nẹt?  
 
Nói như Đức Giáo-Hoàng nhà mình, là nói theo kiểu nhà Đạo, lúc nào cũng hỗ-trợ nhau về mọi cách, 
chứ không thể đi đằng trước /bước lên trên rồi lại yêu-cầu người đi sau hoặc đi dưới cứ thế yểm trợ 
bằng công sức, tiền bạc và lời cầu nguyện kéo dài mãi không ngừng. 
 
Nói như Đức Giáo-Hoàng, là cứ nói và nhớ lời bậc thánh hiền khi xưa từng nhủ khuyên/khuyên-nhủ các 
vị được đề-bạt hoặc thăng quan tiến chức, rất ở trên, bằng những lời rằng: 
 

“Thưa anh em,  
giờ đây tôi biết anh em đã hành động vì không hiểu biết,  
cũng như các thủ lãnh của anh em.  
Nhưng, như vậy là Thiên Chúa đã thực hiện  
những điều Người dùng miệng tất cả các ngôn sứ mà báo trước,  
đó là: Đấng Kitô của Người phải chịu khổ hình.  
Vậy anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa,  
để Người xoá bỏ tội lỗi cho anh em.  
Như vậy thời kỳ an lạc mà Đức Chúa ban cho anh em sẽ đến,  
khi Người sai Đấng Kitô Người đã dành cho anh em,  
là Đức Giêsu.” 
(Cv 3: 17-20) 

 
Nói theo kiểu các đấng bậc ở chốn chóp bu nhà Đạo thì như thế. Còn, nói và hát theo kiểu con dân 
ngoài đời, rất nghệ-sĩ, thì như sau: 
 
 “Đêm hôm nào mùa trăng thu chờ em đến bên tôi  

Vùi thân rã rời hình bóng em theo chăn gối này  
Thoáng hương xưa thôi cũng đành  
Nói cho nhau lời cuối cùng  
Dấu chân em rời căn gác buồn tênh.  

 
Và ngày em đi, anh đưa môi tìm lên môi son cũ  
Dấu vết ái ân tan theo như lời nói khi lìa nhau  
Bàn tay như cố kéo những ước mơ đã mãi xa rồi  
Nhìn tháng năm tàn phai, hình bóng thôi còn ai. 
(Hoàng Trọng Thụy – bđd) 

 
Thật ra thì, làm đấng bậc thủ-lãnh trong Đạo, là phải sống như một Kitô-khác, tức: rất giống Đức Kitô là 
Đấng nhân-hiền thánh hoá. Chí ít, là đấng bậc “thày cả” của “cả-và-thiên-hạ”.  
 
Thật ra thì, làm thủ-lãnh đấng bậc ở Đạo Chúa, tức: không những phải chối-từ chuyện ngồi chiếu trên 
hay luôn đi trước đám giáo-dân trong đó nhiều người còn rành rẽ, thánh-thiện và khiêm-tốn hơn cả “thày 
cả”, nữa. 
 
Thật ra thì, làm thủ-lãnh đấng bậc trong Đạo, là bắt chước Đức Kitô và/hoặc tuân-thủ Lời Ngài khuyên-
dạy để sống xứng-đáng chức-năng/vai-trò bé nhỏ mà Đấng bậc nọ ở Sydney mới đây lên tiếng bằng 
một nhận-định ngắn gọn, như sau: 

 
“Khi xưa Đức Giêsu Kitô làm tất cả mọi việc và nói tất cả mọi lời, Ngài đều nói và làm qua câu 
hát.  
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Nhiều lần, Ngài ra tay chữa trị hoặc “chữa lành” người tật/bệnh, Ngài lại còn cất tiếng hát khe 
khẽ, nhẹ êm trong đó có lời ca toàn là những yêu thương, trìu mến rất đầy đặn.  
 
Nhiều khi, Ngài kể cho những người đi theo Ngài đôi ba câu chuyện hay ho/nho nhỏ, Ngài cũng 
lại cất lên giai-điệu tuyệt vời, tức: thứ âm-giai nhẹ mà khi nghe rồi, người nghe sẽ không còn 
quên lãng. Đó, là giai-điệu mà ta thường ngâm-nga suốt ngày không cần biết mình đang làm gì, 
sẽ ra sao. 
 
Rất nhiều lần, khi Ngài bênh-vực quyền-lợi của người thấp bé/nghèo-hèn, thì tiếng giọng của 
Ngài lớn mạnh đầy quyền-uy, cho đến đoạn cuối kết thúc bằng cái chết thập-giá, trên đó Ngài lại 
hát mạnh hơn đến độ tiếng giọng của Ngài ngân-vang cùng khắp xuyên suốt vũ-trụ. 
 
Môn-đồ nghe Ngài hát, lại cứ nghĩ: đây là bài ca họ chưa từng nghe bao giờ hết. Và, khi Ngài về 
với Cha Ngài, họ cũng bắt đầu hát như thế cho hết mọi người trong/ngoài nhóm/hội của mình. Dù 
bắt chước Ngài nhiều lần và nhiều cách, môn-đồ Ngài lại cũng không hát được những lời Đức 
Giêsu khi xưa từng hát. Đôi lúc, môn-đồ Ngài quên cả lời ca cùng sức-lực đến bể giọng. Tuy thế, 
về sau này, đồ-đệ Ngài vẫn cố hát hết mình. Và dù tiếng giọng của họ có yếu đi nhiều, thì chúng-
dân tuy không nghe rõ tiếng các vị hát, vẫn nghĩ rằng đó là bài ca hay nhất họ từng biết. 
 
Bài ca do môn-đệ hát, vẫn lan-tràn từ Giêrusalem sang đất miền khác đến độ: các bậc mẹ cha ở 
đây đó lại cũng hát vang cho con mình; và cứ thế lan-truyền xuống thế-hệ kế tiếp suốt nhiều thời.  
 
Nhiều lúc, trong cuộc sống của các bậc thánh-hiền lớn/nhỏ, rất nhiều bài ca được hát bằng tiếng 
giọng tuyệt-vời. Cũng có khi, các vị lại hát sai/hát quấy do bởi lời ca/tiếng nhạc ở trong đó mạnh 
đến độ nhiều vị sử-dụng sức mạnh của nó để ra đi gây chiến, đè bẹp và khuynh-loát nhiều người 
khác.  
 
Thành thử, người ta lại cứ bàn-cãi, đấu-tranh, giành quyền sở-hữu bài hát ấy, rồi còn bóp méo và 
phủ lên nó bằng những tầng dầy do con người thêm-thắt vào. Và, con người dù có làm tất cả mọi 
sự để được thế, họ vẫn không bắt chụp được chúng-dân khi tính giản-đơn, mỏng dòn và nhẹ êm 
nơi bài ca cho phép họ hát mãi như thế, suốt mọi ngày.  
 
Một trong những chốn miền mà bài ca đạt tới, là đất miền cùng tận ở phía Nam mang tên Úc-Đại-
Lợi. Ban đầu, bài ca này được hát vẫn không đạt, bởi nét đẹp của bản ca bị nhận chìm bên dưới 
âm thanh mạnh bạo của lằn roi vọt đập lên lưng tội-phạm đến từ Anh-quốc và rồi, do tiếng than 
khóc của Thổ-dân thấp cổ/bé họng sống ở đây. Duy có bài ca còn cao cả hơn người hát, vẫn 
được ca và hát trong nhà ở hoặc nguyện-đường làm bằng gỗ, cùng thánh-đường nguy-nga, khi 
ấy lan rộng sang tận đất miền khô khan và rộng lan. 
 
Cuối cùng, bài hát ấy đã đến với tôi theo cách nhẹ êm, yêu thương xuất từ miệng mẹ cha cùng 
người thân-thuộc. Giống nhiều triệu người sinh sống trước thời của tôi, cả tôi nữa cũng bị lôi-
cuốn/mê hoặc bởi bài ca mà tôi vẫn muốn hát, muốn vui say/nhảy mừng với cả thân mình của 
tôi. 
 
Bài ca nay không thể dừng lại ở thế-hệ của chúng tôi được nữa rồi. Đổi lại, chúng tôi cũng phải 
trao ban nét đẹp tuyệt-vời của nó cho những người đến sau tôi. Và khi làm như thế, chúng tôi sẽ 
luôn nhớ, rằng: bài ca này có hai đặc-trưng/đặc-thù, rất khác-biệt. 
 
Thứ nhất, là: trong khi chúng tôi hát bài ca ấy một cách bết-bát/tệ-hại, thì dù gì đi nữa, ta vẫn hát 
cho hết khả-năng của mình. Và, người khác cũng sẽ nghe được dù không chỉ mỗi tiếng-giọng 
yếu-ớt của ta mà thôi, nhưng phía sau ta và ngang qua ta, họ sẽ còn nghe được tiếng giọng 
mạnh mẽ và chắc-chắn hơn, vì đó là chính tiếng giọng của Ngài, Đức Giêsu Kitô của ta. 
 
Hai nữa, là: ta sẽ luôn hát hoài, hát mãi bài ca ấy cho hay hơn nữa, mỗi khi ta học hát với nhau –
không chỉ một tiếng giọng ở đây đó, mà sẽ cùng hát những lời khác hẳn giai-điệu ta từng hát 
trước đây, nhưng cùng chung một tiếng, một giọng, thế mới tuyệt. Bởi, rồi ra, toàn-thể thế-giới sẽ 
thực-sự biết rằng: vẫn còn bài ca đẹp đẽ, tuyệt-vời nhất mà họ chưa từng nghe biết.” (X. Gm 
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Geoffrey Robinson, 2015 Synod, the Crucial Questions: Divorce and Homo-sexuality, ATF Press 
Australia 2015, tr. 6-8) 

 
Vâng. Ở ngoài đời, cũng có bạn trẻ nọ từng nhận-định về chuyện hát hò ở trong đời, có những lời như 
sau: 
 

“Cuộc đời, là những tiếng hát mà mỗi người chúng ta sẽ tự hát lên theo cách riêng của mình: có 
tiếng trong veo, vút cao, có tiếng khàn đục, trầm lắng. Cụ thể hơn, cuộc đời còn là sự song-hành 
của một chuỗi những buồn/vui, được/mất mà mỗi người sẽ tự hát lên, kể từ lúc bản thân mình 
bắt đầu nhận thức được về thế giới chung quanh, cho đến khi thấy mình nhẹ tênh như một chiếc 
lá lìa cành, tìm về đất mẹ.  Và bên cạnh ngàn vạn tiếng ca với những âm-sắc bộn-bề buồn/vui, 
được/mất khác nhau ấy, ai cũng có một khoảng bình-yên ru hồn nương náu, nơi mà “địa đàng 
còn in dấu chân, bước quên”. (X. Anthony Trần, Du Ký Đi Tây Duc in Altum số 86 Quý 2/2014, 
www.giadinhanphong.com) 

 
Chính thế. Cả đời ta và đời người, cùng đời của đấng bậc vị vọng là “thày cả” ở thế-giới này cũng như 
đám dân đen bên dưới rồi ra cũng sẽ hát lên bài ca yêu-thương đồng-hành cạnh bên nhau. Sẽ không 
còn cảnh trên dưới/trước sau nữa. Bởi, ta và người trước/sau như một, sẽ cùng ca và cùng hát chỉ mỗi 
bài ca yêu-thương, là tất cả. 
 
Và tất cả, đều sẽ sướng vui với giai-điệu đằm-thắm ấy như bậc thánh-hiền xưa nay từng khẳng-định và 
nhủ-khuyên. 
 
Để minh-hoạ điều này, nay mời bạn và mời tôi, ta đi vào vùng trời truyện kể có ý/lời sau đây: 
      "Gửi nơi bạn những yêu thương 
 

Trong tim mỗi người, hẳn sẽ có những ngày mưa, những ngày âm u, cô quạnh. Sự dằn vặt ấy 
đôi khi làm cho con người ta sụt sùi nếm lại những đau thương, những hoài niệm. Nhưng rồi 
cũng có người sẽ mãi gói trọn nó và đặt lại quá khứ, sẽ bước tiếp cùng những yêu thương giản 
đơn mà vô cùng khó kiếm. Và khi nắng bắt đầu. Mọi thứ dần tươi sáng lên… 
 
Tôi như đang lạc giữa vùng trời yêu thương vậy, như đang lạc giữa bạc ngàn cỏ xanh chạy thẳng 
lối dẫn tôi đến phía người con gái ấy. 
 
Một hạt giống tình yêu sẽ được ấp ủ bằng gió và nắng. Nó sẽ mang theo những kỉ niệm, những 
dấu yêu, những cảm xúc chân thành. 
 
Và năm tháng, chính là quãng đường đi của đôi ta. Khó đi không? Tôi không dám trả lời quãng 
đường ấy dễ dàng để đi, nhưng chỉ cần 2 bàn tay ấy cứ thay nhau dẫn bước, chắc chắn rằng sẽ 
để lại những dấu chân hoàn hảo… 
 
Quãng đời học sinh… Tôi chưa đi hết, nhưng cũng đã đủ trải nghiệm để thốt lên nó tuyệt đẹp làm 
sao! Đẹp bởi những cái ngây thơ, những thăng trầm, những kỉ niệm. Và đẹp bởi vì trong từng 
trang vở ấy, mang hình dáng của những người bạn thân, những người mà ta yêu mến. Đặc biệt 
hơn nữa, đẹp vì có người chung đôi. 
 
Có chút hóm hỉnh, vui tươi mà tôi nhận được từ người ấy. Người con gái dễ thương, đáng yêu, 
trong sáng và có thêm xíu ngộ nghĩnh, hồn nhiên. 
 
Đã có những kỉ niệm đẹp, những ngày trong xanh tôi cùng bạn bước đi, bước đi trong hạnh phúc. 
 
 Bởi vì tôi được cảm thấy tự do nơi bạn, được làm những gì mình muốn, con người tôi bỗng dưng 
chủ động hơn, vui vẻ rất nhiều. Và đôi khi cảm thấy mình may mắn… 
 
Ở bạn, tôi tìm đâu cũng thấy những cái nét đáng yêu đó. Những điều đặc biệt khác hẳn với mọi 
người con gái khác. Bạn là con người nhiệt huyết, biết quan tâm, biết chia sẻ, lo lắng. Đôi khi cái 
trẻ con của bạn làm tôi cảm thấy vừa vui, vừa muốn áp tay lên đôi má xinh xinh ấy và thốt rằng: ” 
Bạn dễ thương lắm cơ”. 
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Tôi gửi nơi bạn những yêu thương, những tiếng cười lẫn nước mắt. Tôi hi vọng chúng mình sẽ 
hạnh phúc, sẽ mãi vui tươi." 
(trích  Sau Bay - truyencuocsong)   
  

 
Kể thế rồi, nay mời bạn mời tôi, ta lại sẽ hiên ngang hướng về phía trước, cứ thế ngâm nga đôi lời ca 
được người nghệ-sĩ viết lên vào thời trước, những hát rằng: 
 

“Trên con đường một mình anh về nơi chốn tha hương. 
Cơn đau xa người còn thấm môi hôn nhớ về ai. 
Phút chia tay em nói lời tiễn đưa, 
Mắt anh buồn nhìn em, thôi đã mất.” 

 Đêm hôm nào mùa trăng thu chờ em đến bên tôi,  
Vùi thân rã rời hình bóng em theo chăn gối này.  
Thoang hương xưa thôi cũng đành.  
Nói cho nhau lời cuối cùng,  
Dấu chân em rời căn gác buồn tênh.  
Và ngày em đi, anh đưa môi tìm lên môi son cũ.  
Dấu vết ái ân tan theo như lời nói khi lìa nhau,  
Bàn tay như cố kéo những ước mơ đã mãi xa rồi.  
Nhìn tháng năm tàn phai, hình bóng thôi còn ai. 
(Hoàng Trọng Thụy – bđd) 
 

Hát thế rồi, nay mới thấy: cứ “nhìn tháng năm tàn phai, hình bóng thôi còn ai”, nay anh có đồng-hành ở 
bên trên hay phía trước hết mọi người, rồi ra cũng chẳng là gì hết. Bởi, nếu không cùng cất tiếng hát 
“Tình thương yêu mến mộ”, hoặc nếu không yêu thương, nhường nhịn và tương kính nhau, thì có giành 
giựt cho lắm từ danh vọng đến chức quyền đi nữa, tất cả cũng chỉ là phù-vân, chóng hết, rất tầm 
thường. 
 

Trần Ngọc Mười Hai 
Nhiều lúc cũng có tâm-tư trầm lắng    

 Rất như thế. 
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42. “Cầm tay em anh hỏi” 
Đường nào lên Thiên Thai, 
Đường nào lên Thiên Thai, 
Đường nào lên Thiên Thai? 
Nơi hoa xuân không hề tàn, 

Nơi bướm xuân không hề nhạt, 
Nơi tình xuân không úa màu bao giờ.” 

(Nhạc: Hoàng Nguyên/Lời: Hồ Hoàng Phương – Đường Nào Lên Thiên Thai) 
 

(Mt 14: 5-8/17: 3-4) 
Cầm gì thì cầm, tay hoặc chân của ai đó cũng chẳng sao. Thế nhưng, chớ có “cầm nhầm” thứ gì khác, 
kẻo không những chỉ mình em, mà cả thế giới đều lên tiếng. 
 
Hỏi gì thì hỏi, hỏi-han hay han-hỏi điều gì, cũng đừng nên hỏi các đấng bậc nhà Đạo những câu như 
thế! Bởi, chưa cần nghe anh hỏi, Đấng bậc tôi tớ của các bầy tôi đây sẽ tranh nhau mà trả lời. Ngoại trừ 
các chi tiết về Lưu Nguyễn, rượu Đào, suối Ngọc ở đâu đó đã được hát sĩ Vũ Hùng cất giọng thật hay 
trong đêm nhạc Hát Cho Nhau vào tháng 7 năm 1915 và câu hát cứ liên hồi, rằng:      
 
 “Ngày xưa sao Lưu Nguyễn, 

gặp đường lên Thiên Thai, 
Nhạc vàng ai mê say, 
Rượu Đào ai ngây ngây 
Suối Ngọc reo dưới bước chân đi, 
Tiếng Nhạc tiên quyến luyến xiêm y, 
ôi làm sao lạc vào được Thiên Thai.” 
(Hoàng Nguyên/Hồ Hoàng Phương – bđd) 

 
Bởi, như lời bọn tôi vừa nói, anh hoặc em có hỏi cho nhiều, thì nghệ-sĩ ở đời cũng chỉ có thể bảo ban 
với em hoặc anh những điều rằng: 
 

“Anh nào biết đường lên Thiên Thai, 
khi trời đất còn vương thương đau, 
khi hồn anh chưa biết sẽ về đâu 
Anh nào biết đường lên Thiên Thai, 
khi lòng còn như băng buốt giá 
Và tình còn e ấp, nói không thành lời.” 
(Hoàng Nguyên/Hồ Hoàng Phương – bđd) 

 
Thế đó, là chuyện ngày xưa. Còn, hôm nay và mai ngày, chỉ cần anh cất tiếng hoặc ầm ừ đôi ba chữ, 
chứ chẳng cần biết anh có cầm tay hay cầm chân ai đó không, cũng sẽ có đấng bậc này nọ ví von Thiên 
Thai với Nước Trời, ngay tức thì. 
 
Thế nhưng, trước khi đi vào chi tiết những gì chưa hỏi đã trả lời một “chia sẻ”; nay, mời bạn và mời tôi, 
ta nghe sơ những chuyện “chưa hỏi đã có đáp án” như sau: 
 

“Hai chàng trai nọ cầm tờ giấy xét nghiệm ở bệnh viện ra cửa đọc mà chẳng hiểu, bèn ngơ ngác 
đầy chất hỏi han, như sau: 
-Tình-hình cậu thế nào? Có khả-quan không thế? 
-Không dám “khả quan” đâu! Bác-sĩ khám tớ xong bèn kết luận bằng chữ BT tức “bó tay” to đùng 
thế này làm sao khả với quan được cơ chứ! 
-Không bằng tớ đâu! Tình-hình của tớ còn tệ lậu hơn nữa. 
-Ấy chết! Cậu nói gì mà “lậu” với tệ? Thế, ỗng nói là cậu bị lậu sao? 
-Lại cũng không dám đâu! Chả lậu liếc gì đâu. Chả là, ngài phê cho tớ mấy chữ RLTH có nghĩa 
“Ruột lòi tới háng”, thế có chết không cơ chứ! 
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Than vãn ỉu xìu xìu một hồi, hai chàng trai gặp cô y-tá đầy chữ nghĩa bèn ráp tới hỏi và han thêm 
lần nữa, bèn được câu “đáp án” rất sáng tỏ như thế vầy: 
-Các anh “cầm nhầm” kết-quả rồi! Đâu nào “cho em xin”… Anh đây Bác-sĩ phê hai chữ BT có 
nghĩa là “Bình thường” chứ chẳng phải bó tay bó chân gì hết đó! Còn, anh đây mấy chữ RLTH có 
nghĩa là “Rối loạn tiêu hoá”, chứ chẳng có gì hết đó. Uống viến thuốc xôi là xong ngay…” 

 
Quả là đáp-án của dân “chuyên-nghiệp” khi thấy thiên-hạ những hỏi han như thế. Riêng nghệ-sĩ xưa, 
hay đưa ra câu hỏi không rõ có tính chuyên-nghiệp không mà sao cứ hát mãi những lời rằng: 
 

“Nhìn trong đôi mắt đẹp, 
lòng chợt vui như say; 
kìa đường lên Thiên Thai, 
kìa đường lên Thiên Thai 
Ấy đường qua ngõ mắt thơ ngây, 
tiếng nhạc êm lẫn tiếng thơ say, 
Đưa hồn anh lạc vào tận tim ai.” 
(Hoàng Nguyên/Hồ Hoàng Phương – bđd) 

 
Nghe hát rồi, nay mời bạn và mời tôi, ta đi thẳng vào vấn-đề về hỏi-han “Đường Nào Lên Thiên Thai” 
hay “đường nào dẫn đến Nước Trời, ở đâu đó?  
 
Hễ cứ hỏi, là có thưa. Những thưa cùng hỏi rất tận-tình như bao giờ. Thế nên, hôm nay đây, thay vì trả-
lời câu: “Đường nào lên Nước Trời hoặc Thiên Thai? Thì, đấng bậc ở chốn chóp bu nhà Đạo lại nói về 
đức tính đích-thực của các kẻ tin đang sống ở chốn Nước Trời, như sau: 

 
“Đức Phanxicô nói rằng muốn nên chứng nhân đích thực trong đời sống Kitô hữu đòi phải 

có 3 đặc tính. 
Trong bài giảng thánh lễ sáng hôm qua 11.06 tại nguyện đường Santa Marta, Đức Giáo 

Hoàng nói đến 3 đặc tính đó là: “Hành trình, phục vụ, lãnh nhận nhưng không. 
Hành trình. 
Đức Giáo Hoàng nhắc đến bài đọc Tin Mừng trong ngày nói về việc Chúa Giêsu sai các 

môn đệ ra đi loan báo Tin Mừng. Là một môn đệ của Chúa đòi hỏi phải mang lấy sứ mạng ra đi 
loan báo Tin Mừng. 

Nếu người môn đệ không đi ra và không làm cho người khác lãnh nhận bí tích Rửa tội thì 
người ấy chưa phải là môn đệ đích thực của Chúa Giêsu. Người ấy thiếu sinh khí truyền giáo. 
Anh ta không thể ra khỏi chính mình để mang lại những điều gì tốt lành cho người khác. 

Các môn đồ của Chúa Kitô cần phải lên đường mang lấy Tin Mừng, cần có một hành 
trình nội tâm không ngừng tìm kiếm Chúa, qua đời sống cầu nguyện và suy niệm. Nếu người 
môn đệ không theo đuổi cách thức này, công cuộc rao giảng Tin Mừng sẽ nên suy yếu. 

Phục vụ. 
Đức Giáo Hoàng nói đến đặc tính thứ hai nơi người kitô hữu đó là phục vụ. Không phục 

vụ không phải là Kitô hữu. Một người môn đệ không biết phục vụ người khác thì không phải là 
Kitô hữu. Người môn đệ cần phải theo những gì Chúa Giêsu rao giảng như được mời gọi nơi hai 
trụ cột của Kitô giáo: 8 Mối Phúc Thật và ‘Chứng thư’ như được liệt kê trong Tin Mừng theo thánh 
Mát-thêu chương 25.” 

Nếu cuộc sống của chúng ta không biết phục vụ thì không có giá trị gì trong đời sống Kitô 
hữu. Người môn đệ đích phải biết phục vụ người khác đặc biệt là những người bị bỏ rơi. 

Lãnh nhận Nhưng-không. 
Đức Giáo Hoàng nói đến đặc-tính thứ 3 cần phải có nơi đời sống Kitô hữu đó là ‘nhưng 

không’. Đức Giáo Hoàng nhắc lại những lời của Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng “anh em đã 
được nhận nhưng không thì cũng hãy trao ban nhưng-không”. 

“Thật buồn khi thấy có những Kitô hữu đã quên đi Lời này của Chúa Giêsu. Thật buồn khi 
thấy trong các cộng đoàn, giáo xứ, các dòng tu, giáo phận đã quên đi điều này. Vì như thế hóa ra 
ơn cứu độ đến từ sự giàu có, từ sức mạnh của con người.” 

“Niềm hy vọng của ta đặt nơi Chúa Giêsu Kitô. Ngài ban cho ta niềm hy vọng để không 
bao giờ thất vọng. Niềm hy vọng giúp chúng ta vững mạnh lên đường; niềm hy vọng giúp chúng 
ta ra khỏi cái tôi ích kỷ của mình để phục vụ người khác; niềm hy vọng làm cho chúng ta nên 
giàu có chứ không bó hẹp nơi thế giới vật chất chóng qua này”. (theo zenit) 
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Thế đấy, là cuộc sống ở Nước Trời rất như thế. Như thế và như vậy, giống hệt một khẳng- định của 
thánh-nhân hiền-lành nhà Đạo từng lập đi lập lại rằng: 

 
“Sau khi đã loan Tin Mừng cho thành ấy  
và nhận khá nhiều người làm môn đệ,  
hai ông trở lại LýtRa, Icôniô và Antiôkia.  
Hai ông củng cố tinh thần các môn đệ,  
và khuyên nhủ họ giữ vững đức tin.  
Hai ông nói:  
"Chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào Nước Thiên Chúa." 
Trong mỗi Hội Thánh,  
hai ông chỉ định cho họ những kỳ mục,  
và sau khi ăn chay cầu nguyện,  
hai ông phó thác những người đó cho Chúa,  
Đấng họ đã tin.” 

 (Cv 14: 22-23) 
 

Sống ở chốn Thiên-Thai/Nước Trời, thì như thế. Còn, đường lên Thiên-Thai/Nước Trời thì sao? Và đây, 
mời bạn và mời tôi, ta nghe tiếp đoạn khác ở trình-thuật Tin Mừng thánh Mát-thêu như sau: 

 
“Bấy giờ Đức Giêsu nói với các môn đệ của Người:  
"Thầy bảo thật anh em,  
người giàu có khó vào Nước Trời.  
Thầy còn nói cho anh em biết:  
con lạc đà chui qua lỗ kim  
còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa." 
Nghe nói vậy,  
các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói:  
"Thế thì ai có thể được cứu?"  
Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói:  
“Đối với loài người thì điều đó không thể được,  
nhưng đối với Thiên Chúa,  
thì mọi sự đều có thể được." 
(Mt 19: 23-26) 
 

Hỏi rằng: ta hiểu câu trên như thế nào? Phải chăng người muốn nói: muốn vào chốn Thiên-Thai/Nước 
Trời, phải trở nên nghèo khó, bé nhỏ, sống túng-thiếu chứ không sang giàu hoặc dư dật? Bởi, nếu đã 
giàu sang/dư dật rồi, lại sẽ khác.  
 
Sống ở chốn Thiên-thai/Nước Trời, là sống tình-trạng thanh-thoát, trống-trải để rồi sẽ không có gì và sẽ 
chẳng còn gì để sợ mất và cũng chẳng có gì để phải lo “con bò trắng răng”. Dù, mối lo đó lại sẽ là mối lo 
và sợ những người giàu-có đến chiếm hữu/rút rỉa những gì mình có.  
 
Sống tình-huống Thiên-Thai/Nước Trời, là có sống rất thật nhưng không chỉ cho mình mà cho người 
khác. Là, như thánh Phaolô khi xưa từng bảo: “Tôi sống nhưng không phải tôi, mà là Đức Kitô sống 
trong tôi.”  
 
Sống tình-huống Thiên-Thai/Nước Trời là sống giống như câu ca vẫn tiếp-tục hát:  

 
“Nhìn trong đôi mắt đẹp, 
lòng chợt vui như say; 
kìa đường lên Thiên Thai, 
kìa đường lên Thiên Thai. 
 
Ấy đường qua ngõ mắt thơ ngây, 
tiếng nhạc êm lẫn tiếng thơ say, 
Đưa hồn anh lạc vào tận tim ai.” 
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(Hoàng Nguyên/Hồ Hoàng Phương – bđd) 
 

À thì ra, cả trong Đạo lẫn ngoài đời đều công-nhận: “Hồn anh lạc vào tận tim ai”, thế mới là Thiên-
Thai/Nước Trời ở phía trước. Có vào tận “tim anh” hay “tim em” cũng sẽ không khó như “Lạc đà chui 
qua lỗ kim” đâu. Cái khó, là lòng người chẳng muốn “đưa hồn lạc” vào đâu đó, dù chốn đó có là Thiên 
Thai hay Nước Trời, nhiều con tim rất vàng hoặc rất ngọc. 
 
Bởi lẽ, Thiên Thai/Nước Trời, vẫn cứ là và sẽ là chốn miền ta cùng sống trong và sống với cộng-đoàn 
dân con Đức Chúa ở xã hội. Bởi lẽ, Thiên-Thai/Nước Trời ở đây, lúc này, chính là cộng-đoàn ta chung 
sống, trong đó có giúp giùm, đùm bọc, không ngại ngần.  
 
Cộng-đoàn Thiên-Thai/Nước Trời, lại chính là Thánh-hội ở trần-gian, trong đó không còn ai chỉ mỗi lo-
toan, tranh giành, kèn-cựa đạp nhau mà tiến chức, lên lương hoặc nắm trọn quyền. Ở chốn Thiên 
Thai/Nước Trời hôm nay hay mai ngày, là ở với cộng-đoàn có Thánh Thần Chúa soi sáng, ngự trị. 
 
Cộng-đoàn Thiên-Thai/Nước Trời, vẫn là và sẽ là chốn thánh-thiêng, trong đó có vị thánh Đá Tảng rất 
Phêrô, từng kêu lên vui sướng, những câu nói rất trung-thực như: 

 
“Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay!  
Nếu Ngài muốn,  
con xin dựng tại đây ba cái lều,  
một cho Ngài, một cho ông Môsê,  
và một cho ông Êlia."   
(Mt 17: 3-4)  
 

“Thật là hay! nếu Người muốn” mà sao người người nay chẳng nhớ đến ai để rồi người người cùng tôi 
sẽ đóng lều để ở, mà chỉ nhớ có Môsê hoặc Êlya thôi? Thế đó là vấn đề. Chính đó, là nỗi chết. Bởi thế 
nên, Đức Giêsu lại đã phản-hồi bằng câu nói rất đáng nhớ, mà rằng: 
 

“Ông còn đang nói,  
chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông,  
và có tiếng từ đám mây phán rằng:  
"Đây là Con yêu dấu của Ta,  
Ta hài lòng về Người.  
Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!"  
Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng,  
ngã sấp mặt xuống đất.  
Bấy giờ Đức Giêsu lại gần, chạm vào các ông và bảo:  
"Trỗi dậy đi, đừng sợ!"  
Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa,  
chỉ còn một mình Đức Giêsu mà thôi.” 
(Mt 14: 5-8)  
 

Xem như thế, tức như thể bảo: Thiên-Thai/Nước Trời không ở đâu khác, ngoài Đức Giêsu, là Con Thiên 
Chúa. Bởi, Ngài là tất cả trong mọi sự. Có nghe và làm theo lời Ngài dạy, tôi và người rồi ra, ai ai cũng 
đạt chốn Thiên Thai Nước Trời, vẫn mong muốn. 
 
Để minh-chứng và minh-hoạ điều này, tức: chỉ một điều rằng: Thiên-Thai/Nước Trời là chốn miền ta 
đang sống hiện-tại ở đây, ngay lúc này không gồm tóm chỉ mỗi chuyện tốt đẹp mà thôi, nhưng vẫn có 
những chuyện không hay ho, thực-tế như trang nhật-ký của vị y-sĩ thuộc loại thượng-thừa, như sau: 

 
“Đêm trực lúc 0 giờ 

Một người đàn ông đến cấp cứu vì đau quặn bụng. Khi mình đến khám, ông ta cứ luôn 
miệng nói: Tôi quen anh giám đốc A. Tôi có làm ăn với chị trưởng phòng B. Có lẽ do ông ta nghĩ 
rằng, khi nói ra những mối quan hệ ấy, mình sẽ làm việc chu đáo hơn. Mình đã đáp lời rằng : 
-Anh có thể thôi nói tên và chức vụ của người khác. Anh hãy nói về chính anh đi, tên, chức vụ và 
bệnh của anh. 

Ông ta trố mắt ra nhìn mình, phải mất vài phút sau ông ta mới có thể bắt đầu khai bệnh. 
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Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng hay như vậy, bạn nhỉ? Cứ vỗ ngực tự hào 
chứng tỏ với nhau rằng : tôi là con ông D, cháu bà C, tôi quen biết ông E và có mối quan hệ thân 
thiết với bà F, thay vì chúng ta nói về chính mình. Nhưng một người trưởng thành thật sự lại là 
người luôn tự đứng vững trên đôi chân mình, can đảm chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình, 
không dựa vào ai cả, không đổ thừa ai cả. 
 
0 giờ 30 phút 

Một người phụ nữ 70 tuổi, được đưa đến phòng cấp cứu trong tình trạng suy kiệt nặng, 
da xanh niêm nhạt, thở ngáp cá, toàn thân khai mùi phân dãi. Khi mình xử trí cấp cứu xong, mình 
hỏi hai người con gái ăn bận rất bảnh bao và thơm tho : Bệnh nhân bị bệnh gì trước đây, điều trị 
ở đâu, và diễn tiến nặng bao lâu rồi? 

Mình đã ngỡ ngàng khi nhận được một câu trả lời : Bệnh tim mạch và u hạch gì đó không 
rõ, mẹ tôi đã khó thở cả tháng nay rồi, nhưng tôi nghĩ không sao nên không đưa đi khám bệnh.  
- Hai chị là con ruột? 
- Ừ con ruột. 

Mình im lặng thở dài khi kết quả xét nghiệm và MSCT trả về là bệnh Lymphoma ác tính di 
căn não, di căn phổi, đái tháo đường, suy thận... Làm sao mà cứu chữa? Mẹ thì chỉ có một trên 
đời. 

Tuần trước mình có đi dự đám tang của một bệnh nhân rất thân. Và đã chứng kiến những 
giọt nước mắt ăn năn của người con út. 
- Bác sĩ biết sao không, cả bốn tháng nay tôi chưa gặp mẹ, dù nhà tôi và nhà mẹ cách có vài 
bước chân. Ai ngờ trưa hôm thứ 7, nhận điện thoại báo mẹ đã mất rồi... Giá như tôi ... 

Thật, càng lớn tuổi, mình càng sợ trực cấp cứu. Không phải vì sức khoẻ vì chuyên môn 
hay vì áp lực phải tiếp xúc phơi nhiễm với những bệnh lây nhiễm hay vì có thể bị hành hung bất 
cứ lúc nào. Mà vì cứ phải chạm vào thật sâu bên sau mỗi con người dù mình không muốn... 
 
1 giờ sáng 

Bệnh nhân nam 23 tuổi, cơ thể gầy teo, nấm trắng đầy miệng đến cấp cứu vì tiêu chảy. 
Khi mình giải thích tình hình bệnh và đề nghị nhập viện thì bệnh nhân không chịu vì không có 
tiền.  
- Em điện thoại kêu ba mẹ vào viện đi. 
- Ba mẹ em li dị hồi em còn nhỏ xíu. Em sống với bà, mà bà ở tuốt dưới Vĩnh Long, em nói thiệt, 
em bị nghiện ma tuý đá và bị nhiễm HIV. 
- Nhưng nếu em không nằm viện thì phải làm sao? 
- Em cũng không biết nữa. 

Nhìn cơ thể bệnh nhân chi chít những hình xăm, mái tóc nhuộm vàng khè ... sao mà khác 
quá với cách bệnh nhân trả lời. 
- Em chỉ nghĩ mình đau đến đây để bác sĩ cấp cứu... 

Mình lại thở dài, dù tiếng thở dài chẳng làm đêm ngắn lại. Phần lớn những người sa ngã 
và lầm lạc thường được lớn lên trong gia đình không có hạnh phúc, cha mẹ ly dị, hay nghiện 
rượu, cờ bạc và thuốc lá. Có bao giờ mỗi bước chân đi, mỗi quyết định trong cuộc đời, chúng ta 
đều cẩn trọng? Sinh con rất dễ, nhưng nuôi dưỡng con lại rất khó! Khó vô cùng. 
 
2 giờ sáng 

Một thanh niên sỉn rượu đến để may những vết thương vùng mặt và lưng do bị chém. Khi 
điều dưỡng hỏi phần hành chính, thì anh ta nạt nộ đập bàn : Sao không khâu liền đi, cứ hỏi mấy 
cái vớ vẩn làm gì? 
- Muốn khâu thì phải làm hồ sơ khai tên tuổi bị đánh ở đâu chứ, rồi còn phải kí tên yêu cầu khâu 
chứ. 
- Tao (cóc) khai. Bây giờ tao hỏi tụi mày có khâu không thì bảo? Tụi mày có tin tao chém tụi mày 
bây giờ không? 

Mấy anh bảo vệ nghe ồn ào, báo ngay cho công an. Và thanh niên sỉn rượu vừa thấy 
bóng công an lập tức bỏ chạy. Mới đó còn hùng hổ đòi đâm đòi chém ...Thật, những người có xu 
hướng hung bạo và dễ kích động thường là những người sống trong sự sợ hãi và yếu đuối. 

Vì sao khi đi trên phố mấy thanh niên trẻ hay nẹt bô rồ ga? Vì sao giữa đám đông mấy 
người trung niên kia ăn bận diêm dúa trang điểm cầu kì? Bởi vì trong sâu thẳm họ khát khao 
được chú ý, khát khao được công nhận... nhưng họ chẳng có gì đặc biệt, buộc họ phải hành 
động như thế. Họ lạc loài! 
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3 giờ sáng 

Một người đàn ông, 50 tuổi được đưa vào cấp cứu vì đau đớn vùng hạ sườn phải. Ông ta 
la hét inh ỏi: 
- Bác sĩ đâu rồi? Tụi bây chết hết rồi hả? Tao vào bệnh viện cả tiếng rồi mà chẳng thấy tụi bây 
đâu... 
- Bác sĩ đây, anh mới vào mà, y tá còn chưa kịp lấy dấu hiệu sinh tồn... 

Người nhà vội nói bệnh nhân và quay qua nói với mình : Bác sĩ thông cảm, tại ảnh bệnh 
ung thư đường mật di căn gan, di căn hạch giai đoạn cuối rồi nên đau đớn và hay la hết. Bệnh 
Viện C đã cho về, khuyên gia đình, bệnh nhân muốn ăn gì thì cứ cho... 

Đêm dường như sâu hơn với tiếng thở dài. 
Nỗi đau niềm thống khổ là có thật, luôn hiện diện bên trong mỗi con người. Ai cũng đau 

cũng khổ, có người nhờ nỗi đau mà vượt lên được chính mình, tìm ra được con đường giải thoát 
và an lạc, nhưng cũng có người bị chết chìm trong đó. Lẽ thường, khi người ta gần đến bên kia 
con dốc cuộc đời, cận kề cái chết, người ta sẽ buông bỏ hết những sân si, người ta sẽ chấp nhận 
và mỉm cười... Đằng này ... 
 
Bốn giờ sáng 

Một người phụ nữ đến cấp cứu vì đau đầu ngủ không được. Trong khi mình đang viết 
bệnh án thì nghe bà ta kêu lên: Chú bác sĩ và cô y tá kia, mau trả điện thoại lại cho tôi. 
- Bà coi lại cẩn thận đi, tụi con đâu có lấy điện thoại của bà. 
- Cô nói gì? Chỉ có cô và chú bác sĩ kia lại gần tôi... Không cô thì chú kia lấy. Báo bảo vệ hay 
công an ngay đi. 

Bệnh nhân ngồi bật dậy, khác với lúc mới vào nhăn nhó khó chịu mệt mỏi. 
- Ôi mẹ ơi, mẹ nói cái gì kì lạ vậy? Con giữ điện thoại của mẹ đây. Tại con đi đóng tiền tạm ứng 
nhập viện nên mẹ không biết. 
- Vậy hả? Tao tưởng hai đứa này nó ăn cắp. 

Bé Khánh vừa định lên tiếng, mình vội ngăn lại và thì thầm: Thôi bỏ đi em. 
Mình nhớ một câu chuyện trong Phúc Âm, có người đến hỏi: Nếu ai đó tát vào má con thì 

sao? Chúa Giêsu đã trả lời : Con hãy đưa luôn má còn lại cho người ta tát. Và nếu có ai xin con 
cái áo khoác bên ngoài, con cũng hãy cởi luôn cái áo khoác bên trong mà cho. 

Thường chúng ta chỉ đến với Thượng Đế khi bị đau khổ, mất mát, muốn mà chưa 
được...Và khi chúng ta bị ức hiếp bị bắt nạt, chúng ta mong là luật công bằng, luật nhân quả 
được thực thi. 

Nhưng Thượng Đế luôn im lặng. Ngài dạy: Hãy tha thứ, hãy cho đi nhiều hơn. Bởi chỉ 
những người yếu đuối, thiếu thốn, bị bỏ rơi ... mới dùng đến bạo lực và đi xin. Ngài Đạt Lai Lạt 
Ma từng nói: Cây lúa nào hạt non hạt lép thì nó đứng thẳng vươn cao. Còn những cây lúa nặng 
trĩu hạt luôn oằn mình xuống dưới thấp. Cái Tôi của ai nhỏ bé thì tâm-lượng người đó mênh 
mông! (trích Nhật-ký của Giáo sư Tôn Thất Tùng) 
 

Nghe kể chuyện thực-tế ở chốn Thiên-Thai/Nước Trời rồi, giờ đây mời bạn và mời tôi, ta đi vào vườn 
hoa văn-nghệ có những câu hát không xa vời thực-tế như câu ca do nghệ-sĩ trích ở trên cứ hát đi hát lại 
mãi rằng: 
 

“Nhìn trong đôi mắt đẹp, lòng chợt vui như say; 
kìa đường lên Thiên Thai, kìa đường lên Thiên Thai 
Ấy đường qua ngõ mắt thơ ngây, tiếng nhạc êm lẫn tiếng thơ say, 
Đưa hồn anh lạc vào tận tim ai.” 
(Hoàng Nguyên/Hồ Hoàng Phương – bđd) 
 

Hát thế rồi, hẳn bạn và tôi, ta đã tìm ra con đường lên Thiên-Thai nay cứ sống sự thật cuộc đời, với đời 
và trong đời, giữa mọi người. 
 

Trần Ngọc Mười Hai 
Vẫn cứ sống một đời rất thực; 
Nhưng ít khi hỏi người, hỏi mình 
tự bao giờ.  
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Mục lục - Chuyện phiếm đạo đời tập 11  

1. "Mặt trời mặt trời đã lên"   

2. "Tôi vẫn sống! Tôi vẫn ăn! Tôi vẫn thở!"   

3. "Đàn chim tha phương lạc loài đôi cánh nhỏ"   

4. "Tôi đưa em sang sông, chiều xưa mưa rơi âm thầm"   

5. "Trong quan tài buồn hồn nghe thêm trống vắng"   

6. "Vương sầu nơi nao, ý thắm tàn mau"   

7. "Yêu Em như thuở nào"    

8. "Sống sót  trở về, trên đường làng tươi mát"   

9. "Chiều mưa không có em"   

10. "Đứa bé đến trường bằng xe anh đạp"   

11. "Nếu xa nhau anh xin làm mây thu"   

12. "Em ra đi mùa thu! mùa thu không trở lại"   

13.  "Một mùa sao sáng đêm Noel Chúa sinh ra đời"   

14. "Đôi khi ta muốn thóat ly"   

15.  "Hầy hô! Hây hồ! Ta đi vô vườn dừa"   

16. "Có một bận, em ngồi xa anh quá"   

17. "Làm sao, giết được người trong mộng"   

18. "Từ khi mới ra đời..."   

19. "Mỗi lần em về là gió lộng đường đi"   

20. "Em ơi nếu biết thế"   

21. "Môi nào hãy còn thơm, cho ta phơi cuộc tình"   

22. "Chắp tay lạy người cho xin nụ cười"    

23. "Em ơi! quên đi bao nhiêu xót xa"   

24.  "Tôi có người em nhỏ, xanh xanh đôi hàng mi"   

25. "Tình là một truyện muôn màu"   

26. "Trả lại anh, câu yêu mà anh đã tặng"    

27. "Tôi bảo mãi mà tôi không nghe không nghe"   

28. "Trên đồi xanh chiều đã xuống dần"   

29. "Lời nào muốn nói nhưng chuốc sầu thêm thôi" (  

30. "Hôm qua tiễn em đi..."  

31. "Lòng tê tái vương nhờ nhung"   

32. "Chiều nay có mùa thu về"   

33. "Bạn lòng thân mến,..."  

34. "Rồi mai đây có khi em quay về nơi cũ"   

35. "Xin tình yêu giáng sinh,"   

36. " Gửi tới em!Gửi tới em! Gửi tới em!"   

37. "Vết lăn vết lăn trầm"   

38. "Xuân đến trên muôn nơi,"   

39. " Em hỏi anh có bao giờ,.."   

40. " Một lần chơt nghe quê quán tôi xưa, "   

41. "Trên con đường một mình anh về"   

42. "Cầm tay em anh hỏi"   
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Phụ lục  

1. Cảm ơn anh tôi đã nhận được tác phẩm mới in nhất cùa anh. anh luôn luôn nhớ tới tôi mỗi lần có tác 

phẩm mời ra đời. Một lần nữa, xin cám ơn thịnh tình của anh. Tôi luôn cảm phục sức viết rất khỏe của 

anh, nó phản ảnh một say mê ngoại thường. Mong anh tiếp tục lòng say mê này để phục vụ người đọc." 

( Vũ Văn An- Beverly Hills, Sydney) 

2. "Cảm ơn anh Tá. Em là lớp út của Vũng Tàu. Nhớ thương các Anh nhiều. Em vẫn thường xuyên đọc 

các bài viết của anh... Không phải là chuyện phiếm mà là những lời chia sẻ sống động hàng tuần. Mong 

anh luôn vui khỏe và là tài công giỏi hướng dẫn anh chị em "cùng ra khơi". (Nguyễn Hòang- Việt Nam) 

3. "Không thích gì hơn khi được sự đồng ý và lời mời của anh. Em biết anh đã rất lâu lâu rồi. Chỉ không 

dám thấy người sang bắt quàng làm họ nên giờ này mới toại nguyện.  

Chúc anh và gia đình luôn được bình an trong Thiên Chúa" ( Lê Văn Lâm- Việt Nam)  

4."Sách của Bố không ế đâu! con nghĩ con cũng nên đưa các CDs Chuyện Phiếm Đạo Đời của Bố đặt 

vào máy trên xe để cho hai đứa nhóc nhà con nó được nghe giọng Ông Nội đọc và nói." (Nguyễn Thị 

Minh Thư, Sydney) 

  

 

  
 
 

 
     
 
          


