
TRẦN NGỌC MƯỜI HAI 

 

 

CHUYỆN PHIẾM  

ĐẠO ĐỜI 

 

 

TẬP 12 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TRẦN NGỌC MƯỜI HAI 

 

CHUYỆN PHIẾM  

ĐẠO ĐỜI 

 

TẬP 12 

An Phong Sydney 

2017 

Cùng một tác giả 

oOo 

Chuyện Phiếm Đạo Đời   I – nxb An Phong Sydney 2008 
Chuyện Phiếm Đạo Đời  II – nxb An Phong Sydney 2008 

Chuyện Phiếm Đạo Đời III – nxb An Phong Sydney 2009 
Chuyện Phiếm Đạo Đời IV – nxb An Phong Sydney 2010 

Chuyện Phiếm Đạo Đời  V – nxb An Phong Sydney 2011 
Chuyện Phiếm Đạo Đời VI – nxb An Phong Sydney 2012 
Chuyện Phiếm Đạo Đời VII – nxb An Phong Sydney 2013 

Chuyện Phiếm Đạo Đời VIII – nxb Hồng Đức 2014 

Chuyện Phiếm Đạo Đời VIII – nxb Hồng Đức 2014 

Chuyện Phiếm Đạo Đời IX – nxb Hồng Đức 2014 

Chuyện Phiếm Đạo Đời X – nxb Hồng Đức 2015 

Chuyện Phiếm Đạo Đời XI – nxb Hội Nhà Văn 2016 

 

Suy niệm năm A do Lm Frank Doyle sj viết - Mai Tá dịch 
Suy niệm năm B do Lm Frank Doyle sj viết - Mai Tá dịch 

         Suy niệm năm C do Lm Frank Doyle sj viết - Mai Tá dịch 

         Phaolô, Vị thánh của mọi thời do Lm Kevin O’Shea CSsR viết – Mai Tá dịch 
         Lời Chúa Sẻ San năm A do Lm Kevin O’Shea CSsR viết  – Mai Tá dịch 

Lời Chúa Sẻ San năm B do Lm Kevin O’Shea CSsR viết  – Mai Tá dịch 
         Lời Chúa Sẻ San năm C do Lm Kevin O’Shea CSsR viết  – Mai Tá dịch 



 

   LỜI BẠT 

Thưa quý vị và các bạn, 

Một lần nữa, tôi lại được tác giả Trần Ngọc Mười Hai giao phó trách nhiệm viết lời 

bạt cho Chuyện Phiếm Đạo Đời tập 12 vốn xuất-phát từ sự tin-tưởng cảm mến dành 

cho một người từng đồng hành với tác giả từ Chuyện Phiếm Đạo Đời tập 1 phát 

hành cách đây 10 năm. Theo cách nào đó, thì viết lời bạt cho Chuyện Phiếm Đạo 

Đời không phải là chuyện đơn giản. Lại càng không phải là chuyện  giản đơn khi viết 

những giòng chữ như thế cho Chuyện Phiếm Đạo Đời tập 12 sau 11 lần liên tiếp. 

Thế nhưng trước một sự quý mến đặc biệt của tác giả, thì bản thân tôi chỉ biết vui vẻ 

nhận lời.    

Thôi thì, nếu hiểu ý nghĩa của Lời Bạt là ‘dọn cỗ’ cho độc giả xơi - kể cả mới lẫn cũ 

mà chắc chắn đã có người từng biết và yêu mến tác giả Trần Ngọc Mười Hai  ngay 

từ tập 1 - nay lại  xin gửi đến quý vị và các bạn một vài suy nghĩ cảm nghiệm rất 

riêng tây. Qua Chuyện Phiếm Đạo Đời tập 12, tác giả  Trần Ngọc Mười Hai vẫn tiếp 

tục con đường mình đi, khi đề cập đến những vấn đề thời thượng/nóng bỏng trong 

cuộc sống thực tế, qua hình thức chuyện Phiếm ý nhị  lồng trong các nhạc phẩm trữ 

tình quen thuộc và thích hợp. 

Nếu là tín đồ Công Giáo thì hẳn ai cũng quá quen thuộc với một ý tưởng lạc quan 

trong Tân Ước có nói rõ : “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm sẽ thấy, hãy gõ thì sẽ mở”. 

Thế nhưng, vấn đề là khi ta cầu và xin, không nhất thiết là lúc nào cũng được toại 

nguyện. Chúng ta cầu xin cho người thân hoặc cho chính mình và biết chắc là 

những lời cầu đó không hẳn sẽ được nhậm lời. Tình huống ‘không được nhậm lời’ 

có thể trở thành vấn nạn nhức nhối cho những ai đang trong hoàn cảnh thử thách 

hoặc vào lúc thập tử nhất sinh. Nhiều người tự hỏi: Sao Chúa lại im hơi lặng tiếng 

đến thế? Sao Ngài không đáp trả lời cầu của họ? Sao Ngài lại lánh mặt?  Sao Ngài 

vẫn cứ làm ngơ? Từ đó, có câu hỏi được tác giả Trần Ngọc Mười Hai đặt ra là: liệu 

Chúa có bỏ loài người không? Hay Thiên Chúa đã chết thật rồi? như qua bài 15 và 

24 trong  Chuyện Phiếm Đạo Đời tập 12. Các câu hỏi này được lồng trong hai nhạc 

phẩm "Này Em Còn Nhớ" của Trịnh Công Sơn và Bài "Không Tên Số 7" của Vũ 

Thành An.  

Một đề tài khác mà tác giả Trần Ngọc Mười Hai cũng đã khai thác trong Chuyện 

Phiếm Đạo Đời tập 12 là chuyện hôn nhân, chuyện tình yêu nam nữ. Qua câu 

chuyện Adong/Eva, kinh thánh nhấn mạnh đến sự bình đẳng giữa nam và nữ. Còn 

triết gia Platô, lại  nhắc đến huyền thoại con người bị cắt đôi và mỗi người chỉ là một 

nửa của nhau và nửa này luôn trên đường tìm kiếm nửa kia của mình. Chính vì thế 

mà nam và nữ lệ thuộc vào nhau; và cũng từ đó,  tình yêu là một đòi hỏi không cho 

phép ta được sống yên thân một mình. Chính trong ý thức đó mà tác giả Trần Ngọc 



Mười Hai trong bài 3 và 31 – qua hai nhạc phẩm "Ta Yêu Em Lầm Lỡ" và "Tiếng Hát 

To" của Phạm Duy - đã đề cập đến vai trò của phụ nữ ở tây phương cũng như 

phương đông, chuyện tái giá, chuyện ly dị và trong đời sống vợ chồng có nên đặt 

câu hỏi ai khôn hơn ai? Nghi thức rửa chân thứ năm tuần thánh có nên gồm đàn 

ông và phụ nữ? (bài 2), chuyện mẹ chồng nàng dâu (bài 5) qua hai nhạc phẩm 

"Trăm Năm Bến Cũ" – thơ Lưu Trọng Văn, nhạc Phạm Duy và "Con Tim Đã Vui Trở 

lại" của Đức Huy.   

Trong cuộc sống của một tín đồ Công Giáo, đâu là phương cách cầu nguyện thích 

hợp hơn cả? Chuyện đi lễ hay nói chung là nghi-thức phụng-vụ phải được nhìn như 

thế nào? Phụng vụ - bao gồm thánh lễ - không chỉ là sáng kiến của con người, mà 

còn là một sự thông hiệp tuyệt-vời giữa giáo hội hoàn-vũ và cộng đoàn các thánh 

trên trời. Điều thực sự cao cả ở đây,  là thiên đình đã mở rộng cửa mời ta gia nhập 

vào với ca đoàn thiên quốc, xóa bỏ làn ranh ngăn cách giữa trần gian và thiên quốc. 

Phụng vụ luôn sống động trong quá trình lịch sử; và bản chất phụng vụ không thay 

đổi mặc dầu Công Đồng Vatican 2 có nhắc đến chuyện cải tổ phụng vụ. Thế nhưng, 

cải tổ không có nghĩa cắt đứt với truyền thống. Vấn đề này, tác giả Trần Ngọc Mười 

Hai đã đặt ra một số câu hỏi như: ý nghĩa của tiệc thánh, tại sao phải đi lễ ngày chủ 

nhật (bài 1) qua nhạc phẩm "Một Lần Cuối" của Hoàng Thi Thơ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Một số điểm nổi bật trong các Chuyện Phiếm Đạo Đời của tác giả Trần Ngọc Mười 

Hai là các câu chuyện kể thu lượm ở đây đó, được tác giả đặt vào đúng chỗ để minh 

họa những điều mà tác giả muốn giãi bày. Có lẽ, nhiều độc giả cũng sẽ đồng ý là 

những câu chuyện đó đã để lại nhiều âm hưởng trong tâm tư mình, mỗi khi các vị ấy 

đọc xong một chuyện nào đó để phiếm. Điều đáng nói hơn nữa,  là các câu chuyện 

đó – khi thực hiện dưới hình thức CD, tác giả đã dành rất nhiều thời gian để tìm 

kiếm ‘diễn viên’ – tuy vẫn biết đó chỉ là những tài năng khiêm tốn – để diễn đọc các 

câu chuyện với hy vọng lột tả được phần nào nội dung của câu chuyện, hơn là chỉ 

đọc cho đúng mặt chữ. Tới đây, chúng tôi không thể không ghi nhận sự thành tâm 

thiện chí từ một số ‘tài năng’ như các anh chị Thế Công, Thanh Hương, cô Tuyết 

Trinh, Thanh Xuân, chị Mai Đàm ……đã luôn sẵn sàng tiếp tay với tác giả Trần 

Ngọc Mười Hai để thực hiện các CD này.  

Một ước vọng mà tác giả Trần Ngọc Mười Hai thường tâm sự với anh em – là  dầu 

cho anh có bỏ nhiều công sức cho việc in ấn và thực hiện CD đi nữa – thì chỉ cần có 

được MỘT độc giả, hoặc MỘT thính giả cảm thấy rung động với những gì mà tác 

giả gửi gấm trong sách ông viết, hay trong CD ông đọc, cũng đủ làm cho tác giả toại 

nguyện rồi. 

Mong rằng, ước vọng đơn sơ và chân thành của tác giả Trần Ngọc Mười Hai qua 

Chuyện Phiếm Đạo Đời tập 12 sẽ được đáp trả cách toại nguyện. 

Mong thay 



Vũ Nhuận - Đầu năm 2017      

            

 

1. “Anh vuốt tóc em, anh vuốt tóc em,” 
một lần cuối, một lần cuối cùng, rồi thôi....  

Anh hốt trăng thanh, trên áo em xanh, 
một lần cuối, như những lần đó xa xôi....  

Anh nắm tay em,  
anh nắm tay em, 

một lần cuối, một lần cuối,  
một lần cuối cùng, 

để còn thấy đời êm lần cuối.  
Một lần cuối cùng, thôi em ơi!” 

(Hoàng Thi Thơ – Một Lần Cuối!)  
 
(1Cor 14: 14-16) 
 
Vuốt tóc em, chỉ một hay nhiều lần, thì đã sao! Hà cớ gì, anh lại cứ phải bảo đấy “lần cuối, 
lần cuối cùng thôi em ơi” để làm gì? Thôi thì, anh muốn bảo: lần đó là lần thứ mấy cũng 
được, miễn là anh đừng hù doạ như các “ông thần/bà thánh” ở nhà Đạo cứ giở Tin Vui/Tin 
Mừng ngày của Chúa ra mà doạ đám “trẻ người non dạ”, nay không còn hợp thời nữa. 
 
Không tin ư? Thì đây, mời bạn nghe tiếp lời bàn của đấng bậc Đức Thày “lờ mờ” ở Sydney 
hẳn sẽ rõ. Nhưng, trước khi nghe lời “đức ngài” phán, ta hãy nghe thêm câu ca rất “héo hắt” 
như sau:  
 
“Thế là héo hắt cho nhau!  
Thế là nước mắt đêm thâu!  
Thế là mãi mãi, và mãi mãi tình sầu  
Thế là tiếng khóc thiên thâu!  
Thế là mãi mãi thương đau!  
Thế là mãi mãi, và mãi mãi xa nhau  
 
Anh hát cho em nghe, anh hát cho em nghe,  
một lần cuối, một lần cuối cùng, rồi thôi.  
Anh chết trong mắt em!  
Anh chết trong mắt em, một lần cuối! như những lần đó ... xa xôi.  
Anh khóc trên vai em, anh khóc trên vai em, một lần cuối,  
một lần cuối, một lần cuối cùng, để còn thấy lòng run lần cuối.  
Một lần cuối cùng thôi, em ơi !  
 
Anh khóc trên vai em, anh khóc trên vai em,  
một lần cuối, một lần cuối, một lần cuối cùng,  
để nhìn thấy tình yêu lần cuối.  
Một lần cuối cùng thôi, em ơi  
Một lần cuối cùng thôi, em ơi !  
Một lần cuối cùng thôi, em ơi !  
Một lần cuối cùng thôi, em ơi ! 
(Hoàng Thi Thơ - bđd) 
 



Đấy thấy chưa, hỡi bạn và tôi là các cụ thân thương, trìu mến! Người ngoài đời có hát gì thì 
cứ việc hát, nhưng sao lại ỷ ôi, mềm ngọt như đấng bậc nhà Đạo cứ rao-truyền những câu 
hỏi/đáp rất “phán bảo” ở bên dưới: 
 
“Thưa Cha. Con đây vẫn luôn thắc mắc chuyện của Giáo-hội thời tiên-khởi lần đầu tiên thiết-
lập luật Đạo buộc con dân phải đến nhà thờ dự thánh-lễ mỗi ngày Chúa Nhật. Câu hỏi của 
con hôm nay, là: có chuyện ấy vào năm tháng ngày giờ ở thế-kỷ đầu-tiên không?” 
 
Lại một câu hỏi về giáo-luật và giáo-sử, được chuyển đến Tuần Báo Công giáo Sydney, đã 
có lời đáp như sau: 
 
“Đây là câu hỏi rất hay khiến tôi phải trả lời ngay rằng: Không! Hội thánh Chúa khi xưa chưa 
có luật buộc đi lễ nhà thờ vào mỗi Chúa Nhật, ở các thế kỷ đầu có bao giờ cần như thế hết. 
Kitô-hữu thời đầu từng coi Thánh lễ ngày Chúa Nhật là việc hệ-trọng, nên họ vẫn quyết-tâm 
tham-dự dù đôi lúc cũng kéo theo nhiều hiểm-nguy, hệ-luỵ. 
 
Tưởng cũng nên nhớ rằng: vào các thế-kỷ đầu đời, ngày Chúa Nhật ở đế quốc La Mã không 
hề là ngày nghỉ ngơi bao giờ, thế nên các Kitô-hữu vào thế kỷ đầu đã phải dậy thật rất sớm, 
để đi Lễ. 
 
Ta biết được điều này là nhờ bức thư của Pliny Người Trẻ Tuổi là viên thống-đốc người La 
Mã đã trị vì vùng Pontus-Bithynia, viết vào năm 112 cho hoàng đế Trajan xin ý-kiến về việc 
bách-hại người theo Đạo Chúa. Ông viết thư bảo rằng: người đi Đạo thường gặp nhau vào 
một ngày nhất-định trước khi mặt trời mọc…”  
 
Ông còn nói: sau khi tụ tập gặp nhau vào sáng sớm, những người đi Đạo nói ở đây đã tản 
mác ngay lập tức, sau đó mới quay trở lại cùng san sẻ hưởng thụ phần thức ăn bình thường 
trong ngày”, có lẽ ông đề-cập đến Tiệc Lòng Mến Agapè, là bữa ăn thân-thiện được mọi tín-
hữu thời đó san-sẻ cho nhau vào thế kỷ đầu. 
 
Dù có bị theo dõi, bách-hại đến thế nào đi nữa, các Kitô-hữu lúc ấy vẫn gia-tăng lòng đạo và 
con số các vị này cũng tăng đều. Thống-đốc Pliny Người Trẻ Tuổi còn viết thêm, rằng: “dân-
chúng thuộc đủ mọi thành-phần, mọi lứa tuổi, trai hoặc gái đều đã và sẽ can dự vào cuộc 
lùng bắt rất cần-thiết. Bởi lẽ, lối dị-đoan mê tín này rất lây lan không chỉ tại các thành-phố 
lớn mà thôi, nhưng còn lan rộng sang các làng mạc và quận huyện ở vùng quê nữa…” 
 
Lời chứng về lòng tin và việc hiến-tế hy-sinh của các tín-hữu quyết tham-dự thánh lễ Ngày 
Chúa Nhật xảy đến trong cuộc bách-hại do hoàng-đế Diocletian lập vào năm 303. Tại 
Abitene thuộc Tunisia khi ấy có một nhóm tín-hữu gồm 49 người đã tụ tập tại nhà riêng của 
người trong nhóm vào mỗi Chúa Nhật để dự thánh-lễ cho đến một ngày kia họ bị bắt giữ và 
giải cho vị Phó Lãnh Sự là người La Mã.  
 
Khi một trong các vị này hỏi các vị này rằng: tại sao họ để cho tín-hữu Đạo Chúa đến nhà 
mình để dự thánh-lễ, thì ông trả lời: “Chúng tôi không thể sống, mà không có thánh-lễ.” Sách 
Công vụ Các Thánh Tử Đạo có viết:  
 
“Ôi khùng điên, ôi khờ dại là những câu hỏi của quan án! Cứ như thể tín-hữu Đức Kitô lại có 
thể sống mà không có Thánh-lễ ngày Chúa Nhật được sao? Hoặc, thánh lễ Chúa Nhật mà 
lại không có giáo-dân tham-dự sao có thể cử-hành được. Kìa Satan loài quỷ dữ, người 
không biết rằng: chính thánh-lễ Ngày Chúa Nhật làm nên Kitô-hữu và Kitô-hữu là những 
người làm nên thánh-lễ sao? Bởi thế nên, người ta không thể sống được mà lại không có 
thánh-lễ ngày của Chúa, được.”  
 



Hội thánh không ra luật lệ bắt buộc mọi người phải tham-dự thánh-lễ vào thời đó. Đó là 
thành-phần cuộc sống của tín-hữu Đức Kitô mặc dù họ bị nguy-cơ sống chết gì cũng không 
sợ.  
 
Trong Tông-thư Dies Domini (Ngày của Chúa), Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II có bình-
luận: “Hội-thánh ta, dù thời-gian đầu không coi việc này là cần-thiết đi nữa, Hội-thánh vẫn 
không ngừng xác-nhận rằng đây là sự bó buộc của lương-tâm dấy lên từ nhu-cầu nội-tâm 
của các tín-hữu vào các thế-kỷ đầu tiên, là như thế.  
 
Mãi sau này, khi thấy tín-hữu của ta bắt đầu lơ-là hoặc ít hăng-say như trước, Hội-thánh mới 
nói rõ bổn phận phải tham-dự thánh lễ Chúa Nhật. Thường thì, đây là sự khích-lệ hơn là bắt 
buộc; nhưng, vào những lúc khiến Hội-thánh phải tiến đến các lý-lẽ mang tính cách giáo-luật 
đặc-biệt. 
 
Đây là trường-hợp của các công-hội địa phương có từ thế kỷ thứ tư  trở về sau. Đặc biệt là 
Công-hội Elvira vào năm 300 khi đó có nói đến luật buộc dự lễ nhưng không đề-cập đến 
việc đền tội sau khi bỏ lễ những ba lần.  
 
Đặc biệt hơn cả, là từ thế-kỷ thứ 6 trở đi (như ở Công-hội Agde vào năm 506) quyết-định 
của các Công-hội như thế đã dẫn đến việc thực-hành trên toàn thế-giới, và tính bó buộc đã 
trở-thành chuyện bình thường mà thôi.” (X. Dies Domini đoạn 47) 
 
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã giải-thích rằng: trong Điều luật trong Giáo-luật năm 
1917 có nói là Hội-thánh lần đầu tiên ban hành việc bó buộc dự lễ ngày Chúa Nhật theo 
hình-thức một điều luật. Và Giáo luật hiện-hành đã ban hành từ năm 1983 lặp lại cũng một 
luật buộc như thế vẫn bảo rằng: Vào ngày Chúa Nhật và và các ngày lễ khác, mọi tín-hữu 
đều được yêu-cầu đến dự thánh-lễ như một luật buộc.” (Giáo luật số 1247 và Tông Thư 
Dies Domini đoạn 47) 
 
Hỏi rằng mọi tín-hữu ngày nay có được lòng tin như các Kitô-hữu thời tiên-khởi và có tham-
dự thánh-lễ ngày Chúa Nhật do động-lực của tình thương-yêu thúc đẩy hay không, đôi khi 
còn kèm theo một vài sự hy-sinh nữa không đấy? Đó là câu hỏi đặt ra cho mỗi người và mọi 
người chúng ta.” (X. Lm John Flader, Did the early Church have a law about Mass on 
Sunday? The Catholic Weekley 08/5/2016 tr. 22) 
 
Thật ra, “Đức ngài” có phán và có bảo cũng vẫn là những lời bảo ban và chuyện phán bảo 
“xưa rồi Diễm” ở giáo-triều nhiều triết-học, triết-lý rất nhân duyên.  
 
Quả thật, anh cứ “vuốt tóc em” rồi em lại “vuốt tóc anh” như thế mãi rồi lại hỏi những 
câu/những điều như thế về thánh-lễ rất “Misa”, nghe cũng hơi lạ. Lạ hơn nữa, là khi đức 
thày còn bảo rằng: chuyện lễ lạy nhà thờ vẫn có luật và lệ đấy chứ!  
 
Thật ra thì, luật và lệ là những điều/những chuyện làm nức lòng người nghe và chịu đi lễ để 
khỏi thắc mắc những tháng ngày còn lại trong đời, rất rối bời chuyện đạo đức. 
 
Thật ra thì, suy tư đến thế nào đi nữa, giờ đây vẫn xin mời bạn/mời tôi, ta tiến lên thêm 
bước nữa vào chốn dân-gian Lời Vàng có những điều vẫn được đấng thánh-hiền nhắc nhở 
rằng: 
 
“Thật vậy, nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ  
thì lòng tôi cầu nguyện,  
nhưng trí tôi chẳng thu được kết quả gì.  
Vậy, phải làm sao?  
Tôi sẽ cầu nguyện với tấm lòng,  
nhưng cũng cầu nguyện với trí khôn nữa.  



Tôi sẽ ca hát với tấm lòng,  
nhưng cũng ca hát với trí khôn nữa.  
Quả thế, nếu bạn chỉ chúc tụng với tấm lòng thôi,  
thì làm sao hạng người ngoài cuộc có thể thưa "A-men"  
lúc bạn dâng lời tạ ơn,  
vì người đó không biết bạn nói gì?” 
(1Cor 14: 14-16)   
 
Thật sự, thì nếu suy tư/tụng niệm nhiều hơn nữa về thánh-lễ Misa hay Tiệc Lòng Mến  ở 
nhà Đạo, ta cũng thấy nảy ra nhiều ý-tưởng từng nghe biết từ các đấng bậc khác, rất như 
sau: 
 
“Những ai cho rằng mình là kẻ bước theo chân Chúa, vẫn tham dự đều Tiệc Thánh, một 
cách năng động hay thụ động, mà lại không tha thiết làm thành viên cộng đoàn tình thương 
của Chúa, ắt chỉ hưởng lợi ích của Bí tích Thánh Thể, rất ít. 
 
Tham dự Tiệc Thánh, còn là hành vi cảm tạ. Bởi, nếu tầm nguyên ngôn ngữ, ta sẽ thấy cụm 
từ “Thánh Thể” có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp, mang ý nghĩa của một cảm tạ. Nên nhớ là, 
trong mọi việc, Thiên Chúa thể hiện tình thương cho ta qua sự sống của Đức Giê-su, và Lời 
Ngài dạy. Qua nỗi đau, cái chết và sự sống lại của Ngài, mà thôi.  
 
Bởi thế nên, khi tham dự Tiệc Thánh, ta nhớ đến Đức Chúa của Tình Yêu. Nhớ, để cảm tạ. 
Nhớ, để yêu thương. Cảm tạ, vì ta đã được Tình yêu Chúa đánh động, và đi vào cuộc sống 
của ta. Đánh động, qua kinh nghiệm bản thân, của mỗi người. Dự Tiệc Thánh, là đi vào với 
chiêm ngắm và cảm tạ mọi phúc lành, Ngài ban cho sự sống. 
 
Dự Tiệc Thánh, còn là cử hành sự kiện mình trở nên thành viên đích thực của cộng đoàn. Vì 
thế, ta sẽ cử hành trong vui tươi, đậm nét thân thương tình bằng hữu. Vui tươi, vì Tiệc 
Thánh Thể, tự bản chất, không tạo ra cộng đoàn.  
 
Nhưng, khi dự Tiệc Thánh, ta biết rõ ràng cộng đoàn có mặt ở đó, đang quây quần tề tựu, 
rất tươi và rất vui. Tham dự Tiệc Thánh, không chỉ có nghĩa là “xem lễ”, bước đến nhà thờ 
để “đi lễ”, rất cá thể. Dự Tiệc Thánh, cũng chẳng cốt để giữ điều răn Hội thánh, là: “Hãy giữ 
ngày Chúa Nhật”.  Dự Tiệc Thánh, hay giữ ngày Chúa Nhật, không thể là như đi xem 
hát/diễn kịch, để giải trí. Không phải để ta lãnh nhận điều gì có lợi, dù vật chất hay tinh thần. 
Nhưng tham dự Tiệc, là cho đi. Cho rất nhiều. Cho toàn bộ con người mình, hầu liên kết 
hiệp thông. 
 
Tiệc Thánh là một Bí tích, điều này có ý nghĩa còn lớn hơn cả ý nghĩa đến dự chỉ để dâng 
lên đồ cúng kiến, tế thần. Tiệc Thánh, là thước đo chất lượng của tình bằng hữu, nơi cộng 
đoàn. Đo, là đo cả bản chất và tình trạng của cộng đoàn, nữa. Cộng đoàn nào sinh động, ắt 
không thể cử hành Tiệc Thánh theo cách lê thê, đáng chán. Nơi nào, không có tinh thần 
cộng đoàn theo đúng cách thì nơi ấy không thể có Tiệc theo đúng nghĩa. Dù nguyện đường 
có hoành tráng. Phẩm phục có uy nghi. Ban hợp xướng có tiếng hát thanh trong thiên thần 
đi nữa, thì Tiệc Thánh ta dự vẫn không mang ý nghĩa đích thực được. 
 
Có giáo-dân nọ đến dự Tiệc Thánh rất thường nhưng vẫn tự hỏi: sao ta cứ phải “đi lễ”, mà 
không thể cầu-nguyện ở nhà được nhỉ? Đúng thế. Ai cũng có thể ở tại nhà, mà nguyện cầu. 
Nhiều khi, nhà là chốn ấm nguyện cầu, rất tốt.  
 
Nhưng, Tiệc Thánh đâu chỉ là thời gian để nguyện cầu. Thánh lễ chính là Bữa Tiệc. Là, 
mảng thời gian để ta vui mừng với cộng đoàn thân thương, ta lui tới. Và tiệc vui thánh, 
không thể thực hiện một cách riêng lẻ, ở tại nhà. Mà, chỉ có thể thực hiện trong chung vui, 
với nhau. Chung cộng đoàn. Cùng cộng đoàn…” (X. Lm Frank Doyle, Suy Niệm Lời Ngài 
Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa, nxb Tôn Giáo 2013 tr. 107-108) 



 
Thật ra thì, nhiều người-đi-Đạo sống trong đời, đôi lúc vẫn lẫn lộn sự Đạo với chuyện đời 
đến độ họ-và-tôi không nắm bắt được cốt cách cùng ý chính việc tham-dự Tiệc Lòng 
Mến/Thánh Thể còn mang nặng ý-nghĩa chính-yếu của những tương-quan mật thiết giữa 
người với người, như đấng bậc ở trên còn nói tiếp: 
 
“Bởi thế, những gì ta cử hành khi tham dự Tiệc Thánh, vẫn nói lên kinh nghiệm sẻ san, cùng 
đem cho nhau tư cách vui tươi, của cộng đoàn. Và khi bắt đầu phần rước Chúa vào lòng, 
cộng đoàn ta cùng nhau dâng lên lời nguyện cầu mà Đức Giê-su đã chỉ dạy. Đó chính là lúc, 
ta ngỏ lời với vị Cha Chung của ta ở trên cao, chứ không phải với người cha riêng của một 
ai. Qua ngỏ lời, ta cầu Chúa ban cho mọi người có đủ cơm bánh hằng ngày.  
 
Cầu mong cho nhau, được ơn tha thứ, biết làm hoà. Làm hoà, bằng cử chỉ tay trong tay nắm 
thành vòng. Và làm hoà, bằng lời chúc bình an cho nhau. Tức, cử chỉ của sự thân thương 
tình bằng hữu. Của tình an hoà biết thứ tha hết mọi người, trước khi bước lên bàn thánh đón 
Chúa vào ngự trong cung lòng của chúng ta.       
 
Thực hiện động tác an bình hài hoà, tất cả chúng ta sẽ nhớ lại Lời Ngài ở Núi thánh: “Vậy, 
khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ người anh em đang có chuyện bất bình 
với anh, hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh/em ấy đã, rồi trở lại 
dâng lễ vật của mình. (Mt 5: 23-24). 
 
Nói cho cùng, nếu không chuẩn bị, ta không thể có được tình an hoà bằng hữu, khi đến với 
cộng đoàn, ở nhà thờ. Đến dự Tiệc, là ta đã sẵn sàng mang niềm vui tặng trao mọi người. 
Giáo xứ nào, nếu chỉ lo tổ chức thánh lễ rềnh rang cho có mà chẳng thiết tha gì chuyện 
buồn/vui xảy đến, với người xứ mình.  
 
Thì nơi ấy, sẽ trở thành giáo xứ khô cằn, rẫy chết. Tiệc Thánh lúc đó, chỉ là thói quen nhàm 
chán, đáng từ bỏ. Tiệc Thánh, phải là Tiệc sinh động của cộng đoàn. Cho cộng đoàn. Và do 
cộng đoàn thực hiện. 
 
Giáo xứ năng động, không chỉ là toà kiến trúc, nguy nga có thánh lễ, có bài giảng và có đàn 
hát, rất hăng say. Nhưng, là cộng đoàn tươi vui, biết dựng xây tình yêu thương con cái 
Chúa, trong hiệp nhất.  
 
Và, Tiệc Thánh, là dấu chỉ của cộng đoàn vui tươi sinh động, ở giáo xứ . Ở nơi đây, Đức Kitô 
đang hiện diện sống động trong mọi người. Qua mọi người. Ngài hiện diện, như một tổng 
thể có Thân Mình rất Thánh, hiệp thông. Liên kết. Hiểu được ý nghĩa đích thực của Tiệc, ta 
sẽ nhận ra Lời Ngài vẫn chờ và vẫn đợi mọi người. Cả vào lễ Mình Máu Chúa, rất hôm nay.” 
(X. Lm Frank Doyle, sj sđd tr. 109) 
 
Thế mới biết, nhiều lúc bầy tôi đây hay bạn bè đó vẫn hay quên sót hoặc hiều lầm ý-nghĩa 
của Bữa Tiệc Lòng Mến của nhà Đạo, đến độ cứ “đi và làm” như cỗ máy. Chứ, chẳng hiểu 
rõ mục đích của “đi-và-làm” theo hiệu-lệnh của Đức-Chúa-Tình-Yêu của tôi và của bạn, 
muôn đời là thế. 
 
Thế mới hiểu, rằng: nhà thơ nọ bị tiếng là “ngớ-ngẩn” hoặc “lẩn-thẩn” sao đó, nhưng vẫn có 
những nhận-định rất ư là “trải-nghiệm đời” về nhiều thứ như bài thơ “Đừng Tưởng” sau đây: 
 
“Đừng tưởng cứ núi là cao.. Cứ sông là chảy, cứ ao là tù,  
Đừng tưởng cứ dưới là ngu.. Cứ trên là sáng cứ tu là hiền,  
Đừng tưởng cứ đẹp là tiên.. Cứ nhiều là được cứ tiền là xong,  
Đừng tưởng không nói là câm.. Không nghe là điếc không trông là mù. 
Đừng tưởng cứ trọc là sư.. Cứ vâng là chịu cứ ừ là ngoan 
Đừng tưởng có của đã sang.. Cứ im lặng tưởng là vàng nguyên cây 



Đừng tưởng cứ uống là say.. Cứ chân là bước cứ tay là sờ 
Đừng tưởng cứ đợi là chờ.. Cứ âm là nhạc cứ thơ là vần. 
Đừng tưởng cứ mới là tân.. Cứ hứa là chắc cứ ân là tình 
Đừng tưởng cứ thấp là khinh.. Cứ chùa là tĩnh cứ đình là to 
Đừng tưởng cứ quyết là nên.. Cứ mạnh là thắng cứ mềm là thua 
Đừng tưởng cứ lớn là khôn… Cứ bé là dại, cứ hôn… là chồng 
Đừng tưởng giàu hết cô đơn.. Cao sang hết ốm, tham gian hết nghèo 
Đừng tưởng cứ gió là mưa.. Bao nhiêu khô khát trong trưa nắng hè 
Đừng tưởng cứ hạ là ve.. Sân trường vắng quá ai khe khẽ buồn… 
Đừng tưởng thu lá sẽ tuôn.. Bao nhiêu khao khát con đường tình yêu. 
Đừng tưởng cứ thích là yêu.. Nhiều khi nhầm tưởng bao điều chẳng hay 
Đừng tưởng vua là anh minh.. Nhiều thằng khốn nạn, dân tình lầm than. 
Đừng tưởng đời mãi êm đềm.. Nhiều khi dậy sóng, khó kềm bản thân. 
Đừng tưởng cười nói ân cần.. Nhiều khi hiểm độc, dần người tan xương. 
Đừng tưởng trong lưỡi có đường.. Nói lời ngon ngọt mười phương chết người 
Đừng tưởng cứ chọc là cười.. Nhiều khi nói móc biết cười làm sao 
Đừng tưởng khó nhọc gian lao.. Vượt qua thử thách tự hào lắm thay 
Đừng tưởng cứ giỏi là hay.. Nhiều khi thất bại đắng cay muôn phần 
Đừng tưởng nắng gió êm đềm.. Là đời tươi sáng hóa ra đường cùng 
Đừng tưởng góp sức là chung.. Chỉ là lợi dụng lòng tin của người 
Đừng tưởng cứ tiến là lên.. Cứ lui là xuống, cứ yên là nằm 
Đừng tưởng rằm sẽ có trăng.. Trời giăng mây xám mà lên đỉnh đầu 
Đừng tưởng cứ khóc là sầu.. Nhiều khi nhỏ lệ mà vui trong lòng 
Đừng tưởng cứ nghèo là hèn.. Cứ sang là trọng, cứ tiền là xong. 
Đừng tưởng quan chức là rồng 
Đừng tưởng dân chúng là không biết gì. 
 
Đời người lúc thịnh, lúc suy 
Lúc khỏe, lúc yếu, lúc đi, lúc dừng. 
Bên nhau chua ngọt đã từng 
Gừng cay, muối mặn, xin đừng quên nhau. 
 
Ở đời nhân nghĩa làm đầu 
Thủy chung sau trước, tình sâu, nghĩa bền. 
Ai ơi nhớ lấy đừng quên…!”  
(Thơ Đừng Tưởng của Bùi Giáng nhận được từ điện-thư vi-tính, mới vừa đây) 
 
“Đừng tưởng” hay “cứ tưởng rằng ” cuộc đời có tương-quan giữa người người, là như thế. 
Đừng tưởng rằng: đời người đi Đạo đôi khi cũng như thế. Như thế, tức mãi mãi tưởng lầm 
chuyện nhà thờ/nhà thánh chỉ là chuyên-chăm kinh-kệ, mới đáng sống. 
 
Đời người có đáng sống hay không, đâu chỉ vì chuyện “Đừng tưởng” của nhà thơ mà làm 
mục-tiêu ta của sự sống đi tới. Mục tiêu sự sống hay mục đích của cuộc-đời-người, vẫn là 
kiếm tìm một hạnh-phúc cũng rất cần nhưng hay tưởng lầm, như nhận định của ai đó đã 
phóng đi được bầy tôi đây dùng làm kết-đoạn cho câu chuyện phiếm sau đây: 
 
“Đến hôm nay, khi đã thành đạt, vợ đẹp, con ngoan. Cuộc sống hối hả, vô thường vô tận. 
Nó cũng chẳng bao giờ đóai hoài đến cái đầu, hay miếng xương con cá. Vì những thứ đó đã 
được vợ nó bỏ đi, chỉ mang phần thịt lên mâm cơm. 
 
Cha mẹ nó lớn tuổi mới cưới nhau. Hồi đó, gia đình nghèo khó. Mẹ mất sớm, cha tần tảo 
nuôi 3 anh em nó nên người. Nhà gần sông, nhưng cha đau yếu, ít khi có được con cá mà 
ăn, mà có được bữa cá đã là thịnh soạn lắm với anh em nó rồi. Nó còn nhớ, mỗi lúc ăn cá, 
cha thường bảo: -Để tao ăn đầu và xương. 
Nó nhanh nhẩu hỏi:  



-Tại sao thế hả cha? 
Cha nó nói vẻ mặt nghiêm nghị, kiểu răn dạy:  
-Vì cha già rồi, hay đau đầu, nên ăn đầu thì nó sẽ bớt đau - cái này gọi là ăn óc bổ óc, hiểu 
không? Xương yếu, ăn xương thì sẽ cứng cáp hơn. Có vậy mà cũng không hiểu hả?" 
 
Tâm hồn trẻ con, nó và hai đứa em đinh ninh là cha nói thật. Mỗi lúc đến bữa ăn, nó còn 
nhanh nhẩu sẻ ra từng phần. Bỏ đầu và xương qua cho cha nó. Ba anh em tranh nhau phần 
thịt. Có những lúc nó cũng phân vân, những khi như thế, cha nó lại bảo: "Hồi nhỏ, ông bà 
nội cho tao ăn thịt suốt, giờ nhìn thịt là cha thấy ớn quá, sau này lớn các con cũng như cha 
thôi." 
 
Thấm thoắt thoi đưa, anh em nó lớn lên, và cha nó già đi. Sau này, khi nó đủ hiểu biết mới 
nhận ra những lời cha nó nói trước đây là nói dối, thì cũng là lúc đời sống của gia đình nó 
khấm khá hơn. Anh em nó có thể thay cha đi đò, đi sông, mò cua, thả cá.  
 
Vì thế mà cha nó cũng thỉnh thoảng ăn thịt, hay ăn thường xuyên nó cũng chẳng nhớ. Vì tuổi 
trẻ bồng bột, không dám - không ngẫm nghĩ nhiều về yêu thương, hay vì cha nó cố tìm cách 
cho "lời nói dối" được anh em nó chấp nhận hơn, nó cũng chẳng còn nhớ. 
 
Để đến hôm nay, khi đã thành đạt, vợ đẹp, con ngoan. Cuộc sống hối hả, vô thường vô tận. 
Nó cũng chẳng bao giờ đóai hoài đến cái đầu, hay miếng xương con cá. Vì những thứ đó đã 
được vợ nó bỏ đi, chỉ mang phần thịt lên mâm cơm. 
 
Hôm nay là ngày giỗ lần thứ 10 của cha nó. Nhìn di ảnh ba gầy còm, nhưng nở một nụ cười 
tươi sáng. Nhìn con cá chiên to đùng, lấp lánh mỡ mà vợ đặt lên bàn thờ, nó chợt bất giác 
rơi lệ. Một cơn đau từ đâu hiện về nhói lòng vô tận. Nó phải quay mặt đi để lau hàng lệ, để 
giấu vợ con. Nhưng nó không thể xóa đi được hình dáng cha già còm cõi, xiêu vẹo bước đi 
bên sông, "cha đi thả cá mùa nước nổi".  
 
Rồi sau đó là những trận thương hàn triền miên hành hạ ông. Nó không thể xóa đi được cái 
ý nghĩ "nếu cha ăn nhiều thịt hơn, thì đã không già yếu như thế". Vừa khấn vái, nó lại bất 
giác kêu lên những tiếng "cha" từ trong cổ họng. 
 
Đến lúc ra bàn ăn. Nhìn vợ đang xẻ thịt con cá, để bỏ đi phần đầu và xương. Nó giữ tay vợ 
lại: -Em, để anh ăn đầu, đừng bỏ đi". 
Vợ hiểu. Vợ nó bỏ đầu cá qua cho chồng. Chỉ có cô con gái nhỏ là thắc mắc: 
-Sao hôm nay ba lại ăn đầu, nó lắm xương, nó sẽ làm đau ba đấy? 
 
Nó xoa đầu con gái, nuốt tiếng nấc đang chầu chực nơi cổ họng vào trong, rồi bảo: 
-Dạo này ba hay đau đầu, nên ăn đầu sẽ hết đau con gái à, cái này gọi là ăn đầu bổ đầu 
đấy con yêu". 
 
Nó vừa ăn vừa cố cho những giọt nước mắt không tràn xuống bát cơm.” (truyện ngắn do Cù 
Lú kể) 
 
Nghe kể rồi, nay mời bạn và mời tôi, ta cứ hãnh tiến hước về phía trước mà ra đi miệng 
ngâm nga những lời hát “vuốt tóc em” tuy buồn bã nhưng vẫn cứ hát “một lần cuối”, rằng: 
 
“Anh hát cho em nghe,  
anh hát cho em nghe,  
một lần cuối, một lần cuối cùng, rồi thôi.  
Anh chết trong mắt em!  
Anh chết trong mắt em,  
một lần cuối! như những lần đó ... xa xôi.  
 



Anh khóc trên vai em,  
anh khóc trên vai em, một lần cuối,  
một lần cuối, một lần cuối cùng,  
để còn thấy lòng run lần cuối.  
Một lần cuối cùng thôi, em ơi !  
 
Anh khóc trên vai em,  
anh khóc trên vai em,  
một lần cuối, một lần cuối,  
một lần cuối cùng,  
để nhìn thấy tình yêu lần cuối.  
Một lần cuối cùng thôi, em ơi  
Một lần cuối cùng thôi, em ơi !  
Một lần cuối cùng thôi, em ơi !  
Một lần cuối cùng thôi, em ơi ! 
(Hoàng Thi Thơ - bđd) 
 
Cứ hát và cứ khóc “trên vai em” một lần cuối đến như thế, anh và em rồi sẽ “nhìn thấy tình-
yêu lần cuối”, dù Tình-yêu ấy, dù người đời ở đây, hôm nay vẫn cảm-nghiệm một cuộc đời 
cũng rất “người”, nơi mọi người. Ở muôn nơi. 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Cũng là người  
như mọi người 
Nên không thể không có  
những cảm xúc 
đến như thế.     
   
  
    
 
 



 

  
 

2.“Nào đâu có trăm năm, mà chờ mà đợi?” 
Nào đâu có kiếp sau, đâu có kiếp sau, mà đợi mà chờ?” 

(Nhạc: Phạm Duy/Thơ: Lưu Trọng Văn – Trăm Năm Bến Cũ) 
 
(1Gioan 3: 23-24) 
  
Tư-tưởng này, bất chợt đến với bần-đạo sau khi nghe cô em dâu hát lên lời hát phổ thơ của 
Lưu Trọng Văn trong buổi Hát Cho Nhau Nghe hôm 5/3/2016 ở Sydney.  
 
Tư-tưởng này, đã trở về với bần đạo cũng, sau khi nghe tin …tức từ vị chóp bu Đạo Chúa ở 
Rôma hôm rồi, rằng:  
 
“Hôm 21-1-2016, Phòng báo chí Tòa Thánh đã phổ biến thư của ĐTC Phanxicô gửi ĐHY 
Robert Sarah, Tổng trưởng Bộ Phụng Tự và kỷ luật bí tích, để thông báo quyết định về vấn 
đề này, và Sắc lệnh của Bộ Phụng tự thay đổi qui luật trong sách lễ theo cùng chiều hướng 
trên đây. 
  
Thư của Đức Giáo Hoàng gửi Hồng Y Sarah ký ngày 20-12-2014 có đoạn viết: ”Sau khi suy 
nghĩ chín chắn, tôi đi đến quyết định du nhập một sự thay đổi trong qui luật của Sách Lễ 
Roma. Vì thế, tôi qui định thay đổi qui luật theo đó những người được chọn để được rửa 
chân phải là đàn ông hoặc trẻ nam. Từ nay các vị mục tử của Giáo Hội có thể chọn những 
người tham dự nghi thức rửa chân trong số tất cả các thành phần dân Chúa. Ngoài ra, nên 
giải nghĩa thích đáng cho những người được chọn về ý nghĩa nghi thức rửa chân”. 
  
Trong Sắc Lệnh ký ngày 6-1-2016, Hồng Y Sarah và Đức TGM Tổng thư ký Arthur Roch của 
Bộ nhắc lại rằng cuộc cải tổ nghi thức Tuần Thánh với Sắc lệnh ”Maxima Redemptionis 
nostrae mysteria” (Các Mầu nhiệm quan trọng nhất của ơn cứu chuộc chúng ta, ngày 30-11-
1955) cho phép cử hành nghi thức rửa chân cho 12 người đàn ông trong Thánh Lễ kỷ niệm 
Chúa lập phép Thánh Thể.. Khi cử hành nghi thức ấy, các GM và LM được mời gọi trở nên 
đồng hình dạng trong tâm hồn với Chúa Kitô, ”Đấng đã đến không phải để được phục vụ, 
nhưng để phục vụ” (Mt 20,28), và được tình yêu 'đến cùng' (Ga 13,1) thúc đẩy, hiến thân 
cho phần rỗi của toàn thể nhân loại. 
  
Sắc lệnh nhắc đến quyết định của Đức Phanxicô thay đổi qui luật đó và qui định rằng ”Các 
mục tử có thể chọn một nhóm như các tín hữu đại diện mỗi thành phần dân Chúa. Nhóm 
nhỏ ấy có thể gồm cả đàn ông lẫn phụ nữ, người trẻ, người già, người lành mạnh và bệnh 
nhân, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân”. 
  
Do năng quyền Đức Giáo Hoàng ban, Bộ Phụng Tự và kỷ luật bí tích du nhập sự đổi mới 
này vào trong các sách phụng vụ và nhắc nhớ các vị mục tử về nghĩa vụ giáo huấn thích 
hợp cho các tín hữu được chọn (rửa chân) cũng như cho những người khác, để họ tham gia 
nghi thức này một cách ý thức, tích cực và nhiều thành quả”. (X. Lm G. Trần Đức Anh OP, 
Radio Vaticana 21.01.2016) 
 
Đọc tin…tức từ đấng bậc chóp bu, bần đạo bầy tôi chạnh nhớ thân phận người nữ-phụ ở 
Hội thánh. Chạnh lòng rồi nhớ đến nhiều lời bình về sự việc này, trong đó có lời của đấng 
bậc vị vọng như sau: 
 



“Thánh tổ-phụ Giêrônimô có lần nói: “Khi một nữ-phụ ao-ước được phục-vụ Đức Kitô nhiều 
hơn cả và thế-gian này, thì khi ấy chị sẽ thôi không còn là phụ-nữ nữa và người ta sẽ gọi chị 
là nam-nhân.”  

 
Huyền-thoại Do-thái-giáo khi xưa ta biết được là nhờ sách Sáng Thế Ký được mở để nói 
rằng Kinh thánh hiểu rõ rất nhiều sự/việc. Huyền-thoại Do-thái-giáo có mục-tiêu diễn-giải 
điều đó là những gì. Là bảo rằng: nam-nhân là những người mà ta không còn ngờ-vực gì 
nữa, từng hun-đúc nên các chuyện bí-nhiệm thần-thoại như thế. Để rồi, cuối cùng ra, đã ghi-
chú các sự/việc này , do bởi các nữ-phụ trong xã-hội ấy không được tiếp-cận với thứ quyền-
lực để diễn-giải mọi sự về Thiên-Chúa và/hoặc cũng chẳng có khả-năng để viết lách và 
diễn-giải nữa.  

 
Thêm vào đó, phụ-nữ xưa nay vẫn bị mọi người nghĩ rằng: các chị không thích bon chen tìm 
hiểu và/hoặc hiểu/biết gì về mọi thứ và cả những thực-tại xảy ra cùng sự thật của các sự-
kiện từng xảy ra, nữa. Thế nên, phụ-nữ nói chung không gây ảnh-hưởng nào hết cách trực-
tiếp lên các trách-nhiệm này/khác về văn-hoá. Là phụ-nữ, các chị cũng chẳng có quyết-định 
ban đầu nào khả dĩ có thể tạo hình-hài cùng khuôn-thước về bản-chất của bất cứ sự gì. Các 
chị cũng không tham-gia dự-phần vào bất cứ tiến-trình tạo quyết-định về sự việc nào hết.  

 
Thành thử, ai trong chúng ta cũng chẳng lạ gì khi thấy các truyện-kể hoặc bài viết do nam-
nhân viết hoặc tạo hình-hài ở Kinh-thánh đều tìm câu trả lời cho thắc-mắc hỏi rằng: làm sao 
ác-thần/sự dữ lại đi vào công-cuộc tạo-dựng rất tốt đẹp của Thiên-Chúa được. Câu trả lời 
vẫn có thể có từ lời tuyên-bố bảo rằng: sở dĩ có chuyện đó là do lỗi của thụ-tạo “dưới-cơ con 
người” do Thiên-Chúa tạo ra để thoả-mãn nhu-cầu của nam-nhân đầu đời. Và ác-thần/sự dữ 
ấy có tên là nữ-nhân-đầu-đời, tên Evà…”  (Xem thêm Tgm John S. Spong, The Woman as 
the Source of Evil trong The Sins of Scripture, HarperCollinsPublishers 2005 tr. 87-93)  
 
Nghe các đấng bậc biện-luận với nhau như trên, bần đạo chẳng biết làm gì hơn, là: lại quay 
về với nhạc-bản của nghệ sĩ họ Phạm phối nhạc cho bài thơ của Lưu Trọng Văn, vẫn hát 
thêm: 
 
“Trăm năm đầu lỗi hẹn hò, 
Chứ cây đa bến cũ, con đò khác đưa… 
Thôn-nữ CHỊ, đã qua cầu, thóc lép, 
Thôn-nữ EM, như trăng tuột khỏi chồi tay, 
Thôn-nữ ÚT, đã lên đòng, nào ai biết. 
 
Khúc tình xưa, xưa ấy đã xưa rồi, 
Con chuồn chuồn không lung nhùng trong mạng nhện. 
Con bướm vàng nằm xoài dưới chân anh. 
Một vùng trăng cỏ non như níu áo 
Ngọn tre xanh đủng đỉnh muộn màng 
Á a á a a…  
A á ạ à Á à à a… 
(Phạm Duy/Lưu Trọng Văn – bđd) 

 
Cũng trình bày trong đêm nhạc này, hai bài hát phổ nhạc của nghệ-sĩ Phạm-Duy, bài “Cô 
Hái Mơ” là bài đầu tay của ông và “Trăm Năm Bến Cũ” được viết vào cuối đời trong đó tác-
giả gói-ghém tâm-sự “ngày trở về” của ông sau khi đọc bài thơ của Lưu-Trọng-Văn có đầu 
đề là “Nào Đâu Có Trăm Năm, Mà Chờ Mà Đợi”, rất đúng ý.     
 
Vâng. Ở nhạc-bản trên, chỉ mỗi câu ngâm “Á a à à a ..” thôi, thì tôi và bạn nghe qua cũng đã 
hiểu. Hiểu rất nhiều, về thân-phận người nữ-phụ, xưa nay. Nói đúng hơn, nữ-phụ khi xưa thì 
như thế. Còn, phụ-nữ hôm nay, rày đã khác. Khác rất nhiều. Khác, hơn xưa khi người 



người góp mặt biểu đồng tình với người chị/người em ở thánh hội. Như, lời đấng bậc khác, 
từng diễn tả như sau: 

 
“Chuyện người nữ-phụ lấy tóc lau chân Đức Giêsu… cho thấy một sự thật. Sự thật là, người 
nữ-phụ xử-sự theo cách hối-lỗi rất thật-tình và tha-thiết, nên chị ta có được kết quả là đạt 
được lòng mến tràn đầy từ Đấng có quyền thứ-tha. Ngài tha-thứ, nhưng không phô-trương 
uy-quyền được Cha Ngài ban. Trái lại, sự việc cải-hối và niềm tin nơi nữ-phụ ở đây đã đem 
lại cho chị ơn tha-thứ…  

 
Xã-hội hôm nay, thấy rất nhiều người làm quấy dù chỉ một lần trong đời, nhưng vẫn bị người 
đời tặng cho mình nhiều mũ-chụp, suốt quãng đời còn lại, của chính họ, dù họ thật tình 
muốn chỉnh-sửa. Thiên-Chúa không xử-sự với con người như loài người vẫn xử-sự với 
nhau, và cho nhau. Chúa xử-sự với con người theo tình-thế của họ ở đây, bây giờ. Quá-khứ 
của con người không quan-trọng đối với Chúa. Quan-trọng chăng, chỉ mỗi điều, là: nay ta 
sống thế nào, mà thôi. Nay, ta xử-sự ra sao với các nữ-phụ dù họ có phạm lỗi hay không. Ta 
có xử sự với các nữ-phụ trong tương-quan với mọi người đúng theo tinh-thần Chúa khuyên-
dạy hay không mà thôi. 

 
Trong một thế-giới mà nam-nhân hoàn-toàn khuynh-loát và làm chủ, thì nữ-phụ xưa nay vẫn 
bị chê-trách rất nhiều chuyện, kể từ ngày chị được tác-tạo thành con người đến hôm nay. 
Giả như có tên du-thủ du-thực nào đó phạm tội hãm-hiếp phụ-nữ, thì mọi người trong thế-
giới nam-nhân sẽ bảo rằng: sở dĩ có chuyện này, là vì chị ta lôi-cuốn anh ấy qua cách ăn 
mặc rất kích-dâm hoặc lôi cuốn. Nếu có nam-nhân nào đó từng xách-nhiễu một nữ-phụ đơn-
sơ/trong trắng nào đó, thì họ lại cũng bảo rằng sở dĩ có chuyện này là do chị ấy gây chuyện 
rồi kích-động trước, thế thôi.  

 
Giả như ông chồng nọ quyết ly-dị vợ mình, ắt hẳn cũng vì chị vợ nay thành loại người mà 
anh tự thấy mình không còn có thể chịu đựng nổi chị ấy nữa. Giả như nữ-phụ nào có khả 
năng chơi được trò chơi dành cho nam-nhân, thì chị ấy sẽ bị đè bẹp/vùi-dập bằng những lời 
xách-mé/xỉa xói nói cho hay cho tốt sẽ bảo rằng: cô ấy là thứ đàn-bà trơ-tráo không biết e-
thẹn là gì, hoặc tệ hơn, lại sẽ nói: cô bé này đúng là con chó cái, thế thôi.  
 
Và, giả như chị phải vận-dụng mọi kỹ-năng hoặc tay nghề thực-sự mới được thế, thì thiên-
hạ lại sẽ bảo là chị ta đang sử-dụng “mọi thứ của phụ-nữ” mới đạt được điều mình mong 
muốn có kết-quả.  

 
Tất cả những điều này tiếp-tục mẫu-mã dựng chuyện cho câu truyện kể về Vườn Địa Đàng, 
trong đó nhân-vật Evà là nguyên-nhân gây nên đổ-vỡ cho am-nhân. Chị là người hoàn-toàn 
trách-nhiệm trong việc đưa ác-thần/sự dữ vào với thế-giới nhân-trần. Đây là truyện kể tuyệt-
vời, nhưng vẫn chỉ là: một câu truyện kể, thế thôi. Thật sự, thì: đây chỉ là truyện dụ-ngôn qua 
đó bậc tiên-tổ của ta khi xưa vẫn tìm cách bắt-chộp “sự thật” về sự hiện-hữu của các ngài, 
mà thôi.  
 
Và, các truyện kể ở Kinh thánh lâu nay mang tính thần-thoại mà nhiều người gọi là huyền-
nhiệm hay bí-nhiệm để nói lên một sự việc gì đó mà một số người gọi là “thần-học Giao-
ước” giữa Thiên-Chúa và loài người. Thần-học này, lâu nay vẫn coi nữ-giới là “kẻ cám dỗ” 
nam-nhân vốn dĩ là những người đáng quí đáng trọng. Theo đó, nữ-giới vẫn bị gọi là thứ 
“cây rái cấm-kỵ” kích thích lòng ham/muốn nơi cơ-thể của nam-nhân.  

 
Vì thế nên, phụ-nữ xưa nay vẫn “bị” định-nghĩa là người đồi-bại và làm sa-đoạ tính thánh-
thiêng của người phàm. Các chị còn bị chê-trách coi như nguyên-nhân tạo cho nam-nhân 
mất đi uy-quyền của chính họ. Từ khi có truyện kể dụ-ngôn này, văn-hoá Đạo Chúa ở 
phương Tây bị nối-kết với khuynh-hướng xa lánh phụ-nữ, tức: diễn-tả mọi thứ thánh-thiêng 
theo nghĩa không giới-tính. 

 



Cũng từ đó, tính trinh-trong của phụ-nữ và khiết-tịnh ở nam-giới đã trở-thành phương-cách 
để mọi người tự thánh-hoá đời sống, theo phương-cách cao hơn. Cả đến hôn-nhân cũng bị 
nhiều người định-nghĩa như một châm-chước/nhượng-bộ tội-lỗi, tức: phương-án chọn-lựa 
dành cho những người yếu kém về nhiều thứ.  

 
Một trong các vị thánh từng chuyển-dịch Kinh Thánh là thánh Giêrônimô vẫn được bảo là vị 
thánh từng thấy khó xử trong chuyển-dịch, khi thấy rằng khiá-cạnh độc-nhất mang tính cứu-
độ của hôn-nhân là ở chỗ việc này “sản-xuất ra nhiều trinh-nữ hơn nữa”. Và tuyên-bố này 
vẫn khiến nhiều người khó mà tin được sự việc lại có thể như thế.  

 
Như thế, tức bảo rằng: phụ-nữ thật sự là sự dữ/ác-thần tận cốt lõi. Đó là thông-điệp xuất tự 
người gửi là Hội-thánh Đức Kitô và thông-điệp này được đặc-biệt tạo-tác xuất từ dụ-ngôn 
truyện kể về vườn Địa Đàng có Evà là hiện-thân của sự dữ.” (Xem Lm Frank Doyle sj, Suy 
Niệm Lời Ngài Chúa Nhật thứ 8 Mùa thường niên năm C, nxb Tôn Giáo 2012, tr. 138)  

 
Đó, chính là vấn-đề. Vấn-đề, là ở chỗ: ta xử-sự với các nữ-phụ có cùng kiểu, đồng quyền và 
theo cùng cung-cách như vẫn làm với người khác, chí ít là những người khác khác chính-
kiến, khác lai-lịch hoặc khác cả giới-tính, nữa hay không mà thôi. 
 
Và, vấn-đề còn lại đặt ra cho mọi người, là: ta đối-xử với nữ-phụ trong/ngoài Giáo-hội có 
theo khuôn-khổ của sự tự-do con cái Chúa, hay không? Hỏi thế, không phải để có được một 
trả lời ngay tức khắc cho mình và cho người. Hỏi như thế, tứ: chỉ hỏi để mà hỏi. Hỏi, để 
kiếm tìm một hình-thức sống sao cho vui tươi, phúc hạnh và phải lẽ. 
 
Thế nên, để mọi người, nam cũng như nữ, được sống vui-tươi/hài hoà với nhau, tưởng 
cũng nên về với truyện kể nhè nhẹ trong đó có những cử chỉ cũng nhè nhẹ nhưng vui/đẹp 
của người nữ-phục đã biết nhưng chưa quen, vẫn vui sống, như sau:  

 
“Có một chàng trai bị bệnh ung thư. Chàng mới 19 tuổi, nhưng có thể chết bất kì lúc nào vì 
căn bệnh quái ác này.Suốt ngày, chàng trai phải nằm trong nhà, được sự chăm sóc cẩn 
thận đến nghiêm ngặt của bố mẹ. Do đó, chàng trai luôn mong ước được ra ngoài chơi, dù 
chỉ một lúc cũng được. 
 
Sau rất nhiều lần năn nỉ, bố mẹ cậu cũng đồng ý. Chàng trai đi dọc theo con phố- con phố 
nhà mình mà vô cùng mới mẻ- từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. Khi đi qua một cưả 
hàng bán CD nhạc, chàng trai nhìn qua cửa kính và thấy một cô gái. Cô gái rất xinh đẹp với 
một nụ cười hiền lành - và chàng trai biết đó là "tình yêu từ ánh mắt đầu tiên". Chàng trai 
vào cửa hàng và lại gần bàn cô gái đang ngồi. Cô gái ngẩng lên hỏi: 
 
-Tôi có thể giúp gì được cho anh ? 
Cô gái mỉm cười, và đó là nụ cười đẹp nhất mà chàng trai từng thấy. 
-Ơ...,chàng trai lúng túng. 
-Tôi muốn mua một CD... 
Chàng chỉ bừa một cái CD trên giá rồi trả tiền. 
-Anh có cần tôi gói lại không? Cô gái hỏi, và lại mỉm cười. 
Khi chàng gật đầu, cô gái đem chiếc CD vào trong. 
Khi cô gái quay lại với chiếc CD đã được gói cẩn thận, chàng trai tần ngần cầm lấy và đi về. 
 
Từ hôm đó, ngày nào chàng trai cũng tới cửa hàng, mua một chiếc CD và cô gái bán hàng 
lại gói cho anh. Những chiếc Cd đó, cháng đem về nhà và cất ngay vào tủ. Anh rất ngại, 
không dám hỏi tên hay làm quen với cô gái. Nhưng cuối cùng, mẹ anh cũng phát hiện ra 
việc này và khuyên anh cứ nên làm quen với cô gái xinh đẹp kia. 
 



Ngày hôm sau, lấy hết can đảm, chàng trai lại đến cửa hàng bán CD, rồi khi cô gái đem 
chiếc CD vào trong để gói, anh đã để một mảnh giấy ghi tên và số điện thoại của mình lên 
bàn. 
Rồi anh cầm chiếc CD đã được gói- như tất cả mọi ngày- đem về. Vài ngày sau... 
 
Reeeeeeeeeeeeeeng!!!. 
Mẹ chàng trai nhấc điện thoại: 
-Alô!? 
 
Đầu dây bên kia là cô gái ở cưả hàng bán CD. Cô xin gặp chàng trai nhưng bà mẹ òa lên 
khóc: 
-Cháu không biết sao ? Nó đã mất rồi...hôm qua... 
Im lặng một lúc. Cô gái xin lỗi, chia buồn rồi đặt máy. 
Chiều hôm ấy, bà mẹ vào phòng cậu con trai. Bà muốn sắp xếp lại quần áo cuả cậu, nên đã 
mở cửa tủ. 
Bà sững người khi nhìn thấy hàng chồng, hàng chồng CD được gói bọc cẩn thận, chưa hề 
được mở. Bà mẹ rất ngạc nhiên, cầm một cái lên, mở ra xem. Bên trong lớp giấy bọc là một 
chiếc CD cùng với một mảnh giấy ghi: " chào anh, anh dễ thương lắm-Jacelyn". 
 
Bà mẹ mở thêm một cái nữa. Lại thêm một mảnh giấy ghi: "Chào anh, anh khoẻ không? 
Mình làm bạn nhé? – Jacelyn" 
Một cái nữa, thêm nữa... trong mỗi cái CD là một mảnh giấy.....” 

 
Và, lời bàn “Mao Tôn Cương” từ người kể, vẫn bảo rằng: “Trong mỗi cử chỉ đều có thể tiềm 
ẩn một món quà. Giá như chúng ta đừng ngần ngại mở tất cả những món quà mà cuộc sống 
đem lại.” 
 
Thật ra thì, có những thứ quà không cần mở cũng biết rằng: quà ấy thật vô giá như quà tặng 
Thượng Đế biếu/tặng ta trong cuộc đời người. Đó là, sự hiện-diện của mọi nữ-phụ ở quanh 
ta. Nữ-phụ ấy, có thể là mẫu-thân, là vợ, người chị hoặc em gái, con/cháu rất nữ-giới. Quà 
nào cũng vui cũng quý-giá như sự sống đích-thật của mọi người. 
 
Kể thế rồi, nay lại cũng mời bạn và tôi, ta đi vào vùng trời có lời vàng của Đức Chúa, vẫn 
nhủ/khuyên rất nhiều lần, như sau: 

 
“Này là lệnh-truyền của Thiên-Chúa: 
Ta phải tin vào Danh Con của Ngài,  
Đức Giêsu Kitô, 
Và, yêu mến nhau  
như Ngài đã truyền lệnh cho ta. 
Và, ai giữ lệnh-truyền của Ngài,  
thì lưu lại trong Ngài  
và Ngài ở trong kẻ ấy. 
Và, điều này ta biết được, là:  
Ngài lưu lại ở trong ta,  
do tự Thần-Khí Ngài đã ban cho ta.” 
(1Ga 3: 23-24) 

 
Thần-Khí Ngài ban cho ta, ở trong ta, thì làm sao ta và người lại cứ khinh-chê, coi rẻ các 
nữ-phụ, trong đời. Khinh và chê, như thể họ không là người như mình. Khinh và chê, như 
thể người người vẫn đối-xử với các nữ-phụ như từng đối-xử với người hành-tinh xa lạ, 
chẳng có tình người của người cùng một hành-tinh. 
 
Làm sao chứng-thực được rằng: Thần-khí Ngài ở trong ta, khi ta đối xử với nhau không 
đồng đều. Vẫn cứ tạo ranh-giới, rào cản và kỳ-thị. Kỳ-thị nam nữ rất tranh-giành. Và, đó 



chính là mấu chốt của mọi đối xử rất bất-công, không đồng đều, một đối-xử không phải của 
người hành-tinh, rất địa cầu này. 
 
Vậy, tưởng cũng nên coi lại lề-lối sống với nhau trong hài-hoà/yêu-thương không đợi chờ gì, 
huống hồ là “trăm năm”.  
 
Vâng, quyết thế rồi, tưởng cũng nên hát lên ca-từ nay trích-dẫn để có lập-trường sống kiên-
định rằng: 

 
“Nào đâu có trăm năm,  
mà chờ mà đợi?” 
Nào đâu có kiếp sau,  
đâu có kiếp sau, mà đợi mà chờ? 
Đất MẸ, đất NÀNG, con sáo sang song. 
Đất MẸ, đất NÀNG, con sáo sang sông. 
 
Trăm năm bến cũ, có còn đó không? 
Còn đó không? 
Cây đa bến cũ còn lưa, 
Bến cũ còn lưa 
O đò năm trước đi mô không về…” 
(Phạm Duy/Lưu Trọng Văn – bđd) 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Và những câu hỏi  
rất như thế  
vẫn lảng vảng  
trong đầu mình  
suốt mọi ngày.   



 

  
 

3.“Loài cỏ cây man rợ” 
Loài ma quái ngu si! 

Ta yêu em lầm lỡ 
Bây giờ đường nào đi!” 

 (Nhạc: Phạm Duy – Ta Yêu Em Lầm Lỡ) 
 
(1Corintô 11: 8-9) 
  
Nếu chỉ nghe có bấy nhiêu câu thôi, thì cũng chẳng có gì là lầm lỡ. Chẳng có gì để hát được 
rằng: “Em là cây cỏ úa, ta là loài ma hoang!”. 
 
Thế đấy, là tình-tự âm nhạc, rất lầm lỡ, chỉ thấy những: “cỏ úa” với “ma hoang”. Nhưng, nếu 
bạn và tôi, ta cứ thế đi vào giòng nhạc có những ca-từ kỳ lạ, như: “man-rợ”, “sầu bi”, “ngu si” 
lại sẽ còn nghe các chữ với nghĩa ghê rợn đến như sau: 
 
“Em yêu ma quỷ dữ 
Đã đến gieo sầu bi 
Em là cây cỏ úa 
Em đến gieo buồn thương! 
Ta cho em tất cả 
Hỡi nụ hôn tình đầu! 
Bây giờ tình tan vỡ 
Ta còn lại thương đau.” 
(Phạm Duy – bđd) 

 
Thế đấy là lời lẽ trong âm-nhạc của nghệ sĩ họ Phạm, rất ghê rợn. Nhưng, không ghê và 
cũng chẳng rợn bằng những lời được phát-biểu ở nhà Đạo rất Rôma, ngày hôm ấy, như 
sau: 

 
“Hôm 25.05.2015  Đức Hồng Y Turkson, Chủ Tịch Hội Đồng Toà Thánh về Công Lý và Hoà 
Bình đứng ra tổ chức Hội Nghị Quốc Tế về chủ đề “Phụ Nữ và Lộ Trình Phát Triển Hậu 
2015: Những Thách Đố Cho Những Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững” từ ngày 22 đến 24.5 
vừa qua. Đây là một Hội nghị bàn về vai trò của phụ nữ trong Giáo hội và Xã hội. Đức 
Thánh Cha Phanxicô là vị Giáo Hoàng rất quan tâm đến vị trí của phụ nữ trong Giáo hội và 
xã hội hôm nay. Ngài dự định sẽ có những thay đổi lớn lao trong Giáo triều khi đặt phụ nữ 
làm trưởng một văn phòng nào đó tại Vatican. 
 
Trong một đoạn thư gửi đến Hội nghị, ĐTC đã có những lời khích lệ như sau: “Nhiều người 
nam nữ muốn đóng góp cho Lộ Trình này, khi họ làm việc để bảo vệ và cổ võ sự sống, và 
chiến đấu chống đói nghèo, những hình thức nô lệ và những bất công mà người phụ nữ ở 
mọi thời đại, và trên khắp thế giới phải gánh chịu thường xuyên.” 
 
Người phụ nữ đang phải đối diện với nhiều thách đố và khó khăn khác nhau tại nhiều khu 
vực khác nhau trên thế giới. Ở Phương Tây, đôi khi họ vẫn còn bị đối xử phân biệt trong 
công việc; họ vẫn thường bị buộc phải chọn lựa giữa công việc và gia đình; họ thường 
xuyên phải chịu đựng tình trạng bạo lực gia đình trong vai trò là vợ sắp cưới, vợ, người mẹ, 
người chị em và bà. Ở các nước nghèo và đang phát triển, phụ nữ mang lấy những gánh 
nặng nề nhất: chính họ là những người phải vượt nhiều dặm đường để kín nước, cũng là 
những người thường phải chết khi sinh, là những người bị bắt cóc cho những khai thác tình 



dục hoặc buộc phải kết hôn khi còn trẻ hoặc ngược lại với ý muốn của họ. Đôi khi họ thậm 
chí bị khước từ quyền sống chỉ đơn giản vì là phái nữ.” 
 
Hội nghị cũng bàn về việc bảo vệ sự sống và khuyến khích cộng đồng quốc tế cùng nhau 
tôn trọng sự sống của con người ngay từ lúc thụ thai. Sự sống là quyền bất khả xâm phạm 
và ai được phép tước đoạt quyền này. 
 
Trong lá thư, Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng tái khẳng định như sau: “Sự sống tự bản chất 
có liên hệ với các vấn đề xã hội. Khi chúng ta bảo vệ quyền sống – từ lúc thụ thai cho đến 
cái chết tự nhiên– là chúng ta bảo vệ phẩm giá con người. Bảo vệ con người thoát khỏi 
những thảm hoạ của đói và nghèo, bạo lực và bách hại.” 
 
Đức Phanxicô cũng có những lời khích lệ công việc của Hội Đồng Tòa Thánh Công lý và 
Hòa Bình, cách riêng cá nhân Hồng Y Turkson như sau: “Xin cho công việc của hiền đệ 
được đánh dấu trước hết và trên hết bởi một khả năng chuyên môn, không tìm tư lợi hay 
những hoạt động giả tạo, nhưng bằng sự cống hiến đại lượng. Bằng cách này hiền đệ sẽ 
làm tỏ lộ muôn vàn ơn huệ mà Thiên Chúa ban tặng là những điều mà phụ nữ phải mang 
lại, trong khi khích lệ những người khác cổ võ sự nhạy bén, hiểu và đối thoại trong những 
mâu thuẫn lớn nhỏ đang cần giải quyết, trong việc chữa lành các vết thương, trong việc nuôi 
dưỡng hết mọi hình thức sự sống ở mọi cấp độ xã hội, và trong việc mặc lấy lòng thương xót 
và sự dịu dàng là điều mang lại sự hoà giải và hiệp nhất cho thế giới của chúng ta. Tất cả 
điều này là một phần của “sự khôn ngoan nữ tính” là điều mà xã hội của chúng ta đang rất 
cần đến.” GNsP (theo news.va) 

 
Các đấng bậc trong nhà Đạo có phát-biểu hoặc nói năng với con dân mọi người, thì cũng 
chỉ đến thế là cùng. Còn gì ghê rợn bằng ta nghe thêm lời thơ ở ca-từ nhạc-bản trên, như 
sau: 

 
“Ta yêu em lầm-lỡ, 
Ôm vòng tay dại-khờ. 
Em là loài hoang-thú 
Ta vất vả tinh-khôn. 
Loài phù-hoa mắt mờ. 
Bạc vàng phấn son mơ. 
Nơi mộ hoang lạc thú. 
Em bước hỏng lửng-lơ 
Ôi! chông gai đầy lối 
Cất bước đi về đâu? 
Một lần ta lầm-lỡ 
Trăm đường còn sầu đau! 
(Phạm Duy – bđd) 

 
Nói cho đúng, những ca-từ hoặc tâm-tình phát-biểu của đấng bậc trong Đạo/ngoài đời, cũng 
chưa ghê và rợn bằng truyện kể nhẹ từng định-nghĩa với định-hình người nữ-phụ ở trần-
gian như sau: 

 
“Nữ-phụ là cái chi chi? Dẫu có ra gì, cũng chẳng làm sao.  
Phụ-nữ người/ngợm thế nào? Cứ để mắt đọc và rồi thấy ngay.  
Thấy là thấy thế này đây: 
 
Phụ nữ là gì ư?  
Là thiên-thần, nắm giữ sự thật và giấc mộng nhiều giả-tưởng. 
Nữ-phụ, là mớ bong-bong toàn những mâu-thuẫn với đối-chọi, 
Là, kẻ sợ bóng sợ gió, sợ cả con ong vò vẽ lẫn chuột bọ. 
Nhưng, nàng lại có thể một mình ra tay tóm cổ tên vô-lại đột-nhập vào nhà. 

http://news.va/


Nàng chua như giấm, ngọt như nụ hồng, 
Nàng hôn ta có thể cả giây phút dài, rồi lại hỉnh mũi như người không quen. 
Gặp cơn giận dữ, nàng dập ta như chơi, nhưng có lúc lại nhẹ nhàng như tơ lụa 
Nàng mạnh hơn cả rượu nồng, êm hơn giòng sữa óng ả, buổi nắng ráo. 
Đôi lúc nàng cũng trả đũa lẫn trả-thù, có khi nàng cũng buồn/vui lẫn lộn, 
Nàng thù ghét ta như thứ nọc độc nhưng lại yêu ta như mụ điên… 
Và, nàng còn là gì nữa? Hãy cứ tự tiện mà thêm thắt…”  
(trích điện-thư cổ mang giòng chữ rất Anh-ngữ: What a woman!) 
 
Ấy đấy, một định nghĩa về…nữ-phụ. Nhưng, không phải thứ nào cũng đúng hết. Bởi, có lập 
cả ngàn trang tự-điển cũng không thể nào nói hết về phụ-nữ với nữ-phụ chốn dân-gian, 
phàm trần.  
 
Không tin ư? Bạn và tôi, ta cứ mở email hàng tuần mà các lão ông gửi tung-toé, đến tràn 
đồng. Hãy cứ đọc rồi ắt biết, không cần phê. Và, đọc thêm nữa, sẽ thấy những giòng chảy 
như câu hát, rất thế này: 
 
“Ta yêu em vất vả 
Ôi! lần cuối lần đầu 
Em là cành gai sắc 
Cho thịt nát xương đau. 
Yêu em nên mất cả 
Vỡ nụ hôn tình đầu 
Yêu là sầu chất chứa 
Yêu còn được là bao? 
Người ngoảnh lưng dấu mặt 
Cuộc đời mới đi xây 
Đi van xin hạnh phúc 
Nô lệ nào rủi may. 
Ta thương em nhỏ bé 
Với giấc mơ bạc vàng 
Em là cây cỏ úa 
Ta là loài ma hoang.” 
(Phạm Duy – bđd) 

 
Vâng. Hát, thì hát thế. Chứ, có ma nào lại tin như thế? 
 
Vâng. Thôi thì, có hát mấy cũng cứ kệ. Chỉ xin bạn và tôi, ta cứ đi vào giòng chảy âm thầm 
gồm những lời lẽ rất ghê rợn về nữ-phụ ở ngoài đời, đến độ thế. Cũng có thể, thân-phận 
người nữ-phụ ngoài đời, hoặc trong Đạo còn tệ hơn thế đấy.  
 
Thôi thì, tệ hay không tệ hơn thế, ta vẫn cứ tìm-hiểu thêm đôi chút để còn cảm-thông/thông-
cảm với người chị, người em ở chốn Nước Trời là thánh-hội rất hôm nay, như thế này. 
Trước hết, là lời Kinh Sách rất như sau: 

 
“Đức Chúa là Thiên-Chúa phán: "Con người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ cho nó một trợ-
tá tương-xứng với nó. Đức Chúa là Thiên-Chúa lấy đất nặn ra mọi dã-thú, chim trời và dẫn 
đến với con người, xem con người gọi chúng là gì: hễ con người gọi mỗi sinh-vật là gì, thì 
tên nó sẽ là thế. Con người đặt tên cho mọi súc vật, chim trời và dã-thú, nhưng con người 
không tìm được cho mình một trợ-tá tương-xứng. Đức Chúa là Thiên-Chúa cho một giấc ngủ 
mê ập xuống trên con người, và con người thiếp đi. Rồi Chúa rút một cái xương sườn của 
con người ra, và lắp thịt thế vào. Đức Chúa là Thiên-Chúa lấy cái xương sườn đã rút từ con 
người ra, làm thành một người đàn bà và dẫn đến với con người. Con người nói: "Phen này, 
đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi! Nàng sẽ được gọi là đàn-bà, vì đã được rút từ 
đàn-ông ra." (Sáng Thế Ký 2: 18-23) 



 
Và, thư thứ nhất thánh Phaolô gửi cộng-đoàn Côrintô, lại cũng viết: 
 
“Thật vậy, không phải người nam tự người nữ mà có, nhưng người nữ tự người nam.9 Cũng 
chẳng phải người nam được dựng nên vì người nữ, nhưng người nữ vì người nam” (1Corintô 
11: 8-9) 
 
Theo Kinh Sách Do-thái-giáo, người nữ được tạo-thành không theo hình-ảnh Thiên-Chúa, 
mà chỉ là “chiếc-xương-sườn-cụt-của-nam-nhân mang-ảnh-hình Thiên-Chúa. Thế nên, sở dĩ 
có ác-thần/sự dữ nơi gian-trần này, là do và qua ngươi phụ nữ. Nói cách khác, với thế-giới 
do nam-nhân khuynh-loát đồng thời là thần-thánh sánh với mọi loài, cả đến nữ-phụ, thì: 
phụ-nữ đồng-nghĩa với những gì thấp kém, yếu hèn, hoặc hạ tầng bết bát. 
 
Truy-tầm nền văn-minh phương Tây cũng như đạo-giáo thời kim/cổ, phần lớn đều nói lên 
cùng một ý-niệm thuần-nhất, rất như thế. Chẳng hạn như, triết-gia Plato trích lời Socrates 
khi xưa bảo: “Anh có biết là trong thế-gian này, người nam bao giờ cũng tốt/lành nhiều bề 
hơn người nữ chứ?” Triết-gia Xenôphôn vốn là học trò của Socrates lại cũng bảo: “Đàn-bà 
lý-tưởng là người thấy càng ít càng tốt, nghe càng ít càng hay và đừng hỏi gì nhiều, mới là 
điều tuyệt-diệu.” 
 
Kinh/Sách Ấn-giáo có nói: “Với người nữ, thì: việc cao-cả nhất là tự-diệt mình, khi chồng 
chết.” Trong khi đó, truyền-thống Ấn-độ lại cũng khuyên: “Lề-luật cấm phụ-nữ không được 
làm học-trò Đức Vệ-Đà.” Và, luật Manu Ấn-độ cũng khuyên-răn: “Khi nhỏ, phận gái phải làm 
tôi đòi cha đẻ của mình. Đến khi khôn lớn, thuộc về chồng và khi chồng chết, lại tùy thuộc 
con cái. Là đàn-bà, không ai được sống tách riêng một mình, bao giờ hết.” 
 
Theo Phật-giáo, sở dĩ đàn-bà phải sống đời nữ-lưu khổ sở, là bởi kiếp trước họ nặng nợ 
nhiều thứ. Thế nên, kinh Phật cũng có lời: “Con mong đời sau sống kiếp nam-nhân người 
phàm.” Đến như kinh Koran của đạo Hồi, cũng quan-niệm người nữ chỉ bằng phân nửa 
nam-nhân; và đàn bà bao giờ cũng là người hay quên sót. Bởi, bản-chất con người họ lại 
rất kém khi phân-biệt tốt/xấu. 
 
Tìm-hiểu nguyên-do tại sao người nữ lại chịu cảnh “thấp cổ bé họng” đến như thế, các nhà 
nghiên-cứu nhận ra rằng: rất nhiều lý-do ta có thể nại ra, viết không hết. Tựu-trung thì, mọi 
việc tập-trung vào các lý-do chính sau đây: thời xưa, nhân-số phụ-nữ gia-tăng không nhiều 
như nam-giới là vì mỗi khi phải đấu-tranh thi-đua với nam-nhân, phụ-nữ bao giờ cũng thua 
thiệt và luôn luôn thuộc giai-cấp thấp/hèn ở dưới. Đằng khác, do cơ-thể các bà dễ bị 
thương-tổn khi cưu-mang sinh đẻ và cho con bú, nên các bà bao giờ cũng bị gọi là “phái 
yếu”, hết.  
 
Tóm lại, từ thời tiền-sử cho đến thời du-mục/nông-nghiệp, phụ-nữ được ví như “Bà Mẹ Đất” 
tượng-trưng cho sự sinh-sôi/nảy-nở và phát-triển. Khi nam-giới trở-thành thần-thánh sống ở 
cõi trên cao chót vót chín tầng mây vần-vũ, họ mới ban ơn “mưa móc” rắc/tưới tinh-khí cho 
nữ-giới thụ-thai, sinh-sản làm lợi cho nghề nông cung-cấp ngũ cốc, thực phẩm nuôi sống rất 
nhiều đời. 
 
Có nhiều thời, nữ-giới được coi là “người tù của chiến-tranh” biến thành chiến-lợi-phẩm cho 
đám quân/binh dành chiến-thắng. Do đó, họ có rất ít quyền-hành, cả quyền được sống 
ngang bằng, đồng-đều trong xã-hội do nam-nhân quản-cai. Ở vào lợi-thế như thế, nam-
nhân lại coi đó như quyền-lợi Trên ban khiến họ có quyền được hưởng như thế, không áy 
náy.  
 
Xem thế thì, vô hình chung, tác-giả kinh-thánh Do-thái-giáo lại vẫn coi nữ-giới ngang bằng 
loài thú, dù cũng do Đức Chúa tạo-thành. Mà, đã là loại thú, thì họ thuộc quyền nam-nhân 



đầu đời là Ađam. Ađam đặt tên cho người nữ cũng một kiểu như ông đã đặt tên cho mọi 
loài.  
 
Duy có điều là: người nữ không được phép san-sẻ cùng một trạng-huống, vinh-quang và 
hình-ảnh của Thiên-Chúa. Ađam do Thiên-Chúa tạo thành, còn Evà-nữ-nhân-đầu-đời lại là 
khúc xương sường cụt, rút từ cơ-thể của Ađam là nam-nhân. Dù, Evà là người có quan-hệ 
bang-tộc với Ađam, tức hơn hẳn mọi loài nào khác, nhưng bà vẫn cứ phải theo lệnh của 
người bạn đời mình, đem cho anh ta mọi hạnh-phúc, sướng vui cả thể xác lẫn tinh-thần. 
 
Thế đó, câu truyện tạo-thành của hai nhân-vật nam và nữ mang tính rất hư-cấu, nhưng lại 
được nền văn-minh cũng như đạo-giáo Đông/Tây ấp-ủ tự ngàn xưa, khó phai nhạt. Và, họ 
vẫn coi đó là thứ “sự thật” khó vứt bỏ. Và, đó lại là nền-tảng của thứ thần-học xưa cổ trong 
thánh hội, qua nhiều thời-đại. Và, đó cũng lại là triết-thuyết về sự sống, rất văn-minh theo 
Âu/Mỹ của cái-gọi-là “Tây phương cực lạc”, ta không thể xoá bỏ được. 
 
Tốt hơn hết, chi bằng ta cứ trở về với đời sống bình-thường của thời-đại cách-mạng khoa-
học vi-tính/truyền-hình; để rồi hy-vọng vào ngày mai sáng sủa lại có cuộc cách-mạng lớn 
vực dậy khúc xương sườn cụt nay trở-thành lý-tưởng cho đời sống rất nam-nhân, của con 
người. Quyết thế rồi, nay mời bạn và tôi ta đi vào vùng trời truyện kể có những chương-
đoạn làm nền hỗ-trợ cho một cuộc vui sống rất nên làm. 
 
Truyện kể nhẹ, là giòng chảy đầy kể lể như thế này: 
 
“Truyện rằng: 
 
Hôm ấy, người vợ đang nấu ăn trong nhà bếp, ông chồng bèn chạy đến đứng ngay bên, 
nhắc tuồng bằng những câu nghe quen quen:  
-Này em! Hãy cẩn thận khi nấu nướng. Ơ kìa, giời ơi! Sao em lại cho ít muối thế, làm sao 
ngon được?” “Ấy chết! Nước sôi rồi, em cho thịt vào nổi đi kẻo muộn. 
Người vợ lúc nào cũng nghe bấy nhiêu câu liên quan đến chuyện bếp núc là nghề của nàng, 
bèn đáp: 
-Anh làm ơn bước ra ngoài nhà một chút có được không? Nấu nướng là nghề của em mà! 
-Ấy! Ấy! Em có biết là các tay đầu bếp giỏi, nổi tiếng trên thế-giới đều là đàn ông không? 
Anh cũng thuộc một trong những người như thế đấy. 
-Thế, anh có biết biệt-tài của đàn-bà phụ-nữ ngoài chuyện để đái ra, còn hơn đàn ông biết 
nhiều chuyện không? Đầu bếp đàn ông chỉ được vài mống, còn đàn-bà chúng em ai cũng 
làm được nhiều thứ mà đàn ông không biết làm. Lại chẳng được cái tích-sự gì, chỉ mồm 
mép thôi, không? 
-Ừ đúng đấy! Lâu rày mình đâu biết những chuyện rõ như ban ngày ấy, nhỉ?...”    
  
   
Vâng. Có những chuyện khác-biệt giữa đàn-ông/đàn-bà rõ như ban ngày, mà đàn ông nhiều 
người đâu đã biết. Biết thế rồi, nay mời bạn và tôi, ta hãy hát ca-từ vui/buồn ở trên như 
chấp-nhận cuộc sống có vui/có buồn rất đầy đủ. Để rồi, lại sẽ ngẩng đầu cao hướng về phía 
trước mà tự-hào. Tự hào rằng, dù nam hay nữ, ta vẫn hiên-ngang sống vui, sống mạnh, 
sống vững-chãi mãi về sau. 
 
Vâng. Hiểu thế rồi, nay ta lại hát những câu như: 
 
“Ta yêu em vất vả. 
Ôi! lần cuối lần đầu, 
Em là cành gai sắc. 
Cho thịt nát xương đau. 
Yêu em nên mất cả. 
Vỡ nụ hôn tình đầu. 



Yêu là sầu chất chứa. 
Yêu còn được là bao? 
Người ngoảnh lưng dấu mặt. 
Cuộc đời mới đi xây. 
Đi van xin hạnh phúc. 
Nô-lệ nào rủi may. 
Ta thương em nhỏ bé 
Với giấc mơ bạc vàng 
Em là cây cỏ úa 
Ta là loài ma hoang.” 
(Phạm Duy – bđd) 
 
Vâng. Dù, có là hay không là “cỏ úa” hay “ma hoang”, ta đây đàn-ông vẫn là đàn-ông, hoặc 
đàn-bà vẫn cứ là đàn-bà, chẳng ai thua ai kém ai đến một chữ.   
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Và những quyết tâm 
Coi mọi người  
Không thua gì mình.  
 
 



 

  
 

4.“Anh đến thăm, áo anh mùi thuốc súng” 

Ngoài mưa khuya lê thê, qua ngàn chốn sơn khê. 
Non nước ơi! Hồn thiêng của núi song. 

Kết trong lòng thế hệ, nghìn sau nối nghìn xưa.” 
(Nguyễn Văn Đông - Mấy Dặm Sơn Khê) 

 

(Cách Ngôn 31: 10-31) 
 
Thế đó, một tưởng tượng! Khi bọn đàn em bé nhỏ là chúng tôi, cuối cùng lại cũng được tin 
Đức Giáo Tông nhà mình lập ban nghiên-cứu cho phép phụ-nữ làm Phó Tế. 
 
Ấy đấy, một hiện-thực! Khi đám con cháu trong nhà bọn tôi, nhân chuyến “hành-hương đô-
thị” sà vào quán sách nhỏ có bầy bán một số “cảo chỉ” về thần-học. Và, cháu “tóm” được 
cuốn “Mary Magdalene, her story and myths revealed”  
 
Này đây, một thao-thức! Bỗng nảy-sinh trong đầu của bầy tôi đây là bần-đạo cứ mải suy về 
thân-phận và vai-trò của bậc nữ-lưu lâu nay cứ là “thấp cổ bé họng” về tư-tưởng. 
 
Nhưng thật ra, các vị này mới là người sâu-sắc nhưng ít nói, chỉ mỗi làm và làm. Và, khi các 
vị đã làm là làm cho ra nhẽ rất thật tình đâu ra đó. 
 
Và đây, một ý-lực! Vốn dĩ hiển-hiện từ câu hát tưởng chừng như vẩn vơ, chinh-chiến, chóng 
qua. Nhưng, đích-thực là tâm-huyết của giới văn-chương, văn-nghệ chỉ thích hát và hát. 
Hát, nhưng lời “vẩn vơ”/”vớ-vẩn”! Ai hiểu được thì tốt. Ai chậm hiểu hay không không hiểu, 
cũng không sao. Ý-lực ấy, nay như thế này: 
 
“Bao giấc mơ giữa khung trời phiêu lãng, 
Chờ mùa Xuân tươi sang,  
những mùa thắm chưa sang 
Anh đến đây, rồi anh như bóng mây, 
Chốn phương trời ấm lạnh  
hòa chung mái nhà tranh.  
 
Anh như ngàn gió,  
hát ngược xuôi, theo đường mây, 
Tóc tơi bời lộng gió bốn phương, 
Nước non còn đó một tấc lòng, 
không mờ xóa cùng năm tháng, 
nhớ ai ra đi hẹn về dệt nốt tơ duyên, 
 
Khoác lên vòng hoa trắng,  
cầm tay nhau đi anh 
Tơ trời quá mong manh 
Anh hỡi anh, đường xa vui đấu tranh, 
giữa khung trời gió lộng,  
nghìn sau tiếc nghìn xưa.” 
(Nguyễn Văn Đông – bđd) 
 



Vâng. Đúng thế. “Anh như làn gió, hát ngược xuôi, theo đường mây…” Ôi! Toàn là những lời 
nhè nhẹ, bay bổng theo làn gió, “giữa khung trời phiêu-lãng…” Và những là: “Cầm tay nhau 
đi anh! Tơ trời quá mong-manh!”, “Vui đấu tranh”, “Nghìn sau tiếc nghìn xưa!” 
 
Quả có thế. Nghìn sau/hôm nay, sẽ lại có người tiếc nghìn xưa sao không hát “Chị hỡi chị!” , 
“Chờ mùa Xuân tươi sáng”, “Những mùa thắm chưa sang!..” Ấy đấy, có hát hoặc có nêu lên 
những ý-lực đầy “phiếm” hôm nay, cũng chỉ để “phiếm” chuyện đời rồi sẽ “phiếm” cả chuyện 
Đạo, về những điều “lạo-xạo” đáng phiếm, rất hôm nay. Như chuyện nữ-phụ nhà Đạo nay 
được nâng nhấc lên bậc “Nữ-phó-tế”, như thông-tin vừa hé mở. 
 
Thế nhưng, ở Đạo mình, vẫn thường có những đấng bậc rất-ư-là “Kỳ-đà cản mũi” cũng tiêu-
cực không kém ai, qua luận-điệu sau đây: 
 
“Ở thời đầu, Giáo-hội ta có nhiều phụ-nữ làm phó-tế, hoặc nói đúng hơn, nhiều Nữ thừa-tác-
viên năng-nổ. Thế nhưng, các bà đây lại không là phó-tế theo nghĩa thời hiện-đại, tức 
quyền-năng hoặc chức thánh như Phó-tế đích-thực. Các bà vẫn chỉ mang tư-cách giáo-dân, 
mà thôi. Cũng nên biết rằng: theo tiếng Hy-Lạp, thì danh-xưng Phó-tế hoặc “diakonos” là 
ngôn-từ nói chung mang ý-nghĩa của người nâng-dỡ/giùm giúp hoặc tôi-tớ, chứ không nhất 
thiết bao-hàm việc nhận-lãnh chức thánh, nào hết.  
 
Thánh Phaolô cũng nhắc đến các nữ thừa-tác-viên trong thư ông gửi giáo-đoàn Rôma, vào 
thời đó, như sau:  
 

“Tôi xin giới thiệu với anh chị em đây, chị Phêbê, người chị em của chúng ta, là nữ-
trợ-tá Hội-Thánh Kenkhơrê. Mong anh chị em tiếp đón chị trong Chúa cách xứng-
đáng, như dân thánh đối-xử với nhau. Chị có việc gì cần đến anh chị em, xin anh chị 
em giúp đỡ, vì chính chị cũng đã bảo-trợ nhiều người, kể cả tôi nữa.” 

 
Xem thế thì, cụm-từ “Nữ trợ-tá” dịch ở đây, vào thời đó, chỉ có nghĩa như người nữ chuyên 
phụ-giúp công-việc này khác, theo nghĩa rộng, mà thôi. 
 
Kịp đến thế-kỷ thứ 3, nhiều xứ/nhiều vùng ở trời Đông, cũng thiết-lập hoặc ủy-thác chức Nữ-
Phó-tế như thế để trợ-giúp các công việc như: bảo-ban/dạy dỗ hoặc thanh-tẩy phụ-nữ, thăm 
kẻ liệt là nữ-phụ cần tắm gội/chùi rửa thân mình hoặc trao ban Mình Thánh Chúa cho những 
người như thế. Vậy nên, các vị này bèn thiết-lập một nhóm-hội/đoàn thể trong Giáo-hội như 
Hội Phụ-nữ chuyên-trách lo cho các bà góa. Ở một số chốn miền, các nữ-phụ gia-nhập 
nhóm/hội này đều trải qua nghi-thức có dính-dự động-tác đặt tay lên thân mình người cần 
đặt. 
 
Các nữ-phó-tế như thế, không lĩnh-nhận chức thánh nào hết và hoàn toàn khác với linh-mục 
hoặc phó-tế thực-thụ theo nghĩa đã định ở tông-sắc Apostolic Constitutions ban hành vào 
năm 400 sau Công-nguyên... 
 
Chức-năng, vai-trò và ý-nghĩa của nữ-phó-tế lại rất cao được tạo cho vai trò khác nhau tùy 
nơi tùy vùng. Riêng Hội thánh Ai Cập, Maronite và Slav khi trước tuyệt nhiên không thấy có 
vai-trò và sự hiện-hữu của chức sắc nào như thế. Và Hội thánh La-tinh ở 5 thế-kỷ đầu đời, 
cũng không thấy có chức-vị nữ-phó-tế nào như thế hết. Các khác-biệt này, cho thấy: ở các 
phần đất Giáo hội La-tinh không thấy có chức-năng nữ-phó-tế nào giống thế. Về ý-nghĩa 
cũng như vai-trò của chức này này, rõ ràng còn chứng-tỏ rằng không có bí-tích nào tạo cho 
vai-trò của các vị này, do bởi thần-học và kỷ-luật cần-thiết của các thánh-tích đều mang tính 
phổ-cập trên khắp miền đất của Giáo-hội Đạo Chúa.” (X. Lm John Flader, Why women won’t 
be deacons”, The Catholic Weekly Question Time 22/5/2016, tr. 8).     
 
Giả như ngài là đấng bậc thanh-thoát, phóng-thoáng như tác-giả cuốn “Mary Magdalene, 
her history and myths revealed”, rày đã bộc-lộ những điều như: “Vốn dĩ từng bị Giáo-hội 



Công-giáo La-Mã đẽo/gọt và tạo chân-dung như người tội-lỗi, Maria Magđalêna nay được 
hồi-phục chức-năng về vị-thế đáng kính-trọng tước-vị và năng-lực của Chị suốt thời Cổ Sử 
rất trang-trọng. Thậm chí, ngày hôm nay, rất nhiều đấng/bậc công-nhận Chị, là: vào buổi 
Đức Chúa sinh-thời, Chị từng là môn-đệ gần cần Đức Giêsu nhất hạng và là người được chỉ-
định công-việc chuyển-tải thông-điệp của Ngài vào với thế-giới, cách đặc-biệt.” (X. Karen 
Ralls, Mary Magdalene, her history and myths revealed, Shelter Harbor Press 2013, bìa 4) 
 
Và, đúng như nhận-định của vị Tổng Giám mục nọ khi bàn về tính-chất “tiêu-cực” mà nhiều 
đấng bậc trong Đạo vẫn coi người nữ-phụ là “nguồn-cội” của ác-thần/sự dữ, như sau: 
 
“Ngang qua truyện ở vườn Địa-Đàng, hình-phạt đã được định rõ cho con người. Với Ađam, 
hình-phạt dành cho ông là phải “cạp đất: để kiếm sống. Qua nhân-vật Evà, từ nay mọi nữ-
phụ sẽ phải kéo dài sự đau-khổ khi sinh đẻ. Riêng loài rắn, sẽ phải bò sát bụng trên mặt đất 
đến muôn đời. Và, mọi loài phải rời bỏ chốn Địa Đàng, không còn sống ở hoa vườn nữa.  
 
Và cuối cùng, mọi loài cùng giòng dõi/cháu con của chúng được lập-trình đi vào cõi chết. Từ 
nay, sự chết trở-thành phận hèn của mọi loài. Tính phổ-cập của sự chết rày sẽ chứng-thực 
cho tính phổ-cập của lỗi/tội đầu thời nguyên-tổ đem chết chóc đến với thế-giới của Thiên-
Chúa. Lỗi/tội ban đầu ấy được coi như bản-chất con người làm sa-đoạ mọi nhân-thân khiến 
cuộc sống con người không còn khả-năng tái-lập quan-hệ mật-thiết với Thiên-Chúa, được 
nữa. 
 
Câu truyện về “Địa-đàng Trần-gian” này, đã đi vào lịch-sử nguyên-thủy từng làm, tức bảo 
rằng: lý do khiến ác-thần/sự dữ và cái chết là những dấu-hiệu hằn in lên nhân-loại là sự bất-
tuân của phụ nữ. Tông-đồ Phaolô chắc-chắn đã đóng góp vào định-nghĩa nói ở trên.  
 
Cả đến bậc hiền-nhân quân-tử tử như đấng thánh Âu-Tinh vốn dĩ từng là Giám-mục thành 
Hippo cũng làm thế vào thế-kỷ thứ 5. Ngài làm thế, đến độ trở-thành “đá tảng” cho tư-duy 
của mình. Và qua ngài, lại được trù-định để thống-trị tư-tưởng của mọi Kitô-hữu suốt ngàn 
năm có lẻ. Mãi đến hôm nay, lối đối-xử một cách tiêu-cực với phụ-nữ và giới-tính đã trở-
thành đặc-trưng lớn, nếu không muốn gọi là hùng-vĩ, trong cuộc sống đạo-đức của con 
người. 
 
Cả một hệ-thống rộng lớn về thần-học vẫn dựng-xây trên cốt truyện được kể lại như thế. Ta 
vẫn có thói-quen qui-chiếu phụ-nữ với cái-gọi-là con quỉ dữ cám-dỗ đám đàn ông thanh-tao, 
lịch-lãm. Phụ-nữ vẫn được gọi là “trái cấm không nên đụng tới”, là thứ mà thân-xác đàn ông 
vẫn thèm thuồng. Nữ-phụ lâu nay vẫn được định-nghĩa như con người đồi-bại, như kẻ gây ô-
uế phá-hủy sự lành-thánh của nhân-loại. Các bà còn bị phiền-trách như người làm cho phái 
nam ra bất-lực.  
 
Do bởi câu truyện lỗi/tội đầu đời này mà tính lành-thánh nơi văn-minh Âu-Tây bị liên-lụy, 
luôn tìm cách tránh né phụ-nữ, và đi đến tình-trạng vô-giới-tính. Lòng trung-trinh nơi phụ-nữ 
và tình-trạng độc thân/sống một mình nơi nam-nhân được coi như cung-cách cao-sang hơn. 
Ngay đến hôn-nhân, cũng được coi là một nhượng-bộ tội/lỗi, như ta thấy trước đây, như 
chọn-lựa ban đầu dành cho người yếu kém, mềm dịu.  
 
Thánh Giêrônimô khi xưa là người dịch Kinh thánh khá xuyên-suốt, nhưng ông sẽ được nhớ 
nhiều do bởi trường-hợp ông cũng đã rơi vào tình-trạng bế-tắc trong lúc dịch-thuật, nhất thứ 
là khi ông nhận thấy rằng hôn-nhân chỉ mang tính cứu-độ là khi “sản-sinh ra quá nhiều trinh-
nữ”. Tuyên-bố này đã khiến tôi phải nhắm mắt làm ngơ đâm nghi-ngờ tài dịch kinh-thánh 
của nhiều học-giả.      
 
Xem như thế, thì phụ-nữ quả thật từng là sự dữ/ác thần đến tận xương-tủy. Và, đó cũng là 
thông-điệp của Đạo Chúa và điều đặc-biệt là sự/việc ấy lại xây-dựng trên câu truyện của 



Evà.” (X. TGm John Shelby Spong, The Sins of Scripture, HarperCollinsPublishers, 2005 tr. 
91)  
 
Nói gì thì nói, chừng như nhiều vị đi Đạo quên rằng Kinh-thánh Cựu-Ước cũng từng tuyên-
dương đặc-tính khôn ngoan/tốt-đẹp của phụ nữ trong câu nói nổi bật ở sách Châm-ngôn 
sau đây:  
 
“Tìm đâu ra một người vợ đảm đang?  
Nàng quý giá vượt xa châu ngọc. 
 Chồng nàng hết dạ tin tưởng nàng,  
chàng sẽ chẳng thiếu chi lợi lộc. 
Suốt đời, nàng đem lại hạnh phúc  
chứ không gây tai hoạ cho chồng. 
Nàng tìm kiếm len và vải gai,  
rồi vui vẻ ra tay làm việc. 
Giống như những thương thuyền,  
nàng đem lương thực về từ tận phương xa. 
Nàng thức dậy khi trời còn tối,  
cung cấp phần ăn cho cả nhà,  
và sai bảo con ăn đứa ở. 
Nàng để mắt đến một thửa ruộng và tậu lấy;  
nàng dùng huê-lợi đôi tay mình làm ra 
mà canh tác một vườn nho. 
Nàng thắt lưng cho chặt,  
luyện cánh tay cho mạnh-mẽ dẻo-dai. 
Nàng thấy công việc sinh nhiều lợi nhuận,  
đèn trong nhà thắp sáng thâu đêm. 
Nàng tra tay vào guồng kéo sợi,  
và cầm chắc suốt chỉ trong tay. 
Nàng rộng tay giúp người nghèo khổ  
và đưa tay cứu kẻ khốn cùng. 
Nàng không sợ người nhà bị lạnh vì tuyết sương,  
bởi cả nhà đều được mặc hai áo. 
Nàng tự tay làm lấy chăn mền,  
nàng mặc toàn vải gai, vải tía. 
Chồng nàng được tiếng thơm nơi cổng thành  
khi ngồi chung với hàng kỳ-mục trong dân. 
Nàng dệt vải đem bán,  
cung cấp dây lưng cho nhà buôn. 
Trang-phục của nàng là quyền-uy danh-giá,  
nàng mỉm cười khi nghĩ đến tương-lai. 
Nàng khôn ngoan trong lời ăn tiếng nói  
và dịu-hiền khi dạy-dỗ bảo-ban. 
Nàng để mắt trông nom mọi việc trong nhà,  
bánh nàng ăn là do mồ hôi nước mắt nàng làm ra, 
con nàng đứng lên ca-tụng nàng có phúc,  
chồng nàng cũng tấm-tắc ngợi-khen : 
"Có nhiều cô đảm-đang,  
nhưng em còn trổi-trang gấp bội." 
Duyên-dáng là giả trá, sắc đẹp là phù vân.  
Người phụ nữ kính sợ Đức Chúa  
mới đáng cho người đời ca tụng.  
Hãy để cho nàng hưởng những thành-quả tay nàng làm ra.  
Ước chi nơi cổng thành nàng luôn được tán dương ca tụng  
do những việc nàng làm.” 



(Châm ngôn 31: 10-31) 
 
Nhận-định của nhà Đạo từ ngàn xưa là như thế. Như thế, cũng không có nghĩa là sự thể 
vẫn cứ thế đối với mọi người ở Đạo Chúa đến bây giờ. Chí ít, là các đấng bậc vị vọng trong 
Giáo Hội Công-giáo La Mã. 
 
Thế nên, Đức Phanxicô nay ngỏ ý muốn thiết-lập một Ủy-ban Giáo-hoàng chuyên nghiên-
cứu tái-lập chức-năng/vai-trò của Nữ Phó-Tế xưa, chửa biết chừng. Có thể, là: các vị ấy sẽ 
là Thừa-tác-viên nữ năng-nổ như Thánh-Nữ Maria Magđalêna, là cộng-sự-viên thân-cận với 
Đức Giêsu. Cũng có thể, các vị đây sẽ được phong-chức Phó-tế vĩnh-viễn, cũng rất hay. 
Dưới ánh mặt trời này, chẳng có gì là không-thể-và-có-thể, hết. 
 
Hãy cứ đợi chờ, để rồi sẽ xem sự việc diễn-tiến theo cách nào. Trong khi chờ và đợi việc 
Giáo-hội mình trả lại chức-năng/danh-dự lẽ đáng phải có từ hệ-cấp thần-quyền Vatican, 
tưởng cũng nên quay về với vườn hoa truyện kể, để xem người ngoài Đạo nghĩ gì và nói gì 
các nữ-phụ ở trần-gian lan-man, đôi lời rằng:     
       
“Trong một chiều đi dạo quanh công-viên, ông Jones tình cờ gặp gỡ và có cuộc trò chuyện 
vô cùng ăn ý với một bà lão.  
 
Chỉ sau 15 phút, cả hai phát hiện ra họ có rất nhiều điểm chung về tuổi tác, khu vực sinh 
sống, sở thích, và đều đang độc thân. Đến khi trời sụp tối, ông Jones nhìn bà lão thật lâu và 
nhẹ nhàng nói: 
-Marcia, thú thật từ trước đến nay tôi chưa bao giờ gặp được người nào hợp với mình như 
bà vậy. Tôi có thể mạo muội hỏi bà hai câu hỏi rất quan trọng này không? 
 
Bà lão nghe thế cảm-động đáp: 
-Dĩ nhiên là được rồi! Ông đã cho tôi một khoảng thời gian thật sự rất thoải mái. 
-Tôi thấy chúng ta vô cùng hợp nhau, vậy liệu bà có đồng ý dọn về sống chung với tôi suốt 
quãng đời còn lại không? - Ông Jones khẽ cầm tay Marcia khẩn thiết nói. 
Bà lão thẹn thùng gật đầu rồi hỏi: 
-Thế còn câu hỏi quan trọng thứ hai là gì? 
Ông Jones liền thở phào nhẹ nhõm, từ tốn nói tiếp: 
-À, chẳng qua là bây giờ bà đỡ tôi đứng dậy được không? Tôi ngồi lâu quá không đứng dậy 
được nữa rồi!” (Truyện kể gặp thấy tràn lan trên trang mạng, rất vi-tính) 
 
Nói gì thì nói, khi đến lúc và đã đến thời, người người, nhất thứ là nam-nhân, lại sẽ tâm-sự 
rất thật với nữ-phụ nọ, dù chưa quen biết nhiều, để đòi một sự hỗ-trợ cần-thiết như bao giờ, 
trong đời. 
 
Quyết thế rồi, nay mời bạn và mời tôi, ta lại sẽ hiên-ngang hát lên những ca-từ dù rất buồn 
để thấy rằng: khi có người đến thăm, dù là chiến-hữu hoặc thần dân thôi, ai cũng vẫn nhận 
ra rằng:  
 
“Bao giấc mơ giữa khung trời phiêu lãng, 
Chờ mùa Xuân tươi sang,  
những mùa thắm chưa sang 
Anh đến đây, rồi anh như bóng mây, 
Chốn phương trời ấm lạnh  
hòa chung mái nhà tranh.  
 
Anh như ngàn gió,  
hát ngược xuôi, theo đường mây, 
Tóc tơi bời lộng gió bốn phương, 
Nước non còn đó một tấc lòng, 



không mờ xóa cùng năm tháng, 
nhớ ai ra đi hẹn về dệt nốt tơ duyên, 
 
Khoác lên vòng hoa trắng,  
cầm tay nhau đi anh 
Tơ trời quá mong manh 
Anh hỡi anh, đường xa vui đấu tranh, 
giữa khung trời gió lộng,  
nghìn sau tiếc nghìn xưa.” 
(Nguyễn Văn Đông – bđd) 
 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Vẫn muốn hát lên 
Những lời nhẹ nhàng như thế, 
Rất triền-miên 
ở đời người.  
 

 



 

  

5.“Tìm một con đường. Tìm một lối đi " 
Ngày qua ngày đời nhiều vấn nghi  

Lạc loài niềm tin sống không ngày mai  
Sống quen... không ai cần ai  
Cứ vui... cho trọn hôm nay.” 

(Đức Huy – Và Con Tim Đã Vui Trở Lại)  
 

(Lc 11: 12-13) 
 

Có lẽ là như thế. Đời người hôm nay, rẫy đầy những con người luôn kiếm-tìm một con 
đường và một lối đi, tựa hồ như thế. Như thế, còn là và sẽ như câu hát tiếp ở bên dưới: 
 
“Rồi cuộc vui tàn, mọi nguời bước đi  
Một mình tôi về, nhiều lần ướt mi  
Chợt tình yêu đến trong ánh nắng mai  
xóa tan màn đêm u tối cho tôi biến đổi  
tâm hồn thành một người mới.”  
(Đức Huy – bđd) 
 
Hát thế rồi, nay mời bạn/mời tôi, ta đi vào vùng trời suy-tư có những chuyện Đạo/đời đầy 
rẫy ý/lời về “Tình-Yêu đích-thực” như đấng bậc vị vọng từng luận/bàn ở bên dưới: 
  
“Lời bàn rằng: 
Thiên-Chúa nhìn mọi người trên thế-gian này đều như người đặc-biệt, rất đặc-trưng/đặc-thù. 
Thành thử, đối với Ngài, mọi tương-quan ta thiết-lập với nhau đều có giá-trị thực-tiễn. Điều 
này còn có nghĩa: ta cứ tiếp-cận những người mà phẩm-giá lẫn chất-lượng cuộc đời bị 
thương-tổn bằng cung-cách rất nể-trọng. Bởi, “Tình-yêu đích-thực” không là mục-tiêu nằm ở 
cuối đoạn đường tương-quan tình-thân giữa chúng ta, mà là con đường ta vẫn chọn để đi 
tới. 
 
Trước nhất, hãy nhìn vào cơ-thể của chính mình bằng con mắt của Thiên-Chúa, sẽ thấy 
tuyệt-diệu biết chừng nào khi Thiên-Chúa tạo-dựng ra nó để kết-hợp ta vào với người khác. 
Kết-hợp bằng và qua việc hít thở cùng một làn khí, uống cùng một thứ nước trong lành, ăn 
cùng một thức ăn được nuôi trồng trong trái đất. Cơ-thể kết nối con người của ta với toàn 
thế-giới theo cùng một kiểu cách chắc chắn.  
 
Và, khi có thứ gì đó xen vào đường-lối ta kết nối như thế, ta không chỉ tạo khó khăn cho 
chính mình mà thôi, nhưng lại cũng hạn-chế khả-năng của ta để có thể trải-nghiệm những gì 
Chúa muốn ta trải-nghiệm. Giả dụ như: nếu ta không ăn uống cho phải phép hoặc tập-luyện 
cho đủ hoặc giả như làn khí ta hít thở nguồn nước ta uống bị ô-nhiễm, cơ thể của ta sẽ 
không thể nào lành mạnh toàn-diện để trải-nghiệm những quà tặng ta cho hoặc nhận trong 
tương-quan với người khác. 
 
Kế đến, ta vẫn có thể nhìn vào những người đang thu hút thị-lực của ta bằng sự lo lắng kính 
nể, thì người khác ấy xem ra vẫn mỹ-miều, tuyệt-diệu hoặc hiểu-biết hơn ta. Điều này không 
giúp ích gì cho ta và người khác. Nên, cách hay nhất để nhìn ngắm họ, là: dùng cặp mắt của 
Thiên-Chúa mà nhìn mà ngắm họ, có như thế ta mới có thể yêu-thương họ một cách đích 
thực được. Và như thế, tất cả những gì ta nhấn mạnh và phác hoạ cũng áp-dụng cho những 
vị ấy nữa... 
 



Trong cuộc sống tương-quan với mọi người, nếu gặp người nào mà ta cảm thấy thích muốn 
đi vào tình yêu-thương đích-thực, thì ta cũng sẽ nhận ra ngay lập bởi họ là người khiến ta 
thấy thoải-mái/dễ-chịu khi trò chuyện và vui sướng được ở gần. Người đó, phải là người mà 
ta kính-trọng và đổi lại cũng tương kính như tân, cùng một kiểu giống như ta. Cũng chẳng 
nên làm gì nếu thấy không thoải mái/dễ chịu và tự mình đi đến quyết-định ngưng tìm hiểu 
hoặc đối-tác... 
 
Giả như ta và người thực sự yêu thương nhau, thì con đường dẫn dắt ta tiếp-tục đi tới phải 
là hôn-nhân theo nghĩa đứng-đắn/đàng hoàng. Và khi ấy, hẳn ta sẽ thấy tại sao Hội thánh 
xưa nay vẫn dạy ta rằng: đó là con đường duy-nhất để ta trải-nghiệm tình thương cách trọn 
vẹn có quà tặng tình-dục công khai, thẳng thắn.  
 
Trước khi đạt tới giai-đoạn ấy, ta có rất nhiều đường lối để vun đắp sự thân thương mật thiết 
với người bạn đường/đối tác mà không đòi hỏi chuyện ăn nằm thể xác gấp rút. Ôm hôn 
nồng ấm, chuyện trò thân mật hoặc làm việc gì đó đầy phấn-chấn khác, sẽ là cung-cách tốt 
đẹp nhất để đào sâu tình thương-yêu đích-thật giữa đôi bên. 
 
Cuối cùng, phải công nhận rằng, không thể có tình-yêu nào là trọn hảo bởi lẽ không có con 
người trọn-hảo. Có lúc ta làm cho người khác đau khổ hoặc bị chính người mà ta yêu 
thương làm ta đau khổ không ít. Thành thử, muốn đạt tình-yêu đích-thật, ta cũng phải tìm 
hiểu về người ta yêu thương trước khi có quyết định dấn bước đi vào mối tương-quan đằm 
thắm với người ấy. Tìm và hiểu hay nhất là vào lúc cả hai gặp khó khăn, trắc trở trong thông-
hiểu lẫn nhau.  
 
Giả như ta biết chắc là mối tương-quan ta có với người ấy không hoàn toàn dựa trên sự 
thèm muốn xác thịt mà thôi nhưng trên cuộc sống dài lâu, cùng nhau sánh vai lập hành-trình 
hướng về phía trước, thì khi ấy ta có thể tin-tưởng rằng bạn đường và cũng là bạn đời của ta 
cũng muốn trải qua những tháng ngày đầy khó khăn/gian-khổ với mình.  
 
Ngược lại, nếu vào lúc tương quan giữa ta và người ấy chỉ mới chớm hoặc khi ta không chắc 
rằng sự ham muốn đã hiển hiện giữa đôi bên, thì khó khăn nổi lên sẽ là dấu hiệu của những 
vấn-đề còn đậm sâu hơn nữa.  
 
Trong trường hợp này, cách tỏ bày lòng từ-bi hỷ xả tốt đẹp nhất, là: để người ấy đi tìm tình 
yêu nào khác với người khác, là hay nhất. Không gì xấu xa, khi ta buộc phải kết-thúc tương-
quan nếu nó không dựa trên nền-tảng của một thứ tình hỗ-tương, có quyết-tâm sống mật-
thiết, yêu-thương thực sự và nghiêm túc. (X. Michael McVeigh, True Love: A step-by-step 
guide, The Australian Catholics Easter 2016, tr. 10) 
 
Như thế có nghĩa là: khi ta “tìm một con đường”, “tìm một lối đi”, chắc chắn thế nào rồi ra 
cũng có lúc Thần Khí Chúa dẫn đưa ta về với Lời Vàng thánh có ý-lực như sau: 
  
“Thế nên Thầy bảo anh em:  
anh em cứ xin thì sẽ được,  
cứ tìm thì sẽ thấy,  
cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.  
Vì hễ ai xin thì nhận được,  
ai tìm thì thấy,  
ai gõ cửa thì sẽ được mở cho.”   
(Lc 11: 12-13) 
 
Vâng. Đúng như Lời Ngài nói: Hãy cứ tìm, thì sẽ thấy. Tìm ở đây, theo người nhà Đạo ở trời 
Tây xứ Úc, còn có nghĩa: hãy thực-hiện bốn bước dài/ngắn rất như sau: 
 



Vậy thì, lại sẽ mời bạn và mời tôi, ta cứ việc ra đi mà tìm mà kiếm. Và khi ta đã  “tìm một 
con đường”, “tìm một lối đi” rồi thì chắc chắn sẽ gặp được điều hoặc người mình lâu nay cứ 
rong ruổi mà kiếm mà tìm. Và, Đấng thánh mà mình vẫn tìm kiếm, lại sẽ xuất-hiện nơi người 
ấy. Hệt như truyện kể về mẹ chồng/nàng dâu như một thái-độ “kiếm tìm” đường sống giữa 
mẹ/con, như sau: 
 
“Truyện rằng: 
 
Bà lão nhà đối diện ngã gãy chân, cả trăm ngày dưỡng bệnh đều được con dâu cơm bưng 
nước rót, chăm nom đâu ra đó. Bây giờ chân bà đỡ rồi, con dâu mỗi ngày đi làm về đều 
cùng mẹ chồng tập đi lại. Bà nói nói bà lấy được cô con dâu còn thân với bà hơn cả con gái. 
 
Mấy bà lão khác trong xóm đều ngưỡng mộ cô con dâu như vậy. Họ thường nhìn theo bóng 
dáng cô mà thở dài: “Nếu mà tôi có nằm liệt giường, có cô con dâu như vậy thì cũng vui.” 
 
Bà lão nọ trong xóm cũng than thở, bà có mỗi một mụn con trai, khó khăn lắm mới lấy được 
vợ cho nó, nhưng cô con dâu này có đúng là con dâu? Cơm không biết nấu, rau không biết 
nhặt, có chuyện gì cũng gọi con trai bà đến giúp. Ở đâu ra kiểu con dâu như vậy chứ? 
 
Cuối tuần, bà lão đi dạo hóng gió trong xóm, vừa khéo gặp cô con dâu nhà đối diện đang 
dắt con đi chơi. 
 
Bà lão nói: “Mẹ chồng cháu thật hạnh phúc, có được cô con dâu tốt như cháu.” Bà lão nhắc 
đến con dâu mình, những điều chưa bằng lòng về con dâu bà cho thấy dường như con dâu 
bà và con dâu nhà đối diện trái ngược nhau hoàn toàn. 
 
Con dâu nhà đối diện nghe bà nói chỉ mỉm cười, đợi bà nói xong mới nói: “Bác ơi, cháu có 
thể hỏi bác vài câu không ạ? Bác đừng giận cháu nhé. ” 
Bà lão đáp: “Xem cháu kìa, giận gì chứ!” 
– Cô ấy tan làm muộn gọi con trai bác đến đón, bác thấy sao ạ? 
– Bực mình. Con trai bác đi làm đi làm về mệt như thế, cô ta có phải là không biết đường 
đâu. 
– Con dâu bác sinh cho bác cháu trai hay cháu gái ạ?  
Cháu gái. 
– Vậy bác thấy thế nào ạ? 
– Bác giận, xem xem nhà người ta ai cũng sinh con trai, ai nấy đều nở mày nở mặt. 
– Khi con dâu bác ở cữ, từ sáng đến tối bác có hỏi han cô ấy không ạ? Bác cảm thấy thế 
nào ạ?  
Bác có để ý chăm sóc cô ấy không ạ? 
– Bác thấy bọn trẻ bây giờ sinh ra trong sung sướng mà không biết hưởng. Không phải làm 
gì còn kêu chán, không phải chỉ là sinh con thôi sao? Hồi đó bác sinh con chưa được bao 
lâu đã phải xuống giường đi làm kiếm cái ăn rồi. 
– Thật ra, cháu với con dâu bác giống nhau. 
– Làm gì giống? Ai mà không biết cháu là cô con dâu tốt chứ. 
– Cháu lúc trước cũng không biết nấu cơm. Lúc cháu vào giúp mẹ chồng cháu ở trong bếp, 
mẹ cháu bảo cháu ra ngoài xem tivi, mình mẹ làm cũng được. 
– Bà lão nọ sững người một lúc. 
– Lúc cháu đi làm về muộn, mẹ chồng cháu sẽ bảo chồng cháu đến đón cháu. Mẹ cháu nói 
phụ nữ đi đường muộn không an toàn. Khi cháu mang thai, mẹ chồng cháu ngày ngày chăm 
sóc cháu, không để cháu làm bất kì việc gì, còn chuẩn bị hết tất cả đồ dùng cho cháu và em 
bé, chờ mong ngày em bé chào đời. 
– Bà lão nọ lúc này đã có chút ngại ngùng. 
– Cháu cũng sinh con gái. Thời gian cháu ở cữ đúng một tháng, mẹ cháu ngày ngày mang 
cơm cho cháu, có thời gian thì cùng cháu trò chuyện, buổi tối thì trông con giúp cháu, không 
cho cháu bế. Mẹ cháu nói phụ nữ cả đời lúc khó chịu nhất chính là thời gian này, đẻ mổ rất 



đau, hại sức khỏe, xem tivi nhiều sẽ hại mắt, ra ngoài cũng không nên, một ngày chỉ đối 
diện với bốn bức tường dài bằng cả năm. 
 
Bà lão nọ lúc này cũng không còn ngẩng cao đầu nữa. Mẹ chồng cháu thường nói, mẹ 
chồng nàng dâu, mười năm nhìn mẹ chồng, mười năm xem nàng dâu. Bây giờ thì mọi người 
đều thấy cháu đối với mẹ chồng như đối với mẹ đẻ, mọi người không thấy được trước giờ 
mẹ đối với cháu như với con gái ruột. Bà lão nọ muốn nói gì đó nhưng không mở nổi miệng 
nữa. 
 
– Bác ạ, bác nói xem cháu gặp được mẹ chồng tốt như vậy, cháu sao có thể không làm một 
cô con dâu tốt ạ? Đúng vậy, cho đi như nào sẽ nhận lại như vậy mà. 
 
Bà lão nọ nghĩ sáng mai nhất định phải dậy sớm, gà và cá ở chợ sớm rất tươi ngon, con dâu 
bà rất thích ăn. Mười năm nhìn mẹ chồng, mười năm xem nàng dâu. Nói một cách đơn giản, 
mười năm đầu của hôn nhân là lúc nàng dâu gặp nhiều khó khăn và cần được giúp đỡ nhất. 
Mới về nhà chồng chưa thể quen ngay, lúc mang thai còn không được thoải mái, thời gian ở 
cữ cần được chăm sóc, lúc bận bù đầu cần người giúp trông con… 
 
Còn mười năm này lại là mười năm nhàn nhã nhất của mẹ chồng, sức khỏe vẫn tốt, nghỉ 
hưu rồi nhiều thời gian rảnh rỗi, cũng là lúc tốt nhất để cùng nàng dâu bồi đắp tình cảm. Khi 
nàng dâu mới về nhà chồng được mẹ chồng đưa tay ra giúp đỡ, nàng dâu có thể không cảm 
kích sao? 
 
Mười năm sau, lúc này sức khỏe mẹ chồng cũng không còn được như trước, đây là lúc mẹ 
chồng cần đến nàng dâu. Nếu lúc đầu mẹ chồng không làm tròn trách nhiệm của mình, có 
được mấy nàng dâu cam tâm tình nguyện đối xử tốt với mẹ chồng?  
 
Những năm đầu của hôn nhân, trách nhiệm của mẹ chồng chiếm đến 70%. Tôi dám khẳng 
định ít nhất đến chín trên mười các nàng dâu khi vừa kết hôn đều mong muốn hiếu thuận 
với bố mẹ chồng, gia đình êm ấm, hòa thuận. Khi mẹ chồng đã làm hết những gì cần làm và 
có thể làm, có con dâu nào không dùng hết tâm tư để hiếu thuận lại với bố mẹ chồng? 
(Truyện kể do Sưu tầm từng siêu-tầm) 
 
Thế đó, bạn có chọn-lựa hoặc “tìm một lối đi” nào thì chắc-chắn cũng sẽ gặp. Gặp, cả 
những giòng chảy tư-tưởng hoặc ca-từ như quyết tâm của người viết nhạc họ Lê được 
diễn-tả ở bài hát rất như sau: 
 
“Người nào hứa sẽ yêu tôi suốt đời 
Xin hãy đến với tôi người ơi 
Cuộc đời chẳng đã cho một tiếng cười 
Tôi quen sống như không là tôi. 
 
Từ ngày trước bức tranh muôn sắc màu 
Giờ bạc phết tả tơi từ lâu 
Ngàn đời ngỡ tiếng yêu không đổi màu  
Giờ tự hỏi trái tim nằm đâu. 
 
Tình đã hết trước khi được bắt đầu 
Trước khi kịp nói lời mến yêu 
Từ lâu biết trái tim đã hững hờ 
Chẳng yêu nhưng cứ vờ say đắm. 
 
Người nào hứa yêu tôi 
Trọn đời mãi không thôi 
Người ơi hãy mau lên  



Còn chờ gì không đến. 
 
Người hãy đến bên tôi 
Dạy tôi biết vui cười 
Dạy tôi nói xin cám ơn đời còn thương tôi. 
(Lê Hựu Hà – Chờ Một Tiếng Yêu) 
 
Đúng thế đấy, Bác ạ. Tiếng “Yêu” kia là cái gì đó tôi và mọi người vẫn cứ tìm kiếm và mãi 
chờ. Chờ cho đến hết đời, mới chịu thua. Bởi, không tìm gặp được tiếng “Yêu” ấy, kể như 
đời mình sẽ “ngọng nghịu” vô tâm, vô cảm không còn muốn sống nữa, huống chi là “Tìm 
một Con Đường” hoặc “Tìm Một Lối đi”. Dù rằng đi đâu, con đường nào ta vẫn chưa thấy 
hoặc chưa biết. 
 
Thế nên, một khi đã tìm ra “Con đường” ấy và/hoặc “Lối đi” thế đấy rồi thì người tìm và 
người gặp được nó, sẽ cùng với người nghệ-sĩ “trẻ mãi không già” tên là Đức Huy, hát 
những câu ca đầy những tiếng “Yêu”, sau đây:   
 
“Và con tim đã vui trở lại,  
tình yêu đến cho tôi ngày mai.  
tình yêu chiếu ánh sáng vào đời,  
tôi hy vọng đuợc ơn cứu rỗi.  
 
Và con tim đã vui trở lại.  
và niềm tin đã dâng về người,  
trọn tâm hồn, nguyện yêu mãi.  
riêng người mà thôi…” 
(Đức Huy – Và Con Tim Đã Vui Trở Trở Lại) 
 
Hát thế rồi, nay lại mời bạn và mời tôi, ta sẽ nghe thêm một truyện kể của người bố chỉ/bảo 
cho con gái mình “tìm một con đường” trong chốn dân-gian nhiều tìm kiếm, như sau: 
 
“Con gái à, trước khi lấy chồng, ba có đôi lời muốn nói với con như sau: 
 
Con không cần phải cưới người đàn ông có thể kiếm được 3.000 đô mỗi tháng, mà con chỉ 
cần kiếm được người có thể chọc giỡn con mỗi ngày sau đó dỗ dành con như một đứa trẻ. 
 
Con không cần cưới một anh chàng tay to vạm vỡ mà chỉ cần kiếm được ai đó sẵn sàng 
giúp con đóng chiếc đinh lên tường để treo một chậu hoa mới nơi đón ánh nắng của ngày 
mới thương yêu. 
 
Con không phải đi kiếm tìm một người đàn ông biết nấu ăn ngon như một bếp trưởng; thứ 
con cần là một người biết cảm nhận và chia sẻ bữa ăn cùng con, con phải nhớ phụ nữ luôn 
là người thổi lửa cho gia đình; đừng bao giờ để căn bếp lạnh lẽo và vắng lặng tình yêu. 
 
Con sẽ cần một buổi chiều cuối tuần nhẹ nhàng bên một người đàn ông; bất kể anh ta là ai, 
nhưng anh ta sẵn sàng nghe con, nhìn con càm ràm mọi thứ trên đời vào ngay ngày đó. Đấy 
chính là một trong những lựa chọn mà con cần quan tâm. 
 
Hãy đồng ý kết hôn νới người biết làm cho con cười νui ƙhi con νừɑ mới ƙhóc một trận nức 
nở. 
 
Ϲuộc đời nàу ƙhông dễ dàng, con ắt sẽ gặρ cả đɑu đớn. Ƭhế nên con ρhải được ở bên một 
người có thể giúρ con chịu đựng được tất cả. Hài hước là thước đo tuуệt νời củɑ trí thông 
minh. Khi con thấу chán ghét cuộc sống nàу, hãу tìm cho rɑ người sẽ biến những thứ νô νị 
trở nên có ý nghĩɑ. 



 
Ѵiệc ɑnh tɑ không có khả năng chu cấρ những thứ con muốn là một chuуện νà νiệc ɑnh tɑ 
rủng rỉnh tiền trong túi nhưng lại chẳng bɑo giờ muɑ tặng con một bó hoɑ lại là chuуện khác. 
 
Ϲon nên nhớ rằng tình νà tiền là kẻ thù ƙhông đội trời chung, có đến 62% νụ ly-dị là do 
những bất đồng νề chuуện tiền bạc. Ϲho nên khi con muốn chọn chồng chuẩn nhất, ρhải 
chắc chắn rằng ɑnh tɑ biết νiệc giữ con quɑn trọng hơn giữ tiền củɑ ɑnh tɑ. 
 
Con hãy xem thử trong lòng bàn tay của anh ta có vết sẹo nào không, nếu có thì đó là một 
dấu hiệu tốt, chứng tỏ cậu ta từng mày mò làm nhiều thứ. Những dấu νết đó cho thấу ɑnh tɑ 
đã biết cách để bảo νệ mình.  
 
Ѵới một người đàn ông chính nghĩɑ, bàn tɑу thô ráρ đáng giá hơn một bàn tɑу mềm mại, νì 
chúng đã được "muối" bởi cuộc đời nàу! Ϲhɑi sạn chứng tỏ chàng trɑi đó đã từng "sống", đã 
từng trải quɑ nhiều sương gió, bởi lẽ có một điều chắc chắn: ở đời nàу nhiều người tàn nhẫn 
νới nhɑu lắm. Phải mạnh mẽ để νượt quɑ tất cả νà tất nhiên người đàn ông mà con sẽ gắn 
bó đời mình ρhải νững chãi để giúρ con tựɑ νào những lúc khó khăn. 
 
Trước khi đồng ý trao hạnh phúc của con cho nguời đó, hãy chọc giận để xem chàng trai đó 
tức giận như thế nào, hãy dọa dẫm để xem anh ta sợ hãi ra sao, khát khao thế nào, đau khổ 
bao nhiêu. Vì lẽ “stress” có thể làm thɑу-đổi một người. Khi con bắt gặρ người уêu con đɑng 
uống rượu giải sầu, hãу chuốc cho chàng sɑу mèm đi rồi thɑ hồ ƙhɑi thɑ́c những nỗi niềm 
trong lòng mà chàng tɑ chưɑ chiɑ sẻ νới con. Thêm nữɑ, con nhớ ρhải biết rõ những đɑm 
mê, những thứ người đó "nghiện", để làm gì, để x℮m người уêu có đề cɑo νị trí củɑ con 
trước mấу thứ đó hɑу ƙhông? 
 
Phải thuộc nằm lòng rằng con người tɑ không ɑi thɑу đổi được ɑi cả. Một khi đã sinh rɑ như 
thế nào đó rồi thì tính khí đó không thể nào mài mòn đi được. Ƭhế nên ngỡ như bâу giờ con 
đã không ưɑ một tính nết nào đó củɑ người đó, ắt hẳn con sẽ còn ghét nhiều hơn nữɑ sɑu 
mười năm chung sống. Ϲó thể con уêu người ấу nhiều nên nghĩ mọi νiệc sẽ êm xuôi nhưng 
khi đã ƙhông hợρ thì không tài nào thɑу đổi được. 
 
Con hãy yêu một anh chàng biết nhận lỗi! Cha cũng có rất nhiều khi phạm sai lầm. Việc 
nhận lỗi tưởng chừng đơn giản nhưng đôi khi cha không biết phải làm thế nào để nói lời xin 
lỗi. Khi cha đã trưởng thành và chín chắn, cha có thể nhanh chóng thừa nhận sai lầm của 
mình. Đó cũng là một phẩm chất cha mong bạn trai con mình có. 
 
Hãy yêu một chàng trai biết lắng nghe! Bạn trai con nên biết cách lắng nghe và nói chuyện 
với con đúng mực. Trong xã hội công nghệ thông tin, khả năng tập trung của chúng ta quá 
thấp để có thể lắng nghe một cách chăm chú. Không gì bằng tìm được một người bạn đời 
biết lắng nghe. 
 
Hãy yêu một chàng trai hiếu thảo với gia đình! Con cần phải cân nhắc khi yêu một chàng trai 
quay lưng với gia đình và luôn làm cha mẹ anh ta buồn lòng. Vì gia đình luôn yêu thương và 
cảm thông cho con hơn cả, như cha và mẹ luôn mong những điều tốt nhất sẽ đến với con. 
Có một điều con cần phải nhớ, cách bạn trai con đối xử với mẹ mình có thể sẽ là cách cậu 
ấy đối xử với con trong tương lai. 
 
Giờ thì con gái ơi, xách ba lô lên và đi tìm kiếm hạnh phúc của mình đi nào, bố mẹ sẽ luôn 
dõi theo và ủng hộ con; nếu mệt thì con hãy yên tâm, hãy nghĩ về bố mẹ và con luôn có một 
lựa chọn nữa đó là quay về, về với tuổi thơ của mình bên gia đình chúng ta. 
 
Ký tên:  
Ông bố yêu con!”  
(Truyện do Sưu tầm vẫn từng siêu-tầm) 



 
Kể truyện rồi, nay ta hát tiếp câu ca còn bỏ dở, có ý/lời làm đoạn kết những hát rằng: 
 
Và bây giờ ... ngày buồn đã qua.  
Nhiều lỗi lầm cũng được thứ tha.  
Tình yêu đã đến trong ánh nắng mai.  
Xóa tan màn đêm u tối.  
Cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới.  
 
Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu u tối.  
Tôi sẽ không sợ hãi gì vì Người ở gần bên tôi mãi.  
 
Và con tim đã vui trở lại.  
Tình yêu đến cho tôi ngày mai.  
Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời.  
Tôi hy vọng được ơn cứu rỗi.  
 
Và con tim đã vui trở lại.  
Và niềm tin đã dâng về Người.  
Cho tâm hồn nguyện yêu mãi riêng Người mà thôi.  
 
Và con tim đã vui trở lại.  
Tình yêu đến cho tôi ngày mai.  
Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời.  
Tôi hy vọng được ơn cứu rỗi.  
 
Và con tim đã vui trở lại.  
Và niềm tin đã dâng về Người.  
Cho tâm hồn nguyện yêu mãi riêng Người mà thôi. 
(Đức Huy – bđd) 
 
Kiếm tìm rồi, ta lại sẽ hát được và được những câu ca đầy ý-nghĩa của người nghệ-sĩ ở trên 
vẫn nhất-quyết bảo rằng “Và niềm tin đã dâng về Người, cho tâm hồn nguyện yêu mãi riêng 
Người mà thôi.” Yêu mọi người, tức sẽ còn yêu hoài và yêu mãi suốt một đời trong lúc mình 
vẫn “Tìm Một Con Đường”, “Tìm một lối đi” rồi sẽ thấy mình “Cứ vui… Cứ vui... cho trọn hôm 
nay.” Do bởi, nghệ-sĩ nhà mình lại vẫn quyết rằng:  
 
“Và Con Tim Đã Vui Trở Lại,      
Tình yêu đến cho tôi ngày mai  
Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời  
Tôi hy vọng được ơn cứu rỗi.” 
Đức Huy – bđd) 
 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Và những tháng ngày cuộc đời mình 
Vẫn cứ tìm và cứ kiếm 
Ý-nghĩa cuộc đời 
Nơi tình người rất đáng yêu 
Và đáng mến   
Như bao giờ. 
   
 



 

  

 

6.“Chiều buông trên giòng sông Cửu Long” 

Như một cơn ước mong, ơi chiều.  
Về đâu ơi hàng cây gỗ rong,  

Nghiêng mình trên sóng sông yêu kiều.  
(Phạm Duy – Chiều Về Trên Sông) 

(1 Côrinthô 1: 17-18) 
 
Chiều về đâu không về, sao cứ về trên sông, đến như thế? Nhất thứ là sông Cửu Long 
những chín con rồng có “ước mong”, có “gỗ rong” “nghiêng mình trên sóng sông (rất) yêu-
kiều”. 
 
Buồn đâu không buồn, sao lại “bỗng dưng theo đò ngang quá giang thương chiều” một nỗi 
buồn, tựa hồ như ca-từ còn hát tiếp ở bên dưới: 
  
“Buồn tôi không vì sao bỗng dưng  
Theo đò ngang quá giang thương chiều  
Bởi vì thương nhiều nên nhớ (ơ) tình yêu  
Bởi vì đời còn nhiều khi là mơ  
 
Bởi vì đời còn nhiều khi thành thơ  
Có khi vui lững lờ  
Có khi tuôn sầu u  
Bởi vì chiều buồn chiều về giòng sông  
Bởi vì tình đời nào chỉ thù oán  
Hãy cất tiếng ca cho đời thêm (ý) buồn  
Hãy cất tiếng ca cho lòng thôi khô héo  
Chiều buông trên giòng sông cuốn mau  
Thương đời thương lẫn nhau trong chiều.” 
(Phạm Duy – bđd) 
 
Vâng. Chiều buồn rất ư là như thế. Thế, có nghĩa: nếu cứ “giang” theo lời ca tiếng hát của 
nghệ-sĩ, văn-học, thì chắc người đọc và người nghe sẽ cứ thế mà hát mãi những câu ca 
“bọt bèo”, “mến yêu” như người hát cứ ca hoài ca mãi đến như sau:   
 
“Về đây bọt bèo muôn khắp nơi.  
Vui buồn cho có đôi không nhiều.  
Ngày mai sông về quê mến yêu.  
Cho trùng dương cũng theo hương chiều.  
Bể sầu không nhiều nhưng cũng (ư) đủ yêu.. 
(Phạm Duy – bđd) 
 
Vâng. Hôm nay, nhờ nghe đi nghe lại bài “Chiều Về Trên Sông” của nhạc sĩ họ Phạm tên 
Duy mà bầy tôi đây bèn nảy ra ý-định viết về những chuyện buồn xóm nhỏ đọc ở đâu đó, 
như một cảm-nghiệm ta truyền cho nhau, như sau:   
 
“Truyện là truyện kể về ông bố dượng như thế này: 

Ông ấy đã hơn 50 tuổi, lấy mẹ tôi cũng vì muốn tìm người bầu bạn lúc tuổi già. Ông 
không có điểm gì nội trội ngoài khả năng nấu ăn và tấm lòng chân thật, nhưng khi tiếp xúc 
với ông, tôi mới thật sự hiểu ra hai chữ “người nhà”. 



Sau khi bố tôi mất được ba năm, ông ấy đã đến nhà tôi. So với người cha của tôi, 
ông ấy tầm thường đến nỗi chẳng có ưu điểm gì đáng để nói đến. Nhưng mà, người mẹ 
ngoài 50 tuổi cần có một người bầu bạn, mà yêu cầu của người già đã ngoài 50 tuổi đối với 
một nửa kia rất nhiều khi chỉ cần phẩm cách tốt là được rồi. 

Về mặt này ông ấy có đủ điều kiện, bởi ông là người tốt nổi tiếng gần xa, là người 
thật thà chất phác. Cái hôm gặp gỡ lần đầu tiên với mẹ tôi, ông rất bối rối. Bởi vì ông biết rất 
rõ rằng mọi phương diện của mình đều không có ưu thế: nhà thì chật hẹp, tiền lương thì ít, 
chẳng qua chỉ là một công nhân phổ thông nghỉ hưu, hơn nữa nhà của cậu con trai vừa mới 
kết hôn cũng cần đến sự giúp đỡ của ông. 

Nói thật lòng, mẹ tôi cũng chỉ là vì nể mặt người mai mối nên mới quyết định đến gặp 
ông ấy. Và cuối cùng mẹ đã sinh ra thiện cảm đối với ông bởi tài nghệ nấu nướng của ông. 

Sau khi gặp mặt, ông ấy nói: “Bà Lý này, tôi biết điều kiện của bà rất tốt, không thiếu 
gì cả, thật tôi không có gì đáng để gửi tặng bà. Nhưng dù thế nào, chúng ta cũng hãy thử 
quen nhau xem sao, chiều nay bà hãy ở lại nhà tôi dùng bữa cơm đạm bạc nhé!”. 

Tấm lòng chân thành của ông khiến mẹ tôi không nỡ từ chối, và bà đã ở lại. Ông 
không để bà động đến một tay, đã làm một bát canh với bốn loại rau, đặc biệt là món bí ngô 
nấu thịt, mẹ tôi đã ăn ngon đến không nỡ đặt đũa xuống. 

Trước khi đi, ông đã nói với mẹ tôi rằng: “Sau này nếu như muốn ăn nữa, thì hãy đến 
đây. Nhà tôi tuy không khá giả lắm, nhưng chiêu đãi món bí ngô thì không tốn công phí sức 
chút nào”. Về sau, mẹ tôi lần lượt gặp mấy người lão niên khác nữa, nhưng mà, tuy điều 
kiện của mỗi người đều tốt hơn ông ấy, nhưng cuối cùng mẹ tôi vẫn chọn ông. 

Lý do thật ra cũng được xem là ích kỷ, bà ấy đã phục vụ và chăm sóc ba tôi hơn nửa 
đời người rồi, lần này bà muốn một lần làm đối tượng được người ta chăm sóc lại. Cứ như 
vậy, ông ấy và mẹ tôi đã đến với nhau… Người ngoài hay là người nhà? 

Hôm đó, ông ấy, mẹ tôi, thêm tôi nữa, còn có gia đình ba người của con trai ông 
cùng dùng một bữa cơm với nhau. Tôi đặc biệt sắp xếp bữa cơm này trong một khách sạn 
năm sao sang trọng, trên bề mặt thì thấy là vì để bày tỏ sự coi trọng đối với ông, thật ra là 
muốn thông qua đó mà thể hiện vai vế của mình. 

Khi rời khỏi khách sạn, ông nhẹ nhàng nói với tôi: “Từ nay chúng ta đã là người nhà 
với nhau rồi, là hai bố con đấy! Sau này nếu con muốn mời bố ăn cơm thì chỉ việc đi đến 
những quán ăn bên đường là được rồi, ở đó bố sẽ ăn được thoải mái hơn, lòng không bị đau 
và cũng không thấy tiếc tiền”. 

Chính biểu lộ tình cảm chân thành của ông đã làm tổn thương cái tâm hư vinh giả 
dối của tôi, khiến tôi cảm thấy đấu trí với một người thật thà, giống như một người lớn lấy 
kẹo để dụ dỗ một đứa con nít vậy, thật là vô sỉ chẳng còn gì để nói nữa. 

Ông ấy đã chăm lo cho mẹ tôi rất tốt, bà ấy mỗi lần gặp tôi đều bảo cần phải giảm 
cân, đó là một giọng điệu hạnh phúc. Ông ấy nấu ăn thật sự rất ngon. Một lần nọ, khi cùng 
ăn cơm với mọi người, tôi không nhịn được nói với vợ rằng: “Lần sau khi chú Đường làm 
cơm, em hãy ở bên cạnh mà học hỏi một chút”.Trong sắc mặt của vợ vốn không hề có phần 
muốn học, trái lại còn có mấy phần tức giận. 

Ông vội vàng đứng ra giải vây, ông nói: “Một đời này của bố đều không làm được gì 
tốt cả, chỉ có chút tài nghệ làm được mấy món ăn, các con đều là những người làm chuyện 
đại sự, tuyệt đối đừng có học theo ta, nếu như muốn ăn, thì hãy đến đây, đến bất cứ lúc nào 
cũng được. Làm cơm này, sợ nhất là cơm mình làm không có người ăn”. 

Hôm đó khi chúng tôi đi về, ông ấy đã gói rất nhiều đồ do chính tay ông làm bảo 
chúng tôi mang về, vừa cầm lấy tay tôi vừa nói: “Đừng có khen cơm của bố nấu ngon nữa, 
nói thật lòng, hễ có người nói đến ưu điểm này thì bố thấy ngại lắm. Một người đàn ông chỉ 
biết nấu ăn, còn những phương diện khác thì lại không làm được trò trống gì cả, đây đâu thể 
nói là ưu điểm được”. 

Trên đường về nhà, tôi đã kể lại cho vợ nghe những lời này của ông. Cô ấy nói: 
“Người như ông ta, trời sinh là số phải phục vụ người ta, trời sinh chính là bằng lòng cúi đầu 
đến sát mặt đất. Mẹ chúng ta có phúc khí, già rồi còn làm một hoàng thái hậu”. 

Tôi vừa lái xe, vừa dùng mắt liếc nhìn vợ, cảm nhận sự khinh thường của vợ đối với 
ông ấy, trong lòng lại không biện giải gì cho ông. Rốt cuộc, ông trước sau vẫn là một người 
ngoài mà. Xấu hổ. Hôm tôi dọn sang nhà mới, ông ấy và mẹ tôi đã đến nung đáy nồi (một 



tập tục khi dọn nhà) cho chúng tôi. Ông đã làm theo tập tục nung đáy nồi một cách cẩn thận 
kỹ càng đâu vào đấy. Nhưng mà, đợi đến lúc ăn cơm, ông lại không xuất hiện trên ghế dành 
cho bề trên, tìm khắp nơi đều không thấy ông ấy, gọi điện thoại cho ông, cũng là ở trong tình 
trạng khóa máy. 

Dường như đã tính toán kỹ thời gian, khi khách khứa đi hết cả, ông đã quay trở lại, 
cẩn thận dọn dẹp đống bát đĩa bừa bộn đó, đem những đồ ăn còn thừa lại đựng trong hộp 
cơm mà ông đã chuẩn bị sẵn, để đem về nhà ăn. 

Mẹ không mong ông làm như vậy, cảm thấy tủi thân cho ông, ông nhỏ tiếng nói thầm 
với bà rằng: 
-Buổi tối anh sẽ nấu cơm mới cho em, những cái này anh sẽ tự ăn hết. 
Mẹ nói: 
-Làm gì mà ngày nào cũng phải ăn cơm thừa rau thừa như vậy chứ? Anh có biết rằng em 
thấy anh làm như vậy, trong lòng rất khó chịu hay không? 
Ông ấy đã an ủi mẹ tôi rằng: 
-Em tuyệt đối đừng có thấy khó chịu, để anh nhìn thấy lãng phí như vậy, trong lòng anh mới 
không dễ chịu. Tiền của Thụ Tán (tên của tôi) đều rất vất vả mà đánh đổi lấy, chúng ta 
không giúp con nó được gì cả, vậy thì hãy gắng sức tiết kiệm thay cho nó. 

Lời của ông khiến cho mẹ tôi day dứt, sau đó bà ấy quyết định nói với tôi. Nghe thấy 
mẹ nói thay cho ông ấy trong điện thoại, lúc đó cảm giác trong lòng tôi rất phức tạp, đồng 
thời cũng vì phần phức tạp này của mình mà cảm thấy rất xấu hổ. 

Dần dần, thiện cảm đối với ông ấy mỗi lúc một nhiều hơn. Có những lúc, thậm chí có 
phần ỷ lại, ông ấy vẫn luôn âm thầm làm rất nhiều chuyện cho chúng tôi, thay ống nước bị 
hư trong nhà, mỗi ngày đưa cháu đến nhà trẻ và rước cháu về nhà, khi mẹ nằm viện ông ấy 
đã không ngủ không nghỉ mà chăm sóc bà, mãi đến sau khi xuất viện mới nói với chúng tôi. 

Chỉ là không ngờ rằng có một ngày, ông cũng ngã bệnh, hơn nữa bệnh còn nghiêm 
trọng đến thế. Trên đường ông ấy đưa con của tôi đến nhà trẻ đã đột nhiên ngã xuống - 
bệnh tai biến mạch máu não, bán thân bất toại mà nằm trên giường. 

Tôi, còn có con trai của ông ấy, ban đầu đều rất tích cực đối với việc trị liệu của ông, 
chúng tôi mong ông mau chóng khỏe lại, vẫn có thể chịu mệt nhọc vất vả mà phục vụ cho 
chúng tôi giống như trước đây. Nhưng mà, ông đã không bao giờ đứng dậy được nữa. 
Trước đây ông chỉ biết mỉm cười, không ngờ giờ đây đã biến thành yếu ớt như vậy, lúc nào 
cũng chảy nước mắt. 

Mẹ chăm sóc cho ông, ông khóc; chúng tôi đẩy xe lăn dẫn ông đi chơi vùng ngoại ô, 
ông khóc; nhiều lần nằm viện, nhìn thấy tiền bị tiêu đi như nước, ông khóc. Cuối cùng có 
một ngày, ông đã dùng con dao cạo râu ra sức cắt cổ tay của mình. Cấp cứu trong suốt 5 
giờ đồng hồ, ông mới giằng co từ trong cõi chết trở về, rất mệt mỏi, cũng rất tuyệt vọng. 

Điều thật sự không ngờ rằng, người đầu tiên bỏ ông ấy đi lại chính là con trai của 
ông. Con trai của ông rất ít khi đến thăm ông, sau này còn không chịu ló mặt ra một lần. Mỗi 
lần gọi điện thoại anh ta đều nói rằng mình đã đi công tác, trở về sẽ ghé thăm ông. 

Điều khiến tôi không ngờ hơn nữa, mẹ tôi vào lúc này cũng nói rằng bà muốn chia 
tay với ông. Hai người vốn dĩ cũng chưa có chính thức, chỉ là chuyện vỗ mạnh một cái mỗi 
người mỗi ngả. Mẹ nói với tôi rằng: “Mẹ đã già rồi, không lo nổi cho ông ấy nữa. Mẹ không 
giúp được gì cho con cả, nhưng cũng không thể lượm một người cha tàn phế về, làm liên lụy 
con được”. 

Đây chính là hiện thực tàn nhẫn. Tôi không muốn để mẹ tôi làm người ác, thế là tôi 
đành phải nhẫn tâm đóng vai kẻ ác, quyết định tự mình đến nói ra chuyện chia tay này. Tôi 
nói với ông, người vốn đang nằm trong bệnh viện rằng: 
-Chú Đường, mẹ con bệnh rồi. 
Nước mắt của ông lại tuôn trào ra như mưa, tôi gắng sức nói ra những lời tàn nhẫn: 
-Chú biết đấy, mẹ con cũng đã có tuổi rồi. Những ngày này, bà ấy đối với chú như thế nào, 
chú cũng đã thấy rồi. Chú tiếp tục chảy nước mắt gật đầu. Tôi lại nói tiếp: 
-Chú Đường, chúng con còn phải đi làm nữa, mẹ con sức khỏe lại không được tốt. Chú xem 
như vậy có được không, sau khi xuất viện, chú hãy về nhà của chú, con sẽ thuê một người 
đến săn sóc cho chú. Đương nhiên, tiền sẽ do con trả, con cũng sẽ thường xuyên đến thăm 
chú. Khi nói đến đây, chú không khóc nữa. Chú gật đầu liên hồi, nói một cách cảm kích: 



-Nếu được như vậy thì tốt quá, nếu được như vậy thật đúng là tốt quá. Không cần người 
giúp đỡ, thật sự không cần… 

Tôi bước ra đến khuôn viên của bệnh viện lại chảy nước mắt, không rõ đó là cảm 
giác nhẹ nhõm sau khi được giải thoát, hay là trong lòng có nỗi day dứt không nói thành lời. 
Tôi đã mời một người giúp việc cho ông ấy, trả trước chi phí trong một năm. Sau đó, tôi lại 
đến nhà ông ấy, thuê công nhân tu sửa lại nhà của ông một chút, tôi đã cố gắng làm đến 
trọn nhân trọn nghĩa. Không phải vì ông, chỉ vì an ủi nỗi bất an trong lòng. Cái ngày ông ấy 
xuất viện trở về nhà, tôi không có đi, mà là bảo tài xế trong đơn vị đến đón ông. 

Sau khi tài xế trở về đã nói với tôi rằng: 
-Chú Đường nhờ tôi nói tiếng cảm ơn với anh, còn bảo rằng ngay cả con trai ruột của chú, 
cũng không làm được như vậy. 

Những lời này, đã an ủi tôi ít nhiều, khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, nhưng 
loại an ủi này vốn không có duy trì được bao lâu. Ngày xuân lạnh buốt. Ngày tết không có 
ông ấy ở nhà, chúng tôi thấy có chút buồn tẻ, không còn có một người bằng lòng vùi đầu 
vào trong nhà bếp, làm đủ các loại món ăn cho chúng tôi. 

Chúng tôi ngồi ăn cơm tất niên trong khách sạn năm sao, nhưng lại không cảm nhận 
được cái hương vị nồng ấm của ngày tết nữa. Con trai trên đường về nhà nói: 
-Con muốn ăn món cá chép do ông nội làm. 
Vợ tôi nháy mắt ra hiệu cho con trai đừng có nói nữa, nhưng mà, con trai trái lại quậy càng 
dữ dội hơn: 
-Tại sao mọi người lại không để cho ông nội về nhà đón tết, mọi người thật đúng là xấu xa 
mà!. 
Vợ tôi tức giận giáng cho con trai một cái bạt tai thật mạnh. Nhưng cái bạt tai đó giống như 
là đang đánh vào mặt vậy, khắp mặt sưng lên đau đớn. Một câu nói của con trai, khiến cho 
điều chúng tôi tự thấy an ủi đều đã sụp đổ tan tành. 

Tôi từ trong kính chiếu hậu, nhìn thấy đôi mắt của mẹ cũng đang đỏ hoe. Không nghĩ 
cũng hiểu, đó là ngày 30 tết buồn tẻ biết mấy. Tôi thấy rất nhớ năm ngoái, cái năm mà ông 
ấy vẫn còn ở nhà chúng tôi, một gia đình ấm cúng hạnh phúc, luôn được xây dựng trong sự 
phó xuất lặng lẽ của một người. 

Không biết giờ này, chú Đường đang đón tết với ai? Liệu có nhớ đến chúng tôi 
chăng? Liệu có vì sự vô tâm của chúng tôi mà trong lòng cảm thấy tủi thân? 
Về nhà. Sau khi tiếng trống đầu xuân vang lên, tôi lái xe đi đến chỗ của chú Đường. Ông ấy 
bước những bước chân tập tễnh ra mở cửa cho tôi, nhìn thấy tôi, miệng đang nở nụ cười, 
trong mắt lại đẫm lệ. 

Đi vào ngôi nhà lạnh lẽo của ông, nước mắt của tôi cũng không thể ngăn lại được 
nữa. Tôi cầm điện thoại lên gọi cho con trai của ông ấy, sau khi mắng chửi cho anh ta một 
trận, bắt đầu gói sủi cảo cho ông. 

Người giúp việc đã về nhà đón tết rồi, trên đầu giường đã chuẩn bị sẵn điểm tâm đủ 
cho ông ấy dùng đến ngày 15, trong lòng tôi cũng thầm trách mẹ. Những chiếc sủi cảo nóng 
hổi cuối cùng đã khiến trong nhà ông ấy có được một chút không khí ấm cúng của ngày tết. 
Chúng tôi cứ ăn một miếng sủi cảo, nước mắt của cả lại lã chã tuôn rơi.Buổi sáng tinh mơ 
của ngày mùng một, tôi lảo đảo rời khỏi căn nhà của ông, tôi đã uống rượu, đậu xe ngay 
dưới lầu của nhà ông ấy, một mình đi trên con đường lạnh tanh, trong lòng đầy rẫy thê 
lương. Điện thoại reo lên, là vợ gọi đến: 
-Anh ở đâu vậy hả? 
Tôi phát hỏa lần nữa: 
-Tôi đang ở trong nhà của một ông lão cô độc, nghe rõ chưa hả? Chúng ta là loại người gì 
vậy hả?  
 
Khi ông ấy có thể đi lại được, chúng ta lợi dụng người ta; bây giờ ông không cử động được 
nữa, chúng ta lại gửi trả về. Lương tâm của chúng ta phải chăng đã bị chó ăn mất rồi, vậy 
mà còn đòi học theo người ta nói nhân nghĩa đạo đức, tôi khinh! 
 



Ở trên đường cái, tôi mắng chửi bản thân mình thật tệ hại, mắng đủ rồi, mắng mệt rồi, tôi 
không chút do dự mà chạy trở lại, cõng ông ấy trên lưng rồi đi ra bên ngoài. Ông giãy giụa, 
hỏi tôi: 
-Con làm vậy là sao?. 
Tôi lấy giọng điệu chắc nịch mà nói với ông rằng: 
-Về nhà. 
Ông nội mà, chính là để chúng ta yêu thương 
Ông ấy đã trở về. Người cảm thấy vui nhất là con trai tôi. Nó vừa ôm vừa hôn ông, luôn 
miệng đòi ăn món cá chép, đòi ăn món bánh quai chèo, muốn làm thẻ siêu nhân. 
Vợ lôi tôi vào trong phòng, hỏi tôi: 
-Anh điên rồi sao? Ngay đến cả con trai ông ta còn không lo cho ông ta, anh dẫn ông ta về 
nhà làm gì vậy? 
Tôi không còn nổi nóng nữa, ôn hòa nhã nhặn nói với cô ấy: 
-Con trai ông ấy làm chuyện không đúng, đó là chuyện của anh ta, không nên lấy đó làm cái 
cớ để chúng ta bỏ rơi ông ấy. Anh không yêu cầu em phải xem ông ấy như bố chồng của 
mình, nhưng mà, nếu như em yêu anh, nếu như em biết nghĩ cho anh, thì hãy xem ông ấy 
như người nhà, bởi trong lòng của anh, ông ấy chính là người nhà, chính là người thân, bỏ 
rơi ông ấy thì rất dễ dàng, nhưng không giấu được nỗi day dứt trong tâm. Anh muốn tâm 
mình được thanh thản một chút, chỉ đơn giản vậy thôi. 
 
Cùng một lời này, khi nói với mẹ, bà nước mắt như mưa, nắm chặt lấy tay tôi nói rằng: Con 
trai à, mẹ thật không ngờ con lại có tình có nghĩa như vậy. 
 
Tôi nói: Mẹ, mẹ yên tâm đi. Nói hơi khó nghe một chút, cho dù sau này có một ngày, mẹ mà 
đi trước chú ấy, con cũng sẽ phụng dưỡng chú ấy đến cuối đời, với thu nhập của con hiện 
giờ, nuôi chú ấy nào là chuyện khó gì? Thêm một người thân, thì có gì không tốt chứ? 
 
Một lúc sau, con trai tôi đi vào xin tôi: Bố ơi, đừng có gửi ông nội về nữa. Sau này, con sẽ 
chăm sóc ông ấy. Sau này bố già rồi, con cũng chăm sóc bố mà! 
 
Tôi ôm con trai vào trong lòng, trống ngực đập thình thịch, thật may là vẫn chưa quá muộn, 
còn may chưa để lại một ý nghĩ bất hiếu trong lòng của con. 
“Ông nội mà, chính là để cho chúng ta yêu thương, sao lại gửi đi được nữa!”. Tôi mở miệng 
nói đùa với con trai, để củng cố niềm tin vững chắc cho nó… 
 
Đọc xong, bạn có lĩnh ngộ được đạo lý giản dị trong đó hay không? Thật ra cha mẹ vốn đòi 
hỏi không nhiều, chỉ là một lời chào hỏi: “Cha, mẹ hôm nay có khỏe không?”, chỉ cần mua 
một ít thức ăn khuya, nấu một bữa tối đơn giản, trước khi ngủ đắp chăn cho họ, trời lạnh 
thêm áo ấm, đeo găng tay giúp họ, chỉ những cử chỉ rất nhỏ thôi cũng sẽ khiến họ thấy ấm 
áp vui vẻ rất lâu. 
 
Có những lúc, tôi thường hay nghĩ: “Tôi mong con cái của tôi sau này sẽ đối xử với tôi thế 
nào đây?”. Tôi tin rằng, đời người là một vòng tuần hoàn; bây giờ bạn đối đãi với cha mẹ 
như thế nào, sau này con cái của bạn cũng sẽ đối xử với bạn như vậy. 
 
Bạn thân mến, trên đời này ân tình khó trả nhất chính là ân tình của cha mẹ, mong chúng ta 
đều có thể lấy tâm hiếu thuận mà chăm sóc cho cha mẹ, lấy tâm cảm ân mà hiếu thuận với 
cha mẹ! 
 
Sinh mệnh không đòi hỏi chúng ta phải trở thành người tốt nhất, mà chỉ đòi hỏi chúng ta cố 
gắng hết sức mà thôi! Cây muôn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn tận hiếu nhưng song 
thân không còn nữa. Chuyện khó chờ đợi nhất trên đời này, chính là hiếu kính cha mẹ, đừng 
đợi đến khi mất đi rồi mới hối tiếc rằng bản thân ngày trước không biết trân quý…” (Tiểu 
Thiện chuyển dịch từ Cmoney.tw) 
 



Vâng. Phiếm luận đường dài bao giờ cũng gồm đầy những truyện kể để kể cho nhau nghe. 
Không cần biết, nhà Đạo mình có thích nghe đọc truyện ấy hay không. Kể truyện ở đây, là 
để hợp giọng với Đức Phanxicô hôm ấy đã có lời khích-lệ giới trẻ ở Krakow, Ba lan nhân dịp 
Đại Hội Trẻ ở đây, rằng: 
 
“Hôm ấy, Đức Giáo Hoàng Phanxicô kể cho giới trẻ biết rằng các em được mời gọi không 
phải để trở thành những củ khoai nằm dài nơi ghế nệm ở phòng khách, sống cuộc sống 
nhàm chán/tẻ nhạt mà là để lại dấu vết tinh-hoa của mình với lịch-sử và không để ai khác 
định-đoạt tương-lai của chính mình. 
 
Tựa hồ trận đấu túc-cầu, cuộc sống “chỉ đưa người chơi bóng vào với lối chơi chủ-động chứ 
không phải ngả dài trên dãy ghế thưởng-thức, thật êm ấm”. Thế-giới hôm nay đòi hỏi các em 
đây giữ vững vai-trò chủ-đạo trong lịch-sử, bởi lẽ cuộc sống bao giờ cũng rất đẹp khi ta chọn 
sống cuộc sống của ta một cách trọn-vẹn và chọn để lại dấu-tích của mình ở trong đó…”  
 
Nói thế rồi, Đức Giáo Hoàng còn mời gọi mọi người có mặt ngày hôm đó, hãy nắm chặt tay 
nhau  mà nguyện-cầu trong thinh-lặng, trao về cho Thiên-Chúa cuộc phấn-đấu nội-tâm của 
chính mình, một phấn-đấu mà mỗi người trong ta vẫn mang nặng trong tâm can của chính 
mình. Đức Giáo-Hoàng còn cảnh-giác các bạn trẻ thuộc nhóm hành-hương hôm ấy là đừng 
để mình rơi vào cảnh bại-liệt rút từ sự lẫn-lộn giữa mối phúc-hạnh với “ghế nệm êm-ả”.  
 
Bởi như ngài nói: ghế nệm vẫn luôn hứa-hẹn sự êm-ả, thoải-mái và an-toàn trong khi nó chỉ 
là hình-thức âm-thầm của bại-liệt khiến cho các người trẻ, nam cũng như nữ, cứ trở-thành 
những người “đờ-đẫn”, đến chóng mặt… 
 
Đức Giáo-hoàng đã khích-lệ đám người hành-hương nhớ rằng mình không được gọi mời để 
sống “tẻ-nhạt” với đời và trong đời, nhưng để lại dấu-tích độc-đáo trong cuộc đời. Bởi, khi ta 
chọn lối sống êm-ả và thoải-mái, là ta sẽ phải trả giá rất cao là mất đi sự tự-do dành cho 
mình.  
 
Thay vào đó, ta được mời gọi dấn bước vào con đường đầy tính “khùng-điên” của Thiên-
Chúa là đường hối-thúc mọi tín-hữu Đức Ki-tô thực-hiện việc từ-bi/bác-ái bằng cả thân-xác 
và thần-tính của chính mình. Thiên-Chúa muốn tất cả mọi người chúng ta thấy được rằng: 
cùng với ta, thế-giới này phải trở nên khác-biệt. Bởi, nếu ta không cống-hiến những gì 
tốt/đẹp nhất của chính mình, thì thế-giới này sẽ chẳng bao giờ trở nên khác-biệt hết. 
 
Và, Đức Phanxicô lại cũng kêu mời những người đã trưởng-thành hãy dạy-dỗ cho thế-hệ trẻ 
biết cách “sống có khác-biệt trong tương-quan đối-thoại, biết trải-nghiệm cuộc sống đa văn-
hoá, đừng trở-thành mối đe-doạ cho ai hết nhưng là cơ-hội để mọi người vươn lên.  
 
Vì thế nên, người trẻ hôm nay sẽ là những người lên án chúng ta nếu ta chọn-lựa cuộc sống 
như bức tường/thành cứng-ngắc, thứ cuộc sống đầy hận-thù, một cuộc sống chiến-tranh, rất 
lạnh nhạt. Hãy có can-đảm mà bảo với chúng tôi rằng: xây nhiều cầu nối bao giờ cũng dễ 
hơn xây tường thành kiên-cố.” (X. Junno Arocho Estevez, Francis Urges Youth: Follow the 
‘Path of Craziness’ of our God, The Catholic Weekly 07/8/2016, tr. 28) 
 
Còn nhớ, thánh Phao-lô tông-đồ cũng từng gọi công cuộc giảng-rao tình thương-yêu của 
Thiên-Chúa như sự điên rồ đối với những người đang hư-đốn, 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.” 
(1 Côrinthô 1: 17-18) 
 
Điều nghịch-lý/nghịch-thường ở cuộc sống hôm nay, là: rất nhiều người cứ trùm chăn êm ả 
ngả dài trên ghế dựa phòng khách, chứ không hăng-say lao mình vào công-cuộc giảng-rao 
như ngây như dại theo kiểu bậc thánh-hiền của Đức Chúa.  
 
Thế nên, các đấng bậc nhà Đạo lại vẫn luôn kêu gọi hết mọi người già/trẻ, lớn/bé gái/trai 
hãy hăng say sống cuộc sống rất điên rồ trong rao-giảng tình-thương-yêu của Thiên Chúa 
với con người.  
 
Hăng-say/rồ-dại như mô-tả của bậc thánh-hiền chốn nhà Đạo, còn là ảnh/hình về một động-
thái phải có trong cuộc sống thường-nhật của mỗi người và mọi người. Hăng-say/rồ-dại, 
còn là mục-tiêu ta nhắm tới mỗi khi làm việc gì đó cho thế-giời cuộc-đời đang hăng-say/rồ-
dại với những chuyện viển-vông, không tưởng chẳng mang lợi ích cho ai hết. 
 
Hăng-say/rồ-dại còn là và phải là thái-độ sống rất “Tri-Thiên-Mệnh” như đề-nghị của một 
đấng bậc khác Đạo, khác văn-minh, văn-hoá ở trời Đông, là Đức Đạt Lai Lạt Ma, như sau: 
 
“Khi trong tay anh nắm chặt vật gì mà không buông xuống, thì anh chỉ có được mỗi thứ ấy, 
vật ấy mà thôi. Nhưng, nếu anh chịu buông nó xuống, thì anh mới có cơ-hội chọn-lựa những 
thứ khác. Thế nên, Tri-Thiên-Mệnh là:  
Sức mạnh của trẻ thơ là tiếng khóc.  
Sức mạnh của đàn bà là phẫn nộ.  
Sức mạnh của người ăn trộm là vũ khí.  
Sức mạnh của vua chúa là quyền uy.  
Sức mạnh của kẻ ngu là áp đảo.  
Sức mạnh của bậc hiền trí là cảm hóa.  
Sức mạnh của người đa văn là thẩm sát.  
Sức mạnh của sa môn là nhẫn nhục .” 
Bởi chúng ta không thể thay đổi được thế giới xung quanh, nên chúng ta đành phải sửa đổi 
chính mình, đối diện với tất cả bằng lòng từ bi và tâm trí huệ. 
 
Ra đời hai tay trắng.  
Lìa đời trắng hai tay.  
Sao mãi nhặt cho đầy.  
Túi đời như mây bay.” 
 
Thành thật đối diện với mâu thuẫn và khuyết điểm trong tâm mình, đừng lừa dối chính mình. 
Sự khác biệt giữa con người là do mức tiến hóa khác nhau qua các kiếp sống. Có khi nào ta 
thù ghét một kẻ kém ta đâu? Suy luận rằng: “vạn vật đồng nhất”, ta sẵn sàng tha thứ cho kẻ 
khác, vì họ không hiểu biết, không ý thức hành động của mình, vả lại họ và ta nào có khác 
nhau đâu. 
 
Khi ta hiểu rằng: “nhất bổn tám vạn thù”, ta nhìn vạn vật như chính mình, từ loài người qua 
loài thú, thảo mộc, kim thạch, và ý thức rằng mọi vật đều có sự sống, đều có Thượng đế 
ngự ở trong,  ta sẽ cởi bỏ thành kiến, mở rộng lòng thương đến muôn loài”. 
 
Là con Phật, nếu không nói được những gì Phật nói, hãy im lặng như chánh pháp, đừng nói 
những lời ác, xuyên tạc, bịa đặt, vu khống, làm tổn hại kẻ khác. Nếu không làm được những 
gì Phật làm, hãy im lặng và lắng nghe, quán sát, học hỏi những thiện tri thức, đừng vọng 
động làm những điều thương tổn đến tha nhân”.  



 
Ác khẩu, mãi mãi đừng để nó thốt ra từ miệng chúng ta, cho dù người ta có xấu bao 
nhiêu, có ác bao nhiêu. Anh càng nguyền rủa họ, tâm anh càng bị nhiễm ô, anh hãy nghĩ, họ 
chính là thiện tri thức của anh.  
 
Người mà trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe 
được tiếng lòng người khác. Khi trong tay anh nắm chặt một vật gì mà không buông xuống, 
thì anh chỉ có mỗi thứ ấy, nếu anh chịu buông xuống, thì anh mới có cơ hội chọn lựa những 
thứ khác.  
 
Nếu một người luôn khư khư với quan niệm của mình, không chịu buông xuống thì trí 
huệ chỉ có thể đạt đến ở một mức độ nào đó mà thôi.” (Đức Đạt Lai Lạt Ma phát-biểu trong 
một bài pháp ngắn, nhưng thâm sâu)  
 
Ngắn, nhưng thâm-sâu, còn là ý-lực của bài hát ta đã trích. Nay, lại sẽ mời bạn và mời tôi, 
ta sẽ hát thêm và hát mãi lời bài hát “Chiều Về Trên Sông”, có nỗi buồn như sau: 
 
“Chiều buông trên giòng sông Cửu Long” 
Như một cơn ước mong, ơi chiều.  
Về đâu ơi hàng cây gỗ rong,  
Nghiêng mình trên sóng sông yêu kiều. 
Buồn tôi không vì sao bỗng dưng.  
Theo đò ngang quá giang thương chiều.  
 
Bởi vì thương nhiều nên nhớ (ơ) tình yêu.  
Bởi vì đời còn nhiều khi là mơ.  
Bởi vì đời còn nhiều khi thành thơ.  
Có khi vui lững lờ.  
Có khi tuôn sầu u.  
Bởi vì chiều buồn chiều về giòng sông.  
Bởi vì tình đời nào chỉ thù oán.  
 
Hãy cất tiếng ca cho đời thêm (ý) buồn.  
Hãy cất tiếng ca cho lòng thôi khô héo.  
Chiều buông trên giòng sông cuốn mau.  
Thương đời thương lẫn nhau trong chiều.” 
(Phạm Duy – bđd) 
 
Buồn, nhưng vẫn “thương đời thương lẫn nhau trong chiều”. Thế đó là lời kết đẹp, xin được 
gửi đến bạn, đến tôi và mọi người, ở trong đời.  
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Vẫn suy nghĩ rất lung 
về lời kêu gọi của Đức Giáo Tông hay ai đó 
rất an-toàn, cụ-thể, đầy thương mến.  



 

  

7. “Sài Gòn ơi! Ta mất người như người đã mất tên”  
như giòng sông nước quẩn quanh buồn,  

như người đi cách mặt xa long,  
ta hỏi thầm em có nhớ không. 

(Nguyễn Đình Toàn – Sàigòn Niềm Nhớ Không Tên)  
 

(Mt 19: 16-22) 
 
Vâng. Chính thế. Với nhà thơ và đồng thời là nghệ-sĩ viết nhạc này, thì “Niềm nhớ” ấy cũng 
là của bạn, của tôi một thời Sài-gòn diễn-tả bằng những giòng chảy đầy chữ viết sau đây:     
 
“Sài Gòn ơi! Đến những ngày ôi hè phố xôn xao  
trong niềm vui tiếng hỏi câu chào  
sáng đời tươi thắm vạn sắc màu  
nay còn gì đâu...  
 
Ai đã xa nhớ hàng me già, thu công viên hoa vàng tượng đá  
thôi hết rồi mộng ước xa xôi, theo giòng đời trôi...  
 
Sài Gòn ơi! Đâu những ngày mưa mùa khoác áo đi  
tay cầm tay nói nhỏ câu gì  
Những quầy hoa quán nhạc đêm về  
Còn rộn ràng giọng hát Khánh Ly  
 
Sài Gòn ơi! Thôi hết rồi những ngày hát nhớ nhau  
Nhớ Phạm Duy với tình ca sầu  
mắt lệ rơi khóc thuở ban đầu  
Còn gì đâu  
 
Sài Gòn ơi! Ta mất người như người đã mất tên  
mất từng con phố đổi tên đường  
khi hẹn nhau ta lạc lối tìm  
ôi tình buồn như đã sống thêm  
 
Sài Gòn ơi! Tôi mất người như người đã mất tôi  
như trường xưa mất tuổi thiên thần  
hy vọng xa hay mộng ước gần  
Đã lìa tan  
 
Trăng ơi trăng có còn chăng là  
Sao ơi sao, sao mờ lệ nhớ  
 
Sài Gòn ơi! Ta mất người như người đã mất tên  
như hàng cây lá đỏ trông tìm  
Mắt trời trong cánh nhỏ chim hiền  
Đã ngậm sầu ngang môi lắng im  
 
Sài Gòn ơi! Ta mất người như người đã mất tên  
như mộ bia đá lạnh hương nguyền  
Như trời sâu đã bỏ đất sầu.  
Còn gì đâu...” 



(Nguyễn Đình Toàn – bđd) 
 
Nhà thơ đây, đã cảm-kích viết thành lời những tâm-tình tư-riêng khi Sàigòn là “Hòn Ngọc 
Viễn-Đông” rất từ lâu nay bị mất cả tên lẫn tuổi trở-thành tên-gọi của một cá-nhân có tiểu-sử 
và gốc-nguồn mãi tận đâu đâu. 
 
Mất tên tuổi của Sàigòn, nghệ-sĩ ta lại diễn-tả cho tôi và cho bạn tâm-tình như đã mất tất cả 
mọi thứ trong đời, như lời một tác-giả nổi danh khác, từng hát lên những lời đau-đớn rất 
như sau: 
 
“Sài gòn ơi, tôi đã mất người trong cuộc đời  
Sài gòn ơi, thôi đã hết thời gian tuyệt vời  
Giờ còn đây, những kỷ niệm sống trong tôi  
Những nụ cười nát trên môi  
Những giọt lệ ôi sầu đắng.  
 
Sài gòn ơi, nắng vẫn có còn vương trên đường  
Đưòng ngày xưa, mưa có ướt ngập lối đường về  
Rồi mùa thu, lá còn đổ xuống công viên  
Bóng gầy còn bước nghiêng nghiêng  
Hay đã khóc thương cho người yêu  
 
Tôi giờ như con thú hoang lạc đàn  
Từng ngày qua, từng kiếp sống quên thời gian  
Kiếp tha hương, lắm đau thương, lắm chua cay  
Tôi gọi tên em mãi thôi.  
 
Sài gòn ơi, tôi xin hứa rằng tôi trở về  
Người tình ơi, tôi xin giữ trọn mãi lời thề  
Dù thời gian, có là một thoáng đam mê  
Phố phường vạn ánh sao đêm  
Nhưng tôi vẫn không bao giờ quên.” 
(Nam Lộc – Vĩnh-biệt Sàigòn) 
 
Thế mới biết, với người đời mới chỉ mất mỗi cái tên cũng đã là mất tất cả, trong đời mình 
rồi! Với nhà Đạo, có những trường-hợp đạo-giáo của ta cũng chỉ mất đi ý-nghĩa của buổi 
Tiệc thánh rất “Misa” thôi, cũng như thể mất tất cả, với nhiều người như lời hỏi/đáp ở bên 
dưới: 
 
“Thưa Cha, 
Con thừa biết là ta không được phép làm lao-động dù tay chân hay trí-óc vào Ngày-của-
Chúa bao giờ. Nhưng theo con, chuyện này không dễ gì thực-hiện được. Nay, con chỉ muốn 
hỏi cha xem: đâu là những thứ ta được phép làm, và thứ gì không được phép như thế trong 
ngày Chúa nhật, đây?” (Câu hỏi từ một giáo-dân không ghi tên). 
 
Không ghi tên, hay mất tên cùng tuổi cũng không thành vấn-đề. Chỉ cần người ấy cho biết 
đại ý câu chuyện mình muốn vấn-nạn là thế nào, tự khắc đấng bậc vị vọng của Giáo xứ hay 
giáo-phận sẽ có ngay một giải-đáp rất bài-bản như sau: 
 
“Trả lời cho anh/chị câu hỏi này, tôi mượn sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo từng đưa ra 
chuẩn-mực chung hầu dẫn-dắt chúng ta biết mà sống sao cho đúng bổn-phận của người có 
Đạo, vào các ngày Chúa Nhật, như sau: 
 



“Vào các ngày Chúa-Nhật và các ngày nghỉ lễ theo luật buộc, thì tín-hữu Công-giáo phải tự-
chế mình, không tham-gia làm các công-việc hoặc hoạt-động nào khả dĩ gây ngăn-trở cho 
việc phụng-thờ ta còn nợ Chúa.  
 
Đó, là niềm vui đích-thực trong một ngày ta dành cho Chúa, tức: thực-hiện công-tác từ-thiện 
nào đó; và ta phải sống thật sự thư-giãn cả xác lẫn hồn. Nhiều người, lại cứ nại cớ là mình 
có nhu-cầu lo cho gia-đình cốt ý để hợp-thức-hoá việc thoái-thác chuyện nghỉ-ngơi vào ngày 
Chúa Nhật. Là tín-hữu đi Đạo, ta phải nhìn-nhận ra rằng: việc nại cớ/thoái-thác này khác 
không đưa ta về với thói-quen có thành-kiến với Đạo của mình, hoặc với đời sống gia-đình 
và sức khoẻ của mình nữa.” (X. GLHTCG đoạn #2185) 
 
Như sách Giáo-Lý Hội-thánh Công-giáo có nói: gia-đình Công-giáo chúng ta cũng cần làm 
đôi ba việc vào ngày-của-Chúa, như: cần nấu-nướng, dọn-dẹp nhà cửa cho ngăn-nắp, thay 
tã cho con nhỏ, vv…  
 
Dù sao thì, ta cũng nên tránh các công-việc nào đòi hỏi mình phải bỏ ra quá nhiều thì-giớ, 
và khả dĩ làm được vào ngày hoặc giờ nào khác, tốt hơn. Chẳng hạn như: giặt-giũ, chợ/búa, 
mua sắm, sơn/sửa garage, hoặc cửa ngõ trong/ngoài nhà, hoặc làm vườn, vv… Với một số 
người, thì chỉ vào ngày Chúa-nhật, họ mới có thể làm một số việc thôi. Vậy thì, họ vẫn có 
thể tiếp-tục làm như thế. 
 
Về sinh-hoạt cộng-đồng, sách Giáo-Lý Hội-thánh Công-giáo cũng dạy rằng: các sinh-hoạt 
truyền-thống như: thể-dục/thể-thao, phục-vụ nhà hàng, và các công-việc cần-thiết như việc 
phục-vụ dân-chúng này/khác đòi hỏi một số người phải làm việc cả vào ngày Chúa-nhật, 
nhưng mọi người phải lo để giờ ra mà nghỉ-ngơi.” (GLHTCG #2187) 
 
Rõ ràng là, các khách-sạn, nhà hàng, nơi giải-trí công-cộng, các buổi thi-đấu thể-thao, vv.. 
đòi hỏi giới-chức hoặc nhân-viên phải làm việc cả vào ngày Chúa-nhật như: các dịch-vụ xã-
hội như ở sở cảnh-sát, khu cấp-cứu ở các nhà thương, xe chữa lửa, công-tác chăm-lo cho 
bậc cao niên, … 
 
Nếu tín-hữu đạo Công-giáo được chia phiên trực hoặc các việc khẩn-cấp đúng vào ngày 
Chúa-nhật, thì họ đương-nhiên phải tuân-giữ, nhưng cũng đừng nên biến những chúng 
thành công việc thường-xuyên, đều-đặn xảy ra mỗi tuần. Dĩ nhiên, ta vẫn phải để giờ ra mà 
tham-dự thánh-lễ vào chiều thứ Bảy hoặc Chúa-nhật. 
 
Điều quan-trọng là ta phải tuân-giữ những gì mà sách Giáo-lý Hội-thánh Công-giáo khuyên 
dạy, là: tất cả các tín-hữu Công-giáo đều phải tránh không được đòi-hỏi cách công cần-thiết 
bắt người khác làm việc việc cách sao đó khiến họ không giữ được bổn-phận chu-toàn luật 
dạy về Ngày-của-Chúa. (X. GLHTCG #2187) 
 
Điều này nhắm đến các vị Giám-đốc Công-ty hoặc các Chủ-nhân-ông chia phiên mướn 
nhân-viên dưới trướng của mình theo cách nào đó để họ có thì giờ nghỉ-ngơi/tĩnh dưỡng một 
chút vào ngày Chúa-nhật, vào mỗi tháng. Việc này còn nhắm đến cá-nhân những ai không 
buộc phải làm công-việc mậu-dịch hoặc thuê-mướn người làm việc cho mình vào các ngày-
của-Chúa. Cả vào khi các nhà mậu-dịch muốn đi làm ngày Chúa-nhật, thì ít ra cũng là điều 
tốt đẹp để ta đề-nghị các vị ấy hãy bỏ giờ ra mà ở với gia-đình, hoặc sinh-hoạt cộng-đồng 
nhà thờ, cùng chòm xóm, vv… 
 
Hẳn ai cũng rõ, những năm tháng gần đây, ngày càng có nhiều dịch-vụ và/hoặc cửa hàng 
bán buôn/mậu-dịch vẫn mở cửa cả vào ngày-của-Chúa. Thế nên, Đức Chúa của ta đã dần-
dà bị đẩy lùi ra khỏi ngày/tháng của Ngài, từ lâu lắm rồi. Mọi người, ai cũng nên bảo-vệ thời-
gian mình đang có để nghỉ-ngơi/tĩnh-dưỡng mà lo chuyện phụng-thờ Thiên Chúa, thế mới 
phải. 
 



Còn lại, là vấn-đề hỏi rằng: có nên khích-lệ hoặc lo bảo-trợ cho sinh-hoạt nào đó vào ngày-
của- Chúa hay không? Câu trả lời ở đây, là; Ngoại trừ chuyện đi nhà thờ dự lễ là việc cực-kỳ 
quan-trọng, ta còn có bổn-phận phải bỏ giờ ra mà ở với gia-đình/họ hàng mà trên thực-tế 
những ngày khác trong tuần, thật khó mà thực-hiện. 
 
Lại nữa, sách Giáo-lý Hội-thánh Công-giáo cũng có dạy: Ngày Chúa-nhật là thời-gian để ta 
suy-tư, lặng thinh cầu nguyện, trau-dồi trí-não và làm việc chiêm-niệm, có thế mời giúp Kitô-
hữu chúng ta lớn lên trong cuộc sống nội-tâm của mỗi người.” (X. GLHTCG #2186) 
 
Cuối cùng, theo truyền-thống, Chúa-nhật là ngày để tín-hữu ta nghĩ về người khác, lo cho 
người khác như làm thiện-nguyện, chăm-lo/săn-sóc hỏi thăm kể liệt, người đau ốm và các 
bậc cao-niên không còn sức-lực khoặc không có điều-kiện tham-gia sinh-hoạt nhà thờ/nhà 
thánh được…” (X. Lm John Flader, What sorts of things should we be avoiding on the day of 
rest? The Catholic Weekly 29/5/2016 Question time, tr.18) 
 
Thật ra thì, có hỏi nhiều câu hơn nữa gửi đấng bậc ngồi toà về giáo-luật và phụng-vụ những 
câu tựa như thế, khác nào người hỏi cứ phải chạy đến với tác-giả nhạc-bản trích ở trên mà 
bảo: “Sao bác lại có thể đặt được những ca-từ hay như thế?” Hoặc, hay là hay như thế này: 
 
“Sài Gòn ơi! Ta mất người như người đã mất tên  
mất từng con phố đổi tên đường  
khi hẹn nhau ta lạc lối tìm  
ôi tình buồn như đã sống thêm  
 
Sài Gòn ơi! Tôi mất người như người đã mất tôi  
như trường xưa mất tuổi thiên thần  
hy vọng xa hay mộng ước gần  
Đã lìa tan  
 
Trăng ơi trăng có còn chăng là  
Sao ơi sao, sao mờ lệ nhớ  
 
Sài Gòn ơi! Ta mất người như người đã mất tên  
như hàng cây lá đỏ trông tìm  
Mắt trời trong cánh nhỏ chim hiền  
Đã ngậm sầu ngang môi lắng im  
 
Sài Gòn ơi! Ta mất người như người đã mất tên  
như mộ bia đá lạnh hương nguyền  
Như trời sâu đã bỏ đất sầu.  
Còn gì đâu...” 
(Nguyễn Đình Toàn – bđd) 
 
Nghe câu đáp-trả của đấng bậc vị vọng về chuyện “ta phải làm gì vào ngày-của-Chúa hoặc 
ngày nghỉ lễ trọng theo luật buộc, bần-đạo đây là nhớ đến câu truyện kể có mẩu đối-thoại 
thuộc loại “bỏ túi” giữa hai thành-viên đi Đạo rất “Công-giáo” sau đây: 
 
“Truyện đây, là đối-đáp ngăn ngắn giữa Ông Sáu và Bà Tám, nghe rất quen: 
 
Ông Sáu: Tám à. Anh Sáu đây, là đàn ông không đi nhà thờ ngày Chúa Nhật, nghe còn 
được chứ Tám bay là đàn-bà thì vì lý-do gì mà không đi thế? 
Bà Tám:  Anh Sáu à! Anh biết có một mà hỗng biết mười. Anh Sáu cứ hỏi mọi người xem 
Sáu nói dzậy nghe có được không? Đi nhà thờ, thì ai cũng như ai, chứ liên-can gì đến đàn 
ông/đàn bà. Thôi được, Sáu cứ nói trước đi, vì lý-do gì mà Sáu không đi lễ bữa nào hết trọi 
dzậy? 



Ông Sáu: Tám là đàn em, nói trước “qua” đây nghe coi có được không đã. 
Bà Tám: Ừ! nói thì nói, có gì đâu mà phải sợ. Tám tui đây ít đi nhà thờ nhiều như trước là vì 
lúc này mấy ông cha ở nhà thờ giảng gì mà khó nghe lọt tại quá à. Bữa nào ỗng cũng bắt 
đàn bà bọn tui đọc kinh in ít thôi, để còn giờ ra mà học giáo-lý cho biết, như người ta. Nghe 
giảng riết rồi thấy chán phèo, bỏ lễ ít ngày cho mấy ỗng thấy sẽ bớt nói, bớt khuyên lơn 
người khác, chứ anh Sáu. 
Ông Sáu: Thì ra là như thế! Còn lý-do của bọn anh í à? Bọn anh đây, độ rày cũng ít đến nhà 
thờ dự lễ là vì tuần nào có đi cũng thấy: hết cha xứ rồi đến mấy ông trong ban mục-vụ cứ hô 
hào bà con góp tiền miết. Bữa, thì kêu giúp xây tháp chuông, bữa, lại biểu để sửa lại chặng 
đàng thánh giá… Xây với sửa riết rồi cháy túi giáo-dân bọn anh thôi. Mà sao, họ đạo này có 
bao nhiêu người đâu mà mấy cha cứ là xây cất chi cho nhiều, dzậy há? 
Bà Tám:  Cái đó thì Tám tui đàn em không biết gì. Nhưng, bọn này không chịu bỏ thói quen 
đọc kinh lần chuỗi trước giờ lễ, có thế thôi. Còn, chuyện học giáo-lý thêm thì bọn tụi em đó 
Sáu, thấy hết nhét được thứ gì vô trong đầu nữa rồi… Chết mồ! Bọn nhỏ tới rước kìa. Thôi, 
anh Sáu bỏ qua cho đàn em nhen.         
Ông Sáu: Hãy khoan đã. Còn cái vụ quyên tiền từ-thiện ở nhà thờ quá trời nhiều, thì Tám 
nghĩ sao đây?  
Bà Tám: Quá tải rồi anh Sáu ơi. Nuôi báo cô nhiêu đó đứa, lấy đâu ra nữa mà từ-thiện với 
từ-ác chứ! Thôi Tám tui dzề nhen anh Sáu… 
Ông Sáu: Tui thiệt chịu thua mấy bà rồi đó, nhen…” (Truyện nghe được từ hàng rào nhà thờ 
nọ) 
 
Truyện kể nghe giở dang, nhưng không dở. Nghe rồi, viết lại ở đây để may ra có chú “nhạn 
là đà” nơi nào đó nghe rồi chỉnh sửa, cũng rất nên. Thế mới biết, bàn dân thiên-hạ đi nhà 
thờ nghe cha giảng tuy thấy “không được mấy” mà ai dám lên tiếng đâu chứ. Nhiều vị cứ sợ 
“Cha” biết được giáo-dân nói xấu mấy ông cha sẽ doạ “dứt phép thông công” thì khốn một 
đời đi Đạo! 
 
Truyện kể về nhà Đạo, nhiều khi nghe rồi thấy quen quen. Quen, thì quen quá mà cũng 
chẳng làm được gì nên chuyện. Thay vào đó, ta nghe truyện ở ngoài đời có khi còn hấp-dẫn 
hơn chuyện trong Đạo, cũng không chừng. 
 
Nói gì thì nói, trước khi nhờ bầu bạn kể thêm câu truyện đời khác, bần đạo đây lại cũng xin 
mời bạn và mời tôi, ta đi vào vườn hoa Lời Vàng của bậc thánh-hiền từng có những điều 
hay như sau: 
 
“Bấy giờ có một người đến thưa Đức Giêsu rằng:  
"Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt  
để được hưởng sự sống đời đời?"  
Đức Giêsu đáp:  
"Sao anh hỏi tôi về điều tốt?  
Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi.  
Nếu anh muốn vào cõi sống,  
thì hãy giữ các điều răn."  
Người ấy hỏi: "Điều răn nào?"  
Đức Giêsu đáp: "Ngươi không được giết người.  
Ngươi không được ngoại tình.  
Ngươi không được trộm cắp.  
Ngươi không được làm chứng gian.  
Ngươi phải thờ cha kính mẹ",  
và "Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình." 
Người thanh niên ấy nói:  
"Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ,  
tôi còn thiếu điều gì nữa không?"  
Đức Giêsu đáp:  



"Nếu anh muốn nên hoàn thiện,  
thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo,  
anh sẽ được một kho tàng trên trời.  
Rồi hãy đến theo tôi."   
(Mt 19: 16-22)   
 
Và thánh Mátthêu Tin Mừng còn kể tiếp: 
 
“Nghe lời đó,  
người thanh niên buồn rầu bỏ đi,  
vì anh ta có nhiều của cải.” 
(Mt 19: 23) 
 
Tin Mừng kết-luận truyện kể về người thanh-niên giàu có đã “buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có 
nhiều của cải”. Nói thế tức bảo rằng: nhiều người được gọi là giàu có, vẫn không muốn mất-
mát điều gì, dù chỉ mỗi tĩnh-từ “giàu có”, mà thôi. Huống chi, cả hai nghệ-sĩ ngoài đời ta vừa 
kể đều khóc lên khi thấy tên gọi “Sàigòn” xưa, nay mất rồi. 
 
Để minh-hoạ cho những điều đại loại như thế, nay mời bạn/mời tôi ta nghe thêm truyện kể 
cũng dễ nể ở bên dưới:     
 
“Truyện rằng: 
Mẹ gọi điện cho dì, hắt vào máy điện thoại những tiếng gắt gỏng: “Để bà ở bên ấy thêm một 
tuần nữa thì đã sao? Rồi thì tôi trông bà bù hai tuần. Liền hai tuần được chưa? Tôi có việc 
nếu không tôi chẳng phải tốn hơi nhờ dì…”  
Dì chắc chắn có gắt gỏng lại. Tính dì nóng nảy hơn mẹ nhiều. Từ trước đến nay dì chưa 
thua mẹ miếng nào. Kể từ khi bà bước sang tuổi 90, không tự chăm sóc bản thân được nữa, 
dì và mẹ thỏa thuận với nhau mỗi người trông nom bà một tuần. Cũng kể từ đó bà 
như quả bóng bị đá từ đầu sân này sang đầu sân kia và ngược lại. Mẹ và dì nói nhau trong 
điện thoại suốt nửa tiếng đồng hồ. Mặt mẹ đỏ phừng phừng, hai hàng lông mày của 
mẹ rướn lên hết cỡ. Mẹ nhắc lại một số lỗi lầm điển hình của dì. Rồi mẹ kết luận: “Mày 
chỉ được cái bộ mồm!”  
 
Bố theo dõi cuộc trò chuyện của hai chị em mẹ, lẩm bẩm “chị em mà như chó với mèo!” 
Mẹ chưa rảnh tay để hục hặc với bố ngay lúc ấy. Kết thúc cuộc điện thoại mẹ quay sang bố 
dằn từng tiếng:  
 
“Việc  của chị em tôi không bận gì đến ông!” Bố im lặng. Bố im lặng nghĩa là bố thây kệ, mọi 
chuyện muốn ra sao thì ra. Dù có biết điều gì đó nên nói bố cũng chẳng thèm hé răng. Một 
tuần trôi qua. Việc bận của mẹ là việc đi chùa theo kiểu đi “tour”. Đi mười bảy chùa trong 
một tuần. Ăn chay toàn diện. Thành tâm cúng lễ. Tối chủ nhật mẹ mới về nhà. Không ăn 
uống, chỉ tắm rửa qua quýt mẹ lăn ra ngủ. Bố thây kệ.  
 
Bố không nói với mẹ rằng sáng thứ hai, sau khi mẹ đã lên xe đi cùng đoàn hành hương, dì 
gọi điện tới, cáu gắt, nói rằng mẹ nhất định phải sang đón bà, vì dì cũng bận. Và vì tuần đó 
là phiên mẹ trông bà. Dì không đời nào chịu bị buộc chân ở nhà trong khi mẹ cố tình trốn 
tránh trách nhiệm. Mẹ ích kỷ, còn dì không phải là người dễ nhân nhượng trước sự ích kỷ.  
 
Đấy là tất cả những gì bố biết được qua cú điện thoại bố buộc phải nghe trong lúc mẹ vắng 
nhà. Bố vẫn nhớ những lời dì nói trong điện thoại. Nhưng bố kệ, không nói lại cho mẹ biết.  
 
Ngày thứ hai của tuần tiếp theo bắt đầu. Ngày thứ hai bắt đầu phiên mẹ trông bà, và 
mẹ sẽ trông bà hai tuần liền để bù cho cả tuần trước mẹ đi chùa. Đến tận tối vẫn chưa thấy 
dì đưa bà sang nhà mẹ. Mẹ vẫn tức dì, không gọi điện sang nhà dì hỏi tại sao lại như vậy. 



Cũng có khi mẹ nghĩ cứ để dì trông bà được bao lâu thì trông, khi nào dì đưa bà sang thì khi 
ấy đến lượt mẹ, việc gì phải lăn tăn.  
 
Một tháng rưỡi trôi qua. Bà chưa được đưa sang nhà mẹ. Mẹ và dì vẫn giận nhau, không ai 
gọi điện cho ai. Thế rồi một hôm trước cổng nhà mẹ xuất hiện cậu con cả của dì. Cậu ta 
sinh sống ở nước ngoài, lần này đưa vợ chưa cưới về ra mắt gia đình.  
 
“Chào bác, cháu đưa một nửa của cháu sang chào bà và hai bác đây ạ”.  
Cậu ta vừa cười vừa nói với mẹ trong lúc mẹ mở cổng. Mẹ gật đầu chào, hơi hé miệng cười 
lấy lệ.  
“Bà đâu hả bác?” Mẹ cười thành tiếng.  
“Thằng này, đi Tây về biết hỏi nỡm nhỉ!” “Bà ở trên gác ạ? Không phải gọi bà xuống đâu ạ. 
Chúng cháu lên chào bà”. Cậu ta nói, cầm tay vợ chưa cưới kéo lên cầu thang.  
 
Mẹ đứng khựng lại như người bị sét đánh. “Bà vẫn ở bên ấy mà? Bên nhà cháu chứ đâu”. 
“Hì hì, bác cứ đùa!”. “Không, bà vẫn ở bên ấy mà”. Mẹ đứng ở chân cầu thang, nhìn quanh 
ngơ ngác như người mất trí. Thế rồi bốn cái máy di động cùng hoạt động một lúc. Tiếng bấm 
máy tít tít. Mẹ kêu trời bằng giọng thất thanh. Cậu con cả nhà dì dắt bạn gái lao ra cổng. 
Chuông điện thoại reo. Tiếng dì kêu khóc ở đầu dây bên kia nghe váng cả óc. Dì kêu: “Ôi 
giời ơi là giời. Mẹ tôi đi đâu hả giời. Sáng thứ hai đó, mẹ xách túi quần áo đi ra ngõ, bảo 
“Mẹ về bên kia đây. Chị cả mày đón mẹ ở ngoài ngõ kia rồi”. Tôi đang bận trông chảo cá 
rán, chẳng ngó ra được. Cứ ngỡ mẹ được đón sang bên ấy rồi. Ai ngờ! Ối mẹ ơi, giờ này 
mẹ ở đâu, mẹ ơi!” 
 
Suốt nửa năm trời người của hai nhà chúng tôi đi tìm bà khắp nơi. Chúng tôi đăng tin tìm bà 
trên nhiều tờ báo giấy, báo điện tử, đăng tin cả trên truyền hình. Chẳng ai biết bà 
đangở đâu. Cách đây hai tuần, bỗng nhiên có một người đàn ông tìm đến nhà tôi gặp mẹ. 
Ông ấy đưa cho mẹ xem một tờ báo có đăng tin bà tôi mất tích.  
 
Rồi ông ấy lấy từ trong chiếc ba lô đã cũ ra một chiếc túi vải. Mẹ tôi trông thấy chiếc túi vải, 
bật khóc nức nở. Chiếc túi vải đó là túi đựng quần áo của bà. Chính tay người đàn ông đó 
đã đặt bà vào chiếc quan tài mà ông tự bỏ tiền ra mua sau khi phát hiện bà tôi nằm còng 
queo trước cổng nhà ông, không động cựa và không còn thở. Chiều muộn hôm đó, tại một 
nghĩa trang cách nhà chúng tôi gần 60km, mẹ tôi và dì, hai đứa con gái của bà tôi, khóc ngất 
(truyện nghe được ở trên mạng vi-tính, rất tin-học) 
 
Nghe truyện rồi, lại cũng mời bạn và mời tôi ta nghe hát thêm câu ca làm điểm tựa mà nhớ 
về đời người, kẻo quá “muộn” như đầu đề của truyện kể, những hát rằng: 
 
“Sài Gòn ơi! Ta mất người như người đã mất tên  
như hàng cây lá đỏ trông tìm  
Mắt trời trong cánh nhỏ chim hiền  
Đã ngậm sầu ngang môi lắng im 
Sài Gòn ơi! Ta mất người như người đã mất tên 
như mộ bia đá lạnh hương nguyền  
Như trời sâu đã bỏ đất sầu.  
Còn gì đâu...” 
(Nguyễn Đình Toàn – bđd) 
 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Đã nhiều lần  
cũng thấy có mất mát tựa như thế. 
Và thấy buồn.   

        



 

  

8. “Chuyện tình tôi  
như muôn ngàn những chuyện tình xa xưa” 

Lời thở than kia  
như hình bóng của niềm mộng mơ. 

Một ngày vui  
trong bao ngày khóc thương, 

Còn gần nhau đã nghe lòng nhớ mong. 
được nhìn nhau trong giây nào khác… 

(Nhạc Pháp: Histoire d’un amour –  
Lời Việt: Nguyễn Đình Toàn: Tình Thiên Thu) 

 
(Rôma 8: 20-23) 
 
Đúng thế đấy, bạn ạ! Đã là tình, thì đương nhiên tình ấy phải là “Tình thiên thu”. Với những: 
“lời thở than”, “nhớ mong”, “được gần nhau”, “nhìn nhau”, “trong giây nào khác”... 
 
Vâng. Quả như thế đấy, bạn của tôi ơi! Tình thiên thu, lại sẽ như “hình bóng của niềm mộng 
mơ”. Là, “ngày vui trong bao ngày khóc thương”, trong đó còn có lời lẽ như lửa đốt nóng ra, 
“chẳng làm ai bỏng”, hệt như ca-từ còn tiếp-tục những lời ca đầy ý-lực sau đây: 
 
“Lửa tình-yêu ta nhưng lửa mát chẳng làm bỏng ai, 
Tình là còn mơ khi còn thức chẳng cần ngủ say. 
Tình là cây cao vươn mình đứng lên, 
Nhựa đời căng trong da mềm ái ân. 
Đợi ngày dâng về tới sau …này!” 
(Lời Việt: Nguyễn Đình Toàn – Tình thiên thu) 
 
Hễ nói đến “tình yêu”, “tình-tự và tình cảm dành cho nhau, đều là thứ tình thiên-thu đầy 
những lửa. Nhưng là thứ “lửa” làm mát rượi lòng người. Mát, cả hai người lẫn nhiều người 
người đang được lửa “tình yêu” thiêu-đốt nhưng không cháy bỏng. Chính thứ tình-thiên-thu 
này đã và đang giải-quyết được tình-trạng đau ốm, bệnh-tật như phát-giác mới đây của ngài 
David R. Hawkins vị tiến-sĩ y-khoa và tâm-lý-học từng bộc lộ như sau: 
 
“Có thể bạn chưa tin nhưng nghiên cứu mới tại Mỹ cho thấy điều mà tế bào ung thư sợ nhất 
không phải là hóa trị hay bất kỳ loại thuốc trị ung thư nào. 
 
Sau khoảng thời gian tiếp xúc với nhiều bệnh nhân từ nhiều quốc gia trên thế giới, Tiến sĩ 
David Hawkins - một bác sĩ rất nổi tiếng tại Mỹ cho biết, chỉ cần nhìn thấy bệnh nhân là ông 
biết người đó vì sao bị bệnh. Bởi trên cơ thể người bệnh không xuất hiện chữ “yêu”, thay vào 
đó là “khổ, hận, phiền muộn”. 
 
Điều này có thể khiến nhiều người trong chúng ta không tin nhưng đây là kết luận hoàn toàn 
dựa trên cơ sở khoa học. Sau 20 năm nghiên cứu về cơ và vận động học, tiến sĩ Hawkins đã 
phát hiện ra “ý nghĩa của thang bậc chỉ số rung động trong cơ thể con người từ 1 đến 1000”. 
Tần số rung động chính là từ trường mà mọi người thường hay nói. 
 
Theo đó, những người có suy nghĩ tiêu cực thường rất hay bị bệnh. Đó là những người có 
chỉ số rung động dưới 200. 
 
Rất nhiều người bị bệnh vì không được yêu, ở họ chỉ thấy nỗi khổ và phiền muộn. Phát hiện 
mới tại Mỹ cho thấy điều mà tế bào ung thư sợ nhất chính là "tình yêu". Từ góc độ y học ông 



cho rằng, ý niệm có ảnh hưởng vô cùng lớn đến sức khỏe con người. TS Hawkins đã từng 
làm bệnh án cho hàng triệu người, các chủng loại người khác nhau trên toàn thế giới, tất cả 
đều cho một đáp án giống nhau. 
 
Chỉ cần tần số rung động thấp hơn 200 là người đó sẽ bị bệnh. Trên 200 sẽ không bị bệnh, 
những suy nghĩ có tần số rung động trên 200 gồm có: 
-quan tâm đến người khác, 
-giàu lòng từ bi, nhân ái, hướng thiện, 
-bao dung, độ lượng, v.v. 
 
Đây đều là những đức tính có tần số rung động rất cao, đạt đến mức 400 – 500. 
-Mặt khác, người có tính căm ghét, phẫn nộ, hay chỉ trích, trách móc, đố kị, đòi hỏi người 
khác, luôn tư lợi cá nhân, ích kỷ, không màng đến cảm nhận của người khác sẽ có tần số 
rung động rất thấp. Tần số rung động thấp là nguyên nhân dẫn đến các bệnh như ung thư, 
tim v.v. 
 
Lý giải cho điều này, tiến sĩ Hawkins cho biết những người hay oán giận, chỉ trích, hận thù 
người khác, tần số của họ chỉ là 30, 40. Trong quá trình trách móc người khác sẽ làm tiêu 
hao rất nhiều năng lượng của họ vì thế tần số rung động sẽ giảm thấp hơn 200, những 
người này có nguy cơ bị mắc rất nhiều loại bệnh. 
 
Chỉ số rung động cao nhất là 1000, thấp nhất là 1. Tiến sĩ Hawkins cho biết trong cuộc đời 
của mình, ông chưa gặp ai có tần số rung động đạt ở mức cao nhất, 1000. Những người mà 
ông ấn tượng nhất cũng chỉ đạt mức 700. Năng lượng trong cơ thể họ rất dồi dào. Khi những 
người này xuất hiện, họ sẽ làm ảnh hưởng đến từ trường của cả khu vực xung quanh. 
Nghiên cứu về chỉ số rung động của tiến sĩ David R.Hawkins. 
 
Lấy ví dụ, như khi Mẹ Têrêsa Calcutta lên nhận giải thưởng Nobel Hòa bình, thì không khí 
cả hội trường rất tốt, tần số rung động rất cao, từ trường của bà làm cho cả hội trường đều 
cảm nhận được năng lượng tràn ngập sự tốt đẹp và cảm động từ bà. 
 
Khi người có năng lượng cao xuất hiện, từ trường của họ sẽ làm cho vạn vật trở lên tốt đẹp 
hơn. Còn với người có suy nghĩ tiêu cực, không chỉ làm tổn hại chính họ mà còn làm cho từ 
trường xung quanh cũng bị xấu đi. 
 
Một trường hợp cụ thể nhất về tác động của tình yêu với các tế bào ung thư chính là nghệ 
sỹ chơi đàn Violoncelle Sean của Nhật Bản. Khi bị bệnh ung thư, ông đã không ngừng chiến 
đấu với bệnh tật nhưng xem ra tình trạng ngày một nặng hơn. 
 
Cuối cùng, ông quyết định thay đổi tâm trạng và chuyển sang yêu từng tế bào ung thư trong 
cơ thể mình. Ông lạc quan với cuộc sống, mọi việc ông đều luôn thấy vui vẻ và biết ơn các 
tế bào ung thư. Ông thấy cảm giác này rất tuyệt. Sau đó, ông đã quyết định yêu mọi thứ 
trong cuộc sống, bao gồm cả mỗi con người và mỗi sự việc. 
 
Kết quả hết sức bất ngờ và nằm ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người, toàn bộ các tế 
bào ung thư đã không còn nữa. Sau này, ông trở thành bác sĩ trị liệu nổi tiếng tại Nhật Bản. 
Đây chính là bản chất của cuộc sống: Tình Yêu. 
 
Các nhà khoa học cho biết, căn nguyên của bệnh tật là do trong cơ thể người bệnh thiếu 
tình yêu thương. Bệnh tật bị đẩy lùi một cách vô điều kiện là nhờ ‘yêu và được yêu’. (Nhật 
Mỹ sưu tầm) 
 
Nói như thế, tức bảo rằng: sống cuộc đời người nhiều lúc cứ tưởng rằng khó khăn, cần hiểu 
biết rất nhiều triết-thuyết mới làm nên; nhưng, thực sự thì chỉ cần “sống trước đã, triết-lý 
sau” là thành-công thôi. 



 
Đàng khác, nếu đem tư-tưởng của Ts David R Dawkins vào thực-tế cuộc đời đi Đạo, hẳn là 
ta sẽ gặp sự trùng-hợp với lập-trường “cố hữu” của Đức Phanxicô, vừa qua, như sau: 
 
“Sau ngày xảy ra vụ xe tải cán và bắn chết 84 người tham-dự ngày Quốc Khánh Pháp ở 
Nice, truyền-thông Âu Mỹ có chạy tít bài bình-luận thời-sự như sau: 
 
Cuộc tấn-công ngày Quốc Khánh Pháp lại đã dấy lên cuộc tranh-luận về khủng-bố và tôn-
giáo. 
 
Các nhà lãnh-đạo tôn-giáo trên khắp thế-giới đều lên án cuộc khủng-bố này và bày-tỏ sự 
đoàn-kết liên-đới với Pháp sau khi số người chết vì bị xe tải xông vào đám đông cán và bắn 
chết 84 vào ngày Quốc Khánh Pháp 14/7/2016. Trong số các nhà lãnh đạo nói ở đây, có 
Đức Phanxicô của Đạo Công-giáo La Mã cùng với lãnh-tụ Hồi-giáo trong đó có Đạo-trưởng 
Shawqi Allarm đều quả-quyết đạo Hồi và Công-giáo đều bác-bỏ chủ-trương khủng-bố. 
 
Đức Phanxicô đã bày-tỏ sự kinh-tởm đối với vụ tấn công trên. Ngài nói: 
“Chúng tôi mạnh mẽ lên án bất cứ hành-động bạo-tàn, hờn-căm và mọi hình-thức khủng-bố 
cách rồ-dại chống lại nền hoà-bình. Phát-ngôn-viên Toà thánh là Lm Federico Lombardi có 
nói: Thay mặt Đức Giáo Hoàng Phanxicô, chúng tôi muốn bày-tỏ tình đoàn kết thắt chặt với 
các nạn-nhận đang đau-khổ và toàn thể dân chúng Pháp Quốc ngày hôm ấy lẽ đáng phải là 
ngày lễ lớn để mọi người được vui.” 
 
Tổng Giám Mục Canterbury Justin Welby cũng nói với truyền-thông báo chí và phê-phán sự 
giết-hại tàn-bào này, khi ông nói: “Trong lúc toàn dân nước Pháp vui vẻ mừng ngày lễ trong 
tự-do, thì những con người đầy ác-tâm đã giết chết thường dân vô tội một cách dã man. 
Chúng ta hãy cùng khóc với các nạn-nhân của thảm-hoạ này và hãy cùng nhau đứng lên 
mà cầu nguyện cho Nice.  
 
Trong khi đó, Tổng Giám Mục Westminster, Hồng y Vincent Nichols cũng viết trên trang 
Twitter, rằng: “Lời nguyện-cầu từ tâm can tôi xin được gửi đến tất cả các nạn-nhân đã bỏ 
mạng hoặc bị thương-tật trong vụ tấn-kích thảm-khốc ở Nice. Cũng xin cầu cho gia-đình 
nạn-nhân và toàn-thể dân-chúng Pháp vào giai-đoạn đau buồn và mất mát này.” (X. Bản tin 
National Catholic Review 15/7/2016) 
 
Những tâm-tình của các lãnh-đạo trong Đạo/ngoài đời thì như thế. Nhưng, ở tư-thế bàn dân 
thiên-hạ ở dưới trướng, lại có câu hỏi bảo rằng: “phải chăng sự bình-an/hoà hoãn” chỉ xảy 
ra trên báo chí/sách vở hoặc trong đầu trong óc các vị lãnh-đạo mà thôi? Phải chăng các 
nhà lãnh-đạo chủ-trương cuộc sống lý-tưởng, chứ không sống thực-tế như bà con ở dưới 
trướng, không? 
 
Để có câu trả lời thoả-đáng cho câu hỏi khá gay-go, xin mời bạn mời tôi, ta đi vào thực-tế 
cuộc đời mà người viết ở dưới nhận-định về cái-gọi-là “5 chuyện lạ ở Nhật-Bản, sau đây:                
      
“Dường như người Nhật-Bản rất thấm-nhuần và áp-dụng giáo-lý đạo Phật trong cuộc sống 
hằng ngày, cho nên họ quí-trọng xem con người đều bình đẳng vì cùng có Phật-tánh như 
nhau, chứ không dựa vào dáng vẻ giàu nghèo bên ngoài, thường-xuyên làm chuyện có lợi-
ích cho người khác, cũng như không trộm cắp, hại người, để được nghiệp-quả tốt. 
  
Chuyện thứ nhất: Trung thực 
 
Ở Nhật, bạn khó có cơ-hội bắt taxi để đi một cuốc đường dài. Vì sao? Các bác tài sẽ tự chở 
bạn thẳng đến nhà ga tàu điện ngầm, kèm lời hướng-dẫn “Hãy đi tàu điện ngầm cho rẻ”. 
 



Sự trung thực của người Nhật in đậm nét ở những "mini shop không người bán” tại Osaka. 
Nhiều vùng ở Nhật không có nông-dân. Ban ngày họ vẫn đến công-sở, ngoài giờ làm họ 
trồng-trọt thêm. Sau khi thu-hoạch, họ đóng gói sản-phẩm, dán giá và để thùng tiền bên 
cạnh. Người mua cứ theo giá niêm-yết mà tự bỏ tiền vào thùng. Cuối ngày, trên đường đi 
làm về, họ ghé đem thùng tiền về nhà. Nhẹ-nhàng và đơn-giản. Các con đường mua sắm, 
các đại siêu-thị ở Hokkaido, Sapporo hay Osaka... cũng không nơi nào bạn phải gửi giỏ, túi 
xách. 
 
Quầy thanh-toán cũng không đặt ngay cổng ra vào. Người Nhật tự-hào khẳng-định động-từ 
"ăn cắp vặt" gần như đã biến mất trong từ-điển. Nếu bạn đến Nhật, toàn bộ các cửa hàng sẽ 
tự-động trừ thuế, giảm 5 – 10% khi biết bạn là khách nước ngoài.                   
 
Chuyện thứ hai: Không ồn-ào chốn công-cộng 
 
Nguyên-tắc không gây tiếng ồn được áp-dụng triệt-để tại Nhật. Tất cả đường cao tốc đều 
phải xây-dựng hàng rào cách-âm, để nhà dân không bị ảnh-hưởng bởi xe lưu-thông trên 
đường. Osaka bỏ ra 18 tỷ USD xây hẳn 1 hòn đảo nhân-tạo để làm sân-bay rộng hơn 500ha 
ngay trên biển. Lý-do đơn-giản chỉ vì “người dân không chịu nổi tiếng ồn khi máy bay lên 
xuống”. 
 
Tại các cửa hàng mua sắm, dù đang vào mùa khuyến-mãi, cũng không cửa hàng nào được 
đặt máy phát tiếng ồn. Tuyệt-đối không được bật nhạc làm ồn sang cửa hàng bên cạnh. 
Muốn quảng-cáo và thu hút người mua thì cách duy-nhất là thuê một nhân-viên dùng loa 
tay, quảng-cáo với từng khách.                 
 
Chuyện thứ ba: Nhân-bản 
 
Vì sao trên các cánh-đồng ở Nhật, luôn còn một góc còn nguyên, không thu-hoạch? Không 
ai bảo ai, các nông-dân Nhật-Bản không bao giờ gặt hái toàn-bộ nông-sản nhưng họ luôn để 
phần 5 – 10% sản-lượng cho chim muông, loài thú sống tự nhiên.                  
 
Chuyện thứ tư: Bình-đẳng 
 
Mọi trẻ đều được dạy về bình-đẳng. Không có tình-trạng phân-biệt giàu/nghèo ngay từ nhỏ, 
Tất cả trẻ em đều được khuyến-khích đi bộ đến trường. Nếu nhà xa, thì xe đưa đón của 
trường là chọn-lựa duy-nhất. Trường không chấp-nhận cho phụ-huynh đưa con đến lớp 
bằng xe hơi.                   
 
Việc mặc đồng phục “suit” màu đen từ người quét đường đến tất cả các nhân-viên, quan 
chức, cho thấy một nước Nhật không khoảng cách. Những ngày tuyết phủ trắng xoá nước 
Nhật, từ trên cao nhìn xuống, các công-dân Nhật trông như các chấm đen nhỏ di-chuyển 
nhanh trên đường. Tất cả là một nước Nhật chung ý-chí, chung tinh-thần lao-động. 
 
Văn-hóa “xếp hàng” thấm đẫm vào nếp sinh-hoạt hàng ngày của người Nhật. Không có bất 
cứ ưu tiên nào dành cho ai hết. Sẽ không có gì ngạc-nhiên nếu một ngày ở Nhật, bạn thấy 
người xếp hàng ngay sau lưng mình lại chính là Thủ-tướng. 
 
Chuyện thứ 5: Nội-trợ là một nghề. 
 
Ở Nhật, hàng tháng chính-phủ tự trích lương của chồng đóng thuế cho vợ. Do đó, người 
phụ-nữ ở nhà làm nội trợ, nhưng vẫn được hưởng các tiêu-chuẩn y như người đi làm. Về 
già, vẫn hưởng đầy-đủ lương-hưu.                  
 



Độc-đáo hơn nữa, là nhiều công-ty áp-dụng chính-sách: lương của chồng sẽ nhập thẳng 
vào tài-khoản của vợ. Vai-trò người phụ-nữ trong gia-đình, vì thế luôn được đề-cao, tôn-
trọng.” (Trích điện-thư trên mạng bạn bè gửi cho nhau, rất nhiều lần). 
 
Tình-yêu cao cả và bao-dung là như thế, tức: cũng đem lại hạnh-phúc đến độ thế. Vậy mà, 
con người đôi khi lại đã quên nên mới gây nhiều tang thương như cuộc khủng-bố xảy ra ở 
Nice, nước Pháp hôm 14/7/2016. Và, cũng do từ tình-yêu mà người Nhật đã lập nên những 
“chuyện lạ” kỷ-lục được nêu ra ở trên. Và, cũng là tình-yêu đã khẳng-định về cuộc sống hài-
hoà.  
 
Biết thế rồi, đến đây tưởng cũng nên đi vào vườn hoa Thượng-Uyển gồm những lời chân-
phương, thân-tình của bậc thánh-hiền khi xưa từng khuyên-nhủ, rất như sau: 
 
“Muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo,  
không phải vì chúng muốn,  
nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy;  
tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy  
là có ngày cũng sẽ được giải-thoát,  
không phải lệ-thuộc vào cảnh hư nát,  
mà được cùng với con cái Thiên-Chúa  
chung hưởng tự-do và vinh-quang.” 
(Rôma 8: 20-23) 
 
Nói cho cùng, cuộc sống thực-tế của người đời trong đời người, nếu biết sống có tình-yêu 
chân-phương, giản-dị, không trèo cao, không tham-vọng, rồi ra cũng được hưởng vinh-
quang, phúc-hạnh cho mình và cho người. 
 
Nói cho cùng, nếu bạn và tôi đồng-thuận nguyên-tắc trên, ta hãy hiên-ngang hướng đầu về 
phía trước mà hát những câu ca tuyệt-vời, đầy yêu-thương, sau đây: 
 
“Ai đã từng yêu nhau đều biết: 
Có chi đâu, những âu-sầu, 
Thế nhưng, lòng nhiều khi đã chết. 
 
Lúc duyên may đã khởi-đầu, 
với những giờ cuộn trong tình thắm thiết, 
phút ly-biệt lời chưa đành nói: 
với những chiều quạnh-hiu buồn chất-ngất. 
 
Sớm xôn-xao nghe tim rạt-rào 
Dù thời-gian trôi qua lòng 
Mãi tình sầu chẳng nguôi. 
 
Đời nào ai yêu ai chẳng có một lần đổi thay, 
Lệ tình tuôn như song chẳng hết đâu. 
Còn làm cho bao nhiêu người đớn đau. 
 
Và thành muôn lời hát ru nhau. 
Chuyện tình tôi xôn xao trong gió…” 
(Lời Việt: Nguyễn Đình Toàn – Tình thiên thu) 
 
Thế đó, là khẳng định về cuộc sống có tình-yêu rất chân-phương, chân-tình, ở mọi thời. 
 
 
Trần Ngọc Mười Hai 



Lại vẫn nghĩ 
Về mối tình đẹp  
rất thiên thu   
ở trong Đạo lẫn ngoài đời. 
  

9. “Giờ đây bạn ra đi, đến phương trời xa xa”. 
“Nhìn con tàu chia ly, vấn vương lòng ta. 

Tàu đêm lạnh buốt giá, lạnh đến tận tim ta. 
Lạnh cho người đi xa, xa quê nhà”. 

(Minh Kỳ - Tiễn Bạn) 
 
(Ga 14: 19-20/Ga 1: 1-4) 
 
Lời ca trên, sao cứ văng-vẳng mãi trong đầu bần đạo, suốt mấy ngày. Cứ như thể, nghệ-sĩ 
viết nhạc có tên là Minh Kỳ lại đã dùng lời lẽ rất thi-tứ để cùng tôi/cùng bạn, ta nói với nhau 
những lời da-diết như sau: 
 
“Mai đây, khi buồn đến sân ga. Êm mơ con tàu mấy đêm qua.  
Mà rồi giờ đây, tìm đâu thấy bóng, chung vui hòa ca.  
Rồi lòng buồn mơ, chậm lê nhịp bước, mang theo tình ta.” (Minh Kỳ - bđd) 
 
Vâng. Con tàu cuộc đời của bạn tôi, nay chuyển bánh/rời sân ga đời người, để đi về chốn 
miên-trường xa mù-tắp, rất nhân-trần. Con tàu mà bạn tôi đặt chân lên đó, có những lời lẽ 
buồn-bã hơn cả là khi bạn còn ngoái cổ nhìn lại người thân đang ở gần, để tìm thêm đôi lời 
hát rất như sau: 
    
“Mai đây, khi bạn sống nơi xa. Mai đây, sông bờ cách đôi ta.  
Bạn ơi có biết, đời ta sẽ sống, trong bao chờ mong.  
Chờ một ngày mai, bạn cùng tôi hát, khúc ca tương phùng.” 
(Minh Kỳ - bđd) 
 
Vâng. Vào ngày “N” hôm ấy, bạn trẻ của tôi tên là Phêrô Nguyễn Đình Khâm ở Yagoona, 
Sydney có nhắn với bần đạo bầy tôi đây đôi lời, rằng: “Có thể nào, sau chuyến ra đi của đàn 
em cùng trường Dòng là Nguyễn Thành Thông, anh cho bọn này đôi ba tâm-tình rất “phiếm” 
để cảm-thông, nhung-nhớ chứ?” 
 
Vâng. Thoạt nghe tin bạn Nguyễn Văn Thành (tự là Thành-Thông) đã nhẹ-nhàng/thanh-thản 
về với thế-giới bên kia, đã thấy buồn. Giờ, còn lại chỉ đôi lời nhắn của bạn hiền hôm ấy, bần 
đạo càng thấy thấm-thía hơn về nỗi buồn xa cách, đến độ thế.  
 
Dù buồn cách mấy, thôi thì bạn cũng hãy cùng tôi, ta dắt-dìu nhau đi vào khu vườn Lời 
Chúa có những lời-lẽ vàng/ngọc, sau đây: 
 
“Chỉ một ít thời gian nữa các con không còn thấy Thày. 
Phần các con, các con thấy Thày. Vì Thày sống và các con cũng sẽ sống.” (Ga 14: 19-20) 
 
Đoạn Tin Mừng trên, do anh Mai Văn Thịnh, linh-mục Dòng Chúa Cứu Thế trích-dẫn ngày 
hôm ấy, đã khiến bần đạo thấy cảm-kích bèn có tâm-tình sẻ san cùng gia-đình nhà hiếu, 
những câu sau đây: 
 
“Đời người, ai cũng gặp cơn phong ba bão táp. Nhưng, sóng gió cuộc đời mà Thành và 
Thủy từng gặp, cũng không ít. Tuy là thế, nhưng Thành-Thủy vẫn lướt vượt để qua cơn 
biến-động, đến thời thái-lai. 
 



Nay sóng gió cuộc đời của gia-đình Thủy đang trờ tới tưởng chừng như là tột-đỉnh. Nhưng, 
như Tin Mừng tối hôm qua anh Mai Văn Thịnh đọc và san-sẻ trong buổi lễ tiễn chân Thành 
có nói: chỉ một ít nữa thôi, Thày sẽ giã từ các con. Và, chỉ một ít nữa Thày lại sẽ gặp các 
con… 
 
Hôm nay cũng thế. Chỉ một ít nữa thôi, sóng gió tột-đỉnh trong đời sống của gia-đình Thủy 
rồi cũng qua đi. Và, chỉ một ít nữa thôi, Thủy và các cháu cũng sẽ đạt bình-an trong tâm-hồn 
và cuộc sống, mà thôi. 
 
Thế nên, lời cuối cùng của anh hôm nay, là: Thủy và gia-đình hãy tin vào Lời Chúa nói. Hãy 
vui lòng phó thác mọi sự trong tay Chúa và chấp-nhận. Cũng chỉ một ít nữa thôi, mọi sự rồi 
sẽ tốt đẹp. Cả trong lẫn ngoài. 
 
Anh em đây, chúc Thuỷ và gia-đình cứ thế hiên-ngang lướt vượt mọi sóng gió, để còn sống. 
Sống vui, sống mạnh trong tin-tưởng vào Thiên-Chúa-là-Tình-Yêu, với mọi người.” (X. 
www.giađinhanphong.blogspot.com Duc in Altum Quí 2/2016 số 94, phần “Giọng Cũ Xa 
Gần”)      
 
Suốt gần tuần-lễ đồng-hành với người em lớp dưới trong Gia-đình An-Phong Sydney, bần 
đạo cảm-nghiệm được những lời sẻ-san/diễn-giải đoạn Tin Mừng tưởng rằng sẽ buồn về 
cuộc đời người, như đấng bậc nhà Đạo mình từng lên tiếng: 
 
“Hành trình sống Đạo, theo ngôn ngữ Hy Lạp “Hodos”/“Con Đường”), đã xuất hiện trong bối 
cảnh Tin Vui An Bình, ở Tân Ước. Trình thuật về “Con Đường”, mà các tín hữu khi xưa vẫn 
gợi nhớ những “Người bước theo Con Đường, Chúa đi”. 
 
Và, vấn đề “Con Đường” cuộc đời hôm nay, là: quá nhiều người đồ đệ theo Chúa nay vẫn 
lạc. Lạc Đường, lạc lối vì vô tâm hay cố tình đi trệch dẫn đi xa. Hành trình Con Đường trần 
thế, theo thánh Luca, là tập-trung hướng về tụ điểm có cứu độ của Đức Chúa. Và, chính đó 
là ưu tư buồn bã, mà đồ đệ Chúa, vẫn ngộ nhận. Ngộ nhận lớn, là: sau cái chết của Thầy, 
dân con đồ đệ như mất hướng, rất chán nản. Tuyệt vọng. 
 
Họ tuyệt vọng, là bởi đã cản trở không để Chúa hiện diện đi vào đường đời của chính mình. 
Đức Chúa chỉ đi vào “đường đời riêng tây của mọi người một cách thầm lặng và bất ngờ”. 
Ngài thường đến với cuộc đời mỗi người qua hình hài người bạn thân, đồng môn hoặc đồng 
nghiệp. Hoặc, như một khách lữ hành, ngang qua đời mình. Cũng có thể, là người mà ta yêu 
thương, ngưỡng mộ, hoặc ghét bỏ sợ sệt, chỉ muốn quên.  
 
Đến với ta, có thể Chúa mang thân-phận hình hài của biến cố. Một sự vật. Không hình 
tượng, hoặc cũng chẳng định-hình. Nhưng, qua các sự vật và hình-hài ấy, Ngài muốn nói 
với tất cả thật nhiều điều. Nhưng có điều là: con người cứ tự che kín không nhận ra, thôi.            
 
Điều quan-trọng nữa, là ta phải xác-tín rằng: trong hành-trình đường đời, chẳng khi nào ta 
cô-đơn, lẻ bóng hết. Bởi, Ngài vẫn luôn hiện-diện ở ngay đó, như Ngài từng nói: “Thầy sẽ ở 
lại với các con mọi ngày, cho đến thời sau hết”. Tuy thế, đôi lúc ta vẫn hành-xử giống hệt 
đồ-đệ thân/quen trên Emmaus đường đời, cứ ngỡ là Ngài bỏ rơi, để ta lại một mình, chẳng 
đoái thương. 
 
Thực-tế đời thường từng minh-chứng: Ngài vẫn ở gần bên mỗi khi ta gặp âu-sầu, bức-bách. 
Cả những lúc lo-âu, ta vẫn thấy như có ai hỏi: “Các anh vừa trao-đổi với nhau về gì vậy?” 
(Lc 24: 17). Đây, là điểm hẹn để ta có thể gặp-gỡ Chúa. Tuy nhiên, không phải như nhiều 
người thường nghĩ: khi cầu-nguyện, là ta có thể trút bỏ mọi yếu-đuối, buồn đau và khổ-ải. 
Là, dẹp bỏ được các hờn-căm, chán-chường. Mà, nguyện-cầu thực-sự là biết suy-tư ứng-
nghiệm Tin Mừng; và lấy đó làm đường-hướng quyết noi theo.  
 

http://www.giađinhanphong.blogspot.com/


Trong thực-tế ngày thường, khi gặp khó-khăn, ta luôn tập-trung nguyện cầu. Nguyện và cầu 
đây, không phải để xin xỏ. Nhưng, là giáp mặt/gặp-gỡ Ngài tại nơi ta thấy khó-khăn. Vì, Ngài 
thường hiển-hiện, gặp ta vào lúc ấy.” (X. Lm Frank Doyle sj, Suy Niệm Lời Ngài Năm A, 
Chúa Nhật thứ 3 Phục Sinh, nxb Tôn-giáo 2012 tr. 76-77) 
 
Kinh-nghiệm hiếm-quí về “con đường cuộc đời” nay thấy có ca-từ đầy kể lể về tình bạn, nhớ 
bạn và thương tiếc bạn ra đi về chốn trời xa, cứ là lảng-vảng trong đầu những ca-từ như 
sau: 
 
“Giờ đây bạn ra đi, trên con tàu chia ly.  
Giờ đây còn vui chi, kẻ ở người đi.  
Ngày mai bạn biên thư, để cho lòng bớt nhớ.  
Ðể cho tình đôi ta, không phai mờ.” 
(Minh Kỳ - bđd) 
 
Thật ra thì, có hát gì thì hát. Nói gì thì nói. Hát và nói, là để dấy lên những tình-tự chính-qui, 
chính-mạch của Đạo mình, vẫn có lời rằng: 
 
“Anh em đừng xao xuyến!  
Hãy tin vào Thiên-Chúa và tin vào Thầy. 
Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở;  
nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi,  
vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.  
Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em,  
thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy,  
để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.  
Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi."  
(Ga 1: 1-4)   
  
Vâng. Xin nghe theo lời dặn của Thày Chí Thánh, để rồi bạn và tôi, ta sẽ nhắn/bảo nhau hãy 
lướt-vượt cơn giông bão/sóng dồn buồn/phiền mà hướng về phía trước. Bởi, phía trước mặt 
chúng ta, luôn còn đó ánh-sáng chói-loà một tin-yêu và hy-vọng, để ta sống quãng ngày còn 
lại, khi “không-gian đụng thời gian”, chứ? 
 
Vâng. Là, bạn bè có niềm tin thương-yêu giống nhau, bạn hãy cùng tôi, ta cứ nắm tay nhau 
đi vào giòng chảy tâm-tình có tình-tự nâng/nhấc, đến thật vui. Còn vui hơn, khi ta lại bắt gặp 
câu truyện nhè-nhẹ, những kể rằng: 
 
“Một ngày nọ, có một người hỏi một vị lão tiên sinh, mặt trời và mặt trăng, cái nào quan 
trọng hơn? Vị lão tiên sinh kia suy nghĩ nửa ngày, mới trả lời: “Là mặt trăng, mặt trăng quan 
trọng hơn. Tại sao? 
 
Bởi vì mặt trăng chiếu sáng vào ban đêm, đó là thời điểm chúng ta cần ánh sáng nhất, còn 
mặt trời lại chiếu sáng vào ban ngày mà ban ngày chúng ta đã có đủ ánh sáng rồi. Bạn có lẽ 
sẽ cười vị lão tiên sinh này là hồ đồ, nhưng mà bạn không biết là có rất nhiều người cũng 
nghĩ như thế sao? Người mà hàng ngày chăm sóc bạn, bạn cũng không cảm nhận được 
điều gì cả? Nhưng nếu là một người xa lạ ngẫu nhiên giúp đỡ bạn, bạn sẽ cho rằng đó là 
một người tốt, cha mẹ và người thân của bạn luôn luôn vì bạn mà hy sinh, mà đánh đổi 
nhưng bạn lại cảm thấy đó là việc đương nhiên, thậm chí có khi còn thấy phiền toái. Một khi 
người ngoài làm một việc na ná như thế thì bạn lại sẽ hết sức cảm kích. Đây chẳng phải là 
giống như đã hồ đồ “cảm kích ánh trăng mà phủ nhận mặt trời” hay sao? 
 
Một cô gái đã có một cuộc tranh cãi với mẹ của mình, tức giận đến mức tông cửa chạy ra 
ngoài và quyết định không bao giờ trở về ngôi nhà chán ghét này nữa. Cô đã đi lang thang 
cả ngày ở bên ngoài, đến lúc bụng đói cồn cào, nhưng lại không có một đồng tiền nào, mà 



lại không muốn trở về nhà để ăn cơm. Mãi đến lúc trời tối, cô mới đi vào một quán mì, ngửi 
thấy mùi mì thơm tỏa ra. Cô thực sự rất muốn được ăn một bát, nhưng trên người không có 
tiền, chỉ có thể liên tục nuốt nước miếng. 
 
Bỗng nhiên, ông chủ quán mì ân cần hỏi han: “Cháu gái, cháu có muốn ăn mì không?”, cô 
gái ngượng ngùng trả lời: “à, nhưng mà, cháu không mang tiền”. Ông chủ nghe xong cười 
to: “haha, không sao cả, hôm nay cứ coi như bác mời cháu đi!” Cô gái quả thực không thể 
tin vào lỗ tai mình, cô ngồi xuống, ngay lúc đó, một bát mì được mang ra, cô ăn say sưa, và 
nói: “Bác chủ quán, bác thật là một người tốt!” 
 
Ông chủ quán nói,: “Ồ, sao cháu lại nói vậy?”, cô gái trả lời: “Chúng ta vốn không quen biết 
nhau, bác lại đối xử tốt với cháu như vậy, không giống như mẹ của cháu, hoàn toàn không 
hiểu được những nhu cầu và ý nghĩ của cháu, thật là bực mình!” 
 
Ông chủ quán lại cười: “haha, cháu gái, bác chẳng qua mới chỉ cho cháu một bát mì thôi, 
mà cháu đã cảm kích bác như thế, thế mà mẹ của cháu đã nấu cơm cho cháu hai mươi mấy 
năm nay, cháu chẳng phải là càng nên cảm kích mẹ của cháu hay sao?” 
 
Nghe ông chủ quán nói xong, cô gái như tỉnh giấc mơ, lập tức nước mắt trào ra, cô bỏ mặc 
nửa bát mì còn lại mà vội vàng chạy về nhà. Mới đến ngõ trước cổng nhà, cô đã nhìn thấy 
bóng mẹ xa xa, đang lo lắng nhìn quanh bốn phía cổng ra vào, trái tim cô như thắt lại, cô 
cảm thấy muốn nói một ngàn lần một vạn lần lời xin lỗi với mẹ của mình. Nhưng cô còn 
chưa kịp mở miệng thì mẹ của cô đã nghênh đón và nói: “trời ơi, con cả ngày đã đi đâu thế 
này? Mau mau, đi vào nhà rửa chân tay, ăn cơm tối đi.” 
 
Tối hôm đó, cô gái mới cảm nhận được sâu sắc tình yêu của mẹ đối với mình. Khi đã quen 
với sự hiện diện của mặt trời, mọi người đã quên mất là nó đem lại cho mọi người ánh sáng, 
khi đã quen với sự chăm sóc của người thân, mọi người thường quên mất họ đã cho mình 
sự ấm cúng, một người quen được chăm sóc từng li từng tí thì ngược lại sẽ không thấy biết 
ơn, vì họ cho rằng, ban ngày đã đủ ánh sáng rồi, cho nên mặt trời là dư thừa, không cần 
thiết. 
 
Hy vọng trong chúng ta mỗi người đều biết mặt trời và mặt trăng, cái nào quan trọng hơn. 
Trong cuộc sống thực tại, chúng ta thường hay không để mắt đến những điều mình đã có, 
cho rằng chúng là lẽ đương nhiên, không có gì quan trọng với mình, mà lại đi phàn nàn số 
phận bất công, như thể là thế giới này thiếu nợ chúng ta rất nhiều thứ vậy. 
 
Kỳ thực, biết ơn cũng là một loại thái độ tích cực của cuộc sống, đúng như một số người đã 
nói: “Hãy cảm ơn người đã làm bạn tổn thương bởi vì họ là người đã tôi luyện ý chí của bạn, 
hãy cảm ơn người đã lừa dối bạn bởi vì họ đã làm phong phú thêm kinh nghiệm của bạn, 
hãy cảm ơn người đã coi thường bạn bởi vì họ đã làm thức tỉnh lòng tự tôn của bạn…”. Cần 
phải mang một tấm lòng biết ơn, biết ơn số phận, biết ơn hết thảy những người đã giúp bạn 
trưởng thành, biết ơn hết thảy những gì ở xung quanh mình. 
 
Để có một tấm lòng biết ơn, yêu cầu chúng ta cần phải để tâm quan sát, dụng tâm cảm ngộ, 
càng cần chúng ta phải biết yêu thương. Cỏ cây sinh trưởng phát triển mạnh mẽ là để báo 
đáp ân huệ của mặt trời mùa xuân, chim chóc liều mình kiếm ăn là để báo đáp ân huệ được 
nuôi nấng, cây mạ phát triển khỏe mạnh là để báo đáp ân huệ của dòng nước mát, con cái 
cố gắng học tập là để báo đáp công ơn sinh thành và dạy dỗ của cha mẹ. 
 
Hãy học cách biết ơn đi! Khi bạn cảm ơn cuộc đời, cuộc đời sẽ ban thưởng cho bạn ánh 
nắng mặt trời rực rỡ. Bạn oán trách trời đất, khả năng cuối cùng chỉ có hai bàn tay trắng mà 
thôi! Không phải vậy sao? Mây cuốn mây bay, hoa nở hoa tàn đều đáng để chúng ta quý 
trọng, cảm ơn mặt trăng, càng cần phải cảm ơn mặt trời!” (trích truyện kể ở trên mạng) 
 



Đã gọi là truyện kể để minh-hoạ, thì có lẽ và có thể hôm nay đây, khi ai đó trong vòng 
thân/quen đã giã-từ bầu bạn mà ra đi về chốn miên-trường, thì ắt hẳn bạn và tôi, ta lại sẽ 
nghe văng vẳng thêm ca-từ nhè-nhẹ hôm ấy, những hát rằng:  
 
“Mai đây khi bạn sống nơi xa. Mai đây sông bờ cách đôi ta.  
Bạn ơi có biết, đời ta sẽ sống, trong bao chờ mong.  
Chờ một ngày mai, bạn cùng tôi hát, khúc ca tương phùng.” (Minh Kỳ - bđd) 
 
Vâng. Có thể và có lẽ: khi giáp mặt từng chặp và từng chặp sự “ra đi” của bạn hiền, thì tôi 
và bạn có vững tâm cho lắm cũng chỉ nói được như đấng bậc nhân-hiền nhà Đạo, từng ủy-
lạo: 
 
“Còn tôi, tôi sắp phải đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ tôi phải ra đi. 
Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin.  
Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính;  
Chúa là vị Thẩm Phán chí công sẽ trao phần thưởng đó cho tôi trong Ngày ấy,  
và không phải chỉ cho tôi, nhưng còn cho tất cả những ai hết tình mong đợi Ngài xuất hiện.” 
(2Ti 4: 6-8) 
 
Nói cho cùng, phải nói có lý-chứng mới thuyết-phục được nhau để đi tới mãi. Nói cho cùng, 
là còn nói bằng những lời sẻ-san một tình-tự thân-thương đầm-ấm, như đấng bậc nọ từng 
san sẻ, rằng:  
 
“Theo Đường của Chúa, không là ra đi đến bất cứ nơi nào, chẳng hề định-hướng. Mà, là trở-
thành người đặc biệt để nhận chân ra Sự Thật và Sự Sống, Chúa tỏ bày. Theo Đường của 
Chúa, là tháp-nhập vào thị-kiến-giá trị của Chúa. Tháp-nhập, để trở thành người của Sự 
Thật và Sự Sống. Ở đây nữa, tháp-nhập không chỉ theo nghĩa của nhận-thức, trí-tri. Bởi, Sự 
Thật Chúa tỏ bày, không là nhận-thức trí-tri, nhưng là những hài-hòa toàn-vẹn diễn-bày nơi 
sự sống và bản-chất thánh-thiêng, của chính Thầy. Sự Thật về Chúa, là cảm-xúc. Là, ý nghĩ, 
hành-động  lẫn tương-quan. Là, tất cả nhân-vị ở trong hay ở ngoài, Thầy vẫn có. Với mọi 
người, sống Sự Thật là sống năng-động, biết đáp-ứng với sự sống an-lành, Chúa ban. 
 
Đến với Cha qua Thầy-là-Đường, còn có nghĩa là: đến với Cha qua Sự Thật và Sự Sống-
của-Thầy. Bởi, nơi Thầy vẫn gồm tóm Sự Sống của Cha, rất đích-thực. Thành thử, tháp-
nhập vào Sự Sống của Cha, Thầy là mẫu-mực cho ta tăng-trưởng, giống Cha Thầy. Giống 
Cha Thầy, để rồi ta sẽ có kinh-nghiệm sống tình yêu-thương viên-mãn, ở nơi ta.” (X. Frank 
Doyle Suy Niệm Lời Ngài Năm A Chúa Nhật thứ 5 Phục Sinh, nxb Tôn Giáo 2012 tr. 84-85) 
 
Nói cho cùng, thì: có phân-ưu/trải-nghiệm niềm xao-xuyến nào đó, còn là và phải là nỗi-niềm 
của bạn bè thân/quen này/khác, cũng có tình-tự vào giờ phút “tâm tình” với nhau và cho 
nhau của người anh em cùng trường là đương-kim Chi-hội-trưởng Sydney, đã phát-biểu: 
 
“Em xin đại diện gia đình An phong có đôi  lời tâm sự để cùng chia sẻ về sự ra đi của anh 
An-Tôn Nguyễn văn Thành. 
Ngoài thân bằng quyến thuộc, anh Thành còn có gia-đình thứ hai là Gia-đình An-Phong. 
Anh ra đi để lại bao thương nhớ và tiếc nuối cho mọi người. 
 
Là cựu đệ tử dòng Chúa Cứu Thế, anh cũng thuộc nằm lòng kinh nguyện  đọc trước giờ ngủ 
rằng: 
“Lạy Chúa, con biết thật con sẽ chết. Có khi con vào giường nằm nghỉ mà sáng mai chẳng 
còn trỗi dậy nữa, cho nên Chúa dặn bảo con vào giường nằm nghỉ như là vào mồ chết vậy.” 
Anh giã-từ trần-thế ngay sau thánh-lễ cha Giuse Mai văn Thịnh cầu nguyện cho anh với sự 
chứng-kiến của vợ con và bạn bè. Tay anh buông xuôi giã-từ trần-thế nhưng anh đã nắm 
chặt cây thánh giá để Chúa trao ban cho anh cuộc sống trường-sinh. 
 



Anh em Cựu Đệ Tử  trên lớp, cùng lớp với anh và các lớp đàn em đều có những kỷ niệm 
đẹp về anh. Hồi ở Việt nam, bạn bè nhớ anh qua tên Nguyễn Thành Thông, qua tiếng 
đàn  guitar điêu-luyện của anh. Nhớ anh qua giọng nói thoả-hiệp nhẹ- nhàng nhưng hiệu-
quả, giải quyết được những xung-khắc tức thời. Em thuộc lớp đàn em, nhớ anh qua những 
buổi sinh-hoạt thân-tình đầm-ấm trong Gia-đình An-Phong Sydney. 
 
Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, Mẹ là ngôi sao sáng, xin Mẹ đoái thương đưa dẫn linh-hồn An-Tôn 
về bến bình-an trong tay Chúa, Mẹ Maria và thánh cả Giuse. Xin Mẹ che-chở phù-hộ cho chị 
Thủy và gia-đình tiếp-tục vượt qua những giông ba bão táp nơi trần-thế này. 
 
Sau cùng, Gia Đình An Phong Sydney xin thành-kính phân-ưu cùng chị Thủy và gia-đình.” 
 
Nói cho cùng, còn là nói lên niềm vui hưng-phấn vượt lên trên tình-cảm/ủy-mị, để còn sống 
vững mạnh những ngày vui ở phía trước. 
 
Nói cho cùng, trải-nghiệm cuộc đời người ngang qua giây phút xao-xuyến, sầu buồn mất 
mát. Còn là và sẽ là suy-tư nhiều hơn nói. Suy-nghĩ và tư-lự, bằng những lời vàng ngọc của 
đấng bậc như sau: 
 
“Sống không giận, không hờn, không oán trách 
Sống mỉm cười với thử thách chông gai 
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai 
Sống chan hòa với những người chung sống 
Sống là động nhưng lòng luôn bất động 
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương 
Sống yên vui danh lợi mãi coi thường 
Tâm bất biến giữa lòng đời vạn biến!” 
 
Nói cho cùng, còn là và phải là: vừa nói vừa kể đôi chuyện vui nhè nhẹ/dí dỏm để cùng “lên 
tinh-thần”, rằng: 
 
“Một con chuột nhà một hôm ghé thăm bạn ở đồng quê. Bữa trưa. Chuột Đồng dọn bữa ăn 
chỉ toàn là, trái cây, rễ, và lỏi bắp, với một chút nước lạnh để uống. Chuột Nhà chỉ ăn lấy lệ, 
nhấm nháp một chút món này, một chút món kia, và chẳng cần giấu giếm gì nó nói rằng: nó 
ăn với chuột đồng một chút là chỉ để cho vui thôi. 
 
Sau bữa ăn, hai con chuột trò chuyện rất lâu, nói cho đúng là Chuột Nhà cứ kể chuyện về 
cuộc sống của mình ở thành phố còn Chuột Đồng thì chỉ ngồi nghe. Rồi chúng vào trong 
một cái tổ chuột ở bờ rào và ngủ một giấc êm ái và thoải mái cho đến tận sáng hôm sau. 
Trong giấc ngủ, Chuột Đồng mơ thấy mình được ở thành phố với đủ mọi tiện nghi sang 
trọng và sung sướng mà nó đã được nghe bạn kể. 
 
Thế là sáng hôm sau, khi Chuột Nhà mời Chuột Đồng về nhà với mình ở thành phố, nó sung 
sướng nhận lời ngay. Khi chúng về đến ngôi biệt thự mà Chuột Nhà sống, chúng thấy trên 
bàn ăn còn lại những thứ thức ăn thừa của một bữa tiệc rất sang trọng. Có cả bánh kẹo, 
mứt, phó mát, thực vậy, những thứ thức ăn hấp dẫn nhất mà Chuột Đồng chưa có thể tưởng 
tượng được. Nhưng ngay khi Chuột Đồng vừa sắp nhấm nháp một chút bánh ngọt, nó nghe 
thấy tiếng con mèo kêu thật lớn và tiếng móng vuốt của nó nghiến trên sàn nhà. 
 
Quá sợ hãi, hai con chuột vội vàng tìm chỗ nấp, chúng nằm im một lúc lâu, hầu như không 
dám thở mạnh. Khi vào lúc cuối cùng chúng đánh bạo quay trở lại bàn tiệc, cánh cửa bỗng 
dưng mở ra và người đầy tớ bước vào dọn bàn, theo sau là một con Chó Nhà cao lớn. 
Chuột Đồng vội cầm lấy nón và bị nói: “Bạn có thể có những thứ xa xỉ và những món ăn 
ngon mà tôi chẳng có,” nó vừa nói vừa chạy, “nhưng tôi lại thích những thứ thức ăn thanh 
đạm và cuộc sống giản dị ở đồng quê luôn có sự yên bình và thanh thản hơn. 



 
Và, lời bình: của tuanday65vn như sau:  
 
“Hãy biết tự chủ. Không có sự bình thản luôn ẩn hiện nổi lo âu sợ sệt cạnh bên. Không có 
hạnh phúc khi mọi vật là của người mà không phải là của chính mình tạo ra nó. Vì vậy khi 
mình phải luôn là kẻ hưởng thụ cái của người khác, dù đó là của thừa thải, thì vẫn là bất an 
không thoải mái chút nào. 
 
Vậy ta phải làm sao đây? Hãy nhẫn nại học hỏi, để ta có thể tự mình đứng lên bằng chính 
thật đôi chân của mình, và hiện tại ta đang nhờ ai, thì hãy biết ơn để được trả ơn đó.” 
 
Và, nói cho cùng cũng bằng một nhắn-nhủ, là: ta không nên có kết-đoạn ủy-mị, sướt-mướt 
những giọng buồn. Trái lại, vẫn cứ vui như  truyện kể để “tiễn bạn” vừa “đáp con tàu đi về 
chốn miền xa xăm không ai biết, cũng chẳng ai muốn đi, như sau: 
 
“Một cậu bé trạc khoảng 15 tuổi muốn có tiền tiêu, thay vì chìa tay ra xin mẹ, cậu ta bèn nghĩ 
ra cách viết 1 tờ giấy gởi đến mẹ như sau: 
 
1. Sáng phụ Mẹ dọn dẹp giường ngủ - $1.00 
2. Phụ Mẹ dọn dẹp bữa ăn sáng - $2.00 
3. Sau khi đi học về coi em - $3.00 
4. Phụ Mẹ dọn bữa ăn tối, sau đó dọn dẹp - $4.00 - Cộng: $10.00 
Thời hạn thanh toán: Sáng sớm mai trước khi con đi học 
Sáng sớm ngày mai bà mẹ đặt tờ giấy bạc $10 trên bàn cho cậu ta và sau khi cậu rời nhà đi 
học, 
bà mẹ lật mặt sau tờ giấy lại và ghi như sau: 
 

1. Mẹ mang bầu con 9 tháng 10 ngày - Miễn phí 
2. Tiền tã lót, bệnh viện, sữa khi sinh con - Miễn phí 
3. Tiền nuôi con từ lúc sinh ra đến nay - Miễn phí. 
4. Chi phí ăn học, chữa trị cho con khi ốm đau - Miễn phí 
5. Lo đám cưới cho con hoặc phải nuôi con trọn đời nếu con tật nguyền hoặc bị bệnh 

nan y - Miễn phí 
6. Các khoản không thể liệt kê hết đều miễn phí cho con trai của Mẹ 

Thời hạn chi trả cho con - Trọn đời Mẹ 
Khi đi học về cậu chạy vô phòng, thấy tờ giấy cậu cầm lên đọc. 
Rồi cậu lấy ra 1 tờ giấy khác và viết như sau: 

 
Thưa Mẹ, con xin lỗi Mẹ... Kể từ nay: 
Phụ giúp Mẹ - Miễn phí. 
Ráng ăn học thành tài - Miễn phí. 
Sẵn sàng giúp đỡ mọi người - Miễn phí. 
Luôn quan tâm, săn sóc Mẹ - Miễn phí. 
Các khoản chi tiêu lo cho Mẹ khi về già - Miễn phí. 
Thời hạn thực hiện........... Trọn đời con. 
 
Sáng hôm sau khi con còn đang ngủ, bà mẹ vẫn đặt tờ giấy bạc $10.00 lên bàn cho con thì 
bỗng thấy tờ giấymà cậu viết. Sau khi đọc xong, những giọt nước mắt lăn dài trên má bà mẹ 
song miệng vẫn nở 1 nụ cười và bà nghĩ rằng có lẽ đây là nụ cười mãn nguyện nhất từ khi 
sanh con đến nay.” 
 
Nói như thế, là nói bằng tình-tự sẻ-san cho nhau và với nhau những vui/buồn của cuộc đời, 
cách miễn phí. Nói như thế, là nói bằng tình-tự nhẹ-nhàng, thoải mái với nhau và bên nhau 
một tình-huống rất “Thành Thông”, “Đình Khâm”, cùng họ Nguyễn của tôi, của bạn, của 
chúng ta. 



 
Trần Ngọc Mười Hai 
Và những phút giây thâm-trầm 
Khi chứng-kiến tận mắt giây phút 
Bạn mình thở hắt rồi ra đi 
Về với Chúa. 
Với người Cha của chúng mình.  



 

  

10. “Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa “ 

Sao thương ai ở mãi cung hằng  
Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế  
Đâu chịu nhòa khi tới giữa mùa trăng.” 

 (Phú Quang - Khúc Mùa Thu) 
(Mt 13: 16-17) 
 
Nghe bài hát này đây, hôm nay, sao thấy nó thấm-thía một sự thật. Sự thật này lại ứng-
nghiệm với nhiều người. Không tin ư? Mời bạn và mời tôi, ta nghe tiếp những câu sau, 
trước khi đi vào luận-bàn/kể truyện Đạo/đời rất thần-học.  
 
Nghe, là nghe những lời như thế này: 
 
Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc.  
Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em.  
Người đàn bà dấu đêm vào trong tóc.  
Còn điều chi em mải miết đi tìm.  
 
Tôi đã đến cùng em và tôi biết.  
Em cũng là như mọi người thôi.  
Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu.  
Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người.  
 
Ngay cả nếu âm thầm em hóa đá.  
Bầu trời lặng yên cũng đã vỡ rơi.  
Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp.  
Khi thanh âm cũng bất lực như lời.  
 
Sẽ chỉ còn quầng thu thuở ấy.  
Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời.  
Người đàn bà dấu đêm vào trong tóc.  
Em tìm gì khi thất vọng về tôi.  
(Phú Quang – bđd) 
 
Chao ôi là lời thơ. Chao ôi là câu nhạc những hát rằng: “Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh 
phúc”,  
 “Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp, Khi thanh âm cũng bất lực như lời …” Lời gì thế? 
Và, lời này đây của ai vậy? Phải chăng, là những lời được phổ-biến khắp nơi nơi, mới vừa 
rồi? Thôi thì, nay cứ mời bạn/mời tôi, ta nghe thêm lần nữa những “lời vàng” của đấng bậc 
vị vọng chốn cao tít trời Tây bên ấy, vẫn nhủ rằng: 
 
“Các bản trẻ của cha thân mến, 
 
Nếu chúng con thấy cuốn Kinh Thánh của cha thì chúng con chẳng ấn tượng chút nào. Cái 
gì ? Đó là cuốn Kinh Thánh" của Đức Giáo Hoàng sao ? Một cuốn sách cũ mèm ! 
Chúng con có thể mua cho cha cuốn Kinh Thánh mới với giá chỉ 1 đôla, nhưng cha không 
thích lắm. Cha yêu cuốn cách cũ của cha, vì nó đồng hành với cha suốt nửa cuộc đời của 
cha. Nó ở với cha trong mọi thời điểm vui buồn. Nó là gia tài quý nhất. Cha sống vì nó và 
cha không để bất cứ thứ gì vào trong cuốn sách này. 
 

http://lyric.tkaraoke.com/1200/phu_quang/


Cha thực sự thích cuốn Kinh Thánh mới dành cho giới trẻ lần này. Sách có nhiều màu sắc 
và phong phú về những lời chứng: lời chứng của các Thánh, của người trẻ. Nó đang mời gọi 
đến nỗi khi chúng con đọc nó từ trang đầu, chúng con chẳng thể dừng cho tới trang cuối. 
Và sau đó… ? Sau đó Kinh Thánh lại được để trên kệ sách bụi bặm. Rồi con cái chúng con 
ngày nào đó lại thấy nó và quẳng chúng đi. 
Nó không phải để vứt đi như thế. 
 
Cha nói với chúng con đôi điều: Trên thế giới, hiện có nhiều Kitô hữu bị bách hại khốc liệt hơn 
so với thời Giáo Hội sơ khai. Và vì sao họ bị bách hại ? Bị bách hại vì họ mang vác thập giá để 
làm chứng cho Chúa Giêsu. Vì thế Kinh Thánh quả là cuốn sách rất nguy hiểm; vì nguy hiểm 
nên trong một vài quốc gia, chúng con cần thích thú nó như thể chúng con đang dấu những 
vũ khí trong nhà của mình vậy. 
 
Không là Kitô hữu, Mahatma Gandhi đã nói rằng: “Là Kitô hữu, các bạn chăm chút một tài 
liệu mà ẩn chứa trong đó nguồn năng lượng làm nổ tung tất cả nền văn hóa thành từng 
mảnh, chuyển đổi thế giới và mang hòa bình đến trong hành tinh thương tổn này. Nhưng 
bạn lại xem Kinh Thánh như một cuốn sách văn chương không hơn không kém.” 
 
Vì thế, chúng con có gì trong tay ? Một cuốn văn chương ? Vài mẩu truyện vui cũ rích? Sau 
đó chúng con lại thích khoe với nhiều Kitô hữu bị bỏ tù hoặc bị tra tấn vì họ sở hữu cuốn 
Kinh Thánh: “Bạn thật điên khùng, đó chỉ là cuốn truyện văn chương!” 
 
Không. Vì Lời Chúa có Ánh Sáng chiếu tỏa vào thế giới nên nó không bào giờ lỗi thời cả. 
Trong Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng (số 175) cha nói rằng: “Chúng ta không tìm kiếm Thiên 
Chúa một cách mò mẫm, hay chờ đợi Ngài nói với chúng ta trước, bởi vì ‘Thiên Chúa đã nói 
với chúng ta rồi, và không có gì chúng ta cần biết mà Ngài đã không mặc khải cho chúng ta’. 
Chúng ta hãy đón nhận kho tàng siêu vời này của lời mặc khải.” 
 
Vì thế, các con phải có cái gì thánh thiện trong tay: Cuốn sách như một ngọn lửa ! Qua Kinh 
Thánh Thiên Chúa nói với chúng ta. Cần lưu ý rằng: Kinh Thánh không phải để trưng trên kệ 
sách mà cần cầm trong tay để đọc mỗi ngày, cả trong tay của chúng con lẫn của tha nhân. 
Chúng con chơi thể thao, đi mua sắm với nhau. Tại sao lại không đọc Kinh Thánh cùng 
nhau, chẳng hạn 2, 3 hoặc 4 người chúng con ? Nơi thiên nhiên, trong rừng vắng hoặc nơi 
bãi biển, trong đêm tối với vài ánh nến… và chúng con có được trải nghiệm tuyệt vời! 
 
Hay chúng con sợ người khác liệt mình vào những kẻ dở hơi ?  
 
Hãy đọc chăm chú ! Đừng dừng lại ở bề mặt của câu chữ như thể chúng con đọc sách khôi 
hài ! Đừng bao giờ đọc Lời Chúa một cách qua loa ! Hãy hỏi chính chúng con xem: “Điều gì 
đang nói trong cõi lòng chúng con ? Thiên Chúa có ngỏ lời của Ngài với tôi không ? Ngài có 
đụng chạm đến tôi ở chiều sâu của tâm hồn tôi không ? Tôi nên làm gì ?” Chỉ trong cách này 
sức mạnh của Lời Chúa mới có thể tỏ hiện. Chỉ cách này mới có thể thay đổi cuộc sống của 
chúng ta và làm cho cuộc đời chúng ta thêm tươi đẹp tuyệt vời. 
 
Cha muốn nói với chúng con cách cha đọc cuốn Kinh Thánh cũ này của cha. Thường thì 
cha đọc từng chút một; sau đó cha đặt sách xuống và chiêm ngắm Thiên Chúa. Không chỉ 
nhìn ngắm Chúa, nhưng còn để Ngài ngắm nhìn cha. Ngài ở đó. Chính cha để cho mình 
nhìn ngắm Ngài. Và cha cảm thấy – không phải bằng tình cảm ủy mị – cha cảm nhận những 
điều rất sâu xa mà Thiên Chúa nói với cha. Thi thoảng Ngài chẳng nói gì. Sau đó, cha cũng 
không cảm thấy chi, chỉ thấy trống rỗng, trống rỗng và trống rỗng…  
 
Nhưng cha vẫn kiên nhẫn và đợi chờ, đọc và cầu nguyện. Cha ngồi cầu nguyện bởi nếu quỳ 
thì đầu gối cha đau lắm. Thỉnh thoảng cha cũng buồn ngủ khi cầu nguyện. Nhưng đó không 
phải là vấn đề hệ trọng. Cha thích mình như người con với cha của mình, và điều ấy quan 
trọng biết bao. Cha muốn chúng con giúp cha hạnh phúc, có được không? Hãy đọc Kinh 



Thánh! Lời Đức Phanxicô từ Rôma nhắn nhủ các bạn trẻ, Lm Giuse Phạm Đình Ngọc, SJ 
chuyển ngữ) 
 
Xem thế thì, ra như những điều mà nghệ sĩ hát câu “Yêu như chết là hạnh-phúc” nghĩa là 
“Yêu” cả lời vàng mà đấng bậc ở nhà Đạo rất “chop bu” vẫn khuyên nhủ con/em hãy thực-
hiện những quyết-tâm trong đời của mọi người. 
 
Xem thế thì, với đấng bậc nhà Đạo, thì: sống Đạo là sống theo cung-cách chiêm-niệm 
những lời khuyên-răn ở Kinh/Sách vẫn trải dài từ nhiều năm tháng ngày giờ, từ thuở xưa, 
đấy chứ! 
 
Xem thế thì, hôm nay đây, bần đạo bầy tôi đây lại mời bạn và mời tôi ta đi vào vùng trời 
hôm trước có cả những lời vàng ngọc nhủ-khuyên, trần tình như bao giờ. 
 
Đáp-ứng lời kêu gọi của vị Chủ Chăn trên cao ấy, có bạn đọc lại đi trệch đường rày gửi đi 
những thắc mắc về chuyện đời thường ở xứ Đạo, với thánh lễ, như sau: 
 
“Đạo Chúa xưa nay từng có đặc-thù rất lạ ở thế-giới La-Hy. Đó là tính “mọt sách” thấy được 
ở khắp nơi. Cũng thế, bằng cung-cách tư-riêng/lạ-kỳ, Do-thái-giáo cũng mang nặng đặc-thù 
ấy trước thời của Đạo Chúa nữa. 
 
Người Do-thái-giáo thời đó, đã nhận ra được sự hiện-hữu của triều thần-thánh trong đó có 
mặt đủ mọi thánh thần gồm các đấng siêu-nhiên như thần-sứ, chức vương, và quyền-lực đủ 
mọi loại đã đồng-thuận phụng-thờ Chúa Trời qua việc tê-hiến loài thú cùng mọi sản-phẩm 
nuôi thân, các ngài duy trì ở nơi đó chốn thánh-thiêng đặc-biệt để Bậc thánh-thần tiếp-xúc 
với trái đất, tứ đền thờ Giêrusalem. Và, cũng ở nơi đó, mọi của lễ được lập ra để hiến-tế.  
 
Các ngài nguyện-cầu cùng thần-thánh cho nhu-cầu của cộng-đoàn và cá nhân mỗi người. 
Các ngài còn kể truyện về việc Thiên-Chúa tác-động lên con người với loài người trong quá-
khứ và Ngài ứng trước mọi quà tặng cho hiện-tại lẫn tương-lai. Các đạo-giáo khác đều đa-
thần: tức: Thần-linh tối-cao trên thiên-quốc cũng như dưới thế-trần chăm-lo đủ mọi thứ cho 
người phàm, từ việc sản-sinh con người, cả sự sống lẫn nỗi chết.           
 
Do-thái-giáo là đạo độc-thần. Người Do-thái-giáo phụng-thờ chỉ một Thiên-Chúa của tiền-
nhân. Thiên-Chúa là Đấng tạo-dựng đất trời, kiểm-soát toàn-thể thế-gian và một mình Ngài 
cung-cấp hết mọi thứ cho dân con của Ngài. Thiên-Chúa đây, từng kêu gọi Israel hãy trở 
thành dân con Ngài và Ngài hứa sẽ gìn-giữ bảo vệ họ để họ chỉ thờ-phụng mình Ngài mà 
thôi. Đây là “Giao-ước”, tức: một thoả-thuận giữa họ và Ngài. Họ chỉ phụng-thờ mỗi mình 
Ngài trong đền thờ độc-nhất. Truyền-thống dân con Israel được thiết-lập gồm các truyện kể 
về việc Thiên-Chúa tương-tác với tiền-nhân của Israel và đề ra mọi chỉ-dẫn giúp họ thực-
hiện cuộc sống có Chúa. Đây là truyền-thống được viết ở Kinh Sách. 
 
Kinh Sách hầu như không có vai-trò nào trong đạo-giáo đa-thần ở thế-giới phương Tây thời 
cổ sử. Các đạo này hầu như chỉ nói về việc phụng-thờ các thần-linh qua các cử-chỉ đầy 
nghi-thức của việc hiến-tế/hy-sinh mà thôi. Người đi Đạo không theo học-thuyết hoặc giáo-
điều và cũng chẳng cần đến nguyên-tắc đạo-đức nào hết. Họ có niềm tin và lòng đạo, 
nhưng tự thân các thứ đó không đóng vai-trò nào ở đạo-giáo hết. Các thứ đó, thật ra chỉ là 
các vấn-đề về triết-lý cho cá-nhân thôi. Có thể, cũng có nhiều sách vở bàn về chuyện này, 
nhưng không phải là sách Đạo hoặc sách thánh bao giờ hết. 
 
Do-thái-giáo là Đạo duy-nhất được ghi chép trong các truyền-thống về niềm tin và lòng đạo-
đức ở các sách được thần-thánh-hoá, nên đã tạo cho các sách này tư-thế/địa-vị gọi là “Kinh 
Sách”. Ở thế-kỷ thứ nhất sau Công nguyên, những người theo Do-thái-giáo ở khắp nơi đều 
tin rằng Thiên-Chúa đã ban cho họ quyền dẫn-dắt con dân mình ở các bài viết của ông 
Môsê, coi đó là bộ luật Torah bao gồm Ngũ Thư (tức các truyện kể về Tạo-dựng, kêu gọi 



Israel, các tổ-phụ cùng nữ chúa; đặc-biệt là các truyện kể về ông Môsê được Thiên-Chúa 
trao quyền dẫn-dắt dân con mình biết cách mà phụng thờ cùng xử sự trong cộng-đoàn mình 
sống).  
 
Thêm vào đó, họ đã lập ra nhiều sách khác như Sách Tiên Tri, ca vịnh và lịch-sử thánh. Ít 
lâu sau ngày Đạo Chúa khởi-sự, một số các sách của Do-thái-giáo như thế được gom-gộp 
lại với nhau trở các đạo-luật thánh của Kinh Sách, được gọi là Kinh thánh của Do-thái-giáo.” 
(X. Lm Kevin O’Shea, CSsR, Some Recent Insights into the Gospels, Australian Catholic 
University 02/7/2006)  
 
Nói gì thì nói, đọc và hiểu những “lời” người khác nói và kể trong Kinh Sách được gọi là 
Sách thánh Do-thái-giáo, không phải là việc dễ làm và dễ hiểu. Cũng hệt như truyện kể ở 
bên dưới được dùng làm thí dụ để cười cho vui mà thôi: 
 
Hai vợ chồng bị đánh thức bởi tiếng gà gáy sáng. 
Nằm trên giường, bà vợ nũng nịu bảo với chồng: 
- Anh có biết anh John hàng xóm nhà mình không? 
- Biết chứ. Họ dọn đến đây ở đã mấy tháng rồi còn gì. Cả xóm này ai chả biết là lúc nào họ 
cũng quấn lấy nhau như đôi sam ấy, dù là ở nhà hay đi bất kỳ đâu. Ai cũng phải ghen với 
hạnh phúc của họ. Ai cũng mong được như họ. 
- Vậy, thế anh có biết là mỗi sáng, trước khi đi làm, anh chồng ôm hôn vợ rất thắm thiết 
không? 
- Điều ấy thì cả xóm đều biết chứ đâu riêng gì anh. 
- Anh chỉ biết thôi thì chưa đủ. Em muốn hỏi là anh có làm được điều đó không? 
- Không, điều đó thì quả thật anh chịu không làm được. 
- Tại sao? Anh có phải là đàn ông không? 
- Phải, nhưng anh không thể làm được điều đó, dù thú thực với em, đã từ lâu anh rất muốn... 
- Vì sao? 
- Vì... anh chỉ mới quen vợ anh ta chút chút thôi... 
  Mới sáng thức giấc, bà vợ tâm sự với chồng về gia đình nhà John hàng xóm. Bà vợ rất 
ghen tị vì gia đình họ rất hạnh phúc, vợ chồng luôn quấn quýt lấy nhau, mỗi sáng đi làm, 
John để thể hiện tình cảm với vợ bằng cách hôn vợ. Bà vợ rất muốn được chồng mình cũng 
làm như vậy mỗi sáng trước khi đi làm để tình cảm vợ chồng thắm thiết hơn nên đã nói với 
chồng. Nào ngờ ông chồng trong truyện cười không hiểu ý và đã tiết lộ từ rất lâu đã muốn 
hôn vợ của John nhưng không được. 
 
Thế mới biết, có những Lời vàng ở Kinh/Sách mới nghe qua tưởng chừng dễ hiểu và hiểu 
như thế, nhưng không phải vậy. Như Lời Vàng được lặp lại nhiều lần ở nghi-thức phụng-vụ 
trong Đạo như sau: 
 
“Còn anh em,  
mắt anh em thật có phúc vì được thấy,  
tai anh em thật có phúc, vì được nghe.  
Quả thế, Thầy bảo thật anh em,  
nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính  
đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy,  
mà không được thấy,  
nghe điều anh em đang nghe,  
mà không được nghe.” 
(Mt 13: 16-17) 
 
Thế mới hay, nhiều sự việc trong đời nghe qua cứ tưởng là như thế. Nhưng không hoàn 
toàn như thế. Bởi thế nên, tưởng cũng nên điều-nghiên/xem xét và học hỏi nhiều, mới hiểu 
được những điều cần phải hiểu cho rõ. 
 

http://doctruyencuoi.com.vn/tags/hang+xom
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Thế đó, còn là những điều và những sự được bần đạo bầy tôi đây, vẫn đề nghị. Dù sao thì, 
trước khi ra đi chìm vào quên lãng, bạn hãy cùng tôi cùng chúng ta ngâm nga lời ca được 
nghệ sĩ cứ ê-a hát ở trên như sau: 
 
“Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc.  
Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em.  
Người đàn bà dấu đêm vào trong tóc.  
Còn điều chi em mải miết đi tìm.  
 
Tôi đã đến cùng em và tôi biết.  
Em cũng là như mọi người thôi.  
Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu.  
Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người. 
(Phú Quang – bđd)  
 
Nghe thế rồi, nay ta cứ hướng thẳng về phía trước mà hiên ngang tiến bước hát thêm câu, 
rằng: 
 
“Ngay cả nếu âm thầm em hóa đá.  
Bầu trời lặng yên cũng đã vỡ rơi.  
Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp.  
Khi thanh âm cũng bất lực như lời.  
 
Sẽ chỉ còn quầng thu thuở ấy.  
Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời.  
Người đàn bà dấu đêm vào trong tóc.  
Em tìm gì khi thất vọng về tôi.  
(Phú Quang – bđd) 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Tuy chưa hoá đá 
Nhưng nhiều lúc cũng vỡ đôi 
Trong cuộc đời, 
Vì vẫn cứng lòng như đá. 
 
 
   



 

 

11.“Ôi ơn đời chói vói”, 
Nhớ khi thân tròn ôm gối 
Ba trăm ngày trong gói 

Ngóng trông ra đời góp mối chung vui 
Ôi ơn đời mãi mãi 

Thoát thai theo đời vun xới 
Bao nhân tình thế giới 

Lớn lên trong vườn ân ái muôn đời.” 
(Phạm Duy – Tạ Ơn Đời) 

(Ga 1: 14) 
 
Đành rằng “Ơn đời (bao giờ) cũng chói vói”. Đó là chuyện đương nhiên, không cần cãi vã 
làm chi cho tốn “calôri”. Thế còn, “Ơn Người” thì sao? “Ơn Người” có kể rõ ra là: ta chỉ có 
mỗi “300 ngày ôm gối” mà thôi không? Đó, mới là vấn-đề mà nhiều người và tôi, hôm nay 
từng lên tiếng hỏi. Hỏi hết mọi người, cả những người trong Đạo/ngoài đời, đại loại những 
lời như thế. 
 
Bần đạo bầy tôi hôm nay, có đưa ra đôi ba câu hỏi tương-tự cũng chỉ vì mới được đọc lại 
đoạn trích-dẫn ở cuốn sách bàn về “Niềm tin, nỗi niềm xuất tự con tim”, nên mới hỏi. Hỏi, là 
hỏi rằng: Thiên-Chúa đã ban nhiều ân-huệ cho bạn và cho tôi, Ngài có dựa vào công-lênh, 
tài-cán gì của tôi hoặc của bạn không? Và, câu trả lời lại đã do cha giáo Kevin O’Shea 
CSsR từng giảng dạy ở bài giáo-án ngày hôm ấy, vẫn bảo rằng: 
 
“Thiên-Chúa phú ban chính mình Ngài, chẳng vì ta có được cung-lòng hoàn-hảo để đón tiếp 
Ngài vào nơi đó mà ngự đâu. Bởi, chẳng ai có được khả-năng đón-nhận Ngài hết. Bản thân 
ta, chẳng khi nào có được cung lòng tốt lành để làm như thế.  
 
Thiên-Chúa, Ngài ban chính Mình Ngài bằng vào thân-phận chưa từng có ai đón tiếp cái 
quyền-hạn được ở lại nơi đó cho đến khi ta chấp-nhận sự việc ấy mà thôi. Và, nếu có ai 
ngạc-nhiên sửng-sốt về chuyện này thì cũng tựa hồ như ta đây luôn có mặt ở nơi đó, kể từ 
ngày mình sinh ra và Chúa lại cũng ban cho ta ân-huệ tuyệt-vời, theo qui-cách vào nơi 
này/lúc ấy, thôi. 
 
Tôi vẫn muốn thêm thắt ở đây đôi điều, để nói lên rằng: có lẽ ta sẽ nói với nhiều người tốt 
lành/hạnh đạo là: ta vẫn muốn kiếm tìm Chúa. Nhất thứ, là khi ta lại cứ coi như mình lâu nay 
tìm kiếm một Đức Chúa mà chẳng bao giờ thấy được Ngài.  
 
Thay vào đó, tôi đề nghị: ta hãy thay thế chuyện ấy bằng việc nhận ra rằng: chính Chúa mới 
là Người hằng đi tìm ta, đã thấy ta và rồi Ngài lại đã công-nhận ta là dân/con của Ngài. Thế 
nên, ta lại cũng hiểu rằng: việc này có thể chiếu rọi một vài lằn sáng lên nhiều sự việc. 
 
Nền thần-học của ta có nguyên-tắc căn-bản được mọi người gọi đó là tính ưu-việt của ân-
huệ. Chính ra, ta phải gọi đó là tính ưu-việt của ân-huệ Ngài từng ban cho ta, mới đúng. Bởi, 
ân-huệ sẽ là chuyện trừu-tượng không thể có, nếu nó không được ban/tặng, riêng mình ta. 
Nỗi kinh-ngạc về chuyện này nằm ở điểm: Ân-huệ ấy “đã” được ban cho ta từ lâu rồi.  
 
Thành thử, sống trong trời đất, chẳng có gì gọi là bản-chất vô-huệ, hết. Tự thân, ta chẳng có 
được tính chất khả-thi vốn dĩ là của Chúa. Nhưng thật ra, ta không có khả-năng đến với 
Chúa  -và như thế, ta cần được Ngài ban thêm huệ-lộc cộng thêm vào với những gì hiện giờ 
ta không có. Nếu sự thể là như thế, thì huệ và lộc Trời ban, lại sẽ là “tư-duy” ta có sau này 
về phần riêng của Thiên-Chúa, mà thôi.  



 
Nói cách khác, có lẽ Chúa cũng chẳng tạo nên ta một cách đúng-đắn, ngay từ đầu. Ân và 
huệ theo sử-tính, cũng chẳng là món quà và là thứ tặng-dữ Ngài ban cho ta, mãi về sau; mà 
Thiên-Chúa đã cưu-mang ta ngay trong ân và huệ của Ngài, ngay từ đầu rồi. Rõ ràng là thế. 
 
Ân và huệ, không là thứ gì đó tuyệt-đối ta không ngờ từ trước. Tất cả, chẳng phải vì Ngài đã 
có món nợ đó đối với ta, mà về phần mình, ta chẳng xứng-đáng được như thế. Và có lẽ, ân 
và huệ cũng chẳng ban cho một số đấng bậc của ta, nơi ta sau này, nếu như ta chứng-tỏ 
được mình là kẻ tốt lành/hạnh đạo. Nhưng, ân và huệ, tự nó, vẫn có đó nằm sẵn trong bản-
thể của ta là con người bằng xương bằng thịt, ở đời. 
 
Bản-chất con người, lúc nào/bao giờ cũng gồm tóm ân và huệ, rất tự-thân. Và, ta được tặng 
ban, hoặc có được khả năng “thấy” Chúa, ngay từ đầu. Thật ra thì, không thể có cái-gọi-là 
“nhân-loại bình thường” vô ân-huệ. Bản-chất “người”, theo định-nghĩa, bao gồm ân và huệ 
cũng như khả-năng thực-thụ được phép “thấy” Chúa. Những gì vừa nói ở trên, không phải là 
thi-ca/thi-ảnh, mà là cung-cách Chúa tạo-dựng nên ta, con người của chính ta.  
 
Tính-chất “người” là ân và huệ. Đó là theo định-nghĩa Thiên-Chúa tỏ-bày/mặc-khải cho ta 
biết như thế. Ta được cưu-mang một cách không tì-vết ngay trong tâm-tưởng của Chúa. 
Thiên-Chúa, Ngài đã thẩm-thấu vào bên trong con người của ta ngay trước khi ta hiện-hữu, 
nữa. Chất “người” là sự hội-nhập và thẩm-thấu tính-chất rất “Thiên-Chúa”. 
 
Nói cách khác, ta không bắt đầu sự việc như thế một cách tách-biệt và tự-lập hoặc tự mình 
có thể tìm kiếm Chúa. Và, cả vào khi kiếm-tìm Ngài đi nữa, đôi lúc ta cũng ở trong tình-trạng 
đã có ân và huệ và đôi khi, cũng lại không thế. Ta đã bắt đầu sự sống có ân và huệ, đã ở 
trong ân và huệ rồi. Chính Thiên-Chúa đã công-nhận và sở-hữu ta ngay từ lúc đầu mà ta 
chẳng biết, đấy thôi..  
 
Ngay từ đầu, Ngài đã thương-yêu ta. Chính vì lý-do này, mà bản-chất của vật tạo-thành (nói 
theo ngôn-ngữ tạo-dựng là hành-động của Thiên-Chúa) không chỉ là hiện-hữu hoặc sự việc 
đang kiếm tìm, nhưng là: “đã ở trong Chúa”. Nói như thế, tức bảo rằng: ta đã được Chúa 
gặp ta và thấy ta ngay trong bản-chất Ngài, rồi. Thiên-Chúa và tạo-vật, lúc nào cũng ở trong 
nhau, quyện lẫn vào nhau. Ta có mặt ở đây, không phải để “kiếm tìm” một Thiên-Chúa-đã-
có-đó, nhưng là để cảm-tạ Chúa vì ngay từ đầu, Ngài đã đi tìm ta và thấy ta, trong tạo-dựng. 
 
Có thể nói: Thiên-Chúa là Người đầu-tiên kiếm-tìm và gặp-gỡ ta, từ ngàn đời rồi. Mỗi thế 
thôi.” (X. Lm Kevin O’Shea CSsR, Niềm Tin, Nỗi Niềm Xuất Tự Con Tim”, 
www.giadinhanphong.com” nxb Hồng Đức 2016-2017)   
 
Vậy thì, theo tác-giả đây, ta có mặt ở thế-gian này là để cảm tạ Thiên-Chúa chứ không để 
kiếm/tìm Ngài. Bởi, Ngài đã tìm và gặp ta và ở trong ta ngay vào lúc tạo-dựng nên ta rồi.  
 
Nghe dạy/bảo như thế, bần đạo bầy tôi đây, bèn thấy mình nên quay về lại với nhạc-bản 
của nghệ-sĩ họ Phạm từng hát về “Ơn đời”, như sau: 
 
“Tim vang còn giây lát. 
Hơi run còn thơm ngát. 
Dương gian còn trong mắt. 
Nghe tiếng hát chưa nhạt tan. 
 
Bao nhiêu là thương mến. 
Bao nhiêu là quyến luyến. 
Với bao nhiêu niềm xao xuyến. 
Đời vắng xa như mẹ hiền. 
 



Ôi một lần nương náu. 
Đi trên đời chẳng lâu. 
Trong trăm mùa xuân héo. 
Tay hái biết bao niềm yêu. 
 
Dăm em sèo nhân thế. 
Chưa phai lòng say mê. 
Với đôi ba lần gian dối. 
Đời vẫn ban cho ngọt bùi. 
(Phạm Duy – bđd) 
 
Ơn đời, thì như thế. Ơn Người, sẽ ra sao? Thôi thì, ngay lúc này đây, ta hãy đi vào vườn 
thượng-uyển có ý/lực của bậc thánh-hiền vẫn từng giảng-dạy và nhủ-khuyên, như sau: 
 
“Chúng tôi đã được nhìn thấy  
vinh quang của Ngài, 
vinh quang mà Chúa Cha ban cho Ngài, 
là Con Một  
đầy tràn Ân-sủng và sự thật.” 
(Ga 1: 14) 
 
Ân và huệ Ngài ban, bao giờ cũng tràn-đầy sự thật. Cái sự rất thật, lại được nghệ-sĩ ở ngoài 
đời trau-chuốt bằng lời thơ/tiếng nhạc, rất như sau: 
 
“Ôi ơn đời chói vói. 
Nhớ khi thân tròn ôm gối. 
Ba trăm ngày trong gói. 
Ngóng trông ra đời góp mối chung vu. 
 
Ôi ơn đời mãi mãi. 
Thoát thai theo đời vun xới. 
Bao nhân tình thế giới. 
Lớn lên trong vườn ân ái muôn đời. 
 
Mang ơn đời chăn vỗ. 
Dâng cho người yêu goá. 
Dâng cây đàn bơ vơ. 
Dâng biết bao ân tình xưa. 
 
Mang ơn đời nâng đỡ. 
Dâng nấm mồ thô sơ. 
Với dâng hương hồn thương nhớ. 
Còn vấn vương trong chiều tà. 
(Phạm Duy – bđd) 
 
Ân và huệ, vẫn là thứ gì rất quí-báu đáng vấn-vương trong đời. Một đời, có rất nhiều 
chuyện. Từ, chuyện tình-yêu, hạnh-phúc đến chuyện khổ đau/sầu buồn, đầy-đủ cả. Mỗi 
chuyện, đều mang ý-nghĩa nào đó cũng sắc bén. Mỗi sự việc xảy đến, như ân và huệ từ 
trên ban tặng. Có khi, là một cảnh báo. Có lúc, là một phản-hồi khi câu chuyện đà xảy đến. 
 
Để xác-chứng và minh-hoạ những ý/tứ và ý/từ ở trên, thiết tưởng không gì bằng ta hãy mời 
nhau đi vào vùng trời truyện kể, với ý/lời tưởng chừng như trách-móc, khiếu-nại vì đời mình 
không như đời người.  
 



Nhưng cuối cùng, có lẽ cũng phải công-nhận với ai đó rằng: “Tất cả là ân-huệ” dù ân đó/huệ 
đây mang dáng-vẻ của tủi-nhục, hờn đau, cần cố-gắng hơn nữa, để vượt qua.  
 
Cuối cùng, ta cũng phải nhận-chân rằng: ân đâu/huệ đó, có chăng chỉ là ảnh-hình về một 
đặc-trưng/đặc-thù của huệ/của ân ấy, rất như sau:   
 
“Truyện kể về một bệnh SID xảy ra với một em bé không thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, vẫn 
được mọi người chung quanh tận tình giúp đỡ đến khi chết. 
 
"Có lẽ trong suốt cuộc đời làm phiên-dịch của mình, gần 20 năm, chưa lần nào tôi thấy khó 
như lần này và cũng chưa bao giờ tôi không thể dịch được, mặc dù tôi hiểu hết ý bác sỹ nói 
gì. Một ca hóc-búa. Hôm nay, là ngày ra đi của bé Lam. Tôi chưa một lần được biết cháu, 
nhưng tôi có duyên may được đưa-tiễn cháu về phía “chân mây cuối trời”. Cuộc đời cháu 
quá ngắn-ngủi, chỉ 4 tháng, nhưng cháu đã mang đến biết bao cảm-xúc, nỗi-niềm và cháu 
đã nối biết bao người xa lạ lại với nhau và vào nhau. 
 
Bé Lam là một ca tôi khó quên.  
 
Tôi đang ngồi làm việc thì chuông điện-thoại reo. Một ca cấp-cứu cần tôi phải đến bệnh-viện 
ngay lập-tức. Lúc đó là 8 giờ tối. Hình như có vụ gì đó liên-quan đến cảnh-sát nên không thể 
dịch qua điện-thoại như tôi vẫn làm khi có chuyện xảy ra đột-ngột, hoặc vào ban đêm.  
 
Tôi nghĩ, chắc là đánh nhau, hoặc các tội phạm đâm chém nhau đây. Thói-quen nghề-
nghiệp của tôi là: đi cho nhanh để kịp giờ, không mảy may lo sợ. Thấy tôi, cô y-tá trực đêm 
vui mừng kéo tôi ra một góc báo trước sự việc. 
 
Một cháu bé 4 tháng tuổi đã tắt thở, tim ngừng đập, được chuyển từ bệnh-viện địa-phương 
bằng máy bay trực-thăng lên Bệnh-viện Nhi-Đồng Boston, Massachusetts. Cháu được các 
bác-sĩ hồi-sức cấp-cứu cho tim đập trở lại, nhưng đang ở trạng-thái nguy-kịch, khả-năng tử-
vong rất cao. Tôi được đưa vào phòng bệnh-nhân.  
 
Bác-sĩ trực-tiếp cấp-cứu cháu, với gương mặt mệt-mỏi, buồn-phiền báo cho tôi biết có nhiều 
khả-năng cháu mắc bệnh đột-tử ở trẻ sơ sinh (Sudden Infant Death- viết tắt là SID), hiện 
nay y-học chưa tìm ra nguyên-nhân căn bệnh này. Bác sĩ đang cố gắng tìm tiếp khả năng 
khác, liệu có thể cứu-chữa cháu được không. Nhưng kết-luận của ông gần như 99% là cháu 
không thể qua khỏi. 
 
Bên giường bệnh, người mẹ trẻ khóc-lóc, lo-âu và hy-vọng. Câu hỏi duy-nhất ba mẹ cháu 
hỏi trong tiếng nghẹn-ngào là: “Hy vọng được bao nhiêu, thưa bác-sĩ?” Câu trả lời của bác-
sĩ: “Cháu khó lòng qua khỏi, tôi chưa thấy được tương-lai của cháu trong lúc này”. Dù vậy, 
hai y-tá vẫn miệt-mài làm việc, bốn màn hình máy tính treo bốn góc theo-dõi toàn-bộ hoạt-
động cơ-thể của cháu bé. Mỗi tiếng “tít, tít” kêu lên, là họ lại liên-tục thao-tác hoạt-động theo 
chuyên-môn để giữ nhịp tim và nhịp thở của cháu bé.  
 
Trên đầu cháu, là các loại dây nhợ, dày đặc các ống dẫn bằng nhựa/mủ, tiếng máy chạy ào 
ào. Tôi căng hết cả cái đầu mình ra để nghe bác-sĩ nói rồi dịch. Tiếp theo đó, bác-sĩ trực 
đêm đến hỏi thăm tin-tức hồ-sơ bệnh-án của cháu. Về sau tôi mới biết, họ đã biết kết-cục 
nhưng vẫn cứ hỏi để cho cha mẹ được yên-tâm về mặt tâm-lý. 
 
Nhằm giúp-đỡ cha mẹ trong hoàn-cảnh đó, “nhân-viên xã-hội" đến thăm-hỏi, động-viên gia-
đình bệnh-nhân. Nhiệm-vụ của họ, là chăm-sóc cả vật-chất lẫn tinh-thần cho gia-đình, chí ít 
là trong hoàn-cảnh bệnh-nhân đang trong cơn nguy-cấp, hiểm nghèo. Họ cung-cấp phiếu ăn 
miễn-phí, lo chỗ ngủ cho người nhà của con bệnh. Lúc đó đã 10 giờ đêm, nhà ăn bệnh-viện 
đã đóng cửa, nên họ cử y-tá ra phố mua đồ ăn về cho bố mẹ cháu bé. Họ hỏi rất kỹ là quí vị 
thích ăn món gì và họ tận-tình đi mua rồi mang đến. 



 
Gần 1 giờ sáng, hai cô y-tá mắt đỏ ngầu, vẫn luôn chân/luôn tay chăm-sóc toàn-bộ hệ-thống 
máy móc đảm-bảo cho cháu bé thở được, theo-dõi nhịp tim. Ba xét-nghiệm não (chụp cắt 
lớp, đo điện não đồ và chụp MRI toàn-thân người bệnh) liên-tục được tiến-hành. Kết-luận 
thật đáng buồn: cháu bé mắc chứng đột-tử ở trẻ sơ-sinh, y-khoa thế-giới lâu nay đành bó 
tay, chưa tìm ra nguyên-nhân của căn-bệnh. 
 
Cuộc họp đầu-tiên với bố mẹ để chuẩn-bị tâm-lý rằng: tình-thế hết sức nguy-kịch. Nhóm 
y/bác-sĩ mắt đỏ hoe, đầy cảm-thông, ngồi im lặng lắng nghe một người nói nhỏ nhưng dứt 
khoát: “Chúng tôi rất tiếc phải thông-báo rằng: tình-trạng của cháu ngày càng xấu, nhưng 
chúng tôi không đầu hàng, chúng tôi vẫn chiến-đấu để giành giật sự sống cho cháu. Cháu 
cũng là một "chiến-binh dũng cảm" đang đồng-hành với chúng tôi”.  
 
Họ lặng lẽ mang giấy lau nước mắt cho người mẹ. Họ cảm-thông chia-sẻ bằng sự im-lặng 
và sự tận-tụy với công việc. Họp xong, họ trở lại chăm-sóc cháu bé, với hàng nắm dây nhợ, 
máy móc quanh đầu, quanh người cháu. Lúc đó là 2 giờ sáng. 
 
Cuộc họp thứ hai vào sáng hôm sau, gồm bác-sĩ trưởng Khoa Cấp cứu, bác-sĩ chuyên về 
não-khoa, bác-sĩ và y-tá trực-tiếp điều-trị cho cháu. Cuộc họp này thật khó-khăn. Sau khi 
giải-thích tình-trạng của cháu bé, nguyên-nhân không xác-định, bác-sĩ nói: “Mặc dù cháu 
nằm đó, tim còn đập, nhưng cháu không còn nữa. Khả-năng cứu-chữa cho cháu là vô vọng. 
Bệnh-viện đề-xuất chuyện rút máy trợ thở. Tiếp đó, cháu sẽ hoàn toàn ra đi.” Người mẹ bật 
lên tiếng nức nở. Họ lại ngồi yên-lặng, cùng bật lên một câu: “Chúng tôi xin chia-sẻ với gia-
đình”. 
 
Cuộc họp cuối cùng sau đó 24 giờ đồng hồ. Vẫn một thông-tin giống như trước. Bác-sĩ chỉ 
trên màn hình hoành-đồ của não trông gần như một đường thẳng cho thấy: não-bộ đã hoàn-
toàn tê-liệt. Bác sĩ giảng giải kỹ lưỡng về căn bệnh SID và đi đến kết luận: hy vọng chỉ là 
zero. Tiếp theo là ý-kiến gia-đình có chấp-nhận rút máy trợ thở hay không? Nếu có, thì giờ 
nào sẽ rút máy cho cháu để cháu ra đi được thanh-thản. 
 
Y-tá đã tìm-hiểu biết được là gia-đình theo Đạo Phật, và họ tìm đọc trên mạng về Đạo Phật, 
nghi-lễ chôn-cất, hoặc mời thày tới làm lễ ngay tại bệnh-viện. Rồi bàn về qui-trình rút máy 
trợ thở, bác-sĩ sẽ trao cháu bé cho bố mẹ, cháu sẽ thở hắt ra, hoặc ho lên, rồi tắt ngụm hẳn, 
da sẽ chuyển sang màu tím tái. Có gia-đình không muốn chứng-kiến cảnh-tượng này, 
thường đợi bác-sĩ làm xong rồi nhận cháu bé với thân-xác đã bọc kín.  
 
Y-tá còn đề-xuất nếu bố mẹ muốn được nằm cạnh con, họ sẽ tìm cho một cái giường, để có 
thể nằm ôm cháu. Nghe đến đó, thông-dịch đến đó, tôi nghẹn-ngào, vì chỉ mới 4 tháng 
trước, mẹ cháu cũng đón cháu từ tay bác-sĩ, nhưng là lúc cháu chào-đời. Còn nay, bác-sĩ 
đưa cháu để bố mẹ được ôm cháu vào những giây phút cuối. Bố mẹ cháu đã từ-chối vì 
không thể chịu nổi. 
 
Bác-sĩ dành cho gia-đình mọi sự ưu ái. Khi nào gia-đình sẵn-sàng thì rút máy, cần hỏi gì thì 
bác-sĩ ở xung quanh sẵn-sàng trả-lời mọi câu hỏi. Việc rút máy trợ thở có thể tiến-hành trong 
buổi chiều hoặc đêm, hoặc sáng hôm sau. Gia-đình có nhiều thời-gian để bàn tính và định-
liệu. 
 
Cuối cùng, giờ tốt đã chọn, thầy chùa cũng được mời tới. Thời-gian chỉ tình bằng phút và 
bằng giây thôi. Tôi ra về, khi mọi việc đã bàn-định xong xuôi.  
 
Tôi nhìn cháu bé lần cuối, nói với cháu rằng: “Lam ơi, cháu sống ở trên đời này quá ngắn, 
nhưng cháu đã làm được một sứ-mạng lớn-lao là gắn kết mọi người lại với nhau, cháu làm 
tôi yêu quý cuộc sống này, cháu là lý-do để tôi nhìn thấy những điều tốt-đẹp còn hiển-hiện 
quanh tôi, để tôi thấy rõ tính chuyên-nghiệp trong công việc, tính nhân-văn trong lời nói và 



cách ứng-xử của các bác-sĩ, y-tá và tình người tồn-tại trong mỗi chúng ta. Cám ơn cháu, cầu 
mong cháu được siêu-thoát. Cháu hãy phù-hộ cho bố mẹ cháu và người thân của cháu 
nhé”. 
 
Tôi bị ám ảnh bởi bao nhiêu phức-cảm: đau-thương, ưu-phiền, lành-thánh, tình người và 
phong-cách làm việc chuẩn-mực và chuyên-nghiệp đến mức khó tin của tập-thể y/bác-sĩ 
trong một bệnh-viện có lẽ tốt nhất thế-giới. Tôi cứ suy ngẫm làm sao họ có thể có được cách 
ứng-xử như thế đối với người đồng-loại. Tôi cứ tần-ngần nghĩ đến những lần đi bệnh-viện ở 
Việt Nam, bị bác sĩ, y-tá đối-xử thiếu tôn-trọng. Tôi băn-khoăn không biết bao giờ xã-hội Việt 
Nam mình, nhất là những nơi cung-cấp dịch-vụ giáo-dục và y-tế, có được tính-chất chuyên-
nghiệp như thế này. 
 
Ba tháng sau, bệnh viện gọi điện cho tôi, nhờ tôi dịch qua điện-thoại cho họ với cha của bé 
Lam. Họ thăm hỏi, chia buồn một lần nữa và thông báo là gia đình được miễn hoàn-toàn 
viện phí và bệnh-viện cũng hỗ-trợ tiền mai-táng cho cháu. Họ cầu chúc cháu an-nghỉ và chia 
buồn cùng cha mẹ cháu."  (Le Phan theo vietbf.com) 
 
Vâng. Tình người hoặc cung-cách cảm-tạ ân-huệ Chúa ban đã thể-hiện qua nhóm bác-sĩ đã 
săn-sóc bé Lam rồi. Vâng. Có rất nhiều dấu-hiệu nêu rõ ân và huệ trong đời người. Một đời 
có nhiều thứ để nhớ, nhưng vẫn quên. Và đời người, vào hôm trước lẫn ngày nay, vẫn còn 
rất nhiều thứ lại cứ hay quên cả những điều hệ-trong trong đời, vẫn rất ân và rất huệ.  
 
Ân và huệ, là những thứ tạo nên cốt-cách cuộc đời, cho con người. Cho cả tôi lẫn bạn, suốt 
một đời. Trong cõi nghìn thu, mãi mãi vẫn cứ trôi. 
 
Trần Ngọc Mười Hai  
Có nhiều thứ rất hay quên, 
nhưng sẽ cố không quên  
những ân và huệ 
mà bạn từng làm cho tôi  
cho mọi người. 
Ở đời này.   

http://vietbf.com/


 

  

12.“Đêm về trên bánh xe lăn “ 

Tôi trăng viễn xứ, hồn thanh niên vàng  
Tìm tôi đèn thắp hai hàng  

Lạc nhau cuối phố, sương quàng cổ cây  
Ngỡ hồn tu xứ mưa bay  

Tôi chiêng trống gọi, mỗi ngày mỗi xa.” 
(Thơ: Du Tử Lê/Nhạc: Phạm Đình Chương – Đêm Nhớ Trăng Sàigòn) 

   
 
(2Cor 7: 10) 
 
Chao ôi! Rõ thật là âm nhạc rất “về đêm” và đêm về! Về đâu không về, sao cứ về “trên bánh 
xe lăn” lại rất đêm? Về thế rồi, bạn lại hát: “tìm tôi đèn thắp hai hàng”, “Lạc nhau cuối phố”, 
“mỗi ngày mỗi xa”. Ối chà! là nhạc buồn. Buồn thấm-thía biết chừng nào! Khiến bạn và bầy 
tôi đây vẫn hát những câu tiếp sau đây:       
 
“Đời tan, tan nát chiêm bao.  
Tôi trăng viễn xứ, sầu em bến nào.  
 
Đêm về trên chiếc xe qua.  
Nhớ tôi xa lộ, nhớ nhà Hàng Xanh.  
Nhớ em, kim chỉ khứu tình.  
Trưa ngoan lớp học chiều lành khóm tre.  
Nhớ mưa, ôi nhớ mưa !  
 
Nhớ mưa buồn khắp Thị Nghè.  
Nắng Trương Minh Giảng, lá hè Tự Do.  
Nhớ nghĩa trang xưa, quê hương bạn bè.  
Nhớ pho tượng lính, buồn se bụi đường.” 
(Du Tử Lê/Phạm Đình Chương – bđd) 
 
Lại một nhạc bản đến là buồn nghe được ở buổi “Hát Cho Nhau Nghe” vào đêm ấy, tối 
mồng 5 tháng 11 năm 2016 ở Sydney, một ngày cũng khá nóng. Cái nóng về đêm cộng 
thêm bài hát cũng khá sầu/buồn phổ từ thơ Du Tử Lê, ôi thôi là da diết. Vâng. Dù không 
muốn thế, cũng vẫn có thêm một thứ tình buồn rất “về đêm”. 
 
Buồn hơn nữa, là khi bạn bè truyền cho nhau đọc một đoạn ngắn cuốn sách được tờ New 
York Times đánh giá là sách bán chạy nhất trong năm 2005 có đầu đề là: “Misquoting 
Jesus, the Story Behind Who Changed the Bible and Why?” của Bart D. Ehrman.  
 
Và, chuyện Thánh Kinh được tóm gọn ở phần dẫn nhập vào cuốn sách, có lời buồn sau 
đây: 
 
“Sách thánh xuất hiện trước mắt tôi như một cuốn sách rất ư từ con người. Chỉ như là do 
các vị kinh-sư/thông luật người phàm từng ghi chép và biến-đổi rất nhiều điều từ Kinh Sách, 
nên cũng thế: các tác-giả là phàm-nhân, tự ban đầu, cũng viết lên những điều như thế. Đây 
là cuốn sách hoàn-toàn mang tính nhân-loại từ đấu chữ đến cuối giòng. Sách này được các 
tác-giả là con người từng ghi chép vào thời khắc và nơi chốn khác nhau đề-cập đến những 
nhu-cầu khác nhau.  
 



Dĩ nhiên, nhiều tác-giả trong đó đã được Thiên-Chúa tạo hứng-khởi để nói những gì các 
ngài làm, nhưng họ vẫn có tầm nhìn tư riêng, niềm tin riêng rẽ, lập-trường riêng, nhu-cầu 
riêng, ao-ước riêng, hiểu biết cũng rất riêng về nền thần-học của riêng họ. Và những tầm 
nhìn, cũng như niềm tin, quan-điểm, nhu-cầu, ước-ao, hiểu-biết và nền thần-học này đã cho 
họ biết những gì họ nói ra. Khi viết những điều này, các tác-giả đều khác nhau rõ rệt. 
 
Điều đáng buồn là: ngày nay, vẫn còn rất nhiều tín-hữu đến triệu triệu người cứ nghĩ rằng ta 
có thể hiểu Kinh thánh từng chữ, nghĩa đen theo kiểu tác-giả được thần-hứng viết lên những 
lời tiên-đoán sẽ xảy đến rất mau chóng hệt như lịch-sử từng diễn-tiến giống hệt thế…” (X. 
Bart D. Ehrman, Misquoting Jesus, the Story Behind Who Changed the Bible and Why, 
HarperOne 2005, tr. 11-13) 
 
Thế đó, là nỗi buồn của một số người nhà Đạo, không chỉ “về đêm” hay “đêm về”, mà thôi. 
Nhưng, đây còn là nỗi buồn nhiều thuở của người đọc, khi khám-phá ra nhiều thứ khá “lộn 
xộn” ở chốn miền êm-ấm, rất Thánh Kinh. 
 
Hệt như giai-điệu trầm/buồn ở trên mang nhiều từ-vựng không vui, như: “Nhớ pho tượng 
lính, buồn xe bụi đường”, hôm nay, nhân lục tìm đống sách/báo lấm bụi, trong đó có bức thư 
của nhà mô-phạm nọ ở Melbourne, có thư cho Nữ Hoàng Êlizabeth, như sau: 
 
“Trong kính Nữ Hoàng của thần dân tôi, 
 
Viết thư này, thần dân đây muốn dâng lên ngài đôi lời chúc mừng nhiệt-nồng không phải về 
chuyện ngài đã trị-vì triều-đại dài lâu nhất nước Anh, nhưng vì một lý-do riêng-tư, thâm trầm 
hơn. Bởi, năm tới đây 2017, ngài sẽ được chúng-dân long-trọng tổ-chức buổi kỷ-niệm 70 
năm ngài thành-lập gia-thất với Quận Công Phillip, tức Đức lang-quân yêu-dấu của ngài.   
 
Dĩ nhiên là, thần dân đây cũng đính kèm các lời chúc tốt lành cho những ngày sắp tới của 
ngài. Trong bảy thập-niên vừa qua, ngài đã an-táng Hoàng-thái-hậu và Thái-thượng-hoàng 
của ngài và cũng đã mục-kích ba trong số bốn người con của ngài phải trải qua cơn chấn-
động và buồn đau đi đến quyết-định phải ly-dị người bạn đời. Thần dân chúng tôi, vốn dĩ 
tưởng-tượng rằng các cháu của ngài, giống như hàng triệu người khác, đã học được bài học 
về cuộc sống gia-đình luôn vô cùng phức-tạp. 
 
Người xưa có câu ngạn-ngữ bảo rằng: cuộc sống con người càng phô-trương ra ngoài công-
chúng bao nhiêu thì người sống cuộc sống ấy càng phải trở-thành tư-riêng, kín-đáo bấy 
nhiêu. Điều này chắc chắn áp-dụng cho ngài. Thần dân chúng tôi không thể nhìn vào đồng 
tiền kẽm mà không thấy hình-ảnh của ngài.  
 
Thế nhưng, bất kỳ một ai từng lập gia-đình đều biết rằng hình-ảnh bên ngoài ít giống thực 
sự thật bên trong. Hôn-nhân là bí-tích của một thực-tại. Tất cả mọi hôn-nhân đều là chuyện 
bí-nhiệm đối với người đứng ở ngoài và đôi lúc còn bí-hiểm cả với chính vợ chồng nữa. Hôn-
nhân không được thiết-lập để sống ở trên trời, nhưng được làm thành từ hạnh-phúc vô-vàn 
không kể xiết, ở dưới đất. 
 
Cách đây vài năm, thần dân tôi có gặp một mục-sư thuộc Giáo hội Tô-Cách-Lan được yêu 
cầu hướng-dẫn nghi-lễ ngày Chúa Nhật mà hôm ấy đáng lý ngài đến dự, ở Balmoral. Điều 
này có nghĩa là ông ta đã được mời lưu lại tại căn-hộ của ngài vào tối Thứ Bẩy và san sẻ dạ 
yến với ngài và Quận công Phillíp. Mục-sư Gioan đã ngần-ngại trong đôi chốc vì thấy không 
thoải-mái với các bộ lễ-phục của hoàng-gia. Ông không tin vào các vương-triều của người 
phàm dưới thế này. Nhưng cuối cùng, rồi thì ông cũng đã chấp-nhận một phần vì tò-mò, 
phần kia vì ông cũng đoán trước được là dạ-tiệc ấy sẽ rất ngon. 
 
Mục-sư Gioan đã sững-sờ khi khám-phá ra rằng căn-hộ riêng-tư của ngài ở Balmoral thật ra 
là thứ gì đó giống hệt như căn phòng dành riêng ở sau nhà gồm đầy đủ phòng khách trải 



nhựa dẻo đã hết thời. Khi giờ tiệc đã tới, Quận công Phillíp đã bồn-chồn bước vào nhà bếp 
nhỏ, lấy nước cho vào nồi rồi mở gói mì ống kiểu Ý “spaghetti” bỏ vào nấu. Khi món mì lục 
bục sôi, ngài quận công đã phải lúng túng mở nắp lọ nước chấm ăn mì, là loại gia-vị ta có 
thể mua tại bất cứ siêu-thị nào khác. Đó là bữa ăn tối khá giản-dị 
 
Thần dân đây tin rằng ngài và quận công Phillíp đã tự rửa chén/dĩa và hỏi mục-sư Gioan 
xem ông ta có muốn xem truyền-hình, thì ông này bảo: ông đang phải soạn bài chia sẻ, nên 
thật sự ông thấy cũng nên đưa chuyện này vào bài giảng. Mặt ngoài thì ngài và quận công 
Phillíp hôm ấy cũng đã cằn nhằn nhau về tình-trạng muỗng/nĩa ở nơi đó.  
 
Thần dân bề tôi đây cảm thấy thích-thú được nghe chuyện này vì nó cho thấy ngài và quận-
công đã có mối tương-quan thực-thụ. Những người được ta thương mến nhiều nhất lại là 
những người thường hay làm phiền ta không ít. Tình thương luôn năng-động, lúc nào cũng 
di-động và tiến-triển giữa việc giữ lại để ghi tỷ-số và để cho đi, giữa việc giữ lại cho mình 
mọi điều tốt đẹp và cho đi. Quyền lực cứ hỏi: “Có gì trong đó để cho tôi không?’ Tình 
thương, là hỏi rằng: “Có ai ở đó với tôi không?” Hôn-nhân nào cũng thế, vẫn luôn có lúc hai 
vợ chồng đều xào-xáo nhau. 
 
Trong thông-điệp Giáng sinh mới đây nhất của mình, ngài có nói đến thông-điệp Đức Giêsu 
nói về tình-yêu và lòng xót thương, khi bảo rằng: 
 
“Dù cứ di-chuyển và bị bách-hại suốt cuộc đời ngắn-ngủi của Ngài, thông-điệp Đức Giêsu 
vẫn không thay-đổi là ta không được phép trả-đũa hoặc gây bạo-lực cho ai hết, mà Ngài chỉ 
khuyên ta có mỗi điều là hãy yêu thương lẫn nhau. Dù đây không là thông-điệp dễ thực-thi, 
chúng ta cũng không nên tỏ ra chán-nản; đúng hơn, điều Ngài nói tạo hứng để ta cố-gắng 
nhiều hơn. Sống biết cảm-kích những người đem tình-yêu và hạnh-phúc đến với cuộc sống 
của chính chúng ta, và tìm cách phổ-biến tình-yêu ấy đến với mọi người, bất cứ khi nào và 
ở bất cứ chỗ nào ta làm được. 
 
Tôi nắm chắc rằng việc ta đáp trả mọi vấn-đề lớn của thế-giới đều chịu ảnh-hưởng thật sâu 
đậm từ tình-yêu ta trải-nghiệm trong tương-quan mật thiết nhất của ta với người khác. Thần 
dân đây cảm-kích thật đậm sâu về tình thương-yêu trìu mến của những người thương yêu 
chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng tầm nhìn của ngài về niềm tin-yêu và sự công-chính cũng 
sẽ được thể-hiện bằng tình-yêu, giống hệt thế. 
 
Trọng kính ngài, 
Michael McGirr                                    
(X. Michael McGirr, A Letter to the Queen, The Australian Catholics số Phục Sinh 2016, tr. 
12) 
 
Ôi chao! Là thư-từ viết rất hay và cũng thực-tế. Thực-tế/hấp-dẫn hơn cả bài giảng-thuyết ở 
nhà thờ nhà thánh của các đấng “lờ mờ” không kết-đoạn! 
 
Vậy thì, chuyện sầu/buồn ở đời, đôi lúc cũng chỉ là chuyện cỏn con/chóng vánh, rất mau 
qua. Bởi, theo quan-niệm của nhà Phật thì “tứ diệu-đế” vẫn là thứ “cơ-duyên tạo buồn/vui 
nơi đời người. Có vùng-vẫy cho lắm con người càng lún sâu trong “Vũng Lầy Của Chúng 
Ta” như ca nhạc sĩ Lê Uyên và Phương từng nghĩ đến.  
 
Muốn sống vui, sống mạnh sống vững chãi trong chốn ngày buồn là cuộc đời người, chi 
bằng ta cứ đi vào vùng trời truyện kể để quên đi những nét chấm phá sầu buồn, mà vui 
sống. Vậy thì, mời bạn/mời tôi, ta cứ kể cho nhau truyện vui/buồn lẫn lộn ở đời,  tuỳ người 
đọc đánh giá và nhận-định, như sau:  
 



“Người ta thường nói “có mà không giữ, mất đừng tìm”, vậy nên đừng bao giờ làm những 
điều khiến chúng ta phải hối hận. Hãy nhớ rằng hạnh phúc luôn dành cho những người biết 
nâng niu và hiểu được giá trị của tình yêu! 
 
Có một chàng trai chia tay bạn gái đã lâu, mặc dù đã thử quen người mới nhưng vì tính cách 
không hợp nên sau cùng anh vẫn cô đơn. Một ngày nọ, trong lúc sửa soạn đồ đạc để 
chuyển nhà, anh tìm thấy lọ sao giấy - món quà kỷ niệm 1000 ngày yêu của người bạn gái 
cũ. Chàng trai bỗng nhớ lại lời nhắn của cô gái trước khi chia tay: 
 
"Nếu có một ngày chúng mình không còn bên nhau nữa, anh hãy tháo những ngôi sao giấy 
mà em gấp tặng anh ra nhé!" 
 
Khi ấy, chàng trai cho rằng đó chỉ là lời nói vu vơ của cô người yêu hay giận dỗi nên chẳng 
mấy để tâm. Vả lại, "ai mà đủ kiên nhẫn để tháo 1000 ngôi sao ra cơ chứ!" - chàng trai tự 
nhủ. Thế nên hôm đó anh cất lọ sao giấy vào một góc và không bận tâm về nó nữa. 
 
Chàng trai suy nghĩ một lúc rồi lấy một ngôi sao giấy trong lọ và tháo nó ra. Một ngôi sao, 
hai ngôi sao, ba ngôi sao… Anh tháo đến ngôi sao thứ hai mươi rồi mà chẳng thấy có gì bên 
trong. Anh không còn đủ kiên nhẫn nữa. "Sao mình lại làm điều ngớ ngẩn này chứ!", anh 
nghĩ và quyết định sẽ chỉ tháo thêm một ngôi sao nữa thôi. 
 
Anh tháo từng nếp gấp của ngôi sao và lần này anh thấy trên mảnh giấy dùng để gấp sao 
hiện lên dòng chữ nắn nót: 
 
"Anh thương yêu! Em hy vọng anh chẳng bao giờ đọc được những dòng này, vì như thế 
nghĩa là mình vẫn còn yêu nhau". 
 
Chàng trai lặng người, rồi anh tiếp tục tháo những ngôi sao còn lại. Anh nhận thấy quá nửa 
trong số chúng chẳng được viết gì. Mỗi lần thấy ngôi sao có chữ là anh lại hồi hộp như trẻ 
con mở quà. 
 
Chàng trai rất kiên trì mới tháo được hết 1000 ngôi sao, nhưng anh cũng biết khi cô gái viết 
lời nhắn rồi gấp sao thì còn phải kiên trì gấp nhiều lần hơn thế. Chàng trai hết sức cảm 
động, những dòng chữ trên giấy gấp sao khiến tim anh đau nhói, anh ngỡ mình có thể khóc 
ngay được nhưng vẫn cố kìm nén, không để nước mắt rơi. 
 
Cô gái viết rất nhiều. Tất cả giống như một cuốn nhật-ký-tình-yêu thu nhỏ. Trong đó có 
những lời nhắn nhủ yêu thương, những câu nói hỏi han quan tâm, đôi khi chỉ là vài câu kể lể 
hay nhắc nhớ về ngày kỷ niệm tình yêu, cũng có những câu hờn giận vu vơ... 
 
"Anh thương yêu! Em ước gì mình được ở bên anh lâu hơn một chút. Xa anh buồn lắm!" 
"Anh ơi! Mình đã yêu nhau được 821 ngày rồi đó. Có anh em hạnh phúc biết bao!" 
 
"Anh của em hãy kiên cường lên nhé, vì có em luôn ở bên ủng hộ anh mà!" 
"Anh đừng buồn nha anh, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà. Anh sẽ vượt qua tất cả, hãy tin em!" 
 
"Em bỏ trống những ngày mình giận nhau vì những điều không vui tốt nhất nên quên đi, em 
sẽ không nhắc lại". 
 
"Hôm nay là sinh nhật em, điều em mong nhất là nhận được lời chúc của anh, nhưng chắc 
anh bận mất rồi…" 
 
"Hôm nay anh lại làm em khóc, nhưng em đã hứa rồi nên sẽ không giận anh đâu". 
"Anh này, dạo này anh có vẻ lạnh nhạt với em quá… Em thì nhớ anh lắm lắm, anh biết 
không!". 



 
Cứ thế cứ thế, những hồi ức ngày yêu ùa về khiến chàng trai không khỏi bồi hồi, nhớ tiếc. 
Chàng trai nghĩ lại, quả thực trong thời gian yêu nhau anh đã rất vô tâm, nhiều lần khiến 
người yêubuồn và khóc. Anh thậm chí còn chẳng an ủi dỗ dành, vì anh biết cô bạn gái của 
mình sẽ chẳng giận được lâu. Và thế là anh để mất cô từ lúc nào chẳng hay. Giờ đây anh vô 
cùng hối hận, anh tháo từng ngôi sao mà tay cứ run run. 
 
Ngôi sao cuối cùng to hơn hẳn các ngôi sao khác, chàng trai đoán ngôi sao này được gấp 
sau cùng, bởi loại giấy hoàn toàn khác những ngôi sao còn lại. Trong đó, cô gái viết: 
 
"Anh thương yêu! Em chỉ có thể chờ anh ba năm thôi, nên nếu còn thương em thì hãy sớm 
tìm em anh nhé. Yêu anh!" 
 
Chàng trai xem lịch, đã ba năm hai tháng kể từ ngày hai người chia tay. Anh vội vàng tìm 
đến nhà người yêu cũ vì anh hiểu ra rằng mình vẫn còn thương cô ấy rất nhiều, chỉ là anh 
không dám thừa nhận mà thôi. 
 
Nhưng cô gái vừa chuyển đến một nơi rất xa, bên người chồng mà cha mẹ mối mai. Cô kết 
hôn để làm vui lòng cha mẹ, cũng bởi chờ đợi quá lâu khiến cô mệt mỏi và cô đã thôi hy 
vọng. Chàng trai lặng lẽ ra về, âm thầm trách móc bản thân nhưng mọi thứ giờ đây đã quá 
muộn, chẳng thể thay đổi được nữa. 
 
Bạn thấy đấy, trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cứ mải mê kiếm tìm điều gì đó xa xôi, mà 
chẳng mấy để tâm hay trân trọng những điều mình đang có. Chỉ đến khi mất đi rồi, chúng ta 
mới hiểu được những điều ấy có ý nghĩa và quan trọng với chúng ta đến nhường nào. 
 
Có những khi hạnh phúc ở thật gần nhưng chúng ta không tự mình nắm giữ mà cứ theo đuổi 
mãi những giấc mộng viển vông. Có khi hạnh phúc ở ngay trước mắt mà chúng ta không 
mảy may trân trọng, để rồi khi hạnh phúc ra đi mới ngậm ngùi nuối tiếc, tự trách móc và dằn 
vặt bản thân. Nhưng khi ta nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn màng bởi hạnh phúc không còn 
bên ta nữa. 
 
Hạnh phúc thật ra chẳng quá đỗi xa xôi như người ta vẫn nghĩ, chỉ bởi vì chúng ta không biết 
cách trân trọng mà thôi. Người ta thường nói "có không giữ, mất đừng tìm", vậy nên đừng 
bao giờ làm những điều khiến chúng ta phải hối hận về sau. Hãy nhớ rằng hạnh phúc luôn 

dành cho những người biết nâng niu và hiểu được giá trị của tình yêu! (Theo TTT) 

  
Có âu sầu/buồn bã mấy đi nữa, bạn và tôi, ta cũng hãy trở về với khu vườn gồm lời khuyên-
răn từ các bậc thánh-hiền, những bảo rằng: 
 
“Quả vậy,  
nỗi ưu phiền theo ý Thiên Chúa  
làm cho chúng ta hối cải để được cứu độ:  
đó là điều không bao giờ phải hối tiếc;  
còn nỗi ưu phiền theo kiểu thế gian thì gây ra sự chết.  
Hãy xem nỗi ưu phiền theo ý Thiên Chúa  
đã đem lại cho anh em những gì:  
bao nồng nhiệt,  
và hơn thế nữa, bao lời xin lỗi, ân hận, sợ hãi,  
bao ước mong, nhiệt tình, hình phạt…” 
(2Côrinthô 7: 10)  
 



Trong mối tương-quan với mọi người, ở đời, rất nhiều nơi toàn thấy những người hăng say 
độ-lượng, từng cho đi chính con người của họ. Rộng-lượng, cả vào tư-thế biết thứ-tha 
những người từng làm cho họ sầu/buồn nữa.  
 
Tương-quan với mọi người ở trong đời, còn dạy ta những kinh-nghiệm quí-giá lại cũng là 
quà tặng ta dành sẵn cho người khác. Gửi đến người khác. Bởi lẽ, bao lâu bạn và tôi quên 
mất mục-đích chính của cuộc sống là “cho đi” chứ không phải “thu thập” vào mình tất cả mọi 
thứ. Thì, khi đó ắt hẳn ta sẽ vui lên mà sống những tháng ngày còn lại trong đời mình. 
 
Trong nhận-thức như thế, vẫn mời bạn và tôi, ta cứ hát lên những ca-từ “tưởng-rằng-buồn” 
nhưng lại vui hơn bao giờ hết, như sau: 
 
“Đêm về trên chiếc xe qua  
Nhớ tôi xa lộ, nhớ nhà Hàng Xanh  
Nhớ em, kim chỉ khứu tình  
Trưa ngoan lớp học chiều lành khóm tre  
Nhớ mưa, ôi nhớ mưa !  
 
Nhớ mưa buồn khắp Thị Nghè  
Nắng Trương Minh Giảng, lá hè Tự Do  
Nhớ nghĩa trang xưa, quê hương bạn bè  
Nhớ pho tượng lính, buồn se bụi đường.” 
(Du Tử Lê/Phạm Đình Chương – bđd) 
 
Vâng. Đúng thế. Có nhớ gì thì nhớ, dù “pho tượng lính” , “Mưa buồn khắp Thị Nghè” hoặc 
“Nắng Trương Minh Giảng” hay “Lá hè Tự Do” đi chăng nữa, vẫn cứ thế mà sống cho vui, 
cho mạnh, cho phấn-chấn mãi không thôi. 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Chẳng dám nói hay hơn người 
Vẫn cứ cảm-nghiệm nhiều ngày buồn,  
rất khôn nguôi.    



 

  

13.“Này người ơi! Ghé bến sang sông,” 
Lên đường đi tới, bõ công em chèo thuyền. 

Mừng người đi, tìm thấy Tình Duyên, 
Con đường đất nước, nối liền lòng dân.” 

Phạm Duy – Con Đường Cái Quan) 
(1 Tim 1: 3-6) 
Có thể nói, đây là lần thứ hai trong chuỗi ngày dài những phiếm và phiếm, bần đạo lại cứ 
trích và dẫn những câu hát của nhạc sĩ họ Phạm, tương-tự giòng chảy đầy thương yêu, như 
sau: 
 
“Sông Thương ơi! Nước chảy (ý) đôi ba giòng, 
Anh về Hà-Nội một lòng…(thương) yêu em! 
Sông Thương ơi! Nước đục người đen, 
Anh về Thành-phố… không quên cô mình.” 
(Phạm Duy – bđd) 
 
Tìm hiểu lý do sao lại có chuyện như thế, có bạn đạo cứ cho rằng: có thể, điều ấy do bởi 
bần đạo đây sinh ra tại đất “Hà-thành” ngàn-năm-văn-vật, nên mới thế. Có bạn khác, lại vẫn 
nói: sở dĩ người viết phiếm cứ hay trích-dẫn giòng dân-ca có bát-âm hoặc ngũ-cung rất gần 
lòng người/lòng mình, như vậy.  
 
Có thể là như thế. Như thế, tức như thể: bạn bè gần/xa lại cứ cho rằng: bầy tôi đây, những 
muốn kết-duyên Đạo/đời bằng địa-danh hay tên gọi của một cõi rất “lòng người” có yêu 
thương vần vũ, như “sông Thương nước chảy đôi ba giòng”, như là “giòng thương/yêu” trữ-
tình gì đó chăng? Yêu thương “đôi ba giòng”, còn là lòng thòng những là “tình người nhà 
Đạo” thấy ở Kinh/Sách, mỗi khi  quay về, đến hôm nay.   
 
Cũng có thể, đây là: lời gọi/mời gửi đi khắp chốn để người người quay về với Kinh/Sách rất 
“sông Thương” có những giòng êm-ả chảy mà bậc thày ở đây đó từng nhắc nhớ. Nhắc và 
nhớ, bắt đầu bằng “lời cuối” của nhân-vật rất tiếng-tăm ngành vi-tính tên Steve Jobs, như 
sau: 
 
“Tôi đã đạt đến tột đỉnh của thành công. Trong con mắt người khác, cuộc đời tôi là một biểu 
tưởng của thành công. Tuy vậy phía sau của công việc tôi có rất ít niềm vui. Tài sản của tôi 
cuối cùng cũng bình hoá với tôi. Trong lúc này trên giường bệnh viện, hồi tưởng về cuộc đời, 
những lời khen ngợi, tự cao, tự hào về tài sản nhưng tôi cảm thấy thật vô nghĩa trước tử 
thần, cái chết. 
 
Trong bóng tối, khi nhìn ánh đèn màu xanh và tiếng ồn ào của máy dưỡng khí, tôi cảm 
nghiệm được những hơi thở của tử thần rất gần kề. Bây giờ tôi mới hiểu thấu, nếu một lần 
bạn đã có tiền đủ cho bạn, bạn hãy đeo đuổi một mục đích khác không liên quan đến tiền 
bạc. Nên tìm một điều gì quan trọng hơn. Ví dụ như là lịch sử tình yêu nhân loại, nghệ thuật, 
ước mơ tuổi thơ… Đừng làm nô lệ cho vật chất, giàu sang, vì nó sẽ biến bạn thành một 
người yếu ớt như tôi. 
 
Thượng Đế tạo dựng chúng ta để cảm nghiệm được tin yêu trong tim, chứ không phải 
những ảo tưởng về tiền tài, danh vọng như tôi đã làm trong suốt cuộc đời nhưng không thể 
đem theo tôi được. Tôi có thể mang theo được những kỉ niệm của yêu thương. Đây mới 
chính là sự giàu sang sẽ có thể đồng hành với bạn, là sức mạnh, ánh sáng soi sáng cho bạn 
tiến tới. Tình yêu có thể đi hàng ngàn cây số và chính vì thế cuộc đời không có giới hạn. Đi, 



tiến đến nơi mà bạn muốn, Cố gắng lên để đạt được những mục đích. Tất cả là ở trong tim 
và trong lòng bàn tay của bạn. 
 
Cái giường nào đắt giá nhất trên đời? giường bệnh viện, vì nếu có tiền, bạn có thể mướn tài 
xe lái xe cho bạn, nhưng không thể dùng tiền để thuê người mang bệnh cho bạn. Mất tài sản 
mình có thể tìm lại được, có một cái khi đã mất thì không thể tìm lại được: sự sống. Dù đang 
ở giai đoạn nào trong cuộc đời, cuối cùng, tất cả phải đối diện khi bức màn sự sống kéo 
xuống.  
Làm ơn hãy nâng niu và nhận thức được giá trị tình yêu gia đình, tình yêu bạn đời và tình 
yêu bạn hữu, gìn giữ sức khỏe cho bạn và chăm sóc đồng bào của bạn.” (Bản dịch của bạn 
bè trên mạng) 
 
Và, thêm một lời “trần tình” khác cũng từ một bậc thày ở đâu đó, rất Úc Châu như sau: 
 
“Ngày nay, lại thấy nhiều chiều-hướng quyết quay về học-hỏi những điều hàm-ẩn nội-dung 
đích-thực của Kinh-thánh hơn là ấp-ủ một số luận-điểm như ta vẫn làm trong quá-khứ. Bởi 
thế, cũng nên quảng-diễn các luận-điểm cốt-thiết và đích-thực của thời-đại qua đó Kinh 
thánh được viết, theo đúng nghĩa…” (Lm Kevin O’Shea CSsR, Re-Reading the Bible, ACU 
hôm 6/9/2008 ở Sydney) 
 
Với nghệ-sĩ ngoài đời, thì sự/việc về với nguồn mạch của Kinh/Sách, được diễn-tả theo 
cung-cách rất khác biệt. Cung và cách của thể-loại âm-nhạc đi vào lòng người như giòng 
chảy thân thương của “Cửu Long Giang”, sau đây: 
 
“Cửu Long Giang! Gió về vui trên sóng sông, 
Uốn quanh như 9 con rồng, ôm chặt đứa con. 
Người từ Tiền giang đi về xa xăm cuối con đường say đắm  
Là miền rộng thênh thang…” 
(Phạm Duy – bđd) 
 
Là gì đi nữa, “miền rộng thênh-thang” hay chốn miền có những “luận-điểm cốt-thiết và đích-
thực” của Sách và Kinh đi nữa, vẫn là những luận-cứ rất nên tìm đọc. Đọc để hiểu, rằng: 
văn-bản, dù là Kinh/là Sách vẫn có những điều cần tìm-hiểu/học-hỏi xem thực/hư ra sao, 
như lập-trường của một bậc thày thần-học khác, từng xác-chứng bằng lời lẽ chân-tình sau 
đây:  
 
“Một trong những điều dị-kỳ rất nực cười của đạo-giáo tân-thời hôm nay, là: việc ký-thác vào 
sự thật biểu-hiện ra bên ngoài qua một vài hình-thức của Đạo Chúa chuyên chú rao-giảng 
Tin Mừng thật triệt-để; đồng thời kèm theo tầm nhìn bảo rằng sự thật mang tính khách-quan 
có thể kiểm-chứng được bằng bất cứ nhà quan-sát vô-tư lâu nay từng đưa dẫn nhiều tâm-
hồn người đi Đạo tuân theo sự thật ở bất cứ nơi nào nó dắt đến. Và nơi đến, nhiều lúc lại 
cũng “xa vời” với Đạo của Chúa rất triệt-để hoặc đầy tính giảng rao. 
 
Thành thử, nếu trên lý-thuyết ta có khả-năng kiểm-chứng được sự thật “khách-quan” của 
đạo-giáo và rồi thấy rằng: hoá ra, đạo-giáo đang kiểm-chứng lại sai trái một cách có thể 
kiểm-chứng được, thì sự việc ấy đưa ta đi về đâu?... 
 
Càng học hỏi sự thật của Kinh Sách về Đạo Chúa, đặc biệt là về Kinh/Sách, bản thân tôi 
càng nhận ra rằng: “Sự thật” lại đã dẫn đưa tôi về chốn miền nào đó tôi không đi đến… Và 
tôi đi đến một cảm-nghĩ hiểu rằng Kinh Sách xưa nay không thể là những gì tôi từng nghĩ. 
Kinh Sách cũng chứa đựng nhiều sai sót. Và nếu là sách mà lại chứa đựng sai sót, thì đó 
không thể hoàn toàn đúng thật được. Và đây là vấn-đề đối với tôi, do bởi tôi cứ muốn tin vào 
sự thật, sự thật thần thiêng thánh ái và tôi đã đạt giai-đoạn thấy được rằng Kinh Sách không 
là sự thật thần thiêng mà lại không có tàn dư. Kinh Sách thật là sách rất con người. 
 



Nhưng vấn-đề không dừng lại ở đó. Cuối cùng ra, tôi đạt đến tư-duy nhận ra rằng: Kinh 
Sách không chỉ chứa đựng những sự-không-thật hoặc các lỗi sai sót bất chợt xảy đến mà 
thôi, nhưng Kinh Sách cũng chứa đựng những gì mà gần như bất cứ ai sống vào thời này có 
thể gọi đó là sai lầm. Và đó là những gì tôi muốn viết, ở sách này. Hôm nay. (Gs Bart D. 
Ehrman, Forged, Why the Bible’s Authors Are Not Who We Think They Are, HarperOne 
2011 tr. 3-5) 
 
Thoạt nghe những lời trần tình hoặc trần-thuật rất tình người ở trên, hẳn rằng nhiều người 
lại sẽ nhớ đến Lời Vàng khi xưa Phaolô thánh-nhân từng căn-dặn thừa-tác-viên đồng-hành 
và là đệ-tử thân thương, rằng: 
 
“Khi đi Makêđônia, tôi đã khuyên anh ở lại Êphêsô  
để anh truyền cho một số người đừng dạy một giáo lý khác,  
cũng đừng chú ý đến những chuyện hoang đường  
và những gia phả dài dòng; những cái đó chỉ gây ra tranh luận,  
chứ không đóng góp vào kế-hoạch của Thiên-Chúa mà đức tin cho chúng ta biết.  
Lời truyền dạy đó phải nhằm đưa tới đức mến phát xuất từ tâm hồn trong sạch,  
lương tâm ngay thẳng và đức tin không giả hình.  
Vì đi trệch đường lối ấy, một số người đã sa vào tật nói rỗng tuếch.  
Họ muốn làm thầy dạy luật, nhưng lại không hiểu cả điều mình nói lẫn điều mình xác quyết.” 
(1 Tim 1: 3-6)  
 
Nói như thế, là nói theo bài-bản của những Kinh và Sách, rất công-khai. Nói về những điều 
hệt như thế, giống như kiểu nói của người ngoài luồng, ở đời, là nói bằng truyện kể dân-
gian có những ý và tình như sau: 
 
“…Rất may mắn, tôi đã gặp cậu và được cố vấn nên sau vài lần xin việc bị từ chối khéo, tôi 
điền đơn tại bệnh viện Montford theo đúng lời cậu chỉ dẫn. Lý lịch khai rất gọn, phần học vấn 
bỏ trống, không ghi tốt nghiệp đại học VN. Xin làm Pharmacy Attendant, công việc sai vặt 
trong khoa dược. 
 
Bà trưởng phòng nhân viên bệnh viện đọc hồ sơ, ngước mắt nhìn tỏ vẻ thương hại rồi nói, 
được rồi, anh cứ về, khi nào có chỗ trống sẽ gọi phỏng vấn. Vừa định đứng dậy thì bà ra 
dấu cho tôi ngồi xuống, ngập ngừng... Tôi biết bên hospice, nhà an dưỡng của bệnh nhân 
cận tử, đang cần một orderly nam, tức y công đàn ông. Nếu anh không ngại tôi sẽ giới thiệu. 
Đang đói việc, tôi bằng lòng ngay, bất cứ việc gì. 
Y tá trưởng của hospice vui mừng đón nhận tôi. 
Bà cho biết công việc không nặng nhọc nhưng đòi hỏi sự nhẫn nại hơn bình thường. Chỉ 
phục vụ một bệnh nhân đặc biệt và khó tính. Gia đình bệnh nhân này là ân nhân của bệnh 
viện, đã hiến tặng toàn bộ xây cất và các trang thiết bị cho hospice nên tên của người chồng 
quá cố, "J.D. Steinberg" được vinh danh trên bảng đồng. 
 
Bà thành thật cho biết đã có 2 nữ y công bị trả lại vì bệnh nhân không hài lòng và thêm một 
nữ nữa bỏ việc vì không chịu nổi áp lực. 
Tuy nhiên lương bổng rất hậu hĩnh. Bệnh nhân này sẵn sàng trả thêm tiền thưởng tương 
đương với tiền lương của bệnh viện. 
Bà muốn thay đổi, đề nghị tuyển nhân viên nam, hy vọng nam có sức chịu đựng tốt hơn nữ. 
 
Bệnh nhân là bà Steinberg, khoảng gần bảy chục tuổi, bị ung thư buồng trứng, đã di căn, 
giai đoạn cuối. Đẹp lão, mập mạp, tướng mệnh phụ. Bà tiếp tôi lạnh lùng, sau khi cô chuyên 
viên trang điểm rút lui. Hỏi vài câu vắn tắt lấy lệ, rồi cho tôi kiếu. 
 
Quả thật công việc rất nhàn hạ, nhưng không thơm tho. Bác sĩ, y tá thăm bệnh và cho thuốc 
men theo thời khoá biểu. Cô quản gia kiêm thư ký công ty của gia đình trình diện vào buổi 
trưa mỗi ngày, đem thức ăn khoái khẩu của bà và quần áo mới. Tôi chỉ giúp bà làm vệ sinh 



tiêu tiểu buổi sáng, ngay trên giường và đổ phân vào cầu. Buổi chiều, sửa soạn bồn tắm, 
giúp bà làm vệ sinh thân thể và đẩy xe đưa bà đi dạo. Ngoài ra, chùi rửa phòng, thay bọc 
trải giường, mang quần áo chăn mền qua phòng giặt ủi...v...v... Thỉnh thoảng ghé mắt xem 
bà có cần sai bảo gì không. Khẩn cấp thì phải chạy tìm y tá bác sĩ trực. 
 
Tôi được sắp xếp cho ở góc cuối phòng, ngăn bằng chiếc màn kéo, đủ kê chiếc giường đơn, 
ghế nằm và bàn viết. Một ngày chỉ thật sự làm việc độ 3 hoặc 4 tiếng, ăn uống ở câu lạc bộ. 
Thời giờ quá dư thừa nên tôi mượn sách chuyên môn của thư viện đọc, mơ một ngày nào 
đó sẽ lấy lại được bằng hành nghề. 
Một buổi tối, bà rên khò khè đau đớn, tôi chạy lại thì nghe bà quát, đi lấy cho ta cái "donut" 
ngay. Ta cảm thấy khó chịu quá! 
 
Tôi cuống quít nói, thưa bà giờ này quá khuya, e không có tiệm bánh donut nào mở cửa, bà 
có thể chờ đến sáng sớm mai không? Bà nổi quạu, phán, đồ ngu! Xuống bảo y tá trực đưa. 
Tôi răm rắp chạy báo cáo bà y tá già. Bà cười ngặt nghẽo, đưa cho tôi cái vòng cao su mầu 
cam trông giống như ruột xe vespa, bảo, đấy, donut là cái này này. Tôi vỡ lẽ, té ra donut 
cũng là tên gọi của cái vòng đệm cao su, dùng để kê dưới bàn tọa cho êm. 
 
Mấy ngày sau, khi đã hơi khoẻ, bà ngoắc tôi lại, ra lệnh, ê thằng Tầu con, xuống kêu con 
nhỏ làm tóc lên chải đầu cho ta. Hôm nay ta có khách lại thăm. Bị chạm nọc nhưng tôi vẫn 
đủ bình tĩnh, khẽ thưa, xin bà đừng gọi tôi là Tầu con. Tôi đã 36 tuổi rồi và là người Việt 
Nam không phải Tầu. Trái với sự mong đợi của tôi, bà tỏ vẻ thân thiện, ngồi thẳng dậy, tròn 
mắt, hỏi lại, Việt Nam? Việt Nam? Con trai của ta chiến đấu ở VN và đã mất tích từ năm 
1970, cũng trạc tuổi của mi. 
 
Tôi đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Ngờ ngợ có sự liên quan tới Bác sĩ John 
Steinberg mà tôi quen biết khi còn trong quân đội. Kể từ đó, mỗi khi có dịp, tôi gạ gẫm bà kể 
thêm về người con trai. Bà rất hứng khởi. Sự nghi ngờ ban đầu đã dần dần sáng tỏ. Gom 
góp các chi tiết và đối chiếu các sự kiện, tôi đã chắc đến 99.99% John Steinberg, con trai 
của bà, và BS John Steinberg, bạn tôi, là một người bạn quí. 
 
Theo bà, John là một đứa trẻ có nhiều cá tính ngay từ nhỏ. Thông minh, bướng bỉnh, tinh 
thần tự lập cao. Nhiều tự ái, nóng tính, hơi cố chấp và đặc biệt xung khắc với cha. 
Ông Steinberg muốn hướng chàng thành một doanh gia. John, trái lại, thần tượng BS Albert 
Schweitzer. Ước vọng trở thành thầy thuốc giỏi, từ bỏ thế giới văn minh, đến các xứ nghèo 
Phi châu, mang tài năng và nhiệt tâm phục vụ không điều kiện. 
 
Sau khi tốt nghiệp y khoa Mc Gill, lúc chuẩn bị nội trú chuyên ngành tại bệnh viện Ottawa thì 
xảy ra một cuộc đấu khẩu dữ dội giữa hai cha con. John giận cha, bỏ qua Mỹ, tình nguyện 
nhập ngũ. Được huấn luyện quân sự tại Fort Bragg và tu nghiệp chuyên môn tại Womack 
Army Medical Center NC. Y sĩ Đại uý John Steinberg sau đó được gửi qua Việt Nam, bổ 
sung toán quân y thuộc liên đoàn 5 lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ, đóng tại Nha Trang. 
John vẫn thư từ liên lạc với bà mẹ đều đặn. Cho đến một buổi chiều ảm đạm mùa thu năm 
1970, ba sĩ quan đồng ngũ của binh chủng gõ cửa báo tin con bà đã mất tích khi đang thi 
hành nhiệm vụ, được ghi vào danh sách M.I.A. 
Ông Steinberg bị nỗi hối hận dầy vò, tự đổ lỗi cho chính mình, đã đưa đẩy con trai vào chỗ 
chết. Ông qua đời ba năm sau. 
 
Thời gian John công tác, tôi đang làm việc tại bệnh xá gia đình binh sĩ cũng đồn trú Nha 
Trang. 
Chúng tôi cùng đi làm dân sự vụ thường xuyên tại các bản thượng hẻo lánh nên quen biết 
rồi thân nhau. Thỉnh thoảng tụ tập ăn uống nhậu nhẹt tại các quán bờ biển hoặc đi nghe 
nhạc phòng trà. 
 



Khi tin John tử trận bay đến phòng làm việc, tất cả ban quân y chúng tôi đều bàng hoàng. 
John và toán dân sự vụ Việt Mỹ chết bỏ xác khi máy bay trực thăng trục trặc kỹ thuật, đáp 
tạm xuống bãi đất hẹp gần nhánh sông chảy xiết. B40 bắn rớt ngay lúc vừa cất cánh trở lại. 
Duy có một y tá VN tên Công thoát hiểm một cách kỳ diệu. Hắn ngụp lặn, bơi ngược dòng 
nước, băng rừng suốt đêm đến được nơi an toàn. 
Quá hoảng loạn trong nỗi kinh hoàng tột độ, y tá Công bị hậu chấn thương nặng, chuyển về 
khoa tâm thần tổng y viện Cộng Hoà điều trị vài tháng rồi được cho giải ngũ. Hắn vẫn đến 
xin thuốc an thần và thuốc ngủ đều đặn nên từ đó anh em đổi biệt danh "Công ngủ" thành 
"Công không ngủ". 
 
Những năm cuối của thập niên 70 và đầu thập niên 80, tôi hay lang thang khắp chợ trời. 
Tình cờ gặp lại "Công không ngủ". Hắn đã lột xác, trông bảnh bao, da dẻ hồng hào, ra dáng 
công tử vườn. Hắn khoe buôn bán thuốc tây, thu nhập khấm khá. Hắn bỏ một buổi buôn 
bán, mời tôi đi nhậu ở tiệm ăn sang trọng trên đường Nguyễn Huệ. Đãi rượu Martell và 
thuốc thơm ba số. Lúc đã ngà ngà, hắn nhắc lại chuyện cũ. Bật mí tất cả những gì chưa 
từng bật mí. 
 
Chiếc trực thăng chao đảo vì phi công bị B40 xuyên nát cổ. Đủ loại súng thi nhau nhả đạn, 
mọi người nhốn nháo chen nhau nhảy xuống. Đạn đan tròng tréo, có người rớt lịch bịch, có 
người nằm xuống khi chân chưa chạm đất. Bác sĩ Steinberg cùng hắn và vài người nữa 
chạy thẳng xuống sông. Các người kia bơi theo dòng nước. Ông bác sĩ Mỹ to cồng kềnh, bơi 
hoặc lặn cũng không ổn nên tìm chỗ ẩn nấp dưới đám lau sậy. Vốn là dân xóm Cồn, giỏi bơi 
lội, lại nhỏ con nên "Công không ngủ" nhanh như chớp, phóng xuống giữa dòng, vớ một ống 
sậy dài, ngậm thở, lặn ngược dòng, đánh lạc hướng của nhóm du kích chạy xuôi trên bờ 
đang truy đuổi từng người. Nghe tiếng súng AK nổ ròn rã, hắn biết những bờ bụi chắc chắn 
là những mục tiêu bị nhắm bắn. Hắn tự khen mình thông minh, không trốn theo ông bác sĩ 
cũng không bơi xuôi giòng. Rất có thể nhiều người đã lãnh đủ những tràng đạn vừa qua. 
 
Đợi khi bóng dáng đám du kích đã hoàn toàn mất hút, hắn bơi đến chỗ ông bác sĩ thăm dò. 
Vùng máu loang lổ đang lan rộng chứng tỏ ông đã trúng đạn. Sờ mũi, vạch mắt, nghe tim, 
biết ông đã chết, hắn chỉ kịp mở nút gài túi áo trên lấy chiếc ví dầy cộm, lột chiếc đồng hồ 
trên tay. 
Tiếng đám du kích vui cười nghe rõ dần, có lẽ họ trở lại thu nhặt chiến lợi phẩm. Hắn đẩy 
xác ông bác sĩ ra giữa dòng để gây sự chú ý, giúp hắn có thêm thì giờ lặn ngược dòng trốn 
càng xa càng tốt. 
Nằm ếm dưới nước, chờ trời tối, hắn bước nhanh vào khu cây cối rậm rạp, nhắm hướng sao 
đi tới. Rạng sáng, hắn gặp một người đàn bà thượng đeo gùi sau lưng, địu con phía trước đi 
làm rẫy. Hắn bập bẹ vài tiếng thượng học được, xin chỉ đường đến đồn bót gần nhất. 
Bài học mưu sinh thoát hiểm, cộng với may mắn cùng sự giúp đỡ của người dân tốt bụng đã 
đưa hắn trở về bình yên. 
Lợi dụng việc sống sót hy hữu sau tai nạn, hắn đã đóng kịch rất khéo, giả bệnh, qua mặt 
được mọi người và giải ngũ. 
 
Hắn cho biết trong chiếc ví của ông bác sĩ, ngoài số tiền mặt khá lớn, đủ để hắn sửa sang 
nhà cửa và mua chiếc xe Honda 90 đời mới, còn có một lá thư, một tấm hình, vài thứ giấy tờ 
linh tinh. 
Hắn cho tôi địa chỉ nếu muốn đến xem. Tôi không có dịp vì còn mải lo chuyện vượt biển. 
 
Sự sống của bà Steinberg kéo dài hơn ước tính của các bác sĩ. Bà cho là lời cầu nguyện 
của bà đã được lắng nghe và hy vọng phép mầu nhiệm sẽ đến qua ơn cứu rỗi. Một tuần 
trước sinh nhật, bà điện thoại cho hai cô con gái lớn nhắc nhở. Năn nỉ các con cháu sẽ đến 
và ở chơi với bà một buổi. Bà dặn tôi đến ngày đó phải thu dọn căn phòng trống kế bên sạch 
sẽ, kê thêm bàn ghế và phụ giúp nhà hàng chăm lo phần ẩm thực. 
 



Tôi chợt có ý nghĩ nhân dịp này sẽ tặng bà một món quà sinh nhật bất ngờ. Đánh điện tín 
nhờ vợ tôi mang đến "Công không ngủ", hẹn giờ ra bưu điện nói chuyện điện thoại viễn liên. 
Tôi ngỏ ý muốn mua cái ví của BS Steinberg cùng tất cả các thứ trong đó. Thỏa thuận xong 
giá cả, tôi yêu cầu hắn tạm thời fax ngay cho tôi những thứ có trong chiếc ví. 
Ngày hôm sau, chỉ nhận được bản fax của lá thư và tấm ảnh, nhìn không rõ lắm nhưng chữ 
có thể đọc mò được. 
 
Tiền thì hắn nhận đủ nhưng chiếc ví không bao giờ được gửi. Về sau nghe chú hắn nói, hắn 
đang tìm đường vượt biên và cái ví sẽ là lá bùa khi xét ưu tiên định cư Mỹ. 
Sau nhiều năm không ai nhận được tin tức về chuyến tầu của hắn. Có lẽ cái ví cũng theo 
hắn định cư dưới lòng đại dương. 
 
Buổi sáng sinh nhật, bà dậy thật sớm tuy cả đêm trằn trọc. Người làm tóc, người trang điểm 
bận tíu tít. Người ta thay cho bà một bộ đầm sang trọng. Trông bà tươi tỉnh, cười nói huyên 
thuyên, không ai nghĩ rằng đó là một bệnh nhân sắp từ giã cõi trần. Bà nói đã lâu lắm rồi, 
không thấy mặt mấy đứa cháu ngoại, không biết chúng nó cao lớn thêm và xinh đẹp như thế 
nào. Bà tưởng tượng sẽ ôm từng đứa, sẽ phủ mưa hôn trên từng phân vuông của những 
khuôn mặt thiên thần. Sau đó nếu Chúa có bắt đi ngay bà cũng an lòng. Chỉ tưởng tượng 
thôi mà cảm xúc đã dâng trào trên niềm hạnh phúc ảo. 
 
Các tiếp viên nhà hàng mang thức ăn bầy biện đẹp mắt, chiếc bánh sinh nhật hấp dẫn đặt 
giữa bàn. Tất cả kiên nhẫn chờ được phục vụ. 
Suốt từ sáng đến quá trưa, bà bồn chồn, đứng ngồi không yên. Vẫn không thấy con cháu 
xuất hiện. Toàn thể nhân viên hospice không chờ đợi được nữa, bàn nhau tụ tập vây quanh 
bà, vỗ tay hát bài mừng sinh nhật. Bà gắng gượng ngồi nghe đến câu cuối, xua tay ra dấu 
mệt mỏi, để nguyên quần áo nhờ tôi đỡ lên giường. 
 
Cô thư ký lăng xăng lên xuống, liên tục điện thoại khắp nơi, tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. 
Buổi chiều, cô trở lại buồn bã báo tin, cả hai gia đình của hai con gái bà đang vui chơi ở 
Disney World Orlando Florida từ vài ngày nay. 
 
Bà Steinberg suy sụp tinh thần thấy rõ. Không ăn uống. Đóng cửa, không tiếp bất cứ ai. Tôi 
trở thành liên lạc viên duy nhất của bà với bên ngoài. Rất khó khăn ép bà uống thuốc đúng 
giờ. 
 
Tối hôm đó, cơn đói đánh thức, bà sai tôi mua một tô súp gà và ly sữa. Tôi mua thêm một 
chiếc bánh chocolate donut và một cây đèn cầy. Bà chỉ húp vài muỗng súp và một phần ly 
sữa. Tôi mở bao lấy chiếc donut để trên đĩa giấy, thắp cây đèn cầy, bưng về phía bàn ngủ. 
Run run hát nho nhỏ, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Mrs 
Steinberg... 
 
Bà há hốc miệng ngạc nhiên, im lặng vài khoảnh khắc rồi quay mặt vào tường. Tôi ngỡ bà 
phản ứng giống như khi nghe nhân viên bệnh viện hát chúc mừng trước đó. Ngờ đâu bà 
quay lại với đôi mắt ướt, giơ hai tay ôm chầm lấy tôi. Líu lưỡi cám ơn, cám ơn. Bà thổi đèn 
cầy rồi ăn hết chiếc bánh bình dân một cách ngon lành, nói, đây mới chính là cái "donut" mà 
ta muốn. Bà cám ơn tôi lần nữa, đã cho bà một sinh nhật tuyệt vời và độc đáo. 
 
Bà vui vẻ trở lại nhanh chóng. Kể đủ mọi chuyện ngày cũ, toàn những chuyện về John. 
Trong ba người con chỉ có John nhớ sinh nhật của bà, dù đi đâu xa cũng quay về vào ngày 
ấy. Bà nhất định cho rằng, bằng cách nào đó, chính John đã mượn tôi thực hiện sáng kiến 
sinh nhật donut. 
 
Tôi nói có một món quà sinh nhật và trao cho bà chiếc phong bì đựng bản fax của lá thư và 
tấm hình. Thêm một lần ngạc nhiên thích thú, bà mở ra. Mới lướt qua tấm hình và đọc vài 
hàng của lá thư, bà thở hổn hển. Những thứ này ở đâu ở đâu ra? Đúng là nét chữ của ta, 



đây là lá thư ta gửi John cám ơn lời hỏi thăm sức khỏe khi ta bị té gẫy chân và cho biết tình 
trạng đã ổn định. Làm sao mi có được? Nói ngay, nói ngay! Còn tấm hình mờ nhưng ta biết 
đó là hình chụp ta và con chó Buddy. 
Tôi cho bà biết chuyện thật đời tôi, tất cả những gì tôi nghe về bạn quá cố của tôi, lúc còn 
sống, lúc lâm nạn và tại sao tôi có được những thứ đó. Bà nhờ tôi kê gối đẩy lưng cao lên. 
Đọc kinh tạ ơn Chúa. Bà càng tin rằng John đã nhập vào tôi và mang thông điệp của tin 
mừng đến cho bà. Bà đã mệt lắm rồi. Linh tính những ngày giờ cuối cùng đã điểm, tôi ở lại 
bên cạnh bà. 
 
Thấy bà không ngủ, tôi hỏi có cần gọi y tá không? Bà không trả lời, cầm tay tôi đặt lên ngực 
phía trái tim, cặp mắt lạc thần, nhìn vào hư không, nói lẩm bẩm như người mộng du. 
Baby John của mẹ, con có biết 12 năm nay không có ngày nào mẹ ngưng thương nhớ con? 
Mẹ nhớ từ tiếng con khóc lúc chào đời..., mẹ nhớ lúc con chập chững những bước đi.... Mẹ 
nhớ những ngày tuyết đổ mẹ dẫn con vào lớp học giao cho cô giáo vườn trẻ, con níu áo mẹ 
không rời, mẹ phải ở với con suốt buổi rồi đem con về.... Mẹ nhớ những đêm con ho cảm 
lạnh, mẹ thức trắng đêm ôm ru con ngủ.... Mẹ nhớ...Mẹ nhớ.... Mẹ khóc mừng ngày con tốt 
nghiệp đại học.... Mẹ tưởng con của mẹ sẽ mãi mãi êm ấm trong vòng tay mẹ. Nhưng con, 
con... đã đi và đi không trở lại. Lúc sinh thời, cha con nếu có lỗi với con thì cũng chỉ vì yêu 
con. Hai cha con bây giờ đã xum họp ở thế giới khác, đâu còn giận hờn. Mẹ cũng sắp sửa 
gặp cha con và con đây. Con ngoan nhé. Mẹ yêu của con. Tôi lặng yên quỳ xuống đầu 
giường để bà vuốt tóc. Ước gì thật sự là John để bà trút hết nỗi niềm chất chứa bấy lâu và 
để cho tình mẫu tử thăng hoa. 
 
Bà chợt tỉnh, nhận ra tôi nhưng vẫn tiếp tục xoa đầu. Ta thấy hình ảnh của John qua con, 
con cũng là con ta. Bà dí ngón trỏ lên trán tôi, mỉm cười, nụ cười nhân ái nhất nhận được 
trong đời, mắng yêu, "THẰNG TẦU CON CỦA MẸ". Chúa ơi! Bà gọi tôi là con và xưng mẹ! 
Không biết ai xúc động nhiều hơn ai. Có lẽ không phải là bà mà là tôi. Tôi bỗng buột miệng 
vô thức...Mẹ, Mẹ... rồi á khẩu. Dòng nước mắt tôi chảy, giọt nước mắt bà lăn dài. Cả hai ôm 
nhau hoà tan trong nước mắt. 
 
Trưa hôm sau bà lệnh cho cô thư ký mời luật sư gia đình gặp bà thảo luận chuyện quan 
trọng. Ông đang có việc ở Âu châu nên chỉ nói chuyện qua điện thoại và hứa sẽ đổi vé, bay 
về trên chuyến gần nhất. 
Bác sĩ được triệu đến khẩn cấp. Bà Steinberg yếu dần, bỏ ăn từ chiều hôm trước, môi khô. 
Nuốt khó khăn. Mũi thuốc morphine giảm đau liều cao chỉ giúp bà thiếp đi một chốc. Đắp 
thêm chăn, xoa bóp chân tay, vẫn còn lạnh. Bà đã bị ảo giác, mất định hướng thời gian và 
không gian. Liên tục thì thào gọi tên John. Tôi nắm bàn tay lạnh của bà vuốt nhẹ, khẽ gọi, 
mẹ ơi! mẹ ơi!. 
Bà thở không bình thường nữa, hắt ra rồi bất động. Bác sĩ vạch mắt, rọi đèn pin soi đồng tử, 
nhìn đồng hồ lắc đầu. Xong một kiếp người! 
 
Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ mọi người đã có mặt trong phòng. Hai người con gái đi 
cùng hai luật sư của họ, luật sư gia đình, giám đốc các công ty kinh doanh của gia đình, các 
đại diện và luật sư của các hội từ thiện, một vài họ hàng thân cận. 
 
Tất cả yêu cầu luật sư gia đình công bố di chúc. Họ tranh cãi khá lâu, không ồn ào nhưng 
rất gay gắt. Không đi đến kết quả nên đồng ý giải quyết sau tang lễ. 
Nghe thoang thoáng có người đề cập đến tên mình nhưng tôi để ngoài tai vì nghĩ không có 
gì liên hệ. 
Luật sư yêu cầu giải tán để nhân viên nhà quàn làm phận sự. Nhiều người trước khi bước ra 
khỏi cửa ném cho tôi cái nhìn khó chịu, có người đi ngang tôi với vẻ thù hận ra mặt. Tôi 
không hiểu tại sao. Không lẽ kỳ thị chủng tộc? 
 
Những gì xảy ra trong những ngày vừa qua khiến cho tôi chán ngán tình đời. Một quyết định 
xẹt trong đầu. Đi thật xa. Phải, sẽ đi thật xa để khỏi nhìn thấy những con diều hâu bạc tình 



bạc nghĩa đang rỉa xác một người đàn bà nhân hậu. Tôi bước vào phòng, đặt một nụ hôn 
trìu mến trên trán bà mẹ nuôi. Nói nhỏ, lạy mẹ, con đi. 
 
Tôi về nhà nhét vội vài bộ quần áo vào va li, bỏ lại tất cả đồ đạc, ra bến xe đò Greyhound 
mua vé đi thẳng Toronto. Cuộc đời lưu lạc bắt đầu từ đó. 
 
Ông luật sư đãi tôi ăn trưa tại một nhà hàng ở khu phố vắng. Chuyện xảy ra 32 năm trước 
được giải mật. Khi ông đang ở Paris, bà Steinberg điện thoại, muốn sửa di chúc. Ông chấp 
hành chỉ thị, thâu băng cuộc đối thoại, soạn thảo văn bản ngay trên chuyến bay khứ hồi. 
Không may, bà đã không kịp duyệt ký trước khi ra đi. 
Các cuộc tranh cãi sau khi bà chết bùng nổ giữa các luật sư. Di chúc chính thức qui định rõ, 
gia tài được chia làm 3 phần đồng đều, cho 3 người con. Riêng phần của John Steinberg có 
ghi chú thêm. Vì đã được liệt kê trong danh sách quân nhân mất tích, nên nếu 5 năm sau 
khi bà mất, vẫn không nhận được tin tức mới, phần này sẽ được chia 50/50. 50% giành cho 
các cơ quan từ thiện đã chỉ định. 50% sẽ thuộc về 2 người con còn lại. 
 
Theo bản dự thảo di chúc mới, phần của John được sửa lại, sau 5 năm phần này sẽ được 
trao cho tôi thay vì chia 50/50 cho các cơ quan từ thiện và 2 người con gái. 
 
Ông luật sư yếu thế, không thuyết phục được mọi người chấp nhận lời di chúc phi văn bản. 
Nếu đưa ra toà án phân xử cũng không hy vọng thắng. Kiện cáo có thể kéo dài, sẽ rất tốn 
kém. Điều quan trọng nhất, người có quyền lợi là tôi thì biệt tích giang hồ, không tìm thấy địa 
chỉ liên lạc. Bản di chúc cũ được thi hành. "Định mệnh đã an bài", không thể thay đổi. 
Ông trao cho tôi cuốn băng. Giữ lại như một kỷ niệm, ghi nhận tình thương và lòng hào hiệp 
của bà mẹ nuôi đối với tôi. 
- Là triệu phú hụt, cậu có tiếc không? 
- Không, không bao giờ. Tôi vẫn nhớ chuyện tái ông thất mã. Trong cái rủi luôn luôn có cái 
may đền bù. Trong cái may luôn luôn ẩn nấp cái rủi. Nếu lúc đó là triệu phú, nhiều phần đã 
biến tôi hư hỏng. Tiền không do công sức của mình làm ra là tiền...lèo. Xài tiền lèo thì mình 
cũng trở thành lèo. Sẽ ỷ lại, không cầu tiến. Vì đã không là triệu phú nên tôi mới là tôi như 
bây giờ. Bằng lòng với hiện tại. 
 
Tôi có hai bà mẹ. Bà mẹ da vàng để lại vết tích đậm nét da vàng trên thân xác tôi. Bà mẹ da 
trắng để lại nhiều dấu ấn khắc sâu trong tâm khảm tôi. Tôi yêu cả hai. 
Nếu đến lễ Vu Lan hay Ngày Của Mẹ có ai hỏi tôi, bông hồng hay bông trắng cài áo? Tôi sẽ 
bảo, vui lòng cài cho tôi hai bông trắng. 
-Xin cạn ly mừng cậu có hai bà mẹ trong đời. Chúc cậu đêm nay ngủ thật ngon, sẽ mơ hội 
ngộ BÀ MẸ TÂY...có con là "thằng Tầu con". (Truyện ngắn của Nguyễn Cát Thịnh, Bà Mẹ 
Tây, 1/4/2014) 
  
Nói, bằng truyện kể về nhân-sinh-quan/lập-trường sống của người này người khác, thì như 
thế. Nói như thế cũng có thể không hài-hoà với đề-tài mình bàn-luận. Nhưng, có nói bằng 
sách, mách bằng chứng rất lớp-lang, lai-lịch một bài dạy của Kinh Sách, phải nói thêm nhiều 
điều khác rất khó nói. Bởi, đó chỉ toàn những nói và nói, thôi.  
 
Hôm nay, người viết thấy ít hứng-thú để nói, chỉ muốn về với giòng chảy thi-ca và âm nhạc, 
bèn hát một đoạn làm câu kết, như sau: 
 
“Này người ơi! Ghé bến sang sông,” 
Lên đường đi tới, bõ công em chèo thuyền. 
Mừng người đi, tìm thấy Tình Duyên, 
Con đường đất nước, nối liền lòng dân.” 
(Phạm Duy – bđd) 
 



Hát thế rồi, bây giờ mời bạn và mời tôi, ta cứ tiến bước hân hoan mà sống sao cho xứng 
hợp danh tánh của một “Kitô-khác” rất thân thương, bình thường, không sai lạc. Tiến bước 
rồi, hạ hồi sẽ tính. 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Nhiều lúc cũng muốn tính 
Những chuyện dân-gian bàn luận 
Hay chuyện của chính mình 
Cũng không xong.  
 



 

  

14. “Xuân vương trên ngàn hoa,” 
nhắc bao sầu nhớ mơ màng  
mây buông trong chiều vắng 
như luyến tiếc giấc mơ đã tàn  

nhớ dưới xuân năm nào 
lòng say ước mơ sống trong mộng vàng.” 

(Hoàng Bách – Nhớ Bạn) 
 

(1Cor 1: 10-13) 
 
Có lúc buồn, bọn tôi thường nhớ nhiều đến nhạc bản “Nhớ Bạn” do ca sĩ có giọng trầm 
buồn rất dễ thương là: Sĩ Phú. Nghe Sĩ Phú hát, bọn tôi thường mường-tượng về buổi 
thính-phòng nào đó, trong quá khứ. Có thể là phòng-trà “Đêm Mầu Hồng” hoặc quán “Ritz” 
ở Sàigòn thập-niên 1960s lúc thị thành còn sôi-động.  
 
Giọng trầm và ấm của Sĩ Phú vẫn đưa lòng người về với nhớ nhung. Nhớ rất nhiều, là đám 
bầu bạn thân-thương thuở cắp sách đến trường. Nhớ, bạn cùng trang-lứa có những ngày 
trốn học rủ nhau đi Xinê, nghe nhạc hoặc tìm nơi chuyện trò cũng dễ thương. Nói chung, 
bọn tôi “Nhớ Bạn” cũng rất “khủng” tưởng chừng như sẽ không còn gặp lại nhau, bao giờ 
nữa. 
 
Quả, như lời bài hát vẫn đưa bọn tôi vào chốn thân quen bàng bạc một tình-tự, như sau: 
 
“Chiều nay niềm ái ân xưa  
tìm đến bên ai  
kể nỗi nhớ thương  
lời thề cùng cánh hoa rơi  
tàn úa bên song dưới ánh tà dương.  
 
Xuân nay bao sầu nhớ xuân xưa,  
Tiếc mối tình phai hương đan lòng hầu dứt,  
muôn đường tơ vương,  
sầu vương áng mây bao nhuốm màu tang.   
 
Bóng dáng xa khuất ngàn  
trùng dương nhớ nhung càng suy lòng vấn vương  
cung đàn lỡ bao nhịp  
luyến thương đường đời vạn nẻo  
nhuốm mối đau thương  
nhớ phút giây êm đềm say đắm  
tiếc bao giờ mơ màng dưới trăng  
xa kìa bướm ong đùa cùng với muôn hoa  
lòng mơ ước thầm ai say hòa nhân duyên.” 
(Hoàng Bách – bđd) 
 
 
Nỗi nhớ niềm thương ở đời, là như thế. Niềm thương/nỗi nhớ đầy ân-huệ ở nhà Đạo, lại 

khác thế cũng rất nhiều. Khác, như vừa rồi ở trời Tây bên ấy, đã có đấng bậc nọ từng 

dẫn-giải tình-tự đầy tiếc nuối, như sau: 
 



“Hôm ấy, nhân kỷ-niệm 500 năm cải-cách của giới Thệ-Phản, lm Raneiro Cantalamessa có 
nói rằng: lãnh-đạo Kitô-giáo phải tập-trung nhiều hơn vào niềm tin mình đang san-sẻ hơn là 
cãi-tranh nhau về công-thức đạo-lý/tín-điều. Linh mục này có nói: 
 
Cùng lúc có các cuộc bàn-luận về tín-lý, ta phải có cuộc đại-kết giáp-mặt riêng tư thân-thiện 
và hòa-hợp tâm-can, thì tốt hơn. Bởi, có như thế ta mới lôi kéo cộng-đồng Đạo Chúa xích lại 
gần nhau hơn như đã xảy ra trong vài thập-niên vừa qua. Lâu nay, giữa người Công-giáo và 
Thệ-Phản vẫn có xung-đột dựa trên nền-tảng không hiểu rõ ràng thông-điệp của thánh 
Phaolô về những sự việc như thể để biện minh cho mình luôn là đúng.  
 
Khi xưa, thánh Phaolô tông-đồ, qua thư Rôma ở chương 3, chỉ muốn khẳng-định rằng 
những gì ta biện-minh/bào-chữa cho chính mình bằng niềm tin chính là biện-minh niềm tin 
vào Đấng Kitô. Thường thì, ta cũng không mấy đặt nặng việc mình bào chữa nhờ ân-huệ 
cho bằng nhờ ân-huệ do Đấng Kitô ban cho ta.  
 
Bằng vào việc tin-tưởng vào Đấng Ki-tô, người Công-giáo cũng như Thệ-Phản mới có thể 
lướt thắng khác-biệt của nhau. Nay, không còn chiến-tranh tôn-giáo giữa người Công-giáo 
và Thệ-Phản nữa rồi. Nên, cần nghĩ đến những việc tốt đẹp nào khác để làm hơn là cãi-vã 
hoặc tranh-luận với nhau nữa. (x. phần tin: Focus on beliefs, not doctrine, says papal 
preacher, trên The Catholic Weekly này 27/3/2016, tr. 12) 
  
Nếu cứ xét chuyện đạo-lý thần-học trong Giáo-triều đầy quyền-bính, hẳn là người Đạo Chúa 
sẽ thấy rằng: mọi sự trong Đạo không phải lúc nào cũng mang dáng-dấp mầu hồng, bao giờ 
hết. Đó, còn là ý-tưởng được Đức Giáo Tông nói lên vào một buổi triều-yết có giảng-giải ở 
Rôma, được các phóng-viên ghi lại qua tiêu-đề là “Nhưng bên trong Giáo hội, con đường 
không đầy màu hồng với Đức Phanxicô” như sau: 
 
Lúc Đức Bênêđictô XVI thoái vị, Giáo triều Roma, nội các của giáo hoàng với các hồng y và 
giám mục điều hành thể chế Giáo hội ở trong cơn khủng hoảng. Các tin đồn về nạn đấu đá 
và vấn đề tài chính đáng ngờ đang nhan nhản. Quản gia riêng của Đức Bênêđictô đã phản 
bội ngài, ông tiết lộ các tài liệu nội bộ cho truyền thông.  
 
Trong những ngày trước khi xảy ra mật nghị hồi tháng ba năm 2013, các hồng y, những 
người chịu trách nhiệm trong việc bầu giáo-hoàng ý-thức mình phải làm gì đó. Vatican cần 
một người đến từ bên ngoài, một người không ngại lay chuyển mọi sự và đưa nhà Giáo hội 
vào trật tự. Người đó, tất nhiên, là Đức Giáo hoàng Phanxicô. 
 
Được bầu lên như một nhà cải cách ở tuổi 76, Đức Giáo hoàng Phanxicô nhận ngai tòa 
Phêrô với ý thức rằng mình không có nhiều thời gian để tạo nên sự khác biệt. Nên ngài vận 
động nhanh chóng, lập các văn phòng mới để quản lý tình trạng tài chính khó kiểm soát của 
Vatican. Ngài giới hạn quyền lực của Giáo triều bằng cách lập nhóm chín hồng y cố vấn, 
họp thường xuyên để định hướng công việc. Và ngài cắt bớt vây cánh của những người đối 
lập muốn tìm cách phá hoại các nỗ lực của ngài. 
 
Là những con người của Chúa, các hồng y và giám mục đột nhiên bị tước quyền này, họ 
nuốt kiêu hãnh xuống và cùng chung sức làm việc với Đức Phanxicô, lãnh đạo mới của 
mình. Nhưng không phải ai cũng thế. Một số không đi chung đường với Đức Phanxicô, họ 
mở một chiến dịch xì xào với đủ kiểu đàm tiếu và ước-đoán, để làm giảm giá trị các cải cách 
của Đức Giáo hoàng. Những lời ám chỉ, tin đồn, và dối trá trắng trợn mà một vài cấp lãnh 
đạo trong Giáo hội đã tiết lộ cho truyền thông làm Vatican phải hổ thẹn. 
 
Một trong những người cốt cán được Đức Phanxicô bổ nhiệm vào Ngân hàng Vatican, bị 
cáo buộc là có quan hệ đồng tính. Về sau, trong Hội đồng Gia đình, các giám mục có cảm 
tình với cải cách tự do trong Giáo hội bị cáo buộc là hấp tấp phát hành một báo cáo hội 
đồng với ngôn từ thân thiện với những người đồng tính và những người ly dị rồi tái hôn.  
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Lại có lời đồn rằng phòng thư từ Vatican đã không chuyển các quyển sách mang tính bảo vệ 
giáo huấn của Giáo hội hiện thời cho các thành viên hội đồng. Khi các cải cách tài chính của 
Đức Giáo hoàng được đẩy lên cao độ, thì nhân vật cốt cán được ngài giao phó kiểm tra 
chuyện tiền bạc, bị đồn là tiêu xài hoang phí cho trang trí văn phòng và trang phục. Đàm tiếu 
đang hung hăng vượt lên, muốn diệt các đồng minh của Đức Phanxicô. 
 
Một hồng y người Mỹ có uy-thế ở Vatican, trở thành biểu tượng cho những người nghi ngờ 
cương vị lãnh đạo của Đức Giáo hoàng. Hồng y này nói là “nhiều” người bày tỏ “quan ngại” 
về Đức Giáo hoàng Phanxicô.  
 
Trong buổi phỏng vấn ngày 30 tháng mười, với tờ báo Công giáo Tây Ban Nha Vida 
Vueave, hồng y này nói, “có một suy nghĩ mạnh cho rằng giáo hội như con thuyền không 
bánh lái.” Ông nói rằng đây không phải là cảm giác của riêng ông, nhưng là của một người 
khác, với ý muốn làm rõ là những người chỉ trích Đức Giáo hoàng sẽ có một đồng minh 
mạnh ở Roma.  
 
Chuyện này không kéo dài lâu. Khoảng một tuần sau, ông bị đẩy khỏi vai trò lãnh đạo Tòa 
Thượng Thẩm, và được bổ nhiệm vào một vai trò mang tính hình thức là tuyên úy cho Hội 
Hiệp sĩ Malta. Trường hợp đặc biệt này cũng là trường hợp cực đoan nhất, khi một hồng y 
đầy uy-thế công-khai chất vấn cương vị lãnh đạo của Đức Giáo hoàng và không lâu sau bị 
thuyên chuyển chức vụ, nhưng không phải là duy nhất. 
 
Một giám mục Hoa Kỳ nói rằng Đức Phanxicô đang hạ bệ những người Công giáo bảo thủ. 
Một hồng y khác chất vấn không biết Đức Giáo hoàng có thực sự hiểụ được các bài diễn 
văn và bài giảng của ngài có tác động toàn cầu thế nào hay không. Và nhiều linh mục cũng 
như giáo dân, tiếp tục tỏ ra khó chịu mỗi khi Đức Phanxicô bỏ qua bài soạn sẵn, mà nói tự 
phát, từ trái tim và làm cho báo giới tốn nhiều giấy mực.  
 
Vài người ở Vatican nghĩ, cách tốt nhất để chống lại các thay đổi của Đức Giáo hoàng là làm 
rò rỉ thông tin và nói bóng gió cạnh-khoé để loại trừ các đồng minh của Đức Phanxicô. 
Những chiến thuật này thường được các chức-sắc muốn giữ ghế áp dụng, và đôi khi bất 
chấp tác hại của nó với công việc phúc âm hóa. Đức Phanxicô đã có một thông điệp gởi đến 
các giám mục này: hãy thôi đi. 
 
Các câu tweet của Đức Giáo hoàng về ngồi lê đôi mách cũng giống như “quả trứng Phục 
Sinh” với nhiều ẩn nghĩa mà tôi đã mô tả trong chương trước, và thực sự có tác động đến 
những người này. Chỉ có hai tweet trực tiếp nói về thói đàm tiếu, nhưng khi hiểu được những 
gì sau màn ảnh, chúng ta thấy đây là cú đấm mạnh hơn nhiều.  
 
Đức Phanxicô muốn các giám mục hãy thôi ám ảnh về quyền lực và danh tiếng của mình, 
và phải biết đi vào trong thế giới. Chặn đứng thói đàm tiếu là một trong các bước đầu tiên 
của ngài. Nhưng ngài không tweet về đàm tiếu chỉ để chấn chỉnh hàng ngũ (dù chắc chắn là 
chúng có tác động tốt này). Nhưng ngài muốn mỗi một tín hữu biết noi gương Chúa Giêsu 
hơn nữa, mà chuyện đàm tiếu lại kéo chúng ta đi ngược lại con đường này.  
 
Cuộc Cách mạng Phanxicô không diễn ra với những thay đổi lớn trong giáo huấn của Giáo 
hội, hay bán các tác phẩm nghệ thuật vô giá để lấy tiền phát cháo cho người nghèo. Nhưng 
cuộc Cách mạng Phanxicô sẽ đến khi các tín hữu bắt đầu sống giống Chúa Giêsu hơn, từ 
những giáo dân bình thường cho đến các hồng y cao cấp của Giáo triều.” 
 
Muốn diễn-đạt tình-trạng sống Tin Mừng ở nhà Đạo, theo cách người ngoài đời vẫn làm, 
tưởng cũng nên quay về với truyện kể ngắn gọn nhưng bàn về “cái thâm thúy của người 
xưa”, từng sống đời thực-tế như sau:  
                                                                                                        



 
“Cao nhân chân-chính, chính là có thể thắng nhưng không nhất định phải thắng, có thể đánh 
bại kẻ khác nhưng không nhất định phải đánh bại.  
 
Thế nào gọi là cao nhân? Tương truyền, Tả Tông Đường rất thích chơi cờ vây, hơn nữa còn 
là một cao thủ, gần như không có ai là đối thủ của ông. 
 
Có một lần, Tả Tông Đường cải trang trước khi xuất chinh đánh trận, trên đường bỗng nhìn 
thấy một ngôi nhà tranh, trên xà nhà có treo tấm biển “Thiên hạ đệ nhất kỳ thủ”. Tả Tông 
Đường thấy thế thì trong lòng không phục, liền đi vào trong để cùng chủ nhân ngôi nhà đánh 
ba ván cờ. 
 
Vị chủ nhà đánh ba ván đều thua, Tả Tông Đường cười nói: “Ông nên tháo tấm biển kia 
xuống đi!” Nói xong, Tả Tông Đường tràn đầy tự tin, cao hứng bừng bừng mà rời đi. 
 
Không lâu sau, Tả Tông Đường thắng trận trở về, lại đi ngang qua ngôi nhà ấy, thấy tấm 
biển “Thiên hạ đệ nhất kỳ thủ” vẫn chưa được gỡ xuống, Tả Tông Đường tức giận đi vào 
trong nhà để cùng vị chủ nhân tỷ thí ba ván cờ nữa. 
 
Lần này, Tả Tông Đường thua cả ba ván. Tả Tông Đường vô cùng kinh ngạc, liền hỏi vị chủ 
nhân tại sao lại như vậy. Vị chủ nhân đáp:  
 
-Lần trước, ngài tuy mặc thường phục nhưng ta đã sớm biết ngài là Tả Công, ngài mang 
trên mình nhiệm vụ đánh giặc, ta không thể dập tắt nhuệ khí chiến đấu của ngài. Lần này, 
ngài đã chiến thắng trở về, ta đương nhiên toàn lực ứng phó, việc đáng làm thì ắt phải làm, 
không thể nhượng bộ! 
 
Cao thủ chân chính trên thế gian, chính là có thể thắng nhưng không nhất định phải thắng, 
có thể đánh bại kẻ khác nhưng không nhất định phải đánh bại, ấy là vì có tấm lòng khiêm 
nhượng, thiện tâm với người. 
  
Cuộc sống chẳng phải là như vậy sao? Thông minh không nhất định là có trí tuệ, thế nhưng 
trí tuệ thì nhất định bao quát thông minh. Người thông minh tâm nặng chuyện được mất, 
người trí tuệ có thể dũng cảm xả bỏ. Tai thính thật sự thì có thể nghe được tiếng lòng, mắt 
sáng thật sự thì có thể nhìn thấu tâm linh. 
  
Chứng kiến, không có nghĩa là nhìn thấy. 
Nhìn thấy, không có nghĩa là nhìn rõ. 
Nhìn rõ, không có nghĩa là hiểu được. 
Hiểu được, không có nghĩa là hiểu rõ. 
Hiểu rõ, không có nghĩa là đã thông suốt. 
  
Chúng ta vẫn thường nghe nói: “Không có văn hóa thì thật đáng sợ!”. Thế nhưng “văn hóa” 
ấy rốt cuộc là gì? Là bằng cấp hay kinh nghiệm? Hoặc sự từng trải? Câu trả lời: tất cả đều 
không phải! Ngày hôm nay, coi như chúng ta đã được thấy một lời giải thích thuyết phục, 
“văn hóa” ấy chính là biểu đạt bởi bốn điều sau đây: 
 
1.Đào sâu vào tu dưỡng nội tâm. 
2.Tự giác không cần nhắc nhở. 
3.Lấy ước thúc làm tiền đề cho tự do. 
4.Suy nghĩ lương thiện vì người khác.  (Dịch giả: Minh Nữ)" 
 
“Văn hóa” nhà Đạo, nay cũng thế. Cũng có khi, người nhà Đạo quyết-chí đào-sâu tu-dưỡng 
nội-tâm. Cũng có lúc, hơi bị “chểnh mảng” đi chệch ra ngoài mục-tiêu và mục-đích do Đạo 



đề ra. Thế nên, cũng phải tự-giác, lấy ước-thúc làm tiền-đề cho tự-do và suy-nghĩ lương-
thiện vì người khác. 
 
Nhà Đạo mình, nhiều lúc cũng quên đào sâu tư-tưởng và chiều-hướng được nhấn mạnh ở 
lời vàng thánh kinh, nên mới thế. Đào sâu tư-tưởng ở thánh kinh, ta sẽ thấy đấng thánh 
nhân hiền từng bảo rằng: 
 
“Tôi khuyên tất cả anh em  
hãy nhất trí với nhau  
trong lời ăn tiếng nói,  
và đừng để có sự chia rẽ  
giữa anh em,  
nhưng hãy sống hoà thuận,  
một lòng một ý với nhau.”  
(1Cor 1: 10-13) 
 
Như thế có nghĩa: chuyện chia rẽ giữa anh chị em cùng thờ một Chúa, là chuyện thường 
ngày ở huyện từng xảy ra trước đây, ở Corinthô và nhiều nơi khác. Xảy ra, là bởi vì người 
cùng một Đạo Chúa hay đạo làm người đã không còn biết sống hòa-thuận/một lòng một ý 
với nhau, như được khuyên. 
 
Như thế tức là, ở mọi thời đều có những vấn-đề cần giải-quyết. Cả vấn đề sống đạo hoặc 
giữ gìn lời nói với nhau, trong mọi sự. 
 
Nói như thế, tức là mọi chuyện xung khắc xảy ra trong đời người, phần lớn là do lời nói, tư-
tưởng hoặc lối đối xử không theo cùng một tinh-thần nương-tựa giùm giúp và sẻ san điều 
hay điều tốt với nhau, mà thôi.  
 
Trong nhận thức rất như thế, nay mời bạn và mơi tôi, ta lại cất lên tiếng hát trích-dẫn ở trên 
để nhớ đời, rồi sống. Hát, là hát những lời như sau: 
 
 
“Chiều nay niềm ái ân xưa tìm đến bên ai  
kể nỗi nhớ thương lời thề cùng cánh hoa rơi  
tàn úa bên song dưới ánh tà dương.  
 
Xuân nay bao sầu nhớ xuân xưa,  
Tiếc mối tình phai hương đan lòng hầu dứt,  
muôn đường tơ vương,  
sầu vương áng mây bao nhuốm màu tang.   
 
Bóng dáng xa khuất ngàn  
trùng dương nhớ nhung càng suy lòng vấn vương  
cung đàn lỡ bao nhịp luyến thương đường đời vạn nẻo  
nhuốm mối đau thương  
nhớ phút giây êm đềm say đắm  
tiếc bao giờ mơ màng dưới trăng  
xa kìa bướm ong đùa cùng với muôn hoa  
lòng mơ ước thầm ai say hòa nhân duyên.” 
(Hoàng Bách – bđd) 
 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Có những lúc những thời 
Vẫn liên-tưởng  



đến những khó khăn 
trong đời đi Đạo 
vốn dĩ là thế.  



 

  

15."Chúa đã bỏ loài người" 

Phật đã bỏ loài người 
Này em xin cứ phụ người 

Này em xin cứ phụ tôi 
Đời sống quanh đây có vạn lời mời 

Đời sống quanh đây tiếng người mừng gọi em vào. 
Đời đã quen với những kiếp xa nhau." 

(Trịnh Công Sơn – Này Em Có Nhớ) 

(1Tm 1: 1: 16-17) 

Thật ra thì, nếu bạn và tôi quan-niệm Chúa đây là Đấng cứ vò võ trong nhà tạm và Phật đấy 
lại cứ thui thủi ở nhà Chùa, thì thế thật. 

Nhưng, nếu tác-giả lại đã quan-niệm “Thiên-Chúa-là-Tình-Yêu” như nhà Đạo mình lâu nay 
vẫn cứ dạy, thì khác hẳn. Và, Chúa/Phật đây sẽ chẳng “bỏ” bất cứ ai trong sọt bị hay ở xó 
xỉnh đâu nào hết.  

Và như thế, nghệ-sĩ lại hát thêm những ca-từ nghe có vẻ được hơn trước, rất nhiều như: 

“Chúa đã bỏ loài người 
Phật đã bỏ loài người 
Này em xin cứu một người 
Này em hãy đến tìm tôi 
Vì những con sông đã cạn nguồn rồi 
Vì gió đêm nay hát lời tù tội quanh đời 
Về cùng tôi đứng bên âu lo này 
 
Chúa đã bỏ loài người 
Phật đã bỏ loài người 
Này em có nhớ cuộc đời 
Này em có biết loài người.” 
(Trịnh Công Sơn – bđd) 
 
Vâng. Chính thế đó. Nghệ sĩ viết nhạc ở trên lại là người viết được những lời như hồi nào 
đó, với người bạn ở đời “còn nhớ cuộc đời”, như sau: 
 
“Blao, 2 Septembre 1964 
Dao Ánh thân mến, 
 
Cơn mơ kéo anh trở dậy vào lúc 3 giờ sáng. Bây giờ đồi núi Blao còn đêm mù sương và im 
lìm ngủ. Anh thắp nến viết thơ cho Ánh và trùm chăn quanh mình. Miền cao nguyên này 
lạnh suốt ngày. 
 
Ánh ơi, 
Anh hơi lạ lùng là suốt nhiều ngày lên đây, anh thường nằm mơ có Ánh. Có Ánh rất yên lành 
qua những con đường xa lạ của một mùa Hè đã qua mà phượng vẫn còn đỏ ngời. Hình như 
trời vừa qua một cơn bão lụt nên con đường có vẻ xơ xác. Ánh mặc áo nâu, tóc mềm như 
mây có cả chiếc nơ màu nâu nhạt cài lên rất huyền hoặc. Anh còn nhớ là suốt con đường đi 
đó không có khí bỗng ấm áp vô cùng. Anh đã trở dậy trong sự trống vắng dai dẳng ở đây…” 
(X. Trịnh Công Sơn, Thư Tình Gửi Một Người, nxb Trẻ 2012, tr. 13) 



 
Vâng. Tất cả chỉ như một giấc, rất trống vắng, dai dẳng ở đây …đó! Vâng. Tất cả như một 
huyền-thoại sự sống vẫn cứ “trùm chăn”, “thắp nến viết thơ” “lạnh suốt ngày”, vv và vv… 
 
Vâng tất cả, đối với nghệ-sĩ ngoài đời, lúc nào cũng thấy “Chúa đã bỏ loài người!”, “Phật đã 
bỏ loài người” rồi, nghệ-nhân ạ. Vâng. Nghệ-sĩ có nghĩ rằng đời người ra như thế, thì độc-
giả và người nghe hát chúng tôi vẫn không hiểu như thế hoặc như vậy đâu nghệ-sĩ ạ.  
 
Không nghĩ thế và không hiểu vậy, là bởi bọn tôi đây vẫn được dậy rằng:  
 
“Narendra hỏi: “Thưa ngài, tôi xin hỏi: có khi nào ngài thấy Chúa ở tâm can không?” 
Sri Ramakrishna đáp: “Có chứ! Tôi thấy Chúa rõ như tôi đang nhìn thấy ông đây, có điều là: 
tầm nhìn này mang ý-nghĩa đậm đặc hơn, thôi...”  
 
Thật ra, riêng tôi vẫn một lòng cảm kích/biết ơn truyền thống “hư không/trống rỗng”, rất đặc 
biệt. Nhưng, chọn lựa của tôi, lại có đôi ý tưởng hơi khang khác. Bằng vào trực giác trong 
khuôn khổ có niềm tin, tôi thiển nghĩ: ta vẫn có thứ gì đó tốt lành hơn những thứ mà mọi 
người thường gọi là “tâm-thức” ở niềm tin, hơn nhận-thức giản-đơn bằng trực giác. Ở đây, 
tôi lại thấy trong đó có hình-hài của trí-tuệ.  
 
Đúng hơn, phải nói: đó là “tâm-thức nội-tại” vào với Chúa. Bởi, có vào với Chúa như thế, ta 
mới thấy ít/nhiều điều về chính Ngài. Xem thế thì, tâm-thức nội tại mang ý-nghĩa của tầm 
nhìn đi vào tận phần sâu thẳm, rất thần thánh. Và niềm tin, quả đã cho ta cơ-hội thuận-tiện 
để có được tầm-nhìn nhắm thẳng đích vào chốn thẳm sâu có Chúa, với Chúa. 
 
Thánh Tôma Akinô, từng đề-cập vấn-đề tiên-quyết có liên quan đến điều mà thánh-nhân gọi 
là “Prima Pars” qua ý nghĩa của “tín điều thần thánh” vốn bảo rằng: thần-học của thánh-nhân 
khá an-phận không chỉ nhắm vào niềm tin mà thôi, nhưng đặc biệt hơn, còn nhắm cả vào 
loại-hình cá-biệt về hiểu/biết mang tính tích-cực do niềm tin đem lại, nữa. 
 
Lập-trường được thánh-nhân đề ra đây, không là kinh-nghiệm huyền-bí khó lòng “sờ chạm” 
được, nhưng lại rất vững chắc, dễ nắm bắt. Nên, tâm-thức nội tại ở niềm tin, là đi vào với bí-
nhiệm cốt-tủy ở niềm tin có tính tương-tác, nối kết. Đây, không là những gì hoàn toàn mang 
tính tư riêng, chủ quan. Bởi, bí-nhiệm cốt-tủy ở niềm tin được chất chứa theo cung cách đặc 
biệt nơi ngôn ngữ khách-quan mà niềm tin hàm-ẩn. Bí-nhiệm ấy, lại thấy có ở kinh “Tin 
Kính” do Giáo hội đề ra. Nơi niềm tin, ta đạt hiểu/biết tích-cực có tư-chất thông-minh/trí-tuệ 
và Thiên Chúa là Đấng ẩn-tàng trong bí-nhiệm thần thánh được Giáo Hội nói lên bằng lời lẽ 
chắc-nịch qua kinh nguyện rất “Kính Tin”.  
 
Theo tôi, thánh Tôma Akinô có được lập-trường này, là do ông rút từ kho-tàng tư-tưởng của 
thánh Augustinô và ông đã chỉnh sửa đôi chỗ cho thích-hợp để thêm vào đó một vài điều, rồi 
theo cung-cách nào đó, đã thay đổi cả lập-trường của thánh Augustinô vốn bao gồm nhiều 
yếu-tố diễn-tả niềm tin-yêu hơn, về nhận-thức. Và, thánh-nhân lại đã thêm đôi điều vào 
trong đó, như để nhấn mạnh nhiều hơn nữa tính tích-cực của “luồng sáng” này. “ (X. Lm 
Kevin O’Shea, Niềm Tin: Nỗi-niềm Xuất tự Con Tim, Chương 2 Phần 1, nxb Hồng Đức 
2017)  
 
Thật ra thì, cuộc đời của mỗi người có trống vắng hoặc vô-nghĩa hay không, cũng còn tuỳ. 
Tuỳ người và tuỳ mình. Tuỳ hoàn-cảnh, thời khắc lẫn không gian mình đang sống. Tuỳ cả 
vào sự thể mình cảm-nghiệm thế nào về cuộc sống sau nhiều năm tháng ngày giờ được 
dạy cho biết và bảo cho thấy những cái hay cái đẹp của cuộc đời, mà thôi. 
 
Tựa hồ như thế, chuyện đời và truyện kể về đời người cũng khác nhau nhiều lắm tuỳ góc 
cạnh và thế đứng của người sống và nghe đọc, rất như sau: 
 



“Một ông lão chân bị khập khiễng sống bằng nghề thu thập vỏ chai, ông bị câm điếc và phải 
sống đơn độc một mình, cuộc sống khá khốn khổ. 
  
Một ngày kia ông nhặt được một em bé bị bỏ rơi trên đường phố. Ông đã ngây ngất trong 
niềm vui và nghĩ rằng đó là một món quà mà thượng đế đã ban cho mình. 
  
Ngay lập tức, ông đã đem đứa trẻ về nuôi, thu lượm những vỏ chai rượu rỗng bán đi để lấy 
tiền mua sữa. Ngày qua ngày, em bé bị bỏ rơi được ông cưu mang và nuôi nấng như vậy. 
Đến năm lên 6 tuổi, em bé đã nhặt một con cún con về nuôi và đặt tên nó là Vượng Tài. 
 
Chú chó nhỏ, ông lão câm điếc và cô bé cùng dựa vào nhau để sống. Tuổi thơ của em lớn 
lên cùng những vỏ chai rượu xếp chồng lên nhau. 
  
Chất giọng bẩm sinh tốt của em đã trở thành máy rao bán cho ông. Cứ mỗi sáng sớm em lại 
dắt ông lão chống nạng để đi thu lượm, vừa đi em vừa hô lớn: Có ai bán ve chai không? Có 
ai bán ve chai không? 

  
Sau này khi lớn lên, cô gái bé bỏng hôm nào giờ đã có người yêu là một nhà viết nhạc trữ 
tình. Nhà soạn nhạc này cũng rất nghèo nhưng rất yêu cô.. Anh đã vì cô mà viết rất nhiều 
bài hát, cũng đối xử với ông lão hết sức tốt. Mỗi lần đến chơi đều giúp ông lão vận chuyển 
các chai rượu rỗng, cùng trò chuyện với ông bằng cách vẽ tay, chơi cùng con chó… 

  
Thế rồi một ngày cô trở nên nổi tiếng. Cuộc sống hoàn toàn thay đổi, cô tậu nhà mới, xe hơi 
và được nhiều người theo đuổi… Cô gái vẫn rất yêu chàng trai và hy vọng anh có thể đến 
sống cùng với mình trong biệt thự, không phải trở lại ngôi nhà ve chai nữa bởi vì người cha 
vừa câm vừa điếc khiến cô cảm thấy xấu hổ! 
  
Nhưng chàng trai không muốn, và vẫn cùng ông lão sống tại căn nhà cũ. Sau đó, cô gái 
ngày càng bận rộn, danh tiếng cũng ngày càng trở nên lớn hơn, cuộc sống của cô càng 
ngày bị chi phối bởi nhà quản lý. Ông lão ve chai cảm thấy nhớ con gái nên nài nỉ chàng trai 
đưa đi gặp con gái. Nhưng còn chưa vào được buổi hoà nhạc ông đã bị đuổi ra… 

  
Sau đó cô gái cảm thấy ông khá phiền phức nên đã gửi cho ông một khoản tiền và yêu cầu 
ông không được làm phiền mình nữa. Ông lão nước mắt rưng rưng, lấy tay lau những giọt lệ 
tràn ra rồi rời đi mà không cầm lấy một đồng nào của cô! 
  
Chàng trai lúc này đã không thể chịu được, tìm đến cô gái để nói chuyện phải trái nhưng cô 
không nghe. Cũng bởi giờ đây sự chênh lệch đẳng cấp và suy nghĩ của 2 người quá lớn nên 
kết cục chỉ có thể chia tay. Về phần ông lão, do quá nhớ thương con gái nên đã lâm bệnh 
nặng. Chàng trai đã cầu xin cô gái, hy vọng cô có thể trở về thăm ông một lần, nhưng rốt 
cuộc cô gái vẫn không nghe lời anh! 
  
Đến lúc này, chàng trai chỉ còn cách hỏi thăm nơi diễn của cô gái và nói lại với ông lão. Ông 
lão cố gắng hết sức cùng chú chó già đến để nhìn mặt cô lần cuối. Nhưng thật không may, 
khi đi ngang qua đường một chiếc xe tải không biết từ đâu chạy tới chuẩn bị đâm vào ông 
lão. Đột nhiên con chó già Vượng Tài nhảy tới và đẩy ông lão ra. Nó đã bị chiếc xe tải đâm 
chết… 

  
Chàng trai sau khi biết chuyện đã quyết định viết cho cô bài hát cuối cùng. Anh đã thức suốt 
mấy đêm để viết. Nhưng do phải đối mặt với một thời gian dài sống trong khó khăn nghèo 
đói, cộng thêm gánh nặng tư tưởng. Khi thân thể của anh đã sắp không thể chịu được nữa, 
anh đã viết bài hát này và nhờ người mang đến đưa cho cô gái. 
  
Chàng trai sau khi viết xong bài hát cũng là lúc rời xa trần thế. Khi trong buổi hoà nhạc cô 
gái miễn cưỡng mở tờ giấy ra, lời bài hát này có đại ý rằng: 



  
Thật là một giọng nói quen thuộc. 
Ở bên tôi suốt bao năm mưa gió. 
Chưa bao giờ cần phải nhớ. 
Sẽ không bao giờ quên. 
 
Không có trời, nào có đất. 
Không có đất, nào có nhà. 
Không có nhà, nào có bạn. 
Không có bạn, nào có tôi. 
 
Nếu như bạn chưa từng nuôi nấng tôi. 
Cho tôi một cuộc sống ấm áp. 
Nếu như bạn chưa từng bảo vệ tôi. 
Thì số phận tôi sẽ như thế nào! 
 
Chính bạn là người nuôi tôi khôn lớn. 
Ở bên tôi khi tôi nói lời đầu tiên. 
Chính bạn đã cho tôi một ngôi nhà. 
Hãy để tôi và bạn cùng có nó. 
 
Mặc dù bạn không thể mở lời, nói một lời. 
Nhưng càng hiểu rõ hơn về con người thế nhân này. 
Đen và trắng, đúng và sai. 
Mặc dù bạn không thể diễn tả cảm xúc thật của mình. 
Nhưng đã phải trả giá. 
 
Đó cuộc sống nhiệt thành. 
Từ một phương xa gửi đến bạn. 
Một giọng nói quen thuộc. 
Hãy để tôi nhớ đến bạn. 
Một tâm hồn hoà ái và từ bi. 
Khi nào Bạn sẽ quay trở lại bên cạnh tôi. 
 
Hãy cùng tôi hát: 
Có ai bán ve chai không 
Có ai bán ve chai không… 

  
Đọc xong lời bài hát, bao nhiêu sự việc quá khứ như vùn vụt trở về: Một đống đầy những 
chai rỗng, người cha già câm điếc, vì để mua cho cô một túi hạt mà khổ sở vất vả, và con 
chó yêu quý nô đùa vẫy đuôi bên cô… 

  
Cô gái đã bật khóc, cuối cùng lương tâm đã quay trở lại, những nỗi khổ, lo lắng, bất an… 

  
Cô đã học ngay lời bài hát này. Đến cuối buổi biểu diễn cô đã thông báo với ban nhạc về bái 
hát cuối cùng này có tên: “Có ai bán ve chai không“. 
  
Cô gái “vong tình” đã cất lời hát, tất cả khán giả đều cảm thấy bị sốc và họ đều rơi nước 
mắt. Cô gái đã kể về cuộc đời của mình ngay trên sân khấu, sau đó chạy thật nhanh đến 
bệnh viện, cô muốn gặp lại người cha của mình. 

Khi ông lão nhìn thấy con gái, những dòng nước mắt từ trên má lã chã rơi. Ông lão không 
nói gì, chỉ mỉm cười với con gái và từ từ nhắm mắt lại… Cô gái khóc nấc từng tiếng không 
ngừng… 



Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật. Trong cuộc sống, có thể cha mẹ không cho chúng 
ta được một môi trường thuận lợi và hoàn cảnh vật chất đầy đủ nhất, nhưng họ đã làm hết 
sức mình để cho chúng ta được sống và trưởng thành. Họ đã dành cho chúng ta những điều 
tốt đẹp nhất, kể từ lúc mới sinh còn bập bẹ, cho đến khi chập chững đi bộ từng bước, và đến 
khi trưởng thành như bây giờ. Họ đã phải dùng cả cuộc đời và tâm huyết dành cho chúng ta. 
  
Vì vậy hãy luôn yêu thương và kính trọng cha mẹ mình. Bởi vì họ đã nuôi dưỡng chúng ta 
bằng ân tình mà cả đời chúng ta cũng sẽ không bao giờ trả hết được. (Nguồn: Sưu tầm). 
 
Có trích-dẫn truyện kể hoặc bài viết hay câu thơ, vẫn để diễn-bày tư-tưởng về niềm tin đi 
Đạo, tin vào Chúa hoặc Trời/Phật cũng chỉ để nói thêm như nhà giảng-thuyết còn nêu rõ, 
rằng: 
 
“Sở dĩ Hội thánh ta sử-dụng cụm từ “luồng sáng”, là do nguồn từ-vựng mang tính ẩn-dụ. 
Ánh-sáng thể-lý tạo tính khách-quan cho mầu-sắc trước đã, rồi đưa chùm quang-phổ đến 
với ta. Thông thường thì, trí-tuệ của ta tự nó gọi được là “luồng sáng”, cũng rất đúng. “Luồng 
sáng” giúp ta hiểu/biết mọi sự.  
 
Bởi, nếu không, thì sự việc lại sẽ ẩn-tàng trong cảm xúc, mà thôi. Thẩm-quyền nắm vững 
chân-lý ban đầu, đã khách-quan-hoá sự việc để ta có thể hiểu được bí-nhiệm ẩn-tàng về 
Chúa và trong Chúa. Đó, là bước đầu cần thiết giúp ta tin. 
 
Vai trò của “luồng sáng”, là chứng-thực rằng: tin Chúa đã trở thành giá-trị hữu-hiệu. Và, có 
như thế, mới giúp ta chỉnh-sửa được cảm-xúc vững mạnh ngõ hầu đòi-hỏi nơi ta động-thái 
trí-tuệ ở niềm tin. 
 
Đây, là lý do cho thấy tại sao thánh Tôma Akinô vẫn cứ bảo: có hai hình-thái mà tiếng Latinh 
gọi là: “ratio inclinans voluntatem” và “voluntas firmans rationem”, tức: nói về kẻ tin được 
hướng-dẫn khá đầy đủ để ta tin nhiều thứ. Trường hợp tín-hữu Đức Kitô được “hướng dẫn 
cách sử dụng” quyền thánh-thiêng xác-minh bằng “phép lạ”. Nhưng, ở đây còn hơn thế, là 
bởi có thứ gọi là “Cộng Thêm” được tháp ghép vào đó. “Cộng thêm” đây, là bản-năng nội-
tàng Chúa ban tặng và Ngài gọi mời, vẫn từ lâu. 
 
Trước khi dân con Chúa có được động-thái “tận tình thuận thảo” (tức niềm tin ta xác tín), lại 
được ân-huệ chiếu rọi để rồi tin. Ân-huệ Chúa mặc khải: chính Ngài là Đấng Thánh-thiêng 
giúp ta tin. Là, huệ-lộc cho những người nghiêng về niềm tin rất rõ, vẫn nhủ rằng: Chúa tặng 
ban niềm tin là dành để cho ta, qua hình-thái tuy chưa hẳn là hiện-hữu hỗ-tương nơi tình 
bằng-hữu rất chí ái.  
 
Nhưng, nếu không có hình-thái đó, thì tình bác-ái/mến-thương cũng chẳng làm sao hiện-hữu 
được. Chiều-kích mến-thương giúp ta hướng về Chúa, chỉ mang tính hoàn-hảo khi ta được 
tình bác-ái/mến thương hướng-dẫn.  
 
Tình bác ái/mến thương, lại đem đến cho niềm-tin khí-thế kiên-định mà nó kiếm tìm; nhưng, 
tựu-trung nhận-thức sự việc như mầm mống, thì niềm tin phải đạt điểm-tới ngay từ đầu và 
rồi sẽ trang bị đối tượng một cách thoả đáng cho tình bác ái/mến thương. Cảm xúc từng dẫn 
dắt mọi sự đến với niềm tin, đòi hỏi trí-tuệ phải có niềm tin, tự nó đã trở thành điều mà thánh 
Augustinô gọi là tính “khai-sáng” niềm tin, vốn dĩ bao gồm niềm ao ước có được những Mối 
Phúc Thật, Chúa hứa ban; và cả quà tặng Ngài phát tặng cho niềm tin nữa.          
 
Ý-chí, từ đó, đón nhận và đưa mọi sự vào với con người một cách thiện-nguyện, qua niềm 
tin. Trên thực tế, ta không chỉ thấy mỗi “tập-tính” quen thuộc đã và đang làm công việc này 
qua và bằng ý-chí, nhưng “tập-tính” đã trở thành chuyện cố-định –tựa hồ như khi ta dính-dự 
vào với sự thật ổn-cố, rất định đoạt.  
 



Đây, là cung-cách tập cho trí-tuệ có được tính quen thuộc trong kiến-tạo động-tác “tin”, ngõ 
hầu khiến nó tiếp tục làm mãi chuyện như thế. Cũng vậy, động-tác “tin” trở thành cố-định 
như vẫn tồn tại, cả khi con người vi-phạm trọng tội đến chết được; và như thế, đã mất đi 
lòng bác ái/mến thương (trừ phi ta quan niệm lỗi tội như một bất trung minh nhiên).  
 
Chính cảm-xúc duy-trì niềm tin nơi ta và cho ta. Ở động tác tin-yêu thần thánh, hai khả-năng 
nơi ta thường nâng cao lên tận tầm-cỡ của Thiên Chúa, tức: bằng cả tâm-can lẫn trí-tuệ. 
Những gì khi xưa ta vẫn sử-dụng tiếng La-tinh như câu nói: “pius credulitatis affectus” (tức: 
cảm xúc sốt mến vẫn ở niềm tin) đã có cùng bản-chất của sự việc cố-định như thế.  
 
Yêu-thương Chúa, qua và bằng sự thể như thế, trước nhất là tình thương-yêu mang tính 
siêu-nhiên, nói theo cung-cách di-truyền-học. Thương-yêu ấy, bao gồm lòng khao-khát/ước 
vọng mới chớm phát, về Mối Phúc Thật rất thánh thiêng xưa Chúa hứa cho ta, mà mỗi người 
trong ta vẫn tin tưởng sẽ lĩnh nhận.  
 
Khi cứu xét đề-nghị nào đó mà ta tin, bằng vào niềm tin kiên định, thì đó là sự thật được tỏ-
bày, trong đó có cả tính chủ-quan lẫn khách-quan rất đối tượng. Ở đây, còn có tính-cách rất 
“tôn kính”. Ở đây, chìa khoá chính của công-thức nằm ở trong đó, có tính chủ quan lẫn 
khách-quan, rất miên trường.  
 
Ta không có khả-năng khẳng-định công-thức ấy, mà không qua và không bằng vào niềm tin 
ta có. Và, khi ta khẳng định được điều ấy, lại đã có “luồng sáng mới” soi dọi ý-nghĩa của cả 
chủ thể lẫn đối tượng; soi dọi tiềm-năng tương-hợp cũng như kết-hiệp thực-thụ. Ví dụ cụ thể, 
là: nhiệm-tích Ba Ngôi Đức Chúa, sự kiện Chúa Nhập-thể và sự hiện-diện rất Thánh Thể 
của Chúa.”(X. Lm Kevin O’Shea, bđd) 
 
Để hiểu rõ ý-nghĩa của đấng bậc vị vọng nhà Đạo mới vừa kể, tưởng cũng nên đi vào vùng 
trời truyện kể, với những lời như sau: 
 
“Bố tôi là một bác sĩ phẫu thuật giỏi, ông đã từng phẫu thuật cho rất nhiều người, có những 
người rất bình thường. Có những người nổi tiếng, có những người giàu có và cả những 
người nghèo. Có người nhiều năm sau vẫn đến cảm ơn cha tôi vào những ngày lễ tết, có 
những người không bao giờ gặp lại.  
 
Trong số những người không bao giờ quay lại có một cậu bé mà cha tôi luôn nhắc đến mỗi 
khi nhớ lại những kỷ niệm về nghề nghiệp của mình với tất cả tình âu yếm. 
 
Cậu bé ấy bị mù, một buổi sáng cậu được đưa đến phòng khám của bố, ở bàn chân có một 
vết thương lâu ngày và trở nên nguy hiểm đến không chỉ đôi chân mà cả tính mạng của cậu. 
Mọi người xung quanh cậu đã không quan tâm săn sóc cậu đúng mức, còn cậu bé thì rụt rè, 
có lẽ cậu đã không muốn làm những người xung quanh phải bận tâm về mình nên đã cố 
chịu đựng vết thương cho đến khi nó trở nên đau đớn không chịu được. 
 
Trong một năm liền cứ ba lần một tuần cậu đến chỗ bố tôi và bố cắt bỏ hết những chỗ thịt bị 
hư hại, rồi bôi thuốc, băng bó mà không lấy tiền. Bố nói rằng ước muốn của bố là có thể cứu 
được đôi chân của cậu bé mù đó bởi bố đoán rằng trong cuộc sống cậu đã gặp khá nhiều 
thiệt thòi và bất hạnh, bố không muốn phải cưa chân cậu.  
 
Nhưng rồi bố thất bại, vết hoại thư đã lan rộng đến mức không cắt bỏ nhanh chóng cậu bé 
sẽ chết. Bố rất buồn vì điều đó, thậm chí cảm thấy thất vọng về bản thân mình. 
 
Rồi ngày phẫu thuật cũng đến. Bố đứng bên cạnh cô y tá gây mê khi cô ta làm công việc 
của mình, lặng nhìn cơ thể bé nhỏ ấy đang chìm dần vào giấc ngủ. Sau đó ông chầm chậm 
giở miếng vải phủ chân cậu bé lên, và ở đó, trên ống chân gầy gò của cậu, bố nhìn thấy một 
hình vẽ mà cậu đã mò mẫm vẽ trong bóng tối của mình để tặng bố, đó là một gương mặt 



hay đúng hơn là một hình tròn có hai mắt, hai tai, một cái mũi, một cái miệng đang mỉm 
cười, ở bên cạnh là một dòng chữ nguệch ngoạc: "Bác sĩ ơi, hãy mỉm cười".”(truyện rất ngắn 
do “Sưu tầm” siêu tầm) 
 
Kể nhiều bằng truyện hoặc bằng lời thuyết-giảng hay gì gì đi nữa, cũng chỉ để nói lên những 
điều hay hoặc dở ở đời người, rồi từ đó rút ra một kết-luận làm bằng để mình và người cứ 
theo đó mà thực-hiện trong cuộc sống. 
 
Nghĩ thế rồi, hẳn người kể hoặc người nghe, lại sẽ tiếp tục bật máy hát lên nghe lại những 
câu ca-từ đầy ý-nghĩa, rằng: 
 
“Chúa đã bỏ loài người. 
Phật đã bỏ loài người. 
Này em có nhớ cuộc đời. 
Này em có biết loài người.” 
(Trịnh Công Sơn – bđd) 
 
Nghe thế rồi, bạn và tôi cũng đừng quên những lời vàng trong Kinh/Sách vẫn cứ đọc: 
 
“Đức Kitô Giêsu đã đến thế-gian,  
để cứu những người tội lỗi,  
mà kẻ đầu tiên là tôi.  
Sở dĩ tôi được thương xót,  
là vì Đức Giêsu Kitô muốn tỏ bày  
tất cả lòng đại lượng của Ngài nơi tôi  
là kẻ đầu tiên,  
mà đặt tôi làm gương  
cho những ai sẽ tin vào Ngài,  
để được sống muôn đời.  
Kính dâng Vua muôn thuở  
là Thiên Chúa bất diệt,  
vô hình và duy nhất,  
kính dâng Ngài danh dự và vinh quang đến muôn thuở muôn đời.” 
(1Tm 1: 1: 16-17)  
 
Hát mãi và nghe truyện mãi, rồi cũng phải đi về một kết cục, những bảo rằng: Đời người có 
vui buồn, hay dở thế nào đi nữa cũng vẫn là cuộc đời của con người. Tốt hơn cả, là cứ thế 
mà chấp-nhận rồi từ đó hoàn-thiện-hoá nó cho tươi cho đẹp, theo đúng ý của mỗi người và 
mọi người, trong đời. 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Có những lần  
Vẫn tự nhủ lòng mình  
ra như thế. 



 

16.  “Giọt nước mắt thương con, con ngủ me mừng,”  

“Giọt nước mắt thương sông, ấp ủ rêu rong.  
Giọt nước mắt thương đất, đất cằn cỗi bao năm.  

Giọt nước mắt thương dân, dân mình phận long đong.” 
(Trịnh Công Sơn – Nước mắt cho quê hương) 

 
(Lc 12: 51-53) 
 
Nếu như “quê hương” mà bạn hát ở đây là Nước Trời trong đó mọi người trên thế-giới đang 
nhỏ những giọt nước mắt thương-yêu, thì sao? Và, giả như “giọt nước mắt” mà mọi người 
đang nhỏ từng giọt và từng giọt, thì bạn đọc và bầy tôi đây, ta nghĩ sao về điều ấy? 
 
Vâng. Nước mắt nhỏ giọt cho bất cứ ai, khóc cho quê hương nào đi nữa, thì người 
Tây/người Tầu hoặc dân ta vẫn cứ tiếp-tục nhỏ hoài/nhỏ mãi, như ca-từ còn hát tiếp ở bên 
dưới: 
 
“Giọt nước mắt thương mây, mây ngủ trên ngàn  
Giọt nước mắt thương cây, cây ngả trên non  
Giọt nước mắt thương anh, khô giòng máu châu thân  
Giọt nước mắt quê hương, ôi còn chảy miên man.  
 
Ôi! giòng nước mắt chảy hoài  
Giòng nước mắt đời đời  
Giọt nước mắt thương ai  
 
Ôi giòng nước mắt trong tim  
Chảy lai láng vào hồn  
Nửa đêm gọi đến mình”. 
(Trịnh Công Sơn – bđd) 
 
Vâng. Những giọt nước mắt như thế, vẫn còn nhỏ ở đây đó xuống mọi miền trên quê hương 
Nước Trời ở trần-gian, thôi. Cũng mới đây, hôm 27/7/2016 ở trời Tây bên ấy, chốn “Phú-
Lăng-xa” đất miền rất Pháp Quốc, nhà Đạo mình lại đã nhỏ thêm nhiều giọt nước mắt còn 
nóng hổi cho vị linh-mục cao-niên bị giết chết ngay trong nhà thờ ở miền Bắc nước này. 
 
Vâng. Nước mắt và nước mũi nhiều người vẫn nhỏ mãi không ngừng, chí ít là những người 
cùng thờ Thiên-Chúa nhưng khác phái lại cứ báng-bổ/kình-chống nhau, để rồi dẫn đưa 
nhau về cõi chết, rất buồn bực.  
 
Vâng. Hôm nay ở chốn miền cùng cực phía Nam bên này, lại cũng thấy những người và 
người vẫn kình-chống nhau chỉ vì khác nhau điều gì đó. Khác, về niềm tin đi Đạo. Khác, hệ-
cấp trên/dưới, khác cả hình-thức tổ-chức, lẫn cung-cách đối-xử với nhau và cho nhau, 
không còn mang tính đích-thật của chọn lựa ban đầu, nữa. 
 
Vâng. Hôm nay đây, người người lại cứ nhân-danh điều này/chuyện nọ để ra tay hành-xử 
cách nào đó không còn mang tính từ-bi/hỷ-xả như nguồn-gốc của đạo-giáo mình chủ-
trương.  
 
Đúng thật thế. Hôm nay và có thể cả mai ngày, người người lại cũng chưa giải quyết được 
những xung-khắc do có khác-biệt về Đạo và đời; cả ý-thức-hệ lẫn đạo-đức/chức-năng… 
nay cũng khác. 
 



Vâng. Vì có khác-biệt này/nọ ở nhiều địa-hạt, nên khi sự xấu xảy đến, lại có tình-huống chất 
đầy nước mắt như ca-từ hát thêm, ở bên dưới:       
   
“Giọt nước mắt thương chim, chim bỏ xa rừng.  
Giọt nước mắt thương đêm, đêm đẩy xe tang.  
Giọt nước mắt thương em, trên vận nước điêu linh.  
Giọt nước mắt không tên, xin để lại quê hương.” 
(Trịnh Công Sơn – bđd) 
 
Khác-biệt đến độ, đã phải nhỏ những giọt nước mắt không tên để “thương em, thương vận 
nước điêu-linh”, thương đạo-giáo lình-xình nhiều tranh-chấp, vẫn là “Giọt nước mắt thương 
dân, đêm đẩy xe tang”, rất làng nhàng. 
 
Vâng. Giọt nước mắt ấy, cứ nhỏ mãi khi có nguồn tin cũng rất “tức” gửi về từ chốn miền nhà 
Đạo rất Nước Trời, những hỏi rằng: 
 
“Có chăng mối đe-doạ khủng-khiếp cho nền an-ninh thế-giới? Phải chăng đe-doạ ấy là từ 
ISIS? 
 
Câu hỏi này, được đưa ra từ tháng 11 năm 2015 trên trang mạng MercatorNet, rất phổ-biến. 
Thế nhưng, trước đó từ tháng Bẩy/2015, Chánh Văn Phòng Hỗn Hợp của Hoa-Kỳ là Hải-
quân Thiếu-tướng Joseph Dunford cũng từng đưa câu trả lời tương-tự gửi đến Quốc-Hội trả 
lời rằng: mối đe-doạ không lai ai khác ngoài Nước Nga. 
 
Thế, Trung-Quốc thì sao? Và, Bắc Hàn nữa? Cả hai nước này, lâu nay, vẫn bị mọi người coi 
là mối đe-doa thật cho Tây Phương. Văn-minh Phương Tây luôn đối đầu với các “đe-doạ 
thực-sự” cả từ thay-đổi khí-hậu cho đến các hành-tinh nhỏ, từ nạn-dịch toàn cầu đến sự 
thông-minh nhân-tạo và cả chiến-tranh hạt-nhân, nữa. Đại-học Cambridge ở Anh đã nhận 
được đầy-đủ tài-trợ để lập nên Trung-tâm Nghiên-cứu về Nguy-cơ đích-thực hầu báo-động 
mọi người về các mối nguy-hiểm của các ngành Kỹ-thuật mới. Chừng như ta đã bị quấn chặt 
để biến các tai-hoạ nhỏ thành nguy-cơ hiện-hữu đối với con người. Có lẽ vì thế mà bộ phim 
“Zombie” và các bi-kịch thành chuyện bình dị ở đời… 
 
Thành thử, cũng không nên tỏ ra quá nhát gan hoặc ngây thơ đến độ phải lưu-ý đến việc 
chính-phủ Obama kêu-gọi đừng tỏ ra hãi sợ đối với Nhà Nước Hồi-giáo (IS) sau ngày Thứ 
Sáu 13 vừa rồi ở Paris. Tổng-thống Obama có nói: “Họ là một mớ các sát-nhân được giới 
truyền-thông xã-hội hỗ-trợ. Chuyện này cũng không kém ‘nguy-hiểm’, nhưng lối sống của ta 
lại mạnh hơn thế. Ta có nhiều thứ để đưa ra đề-nghị mà giải-quyết...” Và rồi, Phó Tổng 
thống Hoa-kỳ Joe Biden còn nhấn mạnh: “ISIS không là mối đe-doạ cho sự sống còn của 
Nước Mỹ bao giờ hết…” (X. Michael Cook “Is ISIS an existential threat?” MercatorNet 
23/11/2015) 
 
Nói về “mối đe-doạ cho sự sống còn của thế-giới” phải chăng phát-xuất từ đạo Hồi? Theo 
kiểu của chính-trị-gia. Còn, quan-điểm chính rất công-khai của nhà Đạo mình về mối “đe-
doạ” này, được Đức Phanxicô bày tỏ trong cuộc phỏng-vấn trên chuyến bày từ Krakow Ba-
Lan về Rôma hôm 31/7/2016, như sau: 
 
“Hỏi: Người Công giáo chúng ta đã bị cú “sốc” sau vụ sát-hại dã-man Linh-mục Hamel. Cha 
nói chúng con rằng tất cả mọi tôn-giáo đều kiến-tìm hòa bình, nhưng Linh mục Hamel bị giết 
dưới danh-nghĩa Hồi giáo. Tại sao cha không bao giờ nhắc đến Hồi giáo khi nói về chủ 
nghĩa khủng bố? 
 
Đáp: Cha không thích nói về bạo-lực Hồi-giáo, bởi ngày nào cha cũng thấy xảy ra bạo-lực 
mỗi khi điểm-báo ở Ý, đọc thấy chuyện ai đó giết bạn gái hay mẹ vợ, và đó là bạo-lực của 



những người Công-giáo đã rửa tội. Nếu Cha nói về bạo-lực Hồi-giáo, thì Cha cũng phải nói 
về bạo-lực Công-giáo nữa chứ? 
 
Không phải người Hồi-giáo nào cũng tàn-bạo hết. Nó như món salad trộn hoa quả, đều có 
cái này cái kia. Và anh chị em thấy có những người tàn-bạo trong các tôn giáo khác nhau. 
Chỉ một điều chắc-chắn mà thôi, là luôn có một nhóm nhỏ gồm những người cực-đoan trong 
tất cả mọi tôn-giáo. Chúng ta cũng có những người cực-đoan/tàn-bạo như thế. Và, khi 
những người cực-đoan đi xa hơn đến độ tra tay giết người, có thể bằng miệng lưỡi mình, 
không phải Cha mà là tông-đồ Giacôbê đã nói vậy. Người ta cũng có thể giết người bằng 
gươm bằng giáo; thế nên thật không đúng chút nào khi đồng-hoá Hồi-giáo với bạo-lực. 
 
Cha từng đàm-đạo dài giờ với một giáo-chủ ở Đại học Al Azhar, họ tìm-kiếm hòa-bình và 
thông-hiểu nhiều chuyện. Sứ-thần tòa-thánh ở nước châu Phi nọ từng bảo với Cha rằng: ở 
thủ đô nước ông, có người luôn xếp hàng để đi qua cửa thánh, rồi có một số đi xưng tội. 
Nhưng hầu hết đều đi thẳng đến bàn thờ để cầu nguyện với Đức Mẹ; và đó là những người 
Hồi-giáo muốn mừng Năm Toàn xá. Khi đến Trung Phi, Cha có đi thăm một cộng-đồng Hồi-
giáo, và vị Giáo-chủ Hồi-giáo ở đó cũng lên xe ngồi chung với Cha. Chung sống hòa-bình là 
chuyện có thể thực-hiện được. 
 
Nhưng các nhóm tàn-bạo cực-đoan có tồn tại không lại là chuyện khác. Cha tự hỏi vì sao 
nhiều người trẻ của chúng ta sống an-thân ổn-định, lại bị cướp mất đi lý-tưởng sống, đến độ 
họ đã chạy theo thuốc phiện, bia rượu, hoặc thậm chí đi đầu quân cho nhóm khủng bố, nữa. 
Đúng. Chúng ta có thể nói: ISIS là một nhà nước Hồi giáo, và đặc tính của ISIS là bạo-lực, 
bởi nó khoe với ta toàn những chuyện giết người. Nhưng, đây chỉ là một nhóm nhỏ, anh chị 
em không thể, không đúng, và cũng quan-niệm không thật lòng khi gọi Hồi-giáo là những 
người có đức tin khủng bố.’ 
 
Hỏi: Ngoài việc cầu nguyện và đối thoại ra, ta còn có sáng-kiến cụ thể nào để đương đầu 
với bạo lực Hồi giáo không? 
 
Đáp: Chủ nghĩa khủng-bố có mặt ở khắp nơi, chỉ cần nghĩ đến chủ-nghĩa khủng-bố bộ lạc ở 
một vài nước châu Phi thôi cũng sẽ thấy. Chủ-nghĩa khủng-bố lớn lên khi không họ có chọn-
lựa nào khác. Và giờ đây, Cha sẽ nói về chuyện có vẻ đầy những hiểm họa gây cho thế-giới. 
Khi anh chị em biến “thần tài” thành trọng-tâm kinh tế thế giới, chứ không phải con người, thì 
đó là hình-dạng đầu-tiên của chủ-nghĩa khủng-bố. Anh chị em đã xóa đi nét vẻ nguy-nga 
của tạo-vật, và thay vào đó, đặt tiền bạc vào vị-trí trọng tâm. Đây là cơ sở tiên-quyết của 
chủ-nghĩa khủng-bố. Anh chị em cứ nghĩ về chuyện ấy cho nhiều rồi sẽ thấy...’ (X. Phỏng-
vấn Đức Phanxicô trên chuyến bay trở về Rôma hôm 31/7/2016, theo phanxicovn.net) 
 
Lời Đức Phanxicô quả cũng rất thẳng-thắn, mạnh-bạo, nhất là trong tình-huống có nhiều 
khủng-bố/bạo-động đang diễn ra. Tuy vậy, dù Cha hoặc con ở nhà Đạo, có nói mạnh-bạo 
thế nào đi nữa cũng sẽ không thay-đổi được tình-hình an-ninh/an-toàn trên thế-giới được. 
An-ninh/an-toàn cuộc đời với người nhà Đạo, có lẽ sẽ nằm ở chỗ khác, ở lập-trường khác 
vẫn âm-thầm chứ không ầm-ĩ, như ta tưởng. Đó, có lẽ là ý-tưởng của bạn đọc nọ sau khi 
suy-tư rất nhiều về kết-quả của kinh Lạy Cha áp-dụng cho mọi người ở đời. Chí ít, là đời đi 
Đạo, lại sẽ diễn-tả cách nhẹ-nhàng hơn, như sau: 
 
“Ðể đọc kinh Lạy Cha mà không lừa dối Chúa và tự lừa dối mình: 
Bạn đừng thưa “Chúng con”... 
nếu bạn sống cau-có trong ích kỷ. 
Bạn đừng gọi Ngài là “Cha” 
nếu mọi ngày bạn không sống như người con. 
Bạn đừng kêu Ngài là “Ðấng ngự trên Trời” 
nếu bạn luôn nhắm toàn những chuyện dưới đất. 



Bạn đừng nói “Xin cho Danh Cha cả sáng” 
nếu bạn không kính-trọng từng con người. 
Bạn đừng nói “Xin cho Nước Cha trị đến” 
nếu bạn lầm-tưởng nó với những tham-vọng của riêng bạn. 
Bạn đừng nói “Xin cho Ý Cha được thể hiện” 
nếu như bạn không chấp-nhận thử-thách xuất tự nó. 
Bạn cũng đừng thưa “Dưới đất cũng như trên Trời” 
nếu bạn chỉ lo nhìn lên trời mà không thấy ai khác chung quanh bạn. 
Bạn đừng nói “Cho chúng con” nếu bạn không cho người khác điều bạn có. 
Bạn đừng nói “Hôm nay” 
nếu như bạn chỉ hối-tiếc quá-khứ hoặc chỉ đeo-đuổi tương lai nào khác, tốt hơn thế. 
Bạn đừng nói “Lương thực hằng ngày” 
nếu bạn không chạnh lòng thương những người đang đói khát. 
Bạn cũng đừng “Xin tha tội cho chúng con” 
nếu bạn không thấy lỗi của chính mình với tha nhân. 
Bạn đừng nói “Như chúng con cũng tha kẻ có lỗi với chúng con” 
nếu bạn chậm trễ không tha-thứ cho kẻ đã xúc-phạm bạn. 
Bạn đừng nói “Xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ”, 
nếu bạn không sẵn-sàng chống lại sự dữ ấy. 
Bạn đừng kết thúc bằng lời “Amen” 
nếu bạn không trân-trọng những điều ghi trên đây ở Kinh Lạy Cha.”  
(Sưu-tầm trên Facebook) 
 
Và, nói đến và nói về an-ninh/an-toàn trong đời người, theo tâm-tưởng của nhà Đạo mình, 
cũng rất đúng với có thể là như thế. Nhưng, với người thường ở đời, có lẽ nên nói theo 
truyện kể, thì thích-hợp hơn.  
 
Nhưng trước khi nói bằng truyện kể rất cụ-thể, tưởng cũng nên đi vào vườn hoa Lời Vàng 
của bậc thánh-hiền để có được những “cột/mốc” suy-tư, rồi đem áp-dụng cho đời mình. Một 
trong các Lời Vàng ấy gặp được ở sách Tin Mừng sau: 
 
“Anh em đừng tưởng  
Thầy đến đem bình-an cho trái đất;  
Thầy đến không phải để đem bình-an,  
nhưng để đem gươm giáo.  
Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ  
giữa con trai với cha,  
giữa con gái với mẹ,  
giữa con dâu với mẹ chồng.  
Kẻ thù của mình chính là người nhà.” 
(Lc 12: 51-53) 
 
Kẻ thù của mình là chính mình, như ai đó từng hát những câu như: “Kẻ thù ta đâu có phải là 
người, giết người đi thì ta ở với ai!” Phạm Duy – Kẻ thù ta).  
 
Vâng. Chính thế. Kẻ thù là chính mình mà giết nó đi thì cái “mình” đâu còn nữa mà nói 
chuyện an-ninh với an-toàn. Đó, là chưa đổ tội cho người Hồi-giáo cực-đoan, bạo-loạn để 
đòi giết, hoặc tố-khổ.  
 
Kẻ thù ta, hay kẻ thù của nền an-ninh/an-toàn trên thế-giới, chính là chính-sách/chiến-thuật 
của ai đó, hoặc sức mạnh hùng-hổ nào đây từng dấy lên cốt tạo sự bất-ổn trong mọi sự để 
còn khống-chế với cầm cân nảy mực, quyết thực-hiện cho bằng được. 
 
Kẻ thù ta, hôm nay, chắc-chắn không phải và không bao giờ là thế-lực Hồi-giáo-khủng-bố 
hoặc mãnh-lực của ác-thần/sự-dữ hiện-thân nơi ai đó, bên ngoài con người mình.   



 
Nhận-định thế rồi, nay mời bạn và mời tôi ta đi vào vùng trời truyện kể để minh-hoạ cho lập-
trường sống rất dễ dàng.  
 
Nếu để ý, người đọc sẽ nhận ra rằng: cả hai truyện kể chẳng đi sâu/đi sát gì đề-tài ta bàn-
luận, nhưng nếu nghĩ “trệch” khi bảo rằng: mọi chuyện trên đời xảy ra có lợi cho nền an-
ninh/an-toàn của đời người hay không là tuỳ góc cạnh mình nhìn mà thôi. Nhìn theo góc 
cạnh ấy rồi, mình và người sẽ nhận ra một hay nhiều nhân-sinh-quan cuộc đời rất khác biệt. 
Thôi, xin mời bạn/mời tôi, ta bắt đầu kể:  
 
“Truyện rằng: 
 
Ở nước Mỹ, trong một cửa hàng bách hóa, bởi trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn, một bà lão ăn 
mặc giản dị, khắp người ướt sũng đi vào tránh mưa, gần như toàn bộ nhân viên bán hàng 
đều không muốn để mắt đến bà lão này. Có một chàng trai rất thành kính nói với bà rằng: 
 
“Chào bà, tôi có thể giúp gì cho bà đây?” 
Bà lão cảm thấy mượn chỗ của người khác để tránh mưa, trong lòng cũng có chút khó chịu, 
liền muốn mua một vài món đồ, nhưng đi vòng quanh mãi mà không biết mua gì nữa. Chàng 
trai này nhìn thấy liền nói với bà lão rằng: 
 
“Bà không cần cảm thấy khó xử! Tôi đã để một chiếc ghế ở trước cửa, bà cứ yên tâm ngồi ở 
đó là được rồi.”  
Sau hai tiếng đồng hồ thì mưa đã tạnh, bà lão xin danh thiếp của chàng trai này rồi đi mất. 
Mấy tháng sau, chàng trai này đã được một cơ hội hiếm có, chính là được chỉ định làm đại 
biểu cho công ty bách hóa này đàm phán nghiệp vụ với công ty gia tộc lớn khác, lợi nhuận 
rất lớn. Về sau mới biết là bà lão đó đã cho cậu một cơ hội này, hơn nữa bà lão này không 
phải ai khác, mà chính là mẹ của “Vua Thép” Carnegie tỷ phú của nước Mỹ. 
 
Thế là, chàng trai này từ đây đã thuận buồm xuôi gió, một bước lên mây, trở thành trợ thủ 
đắc lực của “Vua Thép” Carnegie, đồng thời cũng là một trong số nhân vật trọng yếu giàu có 
bậc nhất, địa vị chỉ đứng sau Carnegie mà thôi. 
 
– Chẳng cần lời ngon tiếng ngọt, chỉ cần chân thành là tốt rồi;       
– Chẳng cần thề non hẹn biển, chỉ cần thật sự làm được là tốt rồi;  
– Chẳng cần oán trách lẫn nhau, chỉ cần hai bên hiểu nhau là tốt rồi;    
 – Chẳng cần ngờ vực lẫn nhau, chỉ cần tin tưởng lẫn nhau là tốt rồi;  
– Chẳng cần phải tức giận cả ngày, chỉ cần hiểu được bao dung là tốt rồi;  
– Chẳng cần gắn bó chẳng rời, chỉ cần trong lòng có nhau là tốt rồi. 
 
Giữa người với người, điều cần nhất chính là một tấm lòng chân thành kia vậy! 
(Tiểu Thiện, dịch từ Cmoney.tw (VIETSTAR MEDIA) 
 
Và câu truyện kể thứ hai cũng dễ nể, như sau này: 
 
“Lão là người duy nhất phải chăm lo từng “miếng ăn giấc ngủ” cho bà ở nhà nữa. Người 
chồng già nua này đang hãnh diện với công việc. Chăm sóc người vợ không còn một chút 
khả năng, nói đúng hơn là một “gánh nặng” đối với cách nghĩ của người khác. Riêng tôi, mọi 
dịp gặp hai vợ chồng này trên chuyến xe buýt, chưa bao giờ tôi thấy người chồng ra vẻ bực 
dọc bên chiếc xe lăn. 
 
Có điều lão nói hơi nhiều! 
Khi chiếc xe lăn được cột yên vào vị trí chỉ định, là lúc lão bắt chuyện ngay với người khác. 
Lão nói đủ thứ chuyện. Ai cũng nhận ra chút gì đó hưng phấn,vui vẻ, niềm hạnh phúc quá 
dễ dàng bắt gặp trên gương mặt xương xẩu , khô khốc kia. Phẩm chất một người chồng tận 



tụy, chung thủy đang thể hiện qua sự phục vụ cho một bà lão, khó tánh, hay gắt gỏng, do 
không còn một khả năng di chuyển, phải ngồi mãi trên chiếc xe lăn. 
 
Người ta còn thêm một cảm nghĩ rằng: lão phục vụ người vợ, là niềm vui duy nhất,không thể 
thiếu và dường như lão “cần vậy” là đằng khác. Vui vẻ trên xe với mọi người; thỉnh thoảng 
lão cúi thấp, nho nhỏ nói vài câu với bà như “dỗ dành đứa trẻ”. Giọng ngọt ngào, mơn trớn. 
Hai hàm râu bên má lão rung rung theo lời nói, đôi khi tôi cảm thấy động lòng. 
-Ước gì mình có một ít tính “kiên trì và chịu đựng” như lão! 
 
Có thể tôi sai, có phần xúc phạm với lão, giá như lão biết rằng tôi dùng hai chữ “chịu đựng”. 
Hai vợ chồng đó hay xuống xe vào nửa đường, gần downtown San Jose. Bà tiếp tục càu 
nhàu ngay khi xuống trạm. Tôi ngoái theo nhìn. Dáng lão vừa đẩy xe cho vợ đi nhanh vừa 
chỉ trỏ như làm trò “con rối” cho bà vui. 
 
Mùa xuân năm nay, cũng trên chuyến xe 64 này tôi thấy vắng hình bóng vợ chồng kia cùng 
chiếc xe lăn. Bỗng một hôm, có một ông già lên xe. Sau vài phút để ý, tôi nhận ngay chính là 
lão già năm ngoái. 
 
Nhưng lần này lão lên xe một mình. Khuôn mặt ông già năm nay co rúm nhiều hơn. Màu râu 
nay bạc hơn, rậm rạp, lởm chởm đến mức độ “gớm ghiếc”! Hai con mắt ti hí đen thẩm, như 
một vũ trụ đen tối, sâu thẳm, càng khó đoán ông đang nhìn ai? 
 
Tôi nhận ra lưng lão gù hơn trước. Tay xách thêm một cái túi cũ mèm đựng những thứ lỉnh 
kỉnh, lão ngồi co ro đằng góc xa của dãy ghế trống do toán học sinh vừa xuống. Lão thỉnh 
thoảng nói lẩm bẩm, không ai nghe. Thỉnh thoảng lão húng hắng ho; có khi lão cố gắng dằn 
cơn ho lại sợ phiền lòng người khác. 
Tôi cầm lòng không được: 
-Chào ông , ông còn nhớ tôi không? 
 
Lão ngẩng lên một lát: 
– À…à! tôi nhớ anh… anh hay đi vè downtown; tôi thuờng gặp mà. 
Tôi có cảm giác thân mật hơn khi lão nhận ra mình. 
Ngần ngừ ít giây, tôi đánh bạo hỏi: 
-thế thì vợ ông đâu? 
Lão chợt chỉ ngón tay lên trời: 
-bà ấy mất rồi. 
-Ô! xin chia buồn cùng ông. 
-Bà ấy ra đi ngay mùa Christmas năm ngoái anh à. 
Tôi an ủi: 
-Tôi tin bà lên thiên đường rồi ông ạ. 
 
Bắt chước ông ta, tôi vừa nói vừa chỉ ngón tay lên trời. Bỗng lão chợt vui, đôi mắt như sáng 
hơn, rồi lại đưa ngón tay lên trời thêm lần nữa. Có điều tôi tin, ông già này hiện đang sống 
cô độc. Lão từng vui với công việc là người tự nguyện đẩy xe và săn sóc vợ. Giờ người vợ 
bệnh hoạn kia bỏ lão một mình để “lên thiên đường ” trước, thì sao lão tránh được buồn rầu 
và suy sụp? 
 
Hôm nay tôi là người duy nhất bắt chuyện với lão. Trong tiếng ho kia, lão tự biết thân phận 
ngồi chỗ nào xa, kín đáo, để khỏi khó chịu cho ai. Tôi chào lão, nắm chặt song vịn sát trần, 
bước lui ít bước để khỏi làm phiền lão. 
 
Chiếc xe hàng ngày vẫn đón vài người tật nguyền đi xe lăn như người vợ quá cố của lão. Có 
những người già, những đứa bé, bị bệnh đi xe lăn. Anh tài xế vẫn kiên trì làm công việc 
thuờng nhật là móc dây an toàn cho từng người khách bệnh hoạn này khỏi chao chạnh lúc 
xe chạy. Giờ lão là người “hết nhiệm vụ”. Người thân yêu nhất kia đã vĩnh viễn chia ra đi. 



Lão là người “ở lại” trên cõi trần này buồn nhiều hơn vui. Giờ con người này thật sự cô độc, 
trong một xã hội không có thứ văn hoá “tam đại, tứ đại đồng đường”. Bà lão còn sống, lão là 
người chăm sóc. Nay bà lão ra đi, để lão một mình trơ trọi, không ai săn sóc, không ai ở kề. 
 
Lão lại tiếp tục húng hắng ho, tiếp tục che miệng hay cúi gầm xuống lẩm bẩm nói một mình. 
Có thể ông già đang tâm sự với bà trong chốn vô hình nào chăng? 
Nửa đường, ông già xuống xe. Cái túi đựng thức ăn của lão chợt lộ lên hàng chữ “Cơ Quan 
Cứu Tế CITY TEAM San Jose”; bên trong chắc hẳn là một số đồ hộp thức ăn cấp phát cho 
người nghèo. 
 
Chiếc xe tiếp tục chạy. Tôi ngoái lại nhìn , hình bóng con người cô đơn kia lảo đảo bước về 
huớng khác để lại cái bảng hiệu ngừng xe bơ vơ bên đường.” (Đinh Hoa Lư) 
 
Kể như thế, cốt bảo rằng: an-ninh/an-toàn trong đời người cũng đều tuỳ tâm-trạng của 
người đời khi sống với người và với chính mình. Đó, cũng là đôi điều xin được đến bạn, đến 
tôi hôm nay và trong những ngày sắp tới của đời mình. 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Và những ngày 
Cứ suy-nghĩ nhiều  
Về Hồi-giáo, bạo-lực và sự tàn-bạo  
trong tâm-khảm của chính mình. 

 



 

  
 

17. “Từng bước từng bước thầm” 
Hoa vòng rừng tuyết trắng 
Rặng thông già lặng câm 

Em yêu gì xa vắng 
Cho trời mây ướp buồn.” 

(Y Vân – Những Bước Chân Âm Thầm) 
 
(Thư Rôma 5: 5-8) 
 
Ấy chết! “Những Bước Chân Âm Thầm” ở đây, phải chăng là những bước rất “chập-chững” 
đi vào giòng đời, của người vừa mới lớn, chứ? 
  
Ơ kìa! Đã âm-thầm bước những bước chập chững rồi, sao lại có “Mưa giữa mùa tháng 
Năm”, và  “Gió rét về lạnh căm” như câu tiếp: 
   
“Từng bước từng bước thầm 
Mưa giữa mùa tháng năm 
Tay đan sầu kỷ niệm 
Gió rét về lạnh căm 
Từng bước chân âm thầm. 
 
Anh yêu tình nở muộn 
Chiều tím màu mến thương 
Mắt biếc sầu lắng đọng 
Đèn thắp mờ bóng đêm. 
 
Từng bước từng bước thầm 
Khi người yêu không đến 
Tuổi xuân buồn lặng căm 
Đi trong chiều mưa hoang 
Đời biết ai thương mình.” 
(Y Vân – bđd) 
 
À thì ra! Sở dĩ anh có “những bước chân âm thầm”, là bởi vì “khi người yêu không đến”, thế 
nên “tuổi xuân buồn lặng căm” và “đời biết ai thương mình”! 
 
Vâng. Thế đó, còn là tâm tình ở buổi “Hát Cho Nhau Nghe” đêm mồng 5 tháng 11 năm 2016 
ở Sydney hôm ấy, đã thấy 4 chàng “hát sĩ” với tuổi đời “không còn trẻ” là: Uông Thế Công, 
Vũ Hùng, Đàm Quang Thắng, Vũ Nhuận nhưng vẫn hiên ngang bước vào lằn sáng sân 
khấu, mở đầu Chương Trình Nhạc chủ-đề “Nhạc Thơ Tràn Muôn Lối”. Thế đó, còn là tình-tự 
luẩn quẩn bên người nghe khiến mọi người quên cả ngủ/nghỉ dù trời đêm Sydney hôm ấy 
không mấy nóng đến quá độ. 
 
À thì ra! Cứ vui chơi ca hát suốt đêm dài dầy đặc, bạn sẽ nghiệm ra rằng: có nhiều bước âm 
thầm, lặng câm, êm ấm đang đi vào giòng đời, để rồi người người lại sẽ nhận ra là “đời biết 
ai thương mình…”  
 
À thì ra! Có bước những bước chân “âm thầm” như thế cũng đã đi vào nhà Đạo, để rồi bạn 
và tôi ta lại thấy: đời người đi Đạo cũng xôn xao, chộn rộn vì những thắc mắc của người em 
nho nhỏ ở miền quê xa vắng, chạy đến hỏi han các đấng bậc những câu sau đây: 



 
“Thưa Cha, 
Con đây giống hệt mọi người từng được học Giáo lý/Sách Phần dạy rằng: Đạo-lý Chúa dạy, 
tóm lại chỉ gồm hai điều thôi: trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu 
người như mình ta vậy. Đương nhiên là như thế. Nhưng đôi lúc, con đây lại thấy rằng: trên 
thực-tế, con thường vẫn yêu chồng thương con còn nhiều hơn cả Chúa Trời, thế mới chết! 
Vậy nên, câu hỏi con đưa ra hôm nay, là: Điều-răn tóm gọn ở câu kinh: Trước: kính mến 
Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, nghĩa là gì? Xin Cha giải-thích giúp con qua cơn trầm-thống 
rất ưu tư này nhé. Được thế, con cảm ơn cha nhiều vô kể. Ký tên: Một nữ giáo-dân họ đạo 
nhỏ, hiểu biết lẽ Đạo cũng rất ít.” 
 
Không cần biết nữ giáo-dân ở xứ đạo lớn/nhỏ hiểu biết nhiều nhặn ra sao, nhưng nếu chị 
hỏi điều gì là có ngay đấng bậc ở toà báo sẵn sàng chỉ chờ cho có người hỏi, là Đức thày 
John Flader của tờ The Catholic Weekly có ngay một lời bàn như sau: 
 
“Có nhiều cách để thấy được là ta thường thương-yêu mến-mộ người này nhiều hơn kẻ 
khác. Một, là: do cường-độ tình-cảm ta đặt nơi người này, hơn hẳn người kia. Theo cách 
như thế, ta thường trải-nghiệm tình-cảm thương-yêu gia-đình hoặc bạn-bè cả Chúa. 
 
Cuối cùng ra, thì: trong đời mình, những người như thế là người ta sờ chạm được. Và, 
những người này bày-tỏ tình họ thương ta cách hiển nhiên theo đó đã đánh động ta để có 
được tình thương mạnh mẽ đối với họ. Trong khi đó, Thiên-Chúa là Đấng ta không thấy 
được bằng mắt thịt hoặc không nghe được bằng đôi tai nhỏ bé của ta và như thế cũng là 
chuyện tự-nhiên giúp ta thấy được là mình không thể cảm-nghiệm cùng một cường-độ yêu 
thương Ngài như ta vẫn làm cho một số người. 
 
Cả đến các thánh cũng không hề cảm-nghiệm cùng một tình-tự thương-yêu đối với Chúa, 
vào mọi lúc. Mọi người chúng ta đều biết là thánh Têrêsa thành Calcutta cũng từng một thời 
cảm-nghiệm lòng đạo khô-khan rất nhiều lúc, tức có nghĩa: cứ thấy Thiên-Chúa vắng mặt, 
thấy bóng tối dầy đặc bao trùm hồn ngài trong suốt 50 năm cuộc đời ngài.  
 
Tình thương-yêu đích-thực đối với Chúa không là kinh-nghiệm ta có qua cảm-xúc mà qua 
hành-động. Thánh Gioan Tin Mừng có viết trong thư thứ nhất đoạn 3 câu 18 vẫn nhắc nhở: 
“Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, 
nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm.”       
 
Chính Đức Giêsu vẫn mời gọi ta yêu-thương Ngài theo cách này: “Nếu anh em yêu mến 
Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.” (Ga 14: 15) Giả như các thánh không lại thấy 
mình không yêu-thương Chúa, thì các ngài cũng luôn luôn tỏ-bày tình thương-yêu của các 
ngài qua hành-xử, bằng việc thực hiện ý-định của Thiên-Chúa, thôi. 
 
Con người lại có lúc thấy mình yêu-thương người này hơn người khác, là cung-cách mà ta 
gọi là yêu-thích thứ này hơn thứ kia. Đây, không là cường-độ cảm-xúc nhưng đúng hơn, là: 
sự yêu-thích người này thương yêu một người khác, trong ý-chí. Cả vào khi ta có thể yêu-
thương con người với nhiều cường-độ xúc-cảm hơn là ta cảm-nghiệm trong tình thương ta 
có đối với Chúa; khi đó, ta lại ưa để mất tình thương-yêu của người ấy hơn là mất đi lòng 
thương Chúa và cùng với lòng thương này là sự sống vĩnh-cửu đối với Ngài. 
 
Chính Đức Giêsu cũng từng nói đến sự yêu-thương chọn lựa ở Tin Mừng thánh Mát-thêu 
đoạn 10 câu 37 sau đây: “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.”          
 
Rõ ràng là, điều mà Đức Giêsu qui-chiếu ở đây là về sự yêu-thích, chứ không phải cảm-giác 
thương-yêu. Nói cho rõ, Ngài muốn ta thương-yêu các thành-viên gia-đình của ta cũng hệt 
như ta yêu Chúa, như Tin Mừng thánh Luca đoạn 10 câu 27 còn nói rõ: “Trong Luật đã viết 



gì? Ông đọc thế nào?" Ông ấy thưa: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của 
ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận 
như chính mình.”  
 
Và sách Đệ Nhị Luật đoạn 6 câu 5 lại cũng nói: “Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên-Chúa của 
anh em hết lòng hết dạ, hết sức anh em.” Thế nhưng, rõ ràng là Ngài những muốn ta yêu-
thương Ngài hơn người lân cận, và cả các thành-viên trong gia-đình mình nữa… 
 
Nói tóm lại, ta càng chứng-tỏ rằng ta yêu Chúa bằng cách kiên-trì nguyện-cầu sám-hối, 
bằng việc đón-nhận các phép bí-tích và làm theo ý Chúa trong mọi việc, tức là ta cũng sẽ 

chuẩn-bị hy-sinh tất cả mọi sự còn hơn để mất tình thương-yêu Thiên-Chúa.” (X. Lm John 
Flader, Is it OK if I love my kids and husband more than God, The Catholic Weekly, 
25/9/2016, tr. 22) 
 
Lời giải-đáp của đấng bậc ở nhà Đạo, nghe rất quen. Quen, đến độ mọi người đều thuộc 
lòng vì tuần nào cũng đọc kinh kệ có những lời như thế. Đọc hết “10 điều răn Đức Chúa 
Trời”, lại đến “6 điều răn Hội thánh”, và còn “8 mối phúc thật”, rồi đến “Thương người có 
mười bốn mối”, ôi thôi cộng lại cũng rất nhiều. Nhiều đến độ người đọc thuộc như cháo, 
nhưng chẳng biết rằng mình sẽ thực hiện được bao nhiêu? Bằng chứng, là kẻ “ăn xin” ngồi 
ở cửa nhà hờ vẫn xếp hàng dài ngồi ở đó, đến quen mặt. 
 
Trước cửa nhà thờ, thì như thế. Còn, trước cổng chùa thì sao? Câu trả lời, nay mời bạn và 
mời tôi, ta nghe truyện kể nhẹ ở dưới, sẽ biết ngay: 
 
“Truyện rằng: 
Có một ông lão kéo một xe gạo nặng nề đang lê bước trên đường vừa đi vừa thở hổn hển... 
Trong có vẻ rất mệt, bánh xe chao đảo va vào một cục đá bên đường, làm cả xe gạo đổ 
nhào xuống hết... Ông lão cố hết sức nâng xe gạo lên, nhưng trong tình thế bất lực và mệt 
mỏi mồ hôi nhễ nhại, trời thì nắng chang chang...Thế là ông ngồi bệt xuống đất luôn... 
 
Trong khi nhìn xung quanh, ông thấy một ngôi chùa, bên ngoài ngôi chùa là những chiếc xe 
hơi đang dựng san sát nhau, trước cảnh tượng nhìn thấy như vậy, vẻ mặt ông có vẻ đăm 
chiêu và phiền não. Ông suy nghĩ và nói thầm: "Người vừa sinh ra thì đã giàu… có kẻ làm 
lụng vất vả cả đời lại chẳng có gì!?" 
 
Một Phật tử nghe thấy và nói: 
-Ông đã đến cửa Phật sao không vào thành tâm cầu nguyện, lại ngồi đây than thân trách 
phận! Ông có thấy chùa Phúc Lai bên kia đường không?  
Cô gái chỉ, ông lão dõi mắt nhìn theo ... 
-Tôi nghe bảo Chùa đó rất thiêng, chả thế mà khách thập-phương cứ kéo đến ùn ùn ... Ông 
xem kìa, những chiếc xe hơi đậu san sát trước cổng Chùa!  
 
Theo lời chị dẫn tận lòng của cô gái, ông Lão nhờ cô gái trông giúp mình xe gạo và bước từ 
từ vào bên trong Chùa theo tiếng chuông ngân… Trước mắt ông, là cảnh tượng một số 
người khác cứ chấp tay và miệng lẩm nhẩm điều gì đó trong miệng không biết? Còn khói 
nhang thì lan tỏa nhiều nơi.  
 
Đứng từ xa nhìn Ông có vẻ ngơ ngác, một Vị tăng bước tới và nói:  
-Thí chủ lần đầu tiên đến đây phải không?" 
-Vâng! thưa Thầy lần đầu con đến nơi cửa Phật nên chẳng biết cầu nguyện ra làm sao? 
Mong Thầy chỉ dạy” 
-Thí chủ thỉnh cầu điều gì? 
Ông Lão quay nhìn những người kia và nói:  
-Con cầu xin đức Phật ban phát sự Công bằng !?” 



-Công Bằng ư? 
-Vâng, thưa Thầy. Con sinh ra trong một Gia đình nghèo khổ, bần hàn không được học 
hành tử tế, từ bé đã phải tự mưu sinh, lớn lên lấy một người vợ nghèo và nai lưng làm lụng 
như trâu bò, để nuôi bầy con nheo nhóc. Cuộc đời khốn khổ cơ hàn cứ thế bám theo con dai 
dẵng. Trong khi có biết bao nhiêu người khác sinh ra trong một Gia đình giàu sang, chẳng 
cần cố gắng mà vẫn sống suốt đời trong nhung lụa. Như vậy, không Công Bằng! Nếu Đức 
Phật linh thiêng xin Ngài hãy ban cho con một ít may mắn của những người kia! 
-Như người kia ư? 
-Chỉ cần nhìn họ là đủ biết họ giàu sang Quý phái cỡ nào rồi! Nhưng người nghèo khổ như 
con không thể hiểu nỗi họ làm gì mà giàu sang lắm vậy?  
-Cái đó tôi không biết? nhưng khi tới đây họ cũng chỉ là Ăn xin cả thôi! 
-Ăn xin ư? thưa Thầy! 
-Đúng ... Ăn xin Cửa Phật! 
-Nhưng nhìn họ giàu sang Quý phái có thiếu gì mà phải đi ăn xin? 
-Sống trên cõi đời này mấy ai thỏa mãn những gì mình đang có. Không tin thí chủ cứ lại gần 
họ xem! 
 
Ông Lão tò mò đến gần mọi người, ép sát tai nghe thử xem họ đang nói những gi? Một anh 
chàng thanh niên khá trọng tuổi mặc áo “suite”, thắt cà vạt trong rất chỉnh-tề, lịch sự nói:  
-Cầu xin đức Phật cứu giúp công ty con khỏi bị phá sản, hàng trăm Gia đình công nhân 
đang trong chờ vào Công ty. Đang trông chờ vào sự chèo lái của con Mô Phật! 
Một người Phụ nữ lớn tuổi ở bên cạnh khóc thút thít nói:  
-Xin người rủ lòng từ bi cho con sức mạnh để chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Xin 
người đừng để con phải chịu những cơn đâu hành hạ, dày vò." 
Có cô Gái trẻ tuổi nọ đứng gần đó khuôn mặt có vẻ buồn rầu ủ rủ cũng nói nhỏ:  
-Năm nay con đã ngoài 30 tuổi, mà vẫn chưa có người yêu thương. Con vô cùng buồn tủi, 
con chỉ xin Ngài linh thiêng cho con chút duyên số để con tìm được một tấm chồng. xin 
Người ban phước, Mô Phật! 
Ông Lão nghe những lời ấy mà lòng cảm động rơi nước mắt. Ông nói lên một tiếng:  
-Tội nghiệp quá! Và đứng dậy bỏ đi tới chổ Vị tăng ngồi.  
-Thưa Thầy họ cầu xin rất nhiều điều, hóa ra họ toàn là ăn xin thật! Con cứ nghĩ trên đời này 
ai cũng Hạnh phúc hơn con, chứ ai biết được họ cũng có nhiều nỗi Khổ đến thế! Ngẫm ra 
Con còn có nhiều điều hơn họ như: bình an, sức khỏe, sự vô tư chẳng hạn và hạnh phúc! 
-Đúng vậy! Cuộc đời công bằng với tất cả mọi người. An phận với thực tại và cố gắng hết 
sức mình để Tự Mình Hóa Giải những khó khăn trong cuộc sống .Đó mới chính là một Cuộc 
Đời Hoàn Hảo. 
Ông Lão nghe xong Tỉnh ngộ. Tiếng chuông vẫn vang trong không gian… xa dần ... xa 
dần… (Truyện kể đọc trên mạng vi-tính)  
 
Truyện kể ở trên mạng, hay trên bục giảng nhà Chúa hay nhà Chùa, cũng đều thế. Nghĩa là: 
có đôi chút gì đó răn-dạy người nghe hãy tìm cho mình một nhân-sinh-quan lành thánh để 
còn sống. Nhân-sinh-quan, hay còn gọi là quan-niệm nhân-sinh/cuộc đời, của con người. 
Mỗi thế thôi. 
 
Nhân-sinh quan, hoặc lời đề-nghị của đáng thánh nhân-hiền Đạo Chúa đôi khi cũng na ná 
như thế. Đấng thánh khuyên mọi người, những lời tưởng chừng dễ quên như sau: 
 
“Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Ngài vào lòng chúng ta,  
nhờ Thánh Thần mà Ngài ban cho chúng ta.  
Quả vậy, khi chúng ta không có sức làm được gì  
vì còn là hạng người vô đạo,  
thì theo đúng kỳ hạn,  
Đức Kitô đã chết vì chúng ta. 
Hầu như không ai chết vì người công chính,  
hoạ may có ai dám chết  



vì một người lương thiện chăng.  
Thế mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta,  
ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi;  
đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta.”   
(Rm 5: 5-8) 
 
Đấng thánh-hiền nhà Đạo, giải thích ý-nghĩa sự chết của Đức Kitô làm bằng cho tình Chúa 
thương ta. Quả thật, Thiên-Chúa-là-Tình-Yêu đã sử-dụng tình-Ngài-thương-ta để giải quyết 
tất cả mọi thứ và mọi sự. Những thứ và những sự, mà tâm-can con người không hiểu trọn 
vẹn nhưng chỉ cảm-nghiệm thôi. 
 
Quả thật, thương-yêu là tất cả mọi sự. Thế nên, tình thương mới giải-quyết được mọi sự 
trong đời. Chí ít, là tình thương-yêu từng khoả-lấp âu-sầu/thù-hận giữa người với người, 
nữa. Giải-quyết, cả những lơ-là/quên-lãng từ phía con người, thật không khó.  
 
Quả thật là: mọi sự việc trong đời, không do tự ta mà có cũng không tự ta mà ra. Nhưng đã 
có bàn tay định-vị mọi thứ mà người nhà Đạo chúng ta quen gọi là “Ân-huệ Chúa ban”. Ân-
huệ ấy, Ngài ban cho ta cách “nhưng-không”, tức: không do tài cán hoặc công-lênh nào của 
ta hết. 
 
Tình-yêu Thiên-Chúa cũng thế. Trong yêu-thương nhau, thương-yêu mọi người, Ngài luôn 
đi bước trước. Ngài thương-yêu con người và mọi loài trước cả khi con người biết đối-đáp 
tình Ngài ban ra, nữa.  
 
Nói theo ngôn ngữ người trần-tục qua thi-ca và âm nhạc, là nói trong tiếng hát vẫn cừ bảo: 
 
“Anh yêu tình nở muộn 
Chiều tím màu mến thương 
Mắt biếc sầu lắng đọng 
Đèn thắp mờ bóng đêm. 
 
Từng bước từng bước thầm 
Khi người yêu không đến 
Tuổi xuân buồn lặng căm 
Đi trong chiều mưa hoang 
Đời biết ai thương mình.” 
(Y Vân – bđd) 
 
Nói và hát như thế vẫn chưa đủ. Có lẽ cũng nên nói bằng truyện kể để minh-hoạ điều mình 
vừa nói, rất như sau: 
 
“Phú ông nọ, sau khi bỏ thời-gian gần trọn cuộc đời mình rồi, nay mới nghĩ chuyện tìm một 
người để thương-yêu thành gia-thất. Sau thời-gian dài tuyển chọn, ông tìm ra được 3 người 
tương-đối rất vừa ý. Vào vòng cuối, ông đưa cho 3 người vợ tương-lai mỗi người một nghìn 
quan tiền và đề-nghị các nàng hãy ra đi mua thứ gì khiến nó tràn ngập căn phòng tân-gia 
cũng là tân-hôn của ông. 
 
Cô vợ tương-lai thứ nhất mua rất nhiều bông hoa đẹp khiến phân nửa căn phòng đầy 
hương-hoa thơm đẹp. Người thứ hai lại khác. Cô mua rất nhiều bóng bay và làm ngập ba 
phần tư căn phòng toàn những bóng cứ bay bay. Người thứ ba, quyết-định mua chỉ một 
ngọn nến nhỏ nhưng lại khiến căn phòng của hai vợ chồng sẽ tràn đầy nhiều ánh-sáng, rất 
thương-yêu.  
 
Cuối cùng, phú ông bèn chọn người vợ tương-lai có ý-tưởng nhiều sáng-tạo nhất, đó là 
người thứ ba, đã được chọn.” 



 
Câu truyện kể trên tuy không có gì độc-đáo sắc nét, nhưng hy vọng sẽ để lại cho người đọc 
là bạn và tôi, ta sẽ có nhiều quyết-tâm độc đáo hơn nữa. 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Vẫn luôn tìm 
ý-tưởng độc-đáo  
và độc-chiêu 
để giới thiệu với mọi người          
và với mình.  
 
    
 
           

 



 

  

18.“Đừng sợ bạn ơi hãy đứng thẳng lên!” 
ca ngợi quê hương.. của chúng ta 

bằng niềm tin chứa chan trong tim..  
người thanh niên.” 

(Lê Hựu Hà – Bài Ca Tuổi Trẻ) 
(Mt 8: 26/Mc 4: 40) 
 
Quả rất đúng! Là thanh niên, hay bạn hiền của mọi người, có gì mà sợ cơ chứ! Sợ cũng đâu 
giải quyết được gì, cho nên tội! 
 
Quả là, người đời có sống ở đời rất nhiều năm, vẫn cứ sợ. Sợ ma. Sợ quỷ. Sợ bóng, sợ 
vía, sợ cả những gì chẳng đáng sợ, rất bao giờ. 
 
Quả thật nhà Đạo xưa nay nhiều người cũng có sợ. Sợ tội, sợ lỗi, sợ cha cố, sợ cả ma sơ 
vốn rất hiền như được kể ở bài hát “Em hiền như ma sơ”. Nói chung là sợ tất cả mọi ông lơ 
mơ/lờ mờ, rất linh mục. Không tin ư? Vậy thì, mời bạn/mời tôi, ta theo dõi những giòng kế 
tiếp, hạ hồi sẽ hiểu. 
 
Vâng, cứ như người nghệ sĩ ngoài đời, ta nên hát đã rồi tính sau. Hát rằng: 
 
“Một nụ hoa trên mái tóc hững hờ 
một tình thương cho cuộc sống đang chờ đang đợi ta 
đừng vùi tương lai kiếp sa hoa 
đừng vì tin yêu trong e ngại với rụt rè hỡi những người thân tuổi trẻ 
 
Đừng nhìn tương lai với những lo sợ 
đừng nhìn tha nhân trong nỗi nghi ngờ hay dèm pha 
đừng sợ chông gai vướng chân ta 
đừng ngại gian lao suốt tâm hồn sáng chân người 
đang trên đường dựng đời mới 
(Lê Hựu Hà – bđd) 
 
Hát thế rồi, lại cứ thêm đôi câu “rất không sợ”, như sau: 
 
“Đừng sợ bạn ơi hãy đứng thẳng lên 
ca ngợi quê hương.. của chúng ta 
bằng niềm tin chứa chan trong tim..  
người thanh niên 
 
Đừng sợ bạn ơi hãy đứng thẳng lên 
cuộc đời đang.. dang tay đón ta 
bằng yêu thương ta đi xóa tan..  
mọi căm hờn.” 
(Lê Hựu Hà – bđd) 
 
Vâng. Hãy đứng thẳng lên” mà “ca ngợi quê hương chúng ta”. Và “Hãy đứng thẳng lên” vì 
“cuộc đời đang dang tay đó ta bằng yêu thương”. 
 
Vâng. Đừng sợ bạn ạ! Hãy cứ hát những câu như: 
 
“Đừng ngồi yên nghe tiếng khóc quanh mình 



đừng ngồi yên trên nhung gấm vô tình hỡi bạn thân 
đừng vùi lương tri dưới gót chân 
đừng nhìn tha nhân đang kêu gào chống ngục tù xin công bằng 
đòi cơm áo 
 
Đừng đùa vui khi đói khát vẫn còn, 
đừng đùa vui khi áp bức vẫn còn nhân loại ơi! 
đừng làm quê hương thêm tả tơi, 
đừng khoe khoang trên những xác người, 
đã ngã gục chết cho đời được thêm vui.” 
(Lê Hựu Hà – bđd) 
 
Vâng. Quả thật có như thế. Như thế giống như thể nhà Đạo mình, cũng thấy đôi ba sự-kiện 
khiến bạn và tôi, ta suy-nghĩ thêm để rồi có quyết định chính-đáng cho đời mình. Những 
quyết-định như vừa rồi, bần đạo bắt gặp được đôi giòng chảy ở đây đó, những bảo rằng: 
 
“Đừng bao giờ trách móc bất cứ ai trong cuộc sống của bạn. Người tốt sẽ cho bạn 
Hạnh Phúc.  Người xấu cho bạn Kinh Nghiệm.  Người tệ nhất cho bạn đôi bài học. 
Và,  người tuyệt vời nhất sẽ cho bạn nhiều kỷ niệm. 
 
Đừng hứa khi đang vui! Đừng trả lời khi đang nóng giận! Đừng quyết định khi đang buồn! 
Đừng cười khi người khác không vui! Cái gì mua được bằng tiền, cái đó rẻ. Ba năm học nói, 
một đời học cách lắng nghe. Chặng đường ngàn dặm luôn bắt đầu bằng 1 bước đi. Đừng a 
tòng ghen ghét ai đó, khi họ chẳng có lỗi gì cả đối với ta.  
 
Rừng tuy có nhiều cây đại thọ sống cả ngàn năm, nhưng người sống thọ chỉ 100 tuổi, 
cũng không nhiều. Bạn có thọ lắm cũng chỉ sống đến 100 tuổi, tức: một tỷ-lệ 1 trên 
100.000 người mà thôi. Nếu sống được những 70 tuổi, bạn sẽ còn 30 năm nữa. Nếu bạn thọ 
80 tuổi, bạn chỉ còn 20 năm. Vì lẽ bạn không còn bao nhiêu năm để sống và bạn không thể 
mang theo các đồ vật mình có; thế nên, đừng tiết kiệm quá mức. Ttrên 50, hãy mừng từng 
năm; qua 60, ta mong hàng tháng, đến tuổi 70 ta đếm mỗi tuần, và ở tuổi 80 ta đợi vài ngày, 
90 tuổi, ta ngơ ngác một mình với những phút giây dài thăm thẳm!  Bạn nên tiêu bớt những 
món cần tiêu thụ và thưởng thức những gì nên thưởng thức, rồi tặng cho thiên hạ những gì 
mình có thể cho đi, nhưng đừng để lại cho con cháu thứ gì hết. Bởi, chẳng bao giờ ta muốn 
chúng trở thành kẻ ăn bám. 
 
Đừng quá lo những gì sẽ xảy đến với chính mình sau khi bạn đã ra đi, vì một khi đã trở về 
với cát bụi, bạn sẽ chẳng còn bị ảnh hưởng bởi lời khen hay tiếng chê bai nữa đâu, mà sợ. 
 
Đừng lo nhiều về con cái bởi chúng có phần số của chúng và chúng sẽ  tự tìm cách sống 
riêng tư của chúng. Đừng trở thành nô lệ của con cái. Cũng đừng mong chờ nhiều ở con cái. 
Con cái, chúng biết lo-toan cho cha mẹ, dù chúng có lòng nhưng vẫn bận rộn với công ăn 
việc làm hoặc ràng buộc nào khác nên chúng không thể giúp gì cho bạn được. Con cái, 
chúng thường vô tình, nên có thể sẽ tranh giành của cải của bạn, ngay cả khi bạn còn sống. 
Và có khi chúng còn muốn cho bạn chết sớm để thừa hưởng tài-sản của bạn. Các con của 
bạn lại sẽ cho rằng việc chúng thừa hưởng gia-sản là chuyện dĩ nhiên nhưng, ngược lại, bạn 
không thể đòi dự phần vào tiền bạc của chúng được. 
 
Với những người thuộc lứa tuổi 60 như bạn, đừng đánh đổi sức khoẻ với  tài-lực nữa. Bởi lẽ, 
tiền bạc có thể vẫn không mua được sức khoẻ, dù một chút.  
 
Khi nào thì bạn thôi làm giàu? Và, có bao nhiêu tiền mới cho là đủ? Tiền muôn, tiền triệu hay 
cả mấy chục triệu? Dù bạn có cả ngàn mẫu ruộng, cũng chỉ ăn khoảng 3 lon gạo mỗi ngày 
mà thôi. Dù có cả ngàn dinh cơ/biệt-thự, bạn cũng chỉ cần  một  chỗ chừng 8 mét vuông để 
ngủ/nghỉ ban đêm. Vậy, bao lâu bạn có đủ thức ăn và tiền bạc để tiêu pha là tốt rồi. Nên, 



bạn hãy sống cho vui vẻ. Gia đình nào cũng đều có chuyện buồn phiền  riêng của 
mình.  Đừng so sánh với người khác về danh vọng và địa vị trong xã hội và con ai thành đạt 
hơn, nhưng hãy so sánh hạnh phúc, sức khỏe và tuổi thọ, thôi.  
 
Đừng lo nghĩ những chuyện mà bạn không thể thay đổi vì sẽ chẳng làm được gì, lại còn làm 
hại cho sức khỏe của mình nữa. Bạn phải tạo an-lạc và tìm hạnh phúc cho chính mình. Hãy 
luôn phấn-chấn, chỉ nghĩ đến chuyện vui sống và làm những việc mình muốn làm mỗi ngày 
một cách thích thú; có như thế, thì bạn thật đã hạnh phúc sống từng ngày rồi. 
 
Một ngày qua đi là một ngày bạn để mất rất nhiều thứ, nhưng một ngày trôi qua trong hạnh 
phúc là một ngày bạn có được rất nhiều sự. Khi bạn vui thì mọi bệnh tật sẽ lành lặn. Khi bạn 
hạnh phúc thì mọi bệnh sẽ chóng hết. Khi bạn vui tươi/hạnh phúc thì bệnh tật sẽ chẳng héo 
lánh, đến bao giờ. Với tính khí vui tươi cộng với thể thao/thể dục cho thích-đáng, thường 
xuyên ra ánh sáng mặt trời, thay đổi thực phẩm đủ loại, uống thuốc bổ vừa phải, hy vọng 
bạn sẽ sống thêm 20 hoặc 30 năm tràn-đầy sức khỏe. Hãy biết trân quý những gì tốt đẹp ở 
quanh mình. Còn bạn bè/thân thuộc nữa, họ đều muốn bạn thấy trẻ trung và có người cần 
đến mình. Không có họ, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy bơ vơ lạc lõng. (trích bài của vô danh) 
  
Chuyện vui sống ở đời, lại đã có lời khuyên răn cũng khá dài như ở trên, tức: không sợ tuổi 
già, cả đến cái chết, cũng đều thế. 
 
Ở nhà Đạo khi xưa cũng có trường hợp sợ và hãi như trình thuật Tin Mừng từng ghi lại, 
rằng: 
 
“Các ông lại gần đánh thức Người và nói:  
"Thưa Ngài, xin cứu chúng con,  
Kẻo chúng con chết mất!"  
Đức Giê-su nói:  
"Sao nhát thế,  
hỡi những người kém lòng tin!" 
(Mt 8: 26) 
 
Nhà Đạo hôm nay không còn thấy những chuyện sợ sệt này/khác, như sợ ma/sợ quỷ, sợ 
tội/sợ lỗi hoặc không hiểu lẽ Đạo, trong đời. Nhưng, nay lại có nỗi sợ rất đáng sợ, là: 
chuyện nhiều đấng bậc giảng-dạy nhiều điều về Lời Chúa, như câu nói: 
 
“Nước Thiên Chúa giống như hạt cải,  
lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất.  
Nhưng khi gieo rồi,  
thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ,  
cành lá xum xuê,  
đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng."  
(Mc 4: 31-32) 
 
Làm sao hiểu tường-tận Lời Vàng ghi ở trên?  
 
Rất may là, ở trời Tây, có bậc thày thần-học, lại đã diễn và giảng đôi điều về Nước Trời 
bằng những lời cụ-thể, để mọi người hết sợ. Thế nên, trang mạng www.TâmLinhVàoĐời.net 
có chuyển cho bần đạo đôi ba ý/lời giảng giải của đấng bậc thày dạy thần-học Kinh-thánh ở 
Hoa-kỳ có giòng chảy về Vương Quốc Nước Trời, như sau: 
 
“Ngay ở đây, ta thấy vấn-đề cần định-nghĩa cụm-từ “Vương Quốc Nước Trời”, một lần nữa! 
Tựa hồ như tác-giả Mátthêu thường tránh-né không nêu danh-tánh Chúa ra mà không tỏ 
lòng tôn-kính tính thánh-thiêng của Ngài.  
 



Thế nên, thay vào đó, tác-giả lại đã sử-dụng thành-ngữ “Vương Quốc Thiên-Đàng” cách rõ 
ràng. Thế nhưng, ta vẫn có khuynh-hướng hiểu Thiên-Đàng là Vương Quốc, như thể Đức 
Giêsu cốt ý đề-cập đến những gì không phải ở dưới đất này, mà chỉ nói chuyện trên trời, mà 
thôi. Hoặc, Ngài cũng không nói đến cuộc sống đời này mà là sự sống mai ngày sẽ xảy đến. 
Điều đó, cũng không xa sự thật, chút nào hết. 
   
Muốn hiểu ý Đức Giêsu cho thật rõ, ta cũng nên tách-bạch hai chuyện tôn-giáo và chính-trị, 
và chuyện luân-thường đạo-lý cũng như kinh-tế thế-giới hồi đầu thế-kỷ, cho rõ ràng. Đúng ra 
thì, “Vương Quốc Của Chúa” mà ta có thói quen gọi là “Vương Quốc Nước Trời” là thế-giới 
này, ở nơi đây. Là, chốn miền trong đó Chúa, chứ không phải Cesar, đang ngự-trị trên 
ngai vàng của Ngài ở trạng-thái như thế ấy. Và, rõ ràng là: Thiên-Chúa, chứ không phải 
Cesar, đã mở rộng vòng tay yêu-thươngvà Ngài đảm-trách việc quản-cai "Vương-Quốc" 
này thật trọn-hảo.  
 
Cùng lúc, đây là ý-niệm hoàn-toàn có tính tôn-giáo và chính-trị, thôi. Cũng cùng lúc, thành-
ngữ này lại mang tính-chất rất đạo-đức và kinh-tế-học. Thiên-Chúa quản-trị thế-giới cách ra 
sao? Ngài muốn cai-quản thế-giới này như thế nào, ư? Có thế nào đi nữa, thì dứt-khoát 
đấy không là thiên-đàng hiểu như nơi chốn ở trái đất này, mà thôi. 
   
Như ta thấy, với nhóm người sống ở Do-thái, tức: các vị chủ-trương khải-huyền như ông 
Gioan từng chứng-tỏ, thì "Vương Quốc Nước Trời" khi trước được hiểu như thực-tại xảy 
đếntrong thời tương lai. Điều này thật không đúng! Bởi, đó không là chuyện tương-lai mai 
ngày, mà là thực-tại tùy việc Thiên-Chúa can-thiệp bằng quyền-uy cao-cả của Ngài trong 
mọi vấn-đề liên-quan đến nhân-loại, để Ngài mang hoà-bình và công-chính đến với thế-gian 
đang sa-lầy trong áp-bức/bất công gần như tuyệt-vọng. 
   
Phần lớn các kẻ tin đều được chuẩn-bị giúp-đỡ để "Vương Quốc" của Ngài thành hiện-thực. 
Sự việc này, hoàn-tất tốt đẹp hay không, chỉ do quyền-uy/sức mạnh của Thiên-Chúa mà 
thôi. Và, dù các vị chủ-trương khải huyền một cách không mấy sáng-sủa về "Vương Quốc" 
đang trờ tới, thì các ngài vẫn nhận-thức rõ là điều ấy sẽ khách-quan và hữu-hình đối với mọi 
người, theo cách khác biệt, có tốt/có xấu. 
   
`Tuy nhiên, việc này lại góp thêm một cung-cách khác để diễn-nghĩa về “Vương Quốc Nước 
Trời”. Thế tức là, thay vì ta chờ Chúa can-thiệp khải-huyền, thì chính Ngài là Đấng đang đợi 
ta khởi-đầu cuộc cách-mạng xã-hội. Thật ra, cả hai cách diễn-nghĩa thế nào là “Vương 
Quốc, Nước của Chúa” dù theo phương-pháp nào đi nữa, đều là giải-đáp khả-thi, nếu như 
nhân-loại có cố-gắng. 
   
Và, sự việc Thiên-Chúa can-thiệp theo cách khải-huyền lại khác với cuộc cách mạng xã hội 
do Ngài thực-hiện. Và Đức Giêsu, bằng vào sự việc dứt-bỏ hy-vọng của ông Gioan nhờ khả-
năng riêng của con người, Ngài đã loan-báo quyết-định của Thiên-Chúa rồi. 
   
Sao ta dùng cụm-từ "Vương Quốc Nước Trời" thay cho “Cộng đồng dân Chúa”, tức từ-vựng 
mang ý-nghĩa về một thế-giới do nam-nhân độc-trị như “vua/quan”, lãnh chúa", chứ?  
   
Có nhiều lý-do để bảo rằng: cụm-từ “Vương Quốc” tạo vấn-đề như Tân-Ước bản Hy-Lạp đã 
chuyển từ tự-vựng “basileia” ra. Có điều là: chữ “Vương” là tự-vựng mang tính “kẻ cả”. Thêm 
vào đó, chữ “quốc” lại là thành-phần ngôn-ngữ khiến cho tự-vựng này thêm phần "nổ lộp 
độp", dù ta nói đến nơi-chốn, địa-danh hay tên gọi của khu-vực địa-lý nào đó, cũng vậy. 
   
Và, thêm một vấn-đề nữa, là: nói như thế tức như thể ta đang sử-dụng ngôn-ngữ của thế-
giới hiện-thời mình đang sống, lại xuất-hiện vị vương-quân nào đó đang cai-trị hết mọi 
người. Để cho chắc, ta cứ thử nhìn vẻ xa hoa tráng-lệ ở các lễ hội mừng chúc vua quan/lãnh 
chúa còn sót lại với thế giới hôm nay, như: nữ-hoàng Êlisabét đệ II của nước Anh chẳng 



hạn, vai-trò của bà chí mang ý-nghĩa truyền-thống và lễ-tân thôi, chứ bà không có quyền-
hành gì thực-thụ. 
   
Với thế-giới Địa-Trung-Hải, là khu vực quanh đó Đức Giêsu hạ sinh, thì: vua quan/lãnh chúa 
thực-sự vẫn có uy có quyền. Và, điều này không chỉ ngôn-sứ khải-huyền người Do-thái mới 
quan-tâm đến qui-định của vua, tức “Basileia” ở thế-kỷ đầu, thôi. Cụm-từ “Basileia”, là chủ-
đề thường thấy ở thế-giới Hy-Lạp. Và vấn-đề đặt ra là thế này: làm sao quyền-lực trần-gian 
lại thực-hiện theo cách công-bình đầy nhân-tính, được? Tin Mừng do các tác-giả viết, vẫn 
cứ phải vật-lộn mọi tương-phản nên mới bảo rằng: quyền-lực chốn gian-trần và uy-quyền 
của Thiên Chúa vẫn có thể thành chuyện hiện-thực được hết. 
   
Khi Đức Giêsu sử-dụng cụm-từ “Vương Quốc Nước Trời”, là Ngài muốn nói đến thế-gian do 
Thiên-Chúa trực-tiếp đảm-trách, ngay lập tức. Thế-gian sẽ ra sao, nếu Thiên-Chúa ngồi trên 
ngai của Cesar? Chính vì thế, nên “Vương Quốc Nước Trời” là biểu-tượng lý-tưởng nhất để 
diễn-tả cuộc sống con người vốn vinh-thăng, được kêu gọi vào qui-định của con người cũng 
như trật-tự ở xã-hội. Cụm-từ nào không có nghĩa là “vương-quốc” giống như thế, có thể sẽ 
làm mất đi tính thách-thức cả về chính-trị lẫn tôn-giáo, nữa. 
   
Có thành-viên nọ thuộc nhóm “Chuyên Đề về Đức Giêsu” đề-nghị: ta nên dịch tự-vựng Hy-
Lạp nào có nghĩa “qui-định ở đế-quốc của Thiên-Chúa” để nhấn-mạnh sự tương-phản đối lại 
với qui-định về lề-luật ở đế-quốc La Mã của Cesar. Có điều là, khi ta sử-dụng hình-thái 
đường ranh xã-hội mang tính then-chốt cốt lật-đổ nền chính-trị nào đây, bởi thế nên tôi chủ-
trương duy-trì cụm-từ “Vương Quốc” chứ không phải từ-vựng “Cộng-Đồng” như thành-viên 
nọ đề-nghị. 
 
Khi dùng từ-vựng “Cộng-Đồng” để diễn-tả tính thân-ái, có lẽ tôi sẽ để mất đi tính thách-thức 
về chính-trị và tôn-giáo nơi lời dạy của Đức Giêsu. Nhưng các từ-vựng như: Vương-quốc, 
Quyền-uy và Vinh-quang là có ý gì? Điều đó, có phải để nói về Thiên-Chúa hay Cesar, 
không? Dù sao đi nữa, nếu sử-dụng cụm-từ “Cộng-đồng” thay cho “Vương quốc” thì cũng 
được, nhưng với điều-kiện là cụm-từ này phải bao gồm ý-nghĩa thách-thức lật-đổ tình-trạng 
xã-hội và tính chính-trị then-chốt có trong từ-vựng ấy, mới được. 
   
Dùng ví-dụ cụ-thể, ta sẽ hiểu rõ hơn. Hãy tưởng-tượng trường-hợp cộng-đoàn tín-hữu ở Đức 
hồi thập niên 1930’ lại cứ gọi danh-hiệu Đức Giêsu bằng từ “der Fũhrer” chẳng hạn, đồng 
thời còn nhấn mạnh là: trên đời này duy-nhất chỉ có một “Fuhrer” mà thôi, thì tự thân, tiếng 
Đức thường có từ-vựng cũng mang nghĩa “lãnh tụ” giống như thế. Vậy thì, khi Hitler xuất-
hiện trên chính-trường, rõ ràng là các tín-hữu Đạo Chúa chỉ muốn coi  Đức Giêsu là lãnh-tụ 
của họ mà thôi, chứ không phải Hitler hoặc ai hết. 
   
Bởi thế nên, ta có thể sử-dụng bất cứ bản dịch nào để nói về “Vương Quốc Nước Trời” đều 
được cả, nhưng nên nhớ: điều đó sẽ lại có nghĩa phụ-thuộc và mang âm-hưởng của một bội-
tín cũng rất cao. Cũng hệt thế, khi gọi Đức Giêsu là Chúa, là ta có ý bảo: Cesar kia không 
phải thế. 
   
Hãy dịch cụm-từ “Đức Chúa” bằng thành-ngữ đương-đại nào ta cho là thích-hợp đều được, 
với điều kiện là người dịch có gọi như thế, cũng không bị những người phía bên kia ám-hại, 
là được. (x. Cựu lm John Dominic Crossan, Đức Giêsu từng giảng và dạy những gì, 
www.tamlinhvaodoi.net 29/4/2015)" 
             
Thành ra, trong cuộc sống ở đời hoặc trong Đạo, luôn có vấn-đề hiểu lầm hoặc hiểu sai lạc 
những gì được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, qua các bài chia sẻ Lời Chúa ở bục giảng.  
 
Để thay đổi bầu khí về Nước Trời cho nhẹ nhàng, nay lại xin đề-nghị bạn/đề-nghị tôi, ta 
nghe thêm một truyện kể ngăn ngắn có những giòng kể lể như sau:  
 

http://www.tamlinhvaodoi.net/


“Trưa hôm ấy, trên đường đi làm, trong đầu tôi đang miên man nghĩ đến hoàn cảnh của anh 
Huỳnh Hữu Hội mà quý bạn đang nhắc nhở với sự luyến tiếc... Đến đường Nguyễn Đình 
Chiểu (Phan Đình Phùng cũ), tôi chợt thấy bên đường có một chị bán vé số vừa đi vừa gõ 
cây gậy để dò đường. Nhưng lạ là trông mặt chị ấy có vẻ tươi vui rạng rỡ mặc dù trời đang 
nắng như đổ lửa. 
   
Không dằn lòng được, tôi cởi xe lên lề và dừng chị lại bằng cách cầm cậy gậy của chị rồi 
mua vé số cho chị. Ngày thường, tôi mua vé số giúp người mù, trả lại vé số cho họ, vậy là 
xong, rồi đi. Không hiểu sao lần này tôi lại hỏi: 
- Chị ơi, chiều tối làm sao chị về nhà được ? 
- Dạ quen rồi. 
- Ủa mà nhà chị ở đâu ? 
- Dạ ở Củ Chi ? 
- Chà, xa quá rồi làm sao chị về? (Củ Chi cách SG khoảng 30 km) 
- Dạ quen rồi. 
- Thôi chị cất tiền vô túi xách đi. Chị cất luôn vé số đi, tặng lại chị ...(Thấy túi xách xẹp lép, 
hình như không có gì hết). Chị không đem theo nước uống sao ? 
- Dạ quen rồi. 
- Thôi chị lấy chai nước này nghen. Để tôi chế thêm chút trà. 
- Dạ ... 
 
Tôi lên xe chạy trước, đến ngã tư, dừng đèn đỏ, tôi lại leo xe lên lề nhìn ngược lại xem chị 
bán vé số ra sao. Chị ấy đang đi đến dần. Đúng là chị ấy luôn tươi cười rạng rỡ, cứ gõ gậy 
mà đi từ từ chớ không lên tiếng rao bán vé số gì hết… 
 
Sau khi rời chị bán vé số, tôi lại nghĩ về anh bạn thân nọ và không khỏi có sự đối chiếu về số 
phận. Vậy là ai khổ hơn ai ? Rồi tôi không khỏi liên tưởng tiếp về các anh bạn khác cũng đã 
ra đi cùng một cách. Mỗi người hẳn có một hoàn cảnh nào đó mà chúng ta đều thông cảm 
và tôn trọng. Nhưng có lẻ quý bạn ấy đều không "quen" với hoàn cảnh mới thời kỳ đó nên 
các bạn ấy đã chọn giải pháp để ở lại vĩnh viễn với tuổi đôi mươi.  
   
Ngẫm lại mẫu đối thoại ngắn ngủi mà tôi đã trao đổi với chị bán vé số , tôi thấy chính mình 
phải xem xét lại nhiều điều mà tôi đã thường xem là chân lý: Đối với tôi, nhu cầu số 1 đối với 
cơ thể là không khí - còn nước là nhu cầu cấp thiết số 2 , không thể thiếu: sai rồi! Khi cần đi 
tìm chỗ mới lạ tôi đều dò xem bản đồ trước, hoặc tìm trong Google, ghi lại địa chỉ vào giấy 
cho dể tìm v.v...  không cần vậy! 
 
Đến tuổi này, không còn ganh đua với ai nữa, nên tìm cho mình một triết lý sống : có cần 
chăng? Đối với những người sáng mắt như chúng ta có khả năng nhận biết được nhiều màu 
sắc. Nhưng sự phân biệt hai màu xanh đỏ đã làm khổ hàng chục triệu con người trong hàng 
chục năm và gây bao nhiêu cảnh sanh ly, tử biệt. Còn đối với chị bán vé số, màu xanh hay 
màu đỏ đều không có ý nghĩa gì hết. Tình người đối với chị là quan trọng hơn cả. Điều này 
đáng để chúng ta suy gẫm. 
 
Tạo hóa không ban cho chị đôi mắt nên cũng không cho chị nước mắt để khóc. Ông trời chỉ 
cho chị cái miệng nguyên vẹn để cười mà thôi ! Chúng ta chỉ cần làm một phép tính đơn 
giản sẽ giật mình vì với nụ cười không bao giờ tắt trên môi ấy, mỗi tháng chị có thể di 
chuyển đoạn đường dài bằng từ Sài Gòn ra Hà Nội !  
 
Trong nghề kinh doanh "sự may rủi" của chị, chị bán vé số chỉ có một triết lý đơn giản để 
vượt qua mọi nhọc nhằn là: quen rồi! Chị chỉ có ước mơ là bán hết xấp vé số. Việc này được 
hay không cũng tùy thuộc sự may rủi của chị mỗi ngày, nhưng đối với chị, được hay không 
thì cũng "quen rồi!" Ôi! Đối với triết lý sống rất đơn giản "Quen rồi" của chị, tôi chỉ còn biết 
nói là:   Thương quá! 
 



Xin cám ơn chị đã cho tôi thêm một bài học về cách sống ở đời: hãy sống đơn giản với 
những gì tạo hóa ban tặng và làm quen với mọi nhọc nhằn hay nghịch cảnh để có thể vượt 
qua tất cả mọi thử thách trong đời.” (truyện kể trích từ điện-thư do bạn bè gửi) 
 
Đọc truyện trên thư-điện, hẳn bạn và tôi, ta đều đã nghe quen những chuyện như thế. 
Nhưng vẫn thấy nó làm sao ấy. Nếu vậy, nay đề-nghị tôi và bạn, ta quay về bài hát của 
nghệ sĩ họ Lê khi xưa vẫn từng hát để làm kết luận bài phiếm “rất đáng sợ” vì hơi bị “vớ 
vẩn”, như sau: 
 
“Đừng sợ bạn ơi hãy đứng thẳng lên 
cuộc đời đang.. dang tay đón ta 
bằng yêu thương ta đi xóa tan..  
mọi căm hờn.” 
(Lê Hựu Hà – bđd) 
 
Thật đúng thế. Chỉ “bằng yêu thương ta đi xoá tan mọi căm hờn”, xoá cả nỗi sợ sệt vì mọi lý-
do, trong đó có cả lý lẽ do những người tưởng rằng đã hiểu nhưng chưa biết ngọn ngành về 
lý-tưởng của Vương Quốc Nước Trời, đó chính là tình yêu-thương hết mọi người mà thôi. 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Khi xưa vẫn rất sợ đủ mọi thứ 
Nay chỉ còn mỗi một nỗi 
Sợ rằng cứ làm thinh và làm biếng mãi, 
Sẽ không xong. 
 
 
  
  
 



 
  
  

19.“Xanh xanh đôi hàng mi”, 
Tôi có người em nhỏ  

Xanh xanh đôi hàng mi 
Môi hồng vừa đương độ 
Chưa biết sầu biệt ly.” 

(Nguyễn Hiền/Thiệu Giang - Người Em Nhỏ)  

 
(Êphêsô 5: 1-2) 
 
Nghe anh hát, tôi lại bảo: có người Em nhỏ nào mà chẳng vẫn “xanh xanh đôi hàng mi” cơ 
chứ! Nếu không thì, ai ai cũng sẽ gọi người ấy là “em họ” hoặc “Em” theo nghĩa học trò, 
người xa kẻ lạ ít tuổi hơn. Ngôn-ngữ người mình văn-hoa là như thế. Văn hoa, có nghĩa 
như gió thoảng/mây trôi lại mang tính thi-ca, ngọc ngà ướt mượt. Chả thế mà, nghệ sĩ nhà 
mình lại sẽ hát thêm:  
 
“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.” 
(Nguyễn Hiền/Thiệu Giang – bđd) 
 
Hỏi rằng: “Giờ Em có nhớ thương”, hay còn hỏi gì đi nữa, cũng bằng thừa. Bởi, đã là người 
em rất nhỏ rồi, thì chắc hẳn ai cũng đều thương, đều nhớ. Thương và nhớ, cả một thánh hội 
toàn những người/anh người chị thân thương, đầy ý-nghĩa. 
 
“Giờ Em có nhớ thương” hay sao đó, vẫn là nỗi nhớ niềm thương của người em hoặc anh 
hoặc chị cứ là dắt tay nhau đi vào vùng trời ở Vương Quốc Nước Trời nay gần gũi có 
những lời nhắn-nhủ, dài muôn thuở, như sau: 
 
“Anh chị em hãy bắt chước Thiên Chúa,  
vì anh chị em là con cái được Người yêu thương,  
và hãy sống trong tình bác ái,  
như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta 
và vì chúng ta,  
đã tự nộp mình làm hiến lễ,  
làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt.” 
(Êphêsô 5: 1-2)  
  
Hôm nay đây, người người trong nhà Đạo lại vẫn nhớ không chỉ mỗi lời nhắn của đấng 
thánh hiền tên gọi Phaolô mà thôi, nhưng còn nhớ cả những lời của Đức Giáo Tông 
Phanxicô hôm rồi gửi đến bà con, những lời như sau: 
 



“Hôm 21 tháng 5 năm 2015, Đức Phanxicô có nhắn-nhủ bà con thân thuộc của vị sĩ-quan 
Cảnh Sát bị bắn chết hoặc bị thương trầm trọng, những lời như: Xã-hội hôm nay, còn mắc 
nợ gia đình ta sự thể là người thân của quí vị đây, đã sống đời chân-phương, ngoan-cường, 
trật-tự.” Đức Phanxicô lại đã ca ngợi các vị đang làm việc trong cơ-quan công-quyền vẫn có 
lòng quả-cảm giúp giùm người bị nạn cũng như đã ngăn chặn các can-phạm hùng hổ, tấn-
kích người hiền ở xã hội. Các sĩ-quan đây như người thân của quý vị, đã không quản-ngại 
mọi hiểm nguy có thể xảy đến với mình, cả mạng sống có khi lại mất đi cũng không nản lòng 
trong khi thi-hành phận-sự trong công-quyền. Tiếc rằng, ở xã hội khác, nay lại để mất đi 
quyết-tâm quả-cảm ấy nên mới gây tai-hại cho mọi người…” (xem tin tức trong tuần trên 
The Catholic Weekly ngày 31/5/2015, tr. 3)     
 
Lời nhắn nhủ, từ các đấng bậc ngoan-hiền ở thánh hội, lâu nay thì như thế. Trong đời đi 
Đạo của mỗi người và mọi người, chắc chắn việc này từng xảy ra cũng không thiếu. Bởi thế 
nên, nghệ-sĩ hôm nay lại có ý/lời ca-tụng những người “em nhỏ” trong đời những lời êm ái 
sau đây:   
 
“Tôi có người em nhỏ  
Xanh xanh đôi hàng mi  
Môi hồng còn đương độ  
Đã biết sầu biệt ly.” 
(Nguyễn Hiền – bđd) 
 
“Sầu biệt ly” đây, có thể là nỗi sầu cũng khó hiểu, do ngộ nhận hoặc sao đó. Nhưng, “sầu ly 
biệt” này có thể là thứ “sầu buồn” như nhận-định của đấng bậc chủ-quản ở chốn chop bu 
nhà Đạo khi ngài nói về tình-trạng của xã-hội hôm nay.  
 
“Sầu biệt ly” hôm nay, không chỉ vì Facebook, Twitter, SMS hoặc nhiều thứ trên vi-tính hoặc 
điện-thoại khôn-ngoan từng đem lại cho cuộc sống vội vàng, chụp-giựt, lười suy-nghĩ.  
 
“Sầu ly-biệt” hôm nay và mai ngày, còn là mối sầu khó tả cứ lai rai, trải dài nơi cuộc sống 
gia-đình không còn theo khuôn phép cũ/xưa, nhưng rất khác. Khác, về tập-tục lẫn lề-luật 
cùng cung-cách phụng-thờ, tin-tưởng, khiến nhiều bậc thức-giả trong Đạo, ngoài đời từng 
bận-tâm tìm nhiều phương-cách để giải-quyết.  
 
Một trong các phương-cách rất thức-thời được đấng bậc chủ quản khi xưa từng tỏ bày bằng 
những ảnh-hình so-sánh cuộc sống có niềm tin với vụ nổ ở vũ trụ năm nào, như sau: 
 
“Khoa học từng nói cho tôi biết thế giới hiện ta đang sống, lại đã bắt đầu bằng vụ nổ Big 
Bang từ lâu lắm. Trong khi đó, niềm tin đi Đạo lại bảo tôi, rằng: Big Bang, chính là vụ nổ do 
Thượng-Đế làm để tỏ-bày Tình Thương của Ngài đối với ta.   
 
Tôi không có khả-năng đưa ra đây bất kỳ chứng-cứ nào mang tính tính khoa-học về niềm tin 
của ta, nhưng đó là một trong các giải-thích đem đến với mọi người sự thoả-mãn tốt đẹp 
nhất tìm thấy được ở quanh ta, cả vũ-trụ vật chất lẫn tâm-tư, cũng như tâm-can của chính 
mình. 
 
Trước nhất, là lượng-mức lớn-lao vẫn trộn lẫn với nhau cách hài-hoà nơi nhân-sinh vũ-trụ, 
vạn-vật. Và rồi, qua khoảng cách thời-gian kéo dài tưởng chừng như vô-tận, nhiều sự-vật 
vững-chãi/chắc-nịch lại đã thành-hình như trăng, sao, tinh-tú, cùng các giải ngân-hà lại đã đi 
vào hiện-thực. Thế-giới vẫn được sắc-màu tuyệt-vời, lộng-lẫy; nhưng lại không có tư-duy, 
cảm-xúc nào thực-tế khả dĩ đáp trả lại tình Thương yêu Ngài từng tạo ra chúng. 
 
Nhiềy tỷ năm qua, mãi cho đến thời mà hành-tinh địa-cầu mở rộng ra để đón chào mọi hình-
thái của sự sống ban đầu mà hiện-hữu. Và rồi, từ biển-khơi, sinh-vật đủ mọi loại cũng từ đó 
bắt đầu chinh-phục đất liền. Và xảy ra, là: tất cả mọi loại-hình cây cối cùng loài thú, cứ thế 



phát-triển nhưng không một hữu-thể nào dù sinh-động cách mấy lại có được ý-thực ứng-đáp 
lại Tình Thương Yêu của Thượng Đế. 
 
Cuối cùng thì, chỉ một số rất ít loài thú mới khởi-sự đứng trụ trên đôi chân hiền của mình mà 
phát-triển sự sống có ý-thức của chúng. Con người, cũng từ từ biến-hoá theo dạng-thức có 
tư duy, xúc-cảm để rồi cuối cùng cũng tự mình biết đáp-ứng với Tình Thương Yêu của Chúa 
Trời là Đấng tạo-dựng nên mình. 
 
Từ vụ nổ Tình Thương Yêu rất Big Bang đến giai-đoạn đáp trả đầy ý-thức đối với Tình 
Thương Yêu của Chúa Trời lại đã kéo dài những 13,8 tỷ năm liền và ngang qua thời-gian dài 
đằng đẳng ấy, Chúa Trời vẫn cứ đợi và cứ đợi. Ngài vẫn đợi mãi, mà không xen vào mọi 
chuyện của bất cứ loài nào. Ngài vẫn kiên-tâm đến vô cùng vô tận, nên đã cho phép mọi sự 
được triển-khai theo nhịp-độ và cung-cách của chính nó.  
 
Con người lâu nay, vẫn rắp ranh tìm-hiểu gốc-nguồn và ý-nghĩa của thế-giới, với thế-gian, 
mặc dù lần rắp ranh đầu thường chỉ dính-dự bằng truyện kể về các thần-linh tranh-chấp với 
các anh-hùng cùng siêu-nhân. 
 
Và rồi, dân con Israel lại đã biết tin tưởng vào chỉ một Chúa Trời và phát-triển niềm tin-tưởng 
ấy viết lại cuộc hành-trình đầy đạo-đức lẫn tâm-linh của mình thành truyện kể. Hành-trình 
này khởi từ ý-tưởng về sự lớn lao/cao cả và trả đũa với hận-thù (Kn 4: 17-24), và rồi tuần tự 
dấy lên ý-tưởng tôn-trọng phẩm-cách của mọi giống nòi cùng quyền-lợi của loài khác từng 
tuôn chảy từ phẩm cách này như sách Xuất hành từng nói đến (Xh 20: 1-17). Rồi từ đó, lại 
có ý-tưởng diễn-tả đòi hỏi mọi loài phải yêu-thương kẻ đồng-loại cùng như phải yêu thương 
lẫn nhau như sách Lêvi còn viết dặn (Lv 19:18), và cả việc thương yêu Chúa Trời như Ngài 
từng yêu-thương hết mọi loài (ĐNL 6: 4-9); (Giôna 4: 9-11).  
 
Từ đó đến nay, vẫn có những bước chân âm-thầm tiến về phía trước hoặc lui về dĩ-vãng, 
như truyện kể về sự tăng-trưởng đạo-đức cũng như tâm-linh phản ánh sự tăng-trưởng trong 
thiên-nhiên. 
 
Có một vị tên là Giêsu, đến từ Đức Chúa, đã tiếp-nhận mọi sự tốt đẹp từ truyện này, nhưng 
Ngài còn đưa câu truyện tạo-dựng của Chúa Trời đi xa hơn bằng cách trưng cho thế-giới 
một mức-độ thương yêu từng phản-ánh từ vụ nổ tình-thương của Đức Chúa trong tạo-dựng. 
Ngài làm thế, để rồi có hy-vọng là mọi người và mọi loài lại sẽ noi gương bắt chước tình 
thương yêu này và phát-triển nó trong tăng-trưởng.  
 
Đức Chúa xưa nay, vào mọi lúc, vẫn đợi chờ cho sự tăng-trưởng này được thành-tựu; và 
nếu cần, Ngài còn chờ, còn đợi mãi bao lâu kế-hoạch thiên-định được thực-hiện. Thiết 
tưởng, mục-tiêu tối hậu của kế-hoạch Ngài đưa ra là loài người sẽ phải tiếp-tục tặng-trưởng 
mãi cả về mặt đạo-đức lẫn tâm-linh, theo cách nào đó, cho đến khi biến thế-giới trở về lại với 
tình thương-yêu từ đó nó xuất xứ. Thật ra, chẳng ai biết được sự việc ấy mang hình-thức 
như thế nào, nhưng ai cũng tin tưởng là đó là mục-tiêu tối-hậu của loài người. Dù có trải dài 
thêm 13 hoặc 14 tỷ năm hoặc hơn nữa, cũng được đi, vì Đức Chúa đã biết chờ, thì Ngài sẽ 
còn chờ, còn đợi mãi cũng không sao. 
 
Đức Giêsu khi xưa từng sống chỉ cách nay có hơn hai ngàn năm, tức một khoảnh-khắc rất 
nhỏ so với cả tỷ năm tạo-dựng. Và Đức Chúa vẫn cứ đợi cứ chờ bao lâu người theo chân 
Đức Giêsu cần phát-triển và áp-dụng ý-định của Ngài theo cách-thức nào toàn thể-thế-giới 
có khả-năng phát-triển cách an-toàn đi vào mục-tiêu tối hậu này.  
 
Mọi chứng-cứ sẽ chỉ-dẫn để ta thấy rằng vào những ngày sớm-sủa nhất ở truyện kể của 
Đạo Chúa, như nó từng là thành-phần của truyện kể bảo rằng: thế-giới này sẽ quay về với 
tình thương-yêu là gốc-nguồn từ đó nó được sinh ra.” (x. Gm Geoffrey Robinson, The 2015 
Synod, The Crucial Questions: Divorce & Homosexuality  ATF Press 2015, tr. 2-5)                  



 
Trích-dẫn nhận định của đấng-bậc chủ-quản từng chủ-trì Tổng Giáo-phận Sydney, hôm nay, 
chính là để bạn và để tôi, ta có một cái nhìn chín-chắn về sự tin-tưởng trong sống Đạo giữa 
đời, có nhiều lời bàn ra tán vào về nhiều thứ.  
  
Trích và dẫn, không chỉ dẫn và trích những gì được nói hoặc được viết trên giấy trắng mực 
đen, thôi.  
Trích và dẫn, còn là dẫn-giải về nhiều thứ chuyện trong đời của con người. Những sự và 
những việc có liên quan đến đời sống của nhiều người trong ngoài Đạo Chúa hay đạo Bụt, 
ở mọi nơi. Trích và dẫn, còn là cứ dẫn và cứ trích những sự vụ hoặc lời kể ở nhiều nơi, vẫn 
gửi vể để bà con ta có chút gì mà nhớ mà thương, như sau:    
 
“Có 5 điều mà các bậc cha mẹ nên học từ các bạn bên đạo Bụt tiếp tục phát triển rộng ở 
nhiều nước bên phương Tây ít nhiều thì giáo lý của Đạo cũng đã và đang được đưa vào 
thảo luận quanh đề-tài “Làm sao Trở Thành Bậc Cha Mẹ Tốt. Các khái-niệm về Thiền, Từ 
Bi, và Chánh Niệm dễ dàng đi vào suy nghĩ của chúng ta; nhưng các khái niệm này thực sự 
có nghĩa gì trong thực tập? 
 
Tác giả cuốn sách có tựa đề là ‘Brave Parenting’ (Bậc Cha Mẹ Dũng Cảm), lấy hứng từ đạo 
Bụt về vấn đề làm cha làm mẹ, đã vui thích kết hợp triết lý đạo Bụt với việc làm cha mẹ 
trong đời sống hằng ngày. Một trong những nguyên tắc rút từ phương pháp này là kích thích 
sự chín chắn nơi cảm xúc và khả năng tự lực cánh sinh của trẻ/bé. Trong khi đó, việc cha 
mẹ chu-toàn bổn-phận cũng ngày một dễ dàng hơn. 
 
Tác-giả khẳng định điều đó không có nghĩa mình phải giữ yên tịnh và tĩnh tâm vào mọi lúc. 
Đây là việc chuyển hóa quan hệ đơn thuần của ta với con cái để có mặt thật sự với con 
mình. Đây còn trải-nghiệm các cấp-độ cảm xúc mà không tạo phản ứng. 
 
Dưới đây là năm nguyên tắc căn bản lấy hứng từ đạo Bụt hầu giúp bạn trong hành trình 
sống: 
1. Thấy được tâm định tĩnh là tâm vững vàng 
Theo đạo Bụt, cuộc sống là một giòng chảy liên tục. Chính vì thế sự ổn định không có từ 
ngoại cảnh, mà từ cung-cách ta tiếp-cận với nó thế nào: ta có thể gieo trồng hạt giống 
của tâm định tĩnh. 
 
Hầu hết chúng ta đều có trạng-thái tinh-thần hứng-khởi rồi huỷ-diệt trong các hoạt động 
thường ngày. Ta tiếp-cận chúng với động-thái xấu/tốt lẫn lộn. Chẳng hạn như, bằng cách 
ôm hôn, cười với con là đều tốt; cả khi bị kẹt xe và trễ giờ đi họp có thể là xấu. Đạo Bụt 
khuyên ta nên xem các sự việc ấy bằng tâm xả. Vạn vật đều như thế. Và chính mình cũng 
cảm nhận cách sâu sắc sức mạnh nằm ở việc chấp nhận như thế. Bạn có thể dạy con cái 
mình bằng tấm gương của chính mình. Thiền tập như thế là cách hay nhất để nuôi dưỡng 
hạt giống tâm-định rất tĩnh. 
 
2. Mỉm cười với vô thường 
Văn hóa của ta, phần lớn đều lo ngại do bởi ý niệm vạn-vật vẫn liên hồi thay đổi. Ta thích lề 
thói, tập quán và mọi sự vĩnh cữu. Nhưng, Bụt dạy: vạn vật vẫn liên-tục vận-động và hơn 
nữa, tất cả đều vô thường. 
 
Ta không muốn bị bệnh tật hoặc chết chóc, nhưng chính những cái ấy là một phần của cuộc 
sống. Có sinh có diệt. Điều đó là chuyện tự nhiên của kiếp người, thôi! Ta có thể dạy con 
biết điều này không làm cho chúng sợ  mà cho chúng hiểu về quá-trình của kiếp sống: hoa 
cũng tàn, cây trái cũng có ngày bị hư hoại, lá vẫn rơi rụng vào mùa thu. 
Trong cuộc sống hàng ngày, ta học cách chấp nhận hơn là lo sợ, đó là sự chuyển vận to 
lớn. Ta dạy cho con cái biết: thay đổi là việc tự nhiên. Và cách tốt nhất để am-hiểu lẽ vô 



thường nơi vạn-vật là thái độ cảm-hoá biết ơn vào mỗi ngày mình sống, bởi mỗi ngày đều 
duy nhất, rất khác biệt. 
 
3. Hãy nói ‘Cũng tốt thôi!’ với những điều mình đang lo lắng 
Người thường đều rõ biết, do tính vô thường mà nỗi-niềm lo lắng luôn tiềm-ẩn, tồn tại. Nỗi 
niềm ấy là dấu hiệu cho thấy có cái gì đó ‘không ổn’; nó là trải nghiệm của tình trạng sống 
trong thế giới vô thường này. Thế nên, đây không là những gì ta có thể tự ‘chỉnh sửa’ nơi 
người mình, cũng như nơi con em của ta. Nỗi-niềm lo-lắng là cảm xúc thường-tình mà mỗi 
người đều cảm nhận. Nỗi-niềm chịu đựng sự việc như thế sẽ chóng tiêu tan khi ta nhận diện 
và chấp nhận nó. 
 
4. Biết quan tâm đến những cảm xúc của trẻ; các cảm xúc ấy được Đạo khuyến khích ta 
quan tâm ngang qua những thăng trầm của cuộc sống và nhận biết rằng ta đang trải qua 
giai-đoạn đó. Chính vì thế, mà mọi cảm xúc đều không xấu, không tốt. Người người nên 
nhận biết cho đúng cảm xúc ấy để hiểu được rằng: chúng là những ‘nhân tố’ báo cho ta biết 
tình trạng hiện thời của ta ra sao. 
 
Hiểu được sinh khởi và hoại diệt của cảm xúc, ta sẽ dạy cho con cái mình biết đối diện với 
cảm xúc của chúng theo cách tự nhiên nhất. Đó là  bình-an trú-ngụ trong hiện tại và trải 
nghiệm được cảm xúc ấy cho tới khi chúng biến mất. Bậc cha mẹ không cần xen vào việc 
tiến-trình này để chỉnh-sửa hay chuyển-đổi cảm nhận của con cái. 
 
5. Tin rằng con mình đủ sức tự lập 
Trong đời sống hàng ngày, dĩ nhiên có mất mát và thất vọng. Các bậc phụ-huynh ngày nay 
thương yêu bảo bọc con em mình khỏi mặt trái của cuộc sống và đây là bản năng tất yếu, 
không thoát khỏi. Tuy nhiên, ta cũng thách-thức bậc phụ huynh để cho con mình tự giải 
quyết các vấn đề do chúng mắc phải. 
 
Các vấn đề mà trẻ thường hay mắc phải là sự thất vọng trong sinh hoạt hằng ngày, chúng 
thấy khó khăn khi mang bài tập về nhà, hoặc cứ cãi vã với anh chị, bạn bè, hoặc chống-đối 
nội quy, công việc, v.v.... Khi con em được phép đấu tranh, chúng có xu hướng khởi-đầu giải 
quyết vấn đề và tập sống tự lực trước mọi khó khăn cũng như các thuận lợi của cuộc sống 
mà không cần cha mẹ giúp đỡ. 
 
Đại sư Tịch Thiên từng dạy, là: ‘Đi trên đất với đôi chân trần bạn có thể bị đứt. Bạn có thể 
trải miếng da trên đường đi, hoặc bao bọc chân mình bằng miếng da gọi là giày dép.’ 
Làm cha mẹ, ta đang bọc lót các miếng da bảo vệ con cái mình, hơn là dạy chúng biết cách 
tự làm giày để chúng biết xoay sở trước những trở ngại và để chúng phát huy tính tự lực 
cánh sinh của chúng. (Theo mindbodygreen.com)" 
 
Kể  thế rồi, nếu như bạn và tôi, ta vẫn chưa thấy thuyết phục cho lắm về các ý-kiến này, nay 
lại xin gửi đến tôi và đến bạn truyện kể mang tên “Kẻ lang thang muốn đổi chỗ cho Bụt ở 
Chùa, giống thánh hiền Đạo Chúa đứng ngồi như tượng thần, cũng rất thần và rất tượng 
như sau: 
 
“Có một kẻ lang thang, đi vào chùa, thấy Bụt ngồi trên Đài Sen nhận cúng bái của mọi 
người, anh ta vô cùng ngưỡng mộ. Kẻ lang thang nói với Bụt:  
-Tôi có thể đổi chỗ ngồi với Người một lát không?” 
Bụt trả lời:  
-Chỉ cần anh không mở miệng. 
Kẻ lang thang ngồi lên Đài Sen. Trước mắt anh là cả một ngày hỗn loạn và ầm ĩ, người đến 
viếng hầu hết đều cầu điều này chuyện nọ. Anh vẫn cố chịu đựng trước sau không mở 
miệng. Một ngày nọ, có phú ông đến. Phú ông xin:  
-Cầu Bụt ban cho con đức tính tốt.  
 

http://mindbodygreen.com/


Nói xong ông dập đầu, đứng dậy, ví tiền rớt xuống mặt đất. Kẻ lang thang vừa muốn mở 
miệng nhắc nhở, nhưng kịp nhớ đến điều kiện do Bụt đưa ra, nên lại thôi.  
 
Sau khi phú ông đi, có người nghèo nọ bước vào, nói:  
-Cầu Bụt cho con ít tiền. Người nhà con lâm bệnh nặng, đang rất cần tiền ạ.  
Cầu xong ông dập đầu, đứng dậy, nhìn thấy một túi tiền rơi trên mặt đất. Người nghèo thốt 
lên câu:  
-Bụt đây quả thật rất linh.  
Ông cầm túi tiền cất bước ra đi. Kẻ lang thang muốn mở miệng nói không phải linh với hiển 
gì đâu, mà chỉ là đồ người ta đánh rơi, nhưng anh nhớ đến điều kiện do Bụt đưa ra, nên lại 
thôi. Lúc này, lại có ngư-dân bước vào. Ngư dân cầu xin cùng Bụt như sau: 
-Cầu Bụt ban cho con bình an, ra biển không gặp sóng gió.  
Đoạn dập đầu, đứng dậy, ông vừa muốn đi, lại bị phú ông túm chặt áo đòi lại túi tiền. Chỉ vì 
túi tiền, mà hai người đánh nhau túi bụi. Phú ông cho rằng ngư-dân này đã lấy túi tiền của 
ông, còn ngư-dân lại thấy oan-ức không chịu nổi. Kẻ lang thang, ngồi trên nhìn xuống không 
thể nhịn được nữa, anh liền hô to:  
-Dừng tay! Nói thế rồi, anh đem hết câu truyện kể lại cho hai người hiểu. Nhờ thế, hai người 
này không còn tranh chấp, cãi vã hoặc đánh nhau nữa, nên đã yên. 
Lúc ấy Bụt bèn nói:  
-Ngươi thấy làm như thế có được không? Hãy tiếp tục làm kẻ lang thang đi mà sống đúng 
chức-năng của mình! Ngươi mở miệng, tự cho mình là công bằng, nhưng người nghèo vì 
vậy mà không có tiền chữa-trị người thân; người giàu không có cơ-hội tu-thân tạo đức hạnh; 
ngư-dân ra biển gặp sóng gió chôn thân dưới đáy biển. Nếu ngươi không mở miệng, mạng 
sống người nhà của kẻ nghèo sẽ được cứu; người giàu có tốn chút tiền thật đấy, nhưng lại 
giúp được người khác hầu tích đức; ngư dân cũng vì dây dưa không cách nào lên thuyền, 
tránh được mưa gió, bão bùng có thể còn sống sót.” 
 
Kẻ lang thang im lặng bước ra khỏi chùa chiền, suy-nghĩ rất nhiều. Nghĩ rằng: nhiều sự việc 
trong đời, nó có thế nào vẫn là như thế. Cứ để nó tiến-triển theo luật tự nhiên, kết quả sẽ tốt 
hơn. Khi đối mặt với sự việc, ai biết được kết quả đem lại cho mình và cho người, chứ? Cứ 
yên-lặng theo dõi mọi diễn biến, đó chính là năng-lực có thực! Thuận theo luật tự nhiên, lại 
cũng là một loại hạnh phúc, ở trên đời! (truyện kể do Minh Quân dịch) 
 
Truyện kể hay những đoạn trích-dẫn ở trên, vẫn dẫn đưa bạn và tôi trở về tình-huống có lời 
ca tiếng hát vẫn nhắc nhở mọi người, bằng ca-từ đầy ý-tứ như sau: 
 
“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.” 
(Nguyễn Hiền/Thiệu Giang – bđd) 
 
Hát thế rồi, tôi và bạn lại cứ hiên ngang đầu cao mắt sáng cứ tiến thẳng về phía trước, 
không sợ đớn đau, sầu buồn hoặc trở ngại ở đâu đó, dù rất khó.  
 
Hát thế rồi, nay xin bạn và tôi, ta lại sẽ triển-khai những gì học được từ đấng bậc rất hiền 
lành, ở trong Đạo hoặc ngoài đời, rất thức thời. 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Và những quyết tâm 
Sẽ học mãi hết mọi người 



Cả trong Đạo lẫn ngoài đời 
 

20.“A! Này bé, con dế nó đậu cành tre,” 
Em bắt đem về, hát xẩm mà nghe. 
Đừng bắt đem về, đánh lộn làm chi. 
Loài giun dế nó mang tội tình gì???” 

(Phạm Duy – Bé Bắt Dế) 
(Mt 28:18-19) 
Úi chu choa! Cái gì mà, “loài giun dế nó mang tội tình gì?” Thế còn loài người? Có tội có tình 
gì không thế? 
 
Để trả lời câu hỏi, như em bé. Hãy cứ nghe câu hát tiếp, hạ hồi sẽ rõ: 
 
A! Này bé, con dế nó nằm lỗ sâu, 
Đào lỗ đem vào cho ở hộp cao. 
Đừng bắt dế nghèo đánh bể đầu nhau, 
Để nó phải buồn rầu. 
 
A! Này bé, con dế nó tội tình chi? 
A! Này bé, con dế nó tội tình gì??? 
 
A! Này bé, con dế nó ở đồng quê 
Chinh chiến lan về, nó phải tản-cư. 
Nó sống trên vỉa hè quanh-quẩn ngoại ô, 
Làm thân sống nương ở nhờ!!! 
 
A! Này bé, con dế nó cùng chị ve, 
Trong mấy tháng hè nó chỉ hoà ca. 
Mưa nắng thuận-hoà cho đẹp ruộng ta. 
Con dế hát đẹp ngày mùa… 
 
A! Này bé, con dế nó ở miền quê! 
A! Này bé, con dế nó ra kinh-đô…” 
(Phạm Duy – bđd) 
 
Chưa đâu, thân phận con dế bé nhỏ, còn bọt bèo hơn nữa, khi ta biết được rằng: 
 
“A! Này bé, con dế nó ở nhà em, 
Nên nó cũng thèm coi truyền-hình đêm. 
Nó thấy phi-thuyền lên tận mặt trăng 
Mà không thấy đâu chị Hằng!!! 
 
A! Này bé, con dế cúi đầu phục lăn. 
Nó hát khen rằng: Con Người Giỏi Dang! 
Nhưng vẫn chê rằng: thiếu hẳn tình thương 
Lòng vẫn chứa đầy bạo cường… 
 
A! Này bé, Này bé! Mau thuộc bài đi, 
A! Này bé! Cho dế nó coi Tivi!!! 
(Phạm Duy – bđd) 
 
Ấy! Ví thử ta thay thế cụm từ “em bé” và “con dế” bằng những chữ rất khác như: “linh mục”, 
Hội thánh”, hay sao đó, hẳn sẽ có người sẽ thêm vào đó cả triệu câu truyện kể rất dễ nể 
như sau này: 



 
“Truyện rằng: 
Hồi ấy, vào thời nước Nga còn thuộc khối Liên-Xô có đảng Cộng-sản do ông Stalin nắm trọn 
quyền-hành. Một hôm, ông Stalin quyết định ra đi thăm dân để biết sự tình về cuộc sống của 
tầng-lớp lao-động rày ra sao. Nên, ông ăn vận thật bình-thường như người dân ở huyện rồi 
ra khỏi điển Cẩm-Linh. Sau một ngày dài, ông trờ tới rạp chiếu bóng để xem dân chúng vui 
sống ra sao.  
 
Sau khi bộ phim kết-thúc, trên màn ảnh hiện ra hình-ảnh lãnh-tụ Stalin giơ tay vẫy chào từ 
biệt bà con lao-động và quốc ca Liên-xô trổi lên. Tất cả mọi người đều đứng dậy và hát theo, 
riêng chỉ có mỗi ông Stalin là không đứng. 
 
Khi ấy, có người đàn ông đứng ở phía sau hàng ghế của ông ghé vào tai ông Stalin rồi nói: 
“Đồng chí à, tôi cũng biết rằng: chúng ta đều nghĩ giống như nhau, nhưng để cho an-toàn 
hơn, tôi đề-nghị đồng chí cứ đứng lên là xong ngay! Và nghe thế, ông Stalin lưỡng-lự trong 
giây lát, rồi cũng đứng, chắc để… mình tiễn-biệt mình!” (Truyện kể về “Tiếu-Lâm Liên-xô” 
nhưng chắc gì đã đúng thật) 
 
Ấy chết, đừng vội nhận-định, bàn-luận hoặc nói năng sớm như thế mà làm gì. Hãy cứ nghe 
câu hát tiếp cũng rất hay như sau này: 
 
“A! Này bé, theo dế ra tận bờ đê 
Đất sét đem về ta nặn đồ chơi. 
Nặn những tay người hay nặn bàn chân 
Tặng cho những ai tàn tật.   
 
A! Này bé, theo dế ra trại định-cư 
Coi những ông già phá rừng trồng hoa 
Chia sớt ngọt bùi với trẻ mồ côi 
Đời mới chúc người phục hồi… 
 
A! Này bé, Con dế xin vài hòn bi! 
A! Này bé, Đem biếu những em xa quê!... 
 (Phạm Duy – bđd) 
 
Và những câu cuối của bài hát, còn đáng để bạn và tôi suy-nghĩ, bàn luận hoặc ít là cứ 
phiếm, rất như sau: 
 
A! Này bé, thôi nhé dế còn phải đi 
Đi hát câu vè, trên nẻo đường xa… 
Đi tới quê mẹ, nối lại tình cha! 
Và, ca hát câu giải hoà. 
 
A! Này bé, có lẽ dế về miền sông, 
Có lẽ lên rừng hát cùng loài công. 
Hay xuống cát vàng hát cùng hàng thông, 
Ở giữa cõi đời mịt mùng… 
 
A! Này bé, con dế đến mùa phải đi… 
A! Này bé, rồi sẽ có ngày trở về… 
(Phạm Duy – bđd) 
 
Vâng. Đúng thế. Dế hay bé, rồi cũng có ngày phải đi. Vì khôn lớn, hơn loài thường. Vâng. 
Chính thế. Bạn đạo hay người đời, có ngày cũng vẫn ra đi. Đi mà tìm về nguồn để học hỏi 
những lời vàng rằng: 



 
“Đức Giê-su đến gần, nói với các tông-đồ rằng:  
"Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.  
Vậy anh em hãy đi  
và làm cho muôn dân trở thành môn đệ,  
làm phép rửa cho họ  
nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” 
(Mt 28: 18-19) 
 
Vâng. Lời vàng đầy ý-nghĩa như thế. Nhưng, xem ra thực-tế vẫn như thể: nhiều người còn 
thắc mắc chuyện này nọ, hoặc chưa am-tường ý-nghĩa của lệnh-truyền ấy có dành cho 
mình hay không, hoặc chỉ cho mỗi các tông-đồ thời đó, nhấc chân đi theo Đức Giêsu mà 
thôi. 
 
Ngày nay, ở ngoài đời hay trong Đạo, cũng có những sự-kiện/hiện đáng để bạn và tôi, ta 
quan-tâm bàn luận, cũng rất nhiều. 
 
Một trong các chuyện đáng bàn và đáng phiếm vẫn là chuyện Đạo ở đời, trong đó có ý-kiến 
về chuyện: ta có nên cùng với bạn-đạo Chính thống hoặc Cốp-tích Ai Cập định-vị lại ngày 
tháng cho lễ Phục Sinh hay không, như sau:  
 
“Tổng Giám Mục Justin Welby của Canterbury, Anh Giáo hôm 16/1/2016 có loan-báo: Giáo-
hội Anh sẽ tham-gia cuộc bàn luận diễn-tiến giữa Đức Phanxicô và lãnh-đạo Giáo hội Cốp-
tích để định ngày tháng thống-nhất tổ-chức Lễ Phục Sinh cho hai Đạo… 
 
Ông nói: ông muốn được thấy thời-điểm tổ-chức Ngày Lễ này sao cho đơn-giản, đồng-thuận 
có lợi cho mọi người kể cả trường-học, bậc cha-mẹ đưa đón con em, các doanh-thương 
cũng như kỹ-nghệ du-lịch thay vì mỗi năm cứ phải xê-dịch ngày thánh, có năm có khi cách 
nhau đến 35 ngày. Riêng Giáo-hội Chính-thống Đông-phương lại tính toán ngày tháng cho 
lễ Phục Sinh cũng khác hẳn khi chức-sắc trong Đạo lại dùng lịch cũ của Julian.         
 
TGm Welby còn xác-nhận là: các nhà lãnh-đạo Anh-giáo trên thế-giới cũng đã họp bàn và 
đồng-thuận tham-gia bàn-luận với các Giáo-hội khác, để định ngày thống-nhất. Nhưng ông 
cũng nói tiếp: thay-đổi thời-gian cho Lễ này cũng phải mất 5 đến 10 năm mới đưa vào hiện-
thực được. 
 
Riêng Đức Phanxicô năm ngoái có thông-báo: ngài cũng muốn bàn-thảo với các nhà lãnh-
đạo Giáo-hội Cốp-tích mà số đông tín-hữu của giáo-hội này sống ở Châu Phi và Trung 
Đông, để tìm ra ngày tháng thống-nhất cho sự-kiện này.” (x. tin trên Courier Mail của 
Queensland, Chúa Nhật 17/1/2016 tr. 11)    
 
Ít hôm sau đó, Tuần báo Công-giáo ở Sydney là tờ The Catholic Weekly cũng loan tin giống 
như trên, nhưng lại kết thúc bài viết bằng giòng nhận-định bảo rằng: 
 
“Phát-ngôn-viên Giáo-hội Chính-thống thuộc Nga có nói rằng: Thượng-Phụ Mạc-Tư-Khoa 
hân hoan nghênh-đón ý-kiến về việc cùng nhau cử-hành chung một ngày Lễ, bao lâu quyết-
định này phù-hợp với lịch của Chính-thống-giáo.  
 
Theo linh-mục quản-hạt Nikolai Balashov phó giám-đốc thường-vụ Đại-kết thuộc Toà 
Thượng-phụ Mạc-Tư-Khoa nói ông đang chờ được nghe chi-tiết đề-nghị từ Đức Giáo Hoàng 
Phanxicô, khi nói rằng:  
 
“Giả như Giáo Hội La Mã có ý-định hủy bỏ ngày lễ Phục Sinh tính theo lịch Grêgôriên được 
đưa ra vào phụng-vụ giờ lễ kể từ thế kỷ thứ 16 về với lịch cũ, sử dụng lúc Giáo-hội Đông và 
Tây Phương hợp-nhất dùng ngày tháng cố-định do Giáo-hội Chính-thống thiết-lập, thì chúng 



tôi hoan-nghênh ý của ngài. Thế nhưng, nếu thiết-lập một ngày nhất-định cho Phục Sinh là 
việc không thể chấp-nhận hoàn-toàn được.” (xem Catholic Weekly News ngày 24/1/2016 tr. 
10) 
 
Xem thế mới biết: muốn định việc gì cho thống-nhất mà không chịu nhượng-bộ từ phía 
mình, dù là Giáo-phái hoặc Giáo-Hội đã thánh-hoá cách nào đi nữa, cũng là việc khá khó. 
Khó, thực-hiện. Khó, tạo niềm tin-tưởng vào nhau, rất thân-thương, nhịn nhường là chuyện 
rất đời thường. 
 
Từ ý-tưởng ấy, đã nảy sinh nhiều ý-kiến có liên-quan đến chuyện đời/việc Đạo ở đâu đó, dù 
là xó-xỉnh, góc chợ hay bục cao chót vót của thánh hội.  
 
Nói thế rồi, nay ta đi vào sự-kiện khác cũng đáng phiếm, như chuyện khác-biệt chánh-kiến 
cả về thần-học, lẫn thánh kinh giữa các giáo-phái/giáo-hội cùng thờ một Đức Chúa, ở nhiều 
nơi. Như, vấn-đề hoặc câu chuyện do đấng bậc nọ đề ra ở trong sách. Thế nhưng, trước khi 
đi vào thực-tế của chuyện đạo, mời bạn và tôi, ta trở lại câu hát cũng rất “dế” ở trên, mà hát 
rằng: 
 
“A! Này bé, thôi nhé dế còn phải đi 
Đi hát câu vè, trên nẻo đường xa… 
Đi tới quê mẹ, nối lại tình cha! 
Và, ca hát câu giải hoà. 
 
A! Này bé, có lẽ dế về miền sông, 
Có lẽ lên rừng hát cùng loài công. 
Hay xuống cát vang hát cùng hàng thông, 
Ở giữa cõi đời mịt mùng.. 
 
A! Này bé, con dế đến mùa phải đi… 
A! Này bé, rồi sẽ có ngày trở về… 
(Phạm Duy – bđd) 
 
“Đi tới quê mẹ, nối lại tình cha! Và, ca hát câu giải hoà”, làm sao được như thế, khi mà nhiều 
đấng bậc và nhiều người không chịu lắng tai nghe đấng bậc khác, người khác có nhận-định 
khá sâu-sắc như sau: 
 
“Tính-cách bộ-tộc của Thượng-đế ở đạo-đức Do-thái-giáo đang lớn mạnh. Thuyết duy-vũ-trụ 
đang ló rạng. Thượng-đế đây khi xưa vẫn là còn như thế cho đến khi Đức Giêsu biến-đổi 
thành Đức Chúa trước tiên đi vào hiện-hữu và rồi thành Đấng Thánh-hoá cho đi sự sống có 
thẩm-thấu bộc-lộ cho mọi người thấy được thực-chất của mọi hữu-thể. 
 
Đức Giêsu sai-phái tông-đồ Ngài ra đi mà đến với thế-gian (Mt 28: 16-20). Các tông-đồ được 
lệnh vượt lằn ranh biên-giới của nước mình, bộ-tộc mình và đặc-biệt hơn, vượt khỏi đạo-giáo 
của mình nữa.  
 
Khi các ngài, cuối cùng, không thể nào thoát khỏi mọi lằn ranh nằm bên trong nhân-loại nay 
trải rộng và cởi mở, các ngài được lệnh rao-giảng Tin Mừng, tức là: tình thương-yêu vô bờ 
bến của Thiên-Chúa với mọi người mà Chúa đã thực-hiện, một tình-thương vốn không chấp-
nhận một lằn ranh cách biệt nào hết.  
 
Tình-thương không ranh giới sẽ yêu thương cả những người khi xưa tìm cách đóng đinh 
Tình-Yêu của Chúa vào thập-giá. Nó bao gồm mọi loài, mọi cây cỏ, mọi hành-tinh, mọi bộ-
tộc mọi người.  
 



Tất cả đều được Chúa chọn. Không một ai là người ngoại-cuộc, ngoài hành-tinh. Không ai bị 
chia-cách khỏi Chúa. Ta sống trong Chúa. Chúa sống trong ta. Ta là nhân-chứng ở 
Giêrusalem, Giuđêa, Samaria và “cho đến mút cùng của trái đất” (Cv 1: 8). Tên của Đức 
Giêsu nay đã là Emmanuel, có nghĩa: Thiên-Chúa ở cùng chúng ta (Mt 1: 23).  
 
Và, khi Ngài phán: “Này, ta sẽ ở với các anh mãi.” (Mt 28: 20) tức là Ngài đã nói lên danh-
xưng Emmanuel là tính-cách rất thực. Và, khi Thiên-Chúa tự-do như Thần-khí, mọi lằn ranh 
cách-biệt giữa quốc-gia và thể-chế, biểu-trưng bằng các ngôn-ngữ khác-biệt, thì lằn ranh ấy 
bị tẩy/bỏ và mọi người được ơn Thánh-thần và bắt đầu nói thứ ngôn-ngữ của tình thương-
yêu (Cv 2: 1-4). Và, thần-khí ấy thông-chuyển ngang qua lịch-sử, thì lằn ranh biên-giới lại 
ngã đổ.  
 
Rồi, khi Phêrô nghe tiếng Chúa trong giấc mộng bảo rằng: “Những gì Thiên-Chúa đã tẩy 
sạch thì ngươi không được gọi là ô-uế” (Cv 10: 9-16) Phêrô mới trổi dậy từ thị-kiến ấy và đã 
tẩy/rửa cho Cornêlius, người ngoài Đạo. Sử-thi của Do-thái-giáo đã phá đổ mọi rào-cản rồi 
đi vào với vũ-trụ trở thành anh-hùng-ca của nhân-loại.” (x. Tgm John Shelby Spong, Jesus 
beyond religion, the sign of Kingdom of God, The Sins of Scripture nxb 
HarperCollinsPublishes 2005 tr. 295-298)   
 
Thi-sử hay anh-hùng-ca của nhân-loại nay dàn-trải khắp mọi nơi. Trong mọi người. Thiên-
sử ấy gọi là tình thương-yêu. Là Đạo-lý của đạo-giáo rất Kitô. Là, gì nữa thì bạn và tôi, ta 
cũng nên suy-tư mà nhận–định như thế. 
 
Suy-tư/nhận-định không theo kiểu nghe qua rồi bỏ. Nhưng là nhận-chân ra sự thật ở đời dù 
nhiều khác-biệt, vẫn cứ là ảnh-hình của một sự thật tình-yêu được người diễn-tả qua văn-
chương/nghệ-thuật cùng âm-nhạc, cùng mọi thứ. 
 
Trong cảm-nhận sự khác-biệt trong yêu-thương đoàn-kết cũng rất Đạo, mời bạn mời tôi, ta 
vào với lối diễn-tả nhè nhẹ ở truyện kể như sau: 
 
“Sáng nào cũng thấy thằng nhỏ cầm cái lon đứng chầu chực trước quán ăn. Tôi để mắt theo 
dõi thì hễ thấy thực khách vừa kêu tính tiền thì thằng bé chạy vào nhìn vào những cái tô, 
nếu còn thức ăn dư mứa thì nó vội vã trút vào cái lon rồi chạy ra ngoài đứng ngóng tiếp. 
Khi cái lon gần đầy thì nó biến mất, chập sau thấy nó lại có mặt thập thò trước quán tiếp tục.  
 
Bàn tôi ngồi thì đứa bé không bao giờ quan tâm tới, vì mỗi sáng tôi chỉ đủ tiền uống 1 ly xây 
chừng vì tôi cũng nghèo cải tạo mới về sáng nhịn đói ngồi uống cà phê đen như một cái thú 
hay một cái tật không bỏ được. 
 
Cứ thế, mà hơn một năm tôi mới quen được và tìm hiểu chút ít về hoàn cảnh gia đình của 
đứa bé đáng thương. 
 
Tôi cố tình làm quen với thằng bé nhờ hôm ấy trời mưa, thằng bé đứng nép vào trong quán. 
Thằng bé đứng nép vào ngày càng sâu hơn trong quán vì mưa ngày càng lớn chỉ cách tôi 
chừng độ nửa thước. Tôi với tay kéo nó ngồi xuống bàn và hỏi nó có thích uống cà phê 
không? 
 
Thằng bé lắc đầu lia lịa và nói không uống. Tôi hỏi nó làm gì ngày nào cũng ra đây? Và hiện 
sống với ai? Thằng bé như đoán được rằng: tôi chỉ là người khách ghiền cà phê nặng nên 
hàng ngày đóng đô ở đây nên nó cũng trả lời nhanh nhẹn rằng: 
- Con sống với ba má con, Ba con đi làm xa còn Má con đi phụ buôn bán ở ngoài chợ... 
Tôi hỏi tiếp: 
- Còn con có đi học không ? 
Thằng bé nói: 
- Con không có đi học... con ở nhà phụ với má nuôi heo... 



 
Đó là lý do để nói lên sự hiện diện hằng ngày của nó nơi quán ăn nầy. Nghe thằng bé nói 
như thế, tôi nói với chị chủ quán ăn giúp cho nó lấy những cơm và thức ăn thừa, và cũng từ 
đó nó không còn đứng lúp ló ngoài cửa quán nửa. Và nhờ tánh tình hiền hậu thật thà chị chủ 
quán cho nó vô phụ dọn bàn đề lấy thức ăn dư mang về và cho nó ăn uống để phụ việc. Từ 
đó tôi và nó gần gũi nhau hơn và thân nhau lắm. 
 
Có lần thằng bé hỏi tôi: 
- Chú làm nghề gì vậy hả chú? 
Tôi chỉ trả lời ngắn gọn là "Chú đang làm thinh". 
 
Đúng vậy mới cải tạo về mà, vợ con thì đã theo bên ngoại vượt biển hết rồi, nghe đâu đã 
định cư bên Úc, nay về ở với mẹ già ngày 1 buổi cà phê hai bữa cơm độn qua ngày. 
 
Thời gian ngột ngạt chậm chạp trôi qua, may mắn vợ chồng tôi đã bắt liên lạc được với 
nhau. Thế là những bữa cơm không còn ăn độn khoai củ hay bo bo nữa nhưng vẫn quen cữ 
sáng cà phê quán gần nhà. Không biết chị chủ quán có bỏ bùa mê hay tôi ghiền chỗ ngồi 
mà không bữa nào vắng tôi. 
 
Một hôm, tôi đề nghị theo thằng bé về nhà nó chơi cho biết vì nó nói ở cũng gần không xa 
lắm. Thấy nó do dự và tỏ vẻ sợ sệt, tôi biết ngay nó đang giấu giếm điều gì. Thương nó lắm, 
tôi dúi tiền cho nó hoài. 
 
Mấy hôm sau tôi lẳng lặng đi theo nó khi nó mang cơm và thức ăn dư về nhà buổi trưa. Khi 
thấy nó lủi vô một cái chòi nhỏ xíu thì tôi thật sự không ngờ. Đứng dưới gốc cây Gòn cách 
nhà nó không xa tôi thầm nghĩ, nhà chút xíu như vậy gia đình 3 người ở thì chỗ đâu mà nuôi 
heo. Tôi đang đứng suy nghĩ đốt cũng hết mấy điếu thuốc thì thằng nhỏ lục tục xách lon 
xách nồi đi ra quán để thu dọn thức ăn buổi chiều. 
 
Đợi thằng bé đi khuất tôi lò mò đến nơi mà hồi nãy nó vào. Đến đó mới nhìn rõ thì thật ra 
đâu có phải là nhà, một lõm trống được che dựng lên bằng những phế liệu đủ loại muốn 
chui vào phải khom mọp xuống. Nghe thấy có tiếng chân dừng lại, có tiếng đàn bà vọng ra 
hỏi.  
 
Tôi trả lời là đi kiếm thằng Tuất, thì nghe giọng đàn ông cho biết nó vừa đi khỏi rồi, và hỏi tôi 
là ai, mời tôi vào.... Vừa khom người chui vào tôi mới thật sự không ngờ những gì hiển hiện 
trước mắt tôi. 
 
Người đàn ông hốc hác cụt hai giò tuổi cũng trạc tôi nhưng trông yếu đuối, lam lũ và khắc 
khổ lắm, một người đàn bà bệnh hoạn xác xơ - cả hai đang ăn những thức ăn thừa mà 
thằng bé vừa mới đem về. Vừa bàng hoàng, vừa cảm động vừa xót xa, nước mắt tôi bất 
chợt tuôn rơi mặc dù tôi cố nén... 
 
Từ đó, tôi hiểu rõ về người phế binh sức tàn lực kiệt sống bên người vợ thủy chung tần tảo 
nuôi chồng bao năm nay giờ mang bịnh ác tính nặng nề thật đau xót. Tôi móc hết tiền trong 
túi biếu tặng và cáo lui. Về đến nhà tôi vẫn mãi ám ảnh hoàn cảnh bi thương của gia đình 
thằng bé mà tôi bỏ cơm nguyên cả ngày luôn. 
 
Sáng hôm sau ra uống cà phê, thằng bé gặp tôi nó lấm lét không dám nhìn tôi vì nó đã biết 
trưa hôm qua tôi có tới nhà nó. Nó thì tỏ vẻ sợ tôi, nhưng tôi thực sự vừa thương vừa nể 
phục nó nhiều lắm. Tôi kêu nó lại và nói nhỏ với nó tại sao không cho tôi biết. Tội nghiệp nó 
cúi đầu im lặng làm lòng tôi thêm nỗi xót xa. 
 
Có khách kêu trả tiền, như có cơ hội né tránh tôi nó chạy đi dọn bàn và tiếp tục công việc 
thu dọn thức ăn. Hèn gì sau nầy nó để thức ăn dư phân loại đàng hoàng lắm.  



 
Tội nghiệp hoàn cảnh của thằng bé mới mấy tuổi đầu mà vất vả nuôi cha mẹ theo khả năng 
chỉ tới đó. Cha là một phế binh cũ trước 75 cụt hai chân, mẹ thì bị bệnh gan nặng bụng 
phình trướng to khủng khiếp và cặp chân sưng vù lên đi đứng thật khó khăn, nước da thì 
vàng mét như nghệ. Thằng bé là lao động chánh trong gia đình, nó có hiếu lắm. Từ đó tôi 
thường cho tiền đứa bé mua bánh mì cơm gạo về nuôi cha mẹ. 
 
Vợ tôi làm thủ tục bảo lãnh tôi sang Úc. Ngày tôi đi tôi đau xót phải để lại hai nỗi buồn đó là 
để mẹ và em gái lại quê nhà và không còn cơ hội giúp đỡ thằng bé nữa. 
 
Sang Úc định cư, tôi sống tại tiểu bang Victoria mấy năm đầu tôi hết sức cơ cực vì phải vật 
lộn với cuộc sống mới nơi đất mới và đối với tôi tất cả đều mới mẻ và xa lạ quá. Từ ngôn 
ngữ đến thời tiết đã làm tôi lao đao không ít. Thỉnh thoảng tôi gởi tiền về nuôi mẹ và em gái 
không quên dặn em gái tôi chuyển cho thằng bé chút ít gọi là chút tình phương xa. 
 
Mấy năm sau tôi về thăm gia đình, tôi có ghé tìm thằng bé thì nó không còn lấy thức ăn 
trong quán đó nữa. Tôi mới kể rõ hoàn cảnh thằng bé cho chị chủ quán biết. Chị chủ quán 
đôi mắt đỏ hoe trách tôi sao không cho chị biết sớm để chị tìm cách giúp gia đình nó. Tôi chỉ 
bào chữa rằng tại thằng bé muốn giấu không cho ai biết! 
 
Tôi ghé vội qua nhà thằng bé thì mới hay mẹ nó đã qua đời vì căn bệnh ung thư gan. Chỉ 
còn chèo queo một mình ba nó ở trần nằm một góc trông hết sức thương tâm. Hỏi thăm thì 
mới biết nó đã xin được việc làm đi phụ hồ kiếm tiền về nuôi cha. 
Chúa nhật tôi tới tìm thằng bé, chỉ mới có mấy năm mà nó đã cao lớn thành thanh niên rất 
đẹp trai duy chỉ đen đúa vì phơi nắng để kiếm đồng tiền. Tôi dẫn nó trở ra quán cà phê cũ, 
thấy nó hơi ái ngại, tôi trấn an là bà chủ quán tốt lắm tại không biết được hoàn cảnh gia đình 
nó.  
 
Ra đến quán ăn chị chủ quán năn nỉ nó về làm với chị, dọn dẹp và bưng thức ăn cho khách 
nhẹ nhàng hơn đi phụ hồ và chị sẽ trả lương như đang lãnh bên phụ hồ, tối về thức ăn 
thường bán không hết chị cho đem về nhà dùng khỏi phải mua hay đi chợ. Lần đầu tiên tôi 
thấy nó khóc, chị chủ quán cũng khóc theo làm tôi phải đứng dậy bỏ ra ngoài để khỏi phải 
rơi nước mắt vì chịu không nổi. 
 
Thằng Tuất vừa khóc vừa nói: "Sao ai cũng tốt với gia đình con hết đó, nhưng vì con đang 
làm phụ hồ cho anh Năm, anh ấy cũng tốt lắm giúp đỡ gia đình con nhiều lắm, sáng nào 
cũng mua cho ba con gói xôi hay bánh mì trước khi tụi con đi làm. Con cũng mang ơn ảnh 
nhiều nên con không thể nghỉ được, con xin lỗi". 
 
Không biết thằng Tuất nó nói thật hay nó ái ngại khi quay về chỗ mà ngày nào cũng cầm cái 
lon chầu chực trút đồ ăn dư về nuôi cha mẹ. Phải thông cảm nó, phải hiểu cho nó, phải cho 
nó có cái hiện tại và tương lai tốt hơn, đẹp hơn ngày trước. Chị chủ quán vừa gạt nước mắt 
vừa nói "Bất cứ lúc nào con cần đến cô thì con đừng ngại, cho cô biết nhé"... 
 
Đời này cũng còn có những hoàn cảnh bi đát ít ai biết đến, và cũng có những đứa con xứng 
đáng như thằng Tuất. Ngày về lại Úc, tôi đến biếu hai cha con nó hai triệu đồng, thấy nó và 
ba nó mừng lắm tôi cũng vui lây. Không biết phải giúp gia đình nó như thế nào, tôi chụp hình 
ba nó, photo giấy tờ ba nó đem về Úc gởi cho Hội cứu trợ thương phế binh bị quên lãng trụ 
sở ở Sydney.  
 
Mấy tháng sau nhận được thư ba thằng Tuất viết qua, ông quá vui mừng khi được Hội bên 
Úc giúp đỡ gởi tiền về, ông cho biết suốt bao nhiêu năm qua lần đầu tiên ông thấy được 
niềm hạnh phúc khi cuộc đời phế binh của ông còn có người nhớ đến. 



Không biết ông ấy vui bao nhiêu mà chính tôi cũng hết sức vui mừng khi thực hiện một việc 
làm đem niềm vui đến cho những người phế binh sống hết sức đói nghèo bên quê mẹ. 
(Truyện kể do Sưu Tầm siêu tầm) 
 
Đó chỉ là một trong muôn ngàn câu truyện đời nói điều gì đó, mà thiên hạ đời thường vẫn cứ 
nói và cứ kể. Kể đây, có thể để nói lên lòng bác ái/yêu thương của cá-nhân hoặc tổ-chức 
giúp người kém may mắn.  
 
Về các trích-dẫn ở trên về các Đạo để tìm ra một ngày lễ chung cho Phục Sinh, là vấn đề 
kết-hợp/đại-kết, còn là và vẫn là kết và hợp với tất cả mọi người, không phân-biệt tôn-giáo, 
già/trẻ, gái/trai, tức: hết mọi người. Tất tần tật. 
 
Kết và hợp trong đại-kết hoặc nối-kết với người khác, đạo khác, tổ-chức khác vv.. còn là và 
sẽ là kết và hợp hoặc kết rồi hợp trong tinh-thần nhín nhường, dành ưu-tiên cho người 
khác, ở trên và ở trước mình. Ưu-tiên cả trong quyền-hành, tiền bạc và/hoặc chổ đứng lẫn 
vị-thế ở đâu đó. 
 
Kết và hợp còn là và sẽ là sống cuộc đời rất Đạo ở nhà đạo hay ngoài đời. Sống như thế, 
còn có nghĩa đem Đạo vào đời người trong khiêm-tốn, cởi mở rất hết mình. 
 
Trong tình-thần đó, mời bạn và tôi, ta lại sẽ hát mãi bài hát có con dế mèn và em bé đơn sơ, 
hiền hoà, chân-chất, rất như sau: 
 
“A! Này bé, theo dế ra tận bờ đê 
Đất sét đem về ta nặn đồ chơi. 
Nặn những tay người hay nặn bàn chân 
Tặng cho những ai tàn tật 
  
A! Này bé, theo dế ra trại định-cư. 
Coi những ông già phá rừng trồng hoa 
Chia sớt ngọt bùi với trẻ mồ côi 
Đời mới chúc người phục hồi… 
A! Này bé, Con dế xin vài hòn bi! 
A! Này bé, Đem biếu những em xa quê!... 
(Phạm Duy – bđd) 
 
Hát thế rồi, nay ta cứ thế mà sống tinh-thần thân-thương, chân-chất của các bé em hiền-
lành ở đời. 
  
Trần Ngọc Mười Hai 
Vẫn muốn sống 
Như bé em  
Chỉ chơi dế.  
  
   
  



 
  

21.“Ngày dần buông trôi, sầu vắng cung đàn" 
Hồn cầm phong sương, hình dáng xuân tàn” 

Ngày dần buông trôi, sầu vắng cung đàn. 
Từ người ra đi, chờ vắng tin người 

Từ người ra đi, là hết mơ rồi.” 
(Văn Cao – Cung Đàn Xưa) 

(Êphêsô 4: 17-19) 
 
“Cung đàn xưa”, phải chăng là những cung và những đàn khi xưa, rất lạc điệu? Hoặc có thể 
là, nhạc điệu cùng lời ca, rất hôm nay? 
 
Là gì thì là, nay mời bạn và mời tôi, ta nghe tiếp câu ca sau đó, để còn đoán già đoán non, 
vẫn lon ton đoán cả những điều mình chưa biết hoặc có biết cũng không nhiều, mà rằng: 
 
“Cung thương là tiếng đàn 
Cung nam là tiếng người. 
Ai oán khúc ca cầm châu rơi 
Tình duyên lãng đãng, nhớ thương dần pha phôi. 
(Văn Cao – bđd) 
 
Ấy kià, bạn tôi! Bạn và tôi, ta nghe rõ mồn một tiếng ca vang “Cung thương là tiếng đàn”, 
“Cung nam là tiếng người”, cũng ai oán, châu rơi, lệ nhỏ. Nhạc Việt mình, vẫn trải dài nhiều 
ý-tứ không phai nhoà, những là “tình duyên lãng đãng, nhớ thương dần”… Đó là nhạc điệu 
và giai-điệu của âm-nhạc rất ngoài đời. 
 
Còn, điệu nhạc nhà Đạo thì sao đây? Câu bạn hỏi, nghe sao cũng khó trả lời. Bởi, bạn và tôi 
làm sao quả-quyết được điều gì cho phải lẽ. Bởi, nhà Đạo xưa giờ vẫn nói nhiều và quả 
quyết rất không thiếu về chuyện Đạo/đời ít qua âm-nhạc cho bằng thuyết-lý, bài bản vẫn 
chính-mạch, rất phán bảo.  
 
Những chuyện các đức ngài nhà Đạo vẫn phán và bảo, nhiều lúc cũng kéo dài nhiều thời có 
quyền-thế nên tưởng rằng điều đó rất đúng, để rồi về sau lại ngỏ lời xin lỗi, cũng lúng túng. 
Chuyện xin lỗi qua thơ văn/âm-nhạc, đôi lúc cũng là “Ai oán khúc ca”; hoặc “buồn tê tái tiếng 
ngân buồn, như Xuân sắp tàn”, cũng giống thế… 
 
Tuy nhiên, có điều là: ở nhà Đạo, Xuân chưa tàn mà nhiều vị ở trong đó lại cứ phải nói đi rồi 
lại nói lại bằng những lời xin lỗi cũng giống như câu chuyện được nhà báo ghi lại ở bên 
dưới: 
 
“Vừa qua, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã xin lỗi các bạn-đạo người Thệ-phản được gọi là 
phái Waldo là những vị từng bị Giáo-hội Công-giáo khi trước “dứt phép thông công” và lại đã  
bách-hại các vị này nữa. 
 
Thế nhưng, bài báo lại đăng mỗi lý-do cho việc này là lời của mục-sư người Waldesian, từng 
nói: “đó là phong-trào rao-giảng từ giáo-dân vốn cùng chia-sẻ thánh-kinh bằng ngôn-ngữ 
địa-phương rất sắc-tộc của mình, hơn là tiếng Latin, tức thứ ngôn-ngữ bó buộc vào thời đó.” 
 
Nói thế cũng không công-bằng cho lắm. Thế nhưng, Từ-điển Bách-Khoa của Công-giáo lại 
cứ viết ra cho ta hiểu rằng: giáo-phái Waldo có nguồn gốc từ thế-kỷ thứ 12, là một trong các 
giáo-phái bác-bỏ cái-gọi-là chốn luyện-tội, việc ân-xá hoá-giải và lời cầu-nguyện cho kẻ 
chết. 
 



Cũng thế, một người đã có gia-đình nay lại muốn hợp cùng với “phối-ngẫu toàn-hảo” của 
mình được cho phép huỷ-bỏ hôn-nhân trước mà lúc đó không có sự đồng-thuận của người 
phía bên kia, lại thêm khó.  
 
Lý do chính-đáng để người đi Đạo lúc ấy “dứt phép thông công” với người sống khác mình, 
xem ra, có thể nói: đó như thể còn ác-nghiệt hơn bảo họ hãy cứ tiến tới, vào những giai-
đoạn ra như thế. (x. Thư phản-hồi do độc-giả Matthew Murphy viết với đầu đề:  Apology to 
the Waldensians, The Catholic Weekly 12/7/2015 tr. 20) 
 
Chẳng cần xem ai phải/ai trái, ai theo “lề phải” ai lại cứ đi theo “lề trái” như bàn dân thiên hạ 
các xứ cựu thuộc-địa của Vương quốc Nước Anh, bạn và tôi hãy nghe thêm câu hát, đầy 
thổn-thức như sau: 
 
Cung đàn ngân buồn xa vắng trong tiếng thầm 
Buồn tê tái trong tiếng ngân, buồn như lúc xuân sắp tàn. 
Ơi đàn xưa còn vang nhắc chi tới người 
Lòng ta tắt bao thắm tươi u hoài duyên đưa..” 
 
Chiều năm xưa gót hài khai hoa, 
Mắt huyền lưu xuân, dáng hồng thơm hương. 
Chiều năm nay bóng người khơi thương 
tiếng đàn gieo oan giấc mộng chàng Trương. 
Giờ còn mong chi người hát theo đàn 
Giờ còn mong chi hợp cánh hoa tàn. 
Lời đàn năm xưa se kết đôi lòng 
Lời đàn năm nay đôi lứa xa vời. 
Khi hôn hoàng xuống dần 
Trăng lên vàng mái lầu, 
Nghe thoáng tiếng kinh cầu xa xa, 
Ngàn lau thấp thoáng bóng kinh kỳ sầu bao la.” 
(Văn Cao – bđd) 
 
Thế mới biết, các cụ Đạo xưa/nay thường hay nói những câu đại-để bảo rằng: “Ở bầu thì 
tròn, ở ống thì dài”. Hôm nay, thấy nhiều cụ tuy khá già, nhưng vẫn thích đề-cập những 
chuyện còn mới cứng ở đời, như một số đấng bậc nhà Đạo ở Úc nay diễn-tả.  
 
Diễn-tả hoặc dẫn-giải, vẫn là lời dẫn của các đấng bậc trong Đạo tuy chưa một lần lập hôn-
phối với bất cứ ai, nhưng vẫn muốn bàn chuyện gồm những phối và hôn ở đời. Thôi thì, là 
bàn dân ở đời, tưởng cũng nên đề-nghị bạn và tôi, ta tìm thêm đôi ba chỗ xem có ý/lời nào 
hay ho/khác-biệt để trích-dẫn làm bằng-chứng về cố-gắng của Giáo-hội mình.  
 
Hãy cứ cố-gắng, rồi ra ta cũng bắt gặp thêm được các ý-kiến có hơi khác, như sau: 
 
“Đức Giêsu sống cách nay đã hơn hai ngàn năm, không thiếu; tức: chỉ là một khoảnh khắc 
rất ngắn ngủi nếu so với cả tỷ năm tạo-dựng trời đất. Và Thiên-Chúa vẫn có thể đợi chờ dù 
có lâu theo nhu-cầu của những người bước theo chân Đức Giêsu để triển-khai/áp-dụng ý-
kiến của Ngài theo cung-cách mà toàn-thể thế-giới sẽ phát-triển cách thận-trọng hơn hầu đi 
đến mục-tiêu cuối cùng của nó…” (xem Gm Geoffrey James Robinson, The 2015 Synod, 
The Crucial Questions: Divorce and Homosexuality, ATF Press 2015 tr. 4-5tt) 
 
Trích gì thì trích, cũng nên trích và dẫn thêm đôi ý hoặc lời bàn của giáo-dân ở huyện nhà 
rất Úc Châu, lại cũng có những quan-ngại như sau: 
 
“Gieo vãi sự rẽ-chia trong Giáo hội và các gia-đình là một trong nhưng công-tác hàng đầu 
của ác-thần/sự dữ; và nó trực-tiếp đánh thẳng vào ý-định của Đức Giêsu khi Ngài đến với 



những người dõi bước theo chân Ngài, đó là nhận định mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã 
nhiều lần gửi đến mọi người. 
 
Vào thánh-lễ sáng ngày 21/5/2015, Đức Phanxicô còn chia sẻ những tâm tình hằng sâu lắng 
nơi ngài rằng: “Đức Giêsu vẫn nguyện-cầu “cho sự hiệp-nhất của mọi người”, nhưng Ngài 
vẫn biết rằng “trọng-tâm của thế-gian là tinh-thần của rẽ-chia, chinh-chiến, ganh tương, 
thèm thuồng đưa vào mọi gia đình, cũng như cộng-đoàn giáo xứ, giáo-phận và toàn thể Hội 
thánh Chúa, đó cũng là cơn cám dỗ cực-kỳ hiểm nguy.” 
 
Cũng trong buổi san sẻ Lời của Chúa hôm ấy, Đức Giáo Hoàng cũng tỏ bày rằng: vũ-khí 
chính của sự dữ trong việc giắc vãi sự chia rẽ ngang qua sự việc nói hành/nói tỏi và chụp 
mũ người khác… Chúng ta cũng nên để chỗ trống cho Thánh Thần Chúa đến mà biến-đổi 
mỗi người chúng ta để mọi người trở nên một như Thiên-Chúa-là-Cha và Con luôn là Một.” 
Thử-thách lớn đối với toàn-thể tín-hữu Đức Kitô là không nên cho phép tinh-thần chia rẽ, tức 
cha đẻ của dối trá len lỏi vào bên trong mỗi người chúng ta, nhưng ngược lại, anh chị em 
hãy luôn tìm cách tạo sự hiệp-thông đoàn-kết với mọi người.  
 
Đức Giáo Hoàng còn thúc-giục mọi người dự-lễ hôm ấy hãy thường-xuyên đọc đoạn sách 
trích từ Tin Mừng thánh Gioan khi ngài viết: Ngước mắt lên trời, Đức Giêsu nguyện cầu cùng 
Cha Ngài rằng: Con không chỉ nguyện-cầu cho những người này mà thôi, nhưng cho cả 
những người sẽ tin vào Con ngang qua lời này…” Có lẽ chúng ta ít quan-tâm để ý cho đủ 
vào lời lẽ nguyện cầu của Ngài như thế. Phải biết rằng: Đức Giêsu không chỉ nguyện cầu 
cho đồ-đệ Ngài hoặc những ai biết Ngài mà thôi, nhưng cho cả tôi, cả anh chị em cùng tất 
cả mọi người khác nữa. Có thế mọi người mới có đủ tự tin và hy vọng, bằng những hy-sinh, 
đau đớn nơi thân-xác như cái giá Ngài trả cho chúng ta…” (X. Cindy Wooden, Dividing 
Families “a work of the devil”, The Catholic Weekly 31/5/2015 tr.9) 
 
Nói gì thì nói, kể gì thì kể, có kể nhiều sự việc hoặc trích-dẫn ý-nghĩa của việc sẻ san Lời 
của Chúa, cũng để nhắc nhở bạn và tôi, ta hãy luôn nghĩ đến việc kết-hợp hiệp-thông với 
nhau cộng đoàn, chòm xóm và/hoặc bạn hữu thân-thương cũng như gia đình mình, gia-đình 
người, thế mới đúng.  
 
Nói gì thì nói, kể gì thì kể, ta cứ nói và cứ kể những truyện kể lai rai, những câu chuyện 
phiếm dài dài, khá dí dỏm để minh-hoạ cho câu chuyện thần-học khô cứng, khó nuốt.  
Nói và kể, là kể những câu chuyện thường ngày rất khó kể, nhưng vẫn nghe hoài như sau: 
 
“Mẹ chồng và nàng dâu nọ chẳng may trở thành goá bụa. Trong một thoáng rất nhanh, mẹ 
chồng dặn con dâu những câu mặn nồng, rằng: 
-Số mẹ con mình rủi ro, thôi thì cắn răng mà chịu! 
 
Chẳng bao lâu sau đó, mẹ chồng có tư tình với một nam-nhân khác, cô con dâu bèn tìm lúc 
nhắc nhớ lại lời dặn dò hôm trước, thì mẹ chồng hiên ngang trả lời: 
-Mẹ dặn là dặn con chứ mẹ thì còn răng cộ nữa đâu mà cắn cơ chứ!!!” 
 
Nói gì thì nói, kể gì thì kể, cũng nên kể đi kể lại những cậu truyện kể để suy thêm. Truyện 
kể, là những truyện để kể mang nhiều ý-nghĩa để ta so-sánh, áp-dụng với chuyện nhà Đạo, 
rằng: 
 
“Một buổi sáng đẹp trời, một chàng thanh niên lái xe đến sở làm, không may, anh đụng phải 
một đứa bé tuổi mới vừa lên 7. Đứa bé được chở đến bệnh viện cấp cứu. Tình trạng đứa bé 
không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nó bị gảy chân, và có thể sẽ không thể trở lại bình 
thường được. 
 



Điều đáng nói, đứa bé này lại là con trai duy nhất của một goá phụ tuổi chưa đầy ba mươi. 
Người goá phụ trẻ căm tức chàng trai, nàng nguyền rủa chàng thanh niên bằng những lời lẽ 
cay độc nhất. 
 
Điều đó có thể dễ hiểu : vì nàng quá thương con, niềm an ủi duy nhất của nàng khi chồng 
nàng mất không đầy một năm sau khi nàng sinh đứa con đầu lòng.  Đứa bé xinh đẹp, thông 
minh và dễ thương, bỗng dưng đứa bé thành kẻ tật nguyền. Càng nghĩ càng căm hận ! Sau 
một thời gian điều trị, đứa bé xuất viện. Chân được phẫu thuật thành công, không phải cắt, 
tuy vậy đứa bé đi đứng còn rất khó khăn, cần phải luyện tập nhiều mới có thể trở lại bình 
thường. 
 
Mẹ đứa bé không thể nguôi ngoai được mối sầu hận trong lòng. Phần chàng trai, khoảng 
thời gian đứa bé ở bệnh viện, gần như lúc nào chàng cũng ở bên đứa bé. Khi đứa bé được 
xuất viện, mỗi sáng trên đường đi làm việc chàng tranh thủ ghé thăm. Buổi chiều chàng đến 
vui chơi với nó. Chàng động viên nó tập đi từng bước, như người mẹ tập cho con những 
bước đi chập chững đầu tiên. Chàng mua quà cho đứa bé, khích lệ đứa bé, cổ võ đứa bé 
mỗi khi nó đi được nhiều bước đi liên tiếp một cách tự nhiên như người không bị thương 
tích!  
 
Và một truyện kể tiếp như sau: 
 
“Chưa bao giờ mẹ đứa bé ban tặng cho chàng một nụ cười! Điều đó có nghĩa là chàng chưa 
được tha thứ! Nhiều lúc chàng cũng muốn buông tiền bồi thường trọn gói rồi quay lưng đi bỏ 
mặc sau lưng một goá phụ trẻ kiêu kỳ và sắt đá, nhưng chàng thật sự thương đứa bé. 
Chàng muốn trả lại ho đứa bé một cuộc sống bình thường, hay ít ra là không đến đổi tồi tệ. 
 
Rồi ngày tháng dần qua, những nỗ lực của chàng đã đem lại kết quả rất khả quan. Những 
bước chân của đứa bé tuy dù còn đôi chút vụng về, cũng như trên gương mặt mẹ nó còn 
vương nét lạnh lùng, nhưng tiếng cười đã tìm lại được trong căn nhà vốn thường ngày vắng 
vẻ ấy. 
 
Rồi một chiều nọ, chàng nói lời từ giã hai mẹ con. Đứa bé ôm lấy chàng và hồn nhiên 
nói: Sao chú không ở lại với cháu luôn vậy, chú?. 
Được rồi, được rồi ! Chàng nhanh nhẩu trả lời:  
-Cháu ngoan nhé! Chú sẽ thường xuyên đến thăm cháu mà ! Nhớ phải tập đi, tập chạy 
nhiều nữa nhé! Hôm nào ra bãi biển chạy đua với chú nha! Chạy thắng chú là có quà to cho 
cháu đấy! 
 
Mẹ nó im lặng. Một buổi sáng Chúa Nhật trên bãi biển, Đứa bé chạy đùa giỡn với chàng. Nó 
nắm tay kéo Mẹ nó lại bên nó để cùng hốt cát đắp ngôi nhà thật to. Chú với mẹ nhặt những 
viên sỏi đẹp lót xung quanh nhà nhen. Nó chạy tung tăng, hí ha hí hửng. Đôi chân nó đã 
mạnh thật rồi! Nó vui quá. Nó không còn nhớ gì đến vết thương nữa. Bóng đứa bé sáng rực 
và lấp lánh trên bãi biển như cánh hải âu đang lấp lánh trong ánh nắng bình minh. Chàng 
nhìn theo đứa bé. Lòng vui khôn tả. Người goá phụ trẻ nhìn theo con mình, nụ cười rạng 
ngời không tắt trên môi. 
 
Bất chợt hai người nhìn nhau. Niềm vui được chia sẻ là niềm vui được nhân đôi. Cả hai cùng 
cười. Họ đã quên khoảng cách tự bao giờ? Mới hôm nay hay đã từ lâu? Điều đó chỉ có hai 
người biết! 
 
Dường như có chút gì e thẹn sau cái nhìn bất chợt ấy. Nàng cúi xuống như để che dấu một 
điều gì từ cõi thâm sâu của lòng nàng. Bất ngờ nàng nhìn thấy một viên sỏi lớn đang lấp 
lánh trong nắng. Chàng cũng thấy. Nàng cúi xuống nhặt. Chàng cũng nhặt. Bàn tay của 
nàng đặt lên viên sỏi.  
 



Bàn tay của chàng đặt lên tay nàng. Nàng không rút bàn tay lại. Chàng cũng không. Tiếng 
sóng biển vẫn muôn thuở rì rào như tiếng tơ lòng muôn thuở vẫn ngân nga. Chú! Mẹ! con 
nhặt được một bụm sỏi rồi nè ! Mẹ và chú được nhiều không? 
 
Đứa bé chạy lại hỏi. Không có câu trả lời. Chỉ có một viên sỏi duy nhất hai người không 
nhường nhau! Cả hai đều đang cố giữ lấy viên sỏi ấy! 
 
Vì viên sỏi ấy đã hóa kiếp thành viên kim-cương-hạnh-phúc! Mà hạnh phúc thì phải hai 
người giữ mới được vẹn toàn! 
 
Và như thế, người đọc ở đây hôm nay, hẳn cũng biết phần kết của câu chuyện này rồi.  
 
Khoảng-cách nào là do định mệnh, khoảng cách nào là tại chúng ta?  
-Không có làn ranh nào rõ ràng cả! 
Tận nhân lực, tri Thiên mệnh. Chúng ta phải cố gắng hết sức mình, bằng tất cả nghị lực, để 
xoá tan khoảng cách của hận thù, để trái tim lên tiếng tình thương! 
 
Thế đó là truyện kể, cũng rất “phiếm”. Phiếm hay luận, cũng đều là luận và phiếm những 
chuyện đời thường trong Đạo hoặc những chuyện Đạo trong đời thường.  
 
Kể thế rồi, nay bần đạo bớt đi phần luận bàn để rồi mời bà con nay ta về lại vườn hoa Lời 
Vàng ở Kinh Sách để có nền tảng dựa vào đó, mà vui sống. Lời rằng: 
 
“Vậy đây là điều tôi nói với anh em,  
và có Chúa chứng giám, tôi khuyên anh em:  
đừng ăn ở như dân ngoại nữa,  
vì họ sống theo những tư tưởng phù phiếm của họ.  
Tâm trí họ đã ra tối tăm,  
họ xa lạ với sự sống Thiên Chúa ban,  
vì lòng chai dạ đá khiến họ trở nên dốt nát.  
Họ đã mất ý thức nên đã buông thả,  
sống phóng đãng đến mức làm mọi thứ ô uế cách vô độ.  
Còn anh em, anh em đã chẳng học biết về Đức Kitô như vậy đâu;  
ấy là nếu anh em đã được nghe nói về Đức Giêsu  
và được dạy dỗ theo tinh thần của Người,  
đúng như sự thật ở nơi Đức Giêsu.  
(Êphêsô 4: 17-19) 
 
Nghe những lời nhủ khuyên như thế rồi, nay mời bạn/mời ta ta cứ hiên ngang đứng thẳng 
lên mà ca và hát cả những lời buồn hoặc ướt sũng, ủy-mị có những lời như sau: 
 
“Giờ còn mong chi người hát theo đàn 
Giờ còn mong chi hợp cánh hoa tàn. 
Lời đàn năm xưa se kết đôi lòng 
Lời đàn năm nay đôi lứa xa vời. 
Khi hôn hoàng xuống dần 
Trăng lên vàng mái lầu, 
Nghe thoáng tiếng kinh cầu xa xa, 
Ngàn lau thấp thoáng bóng kinh kỳ sầu bao la.” 
(Văn Cao – bđd) 
 
Vâng. Đúng thế. “Lời đàn năm xưa, se kết đôi lòng”. Lời đàn năm nay, ở nơi này không chỉ 
là tấm lòng của hai người mà thôi. Nhưng còn là lòng người/lòng Đạo ở mọi nơi, trong đời. 
 
Trần Ngọc Mười Hai 



Vẫn còn những tình tự 
Rất giống như 
Cung Đàn Xưa 
Của mọi người  
Và mọi thời.     
     
  
  
   

 
 
 



 
 

22. “Một làn khói trắng,” 
“Du đời vào quên lãng 

Nâng sầu thành hơi ấm 
Hơ dịu tình đau.” 

(Vũ Thành An – Bài Không Tên số 7) 
 
(Công Vụ 10: 34-35) 
 
Không tên hay có tên, vẫn một bài hát ấy, cứ lờ-mờ như làn “khói trắng”, rồi “du đời vào 
quên lãng” và “hơ dịu một tình đau.” Thế đó, là giòng nhạc có tình-tự thi-ca cũng rất cổ. Thi-
ca cổ đây, là giòng thơ/âm-nhạc vẫn dìu người hát và người nghe đi vào chốn hồn người có 
nhịp-điệu nhịp “Slow” êm-ả, tình-tứ, khá lãng-mạn. 
 
Còn gì lãng-mạn và trữ-tình bằng những ca-từ liên-tiếp hát như sau: 
 
“Ngày tàn im ắng, 
Yêu người làm tóc trắng. 
Tâm sự rồi đến đắng, 
Như lệ giờ biết nhau. 
 
Đêm vỗ về nuôi nấng 
Đêm trao ngọt ngào hương phấn 
Buông lơi dòng tóc mỡ 
Trên vùng ngày tháng vật vờ.” 
(Vũ Thành An – bđd) 
 
Vâng. Dù cho “tâm-sự ngày rất đắng” đến như thế, lại có “đêm vỗ về nuôi-nấng”, đôi lúc còn 
“buông lơi giòng tóc mỡ”, “trên vùng ngày tháng vật-vờ”, cả đời người. 
 
Vâng. Đời người đi Đạo nay cũng thế. Vẫn thấy “tháng ngày vật-vờ”, vẩn vơ, “ú ớ” cũng rất 
nhiều. Nhiều, như lập-trường tư-tưởng những là thần-học mù-mờ, vu vơ thật rất nản.  
 
Ấy chết! Có nản hay không do lời-lẽ hoặc ý-nghĩa vẩn vơ, “ú-ớ” ở lời kinh/câu hát nào! Nản 
một nỗi, là khi các cụ cứ “lửng-lơ-con-cá-vàng-trong-chậu-nước”, âm-thầm như một nhận-
định ở giòng chảy trên mạng với chi-tiết sau đây:  
 
 
“Cách nay 50 năm, tuần-báo Time có đăng ở trang bìa một giòng chữ rất lớn với câu hỏi: 
“Thượng Đế đã chết thật rồi sao?” Đây là câu-hỏi nóng, do nhà thần-học và triết-gia nọ khi 
trước từng để ra với thế-giới trần-tục ở phương Tây. Và, các chế-độ vô-thần lâu nay vẫn 
khuynh-loát phần còn sót của nhân-loại! 
 
Hôm nay, một trong các chế-độ xưa/cổ ấy đã biến dạng. Và tôn-giáo, nay đang đoạt lại chỗ 
đứng của mình trong cuộc sống ở Nga và một số nước. Có chế-độ còn sửa-đổi cả lề lối 
chống-báng đạo-giáo mạnh đến độ: hôm nay, có đến chục triệu người Trung Hoa đã và 
đang trở-thành tín-hữu Đạo Chúa rất hiên-ngang. Nhà cầm quyền nước này, cũng đã quay 
lại hầu chuyện Đức Giáo-Chủ Công-giáo La Mã.  
 
Riêng Châu Phi và nhiều nước Trung Đông, các nhóm/phái giáo-hội được hoạt động đến 
100% khả-năng của mình. Tại Ấn Độ và các nước đang phát triển, dù theo đạo Chúa hoặc 
Hồi giáo, dù thuộc Ấn giáo hay đạo Phật, hiện vẫn thấy tồn tại một sức mạnh văn hóa, thật 
dũng-mãnh... 



 
Nhưng, hỏi rằng: ở thế kỷ 21 này, Thiên Chúa có chết thật chăng? Câu trả lời ở đây, đang 
vang rền một tiếng “không” rất mạnh! Không. Ngài “không chết đâu anh!” Thật ra, đó chỉ là 
nỗ-lực của một số người muốn giết chết niềm tin của người đi Đạo, đến tận tuyệt, mà thôi.  
 
Ở trời Tây bên ấy, điều này chừng như là mục-tiêu giết chết niềm tin của người đi Đạo vốn 
dĩ xảy ra qua ba đường-lối: một là, phong-trào trần-tục-hoá Đạo Chúa và nỗ-lực biến Đạo-
giáo thành chốn/miền trần-tục, và/hoặc lèo lái đạo-giáo cho xa rời đời sống của chúng dân, 
thôi.  
 
Thứ hai, là: các nỗ-lực như thế, nay bắt đầu cho thấy tự-do tôn-giáo không còn là vấn-đề 
sống còn chỉ ở Trung-Hoa, Pakistan, hoặc Ả Rập Sauđi thôi, nhưng cả đến các quốc-gia lâu 
nay từng chủ-trương cách-mạng giới-tính; đồng thời, họ lại đưa ra nhiều biện-pháp quyết 
hợp-thức-hoá phá thai, coi “đồng tính luyến-ái” như chuyện thường-tình; và mới đây nhất, họ 
còn tạo cởi mở về tính-chất phức-hợp/đa-dạng về giới-tính của con người nữa. 
 
Nỗ-lực đây, lại đã kèm theo đòi hỏi về nhân-quyền có sự hợp-lực của luật pháp lâu nay vẫn 
mâu-thuẫn với niềm tin Do-thái-giáo và Hồi-giáo chuyên đặt nặng nhân-phẩm và sự phát-
triển nhân-vị. Những thứ này, cùng với quyền-lợi mới được tạo đã khiến một số nhà cầm-
quyền chấp-nhận cho chủ-nghĩa trần-tục và cảm-xúc dần dà chiếm-ngự tôn-giáo. 
 
Tựu-trung thì: vấn-đề tự-do tôn-giáo không nghiêm-trọng như trước; và vì thế, các tín-hữu 
không còn bị hố sâu ngăn-cách gây xung-đột trong cộng-đoàn kẻ tin nữa. Và, các nhà thần-
học vẫn bận-tâm chuyện “Thiên-Chúa đã chết rồi”, như tác-giả John T. Elson từng viết bài 
trên báo vào năm 1966 đã khẳng-định rằng: “Thiên-Chúa chết thật rồi!”  
 
Dù có thế, ông vẫn đề-nghị mọi người hãy sống trung-thành với niềm tin mình có. Tác-giả, 
tuy đã viết về thứ “thần-học không có thần-linh” nhưng theo ông, Thiên-Chúa vẫn đồng-hành 
với ta cách này/cách khác. (X. Carolyn Moynihan, Is God dead? No, but our faith may be 
ailing, MercatoNet 08/4/2016)" 
 
 
Ấy đấy, là tâm-tư/tự-sự của người viết ở ngoài đời bàn chuyện cho vui, thôi. Chứ, bà đâu 
đòi một chuyển-đổi nào nơi nhà Đạo, ở trời Tây. Nhưng, đây lại là lập-trường “ngoài Đạo” 
của nghệ-sĩ đời với câu hát không mang tính thần-học nào hết, dù ông nay đã là “phó-tế 
vinh-viễn” ở Đạo Chúa rất Kitô. Lập-trường ông đề ra, là ý-tưởng vang bóng một thời về nữ-
phụ, rồi gọi đó là “Bài Không Tên số 7”, như sau: 
 
“Thân em rồi hoang phế, 
Lê theo thời gian giông gió. 
Thôi cũng đành cúi xuống, 
Cho mộng đời thoát đi. 
 
Một đời đổ cho tình yêu, 
Từng đêm dòng nước mắt. 
Sẽ nâng niu đời nhau (ừ) Đớn đau anh. 
Sẽ cho nhau đời nhau (ừ) Xót xa em. 
Dắt đưa nhau mối hận đời người. 
 
Trả lại nước mắt, 
Cho mệnh đời son sắt. 
Thôi rồi em cũng mất, 
Cho tình cúi đầu. 
 
Một mình đi mãi. 



Trên đường dài không thấy. 
Ai người quen tôi đấy. 
Bao giờ đời sẽ vơi.” 
Vũ Thành An – bđd) 
 
Ấy! Thôi chết thật rồi bạn ơi, thế có khiếp không! Chết, là bởi: nếu bạn cứ tin rằng điều đó 
có thật, rất trữ-tình, thì đây: một tình-tự khác tuy không láng-mướt như một giảng-dạy rất 
hay ho, ở bên dưới.  
 
Đó, là lập-trường thần-học của đấng bậc nọ ở trời Tây từng thổ-lộ: 
 
“Có thể nói, một nhận-định lạ-lùng về bất cứ văn-bản chữ viết bắt gặp ở lịch-sử, là: lời-lẽ 
trong đó có chứa-đựng một thứ gì gọi là “Lời Chúa”. Khẳng-định như thế, tức bảo rằng: 
Thiên-Chúa là hữu-thể rất giống “con người”, ở một điểm là: Ngài cũng có khả-năng nói như 
con người và cho con người bằng ngôn-ngữ khiến họ hiểu được. Và, cả đến lập-trường/chủ-
trương quyết rằng Thiên-Chúa đã “đầu-tư” một cách mật-thiết vào cuộc sống của con người 
theo dạng “thu nhỏ”. 
 
Thật ra, chẳng cần gì phải ưu-tư/bối-rối chút nào vì những khẳng-định như thế đã được đưa 
ra suốt chiều dài lịch-sử ở phương Phương theo kiểu-cách nào đó, mà ta gọi là Kinh/Sách. 
Nhưng, tín-hữu Đạo Chúa chẳng khi nào coi trọng các đòi-hỏi của người “ngoài Đạo”, hết. 
Nói như thế, tức bảo rằng: các đòi-hỏi ở đây đã đến từ nguồn văn không thuộc về Đạo 
Chúa, vẫn bị coi là phi-lý.  
 
Tuy nhiên, ta cũng chẳng cần đi đâu xa mới nhận ra rằng: Đạo Chúa diễn-tả điều này đều 
được bộc lộ bằng nghi-thức phụng-vụ thật đích-xác. Chẳng hạn như câu nói “Đó là Lời 
Chúa” ta vẫn quen nghe vào lúc kết-thúc các bài Sách thánh đọc ở thánh-lễ Chúa Nhật mà 
các Giáo-hội đều đưa vào phụng-vụ. Và, khi nghe câu nói ấy, cộng-đoàn dự lễ đều đồng-
thanh đáp-ứng bằng câu thưa: “Tạ ơn Chúa”.   
 
Ở một số Giáo-hội chuyên rao-giảng Lời Chúa, những câu đáp/trả như thế còn nở rộ hơn 
nữa. Có Giáo-hội còn thay-đổi lời công-bố sau Phúc Âm bằng những lời như: “Xin Thiên 
Chúa chúc phúc thêm cho người đọc Lời Ngài ở đây hôm nay.”               
 
Tóm lại, gọi Kinh Sách là “Lời của Chúa” là điều thường tình trong truyền-thống từng khiến 
cho lưỡi ta uốn cong/tròn theo quán-tính, rất thuộc lòng nhưng ít khi ta để tâm ra tìm-hiểu 
xem điều ta nói như thế có nghĩa gì đích-thực.  
 
Và rồi, vào các buổi chia-sẻ/học-hỏi Lời Kinh thánh trong Giáo-hội về một số vấn-đề xã-hội 
lớn lao, giới-chức có thẩm-quyền đều trích-dẫn hầu như thường-xuyên các văn-bản của 
Sách thánh. Và đấng bậc trích-dẫn những Lời rút từ Kinh thánh lại cứ cho rằng Kinh Sách 
rất thánh thật sự được đầu-tư với quyền-uy thế-lực của Đức Chúa…” (X. Tgm John Shelby 
Spong, A Claim that cannot endure, trong The Sins of Scripture, HarperCollinsPublishers 
2005, tr. 15-16)  
 
Thật tình mà nói, kể chuyện đời bằng lời lẽ của đấng bậc nhà Đạo bàn chuyện Đạo với lời lẽ 
rất đạo-mạo, thì như thế vẫn rất tuyệt. Kể chuyện đạo-làm-người ở đời, cũng có người từng 
kể theo cách-thức hoàn-toàn khác-biệt. Khác, như vị thiền-sư Phật-giáo nọ cũng kể như 
sau: 
 
 
Một người không rõ về vận mệnh, đem thắc mắc của mình đi bái kiến một 
vị thiền sư : 
- 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 gọi là đường sự nghiệp , 
còn đường kia là đường sinh mệnh. 
Sau đó, vị thiền sư kêu anh ta từ từ nắm tay lại , nắm 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? 
 
Vâng. Người kể hôm nay lại đính kèm thêm lời bàn, bảo rằng: vận-mệnh con người nằm 
gọn trong tay mình. Nhưng, nhiều thứ khác, tuy không gọi là vận-mệnh của trời của Phật, 
của đất trời, cũng khó biết.  
 
Lời người kể lại cũng nói: người thanh-niên kia mỉm cười nhận ra vận-mệnh nằm ở trong 
tay mình. Nếu không tu, thì cứ sống theo nhân/quả đã có do nghiệp tạo. Có tu, thì dừng 
nghiệp và chuyển nghiệp. Nghiệp đổi, số phận đổi, tốt/xấu là do cách ta chuyển nghiệp, mà 
thôi.  
                                                             
Và người kể, còn thêm đôi ba nhận-định về chữ-nghĩa con người, rất để đời như sau: 
 
SỰ THẬT có 6 chữ 
GIẢ DỐI cũng 6 luôn 
Mặt trái và mặt phải 
Trắng đen ôi khó lường! 
 
TÌNH YÊU có 7 chữ 
PHẢN BỘI cũng thế thôi 
Chúng là hình với bóng 
Rất dễ dàng đổi ngôi. 
 
Chữ YÊU là 3 chữ 
HẬN là ba, giống nhau. 
Người say men Hạnh phúc 
Kẻ thành Lý Mạc Sầu. 
 
BẠN BÈ có 5 chữ 
KẺ THÙ đếm cũng năm 
Hôm nao lời ngọt mật 
Hôm nay chìa.. dao găm. 
 
Từ VUI có 3 chữ 
Tiếng SẦU cũng đồng như. 
Quá vui thường mất trí, 
Mất trí đời đổ hư. 
 
Chữ KHÓC có 4 chữ 
CƯỜI cũng vậy giống in 
Ai "giòn cười tươi khóc" 
Ai cảm thọ nhận chìm 
Cuộc sống là hai mặt 
Giới tuyến một đường tơ 
Chấp nhận mà không vướng 
Nhẹ bước qua hai bờ.”  



(Nhận-định vận-mệnh, do Thích Tâm Tánh gửi trên mạng cho mọi người được đọc).  
 
Suy về lời-lẽ/chữ-nghĩa của con người, tưởng cũng nên suy thêm về Lời của Đấng Thánh 
Nhân-Hiền từng nói cho con người và với con người như sau: 
 
"Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng nói:  
"Quả thật,  
tôi biết rõ Thiên Chúa không thiên vị người nào.  
Nhưng hễ ai kính sợ Thiên Chúa  
và ăn ngay ở lành, 
thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào,  
cũng đều được Người tiếp nhận. 
Ngài đã gửi đến cho con cái nhà Israel  
Lời loan báo Tin Mừng bình an,  
nhờ Đức Giêsu Kitô,  
là Chúa của mọi người.” 
(Công Vụ 10: 34-35) 
 
Thành thử, chiếu theo những điều thánh-nhân hiền-lành trong Đạo từng nhận-định về “Lời” 
và lẽ rất chân-chính, thì cũng nên phân-biệt hai chữ “vận-mệnh” theo định-luật “dừng” 
nghiệp và “chuyển” nghiệp nơi lời lẽ, là như thế.  
 
Nhưng, như thế vẫn chưa hẳn là có thể chuyển/đổi cuộc sống mà tin-tưởng vào “tình-
thương-không-nghiệp-chướng”, rất vô bờ của Thiên-Chúa Đấng đã gửi “Lời” đến với ta, tình 
thương-yêu của Ngài, bao giờ cũng mạnh hơn nghiệp/chướng và vận-mệnh của bất cứ ai, 
trên đời này.  
 
Là người, ai cũng có thể dùng tình thương-yêu rộng-mở đến với mọi người để mà 
“dừng”/mà “chuyển” cả vận-mệnh lẫn cái nghiệp-(rất)-chướng của con người. Không tình-
thương, chắc chẳng ai thể làm được gì, kể cả những thứ rất chướng của nghiệp-dĩ hoặc 
“vận-mệnh” con người. Đó, là sự thật mà con người vẫn tìm kiếm mãi suốt đời mình. 
 
Nói thế rồi, nay mời bạn và mời tôi, ta hãy cất cao tiếng/giọng mà ca lên lời trần-tình rất thi-
tứ của người nghệ-sĩ từng đề ra, cả khi chưa trở-thành “Phó-tế Vĩnh-viễn” trong Đạo Chúa. 
Những lời và lời như thế, vẫn được cất lên như sau: 
 

“Thân em rồi hoang phế, 

Lê theo thời gian giông gió. 
Thôi cũng đành cúi xuống, 
Cho mộng đời thoát đi. 
 
Một đời đổ cho tình yêu, 
Từng đêm dòng nước mắt. 
Sẽ nâng niu đời nhau (ừ) Đớn đau anh. 
Sẽ cho nhau đời nhau (ừ) Xót sa em. 
Dắt đưa nhau mối hận đời người. 
 
Trả lại nước mắt, 
Cho mệnh đời son sắt. 
Thôi rồi em cũng mất, 
Cho tình cúi đầu. 
 
Một mình đi mãi. 
Trên đường dài không thấy. 



Ai người quen tôi đấy. 
Bao giờ đời sẽ vơi.” 
(Vũ Thành An – bđd) 
 
Chính thế. Trên con đường dài cuộc đời, ta dù có thấy hay không thấy được ý-nghĩa của lời 
người nói ở đâu đó, vốn dĩ là “người quen mình đấy”, rồi cuộc đời sẽ vơi đi “nỗi buồn không 
tên” rất số 7, mà thôi. 
 
Đúng vậy. Trên đường đời đi Đạo cũng thế, dù bạn và tôi, ta đã nghe rất nhiều lần “Lời” 
Kinh ở đâu đó trong Đạo hay ngoài đời, rồi cũng sẽ như “một đời đổ cho tình yêu”, “sẽ nâng 
niu đời nhau (ừ) đớn đau!”  
 
Đúng là như thế. Lời thương-yêu, vẫn có thể chuyển-đổi cả một đời người. Vẫn rất vui. 
 
   
Trần Ngọc Mười Hai 
Nhiều lúc cũng có  
Mối tâm-tư buồn cho chính mình, 
Nhưng không phải  
Bài Không Tên số 7. 

 



 

  

23.“Những chiều thiết tha bên nhau"   
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 Phương – Lời Gọi Chân Mây) 
(Mt 6: 22-23) 
  
Quên đi ư? Quên để làm gì? Phải chăng để cứ thế mà yêu-đương như đương yêu chứ? Và 
rồi, để “ngày mai cách xa” ư? Điều đó, có là chuyện mê say, mê mệt và mê-tín không thế? 
 
Bạn đọc chuyện phiếm của bần-đạo, một hôm sau nhiều ngày theo dõi các câu chuyện 
phiếm rất Đạo/đời, lại có lời phản-hồi rất như sau: “Anh viết Chuyện Phiếm Đạo Đời hay 
Đạo vào đời gì đó, mà sao toàn viết về chuyện Đạo nhiều hơn chuyện đời, vậy?” 
 
Nghe hỏi, bần đạo bầy tôi đây, chả biết nói năng sao cho phải đạo làm người đi Đạo. Bởi, 
đối với bần-đạo, chuyện đi Đạo hoặc giữ Đạo vẫn cứ là “tin” vào Đạo. Thứ Đạo của tình 
thương-yêu vào đời, nhiều lúc cũng rất mê và rất tín. 
 
Hôm nay, bần đạo xin được mạn phép nói về chuyện đời nhiều hơn  Đạo. Hoặc, cũng sẽ 
bảo: đi Đạo còn là và sẽ là: đi vào thứ Đạo rất mê và rất tín. Nói khác đi, như thế có nghĩa: 
“mê” say chuyện “tín” thác cho Đạo và vì Đạo. Bởi, Đạo của tôi và của bạn, lại là Đạo rất 
đáng mê/mệt chuyện tín-thác, rất tin-tưởng vào Thiên-Chúa-là-Tình-Yêu rất mực và cũng rất 
mê-ly chuyện tin-tưởng, nên như thế.  
 
Nói về chuyện “mê” và “tín”, hoặc những mê rồi sẽ tín-thác/tin-yêu trong đời người, bần đạo 
nhớ nhiều đến các sự hoặc các công việc mà người đời đi Đạo gọi là “mê-tín”. Mê-tín, có 
thể là chuyện tin và tưởng cách mê say, mê như điều-đổ. Mê, đến chết đi được. Hoặc, sống 
cho đến chết vẫn còn mê. Rất mê và cũng rất mệt vì Đạo.  
 
Còn nhớ, khi xưa học chữ-nghĩa Tây/ta và tướng-mạo-học, các cụ thời ấy vẫn bảo: “Les 
yeux, mirroir de l’âme.” Tạm dịch là: “Con mắt, là cửa sổ của linh-hồn”. Và từ đó, các cụ còn 
đi xa hơn, đã nhập cuộc sự việc đầy những chuyện trời-trăng-mây-nước về dung-nhan, 
diện-mạo hoặc “tướng-mạo”, gì gì nữa. 
 
Để tìm hiểu, học-hỏi hoặc nghiên-cứu dung-mạo của người đời, để rồi ta lại sẽ học và hỏi 
những chuyện về thần hồn, tưởng cũng nên tạt qua một số châm-ngôn/lời bàn của người 
xưa, để xem sao. Trước nhất, ta cũng nên đi vào với lời vàng ở Kinh/Sách có những câu, 
như: 
 
“Đèn của thân thể là con mắt.  
Vậy nếu mắt anh sáng,  
thì toàn thân anh sẽ sáng.  
Còn nếu mắt anh xấu,  
thì toàn thân anh sẽ tối.  
Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối,  
thì tối biết chừng nào!” 
(Mt 6: 22-23) 
 
Xem thế thì, “mắt” là bộ-phận thanh-tao, lịch-lãm nói lên nhiều đặc-trưng/đặc-thù nơi tâm-
thân/linh-hồn của con người. Về mắt, ta có: mắt láo-liên, mắt đỏ, mắt vàng, mắt bồ câu/lá 



liễu, mắt tinh-khôn lờ-đờ, hoặc “lờ-tờ-mờ” đủ mọi bộ. Thôi thì, có đến triệu triệu con mắt. Có, 
cả 7 tỷ cặp mắt trên thế-gian này, mà chẳng cặp nào giống cặp nào, hết! 
 
Nhưng, vấn-đề là bảo rằng: con mắt hay cặp mắt, giúp ta được gì trong quá-trình đi Đạo và 
sống Đạo, đây? Ta có nên giữ con mắt như giữ cửa sổ của thần-hồn cho kỹ, không? Và, 
mắt là cái gì mà ghê-gớm thế vậy? 
 
Câu hỏi về mắt, đặt ra thì nhiều. Nhưng lời đáp, chắc cũng không thiếu. Vâng. Mời bạn/mời 
tôi, ta đi vào chốn mê-hồn-trận có con mắt trần-gian vẫn đưa ta và mọi người vào chốn mê-
say, mê-sảng, hoặc rất mê và rất tín, như tác-giả ở dưới đây, từng viết lên: 
 
“Hẳn mọi người đều biết, khi xưa đã có sự hòa-trộn giữa ngoại-giáo và Đạo Chúa để rồi trở-
thành Đạo Công-giáo La Mã. Người ngoài Đạo nguyện-cầu/thờ-phượng với mẫu-thần, nên 
giáo-hội của ta vừa thiết-lập lại đã du-nhập việc phụng-thờ mẫu-thần dưới tên gọi là: Đức 
Mẹ. Người ngoài Đạo đều đã có thần-linh, nữ-thần thuở trước nối-kết với tháng/ngày, nghề-
nghiệp và nhiều sự-kiện trong cuộc sống thường-nhật.  
 
Hệ-thống tín-ngưỡng này đã tháp-nhập và các “thần-linh” thánh-ái được gọi là “thánh-nhân”. 
Người ngoại-giáo sử-dụng các tượng đúc hoặc ngẫu-thần của họ đưa vào nghi-lễ phụng-
thờ, và cũng thế Đạo mới lập cũng làm hệt như thế bằng cách gọi các đấng-bậc ấy bằng tên 
gọi khác nhau. 
 
Vào thời cổ, thập-giá được dựng theo nhiều hình-thức khác-biệt cũng đã du-nhập vào đạo 
mới theo nhiều đường-lối cũng mê-tín/dị-đoan. Một số ý-tưởng được du-nhập lại đã phối-kết 
với thập-giá gỗ tượng-niệm cái chết của Đức Kitô, ở trên đó. Và kể từ đó, thập-giá trở-thành 
hình-ảnh được tôn-sùng cả ở bên ngoài, nhưng sự hy-sinh thực-sự của thập-giá đã “hoàn-
tất” lại bị mờ-khuất do nghi-thức của lễ Misa có sự hóa-bánh và rượu, bi-kịch nhiệm-mầu và 
có nguyện cầu cho người đã chết, nữa.” (X. Ralph Woodrow, Babylon Mystery Religion, 
Ralph Woodrow Evangelistic Association, Inc. 1981, tr. 156) 
 
Nói theo nhà Đạo hoặc những người có niềm tin vào đạo-giáo, thì như thế. Nói theo nghệ-sĩ 
ở đời, lại vẫn nói và hát theo thi-ca, âm-nhạc như sau: 
 
“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. 
(Lê Uyên Phương – bđd) 
 
 Như có hẹn ở đầu bài, hôm nay bần đạo đề-nghị: ta nói nhiều về chuyện đời hơn chuyện 
đạo. Chuyện đời về cái-gọi-là mê-tín hoặc tin vào tướng số, dung-mạo của thể xác, được 
người đời xác-định như sau: 
 
“Một câu hỏi gắn liền với đời sống nhân-loại ngay từ khi loài người nhận thấy sự thọ/yểu của 
mỗi sinh-mệnh. Nói lại càng gây thắc-mắc hơn khi con người sống tụ thành xã-hội và nhận 
thấy lẽ cùng thông trong đời sống. 
 
Phải chăng cùng thông thọ/yểu, là do sự an-bài của Đấng Tối-linh Trời, Phật, Thượng-Đế 
như các tín-ngưỡng/tôn-giáo từng lập-luận. Hoặc, ngược hẳn lại, theo triết-lý nhân-văn, 
khoa-học, phương-pháp học, ý-chí quyền-lực, tất cả là do con người định. Vũ-trụ quanh ta, 
không chống lại ta mà cũng không ban ân-huệ gì cho ta. Nó quay cuồng, đảo lộn, không hề 
có mưu-định gì cả. Trong quay cuồng đảo lộn, chính con người tự điều-khiển, tự cai-quản, 
vượt mọi trở-ngại để chiến thắng…(X.Vũ Tài Lục, Tướng Mệnh Học Khảo-luận, ấn-bản in lại 
ở nước ngoài tr. 7) 



 
Hát và nói sơ qua về tướng-học diện-mạo như thế xong, tưởng cũng nên hát thêm đôi ca-từ 
rất để đời rằng: 
 
“Nhớ đến ngày còn gần nhau.  
Nước mắt rơi khóc phút không ngờ.  
Nhớ thương ngậm ngùi cách xa,  
Biết đến bao giờ. 
 
Em ơi! chim bay mang theo  
chút hơi nắng tàn giấu trong tim son.  
Em ơi! xin em,  
xin em dấu 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 Phương – bđd) 
                
Về những gì, mà người nhà Đạo nhận-định rằng: người đời chỉ những dị-đoan/mê-tín cả 
trong môn tướng-mệnh-học, tác-giả họ Vũ ở trên, đã chẳng kể gì đến những lời phê-
bình/bàn-luận về mê và tín, lại có thêm lời bình rải-rác bằng khẳng-định như đinh đóng cột, 
về “mắt”, như sau: 
 
-Mắt đong đưa, đàn bà con gái dễ bị khêu gợi. 
-Hai mắt trắng đen phân-minh, không tà-thị, nõn-nà nhưng vẫn có uy… 
-Mắt đỏ, mắt vàng, mắt cực lớn, mắt tròn, mắt lồi, mắt bốn phía tròng trắng, mắt hình tam-
giác, dưới mắt da thịt khô, dưới mắt có vết như tấm lưới… đều là tướng khắc-phu. 
-Mắt có hung-quang, mắt nhỏ tí hí, lá dăm…, là tướng hung-hãn… 
-Mắt dài, mi thanh mục tú, là tướng trợ-phu. 
-Mi đầu giao nhau. Mắt như khiếp sợ,… là tướng không biết quản-cai gia-đình… 
-Mắt lộ bốn phía tròng trắng, hung-hãn, vụng dại… đều là ác-tướng với đàn bà…” (X.Vũ Tài 
Lục, Tướng Mệnh Học Khảo-luận, ấn-bản in lại ở nước ngoài tr. 7)     
 
Khẳng-định về kinh-nghiệm sống rất thực ở đời, ai cũng muốn làm được như thế. Lại có vị, 
tuy không khẳng-định về bất cứ trải-nghiệm nào hết, nhưng vẫn thích đi vào vùng trời truyện 
kể để nói lên điều gì đó, rất đời thường, như sau: 
 
“Nếu như nói học vị, chức vụ đại biểu cho thân phận một người… thì tu dưỡng và thói quen, 
chính là thân phận thứ hai của người đó. Và điều này cần được ươm mầm từ những chi tiết 
nhỏ nhặt trong cuộc sống. 
 
Anh Nam du học từ Anh quốc trở về, mấy người bạn chúng tôi đã tổ chức một buổi tiệc ‘tẩy 
trần’ chào đón anh. Trong bữa tiệc, lời lẽ khiếm nhã của một người bạn khiến anh ấy cảm 
thấy không vui, mấy lần thể hiện rõ ra sự chán ghét. Tiệc tan, trên đường tiễn Nam về nhà, 



tôi thay người bạn kia giải thích, thay người bạn kia giải thích, nói rằng những lời lẽ đó bất 
quá chỉ là nói quen miệng thôi, không ám chỉ đến ai, nghe quen rồi cũng không cảm thấy gì. 
 
Nam im lặng một lúc rồi nói: “Mình sẽ kể cho cậu một chút về kinh nghiệm mà mình học hỏi 
được từ lúc mới đến Anh”. 
  
Cũng như đại đa số du học sinh khác ở Bristol, mình cũng ở nhờ một hộ dân cư nơi đó, vừa 
tiết kiệm, điều kiện đời sống cũng tốt.Chủ nhà tên là Campbell, là một đôi vợ chồng già. Vợ 
chồng họ đối xử với mọi người nhiệt tình, hào phóng, họ chỉ thu của mình mấy Bảng Anh coi 
như tiền cho thuê nhà, họ còn kiên quyết “đoạt” mình khỏi tay nhà hàng xóm về nhà của họ. 
Có một du học sinh ngoại quốc ở trong nhà, đối với họ mà nói là một sự việc rất đáng tự 
hào. Họ không chỉ nói cho cả cộng đồng ở đó biết, mà còn gọi điện báo cho con gái xa ở 
Manchester và London. 
 
Để mình thực hiện được giấc mơ xuất ngoại du học, cha mẹ đã mắc khoản nợ mấy trăm 
triệu. Mình đương nhiên vô cùng quý trọng cơ hội học tập không dễ gì mà có được này. 
Ngày nào cũng vậy, buổi tối ở thư viện một mạch cho đến khi thư viện đóng cửa mới chịu 
quay về. 
 
Cũng may là gặp được chủ nhà tốt bụng, mình có thể tập trung tinh thần học tập, không phải 
lo lắng nhiều tới cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Mỗi ngày mình về “nhà”, những món ăn 
ngon lành đang chờ đợi mình; cách bốn năm ngày, bà Campbell bắt mình thay quần áo, sau 
đó đem quần áo bẩn đi giặt ủi sạch sẽ. Có thể nói, họ đối đãi với mình giống như con cái 
trong nhà vậy. 
 
Thế nhưng, không lâu sau, mình cảm thấy ông Campbell đối với mình có chút lạnh nhạt, 
ánh mắt nhìn mình có chút khác thường. Nhiều lần ăn cơm, ông Campbell dường như muốn 
có lời gì muốn nói với mình, nhưng khi nhìn vợ, ông lại nuốt những lời ấy vào trong. Lúc đầu 
mình đoán rằng, họ có phải là chê tiền thuê nhà của mình quá ít, muốn tăng thêm nhưng 
ngại không biết nói sao. 
 
11 giờ một đêm nọ, mình từ trường học trở về, rửa mặt xong vừa định thay đồ đi ngủ, ông 
Campbell rón rén bước vào phòng mình. Sau khi hỏi chuyện đôi ba câu, ông Campbell ngồi 
vào ghế, trong tư thế nói chuyện có vẻ nghiêm túc. Xem ra rốt cục ông ấy cũng muốn nói 
những lời cất giấu trong lòng. Trong đầu mình đã sớm có sự chuẩn bị, chỉ cần mình có thể 
chấp nhận được, ông ấy tăng tiền thuê nhà lên mình cũng đồng ý, dù sao người chủ nhà 
như vậy cũng không phải dễ mà tìm được. 
 
“Con trai“, ông Campbell bắt đầu nói, “Ở nhà con bên kia, lúc con nửa đêm về nhà, mặc kệ 
cha mẹ con có ngủ hay không, con đều dùng sức mà đóng cửa ầm ầm và cất tiếng ho lớn 
tiếng sao?” 
Mình ngẩn cả người, chẳng lẽ đây là những gì nghẹn trong lòng ông ấy muốn nói sao?Mình 
nói: “Con không rõ, có lẽ…” 
Thật sự, lớn nhường này chưa từng có người nào hỏi mình vấn đề như vậy, chính mình 
cũng không chú ý những “chi tiết” này. 
 
“Ta tin là con không cố ý”, ông Campbell mỉm cười nói, “Vợ ta có chứng mất ngủ, mỗi buổi 
tối con đi về nhà đều đánh thức bà ấy, mà bà ấy một khi tỉnh lại sẽ rất khó ngủ tiếp; vì vậy, 
về sau nếu con có về trễ như thế, nếu như có thể chú ý nhẹ nhàng một chút, ta sẽ rất vui”. 
 
Ông Campbell dừng lại một chút rồi nói: “Kỳ thực, ta đã muốn sớm nhắc nhở con chú ý, chỉ 
là vợ ta sợ sẽ làm con tự ái, một mực không cho ta nói; con là một người hiểu chuyện, con 
sẽ không vì thiện ý nhắc nhở của ta mà thấy tổn thương chứ?” 
 



Mình miễn cưỡng gật đầu. Không phải là mình thấy ông ấy nói không đúng, cũng không 
phải là mình tự ái, mà chỉ là cảm thấy ông ấy có chút tính toán chi li nhỏ nhặt. Mình sống 
cùng cha mẹ hơn 20 năm nay, họ chưa bao giờ so đo với mình chuyện này. Nếu như vì vậy 
mà mình quấy rầy họ, họ cũng sẽ nhất định dễ dàng bỏ qua, nhiều nhất cũng đóng chặt cửa 
phòng ngủ của mình mà thôi. Trong lòng mình nghĩ: Rốt cục cũng không phải nhà của mình! 

 
Đương nhiên, cho dù trong lòng mình có chút bực tức, nhưng mình vẫn tiếp nhận lời nhắc 
nhở của ông Campbell, mỗi buổi tối trở về đều rất chú ý nhẹ nhàng mọi thứ. 
 
Thế nhưng, một buổi chiều không lâu sau, khi mình từ trường học trở về, vừa vào đến chỗ 
của mình, ông Campbell lại bước vào. Mình chú ý thấy mặt ông ấy có chút sa sầm. 
“Con trai, có lẽ con không vui, nhưng mà ta vẫn phải hỏi; lúc con đi tiểu, có phải là không 
nhấc cái đệm lót bồn cầu lên không?” 
 
Trong lòng mình “lộp bộp” một tiếng. Mình thừa nhận, có lúc mình đi tiểu gấp, hoặc là lười 
biếng, khi tiểu cũng có không xốc miếng đệm lót bồn cầu lên”. 
“Dạ… thỉnh thoảng…” mình lúng túng. 
 
“Như vậy sao được?” ông Campbell lớn tiếng nói, “Chẳng lẽ con không biết như vậy sẽ làm 
nước tiểu văng tung tóe lên đệm sao? Cái này không chỉ là vệ sinh, mà còn là không tôn 
trọng người khác, nhất là đối với người phụ nữ”. 
 
Mình giải thích: “Con hoàn toàn không có ý không tôn trọng người khác, chỉ là không…” 
“Ta đương nhiên là tin tưởng con không có ý đó, nhưng điều này không nên trở thành một lý 
do như vậy”. 
 
Nhìn ông Campbell đỏ mặt lên, mình lầm bầm: “Chuyện nhỏ như vậy, không đến nỗi làm 
cho ông tức giận như vậy”. 
 
Ông Campbell càng thêm kích động: “Nghĩ cho người khác, để trong tâm và tôn trọng người 
khác, đây là điều tu dưỡng tối thiểu nhất, mà chân chính của việc tu dưỡng là thể hiện từ 
việc nhỏ nhất. 
Con trai, thi đậu học vị hay có một chức vị gì đó tuy trọng yếu, nhưng những thói quen tu 
dưỡng khi ở cùng người khác cũng vô cùng quan trọng. Nếu như nói học vị, chức vụ đại 
biểu cho thân phận một người… thì tu dưỡng và thói quen, chính là thân phận thứ hai của 
người đó, cũng như thế, mọi người sẽ từ đó mà phán đoán một con người”. 
 
Mình không thể nào kiên nhẫn lắng nghe, tiện tay cầm một quyển sách lật lung tung cả lên. 
Mình cảm thấy ông Campbell vô cùng hà khắc, việc này nếu như là ở trong nước, cũng có 
thể bị để tâm đến như vậy sao? 
 
Buổi tối, nằm trên giường, mình cân nhắc rất lâu và quyết định rời khỏi nhà của ông 
Campbell. Họ đã không vừa mắt với mình, thì mình tìm một nhà khác có thể “khoan dung” 
hơn mà ở. 
Ngày hôm sau, mình liền nói lời từ biệt với vợ chồng ông Campbell, hoàn toàn không để ý 
rằng họ cực lực muốn giữ mình lại. Thế nhưng, chuyện xảy ra tiếp sau đó làm cho mình 
chuẩn bị không kịp. 
 
Mình liên tiếp đi đến 5, 6 gia đình, họ đều tiếp đãi mình với một câu hỏi giống nhau: “Nghe 
nói cậu lúc đi tiểu không xốc cái đệm bồn cầu lên phải không?” 
 
Cái khẩu khí ấy, thần sắc ấy…Mình đâu thể nào tưởng tượng nổi sự việc này lại nghiêm 
trọng đến như vậy đối với bọn họ. Cuối cùng, mình chỉ biết xấu hổ đầy mình mà bỏ đi. 
Đến tận giờ, mình mới hiểu được lời của ông Campbell nói: “Thói quen và tu dưỡng là thân 
phận thứ hai của một con người”. 



 
Trong mắt mọi người, mình chính là đang tiếp thụ trình độ giáo dục cao đẳng, vậy mà lại 
nông cạn, thiếu khuyết tu dưỡng hàng ngày. 
 
Mình tuyệt nhiên không trách vợ chồng ông Campbell đã đem “thói xấu” của mình truyền 
khắp nơi, trái lại, lâm vào tình cảnh như vậy, đối với mình, oán giận lại biến mất, thậm chí 
còn vô cùng cảm kích. Nếu như không có họ, không có đoạn kinh nghiệm xấu hổ kia, mình 
cũng không thể biết được làm như vậy sẽ khiến người ta khó chịu đến thế. “Không câu nệ 
tiểu tiết”, câu này ngoài miệng có vẻ là tốt nhưng cũng cần chú ý biết chừng nào. 
 
Kể xong câu chuyện, Nam trầm mặc một lúc… Bồi dưỡng những sinh hoạt tập quán hàng 
ngày… những điều này vốn nên nằm trong chương trình học tập của thiếu niên thời đại này, 
nhưng tại sao lại để đến lúc trưởng thành về sau, khi đến một quốc gia khác tha hương mới 
học được chứ? Thậm chí, nếu như Nam không nghe được những lời của ông Campbell thì 
cả đời cũng không học được những thứ “nhỏ nhặt” ấy. Giáo dục bên trong chúng ta, quả là 
thiếu thốn biết bao nhiêu thứ!” (Mai Mai, dịch từ kannewyork) 
 
Bàn về “con mắt, là cửa sổ của linh-hồn” mà lại cứ tản-mạn về những điều xảy ra ở ngoài 
đời và do người đời nói lên, như thế cũng đã đủ. Nay hỏi rằng, người nhà Đạo hiểu thế nào 
về: con mắt người đời?  
 
Về con mắt trần-gian, lời vàng kinh thánh có nói rõ về mắt như sau: 
 
“Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã,  
thì hãy móc mà ném đi;  
thà chột mắt mà được vào cõi sống,  
còn hơn là có đủ hai mắt  
mà bị ném vào lửa hoả ngục.” 
(Mt 18: 9)  
 
“Mắt là cửa sổ của linh-hồn”, mà lại ném vào lửa hỏa-ngục, tức vào những chỗ chỉ gây hận-
thù đằng đằng, mất yêu-thương, thì cũng đáng. Bởi, “cửa sổ của linh-hồn” nay chỉ làm cớ 
cho mình sa-ngã, thì còn gì là đời sống, rất sáng chói làm đèn soi cho mọi người. 
 
Nhà Đạo hôm nay, xảy ra rất nhiều tình-trạng có đấng bậc vị-vọng sử-dụng không được 
“sáng-suốt” cho lắm nên đã dẫn đưa các vị ấy vào với “lửa hỏa-ngục” của ghét ghen, hận 
thù, khổ đau. 
 
Xem thế thì, cũng nên quay về với thi-ca âm-nhạc có những lời ca tiếng hát bàn về “con mắt 
trần-gian” để bạn và tôi ta suy-nghĩ thêm về chuyện “con mắt là cửa sổ của linh-hồn” rồi từ 
đó, tự định-đoạt cho đường-lối của chính mình. Lời ca ấy như thế này: 
 
“Những con mắt tình nhân,  
Nuôi ta biết nồng nàn.  
Những con mắt thù hận,  
Cho ta đời lạnh câm.  
 
Những mắt biếc cỏ non,  
Xanh cây trái địa đàn.  
Những con mắt bạc tình,  
Cháy tan ngày thần tiên.  
 
Ngày ra đi với gió,  
Ta nghe tình đổi mùa.  
Rừng Đông rơi chiếc lá,  



Ta cười với âm u.  
Trên quê hương còn lại.  
Ta đi qua nửa đời,  
Chưa thấy được ngày vui.  
Đường trần rồi khăn gói,  
Mai kia chào cuộc đời,  
Nghìn trùng con gió bay.  
 
Những con mắt trần gian,  
Xin nuôi vết nhục nhằn.  
Những con mắt muộn phiền,  
Xin cấy lại niềm tin…” 
(Trịnh Công Sơn – Những Con Mắt Trần Gian) 
 
Cuối cùng còn một câu hỏi, vẫn bảo rằng: “những con mắt trần-gian” như thế có phải và có 
còn là “cửa sổ của linh-hồn” của mỗi người? Cả người đi Đạo lẫn ngoài đời? Câu trả lời xin 
dành để cho bạn, và cho tôi, trong đời người, rất hôm nay. 
 
Trần Ngọc Mười Hai. 
Cũng có lần  
đặt ra cho mình và cho người 
những câu hỏi 
rất như thế.     
 
 
 
 

 



 

24. “Những mắt biếc cỏ non," 
Những con mắt tình nhân, 

nuôi ta biết nồng nàn,  
Những con mắt thù hận, 

cho ta đời lạnh căm  
Những mắt biếc cỏ non, 
xanh cây trái địa đàng  

Những con mắt bạc tình, 
cháy tan ngày thần tiên.” 

(Trịnh Công Sơn – Những Con Mắt Trần Gian) 
 

(Mc 10: 41-43/Êphêsô 5: 23) 
 
Nếu bảo rằng, “Những con mắt tình-nhân” nói ở đây , cũng đầy những “thù hận”, “nồng-
nàn”, rất ư “đời lạnh căm”. Và rồi còn hát “mắt biếc cỏ non”, “bạc tình”, “cháy tan ngày thần-
tiên”, vv..  âu đó cũng là những câu ca đáng để ta lưu-tâm/quan-ngại.  
 
Hôm nay đây, bần đạo đang mải tìm lời thơ nhè nhẹ để có một dẫn-nhập cho bài “luận 
phiếm” rất bình-thường, bỗng chợt nghe thấy ở đâu đó, lố-nhố những bàn-bạc chuyện Giáo 
hội với các lỗi/tội của bậc trên cao vút định-danh bằng cụm-từ “Giáo chủ” hay “giám-quản” 
rơi rớt từ những tháng ngày xa xôi thời buổi trước, cũng bí mật/bật mí rất tưng bừng.  
 
Bàn và bạc, chuyện bí mật nhà Đạo từng được “bật mí” ở đây đó, có lẽ ta nên hát thêm 
những ca-từ tuyệt-cú, như sau:  
 
“Ngày ra đi với gió,  
ta nghe tình đổi mùa.  
Rừng đông rơi chiếc lá,  
ta cười với âm u.  
 
Trên quê hương còn lại,  
ta đi qua nửa đời.  
Chưa thấy được ngày vui,  
đường trần rồi khăn gói.  
 
Mai kia chào cuộc đời,  
nghìn trùng con gió bay.” 
(Trịnh Công Sơn – bđd) 
 
“Trên quê hương còn lại” đã thấy mình “qua (được) nửa đời” người rồi, mà vẫn “chưa thấy 
được ngày vui”! Và rồi, lại cứ “đường trần khăn gói”, “mai kia chào cuộc đời”, “nghìn trùng 
cơn gió bay”... Chao ôi, là những lời ý-nhị quyện vào bên nhau như gió với rừng nghìn 
trùng, cũng không vui. 
 
Hôm nay đây, bần đạo lại những muốn nói ra đôi ba chuyện trầm-kha ở bên dưới ít được 
“bật mí” mãi đến lúc đọc được bài báo có tiêu-đề là: “Ta phải xin lỗi cộng đồng người đồng-
tính luyến-ái” qua đó, Đức Phanxicô đề-nghị:  
 
“Tín hữu chúng ta phải xin lỗi Chúa về cung cách mình xử-sự rất không phải, đối với người 
đồng tính luyến ái”… 
 



Hôm nay đây, một lần nữa, bần đạo lại cũng sẽ không bàn nhiều về chuyện “xử sự rất 
không phải” ở Giáo-hội mà chỉ nhân cơ-hội Đức Giáo-Tông vừa “bật mí” để rồi nhìn vào 
chốn cao sang vời vợi ở trên ấy. Và rồi, góp nhặt đôi ba ý/lực xem thực/hư ra sao, để sẽ 
sống đúng với chức-năng dân con Đạo Chúa, thời hiện-tại! 
 
Nói gần nói xa chẳng qua nói thật. Số là, vừa rồi, bần đạo ngồi buồn giở lại vài trang 
sách/báo đọc được hôm trước, nay san-sẻ với bạn nào thích những chuyện “lỉnh kỉnh” nhà 
Đạo hoặc ngoài đời, để còn biết rõ. Biết, là biết những gì mình được học và được đọc qua 
sách vở hoặc bạn bè chuyền cho nhau đôi ba câu thuộc thể-loại mà người đời vẫn bảo: 
“biết rồi, khổ lắm ông bạn ạ”. Toàn những chuyện trời trăng/mây nước ở đâu đâu, ấy!  
 
Vâng. Chuyện “trời/trăng” hôm nay vẫn chỉ là chuyện “tầm-phào”, thuộc loại “ngồi lê đôi 
mách”, thế mà nhiều người vẫn thích nói và thích nghe. Nhưng, trước khi nghe và nói 
những chuyện tương-tự, lại xin mời bạn/mời tôi, ta nghe thêm đôi câu hát rất như sau: 
 
“Những con mắt trần gian,  
xin nguôi vết nhục nhằn.  
Những con mắt muộn phiền,  
xin cấy lại niềm tin.  
 
Những con mắt quầng thâm,  
xin tươi sáng một lần.  
Cho con mắt người tình,  
ấm như lời hỏi han ...” 
(Trịnh Công Sơn – bđd) 
 
Trước khi đi vào chi tiết của sự/việc, hãy cứ “nhìn lại nhau có mắt lo-âu”, rồi sẽ thấy nhiều 
thứ chuyện tưởng chừng như không thể xảy ra ở nhà Đạo, nhưng vẫn có. Nhìn để thấy, 
những lo âu/quan-ngại như ca-từ gặp ở trên còn hát mãi, những lời sau đây:   
  
“Nhìn lại nhau có mắt lo âu, 
Xin vỗ về muôn yêu dấu,  
Nhìn lại nhau che những cơn đau, 
Tìm dưới bóng ... ngọt ngào ...” 
(Trịnh Công Sơn – bđd) 
 
Nhìn lại nhau, nhiều lúc cũng chẳng có “mắt lo âu” là bao. Nhưng, vẫn cứ nhìn để biết rằng 
mình không sợ nhìn vào sự thật của người và của mình. Của, cả đấng bậc trên/dưới, già/trẻ 
hơn mình, bấy lâu nay.  
 
Vâng. Hãy cứ nhìn nhau để thấy có nhiều điều mình nhìn mãi mà không ra, như những điều 
được nhà báo hoặc tác-giả viết bài viết báo nói về người mình/Đạo mình, rất cắc cớ như 
sau:   
 
“Đặc trưng/đặc thù của một số Đức Giáo chủ khi trước có khuynh-hướng định-danh/định-vị 
các ngài chỉ là những người kế-tục tiếp tay với các thày tư-tế, mục-tử của dân ngoại, hơn chỉ 
là đấng bậc đại-diện cho Đức Kitô hoặc đấng thánh Phêrô của thời trước.  
 
Một số vị còn “bê-bết” đến độ có những hành-xử sa-đà, đồi truỵ, mất cả căn-tính, khiến con 
dân trong/ngoài Đạo ở dưới trướng thấy xấu hổ. Nếu căn-cứ trên các hành-vi đầy lỗi-phạm 
của các vị đại-diện Chúa ở thế-trần cũng thấy sửng-sốt. May thay, tất cả các vị kể ở đây đều 
không hẳn như thế…” (Xem thêm Ralph Woodrow, Papal Immorality, Babylon Mystery 
Religion, Ralph Woodow Evangelistic Association Inc. 1996 edition, tr. 91-99)   
 



Không hẳn như thế, tức có nghĩa: không phải tất cả các vị cầm quyền ở bên trên đều lỗi đạo 
làm người và lỗi luật làm kẻ cả ở bên trên, nhưng lại tầm thường, hạ cấp thua cả những 
người ở bên dưới.    
 
Không hẳn như thế, còn có nghĩa: các ngài rày quên tuốt tuồn tuột những lời dặn của đấng 
thánh nhân-hiền ở Kinh Sách, rất như sau: 
 
“Đức Giêsu gọi các ông lại và nói:  
Anh em biết:  
những người được coi là thủ-lãnh các dân  
thì dùng uy mà thống trị dân,  
những người làm lớn  
thì lấy quyền mà cai quản dân.  
Nhưng giữa anh em thì không được như vậy:  
ai muốn làm lớn giữa anh em  
thì phải làm người phục vụ anh em;  
ai muốn làm đầu anh em  
thì phải làm đầy tớ mọi người.” 
(Mc 10 41-43) 
 
Và, ở một đoạn khác trong Tân-ước, thánh-nhân trụ-cột của Đạo Chúa, cũng từng minh-
định vai-trò của đấng làm đầu Giáo-hội tương-tự như tương-quan chồng/vợ ở ngoài đời như 
sau: 
 
“Vì lòng kính sợ Đức Kitô,  
anh em hãy tùng-phục lẫn nhau.  
Người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa,  
vì chồng là đầu của vợ  
cũng như Đức Kitô là đầu của Hội Thánh,  
chính Ngài là Đấng cứu chuộc Hội Thánh,  
thân thể của Ngài.  
Và như Hội Thánh tùng-phục Đức Kitô thế nào,  
thì vợ cũng phải tùng-phục chồng  
trong mọi sự như vậy.” 
(Êphêsô 5: 21-24)   
 
Tùng-phục và phục-tùng rất “tương-kính như tân”, vẫn là và phải là việc “thường ngày ở 
huyện”. Huyện ngoài đời hoặc huyện Đạo rất Công-giáo. Dù huyện ấy, có những vị và nhiều 
vị nay đã “mải vui quên hết lời Em” dặn dò” đi nữa, cũng mặc kệ.  
 
Và mặc kệ, lại là thái-độ “chẳng đặng đừng” dù ngày nay các vị cầm-quyền ở thánh-hội nhà 
Đạo ở trên hay ở dưới, ở trong hay ở ngoài đất nước mình đang sống, rất hôm nay.  
 
Và hôm nay, bạn và tôi, ta vẫn mặc kệ, là bởi ở đây hôm nay, vào lúc này, bậc thang giá-trị 
về mọi sự việc ở xã-hội ngoài đời hoặc trong Đạo mình đã bị đảo-lộn đến mức cần cảnh-
giác. Thế cho nên, cứ đà này, nếu không quan-tâm/cảnh-giác, thì rồi ra quyền-lực và quyền-
uy của đấng bậc ở trên cao sẽ ra sao để còn làm gương cho đám dân con ở bên dưới xem 
đó mà bắt chước để sống cho phải lẽ, phải đạo làm người. 
 
Thế cho nên, nỗi-niềm quan-tâm/cảnh-giác về tương-lai mai ngày ở mọi nơi/mọi chỗ chốn 
có quyền-hành và hành quyền đã và đang được nghệ-sĩ viết nhạc xưa nay vẫn cảnh-báo 
bằng giòng nhạc tâm-tình, đầy quan-ngại, nên mới hát: 
 
“Những con mắt trần gian,  
xin nguôi vết nhục nhằn.  



Những con mắt muộn phiền,  
xin cấy lại niềm tin.  
 
Những con mắt quầng thâm,  
xin tươi sáng một lần.  
Cho con mắt người tình,  
ấm như lời hỏi han ...” 
(Trịnh Công Sơn – bđd) 
 
Và hôm nay, trong giòng đời truyện kể, lại cũng có những lời và những lẽ rất minh-bạch vẫn 
gửi đến mỗi người và mọi người để minh-hoạ một lời bàn rất để đời, sau đây: 
 
Lời rằng:   
 
Ai làm chủ cái tâm của mình? 
Chuyện cũ kể lại rằng:  
 
Một hôm, học-giả Hứa Hành có việc phải ra ngoài, khí trời nóng bức khiến cho người ta khát 
nước không chịu nổi. Vừa khéo ở bên đường có một cây lê, người đi đường thi nhau đến hái 
lê để giải khát, duy chỉ có Hứa Hành chẳng mảy may động tĩnh gì. Một người thấy thế liền 
hỏi: “Sao ông không hái lê mà giải khát?”  
 
Hứa Hành đáp: “Lê không phải của tôi, sao tôi có thể hái bừa?”. Người kia cười to bảo: “Thói 
đời hỗn loạn như vậy đó, ông còn quan tâm xem lê là của ai sao?”. Hứa Hành nghiêm mặt 
nói: “Lê tuy vô chủ nhưng tâm ta có chủ”. 
 
“Tâm có chủ” là ý nói rằng một người có thể kiên trì chủ kiến cá nhân, tuân thủ nghiêm ngặt 
đạo đức của bản thân, gạt bỏ những can nhiễu và cám dỗ, không bị ngoại cảnh sai khiến, 
cũng không bị danh lợi làm cho khốn đốn, và có thể làm được “Nhất niệm chi phi tức át chi, 
nhất động chi vọng tức cải chi”, mMột suy nghĩ không tốt vừa xuất hiện liền ngăn chặn ngay, 
một hành động sai trái vừa thực hiện liền sửa chữa ngay. 
 
Trong cuộc sống thực tế, có những người chỉ chạy theo danh lợi, tham nhũng hối lộ làm trái 
pháp luật, bị đồng tiền làm cho mờ mắt mà bất chấp đạo đức và nhân phẩm, họ lý giải rằng 
cả xã hội đang diễn ra như thế, việc xấu này họ không làm thì cũng có người khác làm.  
 
Nguyên nhân căn bản là không coi trọng đạo đức, không có lý tưởng kiên định, thiếu đi cái 
nhìn đúng đắn về nhân sinh và giá trị làm người.  
 
Trái lại, nếu như có thể làm được “tâm có chủ” thì sẽ ước chế được bản thân, không hùa 
theo số đông hỗn loạn, có thể giữ vững đạo đức và thành tựu được sự nghiệp của mình. 
 
“Lê tuy vô chủ nhưng tâm ta có chủ”, đây là một loại nguyên tắc, một loại tu dưỡng, một loại 
cảnh giới, một loại tinh thần. 

Thành ra, làm chủ cộng-đoàn hoặc nhóm hội/đoàn thể, trước nhất cần làm chủ cái tâm của 
mình trước đã. Bởi, như các cụ khi xưa từng khuyên bảo con cháu trong/ngoài nhà, một bí 
kíp vẫn bảo rằng: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.”  

Chưa tu-thân tề-gia, ắt hẳn không thể nghĩ chuyện trị quốc, huống chi bình thiên-hạ được. 
Chí ít, thiên-hạ ấy lại là thiên và hạ ở Nước Trời Hội-thánh, rất hôm nay. 

Trần Ngọc Mươi Hai 
Rất nhiều lần  



vẫn nhắn nhủ lòng mình  
ra như thế.     
 

 

25. “Hãy lắng tiếng nói” 
vang trong tâm hồn mình người ơi” 

Con tim chân chính không bao giờ biết đến nói dối. 
Tôi đi chinh chiến bao năm trường miệt mài, 

Và hồn tôi mang vết thương vết thương trần ai.” 
(Lê Minh Bằng - Đêm Nguyện Cầu) 

 
(Mt 6: 5-8) 
 
“Lắng tiếng nói” ư, dễ chừng được bao lâu? Kéo dài bao nhiêu lần trong ngày? Chắc là, ta 
không thể lắng thế mãi suốt mọi ngày trong tuần, được phải không? Bởi, có làm thế thì thế-
gian này rồi cũng sẽ phong cho người ấy/vị ấy là thánh-nhân, mất thôi.  
 
Ấy kìa, người nghệ-sĩ lại hát thêm câu ca da-diết, những là: “Con tim chân chính không bao 
giờ biết đến nói dối”…Ôi thôi! Một sự thật ở trong đời. Nhưng, vấn-đề là hỏi rằng: hôm nay, 
bạn và tôi, ta có tìm ra con tim hay con "chim”nào được như thế, không. Đó, mới là chuyện 
khó. Khó thấy và khó làm.     
 
À thì ra, nghệ sĩ mình có viết như thế, cũng chỉ để vinh-danh các thân-hào/nhân-sĩ hoặc 
chiến-hữu từng thấy những là: “hồn tôi mang vết thương, vết thương trần-ai!”… Thế mới 
biết, chiến-hữu hôm ấy và dân con nhà Đạo bây giờ, đã biết “chắp tay nguyện-cầu” cho đất 
nước, cho người khác và cả cho mình, như sau: 
 
“Thượng Đế hỡi!  
có thấu cho Việt Nam này, 
Nhiều sóng gió trôi dạt lâu dài. 
Từng chiến đấu tiêu diệt quân thù bạo tàn. 
Thượng Đế hỡi!  
hãy lắng nghe người dân hiền. 
Vì đất nước đang còn ưu phiền. 
Còn tiếng khóc đi vào đêm tường triền miên.” 
(Lê Minh Bằng – bđd) 
 
Vâng. Thoạt khi “rưng rưng tôi chắp tay nghe hồn khóc đến rướm máu”, là lúc mà: người 
chiến-hữu và/hoặc dân con nhà Đạo bắt đầu nguyện-cầu Thuợng-Đế cho dân mình và mọi 
người được hạnh-phúc sống chức-năng con người mình, thật rất đúng. 
 
Vâng. Đó chính là ý-nghĩa và mục-đích của động-thái nguyện-cầu nơi dân con Đạo Chúa, 
xưa và nay, như đấng bậc nhà Đạo chuyên-trách mục hỏi/đáp giáo-luật/phụng-vụ trên báo 
Đạo “The Catholic Weekly” từng đáp-trả về sự/việc tín-hữu trong Đạo xưa/nay, hằng ngày 
vẫn có thì-giờ nguyện-cầu, rất như sau:     
 
“Sách Công-vụ Tông-đồ ở đoạn 3 câu 1, vẫn từng bảo: “Một hôm, ông Phêrô và ông Gioan 
lên Đền Thờ, vào buổi cầu giờ thứ chín.” Và sau đó, cũng ở sách này, lại thấy qui-chiếu 
đoạn 10 câu 9, những quả-quyết: “Hôm sau, đang khi họ đi đường và đến gần Gia-phô, thì 
ông Phêrô lên sân thượng cầu nguyện; lúc đó, vào khoảng giờ thứ sáu.”  
 
Xem thế thì, giờ thứ sáu là đúng vào giờ ngọ, tức: 12 giờ trưa, còn giờ thứ chín là đúng ba 
giờ chiều. Còn giờ thứ ba, là 9 giờ sáng. Như thế, ta có thể mường-tượng ra rằng: giờ cầu-
nguyện được tính như thế là rút từ thời-khoá-biểu nguyện cầu của Do-thái-giáo, ở thời trước. 



 
Truyền-thống Do-thái-giáo từng chép rằng: Tổ-phụ Abraham, Isaác và Giacóp đã dẫn-nhập 
thói-tục nguyện cầu những ba lần trong một ngày, vào giờ giấc nói rõ như trên. Và, tổ-phụ 
Abraham lại đề-nghị thêm một buổi cầu-nguyện vào ban sáng. Trong khi đó, ông Isaác lại 
đề-nghị con dân trong Đạo hãy nguyện cầu vào buổi xế; và ông Giacóp đề-nghị bà con ta 
cầu-nguyện vào ban đêm. 
 
Thêm vào đó, mỗi đấng tổ-phụ lại có tính đặc-thù hoặc phẩm-chất tư-riêng khiến người Do-
thái-giáo quyết phải sống đích-thực đời mình trong nguyện-cầu. Tổ-phụ Abraham phụng-sự 
Thượng Đế với lòng thương-yêu, tử-tế, rất trìu-mến. Ông Isaác lại chủ-trương sống đời 
công-chính, kính-trọng. Còn ông Giacóp lại thực-thi cuộc sống bằng tất cả sự thật và lòng 
từ-bi. Thế nên, người Do-thái-giáo dạy con khuyên cháu hãy phụng-sự Thiên-Chúa và cầu-
nguyện lên Ngài bằng tất cả tình yêu thương, kính-trọng và lòng nhân-hậu. 
 
Vào thế-kỷ thứ nhất sau Công nguyên, sau khi chấp-nhận luật Torah qua ông Môsê, cá-
nhân người theo Đạo Do-thái-giáo đều nguyện-cầu vào bất cứ thời-gian nào trong ngày, 
ngay tại đền thờ Giêrusalem. Đền thờ này, vẫn định giờ giấc để dân con mọi người có thể 
thực-hiện việc dung-tế và nguyện-cầu. Cúng-tế, được tổ-chức vào buổi áng và xế chiều có 
khi kéo dài vào ban đêm, nữa. Và, vào những ngày đặc-biệt, lại có thêm nhiều buổi cúng-tế 
dâng tiến Chúa. Nhiều người Do-thái-giáo còn cầu-nguyện ba lần trong ngày, vào giờ trên. 
 
Vua Đavít có ghi trong thánh-vịnh 53 câu 17-18 và dạy rằng: “Phần tôi, tôi kêu khấn Chúa 
Trời, Chúa sẽ thương cứu độ. Sớm trưa chiều, tôi than sầu rên rỉ, Người sẽ nghe tiếng tôi.”  
 
Và, vào thời lưu-lạc ở Babylon vào thế kỷ thứ 6 trước Công Nguyên, tiên-tri Đaniên cũng 
từng viết: “Phần tôi, tôi kêu khấn Chúa Trời, Chúa sẽ thương cứu độ. Sớm trưa chiều, tôi 
than sầu rên rỉ, Người sẽ nghe tiếng tôi.” (Đn 6-11-12)… 
 
Ở Giáo-hội thời đầu, các thánh tông-đồ cũng tiếp-tục nguyện-cầu vào giờ giấc kể ở trên, tức 
ba lần trong ngày. Đặc-biệt, thánh Phêrô và thánh Gioan cũng làm thế. Sách Điđakê, cũng 
có kể chuyện này xảy ra vào cuối thế-kỷ thứ nhất, sau Công nguyên.  
 
Đến thế-kỷ thứ hai và ba, các tác-giả như thánh Clêmentê ở Alexandria, thánh Origênê và 
Tertuliô có viết rằng: việc nguyện-cầu được các thánh-thực-hiện sáng/chiều vào giờ thứ ba, 
thứ sáu và thứ chin. 
 
Vào thế-kỷ thứ tư, Hiến-chế Tông-đồ có khuyên: “Hãy dâng lời cầu-nguyện của các người 
vào buổi sáng, giờ thứ ba, thứ sáu và thứ chín, cả vào buổi chiều và vào lúc gà gáy nữa.” 
(X. đoạn VIII, câu iv, 34)  
 
Những ai có thói quen dự các Giờ Kinh Phụng-vụ hoặc đọc Kinh Thần-vụ sẽ thấy rằng đấy 
là giờ giấc thích-hợp cho việc hát thánh-vịnh và đọc sách thánh. Theo cách này, Giáo Hội 
Chúa, ngang qua các thừa-tác-viên và những vị dâng mình vào cuộc sống thánh-hiến, sẽ 
sống thực điều mà thánh Phaolô từng khuyên-nhủ như thánh-nhân có viết thư gửi cộng-
đoàn Thessalônikê, những lời sau đây: “Anh 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 trong Đức Kitô Giêsu.” (X. Lm John Flader, Did early Christians have regular 
times of the day to pray?, The Catholic Weekly, Question Time 24/4/2016, tr.22) 
 
Dân con nhà Đạo thời xa/xưa, nguyện-cầu thì như thế. Nhưng hỏi rằng: có cần cầu-nguyện 
gồm lời lẽ suy-tư đầy tiếng khóc khóc đến rướm máu, như tiên-tri Đaniên, thánh Clêmentê, 
Origiênê hoặc như nghệ-sĩ ngoài Đạo từng tâm-sự như sau không? 
 
“Có những lúc tiếng chuông đêm đêm vọng về rừng sâu. 
Rưng rưng tôi chấp tay nghe hồn khóc đến rướm máu. 



Bâng khuâng nghe súng vang trong sa mù, 
Buồn gục đầu nghẹn ngào nghe non nước tôi trăm ngàn ưu sầu.” 
Lê Minh Bằng – bđd) 
 
Nói khác đi, thì người cầu-nguyện Thượng-Đế có tiếng khóc đến rướm máu, có sống-thực 
lời cầu mình dâng lên không?  
 
Nói cách khác, sống đạo là thế nào? Và cầu-nguyện phải ra sao? Sống-Đạo-nguyện-cầu 
chuyện vãn với Đức Chúa có buộc phải thế không? Hay, ta còn nhiều cách khác chứng-tỏ 
mình là “con nhà có Đạo” rất đạo-hạnh và tin-tưởng?   
 
Trả lời cho câu hỏi này, xem ra cũng hơi khó. Khó, ở chỗ: mỗi người sống mỗi khác. Mỗi vị 
đều có nhân-sinh-quan đạo-hạnh, cũng khác nhau.  
 
Nếu cứ hiểu ý-nghĩa và mục-đích đích-thực của việc nguyện-cầu và tin-tưởng vào Đức 
Chúa, Đấng mà xưa nay mình vẫn tin và thờ, chắc hẳn có người cũng sẽ “khóc thét” lên với 
nghệ-sĩ sáng-tác bài hát ở trên, mà hát thêm rằng:  
 
Có những lúc tiếng chuông đêm đêm vọng về rừng sâu. 
Rưng rưng tôi chấp tay nghe hồn khóc đến rướm máu, 
Quê hương non nước tôi ai gây hận thù tội tình, 
Nhà Việt Nam yêu dấu ơi bao giờ thanh bình?” 
(Lê Minh Bằng – bđd) 
 
Nói cho cùng, chuyện nguyện-cầu và tin tưởng, cũng tùy mình/tùy người và mỗi chư vị trong 
Đạo. Có lẽ, điều nên làm lúc này là ta cùng nhau đi vào vùng trời Lời của Chúa để nghe lại 
những lời dặn-dò hôm trước còn vang vọng như sau: 
 
“Khi cầu nguyện,  
anh em đừng làm như bọn đạo đức giả:  
chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường,  
hoặc ngoài các ngã ba ngã tư,  
cho người ta thấy.  
Thầy bảo thật anh em:  
chúng đã được phần thưởng rồi. 
Còn anh, khi cầu nguyện,  
hãy vào phòng, đóng cửa lại,  
và cầu nguyện cùng Cha của anh,  
Đấng hiện diện nơi kín đáo.  
Và Cha của anh,  
Đấng thấu suốt những gì kín đáo,  
sẽ trả lại cho anh.” 
(Mt 6: 5-7) 

 

"Khi cầu nguyện,  
anh em đừng lải nhải như dân ngoại;  
họ nghĩ rằng:  
cứ nói nhiều là được nhận lời.  
Đừng bắt chước họ,  
vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì,  
trước khi anh em cầu xin.” 
(Mt 6: 8) 
 



Vâng. Nguyện-cầu trong tin-tưởng, vẫn phải như thế. Và, sống niềm tin có cầu nguyện trong 
thinh-lặng, cũng như vậy. Như thế và như vậy, càng hiện rõ hơn bằng giòng chảy đầy kể lể 
những câu truyện hoặc những nhận-định thân thương, nhè nhẹ, đầy tâm-huyết.  
 
Kể, là kể cho nhau những câu truyện ngăn ngắn để thưởng-thức những giây phút vui-tươi, 
buồn cười cho qua ngày đoạn tháng như một lời cầu cho mình và cho nhau như sau:  
 
Truyện, là thế này: 
 
“Thuở xưa có chàng trai nọ con một vị Bà la môn Ấn Độ sống dưới triều vua Pasenadi (Ba 
Tư), kinh thành Xá Vệ, thuộc vương quốc Kosala. Tên của chàng là Ahimsaka (người thất 
bại). Chàng được gởi đến thành phố Taxila để học hành. Ahimsaka rất thông minh và biết 
vâng lời thầy, nên chàng được cả thầy lẫn bà vợ thầy yêu mến. Điều này đã khiến cho các 
học viên khác ganh tỵ với chàng. Vì thế họ tìm đến thầy giáo và vu cáo Ahimsaka có mối 
quan hệ bất chính, trái đạo lý với bà vợ của thầy. Thoạt tiên, vị Thầy không tin họ; nhưng 
sau khi nghe điều đó lập đi lập lại nhiều lần, ông nghĩ rằng đó là sự thật và thề sẽ trả thù 
Ahimsaka.  
 
Ông thầy nghĩ rằng việc giết người học trò sẽ gây tai tiếng, sẽ ảnh hưởng xấu đến bản thân 
ông. Cơn giận dữ thúc giục ông đã đưa ra mệnh lệnh giết người, một việc không thể tưởng 
tượng nổi đối với chàng thanh niên Ahimsaka trẻ tuổi và ngây thơ kia.  
 
Ông ta bảo cậu học trò phải giết một ngàn người và mang về ngón tay cái của từng người 
để trả học phí.  
 
Cố nhiên chàng thanh niên không muốn nghĩ đến một việc kinh khủng như vậy và từ chối 
không theo mệnh lệnh kia. Vì thế chàng đã bị tống cổ ra khỏi nhà thầy và trở về với gia đình 
cha mẹ.  
Khi cha chàng biết được tại sao Ahimsaka đã bị đuổi, người cha vô cùng tức giận về đứa 
con của mình và không chịu nghe lời giải thích của con.  
 
Cũng chính trong ngày ấy, lúc trời đang đổ mưa như trút nước, người cha xua đuổi 
Ahimsaka ra khỏi nhà. Ahimsaka chạy đến mẹ chàng và xin lời khuyên. Nhưng bà cũng 
không thể chống lại quyết định của chồng.Sau đó Ahimsaka tìm đến nhà vị hôn thê của 
chàng theo cổ tục hứa hôn từ lâu trước khi đi đến hôn nhân thực sự ở Ấn Độ. Nhưng khi gia 
đình này biết lý do Ahimsaka bị đuổi ra khỏi trường, họ cũng xua đuổi chàng.  
 
Nỗi ô nhục, giận dữ, sợ hãi và tuyệt vọng của Ahimsaka đã làm cho chàng điên tiết. Trong 
nỗi đau đớn cùng cực đó, đầu óc của chàng chỉ nhớ lại mệnh lệnh khắc nghiệt của người 
thầy, góp nhặt một ngàn ngón tay người. Và vì thế mà chàng bắt đầu lao vào cuộc chém 
giết như vậy, những ngón tay góp nhặt được chàng treo chúng lên cành cây. Nhưng chúng 
bị bầy quạ và diều hâu phá hoại, sau đó chàng đã mang vào người vòng ngón tay để giữ gìn 
và theo dõi số lượng.  
 
Cũng vì điều này mà Ahimsaka dần dần được biết qua cái tên Angulimala -người đeo vòng 
ngón tay và đã trở thành nổi hãi hùng cho vùng nông thôn thành Xá Vệ này. Chính đức vua 
đã nghe được việc giết hại của Angulimala và ra lệnh bắt tên sát nhân.  
 
Khi bà Mantani, mẹ của Ahimsaka, biết được lệnh truy nã của vua, bà vào rừng để tìm con, 
với những nỗ lực tuyệt vọng để cứu đứa con của mình. Lúc ấy, vòng đeo cổ của Angulimala 
chỉ còn một ngón nữa là đủ túc số một ngàn. Đức Phật biết được tình thương và nỗ lực ngăn 
cản của người mẹ đối với con và nghĩ rằng nếu Ngài không can thiệp thì chắc chắn 
Angulimala, đang tìm người cuối cùng để làm cho đủ số một ngàn, sẽ gặp chính mẹ của 
mình và y có thể giết bà.  
 



Trong trường hợp đó, y sẽ chịu đau khổ còn lâu dài hơn nữa vì nghiệp ác của mình. Do lòng 
bi mẫn, Đức Phật đã quyết định đi đến khu rừng kia. Sau nhiều ngày đêm mất ngủ, 
Angulimala rất mệt và gần như kiệt sức, y rất nôn nóng tìm cách giết người cuối cùng để đủ 
số lượng một ngàn và hoàn tất phận sự của mình, y quyết định giết người đầu tiên mà mình 
gặp. Khi nhìn xuống từ nơi ẩn mình trên núi, y thấy một người đàn bà trên con đường phía 
dưới. Y muốn làm trọn lời thề của mình để có đủ một ngàn ngón tay, nhưng khi đến gần, y 
nhìn thấy người đó chính là mẹ mình.  
 
Cùng lúc ấy, Đức Phật cũng đang đi tới, và Angulimala liền định thần quyết giết chết người 
tu sĩ kia để thay thế cho mẹ mình. Y liền vung gươm bắt đầu đi theo Đức thế Tôn. Nhưng 
Đức Phật vẫn di chuyển trước mặt y. Angulimala không thể đuổi kịp được Ngài. Cuối cùng, y 
quát lên:  
-Này, tên khất sĩ kia, hãy đứng lại ! Đứng lại !", Đấng Giác Ngộ trả lời:  
-Ta đã đứng lại từ lâu rồi, chỉ có ngươi mới là người chưa dừng lại thôi !" Angulimala không 
thể hiểu được ý nghĩa của những lời này.  
Vì thế y lại hỏi:  
-Tên khất sĩ, tại sao ông nói rằng ông đã dừng lại, còn tôi vẫn chưa dừng, nghĩa là sao?"   
Đức Phật đáp:  
-Ta nói rằng ta đã dừng lại vì ta từ bỏ việc giết hại chúng sanh. Ta đã từ bỏ thói bạo hành, 
tàn sát mọi loài và ta đã an trú vào lòng từ đối với muôn loài, lòng kham nhẫn và trí tuệ do tư 
duy quán sát. Song ngươi vẫn chưa từ bỏ việc giết hại và đối xử tàn bạo với người khác 
cũng như chưa an trú vào lòng từ bi và kham nhẫn đối với mọi loài hữu tình. Do đó, người 
vẫn là người chưa dừng lại. 
  
Nghe qua những lời này, Angulimala như được nhắc nhở thực tại và suy nghĩ, đây là những 
lời của một bậc hiền nhân. Vị khất sĩ này hiền thiện và rất mực dũng cảm như thế chắc hẳn 
vị này là một nhà lãnh đạo các khất sĩ .  
 
Quả thực, chính Ngài hẳn là đấng Giác Ngộ rồi đây. Hẳn ngài đến đây chỉ vì mục đích làm 
cho mình thấy được ánh sáng. Suy nghĩ như vậy, y ném vũ khí và thỉnh cầu Đức Thế tôn 
tiếp nhận y vào giáo đoàn khất sĩ, Đức Phật đã chấp thuận việc ấy.  
 
Angulimala đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn. Khi đức vua và quân lính đến bắt Angulimala, 
họ thấy người ấy đang ở trong Tịnh xá Kỳ Hoàn của Đức Phật. Biết rằng Angulimala đã từ 
bỏ ác đạo của mình và trở thành một vị tỳ kheo, vua và quần thần đều đồng ý để yên vị này. 
Suốt thời gian ấy, Angulimala nhiệt tâm thực hành thiền định.  
 
Vị khất sĩ Angulimala vẫn không được định tâm vì ngay cả trong lúc thiền định tĩnh lặng, 
Angulimala thường nhớ lại quá khứ cùng với những tiếng gào thét thê thảm của những nạn 
nhân bất hạnh.  
 
Cũng vì ác nghiệp kia, mà một ngày nọ trong lúc đi khất thực trên đường phố, Tôn giả đã trở 
thành mục tiêu trả thù của đủ thứ gậy gộc, đá ném vào và thường trở về Tịnh xá vỡ đầu 
chảy máu, đầy vết thương bầm tím, rồi lại được Đức Phật nhắc nhở: 
 
-"Này pháp tử Angulimala, con đã từ bỏ việc ác, hãy kham nhẫn lên. Đây là hậu quả của ác 
nghiệp mà con đã gây tạo. Đáng lẽ ác nghiệp sẽ còn làm cho con khổ đau qua vô lượng 
kiếp, nếu như con không có duyên gặp được ta.  
 
Anguliama nhiệt tâm tinh cần tu tập thiền định, không lâu sau đó, ngài đã đắc quả A-la-hán. 
Rồi một buổi sáng nọ, trong lúc đang trên đường đi khất thực ở thành Savatthi, Tôn giả 
Angulimala nghe tiếng ai đang kêu khóc đau đớn. Khi Tôn giả biết đó là một thai phụ đang 
đau vì chuyển dạ và gặp khó khăn lúc sanh con. Tôn giả suy nghĩ tất cả chúng sanh trên thế 
gian này đều phải chịu đau khổ. Động lòng từ, Tôn giả về kể lại với Đức Phật nỗi khổ đau 
của người phụ nữ đáng thương kia.  



 
Đức Phật dạy Tôn giả hãy nói lên những lời chân thật để giúp cho người thiếu phụ, lời khai 
thị đó về sau này có tên là Anggulimala Paritta, thần chú hộ mệnh. Sau đó, ngài Angulimala 
liền đi đến trước mặt người sản phụ đang chịu đau đớn kia, Tôn giả ngồi xuống cách bà ấy 
một tấm màn che và phát nguyện những lời sau:  
-Này thưa chị, từ ngày tôi đắc quả A la hán đến nay, Tôi chưa từng cố ý sát hại mạng sống 
của sinh linh nào.  
 
Nhờ sự thật này, cầu nguyện cho chị được an lành và đứa bé sắp sanh của chị cũng được 
an lành". 
Ngay lập tức người sản phụ liền sanh con một cách dễ dàng. Cả mẹ lẫn con đều được khỏe 
mạnh bình an. Cho đến nay nhiều người vẫn dùng đến thần chú hộ mệnh này. 
 
Tôn giả Angulimala thích sống độc cư và biệt lập. Sau đó Tôn giả viên tịch một cách yên 
bình. Là một vị A la hán, Tôn giả chứng đắc Niết bàn. Các Tỳ kheo thỉnh cầu Đức Phật cho 
biết về nơi tôn giả Angulimala tái sanh, và khi Đức Thế Tôn đáp rằng Tôn giả Angulimala đã 
chứng đắc Vô dư Niết bàn, thì đại chúng không thể tin điều đó. 
 
Vì thế chư vị lại hỏi rằng, liệu một người đã giết hại quá nhiều người như vậy, có thể chứng 
đắc Niết bàn Vô dư y chăng. Trước câu hỏi này, Đức Phật đáp: "Này các Tỳ kheo, 
Angulimala đã tạo quá nhiều ác nghiệp, vì vị ấy không có thiện hữu tri thức giúp đỡ cũng 
như có những lời khuyên tốt, nhưng một khi Angulimala đã hội ngộ được với Chánh Pháp, vị 
ấy đã trở nên kiên định và chuyên tâm thực hành giáo pháp và thiền định.  
 
Như vậy, nghiệp ác của vị ấy đã được thiện nghiệp lấn át che phủ, giải trừ và tâm của vị ấy 
đã hoàn toàn đoạn trừ cả lậu hoặc. Đức Phật lại nói bài kệ về tôn giả Angulimala: 
 
"Ai dùng các hạnh lành 
Xoá mờ bao nghiệp ác 
Chiếu sáng cõi đời này 
Như trăng thoát khỏi mây" 
 
Vì thế, sức mạnh của lòng từ bi bao giờ cũng mạnh hơn bất cứ ác nghiệp nào. Và đó cũng là 
điều kiện tuyệt đối để đạt đến giác ngộ. 
  
Niềm tin nơi nơi Đức Chúa hoặc Đức Phật, vẫn là quà-tặng đặc-biệt, gửi đến hết mọi người. 
Không chỉ mỗi người đi Đạo của Chúa hay của Phật. Quà được tặng, vẫn đòi người nhận 
quà một trách-nhiệm không nhỏ. Trách-nhiệm ấy, là biến lời khuyên thành hiện-thực, trong 
vui sống. Sống phù-hợp với tinh-thần được diễn-tả nơi lời khuyên, câu răn dạy.  
 
Trách-nhiệm của người nhận quà, còn là và phải là một cam-kết sống xứng-hợp với lời 
khuyên ấy. Trách-nhiệm thực-hiện lời khuyên bằng cuộc sống còn được thấy nơi sự tương-
giao có quan-hệ nồng-thắm mà người đời thường hay dùng ngôn-từ của chính mình, để gọi 
là: nguyện-cầu. 
 
Nguyện và cầu, hay cầu và nguyện không phải và không bao giờ là sự xin xỏ. Bởi, đã là quà 
tặng cho không/biếu không, thì đâu cần chuyện xin cho được, hoặc cầu cho bằng được. 
Bởi, quà tặng từ Trên được ban-phát trước cả khi cho người có nhu-cầu cần đến, không 
cần người ấy/kẻ ấy phải nói lên tiếng “cầu” hoặc “xin”. Cũng chẳng cần gì phải khẩn-khoản, 
van nài chi cho rách việc. 
 
Nguyện và cầu, như người ngoài Đạo, dù Đạo Chúa hay Đạo của Trời/của Phật, vẫn là tâm-
tình hát lên lời biết ơn, cả vào lúc trước khi xin.  
 



Nguyện và cầu, nhiều lúc và nhiều nơi vẫn mang dáng dấp của một lời khẩn-thiết mong mọi 
sự tốt đẹp cho người trong nước, hoặc người cận lân hoặc cận thân như câu hát ở trên 
được lặp đi lặp lại rất nhiều lần, như sau: 
 
“Thượng Đế hỡi!  
có thấu cho Việt Nam này, 
Nhiều sóng gió trôi dạt lâu dài. 
Từng chiến đấu tiêu diệt quân thù bạo tàn. 
Thượng Đế hỡi!  
hãy lắng nghe người dân hiền. 
Vì đất nước đang còn ưu phiền. 
Còn tiếng khóc đi vào đêm tường triền miên.” 
(Lê Minh Bằng – bđd) 
 
Xem thế thì, hôm nay hoặc mai ngày, bạn và tôi, ta có nguyện-cầu hoặc cầu xin sao đó, 
cũng đừng xin xỏ cho chính mình. Nhưng, hãy cầu mong hoặc cầu chúc cho người khác, 
những người cận thân hay cận lân, đang ở trong nước hay ngoài nước, đang “ưu-phiền”, 
“triền miên” được vui tươi, sống thoải mái, để rồi họ và ta, sẽ hát câu ca nghẹn ngào một 
tình-thương, rằng: 
 
“Hãy lắng tiếng nói”  
vang trong tâm hồn mình người ơi. 
Con tim chân chính không bao giờ biết đến nói dối. 
Tôi đi chinh chiến bao năm trường miệt mài, 
Và hồn tôi mang vết thương vết thương trần ai.” 
(Lê Minh Bằng - bđd) 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Quyết từ nay 
Có nguyện cầu nhiều  
Cũng đừng bao giờ xin xỏ 
Mà chỉ cầu mong, cầu chúc 
Cho mọi người mọi nơi  
Được thanh-bình, ấm êm.  



 

  

26. “Ta yêu em lầm lỡ!”  
Bây giờ đường nào đi!” 

Em yêu ma quỷ dữ,  
Đã đến gieo sầu bi 
Em là cây cỏ úa,  

Em đến gieo buồn thương! 
(Trịnh Công Sơn – Ta Yêu Em Lầm Lỡ) 

 
(Công Vụ 20: 7) 
 
Đã yêu Em, sao còn nói chữ “lầm lỡ”? Đã lỡ-lầm, sao còn thấy mình vẫn cứ yêu? Yêu hay 
không, vẫn là nét diễm-kiều tràn đầy do tình-thương đem đến. Dù, tình đó có là tình người, 
tình bạn hoặc tình nhân-thế, rất dễ yêu. 
 
“Yêu lầm lỡ”, lại vẫn được nghệ-sĩ hát lên bằng cả hơi thở có những lời lẽ rất như sau: 
 
“Ta cho em tất cả. 
Hỡi nụ hôn tình đầu! 
Bây giờ tình tan vỡ. 
Ta còn lại thương đau. 
 
Ta yêu em lầm lỡ. 
Ôm vòng tay dại khờ. 
Em là loài hoang thú 
Ta vất vả tinh khôn. 
(Trịnh Công Sơn – bđd) 
 
Yêu lầm lỡ, cũng có thể lầm và lỡ thế nào đi nữa, hãy cùng nhau hát tiếp ca-từ tuyệt-vời, 
như sau: 
 
“Loài phù hoa mắt mờ. 
Bạc vàng phấn son mơ. 
Nơi mộ hoang lạc thú. 
Em bước hỏng lửng lơ. 
 
Ôi! chông gai đầy lối, 
Cất bước đi về đâu? 
Một lần ta lầm lỡ, 
Trăm đường còn sầu đau! 
(Trịnh Công Sơn – bđd) 
 
Ôi! Chông gai đầy lối, đó là tình-tự của người đời, ở với đời. Và, tình người đi Đạo có bao 
giờ “lầm lỡ” với Đức Chúa-là-Tình-Yêu theo kiểu-cách của nhà Đạo chứ? Và, một trong các 
kiểu cách mà người nhà Đạo vẫn diễn-tả bằng hình-thức/phong-cách được đấng bậc đưa 
ra, qua hỏi/đáp sau đây: 
 
“Thưa Cha, con không hiểu tại sao các Chủ-nhật là ngày của Chúa, mà lại được Giáo-hội 
cử-hành/mừng kính long-trọng vào Chủ-nhật, thay vì thứ Bẩy tức ngày Sabát, của người Do-
thái vậy? Xin Cha cho con một giải-thích thoả-đáng để con còn biết được mà trả lời của bạn 
bè của con ở các nơi cứ hỏi hoài hỏi mãi mà chẳng biết nói làm sao, đây. Cảm ơn cha rất 
nhiều.” 



 
Thế đó, là câu hỏi của nữ giáo-dân mộ-đạo chuyên-chăm chuyện nhà thờ/nhà thánh, mới 
hỏi han những điều như thế. Chứ, người thường làm gì có thì-giờ mà hỏi-han/vấn nạn, mất 
thời-gian. 
 
Thế nhưng, có là thắc-mắc hay vấn-nạn từ đâu đó, ngắn gọn hay dài giòng, nay vẫn cứ mời 
bạn/mời tôi, ta đi vào giòng diễn-giải có lời lẽ đạo mạo và đạo-đức như sau: 
 
“Câu hỏi anh/chị đưa ra, hẳn đã qui về điều thứ 3 trong 10 điều răn có ghi rõ ở sách Xuất-
hành, cứ nói rằng: 
 
“Trong sáu ngày,  
người ta sẽ làm việc,  
nhưng ngày thứ bảy là một ngày sabát,  
một ngày nghỉ hoàn toàn, dâng Đức Chúa:  
kẻ nào làm việc trong ngày sabát  
sẽ bị xử tử.”  
(Xh 31: 15) 
 
Điều thứ 3 lại đã ghi: “Nhớ tuân-giữ các ngày lễ buộc!” như đã dặn. Với người Do-thái-giáo, 
thì: ngày Sabát là ngày thứ bẩy trong tuần, tức: ngày dành riêng để ta nghỉ-ngơi, tĩnh-dưỡng 
như Giavê Thiên-Chúa đã giải thích rõ ở Cựu Ước. 
 
Ngõ hầu nắm rõ lý-do của việc này, ta cũng nên trở về với công-cuộc tạo-dựng trời đất có 
ghi ở sách Sáng Thế Ký, như sau: 
 
“Ngày thứ bảy,  
Thiên Chúa đã hoàn thành công việc Người làm.  
Khi làm xong mọi công việc của Ngài,  
ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi. 
Thiên Chúa ban phúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hoá ngày đó,  
vì ngày đó Ngài đã nghỉ,  
ngưng làm mọi công việc sáng tạo của Ngài.” 
(Sáng Thế Ký 2: 2-3) 
 
Về câu hỏi: kể từ lúc nào Đạo Chúa của ta dời một ngày để nghỉ-ngơi phụng thờ Thiên-Chúa 
vào Chủ nhật, thế? Sự việc này, xảy ra gần như tức khắc, cách tự phát. Sách Công Vụ Tông 
Đồ được viết vào thập-niên 70 thế-kỷ đầu, có nói rõ, là: 
 
“Ngày thứ nhất trong tuần,  
chúng tôi họp nhau để bẻ bánh.  
Ông Phaolô thảo-luận với các anh em,  
và vì hôm sau ông ra đi,  
nên ông đã kéo dài cuộc nói chuyện đến nửa đêm.” 
(Cv 20: 7)  
 
Nói cho cùng, thì: với thời xưa, ngày đầu tuần chính là ngày Chủ-nhật và việc cử-hành nghi-
thức bẻ bánh, hay Tiệc Thánh-Thể hoặc lễ Misa, cũng đều thế. Sách Điđakê xuất-hiện 
khoảng cuối thế-kỷ thứ nhất, cũng có nói: “Vào các ngày của Chúa, hãy tụ-tập nhau lại mà 
bẻ bánh và cảm-tạ Chúa.” (Didache 14: 1a). Đó, là lần đầu tiên Giáo-hội dùng cụm từ “Ngày 
của Chúa” để chỉ về ngày Chúa-nhật.          
 
Kitô-hữu thời tiên-khởi, cũng đã tụ-tập vào các ngày Chúa-nhật để cử-hành Tiệc Thánh như 
thế. Nhưng lúc đầu, nhiều vị trong Giáo-hội cũng vẫn tiếp-tục đến với hội-đường Do-thái-
giáo vào ngày thứ Bẩy như dạo trước. Tông-thư “Dies Domini” (tức: “Ngày của Chúa”) viết 



năm 1998, rõ ràng thánh Gioan Phaolô đệ Nhị có nói: “Các thánh tông-đồ và đặc-biệt là 
thánh Phaolô lúc đầu cũng tiếp-tục đến hội-đường để rao-giảng Tin Mừng Đức Giêsu Kitô 
bằng và bàn-luận ‘lời các ngôn-sứ đọc vào ngày Sabát’ (Cv 13: 27).  
 
Một số cộng-đoàn khi trước cũng giữ ngày Sabát cùng với việc cử-hành thánh-lễ Chúa nhật. 
Tuy nhiên, không lâu sau đó, một số vị đã tách-bạch hai ngày này rõ ràng hơn, phần lớn là 
để phản-ứng với Kitô-hữu khi trước theo Do-thái-giáo, vẫn nhất-định duy-trì việc giữ luật 
buộc ở thời trước.” (Điđakê đoạn 23) 
 
Lý-do chính khiến ta tụ-tập ngày Chúa-nhật và gọi đó là “Ngày của Chúa”, là vì: ngày ấy, 
Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết vào đầu tuần (Ga 20: 1). Cũng hệt thế, lễ Chúa Thánh Thần 
Hiện Xuống vào ngày Ngũ Tuần lại cũng được mừng kính vào Chúa-nhật, rất trọng-thể. Tuy 
nhiên, tín-hữu thời tiên-khởi còn đi xa hơn bằng cách kết-hợp ngày đầu tuần vào với ngày 
thứ nhất khi Thiên-Chúa tạo dựng trời đất muôn vật.  
 
Thánh Gioan Phaolô đệ Nhị lại cũng bảo: “Suy-nghĩ của Kitô hữu chúng ta luôn nối-kết cách 
hài-hoà với Phục Sinh xảy đến vào đầu tuần”, cùng với ngày thứ nhất trong chuỗi ngày 
Chúa tạo-dựng trời đất. (Stk 1: 2 - 2:4). Nối kết này, giúp ta hiểu Phục Sinh như một khởi-
đầu tạo-dựng xem đó như hoa quả đầu mùa là Đức Kitô quang-vinh mà thánh Phaolô tông-
đồ gọi Ngài là “Trưởng-tử sinh trước mọi loài thọ-tạo” (Côlôsê 1: 15) và “Trưởng tử trong số 
những người từ cõi chết sống lại” (Côlôsê 1: 18; Điđakê 24). Điều đáng kể, là như thể ánh-
sáng được tạo-thành ngay từ ngày đầu, và Đức Kitô là “ánh-sáng thế-gian” (Gioan 8: 12)… 
 
Vào giữa thế-kỷ thứ hai, thánh Justinô đã sử-dụng chủ-đề này để luận-bình về ý-nghĩa ngày 
đầu trong tuần được định-danh theo sau mặt trời ở tiếng La-tinh, khi bảo rằng: “Chúng ta tụ-
tập nơi đây vào ngày mặt trời, bởi lẽ đó là ngày đầu-tiên [tiếp theo sau ngày Sa-bát ở Do-
thái-giáo, nhưng đây cũng là ngày đầu-tiên] khi ấy Giavê Thiên-Chúa phân-định sự vật khỏi 
tối-tăm bao trùm, tạo-thành vũ-trụ vạn-vật; và cũng vào ngày này Đức Giêsu Kitô Đấng Cứu-
Chuộc chúng ta khỏi cõi chết” (1 Apol. #67).  
 
Tín-hữu thời tiên-khởi qui về Đức Kitô là “mặt trời công-chính” và vì thế mới ăn-khớp với 
những điều mà các vị ấy muốn vinh-danh Ngài vào ngày này hơn việc phụng-thờ mặt trời 
như dân ngoại vẫn làm. 
 
Thế nhưng, Chúa-nhật lại cũng là ngày thứ tám và ta gọi được thế là để nhắc đến ngày 
tháng không có kết-thúc, tức cuộc sống miên-trường ở chốn vĩnh-cửu nghỉ-ngơi mãi với 
Chúa. Thánh Âu-tinh viết trong cuốn “Lời xưng-thú” có xin Chúa ban cho chúng ta “sự an-
bình lặng-thinh, tức sự hài-hoà của ngày Sa-bát, một hài-hoà không có chiều tà nào hết” 
(Lời Xưng thú đoạn 13, câu 50).  
 
Thánh Gioan Phaolô đệ Nhị trích lời thánh Basil có giải-thích rằng: “Chúa-nhật quả thật 
tượng-trưng cho ngày độc-nhất vốn dĩ theo sau thời hiện-tại, là ngày không có kết-đoạn 
cũng chẳng có buổi sáng hoặc buổi chiều gì hết, là thời bất-tử không biết đến già-nua, lão 
hoá bao giờ. Chúa-nhật là ngày báo trước không ngừng sự sống không có đoạn-kết vốn dĩ 
canh-tân niềm hy-vọng của các tín-hữu đi theo Đức Kitô và khích-lệ họ trên đường họ vẫn 
đang đi. (x. On the Holy Spirit đoạn 27 câu 66, Điđakê #26)      
         
Xem thế thì, Chúa-nhật là ngày ta cử-hành mừng-kính Phục-sinh vào mỗi tuần, tức “Ngày 
của mọi ngày” và như thế mới có ý-nghĩa quan-trọng với sự sống của mọi người.” (Lm John 
Flader, Why is the Lord’s Day celebrated on Sunday instead of Saturday, The Catholic 
Weekly 17/4/2016, Question Time, tr. 18)                      
    
Nói gì thì nói, tham-dự Tiệc Thánh Lòng Mến ngày Sabát hay đầu tuần, tức Chủ-nhật, được 
nhiều người hiểu: đây là thời-gian đẹp nhất để ta và mọi người cùng nhau nguyện-cầu cùng 



Chúa Cha. Bởi, Tiệc thánh Lòng Mến có nghi-thức để ta và người cùng đọc câu kinh “Lạy 
Cha” đầy ý-nghĩa do Đức Giêsu dạy.  
 
Nguyện cầu ở Tiệc thánh, còn là và vẫn là cách nguyện và cầu như nhận-định của đấng bậc 
từng nói ở bài giảng bên dưới: 
 
“Khi dạy dân con đồ đệ biết cách mà nguyện cầu cho đích đáng, Đức Kitô nhắc mọi người, 
một chân lý. Chân lý ấy, tóm gọn nơi lời khuyên: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ gõ cửa thì 
sẽ mở cho.” Và: “Ai trong anh em là người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn 
mà cho nó ư?” (Lc 9-10) 
 
Thoạt nghe, tưởng chừng như có nghịch lý, khác thường ở lời Ngài. Nếu Thiên Chúa Cha 
trên trời chăm lo cho ta đủ mọi điều, thì tại sao ta lại cứ liên tục xin-xỏ mãi như thế? Cầu 
nguyện, như Đức Kitô dạy, không phải cứ lải-nhải như dân ngoại. Hẳn mọi người đều nắm 
vững được rằng: Cha chỉ phú-ban những gì ta cần, chứ không phải những gì ta muốn hoặc 
ưa-thích. Bởi, những gì mọi người ưa thích, chỉ là ưa và thích những là vật-chất tạm bợ, gồm 
tóm cho riêng mình, thôi. 
 
Cách hay nhất để nguyện cầu, là: hãy tìm-hiểu xem mình đang ở vị-trí nào trong tương-quan 
với Chúa. Với mọi người và với thế-giới ở quanh ta. Liên lỉ nguyện cầu -nhưng không phải là 
cứ ê a sớm tối-  nhưng là giúp ta định ra được những gì mình cần có và cần làm.  
 
Và, liên lỉ nguyện cầu, còn giúp ta biết lọc-lựa, cả lời kinh. Việc nguyện cầu, giúp ta làm 
sáng-tỏ giá-trị nội-tại cũng như niềm hy-vọng mình đang có. Có nguyện-cầu như thế, ta mới 
chú-tâm đến những gì mình thật cần, để được cứu. Nguyện-cầu, là cầu và mong Chúa thực-
hiện điều Ngài muốn ta làm theo ý Ngài.  
 
Nói tóm lại, mục-đích tối-hậu của việc nguyện-cầu, là biết đầm mình trong tương-quan với 
Chúa, với mọi người quanh ta. Đi vào với tiệc lòng-mến hôm nay, ta sẽ cùng với người 
anh/người chị trong Hội thánh, cứ chung-vai sát-cánh mà nguyện-cầu cho mọi người sẽ mãi 
mãi ở lại trong tương-quan với Cha. Để rồi, cùng với Đức Kitô, ta sẽ thực-hiện thánh-ý Cha 
trong mọi hoàn-cảnh của đời thường.” (X. Lm Richard Leonard sj, Suy Tư Tin Mừng tuần thứ 
17 thường niên năm c, www.suyniemloingai.blogspot.com 17/7/2016) 
 
Nói gì thì nói, có tham-dự phụng-vụ Tiệc Thánh ngày Sabát hoặc ngày-của-Chúa tức Chủ-
nhật, cũng là để cùng nhau tôn-dương cảm-tạ Thiên-Chúa-là-Tình-Yêu qua và bằng hành-
động cụ-thể biến yêu-thương thành hiện-thực. 
 
Nói gì thì nói, nói chuyện tu-đức hoặc giáo-lý niềm-tin là nói như thế. Nói, về tình-thương-
yêu đùm bọc trên thực-tế cuộc đời, còn là và mãi mãi là: nói theo truyện kể để dễ nhớ. Nói, 
như kể cho nhau nghe đôi ba câu truyện đại để cũng dễ nhớ, mà người kể truyện đã đặt 
tiêu-đề là “Không nên so-sánh”, như sau: 
 
“Trong cuộc sống không nên so sánh, một người lái chiếc xe Mercedes-Benz giá 4 tỷ, nhưng 
họ có thể vay ngân hàng tới 20 tỷ, cuộc sống của họ thực sự đang rất khốn đốn. 
 
Một người đi chiếc xe Volkswagen 500 triệu, nhưng họ có thể đang nợ ngân hàng tới 2 tỷ 
đồng, cũng đang ở trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng. 
 
Một người đi chiếc xe đạp điện 6 triệu, nhưng họ vẫn có 60 triệu gửi ngân hàng. Họ sống 
một cuộc sống an nhàn. 
 
Lúc 3 người gặp nhau ở trên đường, người đi xe đạp điện ngưỡng mộ người lái xe 
Volkswagen, người lái xe Volkswagen ngưỡng mộ người lái xe Mercedes-Benz, người lái xe 
Mercedes-Benz lại mong muốn có được cuộc sống như người đi xe đạp điện. 

http://www.suyniemloingai.blogspot.com/


 
Đây chính là thực tại trong xã hội, ai cũng có thể trở thành nô lệ của đồng tiền, nô lệ của 
cuộc sống! 
 
Mèo thích ăn cá, nhưng mèo lại không biết bơi. Cá thích ăn giun, nhưng cá lại không thể lên 
bờ. Thượng đế mang đến cho bạn rất nhiều thứ hấp dẫn, nhưng lại không cho bạn dễ dàng 
đạt được nó.  
 
Nhưng, cũng không thể cứ đổ máu thì kêu đau, sợ tối thì bật điện, nhớ nhung thì liên lạc, 
ngày hôm nay với bạn là chuyện lớn, nhưng có thể ngày hôm sau lại là chuyện nhỏ. Cuộc 
đời giống như cây bồ công anh, nhìn có vẻ tự do, nhưng kỳ thực lại là thân bất do kỷ. 
 
Có những chuyện không phải là không thèm lưu tâm, mà là có lưu tâm cũng chẳng làm 
được gì. Chỉ biết dốc toàn lực của mình để ứng phó là được, cuộc đời không có nếu, chỉ có 
hậu quả và kết quả … 
 
Đời là bể khổ, bây giờ bạn không khổ, sau này sẽ càng khổ! 
 
Vạn sự tương sinh tương khắc, không có lên thì không có xuống, không có thấp thì không có 
cao, không có đắng thì không có ngọt. 
 
Chỉ khi biết thế nào là mệt mỏi, thì mới cảm nhận được thế nào là an nhàn; nếm qua cay 
đắng thì mới biết thế nào là ngọt bùi. Nhân lúc đang còn trẻ, dũng cảm bước đi, nghênh đón 
phong sương gió mưa, tôi luyện bản thân, có thể độ lượng, có thể nhìn xa trông rộng, thì 
hạnh phúc mới đến. 
 
Trên thế giới này ngoại trừ bạn ra, thì không có ai có thể thực sự giúp đỡ bạn, nếu có giúp 
thì cũng chỉ là tạm thời. Rất nhiều người đã từng nếm thử “trứng luộc trong nước trà”, vỏ 
trứng nứt càng nhiều, thì trứng ăn càng ngon miệng.  
 
Tương tự như vậy, trong cuộc sống trải nhiệm càng nhiều, trắc trở càng nhiều thì sẽ càng có 
hương vị. Trứng gà bị vỡ do tác động từ bên ngoài là đồ ăn, bị vỡ do tác động từ bên trong 
thì chính là sinh mệnh. Cuộc sống cũng vậy, làm vỡ từ bên ngoài là áp lực, làm vỡ từ bên 
trong chính là trưởng thành. 
 
Nếu bạn chờ người khác làm vỡ bạn từ bên ngoài, thì nhất định bạn sẽ là món ăn của người 
khác; nếu bạn có thể đánh vỡ chính mình từ bên trong, như vậy bạn sẽ thấy rằng mình đã 
thực sự trưởng thành, cũng giống như là được tái sinh. 
 
Nhìn thấy con bướm đang giãy-giụa muốn thoát ra khỏi cái kén, có người hảo-tâm giúp nó 
thoát ra. Nhưng không ngờ rằng, sau khi con bướm thoát ra ngoài, nó lại không thể duỗi đôi 
cánh ra được, và cuối cùng thiệt-mạng. 
 
Giãy-giụa chính là điều con bướm cần làm để trưởng-thành, lúc đó bạn giúp nó thoải-mái, 
nhưng sau này nó sẽ không có đủ sức mạnh để đối mặt với những thử-thách sẽ phải gặp 
trong cuộc đời. 
 
Nếu bạn muốn hóa-thân thành con bướm, thì bạn phải chịu-đựng được nỗi khổ của quá-
trình giãy-giụa ở trong kén, vậy thì mới có thể dang cánh bay cao được. 
 
Trong cả cuộc đời, bạn phải tôn-trọng bao nhiêu người, thì sẽ có bấy nhiêu người tôn-trọng 
bạn. 
Bạn tin-tưởng bao nhiêu người thì sẽ có bấy nhiêu người tin-tưởng bạn. 
 



Bạn có thể giúp bao nhiêu người thành-công, thì sẽ có bấy nhiêu người giúp bạn thành-
công! 
Trên thế-giới này, người giàu có nhất, thường là người vấp ngã nhiều nhất. Người có thể 
thành-công là người mỗi lần vấp ngã, không chỉ có thể đứng dậy, mà vẫn có thể kiên-trì tiếp-
tục bước đi. (Nguồn: Sưu tầm) 
 
Truyện kể trên, có thể không xứng với chủ-đề bạn và tôi, ta bàn chuyện nhà Đạo ở nhiều 
nơi dù nhiều người không đồng ý như thế. Nhưng, đã là truyện kể không để minh-hoạ cho 
điều mình cố ý nêu ra, đôi khi chỉ là cơ-hội để ta nhìn vào cuộc sống có nhiều ý-nghĩa; của 
những suy-tư vớ-vẩn chẳng ăn-nhập chuyện gì, nhưng dễ nhớ và dễ hiểu hơn chuyện nhà 
Đạo. 
 
Nói gì thì nói, nói mọi chuyện bằng truyện kể và thơ/văn-âm/nhạc vẫn thích hơn là nói bằng 
những biện-luận có mở đề, phản-đề và tổng-đề, như một triết-thuyết không-kịp-sống thực 
trước đã, mà chỉ kịp nói lý và luận bàn cùng minh-định như thế rồi, nay ta cùng nhau quay 
về lại với nhạc-bản ở trên, mà hát những câu thêm-thắt, rất như sau: 
 

“Ta yêu em vất vả, 

Ôi! lần cuối lần đầu. 
Em là cành gai sắc, 
Cho thịt nát xương đau. 
 
Yêu em nên mất cả, 
Vỡ nụ hôn tình đầu. 
Yêu là sầu chất-chứa, 
Yêu còn được là bao? 
 
Người ngoảnh lưng giấu mặt, 
Cuộc đời mới đi xây. 
Đi van xin hạnh phúc, 
Nô lệ nào rủi may. 
 
Ta thương em nhỏ bé, 
Với giấc mơ bạc vàng. 
Em là cây cỏ úa, 
Ta là loài ma hoang.” 
(Trịnh Công Sơn – bđd) 
 
Nói gì thì nói, nói bằng thi-ca/âm-nhạc hoặc bằng luận-lý/biện-luận chi bằng ta đi vào vườn 
hoa Lời Vàng có những dặn dò như sau: 
 
“Có một lần Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia.  
Ngài cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Ngài:  
‘Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu-nguyện,  
cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông.’  
Ngài bảo các ông:  
‘Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: 
‘Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, 
Triều Đại Cha mau đến…” 
(Lc 11: 1-4) 
 

Và tiếp theo đó, Ngài còn dặn thêm: 

 
“Thế nên Thầy bảo anh em:  
anh em cứ xin thì sẽ được,  



cứ tìm thì sẽ thấy,  
cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.  
Vì hễ ai xin thì nhận được,  
ai tìm thì thấy,  
ai gõ cửa thì sẽ mở cho.” 
(Lc 11: 9-10)  
 
Xem thế thì, có cầu-nguyện hay cầu xin điều gì đi nữa, cũng hãy cùng nhau làm việc ấy 
trong yêu-thương giùm giúp, hết mọi người. 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Nhiều lúc vẫn nhủ lòng mình 
luôn phải như thế để còn thương. 
Thương người, thương ta, 
thương cả-và-thế-gian 
hết mọi người.  



 

  
 

27. “Đừng bỏ em một mình,” 

Đừng bỏ em một mình! 
Trời lạnh quá, trời lạnh quá, 

Sao anh đành bỏ em” 
(Nhạc: Phạm Duy/Lời: Minh Đức Hoài Trinh – Đừng Bỏ Em Một Mình) 

 
(Mt 6: 5-6) 
 
Mỗi lần nghe lại bài hát này, người nghe như bần đạo bầy tôi đây đều thấy rợn gáy, hay còn 
gọi là “lạnh xương sống”/cóng xương sườn. Nghe qua đã thấy sợ, huống hồ là trích-dẫn làm 
tiêu-đề cho bài phiếm, nữa.  
 
Đúng thế đấy bác ạ! Không khiếp sao được khi nghe ca-sĩ gạo cội Lệ Thu cứ lặp đi lặp lại 
một câu nhắc toàn những chứ “Đừng bỏ em” và “Đừng bỏ em!” những một mình! Thế 
nhưng, hôm nay đây, bần đạo lại vẫn mạnh dạn trích thử một lần ca-từ ấy để gọi là “mào 
đầu câu chuyện” về “quyền thế” với “quyền-lực” được tượng-trưng bằng cục đá lớn gọi là 
“Cây Bút Chì” rất “Obelisk”. 
 
Nói thế rồi, nay mời bạn/mời tôi, ta cứ mạnh-dạn đi vào bài viết gặp ở bài viết có đầu đề tạm 
dịch là: “Cây Bút Chì to đùng có tên là Obelisk cùng với đền đài và ngôi tháp cao vút”,  
Nhưng, trước khi dịch bài này, xin mời bạn đọc và tôi, ta nghe thêm lời ca những hát rằng: 
 
“Đừng bỏ em một mình! 
Đừng bỏ em một mình! 
Trời lạnh quá, trời lạnh quá, 
Sao đành bỏ em một mình. 
 
Đừng bỏ em một mình! 
Đừng bỏ em một mình! 
Chiều lộng gió, chiều lộng gió 
Sao anh đành bỏ em? 
 
Lời nào đó, lời nào đó 
Tiếng ân-tình hay tiếng cầu kinh 
Nhạc nào đó, nhạc nào đó 
Nhạc gọi người, hay nhạc gọi hồn? 
 
Đừng lặng thinh, đừng lặng thinh! 
Với tiếng chày tiếng búa nện đinh! 
Đừng toả hương, đừng toả hương! 
Khói hương vang, che khuất người thương. 
 
Đừng bỏ em, một mình! 
Đừng bỏ em, một mình! 
Đường về nghĩa trang, mông mênh. 
Đừng bỏ em. 
 
Đừng bỏ em một mình! 
Đừng bỏ em, một mình! 
Đường về nghĩa trang, lênh đênh. 



Đừng bỏ em. 
 
Đừng bỏ em, một mình! 
Đừng bỏ em, một mình! 
Cùng một lũ, cùng một lũ côn trùng 
Rỉa rúc thân hình. 
 
Đừng bỏ em một mình! 
Đừng bỏ em một mình! 
Một mồ trinh chênh-vênh 
Chờ cỏ xanh. 
 
Đừng bỏ em một mình! 
Đừng bỏ em một mình! 
Vài ngàn đời sau nữa. 
Vài ngàn đời sau nữa. 
Vài ngàn đời sau nữa. 
Ai mái tóc còn xanh.” 
(Phạm Duy/Minh Đức Hoài Trinh – bđd) 
 
Nghe một loạt từ đầu đến cuối toàn những từ và ngữ “Đừng bỏ em một mình”, hay nhiều 
mình đến khiếp sợ, xong rồi thì nay hỡi bạn và tôi, ta hãy tiếp-tục nghe tác-giả khác viết về 
biểu-tượng của quyền-bính rất uy-lực của vị nào đó trên thế-giới cứ phô-trương một biểu-
tượng rất ý/lực sau đây: 
 
“Sâu lắng trong lòng dân nước thời cổ-sử, không phải chỉ có tượng đúc của Thần-linh, Nữ-
chúa được đúc/tạc theo hình dáng rất người phàm, nhưng còn bằng vật-dụng mang ý-nghĩa 
bí-ẩn được giấu kỹ theo cách nào đó như một phần của tập-tục thờ bái đấng cao-sang trên 
trời. Ví-dụ cụ-thể, được thể-hiện rõ ràng nhất, là: việc sử-dụng tháp cột hình mũi nhọn mà 
người Tây Phương gọi là tháp đá đặc hình “cây bút” (Obelisk). 
 
Sử gia Hy-Lạp Diodorus có nói về tháp bút có chiều cao đến 130 feet được Nữ-hoàng 
Semiramis trương dựng ở Babylon. Kinh thánh cũng nói đề-cập đến ảnh-hình của chiếc tháp 
thuộc loại này rộng 9 phút cao 90 phút mà sách Đaniên có viết như sau: 
 
“Vua Nabucôđônôxo làm một pho tượng bằng vàng cao sáu mươi thước, ngang sáu thước, 
dựng trong cánh đồng Đura thuộc tỉnh Babylon. Rồi vua Nabucôđônôxo sai người triệu-tập 
các thống-đốc, thủ-lãnh, tổng-trấn, các cố-vấn, các quan coi ngân-khố, các luật sĩ, thẩm 
phán và tất cả các quan chức hàng tỉnh đến khánh thành pho tượng vua Nabucôđônôxo đã 
dựng. Bấy giờ các thống-đốc, thủ-lãnh, tổng-trấn, các cố-vấn, các quan coi ngân-khố, các 
luật-sĩ, thẩm-phán và tất cả các quan-chức hàng tỉnh tập-họp để khánh-thành pho-tượng 
vua Nabucôđônôxo đã dựng, và họ đứng trước pho tượng vua Nabucôđônôxo đã dựng. 
Người đọc lệnh hô to: "Lệnh cho các ngươi, hỡi mọi người thuộc mọi dân-tộc, giống nòi và 
ngôn-ngữ: Khi nghe tiếng tù và, tiếng sáo, tiếng đàn giây, đàn sắt, đàn cầm, tiếng kèn và đủ 
thứ nhạc-cụ, các ngươi phải sấp mình thờ lạy pho-tượng vàng vua Nabucôđônôxo đã dựng. 
Kẻ nào không sấp mình thờ lạy thì tức khắc sẽ bị ném vào đống lửa đang cháy phừng-
phực." Bởi vậy, khi các dân-tộc vừa nghe tiếng tù và, tiếng sáo, tiếng đàn giây, đàn sắt, đàn 
cầm, tiếng kèn và đủ thứ nhạc-cụ, thì mọi người thuộc mọi dân-tộc, giống nòi và ngôn-ngữ 
đều sấp mình thờ-lạy pho-tượng vàng vua Nabucôđônôxo đã dựng.” 
 
Thế nhưng, Ai-Cập là thành-luỹ của đạo-giáo đầy bí-ẩn, thì ở đây, việc sử-dụng tháp bút này 
được biết nhiều hơn cả. Nhiều ngọn tháp như thế vẫn còn để ở nước này, dù một số lớn đã 
được đưa về nhiều nước. Một tháp được dựng tại Central Park ở New York, một cái khác 
được dựng ở Luân Đôn và rất nhiều tháp bút như thế được đem đến thành thánh La Mã, nay 
là Rôma.  



 
Từ ban đầu, “tháp bút” được nối-kết với việc thờ thần Mặt Trời, là biểu-tượng của “Baal” (tức 
tên tục của Vua Nimrod). Người thời xưa vốn dĩ bác-bỏ nhận-thức Tạo-Hoá đích-thực nên 
vẫn thấy rằng Mặt Trời ban sự sống cho cỏ cây và con người, nên cứ coi Mặt Trời như thần-
linh, là Đấng tặng ban sự sống rất đáng trọng. Đối với họ, thì “tháp bút” cũng có ý-nghĩa dục-
tính rất đáng kể. Họ vẫn quan-niệm rằng: nhờ kết-hợp dục-tình mà sự sống được sản-sinh, 
nên dương-vật (là bộ-phận sinh-dục của nam-giới chuyên việc sinh-sản giống nòi) được 
cùng với mặt trời coi đó là biểu-tượng của sự sống. Thế đó, là niềm tin tưởng được biểu-
trưng bằng “tháp bút”. (X. Ralph Woodrow, Obelisk, Temples and Towers, trong Babylon 
Mystery Religion, Ralph Woodrow 1981 tr. 39-46)  
 
“Tháp bút” đặt ở đâu/nơi nào cũng vẫn đứng một mình. Vẫn sừng sững, uy-nghi. Đứng như 
thế, “tháp bút” mình đâu bao giờ biết hát câu ca do nhà thơ và nhạc sĩ già họ Phạm cứ 
văng-vẳng mãi có mỗi câu “Đừng bỏ em một mình!”, rồi lại bảo “Trời lạnh quá, trời lạnh quá, 
sao anh đành bỏ em?”  
 
“Tháp bút” ở thế đứng một mình, sừng sững, còn là tư-thế của nhiều người. Nhiều nhóm 
hội/đoàn thể ở nhiều nơi, chỉ những muốn cứ “một mình một chợ” dù chung quanh rất đông 
đảo những người và người, quanh năm suốt tháng không rời bỏ, như trường hợp của nhà 
đạo, lẫn nhà tu.  
 
Lại cũng có trường-hợp, trong đó các đấng bậc vị-vọng được vây bọc xung quanh rất nhiều 
loại cứ là vòng trong/vòng ngoài đầy đủ cả, nhưng “đức ngài” vẫn thấy thui thủi rất một 
mình. Sống một mình. Ăn uống/ngủ nghỉ cũng một mình. Và rồi, lại cứ coi đó là cuộc sống 
lý-tưởng có kết-hợp với thần-linh/nữ chúa ở trên cao.  
 
“Đừng bỏ em một mình!”, phải chăng là lời kêu gào rất lặng thinh của loài ốc, con sên vẫn 
lẳng lặng “một mình một biển” sống âm-thầm như không có gì vây quanh, dù đó có là ốc 
đảo hẻm núi hay chốn non cao sừng sững, rất khí-thế. 
 
Sừng sững một mình, hay âm thầm lặng thinh chỉ một mình, còn là trạng-huống của nhiều 
thứ, nhiều sự được các tác-giả truyện kể cứ phân-bua/kể lể với mọi người, bằng cốt truyện 
rất đáng nể và dễ kể, như sau: 
 
“Truyện rằng:  
 
“Ngày xưa trên mặt đất chưa có biển xanh. Thần Tình yêu bấy giờ là người duy nhất cai 
quản cõi đời. Thần tặng cho tâm hồn mỗi con người thứ quý giá nhất: viên ngọc tình yêu. 
Khi con người đánh rơi viên ngọc của mình, nó sẽ tan thành trăm nghìn mảnh. Và mỗi mảnh 
hóa thành một giọt nước mắt mang hương vị của nỗi đau. Chúng không mất đi mà được 
thần tình yêu giữ lại để làm nên những viên ngọc khác. Biển từ đó ra đời… 
 
Thuở ấy biển chỉ có một mình. Tình yêu càng làm cho con người đớn đau, biển lại càng 
thêm mênh mông, càng thêm cô quạnh. Lúc đó, trên mặt đất đầy những dấu chân của tình 
yêu, người ta thấy một con ốc nhỏ bé và lạc lõng. Con ốc tội nghiệp loay hoay không tìm 
được cho mình một lối đi, chỉ biết trú sâu trong chiếc vỏ. Thần Tình yêu không còn viên ngọc 
nào để cho nó. Thế là người đưa nó về với biển. 
 
Biển từ đó bỗng biếc xanh, không phải vì phép nhiệm màu nào của thần Tình yêu, chỉ vì 
biển đã thôi một mình. Ngày ngày có con ốc nhỏ cạnh bên nghe biển hát… 
 
Một đêm buồn, biển nói với con ốc nhỏ rằng biển chẳng có gì cho riêng mình. Nước mắt của 
con người, tình yêu của con người làm nên biển. Biển không có tình yêu. Biển chỉ có tiếng 
hát - chỉ có linh hồn. Nhưng tiếng hát ấy, người ta chỉ nghe một khoảnh khắc nào đó trong 
đời, rồi quên. Và linh hồn ấy, biển có nhờ gió mang đi giữ hộ, nhưng gió mải vui nên đã 



đánh rơi đâu đó giữa đất trời. Thế nên biển thấy mình vô nghĩa… 
Con ốc nhỏ nghe câu chuyện của biển, nó thương lắm… 
 
Rồi một ngày kia, biển gọi mãi, gọi mãi mà không thấy con ốc nhỏ trả lời. Thần Tình yêu bảo 
con ốc nhỏ đã ra đi. Biển ngỡ ngàng, con sóng ngày ngày tràn về rồi lại ra đi như chờ mong 
một điều gì... Biển buồn. Nhưng rồi biển cũng nguôi quên… 
Câu chuyện có lẽ mất hút vào hư vô, hay tan biến đi như những bọt biển, nếu không có một 
ngày… 
 
Một ngày, ở một nơi rất xa biển, có một cô bé nhặt được chiếc vỏ ốc nằm lẻ loi. Tình cờ cô 
bé áp chiếc vỏ ốc vào tai, và chao ôi… từ trong ấy có những thanh âm da diết vọng về. 
 
"Sao trong chiếc vỏ ốc này lại có tiếng hát của biển hở thần Tình yêu?" – cô bé tìm gặp và tò 
mò hỏi Người. Thần Tình yêu kể cho cô bé nghe câu chuyện về con ốc nhỏ. Ngày ấy, con 
ốc nhỏ đã thỉnh cầu với Người rằng hãy cho biển được giữ lại tiếng hát. Người bảo đó là 
điều không thể, trừ phi… Vậy là con ốc nhỏ từ bỏ linh hồn mình để được giữ linh hồn của 
biển. Nó phải ra đi thật xa. Và biển sẽ mãi mãi không bao giờ biết được… 
Con ốc nhỏ đã khóc thật nhiều, nước mắt của nó cũng không được trở về bên biển. 
Nhưng nó biết, giờ đây, biển đã có linh hồn, và rồi biển cũng sẽ có tình yêu. 
Chuyện rằng con ốc nhỏ vẫn ngàn năm mang theo linh hồn của biển… (Trần Thị Ngọc Thủy 
kể) 
 
Và, một nhận-định hơi khang khác, cũng thấm-thía nhiều tình-tự của cuộc sống có chữ 
duyên, không chỉ “một mình”, như sau:  
 

“1. Giữa người với người, có thể gần, cũng có thể xa. 
Giữa việc với việc, có thể phức tạp, cũng có thể giản đơn. 
Giữa tình cảm với nhau, có thể sâu, cũng có thể cạn. 
2. Đừng mong cầu mọi người đối xử với mình đặc biệt, cũng chẳng nên hy vọng họ sẽ bớt đi 
những toan tính. 
3. Cuộc sống có người nói ít làm nhiều, cũng sẽ có kẻ chỉ biết hoa chân múa tay. Bạn không 
nên quá bận lòng, chỉ cần quản tốt việc của bản thân, còn lại mọi việc hãy thuận theo nhân 
duyên. 
4. Đức Phật từng nói: Với người không có duyên, dù bạn nói bao nhiêu lời cũng là thừa; còn 
như đã hữu duyên thì chỉ cần xuất hiện, bạn cũng có thể đánh thức mọi giác quan của họ. 
5. Có một số việc, vừa phân trần trắng đen đã trở thành quá khứ. 
Có một số người, giận hờn vài ngày đã trở thành dĩ vãng. 
Có những nỗi đau, vừa cười lên đã tan thành bọt nước. 
Có những hoàn cảnh, nhờ chịu chút thương đau mà trở nên kiên cường. 
Cuộc sống cũng cần một chữ Duyên 
6. Đôi khi hôm nay là việc lớn, ngày mai nhìn lại chẳng có gì đáng kể. Năm nay quan trọng, 
sang năm sẽ trở thành thứ yếu. Chuyện vĩ đại đời này, đời sau người ta gọi là truyền thuyết. 
7. Chúng ta, nhiều nhất cũng chỉ là câu chuyện của một người. Vì thế trong cuộc sống hay 
công việc, nếu gặp chuyện không vừa ý, hãy nói với bản thân: “Hôm nay sẽ qua đi, ngày 
mai rồi cũng đến, hãy buông bỏ tất cả để bắt đầu ngày mới!” 
8. Trên đời, có một số việc không phải không để tâm, mà để tâm cũng không làm được gì 
hơn. 
9. Cuộc sống không có “Nếu Như”, chỉ có “Hậu Quả” và “Kết Quả” 
10. Đón nhận đời mình như thế nào là do bản thân lựa chọn, người khác không thể quyết 
định thay. 
11. Trưởng thành rồi, bạn sẽ biết cách lấy nụ cười đối diện với tất cả.” (Sưu tầm lâu nay gom 
góp) 

 



Kể thế rồi, nay mời bạn/mời tôi, ta hãy đi vào vườn hoa lời vàng để nghe đấng thánh-hiền 
từng khuyên dạy dân con mọi người khi nguyện cầu hãy ở trong tư-thế lặng thinh nhưng 
không riêng một mình, như sau: 
 
“Và khi cầu nguyện,  
anh em đừng làm như bọn đạo đức giả:  
chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường,  
hoặc ngoài các ngã ba ngã tư,  
cho người ta thấy.  
Thầy bảo thật anh em:  
chúng đã được phần thưởng rồi.  
Còn anh, khi cầu nguyện,  
hãy vào phòng, đóng cửa lại,  
và cầu nguyện cùng Cha của anh,  
Đấng hiện diện nơi kín đáo.  
Và Cha của anh,  
Đấng thấu suốt những gì kín đáo,  
sẽ trả lại cho anh.” 
(Mt 6: 5-6)      
 
Phải chăng cuộc đời người là một chuỗi ngày lặng thinh, rất một mình? Nếu thế sao nghệ-sĩ 
già họ Phạm nhà ta lại cứ đặt câu ca, giòng nhạc ghê rợn đến là thế? 
 
Nhận chân được tư-thế nguyện cầu lặng thinh rất một mình rồi, nay chắc hẳn bạn và tôi, ta 
không còn ngần ngại cứ “đầu cao mắt sáng” hát lên cả những lời buồn vang-vọng ý/lực đầy 
“bỏ rơi” như sau:   
 
“ 
“Đừng bỏ em một mình! 
Đừng bỏ em một mình! 
Trời lạnh quá, trời lạnh quá, 
Sao đành bỏ em một mình. 
 
Đừng bỏ em một mình! 
Đừng bỏ em một mình! 
Chiều lộng gió, chiều lộng gió 
Sao anh đành bỏ em? 
 
Lời nào đó, lời nào đó 
Tiếng ân-tình hay tiếng cầu kinh 
Nhạc nào đó, nhạc nào đó 
Nhạc gọi người, hay nhạc gọi hồn? 
 
Đừng lặng thinh, đừng lặng thinh! 
Với tiếng chày tiếng búa nện đinh! 
Đừng toả hương, đừng toả hương! 
Khói hương vang, che khuất người thương. 
 
Đừng bỏ em, một mình! 
Đừng bỏ em, một mình! 
Đường về nghĩa trang, mông mênh. 
Đừng bỏ em. 
 
Đừng bỏ em một mình! 
Đừng bỏ em, một mình! 



Đường về nghĩa trang, lênh đênh. 
Đừng bỏ em. 
 
Đừng bỏ em, một mình! 
Đừng bỏ em, một mình! 
Cùng một lũ, cùng một lũ côn trùng 
Rỉa rúc thân hình. 
 
Đừng bỏ em một mình! 
Đừng bỏ em một mình! 
Một mồ trinh chênh-vênh 
Chờ cỏ xanh. 
 
Đừng bỏ em một mình! 
Đừng bỏ em một mình! 
Vài ngàn đời sau nữa. 
Vài ngàn đời sau nữa. 
Vài ngàn đời sau nữa. 
Ai mái tóc còn xanh.” 
(Phạm Duy/Minh Đức Hoài Trinh – bđd) 
 
Và lời cuối hôm nay để gửi bạn và gửi tôi, đó là: Dù gì đi nữa, cũng “Đừng bỏ em một mình!” 
không để nguyện cầu mà chỉ bỏ rơi nhau, cho vui. 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Đôi lúc cũng mang nặng  
Một tình tự ra như thế 
Khi nghe bài hát  
Dẫn ở trên  



 

 

28. “Ngày ấy khi Xuân ra đời,” 

Một trời bình minh có lũ chim vui 
Có lứa đôi, yêu nhau rồi 

Hẹn rằng còn mãi không nguôi.” 
(Nhạc Ngoại quốc – Lời Việt: Phạm Duy – Khúc Hát Thanh Xuân) 

 

(1 Ti 1: 8-11) 
 
Xuân ra đời, không chỉ có mỗi ngày ấy. Lũ chim vui, có lứa đôi yêu nhau rồi, có thể cả vào 
lúc ấy, hôm nay và ngày mai. Tình yêu hay hạnh phúc thứ nào tốt đẹp và cần thiết hơn? 
Câu trả lời, sẽ hạ hồi phân giải. Nhưng, trước khi những giải và phân, ta cứ ngồi xuống mà 
nghe thêm câu hát tiếp, rất để đời, nổi trôi cũng không kém: 
 
“Nhạc lắng hương xuân bồi hồi, 
Như vì tình ai tiếng hát lên ngôi. 
Nói với nhau, yêu nhau rồi, 
Một ngày còn mới tươi môi.” 
(Nhạc Ngoại quốc: One day when we were young) 
 
Tình yêu hay hạnh phúc, thứ nào hay hơn ư? Này đây, một nhận định của ai đó, ký tên Lê 
Thuỷ viết như sau: 
 
Có bao giờ bạn tự hỏi bản thân điều này chưa. Tôi nghĩ rằng đôi lần trong cuộc đời bạn sẽ 
phải nghĩ đến, bạn chọn yêu hay chọn được hạnh phúc. 
 
Yêu và hạnh phúc là hai định nghĩa hoàn toàn khác biệt, yêu không có nghĩa là sẽ được 
hạnh phúc, và hạnh phúc cũng không có nghĩa là tình yêu. Sự so sánh này như người ta 
vẫn hay so sánh tình và tiền vậy, nhưng sự so sánh này quá rạch ròi, và trong bài viết này 
tôi không đề cập, vì tôi đang đề cập đến cảm xúc của con người, nó dễ dàng nhầm lẫn khiến 
ta hiểu lầm vài thứ. 
 
Nếu bạn là một người đang yêu, và bạn được hạnh phúc suốt quãng thời gian sau này thì đó 
là điều tuyệt vời vô cùng, một điều kì diệu trong cuộc sống của bạn. Nhưng mảy may bạn 
không được cả 2 thứ đó, vậy bạn sẽ phải cân nhắc kĩ càng, vì cuộc đời đôi khi chỉ có vài lần 
cơ hội, một lần tuổi trẻ, một đời người, hoặc một lần lựa chọn sẽ không có sự quay đầu hay 
hối tiếc. 
 
Nếu là tôi trước đây, khi tôi 18, đôi mươi, hoặc đến tận 25-26 tuổi, tôi vẫn tuyên thệ trung 
thành với bản thân rằng tôi chọn yêu thay vì chọn hạnh phúc. Vì tôi tin rằng, chỉ có tình yêu 
mới đủ làm tôi hạnh phúc và tự tạo ra hạnh phúc (đại loại là làm chủ hạnh phúc). Đúng là tôi 
hạnh phúc thật, hạnh phúc ngắn ngủi nhưng kèm theo cả khổ đau song hành. Tôi hạnh 
phúc chừng nào thì càng khổ đau chừng ấy. Và tôi nhận ra, người yêu tôi chưa chắc mang 
cho tôi hạnh phúc, và người tôi yêu, tôi chưa chắc mang cho họ hạnh phúc. Vẫn đôi lần họ 
bảo tôi làm họ tổn thương thay vì làm cho họ hạnh phúc. Tôi bất lực nhìn tình yêu ra đi vuột 
khỏi tay mình mà không thể cứu vãn. 
 
Bạn biết rằng trên đời này không có gì là mãi mãi, trong đó có tình yêu. Tình yêu dễ vỡ, 
mong manh và theo sẽ nhạt dần với những sóng gió của thời gian đem đến, muốn giữ cũng 
không thể giữ vì bạn không thể lường hết được điều gì sẽ xảy đến với bạn. Tôi cũng đã từng 
tin vào tình yêu là một điều gì đó vĩnh cửu là bất diệt. Và tôi tin vào tình yêu đó, tin vào bản 
thân mình, vẫn tin vào câu suốt đời suốt kiếp. Ngày đó, tôi thật ngây thơ và trong trẻo. Cô 



bạn ngày ấy vẫn nói với tôi rằng, tình yêu một ngày nào đó sẽ hết, không phải hôm nay thì 
cũng là ngày mai, và chỉ để lại những kỉ niệm lẫn khoảng trống với những tiếc nuối trống 
rỗng, ngoài ra chẳng còn gì hết, muốn quay lại thì đã muộn. Nên đừng bao giờ lựa chọn tình 
yêu khi bản thân thấy không cảm thấy hạnh phúc trong hiện tại khi đã hi sinh qua nhiều. 
 
Cuối cùng tình yêu hết thật, cũng không hẳn là hết mà  nó đã không như còn như mong 
muốn, không còn như ban đầu, cảm xúc biến đổi dần theo thời gian, và tôi biết tôi không 
hạnh phúc dù tôi vẫn yêu rất nhiều. Tôi vẫn lựa chọn tình yêu, nhưng sau đó một thời gian 
sau, tôi bắt đầu lưỡng lự, vì cơ hội không có nhiều lần. Tôi tự hỏi mình, tôi muốn yêu hay 
muốn cuộc đời hạnh phúc. Tôi bắt đầu suy nghĩ đến điều này. 
 
Tôi không hạnh phúc khi yêu, nhưng người cho tôi hạnh phúc tôi thấy thật yên ổn. Thấy 
cuộc đời thật nhẹ nhàng, thật bình yên. Và cuối cùng tôi chọn hạnh phúc. Tôi chọn người 
đàn ông cho tôi một cuộc sống tinh thần êm đềm và an tâm, và tôi thấy mình hạnh phúc. 
 
Bên cạnh người tôi yêu, tôi thấy đau khổ, dằn vặt, mệt mỏi. Khi mất tình yêu, thì chắc chắn 
bạn sẽ rơi vào một trạng thái đau khổ và trống trải của sự cô đơn. Tôi thấy mình chọn đúng. 
 
Cách đây 4 năm, một người bạn thân nhất của tôi đã lựa chọn một người đàn ông là cô ấy 
thấy yên tâm và tin tưởng thay vì chọn người mình yêu mà làm cho cô ấy luôn sống trong 
đau khổ lẫn bất an. Cuối cùng cô ấy có hạnh phúc hay không tôi không biết, nhưng 4 năm 
sau, cô ấy khuyên tôi rằng: HÃY LẤY NGƯỜI ĐÀN ÔNG LÀM CHO MÀY HẠNH PHÚC. Và 
bây giờ, tôi thấy hạnh phúc khi đi cùng con đường với cô ấy. Thoát khỏi sự sầu não đeo 
bám hằng mấy năm trời khi chọn yêu. 
 
Tôi không khuyên những người đã yêu, đang yêu chọn cái gì, tôi chỉ kể ra những câu 
chuyện về tôi để bạn có thể lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời. VÌ BẠN SỐNG LÀ 
SỐNG CHO CẢ CUỘC ĐỜI, KHÔNG PHẢI SỐNG TRONG MỘT KHOẢNh KHẮC NÀO 
ĐẤY. TÌNH YÊU CHỈ LÀ MỘT KHOẢNH KHẮC. RỒI SẼ QUA ĐI. BẠN VẪN PHẢI TIẾP TỤC 
CUỘC SỐNG ĐẰNG SAU ĐÓ. MÀ CUỘC SỐNG KHÔNG CHỈ CÓ TÌNH YÊU. 
HẠNH PHÚC MỚI LÀ THỨ BẠN ĐEO ĐUỔI CẢ CUỘC ĐỜI. 
 
KHÔNG CÓ TÌNH YÊU, BẠN VẪN SỐNG ĐƯỢC, NHƯNG KHÔNG CÓ NHỮNG THỨ 
KHÁC, TÌNH YÊU SẼ KHÔNG TỒN TẠI ĐƯỢC. VÀ KHI ĐÓ, CUỘC ĐỜI BẠN CHỈ CÒN LÀ 
BẤT HẠNH. 
 
Có thể bây giờ bạn không nhận ra chân lý này, bạn bác bỏ nó (như tôi từng bác bỏ) thì một 
ngày bạn sẽ ngộ ra được điều này một ngày nào đó khi bạn đi qua tình yêu. 
CÒN BẠN, BẠN SẼ CHỌN GÌ?.”(Lê Thuỷ)  
 
Chọn hạnh phúc như người viết ở trên ư? Đã chắc gì việc ấy thích-hợp với mọi người. Thôi 
thì, trước khi quyết định chọn-lựa, bạn và tôi ta cứ thử xem lời ca ta vừa hát, nói gì đây: 
 
“Rồi nắm tay cùng nói vui, 
Những câu êm êm không rời vai. 
Rồi lả lơi, hình dáng ai, 
Khuất xa biến vào nẻo khơi.  
Từ đó khi xuân tái hồi, 
Cho bùi ngùi thương nhớ tới xa xôi. 
Nhớ tới câu thương yêu người, 
Một ngày tuổi mới đôi mươi.” 
(Nhạc ngoại quốc – bđd) 
 
Vâng. Chính đó mới là trọng-tâm một quyết-định. Quyết chọn hạnh-phúc hay tình-yêu, cũng 
là chọn niềm vui cho đời mình. Đó là chọn và lựa của người đời hay nghệ-sĩ ở ngoài đời, 



cốt để vui. Thế còn nhà Đạo thì sao? Nhà Đạo chọn gì cho đời mình? Phải chăng người 
người chỉ chọn sống đời đi Đạo không bằng sống Đạo trong đời, mà chỉ loanh quanh 
chuyện nhà thờ nhà thánh suốt Chúa nhật, một ngày vui?  
 
Thôi thì, ta thử đi vào chuyện hỏi/đáp giữa nhà Đạo và người đời sau đây. Hỏi, là hỏi rằng: 
 
“Thưa cha.  
Con có một số bạn bè/người thân đã không còn đều đặn đi lễ mỗi Chúa Nhật nữa rồi. Có 
người nói, họ quá bận rộn với đủ mọi công việc, có người còn phải lo cho con cái chơi thể 
thao với thể-dục, có người lại nói phải làm suốt 7 ngày, thì giờ đâu mà nhà thờ nhà thánh. 
Các câu trả lời này, khiến con thấy bất-bình, bởi khi xưa bạn bè của con đều là những người 
luôn sống tốt đạo đẹp đời, không khi nào bỏ bê chuyện nhà thờ hết. Vậy theo cha, con phải 
làm sao để giúp các vị này đây?" 
 
Lại một lần nữa, câu hỏi của người đi Đạo thời nay vốn dĩ thực-tế, khôn-ngoan và cẩn-trọng. 
Thế nhưng, hỏi ai không hỏi, lại đi hỏi đấng bậc chuyên-chăm chuyện giáo-luật với phụng-
vụ nhà thờ, thì đương nhiên câu trả lời, rày sẽ như sau: 
 
“Anh/chị vừa nêu lên câu hỏi đi thẳng vào vấn-đề ngày càng quen-thuộc đáng cho mọi 
người ưu-tư, quan-ngại. 
 
Theo nghiên-cứu/khảo sát thực-hiện năm 2011, thì: chỉ mỗi 12.2% người Công giáo Úc “đi 
lễ” ít nhất 3 lần một tháng. Cách đây 50 năm, tỷ-lệ những người này lên đến 60%. Xem thế 
thì, đây không là tình-huống lành mạnh chút nào hết. Cuối cùng ra, thì Thiên-Chúa là khởi-
đầu và cùng-đích của ta, Ngài đã tạo-dựng nên vũ-trụ này từ cõi hư-không. Ngài tạo-dựng ta 
theo ảnh-hình của Ngài, giống Ngài đến độ Ngài vẫn thương-yêu ta rất mực đến độ trở-
thành người phàm rồi chết trên thập-giá hầu cứu-rỗi ta và Ngài vẫn dành chỗ cho ta trên 
Thiên-quốc. Ta không thể sống không có Ngài. Và, chắc chắn ta cũng không muốn chết mà 
không có Ngài và với Ngài… 
 
Vấn-đề con người ngày nay để Thánh-lễ Chúa Nhật luột mất khỏi cuộc sống thường nhật 
của mình, thường kéo theo sự thể là họ cũng để luột mất Thiên-Chúa ra ngoài cuộc của 
chính họ. Và, cuộc sống mà không có Thiên-Chúa, thật rất buồn.    
 
Thật sự, Thiên-Chúa mang ánh-sáng, hy-vọng, niềm vui, tình thương-yêu và sự chín-chắn ta 
vẫn tìm và cần đến. Và, khi ta có con có cháu nhất là vào lúc chúng đi học ở trường Công-
giáo, chúng sẽ thấy sự mâu-thuẫn giữa những điều chúng học được ở trường với lối sống ở 
nhà. Giả như bậc mẹ cha không có lòng hướng về chuyện đi lễ nữa, thì các vị ấy cũng phải 
nghĩ đến chuyện tốt của cháu con. Đưa con cháu đến nhà thờ dự thánh-lễ mỗi Chúa nhật 
như Ngày của Chúa là nơi cả gia-đình cùng nhau coi việc lễ lạy là chuyện ưu-tiên, thì đó là 
cách tốt đẹp để giúp chúng thấm-nhuần đặc-tính tín-thác, hy-vọng và thương-yêu đối với 
Chúa là Đấng cung-cấp nền-tảng trên đó ta xây-dựng cuộc sống của chúng. 
 
Ở đây, cũng nên nhớ Lời Chúa nói với các tông-đồ khi các thánh ngủ vùi ở vườn Ghét-sê-
ma-ni rằng: “Thế ra anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao?” Cũng thế, ta 
không thể bỏ ra chỉ một giờ đồng-hồ một tuần cho Chúa khi Ngài trông nom/bảo-vệ ta và 
chúc lành cho ta suốt ngày 24 tiếng và suốt bảy ngày trong tuần sao? Những người trở về đi 
lễ thường-xuyên ngày Chúa Nhật sau một thời gian-vắng mặt ở nhà thờ, đều đặt giá-trị của 
việc đưa Chúa trở về với tháng ngày thời-gian có Chúa chăm sóc cho đời mình, là điều tốt.  
 
Trờ về để đi lễ, mọi người sẽ lại được nghe Lời Chúa qua các bài đọc, được nghe lời cố-vấn 
hữu-ích từ các bài giảng và được cầu nguyện cho các ý-chỉ của mình, đặc-biệt hơn, lại được 
rước Đức Kitô và giờ hiệp-thông rước lễ, nữa. Vậy nên, hãy làm mọi việc ta có thể làm được 
để giúp đỡ bạn bè người thân trải-nghiệm niềm vui ấy, đặc-biệt vào năm thánh Từ-Bi 2016 
này. 



 
Thật ra, nếu muốn, ta vẫn có thể làm cho thánh-lễ trở-thành việc hài-hoà thích-hợp với công 
việc, thể-thao, thư-giãn của ta vào mọi lúc để đi lễ vào tối Thứ Bẩy hoặc ngày Chúa Nhật, 
nếu thấy cần. Có như thế, ta sẽ làm được việc khác-biệt, rất lớn-lao.” (X. Lm John Flader, 
Faith, hope and love of God – and keeping the Lord’s Day holy, Question Time, The Catholic 
Weekly 01/5/2016 t. 18) 
                 
Nói cho cùng, thì: có đi nhà thờ suốt mọi ngày hay chỉ mỗi Chúa Nhật cách quãng trong 
tháng hoặc trong năm cũng chỉ để chứng-tỏ niềm tin, hy-vọng và lòng thương-yêu vẫn còn 
đó nơi người Đạo Chúa chốn dương-gian, phàm trần. Tin, yêu và hy-vọng như Đức Thày 
linh mục-Dòng người Úc, từng quả-quyết hôm nào ở Sydney như sau: 
 
“Xin thêm đôi ý tưởng, để bảo rằng: Phúc Âm không kể cho ta biết là cuối cùng thì đá-tảng-
lấp-mồ của Đức Giêsu khi xưa đã lăn về đâu? Phải chăng, đá tảng lấp mồ ấy đã và đang lăn 
vào hộp Cẩm Nang Thần-học của ta và của người chứ? 
 
Cuối cùng thì, ta có thể trở về với vấn-đề đặt ra cách rất thực, tức: về với  tình Thương-yêu 
của Thiên-Chúa vẫn đề ra với các mẩu vụn cuộc đời của ta, tức: của chính ta, mà thôi.” (X. 
Lm Kevin O’Shea, Ơn Cứu Chuộc Nơi Ngài Chan Chứa, nxb Phương Đông 2015, tr.152)    
 
Nói cho cùng, là nói những lời dù mạnh-bạo nhưng thích-hợp với thời-đại, với con người ở 
thời này, nay ra thế. 
 
Nói cho cùng, thì có nói nhiều cũng chẳng thể nào đổi-thay được chiều-hướng trong đó mỗi 
người và mọi người vẫn cứ thế. Cứ, để mình trôi theo cơn lũ cuộc đời rất phàm-trần.  
 
Nói cho cùng, còn là nói và thực-hiện đúng chủ-trương của mình và của người. Dù, người 
có “đi Đạo” theo kiểu xưa cũ hay rất mới, cũng vẫn là chọn-lựa tư riêng của người và của 
mình, trong cõi đời thực-tế nhiễu-nhương đầy cảm-nghiệm. 
 
Nói cho cùng, sống đời nhiều đổi-thay còn là sống cùng và sống với không chỉ mỗi người 
đồng Đạo, đồng thuyền mà thôi, nhưng cả với người khác Đạo và khác thuyền nữa. 
 
Nói cho cùng, thì sống là thực-hiện những điều mình ước/muốn trong tình-huống rất thực, 
của đời ở đây, rất bây giờ.    
 
Nói gì thì nói, hãy cứ nói và làm như đấng bậc hiền lành trong Đạo, ngoài từng hướng-dẫn 
hoặc nhủ-khuyên như thày trò nhà Đạo khi xưa còn khuyến-dụ, như sau: 
 
“Chúng ta biết rằng Lề Luật là tốt,  
nếu người ta sử dụng cho đúng cách. 
Thật vậy,  
Lề Luật có đó,  
không phải cho người công chính,  
mà là cho hạng người sống ngoài lề luật  
và bất phục tùng,  
vô luân và tội lỗi,  
phạm thánh phạm thượng,  
giết cha giết mẹ, sát nhân,  
dâm dật, kê gian,  
buôn người, nói dối, bội thề,  
và những kẻ sống ngược với giáo lý lành mạnh.  
Đó là giáo lý phù hợp với Tin Mừng  
đã được giao phó cho tôi,  
Tin Mừng về vinh quang của Thiên Chúa chí tôn.” 



(1 Timôtê 1: 8-11)  
 
Nói gì thì nói, hãy cứ nói theo nhạc-điệu có âm có vận, như lời thơ hoặc âm-nhạc vẫn hát 
rằng: 
 
“Nhạc lắng hương xuân bồi hồi, 
Như vì tình ai tiếng hát lên ngôi. 
Nói với nhau, yêu nhau rồi, 
Một ngày còn mới tươi môi.” 
(Nhạc Ngoại quốc: One day when we were young) 
 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Vẫn lắng nghe  
Hương Xuân bồi hồi 
Để tiếng hát lên ngôi 
nói với nhau yêu nhau rồi 
một ngày còn mãi tươi môi 
rất của Chúa.  



 

  

29.“Tôi sẽ hát to hơn súng nổ bên bờ ruộng già” 

  
 Lời tôi ca, lời tôi ca xin lúa đừng lo 

Lời tôi thay cho tiếng đạn bay 
Lời tôi xây cho vững tay cầy 

Rồi đêm đêm xua ác mộng đầy 
Lời ca êm ru giấc ngủ say.” 
(Phạm Duy – Tiếng Hát To) 

(Êphêsô 4: 29 tt) 
 
Cái “Tôi” đó, có hát to hơn cả bầy “tôi” đây là bần đạo, thì cũng vẫn lạo khạo/lào xào, nhưng 
chẳng bao giờ “nổ bạo” như ở trên.  
 
Quả thật, trên đời này là gì có ai lại tự hào rằng mình hát to hơn cả súng đạn, lẫn thuốc “nổ” 
bạo, bên bờ ruộng già kia chứ? Thôi thì, ta cứ để nhạc-sĩ già nhà mình cứ hát thêm đôi lời 
lẽ đượm nhoè giòng lệ, vẫn như sau: 
 
“Tôi sẽ hát cho vơi thống khổ vơi dòng lệ nhòa 
Một miền quê, một miền quê tim héo và khô 
Lời tôi ca khâu vá tình thương 
Lời hôm qua chắp nối Con Ðường (1) 
Lời hôm nay vương tiếng Mẹ buồn (2) 
Lời mai đây cao ngút Trường Sơn (3). 
(Phạm Duy – bđd) 
 
Tuy hát thế, nào đã to bằng những lời nho nhỏ vẫn còn vang vọng ở đâu đó, như bảo rằng: 
 
“Tôi sẽ hát to hơn những kẻ khơi ngọn lửa thù 
Lời tôi ca, lời tôi ca như suối rừng thu 
Lửa âm u ai đốt từ lâu  
Miền quê tôi khan tiếng kêu gào  
Lời tôi ca như nước nhiệm mầu 
Thành mưa rơi cho dứt niềm đau  
Lời tôi ca, lời tôi ca xua hãi hùng đi 
Mùa xuân qua ai mất tuổi thơ 
Lời tôi ca hôn má xuân già 
Còn yêu nhau xin cứ mặn mà 
Ðừng cho ai ăn cướp tình ta”… 
(Phạm Duy – bđd) 
 
Thế đó, là giọng hát to/nhỏ ở ngoài đời, thật thấm-thiá. Còn đây, là những lời nhỏ/to nơi nhà 
Đạo. Nơi, vẫn có bậc thánh-nhân hiền-lành tuy không hát, nhưng vẫn nhắn và nhủ những 
lời rất như sau: 
 
“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.” 
(Thư Êphêsô 4: 29tt) 
 
Thật ra thì, có hát hoặc nói những lời to nhỏ, không phải để “thốt ra những lời độc địa”, mà 
chỉ muốn bà con mình “nói những lời tốt đẹp”, ở trên đời. Thật sự thì, cứ nói nhỏ nói to hoặc 
biểu-tỏ những điều hay/lẽ phải ở đâu đó trong nhà Đạo, không bằng lời. Nhưng đôi lúc lại 
cứ như tiếng khóc được nghệ-sĩ diễn-tả ở câu tiếp: 
 
“Tôi sẽ khóc to hơn đứa nhỏ đang ngồi vỉa hè  
Trẻ bơ vơ, trẻ bơ vơ đi giữa vườn hoa  
Hỏi thăm em, em có mẹ cha 
Hỏi thăm em, em có ông bà 
Hỏi thăm em, em có cửa nhà 
Một ngày qua em mất cả bạ 
Tôi sẽ khóc to hơn đứa nhỏ đang tìm nụ cười 
Trẻ thơ ơi, trẻ thơ ơi, xin đến gần tôi  
Cùng em côi tôi có bàn tay 
Và đôi môi tôi hát ăn mày 
Chia hạt cơm rơi hay bát gạo đầy 
Cùng ngủ ven sông hay gối bụi câỵ 
 
Tôi sẽ khóc cho em gái nhỏ theo mụ chủ nhà 
Một chiều mưa, một chiều mưa đi trong ngõ bùn nhơ 
Từ vườn quê ra chốn phồn hoa  
Người em xua dĩ vãng đen nhoà 
Rồi đêm đêm son phấn nhạt mờ 
Mới nhận của tôi dâng mấy lời thơ 
(Phạm Duy – bđd) 
 
Hôm nay đây. Bần đạo này, có nói hoặc có khóc những lời to/nhỏ, hay sao đó, cũng chỉ để 
thưa và thốt với bạn bè người thân đang đọc giòng chảy văn hoa đầy ý nhạc, cũng là có ý 
muốn trích thêm những điều được đấng bậc ở chốn trên cao, nhà Đạo Úc Châu từng nói và 
có khi khóc ròng, những giòng viết như sau: 
 
“Lần họp cuối cùng vừa rồi ở Thượng Hội Đồng Giám Mục Rôma dạo tháng 10 năm 2014, 
có nhiều vị vẫn tìm cách nhìn vào gia-đình thời hiện-đại ngang qua viễn-kính mục-vụ; thành 
thử, mới thấy rằng có quan-ngại đặc-biệt về cảnh-tình trong đó, xem như vẫn có một tranh-
chấp hoặc còn gọi là xung-đột giữa tín-điều của Hội-thánh và nhu-cầu mục-vụ cho chúng 
dân. Ở đây, lại thấy nảy sinh hai chủ-đề chính khiến ta cần tìm đến.  
 
Có vị quan-ngại về tình-huống của những người con ở Giáo-hội đã lớn lên nên mới khám-
phá ra rằng: bản-chất tự-nhiên của họ vẫn cứ hướng chiều về tính-dục như người đồng-tính 
nam hay nữ, cả những người lưỡng-tính hoặc những kẻ chuyển giới.  
 
Tín-lý với giáo-điều từng bảo rằng: bất cứ hành-xử tình-dục nào thực-hiện ngoài phạm-vi 
giữa nam-nhân và nữ-giới đã hôn-phối và mở ra để cùng kiến-tạo đều méo-mó và vi-phạm 
tội trọng đến chết người. Nhu-cầu mục-vụ lại bảo rằng: hôn-nhân khác phái không là điều để 
những người như thế sử-dụng mà thay-thế. Và, mấy người này lại cảm thấy không phải là 



lời mời gọi nhẹ nhàng nhất cho cuộc sống độc-thân hoàn-toàn mà lời giáo-huấn như thế đòi 
hỏi họ phải chịu sự trừng-phạt đớn đến muôn đời. 
 
Quan-ngại thứ hai, là: tình-cảnh của các người Công-giáo từng thất-bại trong hôn-nhân và 
sau đó lại đã tái-giá. Tín-lý trong Đạo từng dạy rằng: hôn-nhân là điều ta không thể phân-
cách/giải-toả, thế nên cặp phối ngẫu ấy phải cố sống trong tình-trạng tội trọng vẫn kéo dài. 
Trong khi nhu-cầu mục-vụ lại bảo rằng: những người như thế vẫn cảm thấy mình luôn bị đẩy 
lùi ra khỏi Thánh hội và không được hiệp-thông rước Chúa vào lòng. 
 
Nhiều vị đã phát-biểu ở Thượng Hội-Đồng Giám Mục vừa rồi từng cố-gắng tìm cách có giải-
pháp mục-vụ nằm trong khuôn-khổ tín-lý/giáo-điều; nhưng, lại phải nói rằng điều các vị làm 
vẫn chưa đạt kết quả là bao nhiêu. Một số vị khác lại kiên-quyết chống lại các động-thái tựa 
hồ như thế, nên đã nhấn mạnh nhiều vào tính-cách xít-xao trọn vẹn của giáo-huấn trong 
Đạo. 
 
Với tôi, chừng như đa số các nghị-phụ đều rất chân-phương khi các ngài lo-lắng làm sao 
phải đạt nhu-cầu mục-vụ mới được. Tuy thế, các vị này lại tin rằng bất kỳ giải-pháp mục-vụ 
nào cũng phải nằm trong khuôn-khổ của truyền-thống giáo-huấn có tín-lý/giáo-điều hẳn hoi 
và các ngài lại đã thực sự không biết mình sẽ đi về đâu. 
 
Riêng tôi, có đề-nghị là giả như nghị-trình thứ hai của Thượng Hội-đồng Giám Mục Rôma 
năm 2015 là kiếm tìm câu giải-đáp, thì việc đầu tiên các nghị-phụ phải làm cho được là 
nghiêm-chỉnh nhìn vào giáo-huấn của Hội-thánh có liên-quan ngõ hầu xem các ngài có thể 
cho phép mở ra con đường mà tiến về phía trước trong kiếm tìm các giải-pháp mục-vụ, thì 
hơn. Đó là điều, riêng tôi vẫn muốn làm trên cương-vị của mình, ở đây, bây giờ.  
 
Tôi đây, không tìm cách áp-đặt mọi người phải thông-hiểu điều này điều nọ, cho bằng mở ra 
cho thấy còn có nhiều thứ phải tính đến hơn là chỉ mỗi hai chủ-đề hiện có trong giáo-huấn 
của thánh hội mình.  
 
Thế nên, đề nghị với bạn đọc phần “Mở Đầu” gọn nhẹ theo bối-cảnh ấy của cuốn “The 2015 
Sydnod, The crucial Questions: Divorce and Homosexuality, ATF Press 2015 đã xuất-bản) 
 
Xem thế thì, bạn và tôi đây, ta cũng nên tìm đọc cho biết cuốn sách của đấng bậc có tên ở 
trên đã xuất bản, nhưng chưa kịp dịch. Giả như, tôi và bạn có trong người đầy tính thi-ca/âm 
nhạc theo lối nói ở trên, chắc sẽ phải hát tiếp những câu sau: 
 
“Tôi hát tiễn đưa dăm thiếu phụ quay về đường nhà 
Lời tôi ca, lời tôi ca hun bếp lạnh tro 
Lời như tơ như tóc tìm nhau  
Giường thơm tho chăn gối tươi mầu 
Mảnh gương to rơi vỡ ngày nào  
Còn lại bao nhiêu vẫn soi rõ mặt nhau.” 
(Phạm Duy – bđd) 
 
Ấy! Ấy! Hỡi ngài nghệ-sĩ già của tôi ơi. Ngài có hát gì thì hát, cũng đừng hát những câu 
buồn rầu như thế. Mà, chỉ nên nói và nhắn nhủ với bà con người đọc cùng người nghe, 
những lời lẽ như sau: 
 
“Trong các bài giáo lý vừa rồi, chúng ta đã nói về vấn-đề gia-đình sống có tính-chất mỏng 
dòn ở thân-phận con người, như nghèo khổ, bệnh hoạn, chết chóc. 
 
Hôm nay, chúng ta chia sẻ về các vết thương thực sự xảy ra trong cuộc sống chung của gia-
đình. Đó là những tai hại xảy đến trong chính gia-đình, một điều đáng sợ hơn cả. Chúng ta 
đều rõ là đời sống của bất cứ gia-đình nào cũng không thiếu các giây phút xảy đến các 



hành-xử của các phần-tử chạm đến những tình-cảm thân-mật chí-thiết. Có những lời nói và 
hành động cùng những việc bỏ qua không làm, thay vì tỏ bày tình yêu thương, thì lại làm 
giảm-sút hay tệ hơn nữa, còn sát-hại tình yêu thương, nữa… 
 
Mọi sự đều liên-hệ với nhau trong cuộc sống gia-đình, khi tinh-thần của nó bị thương-tích ở 
nơi nào đó, thì mọi người đều bị cảm-nhiễm. Và khi người nam và nữ dấn thân để trở nên 
một xác-thịt hình thành gia đình, mà chỉ nghĩ đến nhu-cầu tự-do và thoả-mãn nhu-cầu tư 
riêng của mình, thì việc lệch-lạc này sẽ tác-hại sâu xa đến cõi lòng và đời sống của con cái. 
Rất nhiều lần con cái cứ phải âm-thầm khóc than…” (x. bài Giáo-lý số 23 Đức Phanxicô nói 
về Gia-đình hôm 24/6/2015, do bạn bè dịch và gửi qua vi-tính.) 
 
Thế mới biết, tiếp tục cuộc sống gia-đình trong hoàn-cảnh khó-khăn, lạ lùng hơn khi trước, 
cũng không phải là chuyện dễ. Rất không dễ, nên nhiều đấng bậc trong Đạo lại đã tỏ bày 
bằng nhiều cách rất như sau: 
 
“Trong một thế-giới đầy những giá-trị kiểu “bóng xà-phòng” cùng những thói giả-hình và lừa-
bịp, thì Đức Giáo Hoàng Phanxicô lại khuyên các người trẻ hãy biết chiến-đấu “đánh trả”  
bằng tình thương-yêu đích-thực, đồng thời hợp-tác dựng-xây nền kinh-tế mới mẻ dựa trên 
đức tính sáng-tạo và dũng-cảm. 
 
Ngài cũng xin các bạn đạo ở Waldensia hãy tha thứ cho Hội thánh Công-giáo khi xưa đã 
xúc-phạm họ bằng việc “dứt phép thông công” và hành-quyết một số trong các vị tiên-tổ của 
họ từ nhiều thế-kỷ đến hôm nay. 
 
Ngài có nói: “Tôi yêu-cầu quý vị tha-thứ cho các động-thái thiếu chất Kitô, có khi còn vô-
nhân-đạo cùng những hành-xử mà trong quá khứ Hội thánh chúng tôi đã làm chống lại tiên-
tổ của quý vị trong lịch-sử. Nhân danh Đức Giêsu Kitô, xin thứ lỗi cho chúng tôi… 
 
Và cũng cùng ngày hôm ấy, 21 đến 22 tháng 6 năm 2015, trong chuyến viếng thăm thị 
thành ở miền Bắc nước Ý, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bày tỏ cử chỉ có một không hai 
trong lịch-sử. Đức Giáo Hoàng thăm viếng khu tàng-trữ di-tích khăn Turin và cũng nhân dịp 
mừng kính 200 năm ngày sinh của thánh Gioan Bosco, ở đây. 
 
Trong chuyến này, Đức Phanxicô còn kêu gọi tín-hữu Đức Kitô thuộc các giáo-phái khác 
nhau hãy hiệp nhất để đảm-bảo là từ nay mọi người trong chúng ta sẽ tập-trung nhấn mạnh 
vào Thiên Chúa trước nhất và sau đó mới để ý đến các khác-biệt của nhau. Việc tỏ-bày xin 
lỗi đại-diện những người anh em Waldensia và các Giáo-phái lâu nay vẫn cách-biệt, như: 
nhóm bạn đạo thuộc phái Mê-tô-đi, giáo-phái Tin Lành Truyền Đạo, Giáo-hội Luther và 
cộng-đoàn các giáo-hội bạn cùng tin vào Đức Kitô. 
 
Ngài cũng đã thêm, rằng: vốn dĩ là anh em, chị em trong niềm tin, cũng tương-tự như anh 
chị em trong cùng một gia-đình, điều đó không có nghĩa là chúng ta giống nhau hoàn toàn 
như giọt nước, nhưng lại có nghĩa là: ta có cùng một số điều giống nhau, cũng xuất tự một 
nguồn gốc.  
 
Thượng-phụ phái Waldesia là Mục sư Eugenio Bernardini có nói với Đức Phanxicô là: sự 
việc ngài thăm viếng đất miền này tượng-trưng cho việc vượt cao lên tường thành ngăn-
cách từng dựng đứng đến tám thế-kỷ, khi phong trào của Waldensia bị kết-án là bè rối và bị 
dứt phép thông công khỏi Giáo hội Công giáo…” (xem phần tin tức trên tờ The Catholic 
Weekly ngày 28/6/2015, tr. 12)         
 
Nghe biết thế rồi, nay đã rõ: ở trong Đạo lẫn ngoài đời, vẫn có tình-huống khá khó xử. Bởi 
thế nên, để minh-hoạ một đời sống không khó mấy trong hiệp-thông đoàn-kết, tưởng cũng 
nên học hỏi nhiều điều từ trường đời ở đó có những người từng bày-tỏ như sau: 
 



“-Tôi học được rằng:  
Tự hiểu mình là điều quan trọng nhất. 
 -Tôi học được rằng: 
Đừng mất thì giờ phân định việc thị phi cho rành mạch đen trắng trong khi tất cả đều chỉ là 
tương đối trong tục đế mà thôi. Cái đúng với người này có thể sai với người khác, cái phải ở 
chỗ kia có thể trái ở nơi nọ, cái đang đúng lúc này không hẳn sẽ đúng về sau v.v...* 
-Tôi học được rằng: 
Hãy xét đoán chính mình mà đừng xét đoán kẻ khác dầu họ tốt xấu thế nào đi nữa ... 
-Tôi học được rằng:  
Đừng là gì cả... Nếu là gì đó bạn sẽ đau khổ...Vì bạn sẽ khó mà sống với con người thật, với 
giá trị thật của chính mình.... 
-Tôi học được rằng: 
Ai biết lắng nghe, học hỏi, chiêm nghiệm bài học của chính đời mình, dù khổ hay vui, dù 
thành hay bại, người ấy đang thật sự thiền, hay đúng hơn là đang sống giáp mặt với chân lý 
muôn đời* 
-Tôi học được rằng:  
Đừng bám víu vào điều gì, vì bám víu là dính mắc, là trói buộc là đau khổ...Và là không còn 
thong dong tự tại nữa*  
-Tôi học được rằng:  
Thương và ghét, cả hai đều đau khổ bởi vì đều do tham ái gây ra. Muốn là khổ. Muốn mà 
không được cũng khổ. Ngay cả khi có được cái mà bạn muốn, cũng là đau khổ nữa, bởi vì 
khi được chúng, bạn lại lo sợ sẽ mất chúng. 
-Tôi học được rằng:  
Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành  
-Tôi cũng học được rằng:  
Mỹ phẩm tốt nhất là nụ cười. Nữ trang quý nhất là sự khiêm tốṇ. Trang phục đẹp nhất chính 
là sự tự tin! 
-Tôi học được rằng:  
Cái gì xuất phát từ trái tim sẽ đi đến trái tim 
-Tôi học được rằng:  
Bí quyết lớn nhất của thành công là thành thật.  
-Tôi học được rằng:  
Cuộc sống muôn đời vẫn đẹp chỉ có cái ta ảo tưởng mới 
biến cuộc đời thành bể khổ mà thôi. 
-Tôi học được rằng:  
Cuộc sống vận hành khi bạn chọn những gì bạn đang có. Thật ra, những gì bạn đang có 
chính là những gì bạn đã chọn.  
 -Tôi học được rằng: 
Thế giới là một sàn diễn. Ai cũng phấn đấu để có một vai. Đừng nản lòng khi gặp những 
điều kiện bất lợi. 
-Tôi cũng học được rằng: 
Đừng bận tâm về nhận xét của ai đó về mình 
-Tôi học được rằng:  
Tâm là tên lừa đảo lớn nhất. Người khác có thể dối bạn nhất thời, tâm dối gạt bạn suốt đời.  
-Tôi cũng học được rằng: 
Hạnh phúc đích thực là ngay nơi thực tại đang là... 
-Tôi học được rằng:  
Nếu suốt đời chỉ lo chờ mưa bão, thì sẽ không bao giờ thưởng thức được nắng ấm.  
-Tôi cũng học được rằng: 
Đừng bao giờ so sánh cuộc đời mình với bất cứ ai, vì mỗi người là bài học nhân quả của 
chính cuộc đời của họ  
 -Tôi học được rằng: 
Mỗi khi xa rời người thân yêu, hãy luôn nói lời thương yêu nhất, bởi có thể đó là lần cuối ta 
gặp họ. 
-Tôi học được rằng:  



Ngay cả khi trắng tay, ta vẫn có thể thấy được mình thật giàu có để giúp đỡ mỗi khi bạn bè 
cần đến.  
 -Tôi cũng học được rằng: 
Đã là bạn thân, dù không làm gì cả..."lặng nhìn không nói năng" ta vẫn có những phút giây 
tuyệt vời khi bên nhau.  
-Tôi học được rằng: 
Tình bạn chân thành sẽ mãi lớn lên dù cho có cách xa ngàn dặm, và tình yêu đích thực 
cũng thế đấy.  
-Tôi học được rằng:  
Mỗi khi ta rơi vào tâm trạng buồn, thương, giận, ghét...v...v...chỉ nhìn vào tâm như nó đang 
là...Đừng đặt tên, phán xét gì cả...Chính là ta đang trải nghiệm chân lý...  
-Tôi học được rằng:  
Hoàn cảnh sống có ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách của chúng ta, nên hãy ý thức 
về điều đó. 
-Tôi học được rằng:  
Người trưởng thành có nhiều điều phải suy nghĩ với những kinh nghiệm đã qua, và có được 
những bài học rút ra từ đó, và không bao giờ quan tâm nhiều đến việc mình đã tổ chức bao 
nhiêu lần sinh nhật. 
-Tôi cũng học được rằng:  
Chính sự mất mát, dạy cho chúng ta giá trị của mọi thứ. 
-Tôi cũng học được rằng: 
Thế giới như một tấm gương, bạn nhăn mặt với nó, nó nhăn lại với bạn, bạn mỉm cười với 
nó, nó cũng mỉm cười với bạn...”  (Như Tuệ ghi lại lời chỉ bảo của đại sư Viên Minh) 
 
Thế đó, là giòng chảy đầy suy tư để bạn và tôi, ta thưởng lãm. Thưởng lãm, bằng và ngang 
qua tâm-tình trầm-lắng, thân thương, khắc-phục. Tất cả, đều trong tư-thế rất vui vẻ có đính 
kèm đôi lời kể cũng khá vui, làm câu truyện minh-hoạ đáng để đời, như sau: 
 
Một hành khách hớt hơ hớt hải gọi taxi và nói vội: 
-Ông làm ơn chở tôi gấp đến phi trường giùm. 
Tài xế bắt chuyện: 
-Ông đi chuyến bay nào mà vội thế? 
-Chuyến 386 đi Paris! 
-Ồ, vậy thì có gì đâu mà gấp gáp đến như thế. Bởi lẽ, truyền thanh phát sóng trên loa đài 
báo là: chuyến bay số 386 này bị hoãn chờ phi-hành-đoàn…đấy! Ông tài xế dõng dạc tiếp 
lời thông-báo ra dáng sành sỏi việc nắm bắt thông tin trong/ngoài nước. 
-Giời ạ! Nhanh lên một tí có được không, tôi đây là phi công chính của chuyến đó! 
 
Thế đó, là thông-tin xẹt lửa đầy tình-tiết như chuyện thật ở đời. Chuyện xẹt lửa hay xịt khói 
ở đời còn tình-tiết hơn nhiều nữa với truyện kể rất dễ nể ở bên dưới: 
 
“Ở cửa hàng bán hoa hôm ấy, có người đàn ông trạc cỡ trung niên chọn 3 đoá hoa hồng rồi 
bảo bà bán hàng rằng: 
-Mấy bông hoa này, là để tôi gửi cho vợ tôi làm kỷ niệm ngày cưới đấy bà ạ. Thế nên, đề-
nghị bà đính kèm vào đây một dải băng lụa thật đẹp với giòng chữ: Mỗi bông này đánh dấu 
một năm anh được hưởng hạnh phúc vợ chồng, với em cưng! 
  
Bà bán hàng tỏ vẻ xúc động, bèn hỏi: 
-Ông mới lấy vợ được có 3 năm thôi à? 
-Dạ, không phải thế đâu! Tôi lấy vợ có đến 30 năm trời cơ đấy. Nhưng hạnh-phúc ấy à, cũng 
chỉ nói được mỗi thế thôi!” 
 
Hạnh-phúc trong hôn-nhân hay gia-đình, nhà Đạo hoặc giữ các đạo hoặc giáo-phái, đôi lúc 
cũng khó diễn-tả. Hàng trăm năm là thế, nhưng về hạnh-phúc thì, thì… ai dám bảo là nhiều 
nhặn, cỡ bao lăm. 



 
Thôi thì, hôm nay và mai ngày, hạnh-phúc của bày tôi bần đạo đây chỉ muốn gửi đến bạn 
đọc và bạn đạo bấy nhiêu thôi. Bấy nhiêu, là để tôi và để bạn, ta cùng cười vui, dù chỉ vài ba 
phút rất phù-du con bươm bướm ở đời người.  
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Vẫn muốn mọi người và mọi bạn 
Sẽ hạnh phúc triền miên 
Suốt mọi ngày trong đời mình. 

 



 

  

30.“Bánh xe quay nhanh nhanh 
Chiếc thân xe rung rinh”, 
Chìm trong làn cát trắng 

Xe nhịp nhàng quay bánh lướt 
Hồn ta mờ khuất trong mênh mong” 
(Trọng Khương – Bánh Xe Lãng Tử) 

 
(ICor 8: 9/ 2Cor 3: 17) 
 
Mỗi lần bần đạo đây, thấy trên bào/đài trổi lên bài hát “Bánh Xe Lãng Tử” thì y như rằng, 
toàn thân mình của chính mình cứ thế “ngúng nguẩy” cùng chiếc xe quay rất nhanh.  
 
Hôm nay ngồi nghĩ lại mới thấy tốc độ quay nhanh của cuộc đời, cùng với niềm tin đi đạo, 
sao vẫn cứ chậm rì, thật khá nản. Chẳng biết, chuyện đó có như ca từ người nghệ sĩ cứ hát 
tiếp, rằng: 
 
“Ta luyến lưu một kiếp giang hồ 
Dù rằng cuộc sống vô bờ 
Tim nồng giòng máu vô tư 
  A ha ha! 
Suối in hình chiếc xe tàng 
Đêm nao đập vỡ cây đàn 
Giận đời nào ai mắt xanh.” 
(Trọng Khương – bđd) 
 
Luận về mức quay nhanh ở bánh xe cuộc đời người hay của chính mình, có lẽ truyện minh 
hoạ ở bên dưới cũng diễn-tả được phần nào ý-nghĩa của những quay cuồng sấp/ngửa: 
 
“Truyện rằng: 
Hôm ấy, bệnh-viện tâm-thần nọ, có cảnh đối/đáp giữa cô y-tá và bệnh nhân, nghe qua thấy 
cũng lạ, những hỏi rằng: 
-Này anh, hôm nay có gì hay mà hát nhiều thế? 
-Vậy yên nào. Bọn ta đây đang hát bài “Bánh xe lãng tử” đây mà! 
-Đã đành là anh đang hát bài “lãng tử” hay “lãng xẹt” gì cũng được, nhưng sao lại cứ nằm 
sấp mặt mà hát thế ai mà nghe cho được? 
-Ấy, đừng có mà nói vậy! Đây chỉ muốn hát cho hay như diã nhựa thì hễ hát xong mặt A, 
mình phải quay quay, lật ngược sang mặt B để hát tiếp chứ? 
-À thì ra, là thế đấy!? Thôi thì anh hát sao cho mau chóng lên để còn thở nữa chứ!?...” 
(truyện do nhiều người kể, đại loại cũng chỉ như thế)   
 
Vâng. Hát gì thì hát. Kể gì thì cứ kể. Đừng kể đi kể lại cuối cùng cũng chỉ mỗi thế, tức: 
những hát và kể để cho vui, mà thôi. Nói vậy chứ, gặp trường hợp kể chuyện đạo cho người 
đạo “ròng” (chứ không phải đạo lòng vòng) thì lại khác. Với người đạo “ròng”, kể gì đi nữa 
vẫn phải kể cho đúng/cho hợp lòng tin đi Đạo, mới nghe được.  
 
Nghe lời kể ở trên, hẳn người nghe hoặc đọc cũng khiếp sợ? Khiếp và sợ, thật cũng phải.  
Bởi thời nay, người đời không còn nhiều nỗi sợ, chỉ phát khiếp. Tức, mới nghe đã thấy 
khiếp nhưng không sợ. Hoặc, nghe giảng quá nhiều rồi, nay hết sợ và hết khiếp. Chí ít, là 
chuyện đạo ở đời, hoặc nói theo văn-hoa/chữ nghĩa, thì đó là: chuyện triết/thần ly-kỳ và khá 
khủng khiếp.  
 



Khủng và khiếp, như câu chuyện đề-cập ở đâu đó, chốn nhà Đạo rất Syndney, vẫn ly-kỳ 
nhiều nỗi sợ. Nhưng trước khi nghe kể những chuyện triết/thần lần rần những sự việc kỳ-lạ 
và rất đáng khiếp, thiết tưởng ta cũng nên trở về với câu ca/lời hát, rất “lãng-đãng” như sau: 
 
“Vó câu bấp bênh. 
Trên đường gian nan. 
Chiếc xe lắc lư ru hồn nghệ sĩ tới nơi xa ngàn. 
Xe lăn êm êm dưới ánh trăng vang. 
Môi ai say sưa hé mấy cung đàn. 
Ca lên cho tan nỗi niềm cay đắng. 
Vui ca lên đi trong chiếc xe già. 
Sau khi men say lắng mấy tơ đàn. 
Hồn ta vụt bước lên trời xanh lam.” 
(Trọng Khương – bđd) 
 
Thế nghĩa là, ta cứ “ca lên cho tan nỗi niềm cay đắng” và “Vui ca lên đi trong chiếc xe già”, 
rồi sẽ thấy “Hồn ta vụt bước lên trời xanh lam”, ngay thôi.  
 
Thật ra thì, “trời xanh lam” chốn này, tại cái-nơi-mà người nhà Đạo nay gọi là Nước Trời Hội 
Thánh, nhiều vị không còn “vui ca lên đi trong chiếc xe già” cũ kỹ, nhưng lại cứ kể cho nhau 
nghe những chuyện như sau:  
 
“Cách đây 60 năm, thần-học-gia Công-giáo người Đức là Lm Karl Rahner có viết bức-thư 
từng xuất hiện trên trang mạng, qua địa chỉ đầy những chữ như:  
 
archive.org/stream/freespeechinthec027876mbp/freespeechinthec027876mbp_djvu.txt) về 
tự-do ngôn-luận trong Đạo. Khi ấy, lời ông giải-thích xem chừng rất hấp-dẫn. Nhưng lúc ấy, 
ông lại đã tỏ ra là người gan-dạ dám phát-biểu điều mình nghĩ khác với các thần-học-gia “lề 
phải”. Chí ít, là khi Đức Giáo Tông thời đó lại có lập-trường về các vấn-đề trong vòng tranh-
cãi nên đã buộc ông phải phục-lụy.       
 
Thế-giới nhà Đạo Công-giáo thời Lm Karl Rahner sống, khác với thế-giới đạo “ròng” hôm 
nay cũng rất nhiều. Sau lần tranh-cãi tại Thượng Hội Đồng Giám Mục về Gia-Đình năm 
2014, các hồng-y nay đã dám tỏ-bày ý-kiến khác-biệt của mình cách công-khai với báo/đài 
về phương-cách làm sao tiếp-cận được quan-hệ bất-thường giữa con người. 
 
Các linh-mục ở Anh, nay đề-thảo một thỉnh-nguyện thư gọi mời linh-mục các nơi hãy ký vào 
đó trước công-chúng. Đổi lại, Hồng Y Giáo-Chủ nước này là Đức Vincent Nichols đã khiển-
trách hàng linh-mục của ngài bằng cách gọi tất cả về họp bàn hầu thiết-lập đường-lối chung 
cho Giáo hội ở nước này. 
 
Trong khi đó, Đức Phanxicô lại nhấn mạnh rằng: các vị tham-dự Thượng Hội Đồng La Mã về 
vấn-đề Gia-đình có quyền tự-do ăn nói, phát-biểu ý-kiến riêng của mình. Đức Giáo Hoàng 
nay vẫn thôi-thúc hàng Giáo-phẩm hãy dành ưu-tiên cho những ai bị đẩy ra bên lề Hội-
thánh. Đồng thời, Đức Giáo Hoàng hôm đó cũng tuyên-bố sẽ lập năm thánh 2016 là Năm 
Từ Bi hầu ăn-khớp với chuyện ấy.  
 
Vào thời của thần-học-gia Karl Rahner, tự-do ngôn-luận được xem xét bằng tầm nhìn từ các 
bậc thày về niềm tin, về vấn-đề liên-quan đến nội-dung niềm tin, về những gì khả dĩ được 
đem ra thảo-luận và cả những gì cần giữ kín, cũng như: ai là người được phép nói và ai có 
thẩm-quyền về chuyện ấy cũng như những gì trước đây thuộc trách-nhiệm của đấng bậc 
giảng-dạy… 
 
Trong khuôn khổ công-việc như thế, linh-mục Karl Rahner khi ấy đã tìm cách mở rộng địa-
hạt cho phép mọi người được tự-do bàn-luận và triển khai trách-nhiệm của những người 



được giáo-dục qua tư-thế chấp-nhận mọi sự cách thụ-động. Ông đồng-thuận ý-nghĩ cho 
rằng việc quần-chúng bàn ra/tán vào về niềm tin, phải tránh không nên làm người khác lẫn-
lộn hoặc bị suy-yếu và cho rằng việc phát-biểu lập-trường tư-tưởng không được phép khiến 
cho dân-tình bối-rối/lẫn lộn về niềm tin hoặc bớt kính-trọng các đấng bậc có quyền. 
 
Ngoài ra, Đức Phanxicô lại cũng khuyến-khích các bậc thày hãy cứ dạy và người Công-giáo 
sẽ thâu-nhận niềm tin thật sâu sắc. Giống như linh-mục Karl Rahner, Đức Phanxicô quyết 
khích-lệ mọi trao-đổi sống động về những gì hàm-ngụ ở niềm tin, trong lúc họ nắm chắc 
rằng điều này sẽ gia-tăng sự tín-nhiệm về những điều được dạy và sự thật sẽ dẫn-dắt cả 
người dạy lẫn người hấp-thụ. Niềm xác-tín nơi ngài, vẫn khác hẳn phần đông các giám-mục 
cứ luôn miệng nói về sự hiểm-nguy sai-sót, hoặc ngộ-nhận nơi người Công-giáo đang sống 
trong nền văn-hoá có ác-cảm với niềm tin. Khác-biệt này, vạch rõ cho ta thấy là: đã có đáp-
ứng nổi lên từ Thượng Hội-Đồng Đặc-biệt, khoá vừa rồi.  
 
Thế nhưng, sự khác-biệt sâu-sắc hơn lại nổi lên từ tầm nhìn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô 
qua việc thông-chuyển niềm tin. Ngài bớt ưu-tư về nội-dung những gì đang được dạy; hay 
nói đúng hơn, ngài chỉ lo làm sao mọi người hiểu rõ, nhất là những người đang bị xua đẩy 
sống bên rià Giáo hội Công giáo. Đức Giáo Hoàng lo rằng nhiều vị có thành-kiến khi giải-
thích toàn-bộ thông-điệp của Đạo bằng ngôn-ngữ đúng-thực về kỹ-thuật, lại khiến cho 
những người sống bên lề Giáo hội thấy mình bị liên-lụy với những gì họ coi như “tin buồn” từ 
Hội-thánh. Thành thử, Đức Phanxicô mới hỏi: làm sao để Phúc Âm Lời Chúa được coi như 
Tin Vui An Lành? Muốn dạy niềm tin cho người sống bên lề Giáo hội, ta cần sống và học hỏi 
niềm tin ngay ở bờ rìa ấy. 
 
Rõ ràng là, Đức Phanxicô đang hy-vọng rằng cung-cách khiến các giáo-phụ ở Thượng Hội 
Đồng Đặc-biệt này sẽ đáp trả vấn-đề về Gia đình mà những người sống bên lề Giáo Hội sẽ 
đón-nhận điều ấy như Tin Vui cho Giáo-hội mình. Nhưng, chuyện ấy còn tùy xem các vị 
tham-dự Thượng Hội Đồng Đặc-biệt có chấp-nhận kinh-nghiệm thương đau của những 
người như thế và có cởi mở hơn với những vấn-đề như thế không? Đó là lý-do tại sao Đức 
Giáo Hoàng Phanxicô lại đặt nặng tầm quan-yếu lên chuyển-đổi, tức cung-cách rất mới để 
nhìn về thế giới hôm nay. 
 
Việc Đức Phanxicô bày-tỏ lập-trường ra như thế, cũng triệt-để, tức là: ngài cũng dựa vào 
gương Đức Giêsu khi xưa từng thực-hiện. Đương nhiên là, lập-trường như thế sẽ tạo tranh-
luận khá gay go. Ngài và các giám-mục tham-dự Thượng Hội-Đồng, dù tất cả không là 
người Công giáo, đều đồng ý chấp-thuận thâu-nhận các lời dạy về niềm tin, xuất tự Giáo hội 
và việc thực thi đạo-lý. Tuy nhiên, khác-biệt vẫn ở việc thực-thi kỷ-luật cách riêng rẽ, chẳng 
hạn như việc đẩy lùi người ly-dị rồi lại tái giá không được phép rước lễ rồi bảo chuyện đó là 
do niềm tin Công giáo đòi hỏi. 
 
Nhiều vị giáo-phụ Thượng Hội Đồng lại khác hẳn Đức Giáo Hoàng về chuyện ta cần đặt 
chuyện gì/việc gì ưu-tiên số một, trong cuộc sống? Phải chăng là: chấp-nhận niềm-tin ban 
bố cho người sống bên lề Giáo-hội, hoặc củng-cố niềm-tin của những người đang ở giữa 
lòng Giáo hội? Bởi lẽ, các giám mục/thượng-phụ vẫn do-dự và/hoặc bất đồng quan-điểm với 
Đức Phanxicô một cách công-khai do việc ngài tỏ-bày cảm-tình với những người sống bên 
lề Giáo-hội làm nổi lên việc mọi người lại sẽ ngưỡng mộ ngài nhiều hơn nữa. Điều này có 
nghĩa là: các khác-biệt giữa các thượng-phụ với Đức Giáo Hoàng tuy chưa nói ra, nhưng 
cũng được nhiều người đã hít/ngửi do bởi sự việc đà thấy rõ như ban ngày. 
 
Cuối cùng thì, nhiều thượng-phụ tỏ ra khác với Đức Phanxicô ở điểm: không biết ta có nên 
cởi mở với tranh-luận và bày tỏ sự bất đồng hay không ở Thượng Hội Đồng;’ và nói chung, 
là: ngay bên trong Giáo-hội, khả dĩ khích-lệ người Công giáo nhìn rõ được sự thật hoặc 
chuyện đề-cập ở đây sẽ đưa họ vào tình-huống bối rối, khá lẫn lộn. 
 



Hành động viết thư nói thẳng và tập-họp rồi thỉnh gửi càng khiến dấy lên nhiều vấn-đề về 
sau. Dù hình-thức phát-biểu này dính với tự-do ngôn-luận ở xã-hội, mọi người vẫn cứ trông 
chờ hoặc Đức Phanxicô hoặc các giám-mục thượng-phụ từng bất đồng ý-kiến với ngài, lại 
sẽ đón chào những người sống ngoài lề Giáo hội, thôi. Bởi, đối với Đức Phanxicô, các vị 
tham-dự Thượng Hội Đồng rồi sẽ không còn cởi mở với những người sống bên lề Giáo hội, 
để bảo vệ các đấng bậc vị vọng khác còn ở trong lòng Hội thánh. Đối với các vị chống-đối 
quan-niệm lập-trường của Đức Giáo Hoàng, thì sự bất-đồng công-khai của chúng dân hoặc 
những người đang chơi trò chính-trị ở bên dưới, sẽ đưa đến tình-trạng mất hiệp-nhất và hỗn 
loạn. 
 
Tuy thế, lập-trường niềm tin vẫn được gìn giữ cách hăng say, triệt-để. Đồng thời, chẳng ai 
muốn mình ở vào tư-thế của người thua cuộc, hết.” (x. Lm Andrew Hamilton sj, Can Speech 
Be Free in the Catholic Church?” Eureka Street 08/04/2015) 
 
Thật ra thì, tác giả bài viết hôm nay là Lm Andrew Hamilton sj, cũng chỉ đặt vấn-đề như bao 
vị khác, chứ nào dám có câu trả lời đích-đáng, vào lúc này. Nhưng, một số độc giả ở Úc đọc 
bài viết của tác-giả này xong, đã có đôi giòng phản-hồi khá chân-chất, như sau: 
 
“Thưa Lm Andrew Hamilton, bài viết của ngài thật rất hay. Tôi đây vốn dĩ là sinh viên ngành 
chính-trị học thôi, cũng đã thấy việc phân-biệt ‘tự do phát-biểu ở xã-hội’ khác với ‘cuộc sống 
ở nhà Đạo’ khiến tôi đây thấy thích-thú. Tôi có đọc sách do tác giả John Honner từ 2007 viết 
về Frederic Ozanam, thấy tác-giả này cũng đã phân-biệt được tư-tưởng của Ozanam về sự 
khác-biệt giữa thế-quyền và thần-quyền”, cũng hệt như ngài. Tôi rất thích đọc những tư-
tưởng nào khiến tâm-trí mình tươi mát về sự tách-bạch như thế và về nguồn gốc của nó, 
nhiều lắm. Đằng khác, như tác-giả Tocqueville từng đề-cập đến chuyện dân-chủ-hoá tinh-
thần ở Mỹ, từ đó tôi mới thấy là Đức Phanxicô nay đang có cái nhìn bớt hà-khắc hơn xưa, về 
tự-do ngôn-luận ở nhà Đạo. Và đó là điều mới-mẻ, đáng khích-lệ. Và, tôi cũng nghĩ nhiều về 
sự việc Đức Giám Mục Bill Moore, cựu Giám mục địa-phận Toowoomba ở Úc, rất có lý khi 
ngài chủ-trương tự-do ngôn-luận ở nhà Đạo, khá chí-lý” (x. Lm Andrew Hamilton sj, ý-kiến 
phản-hồi của bạn trẻ tên Tom gửi báo Eureka St hôm 08/4/2015 bđd) 
 
Thật ra thì, các “đức ngài” có bày-tỏ lập-trường khác nhau cách mấy đi nữa, thì bạn đọc như 
bầy tôi đây, chỉ xin “kính lão đắc thọ”, chứ nào dám thêm thắt gì nhiều. Bởi, các “đức ngài” 
nói thế đã đủ; bằng không, ta đợi tới tháng 10/2015 xem có gì mới không, hạ hồi sẽ tỏ. 
 
Trong khi chờ đợi ngày ấy, nay mời bạn/mời tôi, ta hãy về vườn hoa lời vàng của Đấng 
Thánh nhân hiền đã dặn rằng: 
 
“Hãy coi chừng  
kẻo sự tự do của anh chị em  
nên dịp cho những người yếu đuối  
sa ngã.” 
(ICor 8:9) 
 
Hoặc, hơn thế nữa: 
 
“Thiên-Chúa là Thần Khí,  
và ở đâu có Thần Khí Chúa,  
thì ở đó có tự do.” 
(2Cor 3: 17) 
 
Lại nói thêm rằng: thật ra, thì khi mới lọt lòng mẹ ta đã có tự do từ lâu lắm rồi. Tự-do, là điều 
ta vẫn có do bậc mẹ cha để lại. Chỉ mất tự-do, khi ta chểnh mảng không coi trọng đó là sự-
thật để trân-trọng.  
 



Và cũng lại nói thêm, rằng: thật ra, thì một khi biết mình có tự-do con cái Chúa rồi, ta còn 
ngại ngần gì mà không thực-thi quyền căn-bản ấy, cho chính mình. Và, khi đã quyết như thế 
rồi, hẳn mỗi người và mọi người sẽ hả hê/vui sướng, rồi hát bài “Bánh xe lãng-tử” của tác-
giả Trọng Khương một lần nữa, những câu như: 
 

“Xe lăn êm êm dưới ánh trăng vàng. 

Môi ai say sưa hé mấy cung đàn. 
Ca lên cho tan nỗi niềm cay đắng. 
Vui ca lên đi trong chiếc xe già. 
Sau khi men say lắng mấy tơ đàn. 
Hồn ta vụt bước lên trời xanh lam.” 
(Trọng Khương – bđd) 
 
Ca lên rồi, ta cứ thế mà vui. Vui mãi lên, vì mỗi người và mọi người đã có tự-do con cái Đức 
Chúa Blời, ở trong đời.  
 
Hát thế rồi, ta cũng nên lẳng lặng đi vào vùng trời đầy truyện kể vẫn rất nhẹ để minh-hoạ 
cho những gia-đình tuy sống trong lòng Giáo hội hoặc xã-hội mà vẫn có cái gì đó cay cay 
đắng đắng, rất như sau: 
 
“Nửa đêm có tiếng gõ cửa, ông chủ nhà cẩn thận không mở cửa mà chỉ hỏi 
  
- Ai đó? 
- Cướp đây. 
- Muốn gì? 
- 15 cây vàng. 
- Một tạ rưỡi được không? 
- Không đùa, nếu “ câu giờ ” thì cả ngôi nhà này sẽ bị thiêu trụi đấy. 
- Tôi không đùa. Một tạ rưỡi vàng có được không? 
- Vậy thì mang ra đây. 
(Ông chủ nhà quay sang vợ) 
- Em yêu, cục vàng của anh, ra gặp họ đi. 
   
Rất đúng là như thế. Có ở trong lòng hay bờ rià Giáo hội, thì người người vẫn là cục vàng 
thoi và vàng ròng những “tạ rưỡi”. Bởi thế nên, bạn và tôi, ta sẽ luôn tôn trọng những “vàng 
ròng” như thế mãi. 
   
Trần Ngọc Mười Hai 
Tự nhắc mình và bầu bạn 
Chứ  chẳng dám khuyên can  
Bất cứ một ai 
Trong cõi đời.   



 
 

31. “Ngồi, dưới trăng lắng im nghe lòng ta”, 
Thổn thức bao chuyện ngày qua... sầu đau 

Hỡi người dấu yêu, sao đành nỡ quên... 
Sao đành tình ta vỡ tan, như cánh chim lìa bay? 

(Breakfast at Tiffany’s Moon River – Phạm Duy: Dưới Trăng) 
 
(2Cor 13: 5-10) 
 
Thật ra thì, có “ngồi dưới trăng lắng im nghe lòng ta” cách mấy đi chăng nữa, đã chắc gì 
mình thấy lại được hồn mình đang “thổn thức bao chuyện ngày qua…sầu đau”, đâu chứ! 
 
“Sầu đau” không, vẫn là chuyện của người viết khi ông lại đã hát thêm, rằng: 
 
“Lòng, đắm say những khi ta gần nhau, 
Ngồi dưới ánh trăng dịu êm ….cùng mơ. 
(Dưới Trăng – bđd) 
 
Ấy đấy, là vấn đề. Sầu đau hay buồn vương, chán chường vẫn là chuyện thời đại, của nhiều 
người. Những chuyện như thế, nay bắt đầu chui rúc, len lỏi vào tâm tư của các vị xưa nay 
từng sống với quyền-cao-chức-trọng, cũng hệt thế.  
 
Sầu đau hôm nay, có thể là chuyện vẫn xảy đến với nhà Đạo, khi nhiều vị ở trong đó vẫn 
quan-tâm đến chuyện phù-phiếm, chóng qua như so-sánh chuyện nổi-danh/nổi-tiếng hoặc 
nổi/cộm được toàn thế-giới hâm-mộ, như chuyện hôm rồi nhà báo Úc, viết những giòng như 
sau: 
  
“Sau 2 năm vẫn ‘trụ’ ở cương vị giáo-chủ cả một đạo, Đức Phanxicô nay đạt tỷ-lệ nổi 
tiếng/mến-mộ đến 90%, vượt xa Đức Bênêđíchtô 16 và coi là đấng được nhiều người ưa-
chuộng nhất hành-tinh. 
 
Đức Phanxicô dự-định ghé thăm thủ-đô Washington, New York và Philadelphia vào tháng 9 
năm 2015, nên tin này đã làm người Mỹ tìm cách lập khảo-sát nhằm thu-thập số phiếu bầu 
ngài là “vị Giáo-hoàng được lòng người Mỹ nhất” lên đến 57% số phiếu bầu. 
 
Theo hãng thăm dò dư-luận Mỹ là Pew Research Centre, thì tiếng-tăm của Đức Phanxicô 
nay gia-tăng/nổi bật rất nhiều trong hai năm qua. Khởi-đầu triều-đại Giáo-hoàng, ngài chỉ 
mới khởi-phát có 58% vào độ tháng 9/2013 nhưng vào năm 2014, tỷ-lệ này lại lên đến 66% 
và năm 2015 này đạt tới 70%, ngay ngày đầu. Với người Công-giáo nào còn đi lễ đều đặn, 
thì các vị này lại bầu cho Đức Phanxicô một tỷ-lệ lên đến 95% số phiếu bầu bán/tuyên-
dương ngài là chủ chăn được nhiều người ưa-chuộng nhất. Và, trong số những người này, 
lại thấy có nhiều vị tỏ ra hoàn-toàn đồng-ý với ngài, trong mọi chuyện…  
 
Cuộc nghiên-cứu/khảo-sát do công-ty Pew Research Centre thực-hiện từ ngày 18 đến 22 
tháng Hai 2015 trên hai đường giây điện-thoại nhà và di-động được chuyển đến 1504 người 
lớn tuổi trên toàn nước Mỹ lại nắm được con số ở trên.” (x. bản tin trên The Catholic Weekly 
22/3/2015, tr. 15) 
 
Bàn về chuyện nổi tiếng/rất ưa-thích Đức Giáo Hoàng Phanxicô, thì như thế là quá đúng. Và 
không có gì để bàn cãi nữa. Thế nhưng, theo tin tức và bảng điểm do báo/đài truyền-thông 
Mỹ loan-tải, tối ngày chỉ như thế thôi.  
 



Thế thôi, nghĩa là chỉ mỗi con số và con số cũng nói lên chỉ chút ít thực-tại có thật lại rất 
khác. Thực-tại có thật khác, ở chỗ: không thấy báo/đài nào chấm điểm hoặc so-sánh tính 
khiêm-nhu/lành-thánh của ‘đấng bậc’ chốn trời-cao-mây-trắng-rất-tít-mù ở Giáo hội Công-
giáo mình, hết.  
 
Bởi, có làm thế cũng bằng thừa, vì: vào năm tháng gần đây, người đi đạo nghe/biết nhiều về 
tình-hình phong thánh các đấng bậc cũng đã gia-tăng nhiều đến độ có người gọi đó là “Lạm 
phát chất thánh”… 
 
Gia-tăng thế, nghĩ cũng phải, vì các ngài tuy chưa quá vãng hoặc đã lìa trần gì mà cũng 
được người đời gọi bằng danh xưng thật rất thánh quá mức độ đến nỗi các vị, khi được bầu 
làm giáo-chủ một đạo, là đạt ngay danh hiệu quí-hiếm, là Đức “thánh” Cha. Thế nghĩa là: 
các ngài dù chưa quá-vãng cũng đã lành thánh rồi, đến lúc chết đi lại sẽ trở-thành ‘thánh’ 
chính thức, gấp đôi. 
 
Thôi thì, có gọi các ngài là Đức “thánh” cha hay không, cũng đâu là chuyện quan-trọng. Điều 
quan-trọng với Giáo-hội hôm nay, là: Giáo-hội ta có còn đặt nặng khía-cạnh “quyền-lực” vào 
với vị-thế của các đấng bậc đứng đầu một Giáo-hội hay không, thôi! 
 
Bàn việc này, cũng nên tạt qua ý/lời của đấng bậc vị vọng cỡ bậc thầy thần-học ở chốn khá 
thấp nhưng lại là thày dạy bậc đại học Hoa-Kỳ rất nhiều năm, là Lm Kevin O’Shea CSsR, 
như sau:    
          
“Bài Thương Khó do thánh Máccô ghi, khi nói Đức Giêsu bị giới quyền cao chức trọng người 
La Mã hạch-hỏi xem Ngài có đích-thực là Vua-dân-Do-thái, tức là người có quyền chức 
tương-đương nơi dân Ngài, không. Sở dĩ Philatô hỏi thế, là vì ông bị đám Do thái có quyền-
chức là các thượng-tế trong đạo cứ bủa vây, xúi giục ông làm những việc như vậy. Thế 
nhưng, Đức Giêsu vẫn lặng-thinh không nói lời nào, là bởi như ngôn-từ của Trình-thuật Tin 
Mừng cho thấy: Ngài không trả lời theo hướng họ đưa ra, vì Ngài không thuộc hệ-thống 
cầm-quyền như họ. 
 
Đức Giêsu muốn giải-thoát nhân-loại không vì mục-đích đưa nhân-loại ra khỏi chốn “lỗi tội” 
mà còn đưa ra khỏi mạng-lưới quyền-lực vốn dĩ muốn gài bẫy những người cùng một vai-trò, 
ở trong đó. Điều này cho thấy: có nhận-thức đích-thực từ ảnh-hưởng của cơ-chế xã-hội 
trong mọi quyết-định về chính-trị.  
 
Đặc quyền/đặc lợi, là cha đẻ ra quyền-lực, mà quyền-lực lại đẻ ra bức-bách, bức bách đẻ ra 
sức mạnh. Đương nhiên cùng một lúc, hệ-thống quyền-bính không buộc phải trở-thành một 
thứ “dê tế-thần” cốt bào-chữa cho các hành-xử của người có vai-trò lãnh-đạo, ở cấp cao. 
Nhưng, chính họ là người có bổn-phận đứng lên chống lại áp-lực của xã-hội như thế, trước 
mặt mọi cơ-chế bất công.  
 
Thành-ngữ do thánh Máccô sử-dụng cốt để mai-mỉa/phản-bác lối khuynh-loát, cũng là ngôn-
từ để nói rằng: thủ-lãnh cấp cao nơi công-quyền lại cũng là nô-lệ của nhiều thứ. Chương 10 
câu 44-45 còn thấy đầy những ngôn-từ chính-trị mang tính hạt-nhân ban đầu, mà tiếng Hy-
Lạp gọi là “protos”, vẫn ở cạnh chữ “nô-lệ”, tức “doulos” và “diakonen”, tức “phục vụ”. Ngay 
chữ đầu đã có nghĩa trở-thành “nô-lệ” rồi. Quan-điểm này, thật triệt-để; do cụm từ “doulos” 
không chỉ nói về giai-tầng thấp ở cơ-cấu quyền-lực mà thôi, nhưng còn diễn-tả như sự trượt-
vuột khỏi cơ-cấu nắm quyền và có uy-lực đầy mình. Từ-vựng ấy, cũng không diễn-tả giai-
tầng cao xa nhất, hoặc giai-tầng thuộc loại thứ-yếu hoặc chót hết, hiểu theo nghĩa cơ-cấu 
quyền-lực. Đó, là thứ gì trái-nghịch hẳn. Là mặt trái, tức: thông-điệp đầy mỉa-mai/châm-biếm 
vốn dĩ nằm bên trong cơ-cấu quyền-lực rồi. Nói cách khác, đây thực sự là những người biến 
thành nô-lệ cho quyền-lực. Họ cần được giao cho đám thiếu quyền-lực nhất...” (x. Lm Kevin 
O’Shea, CSsR, Ơn Cứu Chuộc Nơi Ngài chan-chứa, Chương 2 phần 4, nxb Hồng Đức sẽ 
phát hành vào hạ tuần 4/2015) 



 
Đề-cập đến vấn-đề Giáo-hội và quyền-lực, luôn là chuyện nóng bỏng, rất khó lòng. Khó, là 
bởi một khi ai đó đã ở trong guồng máy có quyền và có lực rồi, thường sẽ có khuynh-hướng 
hỗ-trợ cả hai bên, tất tần tật. Nói thế, tức diễn tả cách nào đó để bảo rằng: đôi bên đều như 
nhau và ngang bằng nhau.  
 
Đề-cập chuyện thế-quyền và thần-quyền là đi vào những chuyện càng nóng bỏng, dễ “cháy” 
hơn nữa. Cháy, cả trong lẫn ngoài. Cháy, và từ trên xuống dưới, mà ngôn-ngữ đời thường 
vẫn cứ bảo rằng đụng vào sẽ “từ chết đến bị thương, thôi.”  
 
Thật ra thì, đề-cập đến sự nổi tiếng khi nắm gọn vai trò chóp bu ở thế-quyền hay thần-quyền 
cũng đừng quên lời Đấng Thánh-hiền còn đó, vẫn muốn mọi người đọc to rồi tự xét, như 
sau: 
 
“Anh em hãy tự xét xem  
mình có còn sống trong đức tin hay không.  
Hãy tự kiểm điểm.  
Anh em chẳng nhận thấy là  
có Đức Giêsu Kitô ở trong anh em sao?  
Trừ phi anh em đã thua trong cuộc kiểm điểm này.  
Tôi hy vọng rằng anh em sẽ nhận thấy  
là chúng tôi đây không bị thua.  
Chúng tôi cầu xin Thiên Chúa  
cho anh em đừng làm điều gì trái,  
không phải để tỏ ra chúng tôi thắng,  
nhưng để anh em làm điều thiện,  
cho dù chúng tôi như bị thua.  
Vì chúng tôi không thể làm gì chống lại sự thật,  
nhưng chúng tôi chỉ có thể hoạt động cho sự thật.” 
(2Cor 13: 5-8)  
 
Nhắc nhớ nhiều, lời thánh-hiền khi xưa căn-dặn, hẳn cũng thừa. Thừa hơn nữa, khi lời nhắn 
ấy lại gửi đến đấng-bậc vị-vọng trong giáo-hội rất thánh của Đức Chúa. Nhắc nhở đôi điều 
gửi đến những ai còn có tham-vọng “làm lớn” hoặc nổi-tiếng như cồn ở đâu đó, có lẽ cũng 
chỉ nên nhắc và nhở bằng truyện kể hoặc tin tức…mình, ở ngoài đời, mà thôi. 
 
Nhưng trước khi cứu xét những sự việc như thế, tưởng cũng nên trở về với lời ca mà người 
nghệ-sĩ ở quê nhà từng dịch ra lời Việt và hát thêm rằng: 
 
“Ngồi dưới trăng lắng im nghe lòng ta  
Thổn thức bao chuyện ngày qua... sầu đau  
Hỡi người dấu yêu, sao đành nỡ quên...  
Sao đành tình ta vỡ tan như cánh chim lìa bay?  
Lòng đắm say những khi ta gần nhau,  
Ngồi dưới ánh trăng dịu êm cùng mơ...  
Con thuyền trôi về đâu dưới trăng vàng?  
Cớ sao một mình ta ngồi dưới ánh trăng lẻ loi,  
buồn vấn vương... chán chường...” 
(Dưới Trăng – bđd) 
 
“Buồn vấn-vương, chán-chường” có là tâm-trạng của người đời ở ngoài đời, sau khi đứng 
‘trụ’ ở chốn cao trong phong-trào nào đó, tức ‘tiếng tăm’ của mình cũng đã nổi đình nổi đám 
suốt một thời/nhiều năm tháng, như cặp đôi “đồng tính” ở địa-hạt thời-trang, nay có vấn-đề 
như sau:  



 
“Chuyện đạo-đức trong sinh-hóa tuần vừa qua, lại xảy đến từ sàn diễn thời-trang ở Milan, 
nuớc Ý cho tới buổi phỏng-vấn tập-san Panorama ở Ý nói về trường-hợp cặp bài trùng tạo 
mẫu thời trang là Stefano Gabbana và Domenico Dolce đã tấn-kích hôn-nhân đồng tính 
luyến ái, thụ thai ống-nghiệm IVF và chuyện thay người mẹ để sinh-đẻ… 
 
Dolce và Gabbana từng chung sống như một cặp tình nhân đồng-tính đến 20 năm, nhưng 
đã chia tay một cách nhẹ nhàng trong tình thân vào năm 2005, dù đạt thành-công nổi tiếng 
như người chung-phần đối-tác trong thương-vụ. Khi được hỏi, quý vị có muốn làm cha theo 
cung-cách nào đó không, thì Dolce trả lời ngay rằng:  
 
“Tôi là người đồng-tính luyến-ái, nên không thể có con được… chúng ta sinh ra có cả cha 
lẫn mẹ,hoặc ít ra là như thế, còn các đứa trẻ không có được người cha người mẹ theo 
nghĩa tự-nhiên như thế thì tôi gọi là “trẻ con xuất tự phòng dược, hoặc con trẻ được chế-
biến tổng-hợp, hoặc sinh từ buồng trứng thuê mướn, hoặc do việc chọn tinh-trùng từ tập 
danh-mục hàng-hoá…” 
 
Không những thế, nhà tạo mẫu Domenico Dolce, 57 tuổi, lâu nay tự nhận là người Công-
giáo còn đi nhà thờ khá đều-đặn, thì lại nói:  
 
“Không thể tính chuyện sinh con đẻ cái theo cách mướn tử-cung hoặc dùng hoá-chất tạo 
thành được. Cuộc sống là giòng chảy tự-nhiên, có những điều trong đời người, ta không 
được phép thay đổi nó, mới đúng. Nếu quý vị sinh từ cung lòng của người mẹ và do tinh-
trùng của người cha đích-thực hoặc ít ra phải như thế. Làm khác đi, thì đó chỉ là con cái của 
phòng dược, tức trẻ con được chế-biến theo cung-cách sợi tổng-hợp, từng thuê mướn tử-
cung của người nào khác, hoặc chỉ là tinh-trùng được chọn từ tập danh-mục thương-mại, 
thôi.” 
 
Trong khi đó Stefano Gabbana lại bảo:  
 
“Gia đình không là ‘mốt’ thời-trang. Gia-đình phải có ý-nghĩa siêu-nhiên về sự gần gũi thân-
thương của người nhà…” Và lúc đó, Dolce lại đã thêm vào ý của Gabbana: “Đồng-công 
kiến-tạo phải là động-thái của tình yêu-thương. Nay, ngay các chuyên-gia về tâm-thần-học 
cũng đang phải đối đầu với ảnh-hưởng của công-cuộc thực-nghiệm do mình tạo ra, nữa là.” 
 
Chuyện xảy ra là, khi nghe biết câu chuyện xảy ra như thế, thì thần-tượng đồng-tính luyến-ái 
người Anh là ngài Elton John, là cha của hai đứa trẻ sinh từ một bà-mẹ-thay-thế cho mẹ ruột 
đã phản-ứng một cách rất nóng giận và bảo rằng: sao các anh lại dám qui về các đứa con 
thân yêu tuyệt vời của tôi rồi đặt tên cho chúng là con trẻ từ tơ sợi tổng-hợp được? Các anh 
thật đáng xấu hổ khi chĩa ngón tay vào ống nghiệm IVF… Suy-nghĩ của các anh nay đã lỗi 
thời rồi, cũng hệt như thời-trang do các anh tạo mẫu, nay không còn ăn khách nữa. Từ nay, 
tôi sẽ không thèm mua đồ do Dolce và Gabbana tạo mẫu về mặc nữa!..” (X. Michael Cook, 
Dolce & Gabbana spark internet frenzy over IVF, BioEdge 21/3/2015)  
 
Xem thế thì, chuyện nổi đình nổi đám những tiếng tăm suốt nhiều năm, sẽ trở-thành vấn-đề 
với nhiều người, là hỏi rằng: được như thế đến bao lâu. Nổi như thế, có làm cho bản-thân 
người nổi tiếng thêm được chút hạnh phúc nào hay không. Hoặc, có giúp người nổi tiếng 
với thế-giới có trở-thành lành/thánh lâu năm không? 
 
Trả lời cho câu hỏi gay-go/hiểm hóc này, thật rất khó. Khó, là bởi những người như bạn và 
như tôi, có lẽ chưa bao giờ được như thế. Thế nên, thay vì trả lời chưa đích-đáng, có lẽ 
cũng nên đi vào vùng trời truyện kể, để xem: may ra cũng có trường hợp rất tương-tự. 
Quyết thế rồi, nay mời bạn và mời tôi, ta đọc thử câu truyện kể sau đây, rồi sẽ thấy: 
 
“Truyện rằng: 



Ngày xưa, có một họa sĩ tên là Ranga, một người siêu việt, vẽ được rất nhiều kiệt tác đáng 
ghi nhớ khiến ai cũng đều khen ngợi.  
 
Ông mở một lớp học mỹ thuật để dạy nghề cho mọi người và cũng để tìm đệ tử nối nghiệp. 
Ông không mấy khi khen ngợi ai, cũng không bao giờ đề cập đến thời gian của khóa học. 
Ông nói, một học trò chỉ có thể thành công khi ông hài lòng với kỹ năng và hiểu biết của 
người đó. Ông truyền cho học trò những phương pháp đánh giá, ước định của ông, và 
chúng cũng độc đáo như những tác phẩm của ông vậy. Ông không bao giờ thổi phồng tầm 
quan trọng của những bức tranh hay sự nổi tiếng, mà ông luôn nhấn mạnh đến cách xử sự, 
thái độ với cuộc sống của học trò. 
 
Trong một số lượng lớn học trò, Rajeev là một người có tài nhất, chăm chỉ, sáng tạo,nên anh 
ta tiếp thu nhanh hơn nhiều so với các bạn đồng môn. Ông Ranga rất hài lòng về Rajeev.  
      
Một ngày kia, sau bao nhiêu cố gắng, Rajeev được ông Ranga gọi đến và bảo:  
-Ta rất tự hào về những tiến bộ mà con đã đạt được. Bây giờ là thời điểm con làm bài thi 
cuối cùng trước khi ta công nhận con thực sự là một họa sĩ tài năng. Ta muốn con vẽ một 
bức tranh mà ai cũng phải thấy đẹp, phải khen ngợi.  
 
Rajeev làm việc ngày đêm, trong rất nhiều ngày và đem đến trình thầy Ranga một bức tranh 
tuyệt diệu. Thầy Ranga xem qua rồi bảo:  
-Con hãy đem bức tranh này ra đặt ở quảng trường chính, để tất cả mọi người có thể chiêm 
ngưỡng.  
 
Hãy viết bên dưới bức tranh là tác giả sẽ rất biết ơn nếu bất kỳ ai có thể chỉ ra bất kỳ sơ suất 
nào trên bức tranh và đánh một dấu X vào chỗ lỗi đó. Rajeev làm theo lời thầy: đặt bức 
tranh ở quảng trường lớn với một thông điệp đề nghị mọi người chỉ ra những sơ suất.  
      
Sau hai ngày, Ranga đề nghị Rajeev lấy bức tranh về. Rajeev rất thất vọng khi bức tranh 
của mình đầy dấu X. Nhưng Ranga tỏ ra bình tĩnh và khuyên Rajeev đừng thất vọng, cố 
gắng lần nữa. Rajeev vẽ một kiệt tác khác, nhưng thầy Ranga bảo phải thay đổi thông điệp 
dưới bức tranh. Thầy Ranga nói phải để màu vẽ và bút ngay cạnh bức tranh ở quảng trường 
và đề nghị mọi người tìm những chỗ sai trong bức tranh và sửa chúng lại bằng những dụng 
cụ để vẽ ấy.  
 
Hai ngày sau, khi lấy tranh về, Rajeev rất vui mừng khi thấy bức tranh không bị sửa gì hết 
và tự tin đem đến chỗ Ranga. Ranga nói:  
-Con đã thành công vào ngày hôm nay. Bởi vì nếu chỉ thành thạo về mỹ thuật thôi thì chưa 
đủ, mà con còn phải biết rằng con người bao giờ cũng đánh giá bừa bãi ngay khi có cơ hội 
đầu tiên, cho dù họ chẳng biết gì về điều đó cả. Nếu con luôn để cả thế giới đánh giá mình, 
con sẽ luôn thất vọng. Con người thích đánh giá người khác mà không nghĩ đến trách-nhiệm 
hay nghiêm-túc gì cả. Mọi người đánh những dấu X lên bức tranh đầu tiên của con vì họ 
không có trách nhiệm gì mà lại cho đó là việc không cần động não. Nhưng khi con đề nghị 
họ sửa những sơ suất thì không ai làm nữa, vì họ sợ bộc lộ hiểu biết - những thứ mà họ có 
thể không có. Nên họ quyết định tránh đi là hơn. Cho nên, những thứ mà con phải vất vả để 
làm ra được, đừng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi đánh giá của người khác. Hãy tự đánh giá 
mình. Và tất nhiên, cũng đừng bao giờ đánh giá người khác quá dễ dàng.” (truyện kể do St 
sưu-tầm gửi lên mạng)  
 
Kể thế rồi, nay lại mời tôi và mời bạn, ta cứ thế đi vào giòng chảy những nghĩ suy để rồi tự 
mình rút ra một bài học để đời cho mình, cho người, cho cả các đấng bậc ở trên cũng như 
dưới, rất Nước Trời. 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Và những ngày  



Nhiều nghĩ suy 
Về những tiếng tăm  
nổi cộm một thời 
rồi cũng xẹp 
trong âm-thầm. 

 



 

  

32.“Bây giờ là thu rồi đó em”,  

Ai qua áo lụa mắt nhung mềm  
Bước chân hè phố hoen vạt nắng  

Và mắt em gợi mùa lá xanh”. 

(Thanh Trang – Nói Với Mùa Thu) 
 

(Mc 9: 22-23) 
 
Người viết nhạc tên Thanh Trang lại cũng nói với mùa thu, rất nhiều điều. Những điều thấy 
ở thi-ca/âm-nhạc giòng chảy suốt, vẫn không thôi. 
 
Thơ/nhạc với mùa Thu còn đọng lắng ở giòng nhạc cũng không mềm nhưng lắng đọng một 
tâm-tư, như sau: 
 
“Bây giờ là thu rồi đó em.  
Cây khô nghiêng lặng đứng bên thềm.  
Gió quen rừng cũ mây về thấp.  
Sương trắng giăng mù vây kín đêm.” 
(Thanh Trang – bđd) 
 
Thi ca và lời hát, lâu nay còn là phương-tiện để người người chuyển cho nhau những tư-
tưởng đầy ắp một tình-tự xuyên suốt, còn hát thêm:  
 
“Mùa thu về những phố không đèn.  
Mùa thu về những lối đường quen.  
Mùa thu dịu như tóc nhung mềm.  
Mùa thu anh xót xa tình quê. 
 
Bây giờ là thu rồi đó em.  
Xôn xao mây lạc bốn phương chìm.  
Nước xanh hồ lũng khơi mờ biếc.  
Và nắng thu nhạt màu lãng quên”… 
(Thanh Trang – bđd) 
 
“Bây giờ là Thu (mùa) rồi đó em”, nay không chỉ là lời ngắn gọn chuyên chở nhiều ý-tứ và ý-
từ mà người hát vẫn trân-trọng. Thu mùa rồi đó em, còn là và vẫn là những nhắc nhở về 
một tình-yêu đọng lắng nơi tâm-can của ai đó, cũng nhiều thời. Tâm tình đó, tình-tự đây vẫn 
trải dầy xuyên suốt những ý lời mà nhiều người ở trong Đạo cũng như ngoài đời, còn gửi 
gắm. 
 
Hôm nay đây, nhà Đạo mình vẫn cứ gửi gắm nhiều ý/lời rất “lung khởi” để bạn và để tôi, ta 
đưa mắt hoặc ghé tai đặt vào mà nghe ngóng, với cảm-nhận. Ý/lời được bạn và tôi tức bạn 
mình hoặc bạn và mình, cần chú ý.  
 
Hôm nay đây, ý/lời cùng tư-tưởng của nhà Đạo còn nhắc nhở và nhắc tôi cùng bạn, ta nghe 
thêm cho khỏi quên. Tất cả, cũng chỉ là sự việc và những điều từng là “điểm nhấn”, mà các 
đấng bậc vị vọng trong Đạo vẫn từng hứng khởi gởi đến mọi người bằng nhiều cách. Người 
thì giảng-thuyết, kẻ bàn bạc về những quyết-tâm. Riêng bầy tôi bần đạo, lại chỉ sử-dụng đôi 
ba chuyện phiếm kỳ-lạ rất nghe quen, như sau: 
 
“Một bà cụ nặng nhọc lê bước trên phố. Bà cụ đi chân đất, trên tuyết.  



Một đôi trẻ, tay xách lỉnh-kỉnh những túi to - vừa nói chuyện vừa cười đến nỗi không để ý 
thấy bà cụ.  
Một người mẹ dẫn 2 đứa con nhỏ tới nhà bà ngoại. Họ quá vội nên cũng không để ý. Một 
viên chức ôm một sách đi qua. Mải suy nghĩ nên cũng không để ý. Bà cụ dùng cả hai tay để 
cố kéo lại hai vạt áo ngoài đứt hết cả khuy. Dừng lại, nép vào một góc ở bến xe buýt.  
 
Một quý ông ăn mặc lịch-lãm cũng đứng đợi ở bến xe buýt. Ông cố đứng tránh xa bà một 
chút. Tất nhiên là bà già rồi, cũng chẳng làm hại được ai, nhưng nhỡ bà ấy bị bệnh lây 
nhiễm thì sao...  
 
Một cô gái cũng đứng đợi ở bến xe buýt. Cô liên tục liếc xuống chân bà cụ, nhưng cũng 
không nói gì. Xe buýt tới và bà cụ nặng nhọc bước lên xe. Bà ngồi trên chiếc ghế ngay sau 
người lái xe. Quý ông và cô ấy vội vã chạy xuống phía cuối xe ngồi. Người lái xe khẽ liếc bà 
cụ và thầm nghĩ : " Mình không thích phải nhìn thấy cảnh nghèo khổ này chút nào!"  
 
 Một cậu bé chỉ vào bà cụ và kêu lên với mẹ:  
 -Mẹ ơi, bà ấy đi chân đất! Mẹ bảo chỉ có ai hư mới đi chân đất, đúng không mẹ?  
  Người mẹ hơi ngượng ngập, kéo tay con xuống:  
 -Andrew, không được chỉ vào người khác! - rồi bà mẹ nhìn ra cửa sổ.  
 -Bà cụ này chắc phải có con cái trưởng thành rồi chứ!  
 
Một phụ nữ mặc áo choàng lông ấm, nói thì thầm một mình:   
-Con cái của bà ấy nên cảm thấy xấu hổ mới phải!  
Phụ nữ này bỗng cảm thấy mình quả là người tốt, vì mình luôn quan tâm đầy đủ đến mẹ 
mình.  
-Đấy, ai cũng phải học cách tiết kiệm tiền!  
 
Một chàng trai ăn mặc bảnh bao thêm vào:  
-Nếu bà ấy biết tiết kiệm từ khi còn trẻ thì bà ấy đã chả phải như bây giờ!  
Một doanh nhân hào phóng cảm thấy ái ngại. Ông lấy trong ví ra 1 tờ 10$, ấn vào bàn tay 
nhăn nheo của bà cụ, nói giọng hãnh diện:  
-Đây, xin biếu bà! Bà nhớ mua đôi giày mà đi nhé!  
 
Rồi ông ta quay về chỗ ngồi, cảm thấy hài lòng và tự hào về mình. Xe buýt dừng lại khi tới 
bến và một vài người khách bước lên. Trong đó có một cậu bé khoảng 16-17 tuổi. Cậu ta 
mặc chiếc áo khoác to màu xanh và đeo balô cũng to, đang nghe headfone. Cậu trả tiền xe 
búyt và ngồi ngay chiếc ghế ngang hàng với bà cụ, chiếc ghế đã bị bỏ trống từ khi xe buýt 
mới khởi hành.  
 
Rồi cậu chợt nhìn thấy bà cụ đi chân đất, bèn tắt nhạc đang nghe đi, rồi thấy lạnh cả người. 
Cậu nhìn vào chân bà cụ rồi lại nhìn sang chân mình. Cậu đang đi đôi giày cổ cao đầy lông 
ấm dành cho người đi trên tuyết. Đôi giày mới cứng và ấm thật. Cậu đã phải tiết kiệm tiền 
tiêu vặt cũng khá lâu mới mua được đôi giày này, bạn bè cậu đứa nào cũng khen đôi giày 
của cậu thuộc loại “chiến đấu”.  
 
Nhưng rồi, cậu cúi xuống và bắt đầu gỡ giây giày, cởi bí-tất rồi ngồi xuống sàn xe, cạnh đôi 
chân trần của bà cụ đang tím tái đi vì lạnh.  
-Bà, cháu có đôi giày này! cậu cẩn thận nói chậm rãi, rồi nhấc bàn chân lạnh cóng đang co 
quắp của bà cụ lên, đi tất và giày của mình vào chân bà. Bà cụ sững người, chỉ khe khẽ gật 
đầu và nói lời cảm ơn rất nhỏ.  
 
Lúc đó, xe buýt dừng lại trong giây lát. Cậu thanh niên chào bà cụ và xuống xe. Đi chân đất 
trên tuyết lạnh. Hành khách trên xe nhấp nhổm thò đầu ra cửa, nhìn đôi chân trần của cậu 
thanh niên, rồi xôn xao bình phẩm:  
-Cậu ta làm sao thế? một người lên tiếng hỏi.  



-Là thiên thần chăng?  
-Hay là con Chúa vừa xuống trần?  
Cậu bé con, lúc đầu có ý-kiến với mẹ nay chỉ vào bà cụ rồi quay sang nói với mẹ:  
-Không phải đâu mẹ! Con đã nhìn rõ, anh ta cũng chỉ là người bình thường thôi.  
 
Và công việc mà người thanh-niên trẻ vừa làm, thật sự cũng chỉ là chuyện bình-thường của 
một người bình thường vẫn thường làm mà thôi.” (truyện kể do St sưu tầm). 
 
Vâng đúng thế. Chuyện trong đời, chuyện nào cũng vẫn là chuyện bình thường do người rất 
bình-thường thực-hiện trong đời, để nói lên một ý-tứ nào đó, rất vui tươi.  
 
Vâng. Đời người, còn có những chuyện tươi vui để người người thấy vui và thấy tươi trong 
đời, mà vui sống. Vui và tươi, có thể là những truyện kể, hoặc chỉ là ý/lời rất đặc biệt trong 
đời, chí ít là niềm tin-yêu đi Đạo để ta nghĩ suy, nguyện cầu trong im ắng.  
 
Vâng. Nghĩ và suy, như tư-tưởng rất “lung” của đấng bậc thày dạy ở trời Tây, vào nhiều lúc.  
 
Tuy thế, trước khi đi vào những lúc và thời để suy-nghĩ, tưởng cũng nên quay về với lời ca 
tiếng hát, được nghệ-sĩ tỏ bày, rằng: 
 
“Bây giờ là thu rồi đó em 
Ru thêm cơn mộng đến êm đềm  
Mắt xưa sầu biết như ngày tháng  
Em đã xa và ta bỗng quên”… 
(Thanh Trang – bđd) 
 
Vâng. Hôm nay đây, lại cũng là lúc ta nghĩ và suy lời bàn về niềm tin-yêu, rất như sau: 
 
“Mọi định-nghĩa về chữ “Tin” ở các từ-điển khác nhau, đều chia sẻ hai yếu tố quan-trọng. 
Trước nhất, Tin như tin-tưởng rằng thứ gì đó, tức lời tuyên-bố hoặc những câu nói nào đó, là 
đúng thực, trong đó có nhiều cường-độ chắc-chắn khác nhau.  
 
Thật ra thì: tin-tưởng vẫn thường dính-dấp đôi điều không chắc chắn; bởi nếu không có gì 
chắc chắn, thì động-từ “Tin” sẽ là “Biết”, chứ không phải là “Tin”. Hai nữa, trong bối-cảnh 
đạo-giáo của ngôn-ngữ, tất cả những thứ ấy đều định-dạng “Tin” với những gì ta thường nói: 
Có niềm tin… 
 
Thời buổi hôm nay, ý-nghĩa của chữ “Tin” lại rất khác với ý-nghĩa mà các tín-hữu thời tiên-
khởi vẫn thường dùng mãi đến thế kỷ thứ 17. Ở tiếng Anh mọi người sử-dụng trước năm 
1600, thì động từ “Tin” luôn luôn có túc-từ trực-tiếp là con người, chứ không là lời tuyên-bố. 
Khi ấy nói chữ “Tin”, không có nghĩa bảo rằng mình “Tin” rằng lời tuyên-bố ấy đúng-thực, dù 
có đôi chút chắc chắn, nhưng lại giống như trường-hợp ta vẫn nói vào thời buổi này: “Tôi tin 
Anh/chị”… 
 
Có lần mục-sư Tin Lành nọ ở Tô-Cách-Lan có viết cho tôi một đoạn thư ngắn minh-định 
rằng ông không còn tin vào các yếu tố chính của nền tín-lý và giáo-điều trong Đạo nữa. Ông 
còn viết tiếp:  
 
“Tôi từng đọc nhiều sách do thày viết, trong đó có cuốn “Trọng Tâm của Đạo Chúa” khiến tôi 
thấy mù mờ lẫn lộn không ít về những gì ông diễn-tả về “niềm tin” như thứ gì khác với tin-
tưởng. Thày lại bảo: niềm tin là chuyện của con tim hơn là cái đầu. Thế nhưng, có hẳn là 
như thế không? Theo lịch-sử thì điều đó có đúng không? Tin-tưởng có là vấn-đề hay không 
thế? Phải chăng các tín-hữu Đạo Chúa từng suy nghĩ cũng khá nhiều vào thời đó: Tin tưởng 
vẫn là những chuyện phải lẽ để ta tin, không? Há chẳng phải, bao thế kỷ nay, các vị tử vì 



Đạo lại không chết vì các ngài có được lòng tin chính-đáng hay sao? Thế có phải là Đạo 
Chúa chính-đáng đã từng nói tin-tưởng là con đường dẫn đến ơn cứu-chuộc hay sao?...”        
 
Câu trả-lời của tôi khi ấy bao gồm công việc minh-bạch-hoá những gì tôi từng viết trên các 
sách để bảo rằng: Niềm tin Kitô-giáo trước tiên là có được sự tin-yêu đối với Chúa và là sự 
tin-tưởng vào Chúa từng thấy được ở Đức Giêsu Kitô.  
 
Tôi cũng nói: lập-trường của tôi không phải bảo rằng “sự tin-tưởng” không thành vấn-đề. Tin-
tưởng rất thành vấn-đề lắm chứ. Nhiều tin-tưởng “xấu xa” đã xảy đến qua cung-cách ta có 
được niềm-tin, và có khi còn tồi-tệ hơn. Tin-tưởng xấu xa rất thường là nguồn-gốc gây ra 
tính-thú bất khoan-dung, ác-nghiệt, bất công, tàn-bạo, bức-hại và man-rợ. 
 
Thành thử, sự tin-tưởng “tốt-lành” lại vẫn thành vấn-đề đối với mọi người. Tin-tưởng có thể 
giúp ta quăng bỏ những vật chướng-ngại ngăn cản việc ta trở-thành Kitô-hữu, và quan-trọng 
hơn, sự việc ấy lại có thể định-hình con người chúng ta để trở-thành những con người đầy 
lòng trắc-ẩn hơn, công-chính và bình-an hơn. 
 
Thành-thử, tin-tưởng rất thành vấn-đề. Nhưng ta cũng không nên tưởng-nghĩ rằng “tin-tưởng 
những điều tốt lành” đều có tầm quan-trọng rất chính-yếu. Niềm tin lại là động-tác sâu-sắc 
hơn của con tim, của chính con người mình ở mức-độ đậm-sâu nhất. Niềm-tin Kitô-giáo là 
lòng trung-tín và tin cậy hết mình vào Thiên Chúa như ta đã biết nơi Đức Giêsu Kitô”… (x. 
Marcus J. Borg, Speaking Christian, HarperOne 2011, tr.115-124) 
 
Tin-yêu, đương nhiên là thế. Yêu thương và tin-tưởng cùng một lượt, lại vẫn không là 
chuyện của trí-óc, tinh-thần hoặc tư-tuởng ở tâm-thức. Tin và yêu, còn là và chính là động-
thái của con tim phát tiết ra ngoài bằng trí-lực và hành-động rất đương yêu. Tin, lại mang 
tính sáng-lạn của hữu-thể “người” rất tiêu-biểu, từng được các đấng bậc, đã hơn một lần 
xác-quyết. Một trong các xác quyết ấy, được tóm gọn bằng lập-trường sau đây: 
 
“Tác giả De Certeau đã khá ư là vất vả khi ông muốn gỡ bỏ kinh nghiệm về niềm tin ta có, ra 
khỏi lãnh-vực “hiểu biết”. “Tin”, không là động-thái “hiểu” và “biết”. Cũng không là sản-phẩm 
ta có, do từ bản-chất của những gì được kể là sẽ định-đoạt niềm tin, nơi ta. 
 
Tin, không do ngôn-ngữ hoặc từ-vựng tạo thành hình-thái của công-thức. Cũng chẳng là sự 
việc ban đầu ta thoạt nhìn vào những gì diễn-lộ ra ngoài như sự thể đáng để mọi người tin. 
Nó không là động-thái qui về nội-dung khiến ta đặt tin-tưởng vào đó và nó lại cũng không 
được hỗ-trợ từ các định-nghĩa/diễn-giải không tùy-thuộc một cách trực-tiếp, cấp-bách vào 
“đối-tượng” ta vẫn tin; và nhiều người lại cứ cho rằng: đó là cung-cách diễn-đạt theo khoa 
học. Và, nó cũng không là kết-cuộc có được từ văn-bản đáng tin cậy.  
 
Khi niềm tin được trình-bày theo cách-thức như thế, ta lại bảo: không hẳn thế! Trên thực tế, 
chẳng làm sao có được tính khách-quan đệ-tam-nhân về những chuyện như thế. Không thể 
có được thứ nối-kết nào khả dĩ đưa ta vào ‘thực tại’ này”... (x. Lm Kevin O’Shea,CSsR Tin, 
Động-tác phát tự con tim, www.giadinganphong.blogspot.com, 25-8-2013) 
 
Và thêm nữa, đấng bậc thày dạy ở Úc lại khẳng-định thêm bằng xác-quyết khác không thiếu 
sự chắc-nịch cần có, rất như sau: 
    
“Tin, là cung-cách khác-biệt quyết trở nên con người. Đây, là cung cách thực hành nghệ 
thuật sống rất khác biệt. Ở đây, nó tạo cho kẻ tin có được khả-năng nhận lãnh một lệnh-
truyền hiện-hữu khác, đã biến thành chủ-thể tự-do dành cho chính mình. Đây, đích-thực một 
nguyện cầu/ới gọi; là: “nói với” chứ không phải là “nói cho” hoặc “nói về” ai đó. Là, đối 
ứng/đáp trả những chuyện mình nghe/biết. Và là: ứng-đáp lại giọng nói chứ không phải 
tuyên-ngôn.  
 

http://www.giadinganphong.blogspot.com/


Ở đây, có thứ gì đó thật khó có thể giản-lược được niềm tin. Đây, là nghệ-thuật “nghe” với 
cung-cách rất mới. Niềm tin, mang tính hư-vô vốn từ-khước sự thể tách-bạch khỏi lĩnh-vực 
từng mang tính khác biệt và nó những muốn ở lại trong đó, bất kể hiểm nguy có thể xảy đến.  
 
Nói cách khác, rõ ràng là: nó như thể đang chuyển động về nơi nào đó chẳng ai biết rõ đó là 
chốn nào. Điều này nghe như thể có sự thể thích-ứng với tư-tưởng của Heidegger mãi về 
sau, như tác giả Rahner từng đề cập. Tác giả là người từng nói đến “hiện-tượng” niềm tin 
đang dần dà biến dạng...  
 
Diễn-trình đúng cách của niềm tin như thế, là diễn và trình theo kiểu ngụ ngôn, thơ văn. Nó 
mang tính chất khá bí-nhiệm. Nó vốn dĩ là thi ca. Là, thứ ngôn-từ của sự việc truất-hữu. Thứ 
ngữ-vựng của sự thể chẳng-bao-giờ-nắm-bắt được toàn bộ sự việc. Chính đây là cung-cách 
cho thấy: tại sao và làm thế nào mà các văn-bản huyền-nhiệm lại quan trọng đối với sức 
sống của niềm tin. Huyền-nhiệm này, là “thực-thể tư duy” dìu dắt mọi hình-thái thần học.  
 
Thế nên, mới có lời lẽ huyền-nhiệm chưa đến được tới tai người nghe, nhưng vẫn mang tính 
hữu-hiệu. Kẻ tin tưởng vào tính huyền-nhiệm có nguyện cầu rằng: Xin để con xa tránh 
những gì chúng con không thể quay lại mà quan-hệ”. (x. Lm Kevin O’Shea, CSsR, bđd) 

 
Như mọi lần, nay bầy tôi đây lại xin mời bạn và mời tôi, ta quay về vườn thượng-uyển có 
những lời vàng để đời như hoa đẹp từ Đức Chúa Nhân-Hiền từng dặn-dò, và nhắc nhở. 
Những nhắc-nhở dặn-dò từng phổ biến khắp nơi, như sau: 

 
“Đức Giêsu nói với ông ta:  
‘Sao lại nói: nếu Thầy có thể’?  
Mọi sự đều có thể đối với người tin. 
Lập tức, cha đứa bé kêu lên:  
"Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi!"  
(Mc 9: 22-23) 
 
Hôm nay đây, nhân nghe lời dặn-dò, nhắc-nhở từ Đức Chúa Nhân Hiền và các bậc vị-vọng 
trong Đạo, bầy tôi bần-đạo đây thấy lòng mình hưng-phấn hẳn lên, bèn âm-thầm cất lên lời 
ca vang trên, nhưng hát rằng: 
 

“Mùa thu về những phố không đèn.  

Mùa thu về những lối đường quen.  
Mùa thu dịu như tóc nhung mềm . 
Mùa thu anh xót xa tình quê. 
Bây giờ là thu rồi đó em.  
Xôn xao mây lạc bốn phương chìm.  
Nước xanh hồ lũng khơi mờ biếc.  
Và nắng thu nhạt màu lãng quên”… 
(Thanh Trang – bđd) 
 
Hát thế rồi, lại những mong rằng: lời dặn dò đó sẽ ở lại với bạn và với tôi, suốt một đời. 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Vẫn cứ mong cho riêng mình 
Thực hiện được lời dặn dò nhắc nhở 
trở thành lời khuyên-nhủ 
sẽ ở lại mãi với chính mình.    
    
 
  



 
 
           

33. “Cầm tay ta hát, 
hát khúc ca yêu đời cho người vui.” 

Với tình ta chan chứa, 
bao la trong bước đi trên đường đời.” 

(Văn Phụng – Vui đời Nghệ Sĩ) 

(Thư 1 Tim 2: 7-12) 
 
Nay hướng về, buổi diễn-trình kỷ-niệm 10 năm “Hát Cho Nhau” ở Sydney vào giữa năm 
2016, tưởng tượng đến hát sĩ họ Vũ vui vẻ hát các câu ca/điệu nhạc rất “Vui đời nghệ sĩ”, 
chắc hẳn ai cũng thấy có cái gì đó đã và đang reo vui trong lòng người rất nghệ-sĩ, lại khiến 
người nghe nhung-nhớ rất nhiều điều. Có một điều, khiến bần đạo nhớ nhiều nhất, lại cũng 
là câu nói hoặc ca-từ này/khác, có thể làm người hát và người nghe “Vui Đời Nghệ Sĩ”, hoặc 
“đau đớn can tràng”, đến suốt đời. 
 
Nhớ nhiều hơn cả, lại là ca-từ thân-thương được bạn đạo hát thêm, như sau: 
 
“Ơ kìa! chàng thi sĩ  
đang miên man đi tìm bao vần thơ. 
Ơ kìa! nàng ca sĩ  
đang say sưa cung đàn cho đời mơ. 
Tính tính tang tang tình  
lời thơ và ý nhạc 
Thắm thiết gieo cho người  
một ý niệm yêu đời 
Còn chi vui hơn đời nghệ sĩ chúng ta? 
Nguồn vui phơi phới  
trên đôi môi xinh hồng bên ngàn hoa. 
Chứ dù mưa hay nắng  
ta vui ca bên nhau bao lời thơ.” 
(Văn Phụng – bđd) 
 
Vâng. Đúng thế. “Dù mưa hay nắng, ta vui ca bên nhau bao lời thơ” để nhớ mà sống cho vui 
đời. 
 
Vâng. Cứ “vui ca lên nào anh em ơi”! Ca cho nhiều, dù mưa hay nắng, rồi ra chắc chắn lời 
ca của ta cũng sẽ thành thơ/thành nhạc, rất vui đời. 
 
Vâng. Đúng thế và sẽ còn đúng hơn thế nữa, nếu lời giảng/sẻ chia ở nhà thờ không còn 
những câu hỏi “chĩa xuống” bạn đạo là người nghe ở ghế dưới có những câu hỏi rất khó trả 
lời. Bởi, giảng-giải lời Chúa hay còn gọi là “chia sẻ (chứ không phải là “băm xẻ”) Lời Ngài” 
đâu là lời hỏi han hoặc hỏi/đáp tự bao giờ mà sao bạn trẻ đấng “lờ-mờ” (lm) lại cứ hỏi thay 
vì giảng! 
 
Cứ hỏi han hoặc hỏi/đáp mãi, khiến bần đạo lại nhớ câu chuyện tiếu-lâm chay, từng giúp 
bần đạo từ nay chỉ dám mở miệng có chừng mực, như sau: 
 
“Có ông khách nọ tới hàng bán chim chóc, tức những chim không chọc và thú nuôi trong 
nhà. Bà bán chim ra tiếp bèn quảng cáo hết lời rằng: chim bà nói được nhiều thứ tiếng, rất 
trôi chảy. 
Ông khách thấy hay hay, bèn hỏi một con chim rất đẹp bằng tiếng Pháp: 



-Comment allez-vous?" 
Chim trả lời ngay lập tức:  
-C,a va bien, merci." 
Ông khách lại hỏi tiếp bằng tiếng nước khác:  
-How are you? 
Chim đẹp lại đáp gọn:  
-I'm fine, thank you. 
Ông khách quay sang hỏi tiếng Tây Ban Nha của người Mễ:  
-Como estas? 
Không chút do dự, Chim ta trả lời liền:  
-Muy bien. 
Ông khách thấy vậy bèn hỏi thử bằng tiếng Việt:  
-Mày khoẻ không? 
Chim ta trả lời nhiều quá, thấy mệt bèn lên tiếng: 
-Ấy ấy! Ông hỏi gì mà lắm thế, chim đây biết đâu mà trả lời trả vốn chứ!”  
 
Ấy đấy! Thực tế cuộc đời người, có nhiều thứ/nhiều sự do từ cái miệng của con người cứ 
hay hỏi-han và/hoặc thích hỏi/đáp ngoài nhà thờ, khiến cho người và mình không mấy vui 
như ca-từ nhạc-bản “Vui đời nghệ-sĩ” đến như thế!  
 
Đấy kìa! Thực-tại đời đi Đạo và sống Đạo trong đời, cũng có nhiều sự/việc không mấy dễ 
hiểu và dễ chịu như nhiều người tưởng hoặc nghĩ. Nghĩ hoặc tưởng, nhiều lúc không đúng 
sự thật. Trong Đạo-vào-đời, có nhiều sự/việc xảy ra ở đây đó, mới đây thôi như : 
 
“Nhật-báo The Guardian ở Anh, mới đây có tường-trình về sự-việc xảy ra ở Bàn Quỳ Nhà 
Thờ, bằng một khảo-sát/nghiên-cứu về “lòng sốt-sắng giữ đạo” ở nhiều nơi trên thế-giới 
(khoảng 84 nước) và gửi các tôn-giáo khác nhau, cả về giới-tính.  
 
Theo tường-trình này, vấn-đề “Cách-biệt Giới-tính trong Tôn-giáo”, thì: hầu hết nữ-giới lại có 
lòng sốt-sắng/đạo-đức nhiều hơn phái nam. Có đến 83.4% nữ-giới trên khắp thế-giới được 
định-danh là thuộc nhóm/phái có lòng tin, trong khi đó thì phái nam chỉ có mỗi 79/9% như 
thế mà thôi… 
 
Về chuyện những người được liệt chung vào cùng nhóm/phái có tín-ngưỡng và đến nơi thờ-
phượng sinh-hoạt đạo-giáo, thì nữ-giới Đạo Chúa đến nhà thờ đông hơn nam-nhân. Tuy 
nhiên, với người Hồi-giáo và Do-thái-giáo chính-tông, thì phái nam đến hội-đường hoặc đền-
thờ nhiều hơn nữ-giới do luật đạo phán/bảo như thế. Về cầu nguyện, thì nữ-giới cũng làm 
thế mỗi ngày ít là một lần nhiều hơn nam-nhân.  
 
Trong số 84 quốc-gia nhận được khảo-sát, chỉ có nước Israel có tỷ-lệ nam-nhân mỗi ngày 
cầu nguyện nhiều hơn nữ-giới. Khảo-sát trên cho biết: ở Mỹ, có 64% nữ-giới và 47% nam-
nhân bảo rằng họ đọc kinh cầu nguyện mỗi ngày. Trong khi tại Pháp, con số tương đương 
chỉ tính được là 15% nữ-giới và 9% nam-nhân làm được thế…” (Xem Marcus Roberts, 
Women are more religiously devout than men, MercatorNet 05/4/2016) 
 
Xét việc xảy ra trong đời đi Đạo mà lại tỏ-lộ như thế không biết có đúng thật hay không? 
Thật ra thì, có thật hay không, điều đó cũng khó biết. Phần đông mọi người chỉ biết một 
điều, là: khi xưa làm người đi Đạo, thật không dễ. Chí ít là làm thân nữ-phụ mà lại muốn giữ 
Đạo cho tốt/lành, chắc cũng phải nhớ lời dặn-dò của đấng thánh mọi thời là Phaolô, từng 
chỉ thị như sau:  
 
“Vậy tôi muốn rằng  
người đàn ông hãy cầu nguyện ở bất cứ nơi nào,  
tay giơ lên trời, tâm hồn thánh thiện,  



không giận hờn, không xung khắc. 
Cũng thế,  
tôi muốn người đàn bà phải ăn mặc đoan trang,  
đồ trang điểm phải kín đáo, giản dị:  
không phải là những kiểu tóc cầu kỳ,  
vàng bạc, ngọc trai hay quần áo đắt tiền,  
nhưng là những việc lành;  
như thế mới thích hợp  
với những người đàn bà xưng mình có lòng đạo đức.  
Khi nghe lời dạy dỗ,  
đàn bà phải thinh lặng và hết lòng phục tùng.  
Tôi không cho phép đàn bà giảng dạy,  
hay thống trị đàn ông,  
trái lại họ phải thinh lặng…” 
(1 Tim 2: 7-12) 
 
Đành rằng, muốn giữ Đạo Chúa rất Công-giáo, thì phải như thế. Thế nhưng, đó là chuyện 
thời xa xưa. Chứ, thời nay mà bàn-bạc hoặc bàn-luận như thế, bọn trẻ nghe thấy chắc khó 
tin, hoặc khó hiểu. Bởi, giới trẻ bây giờ (ít ra là ở ngoại-quốc) đâu có “huởn” để đặt những 
vấn-đề lỉnh-kỉnh như thế mà làm gì! 
 
Đám “trẻ-người-non-dạ” ngày nay, vẫn thường đặt nặng những chuyện gì đó “ra tiền” hoặc 
“có lợi” về vật-chất, sức khoẻ thôi. Trẻ-người-non-dạ rất nhiều đám, hôm nay chỉ đề ra các 
vấn-đề đại-loại muốn vấn-nạn bà con đi Đạo bằng những hỏi-han hoặc hỏi/đáp như thể bảo, 
rằng: 
 
“Lại có vấn-đề lịch-sử Giáo-hội chuyên kình-chống người Do-thái-giáo để cứ thế mà khai-
thác nhiều thứ mình muốn làm. Đường-lối sống rất báng-bổ này, vẫn cứ tồn tại ở Trung 
Đông và nhiều nơi trên thế-giới, suốt nhiều thời. Và, nay thì những người như thế trong 
Giáo-hội nhiều nơi vẫn sử-dụng Kinh Sách cách đều đều theo xu-hướng củng-cố chuyện 
báng-bổ… 
 
Thêm vào vấn-đề Đồng-tính luyến-ái và kình-chống người Do-thái-giáo, lại có cả chuyện nữ-
giới bị đối-xử chèn-ép, rất không đẹp trong lịch-sử Giáo-Hội được gọi là thánh. Hiện có hai 
Giáo-hội Đạo Chúa lớn nhất thế-giới, là: Đạo Công-giáo La Mã và truyền-thống Chính-
thống-giáo liên-tục chối-bỏ việc truyền-chức linh-mục cho nữ-giới.  
 
Và nhiều giáo-hội Thệ-phản thủ-cựu, cũng tiếp-tục tranh-cãi nhau về điều mà họ gọi là “Tư-
cách Thủ-trưởng”, có ý nói: với tư-cách là phái yếu, nữ-giới sẽ không bao giờ có quyền-hành 
gì trên nam-nhân, hết… 
 
Tính-chất tiêu-cực đáng sợ ấy lại đã tấn-kích mọi chương-trình kế-hoạch-hoá gia-đình để rồi 
kéo theo sau tác-động tai-hại lên môi-sinh đặc biệt là vấn-đề nạn nhân-mãn, tất cả đều có 
gốc-nguồn từ quyền-uy của Kinh Sách ngõ hầu tạo tính-chất tiêu-cực lên niềm tin của người 
đi Đạo. 
 
Tiếng nói của Kitô-hữu trong thế-giới ta sống vẫn tiếp-tục sử-dụng ngôn-ngữ khác nhau để 
bộc-lộ không gì khác ngoài tính kiêu-căng/tự-mãn đối với đạo khác để rồi coi tín-đồ của bất 
cứ đạo nào khác với mình là đối-tượng rất xứng-hợp không phải để đối-thoại mà để chiêu-dụ 
họ quay trở về với Đạo mình.  
 
Động-thái này thường được củng-cố bằng việc trích-dẫn các lý lẽ rút từ Kinh Sách để bảo 
rằng truyền-thống đặc-trưng trong đạo mình sở-đắc tính chắc-chắn rút từ Thiên-Chúa-là-Sự-
thật mà chỉ nhìn thoáng lúc ban đầu đã thấy đó là niềm tin mù-quáng, về sau chắc chắn trở 
thành động cơ thúc-đẩy một bách-hại tôn-giáo.  



 
Đó là những gì mà tôi mạo-muội gọi tên là “Các Bản-văn rất Đáng sợ ở Kinh Sách”, nhưng 
sau đổi lại thành “Các Lỗi Phạm của Thánh Kinh”…  (X. TGm John Shelby Spong, The Sins 
of Scripture, HarperCollinsPublishers 2005, tr. ix-xvi) 
 
   
Trong đời người, nhiều lúc thấy cái miệng làm hại cái thân của ta và của người, khiến ta và 
người điêu đứng/tức bực, chỉ vì câu nào đó, giống hệt truyện kể ở bên dưới để minh-hoạ, 
như sau: 
 
 “Ngày nọ, tôi đi qua một cửa hàng mua sắm, người không đông lắm, có một nhóm người 
tập trung ở quầy tính tiền. Tôi tiến về phía trước, nhìn thấy một cô gái trẻ ăn mặc chỉnh tề 
đứng đầu tiên, cô gái quét thẻ nhiều lần, thế nhưng chiếc máy dường như lần nào cũng “cự 
tuyệt” cô gái. 
 
Có vẻ như đó là một thẻ phúc lợi”, người đàn ông phía sau tôi lẩm bẩm: “Trẻ, khỏe mạnh 
như thế, mà lại dựa vào phúc lợi để sống, tại sao không như người trẻ khác tìm việc làm đi?” 
 
Cô gái trẻ quay đầu lại theo tiếng nói, ánh mắt cô như muốn tìm xem đó là ai. “Đúng, chính 
là tôi nói đó”, người đàn ông phía sau tôi chỉ tay vào chính mình. 
 
Cô gái trẻ đỏ bừng mặt, nước mắt cứ thể chảy xuống, cô ném cái thẻ đi, rồi chạy nhanh ra 
khỏi cửa hàng, và rất nhanh chóng biến mất trong cái nhìn soi mói của mọi người. Vài phút 
sau, một thanh niên bước vào cửa hàng, cậu đi vào cửa hàng hỏi cô thu ngân rằng có biết 
cô gái kia đâu không, thu ngân cửa hàng nói rằng cô ấy đã quăng thẻ rồi chạy đi rồi. 
 
-Tôi là bạn của cô ấy, đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?”, cậu thanh niên lo lắng hỏi. Người đàn 
ông phía sau tôi nói: “Tôi không may nói ra những lời ngủ xuẩn, mỉa mai cô ấy dùng thẻ 
phúc lợi, đáng lẽ tôi không nên nói ra, thật xin lỗi!” 
 
-Ôi, hỏng bét rồi. Hoàn cảnh cô ấy rất đáng thương, anh trai cô đã bị giết chết ở Afghanistan 
hai năm trước, để lại đằng sau ba đứa em. Cô ấy chỉ 21 tuổi mà phải lo cuộc sống cho 3 
đứa em. Thật không ngờ, hôm nay lại xảy ra việc thế này”, người thanh niên lo lắng không 
yên. 
 
-Đây là những món hàng cô bé kia mua sao?”, người đàn ông phía sau tôi hỏi thu ngân. 
-Đúng ạ, nhưng tiếc là thẻ của cô ấy không sử dụng được”, thu ngân nói. 
 
Trong cửa hàng bỗng nhiên trở nên im lặng. 
-Cậu chắc chắn biết cô gái đó ở đâu chứ?”, người đàn ông hỏi cậu thanh niên trẻ, rồi ông 
chen lên phía trước, lấy ra thẻ tín dụng của mình đưa cho thu ngân: “Lấy thẻ của tôi tính tiền 
đi”. 
 
Thu-ngân-viên nhận thẻ và bắt đầu tính tiền những mặt hàng cô gái đã mua. 
-Đợi một chút”, người đàn ông quay người lấy một hộp sữa bò bỏ vào trong túi đồ của cô 
gái. 
-Chúng ta nên giúp đỡ ba đứa bé kia nhiều hơn một chút chứ”, một người phụ nữ đi tới, đem 
một con gà bỏ vào túi của cô gái, sau đó mọi người lặng lẽ lấy đồ của mình bỏ vào túi đồ 
của cô gái. 
-Chú, cảm ơn chú! Chú là một người tốt, chàng thanh niên nói. 
 
Dù cho chính mắt bạn nhìn thấy, nhưng có lẽ chân tướng sự việc có thể không phải là như 
vậy. Như lời một triết gia người Hy Lạp từng nói: “Mỹ đức lớn nhất mà nhân loại cần phải 
học chính là khống chế được cái miệng của chính mình”. 
 



Lan man một luận-phiếm lai-rai/dài dài, thì như thế. Như thế, tức: chỉ tản-mạn hoặc mạn-
đàm “lấy lệ” chứ không nhằm mục-đích thuyết-phục ai cả, đó là ý chính hôm nay bần đạo 
đây muốn bày-tỏ để bà con mình thông cảm.  
 
Thông-cảm rồi, ta sẽ “cứ thế” mà mạn đàm thêm dăm ba phút nữa với những chuyện 
phiếm/tiếu-lâm chay/mặn cho qua ngày đoạn tháng, rất thường tình. Rào trước đón sau thế 
rồi, nay mời bạn/mời tôi, ta đi vào vùng trời truyện kể “vui đời nghệ-sĩ” với những đoản-khúc 
lăng-nhăng, ngăn-ngắn rất làm vì như sau: 
 
“Một ông béo phì, không có thì giờ thể dục, bèn đi bác sĩ khám xin thuốc giảm cân. Bác sĩ 
cho lọ thuốc màu hồng, dặn uống mỗi tối trước khi đi ngủ. 
  
Uống thuốc đều đặn mỗi đêm, cứ đi ngủ là ông lại mơ thấy lạc vô hoang đảo, trên đảo có 
bầy tiên nữ không mặc đồ, ông bèn rượt bắt, nhưng chẳng bao giờ bắt được. Cứ rượt bắt 
lòng vòng trên đảo như vậy suốt đêm đến sáng. Thức dậy hai chân mỏi nhừ, mồ hôi vã ra, 
thở hổn hển. Đêm nào cũng rượt bắt, cũng mỏi nhừ. Ba tháng sau sút cả chục ký.  
 
Ông bạn thân nghe mách vậy cũng tới ông bác sĩ đó khám, xin thuốc để làm ốm bớt. Bác sĩ 
cho lọ thuốc màu xám, dặn uống mỗi tối. Uống thuốc đều đặn, đêm nào ông này lại cũng mơ 
thấy lạc vô hoang đảo, trên đảo có đám thổ dân ăn thịt người. Bị thổ dân rượt, ông chạy trối 
chết, suýt bị tóm trúng mấy lần, nhưng rồi lại thoát. Cứ chạy trốn quýnh quáng lòng vòng 
trên đảo suốt đêm đến sáng.  
 
Thức dậy hai chân mỏi nhừ, mồ hôi vã ra, thở hổn hển. Đêm nào cũng chạy trốn, cũng mỏi 
nhừ. Ba tháng sau sút cả chục ký. Nhưng ông này bực lắm, đi bác sĩ khiếu nại: 
 
-Tại sao bạn tui cũng khám chỗ bác sĩ thì lại có giấc mơ đẹp, còn giấc mơ của tui hãi quá. 
Chưa kể thỉnh thoảng còn suýt bị thổ dân tóm được nữa chứ, có bực không nào! Bác sĩ 
thủng thỉnh đưa giấy tờ ra giải thích:  
-Bạn anh khám trả tiền mặt, còn anh thì xài thẻ “Medicare” hoặc “MediAid”, sao bì được!” 
(Trích truyện kể chuyển trên mạng rất mỗi ngày) 
 
Kể thế rồi, nay lại muốn mời tôi và mời bạn, ta “cứ thế” cất cao bài hát “Vui Đời Nghệ Sĩ” của 
nghệ-nhân âm-nhạc rất Văn Phụng có những ca-từ đầy thúc-giục làm kết-đoạn mà về nhà, 
như sau: 
 
“Cầm tay ta hát,  
hát khúc ca yêu đời cho người vui. 
Với tình ta chan chứa,  
bao la trong bước đi trên đường đời. 
Ơ kìa! chàng thi sĩ  
đang miên man đi tìm bao vần thơ. 
Ơ kìa! nàng ca sĩ  
đang say sưa cung đàn cho đời mơ. 
Tính tính tang tang tình lời thơ và ý nhạc, 
Thắm thiết gieo cho người một ý niệm yêu đời 
Còn chi vui hơn đời nghệ sĩ chúng ta? 
Nguồn vui phơi phới  
trên đôi môi xinh hồng bên ngàn hoa. 
Chứ dù mưa hay nắng  
ta vui ca bên nhau bao lời thơ.” 
(Văn Phụng – bđd) 
 
 
Trần Ngọc Mười Hai 



Cũng có nhiều phút giây 
Rất Vui đời Nghệ sĩ 
Nhưng không nhiều.  



 

 
 

34. “Bỗng dưng yêu đời!  

Bỗng dưng yêu đời!” 
Nhìn mây trắng bay trên nền trời! 
Nhìn mây trắng bay ra ngoài khơi! 

Bỗng dưng yêu đời!” 
(Phạm Duy – Tuổi Xuân)  

 
(1 Phêrô 2: 16-17) 
 
Ấy đấy! Hát câu “Bỗng dưng yêu đời” những hai lần, là có ý gì? Chắc, đó không chỉ là lời ca 
hoặc câu hát rất “thất-thanh” của nghệ sĩ họ Phạm đâu đấy nhé! Hát như thế, chắc: cũng là 
lời khẳng-định của một số đấng bậc ở nhà Đạo, lẫn ngoài đời. 
 
Thôi thì, của ai thì của, nay bạn và tôi, ta cứ nghe thêm đôi lời nữa, rồi sẽ rõ với lời rằng: 
 
“Bỗng dưng yêu đời!  
Bỗng dưng yêu đời! 
Tình yêu thứ nhất quê hương đẹp ngời! 
Rồi yêu kế tiếp, năm châu mọi nơi. 
 
Bỗng dưng yêu người!  
Bỗng dưng yêu người! 
Từ trong xóm vắng hay trên lộ đầy! 
Từ nơi phố đó hay trong làng đây! 
 
Bỗng dưng yêu người!  
Bỗng dưng yêu người! 
Ở trong thương xá hay trên vỉa hè! 
Ngồi xe “lam” lắc rung rinh đường quê!...” 
(Phạm Duy – bđd) 
 
Hát gì thì hát. Nói gì thì nói, có hát và nói về nghệ-sĩ già nhà ta cứ lung linh hoặc gì gì đi 
nữa, cũng mặc kệ. Hễ đã nghe ông hát câu trên rồi, nào ai dám bảo: ông khác xa người nhà 
Đạo mình? Bần đạo đây, vốn dĩ không biết nhiều về lối sống ở đời của nghệ-sĩ “già” được 
bao lăm. Duy, chỉ một điều, là: ông đây từng gây nhiều cảm-hứng cho bần đạo để viết 
phiếm, cũng vẫn đều. Bởi, có những bài phiếm do bần đạo viết, không ngoài ý-định “đem 
Đạo vào đời” để sống, thế thôi. 
 
Hôm nay đây, nhân bàn về lối sống của nhà Đạo giữa đời, bần đạo bắt gặp được tư-tưởng 
và đường lối của đấng bậc nọ vẫn từng bảo: 
 
“Suy tư nhiều về Tin Mừng hẳn có người sẽ nghi ngờ, là bài Thương khó thánh Máccô ghi, 
có thể đã nhấn mạnh nhiều vào tính miễn cưỡng của Chúa, khi Ngài chấp nhận khổ ải 
chăng? Quả là, thánh-nhân có nhắc lại việc Ngài ngồi cùng bàn với phường giá áo, túi cơm, 
làm bạn với bọn phản phé. Làm thầy những người chối bỏ sự thật, bỏ của chạy lấy người. 
Nhưng có lẽ ta cũng không nên hiểu thế mãi. 
 
Chớ nên hiểu lối này. Bằng không, sẽ có người ngờ rằng: thánh Máccô ám chỉ Chúa đã 
hoảng sợ trước cái chết ô-nhục gần kề. Và, trong chiều-hướng ấy, lại có người cũng sẽ nghĩ 



rằng: khi Ngài cất tiếng dạy ta đọc kinh “Lạy Cha”, là Ngài kêu lên lời ai-oán để cứu mình 
khỏi cơn buồn phiền, đến thế sao?  
Cuối cùng, hiểu theo chiều hướng này, sẽ có người lại cũng nghĩ rằng: Đức Kitô đã chuẩn-
nhận “làm theo ý Cha”, nhưng vào phút cuối, Ngài vẫn thấy mình như bị bỏ rơi trên thập giá, 
phải thế không? Không. Đó không là thần học chín-chắn, rất chính-qui.  
 
Suy cho kỹ, hiểu theo chiều hướng này, chắc chắn có sai sót. Bởi, đọc kỹ đoạn Chúa chấp-
nhận thánh ý Cha tại Vườn Dầu, không nên hiểu theo hướng xấu, tức: đổ riệt mọi lỗi cho 
Chúa Cha;  nhưng, nên coi đây như một khẳng-định, rất chắc-nịch. Khẳng định rằng: Đức 
Kitô một lòng chung thủy đi theo đường lối Ngài đã chấp-nhận, khi thi-hành ý-định của Cha.  
 
Với con người, Ngài vẫn một mực tuân-phục Cha. Tuân phục cho đến chết. Vẫn thương yêu 
con người, và yêu thương họ đến hơi thở cuối cùng.  
 
Có như thế, Ngài mới trấn-át giới-chức đạo/đời, thời bấy giờ. Ngài qui-chiếu về khẳng-định 
nòng cốt này, đến độ họ thấy họ không làm gì được, ngoài chuyện ra tay ám-hại Ngài. Xem 
thế thì, bằng 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 cùng.  
 
Điều này cho thấy: Chúa đã sống thực. Sống tư cách rất “người”. Vì trung thực với cuộc 
sống thủy chung, Ngài bị quyền-lực đen tối sự dữ/ác dẫn đến nỗi chết về thể xác, chết rất 
nhục.  
 
Hôm nay, có kinh qua thống-khổ của thập giá; và chết cho chính mình, ta mới nhận ra được 
cái giá 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. Vương Quốc bình an và công chính. 
 
Trong cử-hành Tiệc thánh, ta tuyên-xưng mầu-nhiệm sống xứng-hợp Đạo, bằng việc tưởng-
niệm sự sống, nỗi chết và sự sống lại của Chúa, cầu mong được chuyển thể từ tâm trạng 
sai lầm -nghĩ mình là nạn-nhân do Chúa muốn ta hy-sinh, đau-khổ- để tiến tới trở-thành kẻ 
có ý-thức chọn-lựa lối sống mẫu-mực yêu-thương của Chúa, Đấng suốt đời trung thành, 
thuỷ chung trong thuần phục. Thuỷ chung trong thương mến.  
 
Cầu mong cho ta biết trân-quý sự sống, vì có trân-quý ta mới thực-sự từ-bỏ thái-độ tiêu-cực 
của những người luôn nghi-kỵ, chống-đối lại Vương Quốc Nước trời, ở trần gian. 
 
Cầu và mong, ta dõi bước theo chân Chúa biết rập-khuôn bắt-chước lối sống thuỷ-chung, 
trong hành-xử giữa Cha và Con dù sự việc có xảy ra thế nào và đường đời có gian-nan đến 
độ nào đi nữa, Đức Kitô vẫn là mẫu mực cho sự thủy chung/tuân phục, dù Ngài gặp muôn 
vàn khổ ải đến cùng cực, vẫn làm gương cho ta cứ đầu cao mắt sáng, hiên ngang chúc 
tụng.  
 
Chúc tụng Ngài, cả vào lúc cộng đoàn đang sầu buồn, than khóc ngày Chúa chịu khổ nạn. 
Bởi, với người dõi bước theo Chúa, sẽ chẳng có gì là tang tóc, đáng để ta than khóc cả. Mà, 
tất cả vẫn là yêu thương và đồng cảm. Đạo Chúa là Đường dẫn ta đi vào đời, lắm gian nan 
nhưng không là tang chế, với ta.” (X. Lm Richard Leonard sj, Dáng Em Thu Nhỏ Trong Lời 
Nguyện, Suy tư Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Lá năm C 20/3/2016, 
www.suyniemloingai.blogspot.com 13/3/16) 
 
Vâng. Theo ý của người viết ở trên, hỏi rằng: có đúng là tinh-thần Đạo của ta không nếu cứ 
ngồi đó mà hát những lời ca ủy-mỵ hoặc than/khóc, ủ-rũ? Rồi còn tạo ra những nghi-thức 
này/khác trong sống Đạo thực-tế ở đời, vào mùa lễ? 
 
Suy cho cùng, người suy lẫn người dạy lại vẫn nghĩ, rằng: sống Đạo trong đời là sống thực 
những lời dạy của Thầy mình có giòng chảy y hệt lời người đời vẫn hay hát, như sau: 

http://www.suyniemloingai.blogspot.com/


 
“Bỗng dưng vui nhiều!  
Bỗng dưng vui nhiều! 
Niềm vui thứ nhất Ba nuông Mẹ chiều 
Và vui thêm nữa Anh yêu Chị yêu! 
 
Bỗng dưng yêu nhiều!  
Bỗng dưng vui nhiều! 
Niềm vui kế tiếp không chê giàu nghèo 
Và vui chót hết em luôn được yêu…” 
(Phạm Duy – bđd) 
 
Vâng. Đúng ra phải là như thế, chứ đâu cứ phải rên-rỉ cả trong các bài hát lễ ở nhà thờ! 
Sống đạo, là sống vui với người/kẻ buồn ở mọi nơi. Sống Đạo, còn là “niềm vui kế tiếp, 
không chê giàu nghèo, và vui chót hết: em luôn được yêu!” 
 
Vâng. Chính là như thế. Vui sống Đạo/đời là câu hát để đời người nghệ sĩ vui vẻ, vẫn hát 
rằng: 
 
“Yêu biết bao cuộc sống 
Yêu biết bao cuộc đời 
Yêu từ ngày hôm nay 
Yêu, sẽ yêu còn dài.” 
(Phạm Duy – bđd) 
 
Về yêu và sống như người đang yêu và còn yêu, bần đạo lại nhớ đến ý/lời trong câu truyện 
kể về việc sống ở đời, không hối tiếc, như sau: 
 
“Khi nhìn lại cuộc đời mình bạn hối tiếc điều gì nhất?  
 
Suy cho cùng, chính bạn chứ không phải ai khác là người chịu trách nhiệm cho việc bạn sử 
dụng số ngày còn lại của mình trong cuộc đời này ra sao. Thù hận hay yêu thương, hạnh 
phúc hay thảm hại đều chỉ là những sự lựa chọn.  
 
Theo Business Insider, đây là câu hỏi mà Karl Pillemer, giáo sư về phát triển con người tại 
trường Đại học Cornell (Mỹ), tác giả của tập sách “30 bài học của cuộc sống: Lời khuyên từ 
những người thông thái nhất nước Mỹ”, đã hỏi hàng trăm người cao tuổi trên 65 tuổi trong 
chương trình nghiên cứu Legacy Project (Dự án di sản) của Đại học Cornell.  
 
Tình yêu, sự nghiệp, con cái, v.v..., không phải là câu trả lời mà giáo sư Pillemer được nghe 
thấy thường xuyên nhất, mà thay vào đó lại là câu:  
 
"TÔI ƯỚC RẰNG TÔI ĐÃ KHÔNG DÀNH QUÁ NHIỀU THỜI GIAN CỦA CUỘC ĐỜI MÌNH 
CHỈ ĐỂ LO LẮNG".  
 
Nhiều năm trước, khi giáo sư Pillemer, một chuyên gia lão khoa nổi tiếng thế giới gặp bà 
June Driscoll, một người phụ nữ đặc biệt. Bà Driscoll lúc nào cũng vui vẻ khi ở tuổi 90 và 
đang sống tại một nhà dưỡng lão. Bà Driscoll nói với giáo sư: “Sống vui vẻ, hạnh phúc nhất 
có thể chính là trách nhiệm của tôi, ngay tại đây, ngay hôm nay”.  
 
Câu nói đó đã truyền cảm hứng cho Pillemer đi tìm câu trả lời cho việc làm sao một thế hệ 
trải qua nhiều mất mát đau thương, qua các sự kiện lịch sử thảm khốc và đau ốm lại có thể 
là những người hạnh phúc nhất. Ông muốn truyền đạt trí tuệ này lại cho thế hệ trẻ, những 
người dường như quá mong manh, khi chỉ một sự việc không vừa ý nhỏ nhoi cũng khiến họ 
mất phương hướng đến nỗi tự kết thúc cuộc đời mình.  



 
Năm 2004, giáo sư Pillemer khởi động dự án Legacy Project và đã hỏi hơn 1.500 người Mỹ 
trên 65 tuổi về những bài học quan trọng nhất mà họ học được trong suốt cuộc đời mình.  
 
Trong cuốn “30 bài học cuộc sống”, ông gọi những người mình phỏng vấn là “chuyên gia 
của cuộc đời” vì chính họ, qua những hạnh phúc và khổ đau, thành công và thất bại đã nắm 
giữ những bài học trí tuệ nhiều hơn bất cứ nội dung của cuốn sách dạy kỹ năng sống nào.   
Giáo sư Pillemer đã cho rằng những câu trả lời như “ngoại tình, công việc kinh doanh tồi tệ 
hoặc nghiện ngập” là những điều hối tiếc nhất trong cuộc đời của những người cao tuổi này. 
 
Do đó, ông đã sửng sốt khi nghe đi nghe lại một câu trả lời: “Tôi ước rằng mình đừng lo lắng 
nhiều quá” và “Tôi hối tiếc vì đã lo sợ quá mức về tất cả mọi thứ”.  
 
Trong cuốn “30 bài học cuộc sống”, Pillemer nói rằng ông không thể không ngạc nhiên về 
bài học này. “Những người này đều trải qua các thời kỳ khó khăn trong lịch sử và các bi kịch 
của cuộc đời, tôi tưởng rằng họ được phép lo lắng ở mức độ nào đó”.  
 
NHỮNG NGƯỜI HẦU NHƯ ĐÃ ĐI ĐẾN CUỐI CUỘC ĐỜI NÀY GIẢI THÍCH RẰNG THỜI 
GIAN LÀ TÀI SẢN QUÝ GIÁ NHẤT CỦA CON NGƯỜI. VIỆC LO LẮNG VỀ NHỮNG ĐIỀU 
CÓ THỂ KHÔNG BAO GIỜ XẢY RA, HOẶC LO SỢ VỀ NHỮNG THỨ CHÚNG TA KHÔNG 
THỂ KIỂM SOÁT ĐƯỢC LÀ MỘT LÃNG PHÍ TÀI SẢN NÀY MỘT CÁCH XUẨN NGỐC.  
 
Hành trình trên trái đất này của mỗi chúng ta là hữu hạn. Nếu lo lắng quá nhiều, bạn không 
còn mấy thời gian để tận hưởng, trải nghiệm và hạnh phúc. Vậy làm thế nào để giảm bớt 
thời gian lo lắng trong cuộc sống này? “Những người thông thái nhất nước Mỹ” nói với giáo 
sư Pillemer một số cách như sau:  
 
Hãy sống từng ngày, đừng luôn nghĩ tới tương lai quá xa 
Khi bạn sống và thấy mình lo lắng quá nhiều, hãy dừng lại và tự nhẩm “Điều gì rồi cũng sẽ 
qua”. 
 
Sự việc bạn đang phải đối mặt, dù khó khăn, đau khổ đến đâu rồi cũng sẽ trôi đi. Bạn không 
thể hủy hoại cuộc sống của mình bằng những suy nghĩ lo sợ được.  
 
Tuy nhiên, chắc chắn có những ngày u tối mà bạn cảm thấy lo lắng khủng khiếp, không 
cách nào ngừng lại. Lúc đó hãy cố nghĩ rằng: lo sợ không có tác dụng gì tốt cả. Nó giống 
như việc tự mình uống thuốc độc mà hy vọng tên hàng xóm đáng ghét sẽ chết vì đau bụng.  
 
Hãy gạt nó ra khỏi suy nghĩ hết mức có thể.  
 
SỐNG VUI VẺ TỪNG NGÀY, ĐỪNG NGHĨ ĐẾN TƯƠNG LAI XA XÔI ẢM ĐẠM. VIỆC LẬP 
KẾ HOẠCH LÀ TỐT NHƯNG KHÔNG PHẢI LÚC NÀO MỌI VIỆC CŨNG XẢY RA THEO Ý 
MUỐN CỦA CHÚNG TA. DO ĐÓ, ĐIỀU QUAN TRONG NHẤT LÀ HÃY SỐNG TRON VẸN 
TỪNG NGÀY. THAY VÌ LO SỢ VÔ CỚ, HÃY HÀNH ĐỘNG  
 
Nếu bạn thấy mình hay có những nỗi băn khoăn lo sợ, hãy tìm hiểu về nó. Ít nhất tìm hiểu 
nguyên do mà bạn lo lắng là gì, xác định nó rõ ràng. Chỉ việc ngồi lại và phân tích suy nghĩ 
tiêu cực của bản thân cũng giúp bạn gạt bớt được những muộn phiền vô lý. Tất nhiên, có 
những lo lắng hoàn toàn hợp lý. Khi đã xác định được chúng, hãy hành động, bắt tay vào 
làm cái gì đó thay vì ngồi yên và lo sợ.  
 
HỌC CÁCH CHẤP NHẬN 1 CÁCH TÍCH CỰC  
 
Bất chợt có điều gì đó xảy ra với bạn. Ai đó làm bạn tổn thương. Bạn thấy tức giận, bạn 
muốn trả thù. “Cô ấy không nên làm như thế với tôi, tôi sẽ nói cho cô ta như thế này, như 



thế này...”. Quan hệ nhân duyên của con người vô cùng phức tạp. Bạn chẳng thể nào biết 
được nguyên nhân chính xác tại sao tự dưng một người lại rời bỏ bạn, làm bạn bực mình 
hay bẽ mặt. Trong trường hợp này, những người cao tuổi từ nhà dưỡng lão sẽ mỉm cười và 
nói rằng: “Không biết bao nhiêu lần tôi đã tự cảm ơn bản thân vì đã không nói lời nào”.  
 
ÍT NHẤT HÃY DỪNG LẠI VÀ ĐỪNG LÀM GÌ KHI TỨC GIẬN. -> BẠN CÓ THỂ NÓI NHỮNG 
LỜI NẶNG NỀ, GÂY THƯƠNG TỔN ĐỐI PHƯƠNG, NHƯNG SAU ĐÓ THÌ SAO? HÃY 
NHỚ RẰNG BẠN CHỈ CÓ THỂ ĐIỀU KHIỂN SUY NGHĨ CỦA MÌNH CHỨ KHÔNG THỂ 
THAO TÚNG TÌNH CẢM, TƯ DUY HAY CUỘC ĐỜI CỦA NGƯỜI KHÁC ĐƯỢC.  
 
Hãy chấp nhận những thực tế mà chúng ta không có thẩm quyền thay đổi, gạt đi những suy 
nghĩ tiêu cực, nhanh chóng lấy lại cân bằng và tiếp tục trải nghiệm cuộc sống.  
 
Suy cho cùng, chính bạn chứ không phải ai khác là người chịu trách nhiệm cho việc bạn sử 
dụng số ngày còn lại của mình trong cuộc đời này ra sao. Thù hận hay yêu thương, hạnh 
phúc hay thảm hại đều chỉ là những sự lựa chọn. 
 
Suy cho cùng, hoặc suy thế nào đi nữa, vẫn là: suy về cuốc sống làm người và đi Đạo. Suy 
cho cùng là cũng suy và cũng nghĩ, nhưng chưa hẳn là cùng tận, cùng cực hoặc cùng với 
nhau. Mà, suy cho cùng là cứ suy cho rốt ráo, cho nhuần nhuyễn những điều mình được 
học và được suy, bấy lâu nay. 
 
Suy cho cùng, là vẫn suy và cứ nghĩ mãi đến giây phút cuối cùng cuộc đời mình về cuộc 
sống đi Đạo, rất thương yêu.  
 
Suy cho cùng, còn là và vẫn là suy về tình thương-yêu là cùng tột, cốt lõi của Đạo mình vẫn 
dạy dỗ.  
 
Suy cho cùng, là vẫn cứ suy để rồi quyết thực-hiện những quyết-định đề ra trong đời mình. 
Quyết định đó, là quyết sống cho xứng-hợp một đời đi Đạo và sống Đạo của tình thương-
yêu đùm bọc, rất tuyệt-vời.  
 
Suy cho cùng, còn là: suy thêm đôi điều để mình và người sẽ không quên những điều cần-
thiết rất quyết-tâm lâu nay. Tức, vẫn cứ bảo với mình và với người những điều được bậc 
thánh nhân hiền lành thường nhắc nhở, như sau: 
  
“Anh chị em hãy hành động  
như những người tự do,  
không phải như những người lấy sự tự do  
làm màn che sự gian ác,  
nhưng như những tôi tớ của Thiên Chúa.  
Hãy tôn trọng mọi người,  
hãy yêu thương anh chị em,  
hãy kính sợ Thiên Chúa…” 
(1 Phêrô 2: 16-17) 
 
Xem như thế, thì: tất cả nên đặt nặng vào sự tự-do mà “tôn-trọng mọi người”, và yêu 
thương lẫn nhau và kính sợ Thiên Chúa!” Kính và sợ Thiên-Chúa-là-Tình-yêu, còn có nghĩa 
kính và trọng tình thương-yêu lẫn nhau trong thực-hiện lời huấn-dụ rất vàng ngọc.  
 
Sống tự-do/yêu-thương còn là sống giùm giúp/đùm bọc lẫn nhau cả lúc vui cũng như lúc 
buồn. Cả, thời vàng son cũng như lúc bĩ-cực, rất đời người. 
 
 Sống rất tự-do trong yêu-thương còn là sống cùng và sống với nhau trong Đạo, ngoài đời. 
Dù, người đời có là người trong Đạo hay ngoài Đạo, vẫn cứ yêu-thương/đùm bọc, giùm 



giúp. Giùm và giúp để cùng nhau sống có lời hát vui tươi, như mọi người vẫn hát ca-từ của 
nghệ-sĩ ngoài đời, sau đây: 
 
“Bỗng dưng yêu nhiều!  
Bỗng dưng vui nhiều! 
Niềm vui kế tiếp không chê giàu nghèo 
Và vui chót hết em luôn được yêu…” 
 
Yêu biết bao cuộc sống 
Yêu biết bao cuộc đời 
Yêu từ ngày hôm nay 
Yêu, sẽ yêu còn dài.” 
(Phạm Duy – bđd)  
 
Sống vui và yêu nhiều, còn là sống với mọi người trong vui tươi, hoà hoãn, có kèm những 
truyện kể rất vui, để nhắc nhau sống cuộc đời mãi như thế. 
 
Sống thực-tế vui tươi, “yêu nhiều” còn là sống rất hãnh-tiến như truyện kể thêm ở dưới để 
minh-hoạ cho một đời đáng yêu và đáng sống, như sau: 
 
“Ngày xưa, có ông lão cứ vui cười ca hát suốt ngày.  
Thấy lạ, có người hỏi: 
- Tại sao ông vui tươi mãi như thế?  
Ông lão đáp:  
-Trời sinh ra muôn loài muôn vật, trâu chó dê ngựa… Người là sinh vật cao nhất, “Tối linh ư 
vạn vật”. Ta được làm người. Ấy là điều sướng thứ nhất. 
-Trời sinh có người tàn tật, đui què. Ta được lành lặn, ấy là điều sướng thứ hai 
-Người đời thường vì sự giàu có, danh vọng mà phải gian khổ. Ta có ăn đủ một ngày ba 
bữa, không lo lắng gì cả. Ấy là điều sướng thứ ba 
-Còn như sinh lão bệnh tử là điều không ai tránh được. Ta cũng như mọi người, việc gì phải 
buồn. 
-Nghĩ tới ba điều sướng ta có được, ta vui ca cũng là chuyện thường tình, mắc mớ chi phải 
hỏi. (trích từ Cổ Học Tinh Hoa thời xưa cổ) 
 
Cũng có thể: đó là những điều “sướng nhất” trong đời. Cũng có thể, còn nhiều điều “sướng 
hơn thế” nhưng tác giả chưa kể hết. Cũng có thể, cuộc đời người không chỉ như thế với nỗi 
vui và điều “sướng nhất” rất đáng để kể. Và, cũng có thể, còn rất nhiều điều bạn và tôi, ta 
chưa thể và không thể kể ra hết được. 
 
Thế nhưng, gì gì đi nữa, cũng hãy cùng tôi/cùng bạn, ta cứ hát lên những điều vui sướng rất 
“bỗng dưng” trong đời để còn yêu đời rất “đáng yêu” như ca-từ được tôi và bạn hát mãi 
trong đời mình, đời người như sau: 
 
“Bỗng dưng yêu người!  
Bỗng dưng yêu người! 
Từ trong xóm vắng hay trên lộ đầy! 
Từ nơi phố đó hay trong làng đây! 
 
Bỗng dưng yêu người!  
Bỗng dưng yêu người! 
Ở trong thương xá hay trên vỉa hè! 
Ngồi xe “lam” lắc rung rinh đường quê!... 
 
 
“Bỗng dưng yêu nhiều!  



Bỗng dưng vui nhiều! 
Niềm vui kế tiếp không chê giàu nghèo 
Và vui chót hết em luôn được yêu…” 
 
Yêu biết bao cuộc sống 
Yêu biết bao cuộc đời 
Yêu từ ngày hôm nay 
Yêu, sẽ yêu còn dài.” 
(Phạm Duy – bđd)  
 
Vâng. Cứ yêu và cứ hát lên những điều đáng yêu và đáng sống trong đời mình và đời, ở 
khắp nơi. Vào mọi lúc. 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Vẫn thường có quyết tâm như thế 
Nhưng lại hay quên 
Vì đời, vì người 
Và vì người đời trong đời.  

  
    
 
 
 
 

 
 



 

  

35. “Ngày xưa áo nhuộm hoàng-hôn,” 
Bóng ai cắp rổ lên cồn hái dâu!” 

(Phạm Duy/Phạm Thiên Thư – Gọi Em Là Đoá Hoa Sầu) 
 
(Ga 21: 25) 
 
Gọi ai không gọi, sao cứ gọi Em “đoá hoa sầu”, rầu như thế? Lên đâu không lên, sao vẫn 
lên cồn để rồi “hái dâu”, ở đâu đây? Ối chào! Thi-ca là như thế! Ấy đấy! Âm-nhạc, không 
khác vậy! Khác vậy hay như thế, vẫn là động-thái của văn-học/nghệ-thuật, từ ngàn xưa. 
 
Hát gì thì không hát, sao Anh lại cứ hát, cứ gợi những lời buồn đến như sau: 
 
“Tiếng nàng hát vọng, đôi câu, 
Hát vọng đôi câu, hát vọng đôi câu 
Dừng tay viết mướn (a) ối a lòng sầu  
Lòng sầu vẩn-vơ vẩn vơ…sầu!. 
 
Lều tranh còn ủ trong mơ, 
Còn ủ trong mơ, còn ủ trong mơ 
Mối tình là một bài thơ vô đề.” 
(Phạm Duy/Phạm Thiên Thư – bđd) 
 
Nhập-đề một bài thơ hay ca/nhạc kịch, vẫn là và sẽ là chuyện đời nhà Đạo, rất khôn nguôi. 
Chuyện nhà Đạo, đôi lúc không phải và không thể là câu chuyện để ta phiếm-luận hay 
phiếm “loạn” cho vui đời. Thông thường thì, chuyện tin-tưởng, tức: những chuyện để tin và 
yêu chứ không để tưởng-tượng, tưởng nhớ hay tưởng chừng dễ tin. 
 
Nhưng, trước khi đi vào những chuyện tưởng-chừng-như-dễ-tin và dễ nhớ, hãy cứ mời tôi 
và mời bạn, ta vào với câu chuyện tưởng-chừng-như-vẫn-nhớ, chứ chưa tin. Đại loại, đó chỉ 
là truyện kể để đời, để ta nhớ mà thương, như sau: 
 
“Một đồng tám mươi bảy xu ,đúng như vậy.Hàng ngày, cô cố gắng tiêu thật ít tiền khi đi chợ. 
Cô đi loanh quanh tìm mua thứ thịt và rau rẻ nhất cho bữa ăn hàng ngày, ngay cả lúc cảm 
thấy hết sức mệt mỏi cô vẫn cố tìm kiếm. Tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó.  
 
Della đếm lại số tiền ít ỏi một lần nữa. Không hề có sự nhầm-lẫn,chỉ có một đồng tám mươi 
bảy xu, và ngày mai sẽ là lễ giáng sinh. Cô sẽ không thể làm gì hơn, chỉ còn cách ngồi 
xuống và khóc mà thôi. Ở đó, trong một căn phòng nhỏ, tồi tàn, cô đang nức nở. 
 
Della sống trong căn phòng nhỏ nghèo nàn này với chồng của cô, James Dillingham Young, 
ở thành phố New York. Họ có một phòng ngủ, một phòng tắm và một nhà bếp. James 
Dillingham Young may mắn hơn cô vì anh ấy có việc làm.  
 
Tuy vậy, đó không phải là một công việc kiếm được nhiều tiền. Tiền thuê căn phòng này 
chiếm gần hết lương của anh ấy. Della đã cố gắng rất nhiều để tìm một công việc nhưng 
vận may đã không mỉm cười với cô. Tuy nhiên, cô rất hạnh phúc khi ôm 'Jim', James 
Dillingham Young, trong tay mỗi khi anh trở về. 
 
Della đã ngừng khóc. Cô lau khô mặt rồi đứng nhìn một chú mèo xám trên bức tường đồng 
màu với nó bên cạnh con đường tối ngoài cửa sổ. Ngày mai là Noel và cô chỉ còn một đồng 



tám mươi bảy xu để mua cho Jim, Jim của cô, một món qùa.Cô muốn mua một món quà 
thật sự có ý nghĩa, một thứ có thể biểu hiện được tất cả tình yêu cô dành cho anh. 
 
Della chợt xoay người chạy đến bên chiếc gương treo trên tường. Mắt cô sáng lên. Cho đến 
bây giờ, gia đình James Dillingham Young chỉ có hai vật quí giá nhất.Một thứ là chiếc đồng 
hồ vàng của Jim. Chiếc đồng hồ này trước đây thuộc sở hữu của cha anh ta và trước nữa là 
ông nội anh. Thứ còn lại là mái tóc của Della. Della thả nhanh mái tóc dài óng mượt xuống 
lưng. Thật tuyệt đẹp, không khác nào như một chiếc áo khoác đang choàng qua người cô. 
Della cuộn tóc lên lại. Cô đứng lặng đi rồi thút thít một lát. 
 
Della bước chậm rãi qua các cửa hàng dọc hai bên đường rồi dừng lại trước bảng hiệu 
'Madame Eloise'.Tiếp cô là một phụ nữ mập mạp,bà ta chẳng có một chút vẻ 'Eloise' nào cả. 
Della cất tiếng hỏi:  
-Bà mua tóc tôi không?' 
-Tôi chuyên mua tóc mà, bà ta đáp và bảo: 'hãy bỏ nón ra cho tôi xem tóc của cô đi' 
Suối tóc nâu đẹp tụyệt vời buông xuống. 
-Hai mươi đồng' bà ta định giá, bàn tay nâng niu mái tóc óng ả. 
-Hãy cắt nhanh đi! và đưa tiền cho tôi' Della nói. 
 
Hai giờ tiếp theo trôi qua nhanh chóng. Cô tìm mua quà cho Jim trong các cửa hiệu trong 
niềm vui khôn tả. Cuối cùng cô cũng chọn được một thứ.Đó là môt sợi dây đồng hồ bằng 
vàng. Jim rất quí chiếc đồng hồ của mình nhưng rất tiếc là nó không có dây. Khi Della trông 
thấy sợi dây này cô biết rằng nó phải là của anh và cô phải mua nó. 
 
Cô trả hai mươi mốt đồng để mua và vội vã trở về nhà với tám mươi bảy xu còn lại. Về đến 
nhà, Della ngắm mái tóc cực ngắn của mình trong gương và nghĩ thầm: 'mình có thể làm gì 
với nó đây?'  
 
Nửa giờ tiếp theo cô nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ. Xong Della lại ngắm nghía mình trong 
gương lần nữa. Tóc của cô bây giờ tòan những sợi quăn quăn khắp đầu. 'Chúa ơi, mình 
trông như một con bé nữ sinh ấy!'. Cô tự nhủ :'Jim sẽ nói gì khi thấy mình như thế này?' Bảy 
giờ tối, bữa ăn đuợc chuẩn bị gần xong. Della hồi hộp chờ đợi, hy vọng rằng mình vẫn còn 
xinh đẹp trong mắt Jim. 
 
Thế rồi cửa mở, Jim bước vào. Anh ấy trông rất gầy và cần có một áo khoác mới.Jim nhìn 
chằm chằm vào Della. Cô không thể hiểu được anh đang nghĩ gì, cô sợ. Anh ta không giận 
dữ, cũng chẳng ngạc nhiên.Anh đứng đó, nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Della chạy đến bên Jim 
òa khóc: 'Đừng nhìn em như thế ,anh yêu. Em bán tóc chỉ để mua cho anh một món quà. 
Tóc sẽ dài ra mà. Em phải bán nó thôi, Jim à. Hãy nói 'giáng sinh vui vẻ', em có một món 
quà rất hay cho anh này!' 
 
-Em đã cắt mất tóc rồi à?' Jim hỏi 
-Đúng thế, em đã cắt bán rồi, vì vậy mà anh không còn yêu em nữa ư? em vẫn là em mà!' 
Della nói. Jim nhìn quanh rồi hỏi lại như một kẻ ngớ ngẩn: 'em nói là em đã bán tóc à?' 
-Đúng, em đã nói vậy, vì em yêu anh! Chúng ta có thể ăn tối được chưa, Jim?' 
 
Chợt Jim vòng tay ôm lấy Della và rút từ túi áo ra một vật gì đấy đặt lên bàn. Anh nói:  
-Anh yêu em, Della, dù cho tóc em ngắn hay dài. Hãy mở cái này ra em, sẽ hiểu tại sao khi 
nãy anh sững sờ đến vậy.' 
 
Della xé bỏ lớp giấy bọc ngoài và kêu lên sung sướng, liền sau đó những giọt nước mắt 
hạnh phúc rơi xuống.Trong đó là một bộ kẹp tóc, những chiếc kẹp dành cho mái tóc óng ả 
của Della. Cô đã mơ ước có được nó khi trông thấy lần đầu tiên qua cửa kính một gian 
hàng. Những cái kẹp rất đẹp và rất đắt tiền. Bây giờ chúng đã thuộc về cô nhưng tóc cô thì 
không còn đủ dài để kẹp nữa! 



 
Della nâng niu món quà ,mắt tràn đầy hạnh phúc. 'Tóc em sẽ chóng dài ra thôi Jim', nói 
xong cô chợt nhớ đến dây đồng hồ vàng định tặng cho Jim và chạy đi lấy. 
-Đẹp không anh? em đã tìm kiếm khắp nơi đấy, giờ thì anh sẽ phải thích thú nhìn ngắm nó 
hàng trăm lần mỗi ngày thôi. Nhanh lên, đưa nó cho em, Jim, hãy nhìn nó với sợi dây mới 
này' 
 
Nhưng Jim không làm theo lời Della. Anh ngồi xuống vòng tay ra sau đầu mỉm cười nói: 
-Della, hãy cất những món quà này đi. Chúng thật đáng yêu. Em biết không, anh đã bán 
chiếc đồng hồ để mua kẹp cho em. Giờ thì chúng ta có thể bắt đầu bữa tối được rồi em yêu 
...” O. Henry 
 
Truyện kể dễ tin nhưng không dễ tưởng, như ca-từ bài thơ được nghệ-sĩ họ Phạm phổ 
thêm nhạc: 
 
“Ẩn Lan ơi! Ơi mái tóc thề! 
Ẩn Lan ơi! Ơi mái tóc thề! 
Mùa Xuân nay có vỗ về hương xưa? 
Đêm nao học dưới học dưới trăng mờ giòng chữ hững hờ… 
Thoảng nghe tiếng hài của em, 
tiếng hài của em, tiếng hài của em. 
Như sương lắng đọng trên thềm (trên thềm) ngõ sau… 
 
Em cười đem lại cho nhau,… đem lại cho nhau. 
Sợi tơ mớ tóc ối a buộc vào …buộc vào với hoa ngâu vàng. 
Ngủ quên trên sách mơ màng, 
Tập sách thơm ngoan áp má mê man gió lùa tỉnh dậy    
mùi Lan chập chờn, Ẩn Lan ơi! 
Em dỗi em hơn,  
 
Ẩn Lan ơi! Em dỗi em hơn,  
Ẩn Lan ơi! Em dỗi em hơn, như những cơn buồn 
Nỗi buồn thơm lâu em ơi! 
Gọi Em là đoá hoa sầu là Đoá Hoa Sầu… 
(Phạm Duy/Phạm Thiên Thư) 
 
Truyện hay chỉ để kể, hay truyện thật hay lại vẫn không dễ kể cho nhau nghe, là chuyện 
đạo-hạnh nhà Đạo, ít nghe quen, như lời đấng thánh viết Tin Mừng, những bảo rằng: 
 
“Còn lắm điều khác Đức Giêsu đã làm, 
Nếu viết lại từng điều 
thì thiết tưởng thế-gian không đủ chỗ 
mà chứa sách viết ra.” 
(Gioan 21: 25) 
 
 
“Còn lắm điều khác Đức Giêsu làm” hay những điều viết về Đức Giêsu, những muốn người 
đọc những tin và tưởng vào thời trước. Viết ra đây, để người đời mọi thời mãi trân-trọng. 
Chuyện viết ra, là chuyện muôn thuở mang tính “người” qua tầm nhìn của học-giả trời Tây, 
đã từng viết. 
 
Người viết chuyện Đức Giêsu đã rất thật tình, tạo lợi-ích cho nhiều người, nhưng chưa hẳn 
là tình “thật”. Lại có người viết bằng tình rất “thật”, nhưng người đọc lại cứ tưởng là chuyện 
không “thật tình”, nên không tin và tưởng. Thành thử, chuyện “thật tình” hay “tình thật” lại 



vẫn là chuyện đời ở nhiều nơi, cả trong nhà Đạo mình. Như chuyện, người viết ở dưới đã 
chứng-minh như sau: 
 
“Từ ngày đầu, Đạo Chúa khởi-dậy từ Cận Đông dọc suốt các thế-kỷ đầu. Đạo Chúa khi ấy 
có nhiều trung-tâm lớn gồm các Giáo hội và hội dòng từng “trụ” tại Syria, Palestine và vùng 
Lưỡng Hà Địa. Tín-hữu Phương Đông đầu-tiên viết và suy-tư bằng tiếng Syria, một ngôn-
ngữ rất gần với tiếng Aram mà Đức Giêsu và môn-đồ Ngài, sử-dụng hằng ngày.  
 
Các giáo-hội nói đây, cũng dính-dự vào nhiều tranh-cãi/luận-bàn khiến tín-hữu trong Đạo 
phân-cách nhau thành trường-phái/phe nhóm kình-chống, đánh chém nhau bằng bạo-lực 
không phải Đạo. Từ đó, thấy xuất-hiện giáo-phái lớn vào thế-kỷ thứ tư, khi Công Đồng Nicêa 
(năm 325) quyết chủ-trương Đức Kitô là Thiên-Chúa.  
 
Rồi, nhiều thập niên sau đó, các tín-hữu chính-mạch trong Đạo vốn chấp-nhận Đạo-lý này 
lại phân-cách nhau một lần nữa về nhiều vấn-đề khác được thêm vào, đặc-biệt là vấn-đề 
liên-quan đến Bản-vị Đức Kitô. Đức Kitô, theo nghĩa nào đó, lại đã mang hai bản-vị con 
người và Thiên-Chúa rất đồng đều.  
 
Nhưng hỏi rằng: đâu là tương-quan đích-thực giữa hai bản-vị ấy? Sao ta có thể bảo Đức 
Giêsu vừa là người vừa là Chúa được?” (X. Philip Jenkins, The Lost History of Christianity, 
The Thousand-Year Golden Age of the Church in the Middle East, Africa and Asia - and 
How It Died? HarperOne 2008, tr. ix) 
 
Một chút sử đến là thế, để bạn và tôi, ta học-hỏi đôi ba điều ít khi nghe. Những điều ít nghe 
quen, lại là sự/việc ta cần biết. Biết, mà tin tưởng cho đúng cách. Biết tí chút, cũng đủ để ta 
học hỏi thêm những điều chưa từng nghe chưa từng biết. 
 
Một chút phiếm đến như vậy, để ta còn phiếm và luận-bàn nhiều hơn nữa. Luận-phiếm 
những điều ít nghe quen, nhưng cần biết, như giòng chảy được bậc thầy khác lại xác-định, 
như sau: 
 
“Khi điểm chính của sứ-điệp được tín-hữu đặt bút viết xuống, đã thấy có sự chia-rẽ giữa 
người Do-thái-giáo chủ-trương Đấng Thiên-Sai theo cách khác và những người theo đường-
lối triệt-để hơn. 
 
Và khi ấy, đã thấy xuất-hiện một nhóm/phái muốn nhận sứ-điệp này và biến-đổi nó cho cử-
tọa hiểu rộng rãi hơn. Người thì chủ-trương duy-trì Do-thái-giáo cho đúng cách, kẻ lại lo 
chống-đối đám dân ngoại đạo La Mã chiếm-đóng quê hương họ. Thế nên, họ đòi lại ngai 
triều Đavít để cai-trị Israel như vị vua đích-thực của Israel thay cho ngoại-bang đầy lấn 
lướt… 
 
Sau nhiều chống cưỡng không toại-nguyện, có nhân-vật nọ mang tên Saulô rồi đổi thành 
Phaolô mô-tả ở Tân-Ước đã cố lấy lòng mọi người hầu tạo nên phong-trào chủ-lực. Ông 
Saolô nhận thấy nơi người chủ-trương Đấng Thiên-Sai không nhượng-bộ như nhóm người 
đầy quyền-thế khả dĩ giúp ông thực-hiện tham-vọng của chính ông. Họ coi ông như mối đe-
doạ vì có lẽ ông cũng thuộc giòng-dõi Hêrôđê chăng, nên vì thế mới chối-từ không hợp-tác 
lúc đầu. 
 
Và ông Saulô quyết tạo cho mình vai-trò cốt chiếm cảm-tình của người ngoài Đạo, nên ông 
buộc lòng phải thích-nghi, mà từ-bỏ các đòi hỏi của Do-thái-giáo bắt buộc theo Đạo phải 
chịu cắt bì và kiêng ăn đồ cúng, hầu tạo cho Đạo mới của ông thêm phần hấp-dẫn. Điều này 
càng khiến nhiều người chống lại các lãnh-tụ Do-thái-giáo ở Giêrusalem… 
 
Cuối cùng, cũng lại kéo theo chuyện rạn nứt giũa người ngoại-giáo đã hồi-hướng trở về với 
nhóm/phái do ông Saulô lập ra. Điều này liên-kết ý-niệm chỉ có một Chúa duy-nhất của Do-



thái-giáo cho hợp với sứ-điệp khác nhau về Đấng Thiên-Sai, từ đó Rôma không còn cho 
phép họ được tự-do, nên họ mới phải chủ-trương Đấng Thiên-Sai sẽ giải-thoát họ bằng việc 
hy-sinh linh-đạo. Từ-vựng Thiên-Sai khi ấy được dịch sang tiếng Hy-Lạp thành “Kitô”.  
 
Và từ đó, bắt đầu dính liền với danh-xưng Kitô-hữu. Câu truyện về vị thủ-lãnh Thiên-Sai cuối 
lại đã thất-bại trong nỗ-lực đoạt ngai-triều Đavít nên đã tập-họp nhau lại để thích-nghi thời-
cuộc mà hiện-hữu. Từ đó trở đi, danh xưng “Yêshua” tiếng Aram được chuyển sang tiếng Hy 
Lạp thành “Giêsu”, là vì thế. 
 
Trong khi đó, ở Palestine, sự kình-chống vẫn tiếp-tục và đạt đỉnh cao bằng cuộc chiến 
chống lại người La Mã trong đó thành-viên của nhóm phản-loạn bị đè bẹp và các lãnh-đạo 
tôn-giáo của họ cũng thưa dần. Các trung-tâm hành-giáo đã biến dạng, nên không còn ai ở 
lại để tìm cách chọn cách khác mà thực-thi, đó là sứ-điệp của Kitô-hữu lúc đó.  
 
Và, điều này được viết xuống thành kinh-điển đã thay thế vai-trò của vị lãnh-đạo nhóm 
Thiên-Sai là Đức Giêsu được mô-tả ở Phúc âm như “Người Con của Đavít” và như người đòi 
lại ngai triều cho Israel, Sứ-điệp này được một số người Do-thái-giáo hỗ-trợ Ngài lúc đầu 
cho rằng Ngài đã được người La Mã cứu sống không bị treo trên thập-giá nữa. 
 
Những người đi theo ông Saulô, lại không thể hoà-đồng chung sống với Đế-quốc được, và 
cũng không làm sao tạo cho Đức Giêsu thành người phản-chống đế-quốc La Mã được nữa. 
Câu truyện lúc đầu mô-tả là ông Saulô đã hồi-hướng, tự hy-sinh để làm vừa lòng Thiên-
Chúa do tội loài người được.  
 
Và cứ thế, như Phúc Âm đã chép, người Do-thái-giáo, chứ không phải đế-quốc La Mã bị qui-
trách là người giết chết Đức Giêsu. Dù sứ-điệp của Đức Giêsu có ra thế nào đi nữa, thì sứ-
điệp này được thành-lập để cho phù-hợp và tránh đối-chọi hoặc xung-đột, như lời khuyên 
trong Sách cứ bảo: hãy đưa má trái cho người ta đánh, hãy trả cho Xêda những gì của 
Xêda, để rồi còn tiến xa thêm một dặm đàng…khác. 
 
Thành thử, có nói gì, thì câu truyện ban đầu vẫn là sự kình-chống đế-quốc La Mã, sau đó 
mới biến-đổi thành chuyện linh-thiêng đạo-hạnh, của Đức Kitô…” (Xem Peter Cresswell, 
The Invention of Jesus: How the Church re-wrote the New Testament, Watkins Publishing 
Limited 2013 tr. 7-10) 
 
 
Thế đó, là viết sách kể-truyện sử. Thế đây, là làm thơ hoặc hát nhạc, cũng để người đọc và 
người nghe tin và tưởng chuyện mình nói, không là sản-phẩm do mình sáng-chế. Có chế-
tạo nhiều/ít sáng-kiến, vẫn là điều người viết và người kể muốn nói điều gì đó rất “thật tình”, 
ở đời. 
 
Viết và lách, hoặc viết rồi lách, lại cũng là động-thái của nhà văn hoặc người viết nhạc, rất 
tình-thật, luôn thân-trọng động-thái chấp-nhận của người đọc và người nghe. Chẳng gì lạ, 
cũng không nghi hoặc vấn. Viết hay không, cũng chuyển-tải nhiều tình-tự hoặc tư-duy, suy-
nghĩ vẫn rất “lung” để mọi người biết. Đó, là mục-đích của bài văn lẫn nhạc-bản. 
 
Để diễn-tả một cách trầm-lắng hơn, tưởng cũng nên mời bạn và mời tôi, ta về lại với giòng 
chảy thi-ca vẫn là-đà nhiều vương vấn, lại trích-dẫn như sau; 
 
“Đêm nào học dưới trăng mờ, 
Giòng chữ hững hờ, thoảng nghe tiếng hài của em. 
Như sương lắng đọng trên thềm ngõ sau. 
Em cười đem lại cho nhau, 
Sợi tơ mớ tóc buộc vào với hoa ngâu vang. 
Ngủ quên trên sách mơ màng, 



Tập sách thơm ngoan áp má mê man gió lùa tỉnh dậy    
 
Mùi Lan chập chờn, Ẩn Lan ơi! 
Em dỗi em hơn, như những cơn buồn 
Nỗi buồn thơm lâu 
Gọi Em là đoá hoa sầu 
Là Đoá Hoa Sầu… 
(Phạm Duy/Phạm Thiên Thư) 
 
Hát thế rồi, nay mời bạn/mời tôi, ta cứ thế hiên-ngang thẳng-tiến về phía trước. Tiến nhanh, 
tiến mạnh trong chọn lựa lập-trường riêng-tư luôn mang ý-nghĩa. Ý và nghĩa, của một yêu-
thương, tin-tưởng vào nỗi-niềm “tình thật” và “thật tình” của người viết và người hát, xưa và 
nay. 
 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Có viết lách nhiều 
Cũng chỉ để chuyển-giao cho nhau 
những tâm-tình của nhiều người trong đời 
rất để đời.  



 

  

36. “Ngồi nghe anh hát thiên tình ca,” 
“Ngỡ như đất trời giao hòa. 

Và tai nghe thấy một rừng âm vang 
khúc hát dâng đời ta.” 

(Nhạc ngoại quốc – Lời Việt: Nỗi Đau Dịu Dàng) 
(Mt 23: 11-12) 
 
Mấy hôm nay, gặp ngày trời mây trong sáng, mà lại nghe anh/chị hát khúc “thiên tình ca” 
như thế thì bần đạo đây thấy đời bỗng nhiên tuyệt đẹp. Đẹp nhiều và đẹp lắm, chí ít là khi 
thấy câu hát những ca-tụng “đất trời giao-hoà”, “một rừng âm vang khúc hát dâng đời ta”, 
nữa.    
 
Chả nói giấu gì bạn đọc và cả những bạn không chịu đọc, rằng thì là: đất trời của ta, ít khi 
nào chịu giao hoà, hết ráo trọi. Và, rừng của ta cũng ít khi “âm vang khúc hát dâng đời” 
người và đời ta, bao giờ hết. Gọi là ít khi nghe như thế, rồi lại nghe câu hát tiếp những lời 
“bóp nát” rất như sau:  
 
“Bóp nát sức sống em bằng tiếng ca” 
“Bóp nát sức sống em qua điệu nhạc 
Bằng lời dịu dàng anh giết em, giết chết trái tim em 
Bằng tiếng ca ru em trong u mê, và xót xa nhắm mắt với nỗi đau 
Ngọt lịm da.” 
(Nhạc ngoại quốc: Killing me softly with his song) 
 
Nghe nhạc ngoại quốc có giòng nhạc thong thả rất êm ả chứ đâu “lã chã” đầy những lời 
“bóp nát sức sống”, đến như thế. May thay! Mấy câu tiếp nghe cũng không đến nỗi nào, như 
sau: 

 
Cỏ cây muôn loại đều hân hoan 
Nhưng riêng em tưởng như anh 
Bóp nát sức sống em bằng tiếng ca 
Bóp nát sức sống em qua điệu nhạc 
Bằng lời dịu dàng anh giết em, 
giết chết trái tim em 
Bằng tiếng ca ru em trong u mê, 
và xót xa nhắm mắt với nỗi đau 
Ngọt lịm dạ.” 
(Nhạc ngoại quốc: Killing me softly with his song- bđd) 
 
Kể lể hơi dài giòng như thế, là để dẫn nhập đôi câu quyết bảo rằng: trong đời người, và cả 
đời nhà Đạo, lại có nhiều điều nghe qua bỗng thấy như bị “bóp nát sức sống” của mọi 
người. Thôi thì, đã trót nghe nhạc rồi, xin cứ tiếp tục nghe cho hết, rồi hẵng tính. Vậy thì, 
mời bạn và mời tôi, ta nghe tiếp cho hết nhưng câu như:  
 
Rồi khi cơn sốt đun tình tôi 
Bỗng theo cõi nhạc xa vời 
Và anh lên tiếng gọi hồn em 
đang khóc bên con vực sâu 
Hãy mau lên đường về uyên uyến 
Khi nghe thân xác nài van 
 



Giờ đây ai hát thiên tình ca 
Khiến tôi thêm nhiều xa lạ 
Lời ca âu yếm vỗ về 
êm nhưng vẫn thấy xa thật xa 
Thiếu anh khúc nhạc thành vô duyên 
Tim em vẫn còn nghe.” 
(Nhạc ngoại quốc: Killing me softly with his song) 
 
Nghe thế rồi, nay mời bạn và mơi tôi ta đi vào chuyện Đạo, có những vụ việc rất “lạo xạo” 
như sau:  
 
Vừa rồi, bần đạo gặp được ông bạn già tên là Nguyễn Văn Tạ, cựu sinh viên “Giáo Hoàng 
Học Viện ĐàLạt” đến gần bên gạn hỏi: Này, anh đã đọc bài của tác giả Ralph Woodrow hỏi 
rằng: Ông Phêrô có là vị Giáo Hoàng La Mã đâu tiên không? Anh thấy bài ấy thế nào?  
 
Nghe hỏi, bần-đạo thấy bỗng dưng chột dạ, bèn lần lữa, khất hẹn với anh bạn già rằng thì 
là: để tớ kiếm giờ đọc xong, rồi sẽ tính. Nói của đáng, đọc rồi mới thấy: Ôi thôi rồi, nồi xôi! 
Bài viết xem ra: rất ư là … nổi cộm. Thôi thì, xin bạn và tôi cứ để bần đạo đây tìm dịp thông 
và dịch cho chuẩn-xác rồi sẽ thưa thốt sau.  
 
Thôi thì, quí bạn đang đọc những hàng chữ này nếu nghe có chói tai hoặc trái khuáy thế 
nào cũng cứ xin để đó, hạ hồi phân-giải nhé. Nhưng, trước khi dịch và thuật cho thông, xin 
bầu bạn hãy cùng tôi nghe thêm câu truyện kể khá đáng kể, để cho “nhẹ lòng tướng quân”, 
rồi sẽ tính. 
 

Truyện kể, là kể những điều như sau: 
 

“Ngày 31/5/2016 vừa qua, tại bệnh viện Koln ở Đức đã có một trái tim nhỏ ngừng 
đập ở tuổi 77. Một người ra đi ở tuổi gọi là thất thập cổ lai hy, điều đó có gì để gây xôn xao! 
Vì trên hành tinh này mỗi ngày có hơn 150,000 người từ trần với nhiều nguyên nhân! 
     Nhưng đây là một tin gây rúng động cho nhiều cộng đồng, đặc biệt là người VN di 
tản hiện đang sống tại Đức, vì người đó  là Tiến sỹ Rupert Nudeck, một nhà thần học Thiên-
chúa-giáo, một nhà báo, nhà hoạt động xã hội.  
    Rupert Nudeck, ông là ai?  
   Thú thật trước đây, Anh Tri đây cũng chưa biết đến tính danh của ông, nhưng tình cờ 
 nhận một email của một cộng đồng người Việt ở Đức đang kêu gọi nhau đến dự lễ cầu 
nguyện ông vào ngày 14/6/2016, tôi mới tò mò tìm hiểu tại sao  một người Đức qua đời mà 
cộng đồng người Việt lại xôn xao báo tin và kêu gọi nhau đến nơi sẽ an táng ông để dự lễ 
tưởng niệm vậy! 
     Càng tìm hiểu về ông tôi lại càng say mê và ngưỡng mộ về những gì ông đã làm cho 
đồng bào của tôi trong thập niên1970s, khi hàng ngày ở miền Nam có hàng trăm người vượt 
biển đi tìm cuộc sống tốt đẹp hơn cho họ! 
    Thời đó, do phương tiện truyền thông bị hạn chế, cũng như tin tức về người vượt 
biên rất nhạy cảm theo quan điểm của nhà cầm quyền, nói chung chưa có face book, 
Twitter… như thời bây giờ! Nên những vụ đắm tàu, cướp biển tấn công, hãm hiếp người di 
tản, một số nước châu Á cho tàu quân đội ra xua đuổi tàu chở thuyền nhân khi vào lãnh hải 
của họ... ít người biết đến!  
     Nhưng lúc đó, ở các nước phương Tây tin tức này là thời sự, nó cũng như cảnh ta 
đang xem trên tivi mới đây về những  người dân Somali, Lybia vượt biên chết hàng loạt trên 
biển! Tình cảnh thê lương cùng đường bị xua đuổi  như tội đồ đã đánh động trái tim của tiến 
sỹ Rupert Nudert. Nó thúc đẩy ông dấn thân hành- động bằng cách kêu gọi chính quyền 
Đức, cộng đồng xã hội,tôn giáo, các  bằng hữu hãy cứu  giúp những thuyền nhân VN đang 
bị nạn như thuyền hết xăng dầu, lương thực,  chết máy,  bị cướp bóc đang lênh đênh trên 
biển!  



     Khi bị nhà cầm quyền từ chối, ông không nản lòng mà đã cầm cố ngôi nhà của mình, 
kêu gọi bạn bè thân nhân góp tiền của để đóng thuyền ra khơi cứu người Việt Nam! Câu 
chuyện về người có trái tim nhân ái này được ông Franz Alt, sau này là giám đốc đài truyền 
hình Baden kể lại vô cùng ấn tượng đối với tôi: “Ông ấy gõ cửa xin tôi phát lời kêu gọi cộng-
đồng, tôi bảo không thể làm thế được, vì một ý-kiến cá-nhân!". Ông ấy kêu gào: "Chẳng lẽ 
chúng ta cứ nhìn thảm- cảnh như vậy mỗi ngày sao?” tôi trả lời: "Tôi có thể làm được 
gì?” ông trả lời: “Tôi có thể cầm-cố ngôi nhà đang ở để khởi-sự cho chuyến đi biển”. Tôi 
đành nhượng bộ trước quyết tâm của con người này và cho ông ấy 2 phút để phát song!!! 
    Đúng vậy, sau lời kêu gọi trên đài, chỉ 3 ngày sau cả nước Đức đã hưởng ứng với số 
tiền đóng góp lên đến 1.3 triệu mác (tiền Đức thời bấy giờ)- để thuê chiếc tàu CAP 
ANAMOUR đầu tiên ra khơi vào ngày 9/8/1979 với sứ mệnh cao cả là cứu vớt người VN gặp 
nguy khốn trên biển Đông! Tiếp theo đó, là thêm 2 chiếc Cap Anamur được hạ thủy nhờ vào 
sự ủng hộ của những người có lòng từ tâm! 
     Trong thời gian 7 năm hoạt động (1979-1986) tổ chức Cap Anamour đã cứu vớt 
được 11.300 người vượt biển trên 223 chiếc ghe/thuyền và hầu hết được định cư tại nước 
Đức! Để làm được việc này chính ông, cùng với nhà văn Heinrich Boll, đoạt giải Nobel năm 
1972, cùng thân hữu đã thuyết phục thành công chính quyền Đức cho thuyền nhân Việt 
Nam được nhập-cư vào nước này! Được biết, ngoài việc cứu giúp cho người Việt; tổ chức 
do ông sáng lập đã có nhiều hoạt động giúp đỡ nạn nhân chiến cuộc tại Somali, châu Phi, 
Afganistan, Pakistan. Để tỏ lòng trân trọng công lao to lớn của ông mà nhà cầm quyền Đức 
đã tặng ông huân-chương Chevalier cao quý, nhưng ông đã hai lần từ chối nó.  
    Chính ông đã đánh động lương tâm nhiều người, trong đó có người Mỹ và người Việt 
Nam sống tại Mỹ! Năm 1979, chính tổng thống Mỹ Jimmy Carter đã ra lệnh cho 5 tuần-
dương-hạm đi cứu-vớt các thuyền-nhân và cho họ được nhập cư vào đất Mỹ! 
    Hãy tưởng tượng, từ 11.300 người suốt từ năm 1979 đến nay cũng gần 40 năm, số 
người như thế đã tăng lên biết bao nhiêu? Nếu tính luôn việc họ bảo-lãnh người thân từ Việt 
Nam sang, thì hẳn có hàng chục ngàn số phận đã đổi thay từ cơ-duyên này! 
    14/6 năm nay, sẽ diễn ra lễ tưởng-niệm một con người vĩ-đại, nói như lời của ông thị-
trưởng thành-phố nơi ông qua đời, rằng: "ông Rupert Nudeck đã làm công việc cao-cả của 
con người, là cứu- vớt nhiều mạng người. Nước Đức rất tự-hào về ông!" 
      Sẽ còn nhiều người Việt-Nam và con cháu họ chịu ơn cứu-tử của ông từ khắp nơi 
trên nước Đức đến dự lễ tưởng-niệm! Sẽ có nhiều lời tri ân, cảm phục tấm-lòng nhân ái của 
ông! Riêng tôi, dù không là thuyền nhân trên các chuyến tàu thập-tử-nhất-sinh đó, tôi vẫn 
ngưỡng mộ ông như một nhân cách cao quý, một trái tim vĩ đại! Ông sẽ sống mãi trong lòng 
của những người tử tế biết trân quý tinh cảm, có lòng nhớ!  

Tôi cũng muốn chia xẻ thêm tin về thời niên thiếu của ông: Lúc còn bé, thời 
đệ nhị thế chiến, ông và gia đình đã nhỡ một chuyến tàu tỵ nạn và chuyến tàu xấu số đó 
trúng thuỷ lôi của hồng quân Liên-xô chìm ngoài biển mang theo hơn 9000 người. Có lẽ biến 
cố này đã gây ấn tượng lớn với cậu để khi trưởng thành nó đã thôi thúc ông làm nghĩa cử gì 
đó cho nạn-nhân trên biển cả chăng? 
    Vĩnh-biệt tiến-sỹ Rupert Nudeck! Ông đã ra đi về nơi thanh-nhàn sau khi làm được 
công việc tốt đẹp của Thượng-Đế, là: đem sự sống lần thứ hai cho hàng chục ngàn người! 
Và nhờ đó ông trở thành bất-tử!” (Anh-Tri 7/6/2016)  
 
Với nhà Đạo, thì chắc hẳn Ts Rupert Nudeck đã là thánh-nhân được sống cạnh bên Thiên-
Chúa ngay khi ông nhắm mắt lìa đời! Ghi lại câu truyện về bậc vĩ-nhân rất ân-cần với nhiều 
người, là để sánh-ví và tưởng/nhớ các vĩ-nhân khác, trong đời người. Chí ít, là đời người đi 
Đạo. Nói xa/nói gần, chi bằng nói thẳng/nói thật. Và, nói thật đây, là nói về vĩ-nhân nhà Đạo 
mà mọi người có thói quen gọi ngài là Đức Giáo Tông, hay Đức Giáo-hoàng của La Mã.  
 
Nói về Giáo hoàng của nhà Đạo, nhiều người vẫn nói nhiều và nói quá lời, để đến nỗi quên 
cả lịch-sử hoặc sự-tích về nhân-vật vĩ-nhân, vĩ-đại ấy. Nên, hôm nay, có đề-nghị với tôi và 
với bạn, rằng: ta nên có một chút gọi là “đôi giòng lịch-sử” cũng rất lịch-sự để rồi nói thật và 
nói thẳng về nhân-vật mà ta quen gọi là Đức Giáo-Tông hay Giáo-hoàng của Công-giáo, 
như sau: 



 
“Theo đạo-lý/tín-điều của Công-giáo thì “đầu não” của Giáo-hội ở dưới thế và là người kế-vị 
của thánh Phêrô. Vốn tin là thế, người đi Đạo cứ nghĩ là Đức Kitô đã chỉ-định thánh Phêrô là 
vị Giáo-hoàng tiên-khởi và đã đi Rôma nhậm-chức cùng làm việc tại nơi đó, suốt 25 năm. 
Nhưng, hỏi rằng sách thánh có chỗ nào nói về chức-năng của vị Giáo-hoàng, hoặc Giáo-
Tông như thế không? Và, tín-hữu thời tiên-khởi có công-nhận thánh Phêrô là thế chứ? 
 
Ngược lại, Kinh thánh rõ ràng cho thấy rằng: khi xưa, thành-viên Hội-thánh đều có chức-
năng đồng đều, và Đức Kitô mới là “đầu não” của Giáo-hội mọi thời, chứ không phải Đức 
Giáo Hoàng, như thánh Phaolô có viết ở thư Êphêsô đoạn 5 câu 23. 
 
Trong Tân Ước, có lần thánh Giacôbê và Gioan đến gần Đức Giêsu hỏi xin Ngài cho mỗi vị 
được ngồi bên phải và bên trái Ngài nơi Vương-quốc của Ngài. Nên nhớ, ở các nước Đông-
phương, hai vị bộ-trưởng quan-trọng đều ngồi bên tay phải và tay trái của nhà vua.  
 
Giả như điều mà Đạo Công-giáo La Mã chúng ta nói đúng, thì: xem ra Đức Giêsu đã phải 
cắt nghĩa là Ngài đã dành chỗ bên tay phải cho ông Phêrô và không có ý-định đặt ai bên tay 
trái hết.. Nhưng ở đây thì ngược lại, câu trả lời của Ngài ở Tin Mừng theo thánh Mác-cô rày 
đã viết:  
      
“Hai người con ông Dêbêđê là Giacôbê và Gioan đến gần Đức Giêsu và nói: "Thưa Thầy, 
chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây." Ngài hỏi: "Các 
anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì?" Các ông thưa: "Xin cho hai anh em chúng 
con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh 
quang."  
 
Đức Giêsu bảo: "Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp 
uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không?" Các ông đáp: "Thưa được." Đức 
Giêsu bảo: "Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em 
cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng 
Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được." 
 
Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: "Anh em biết: những người được coi là thủ lãnh các dân 
thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng 
giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục 
vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì Con Người đến 
không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá 
chuộc muôn người." 
 

Thế nhưng, người Công-giáo chúng ta lại được giới-chức trong Đạo dạy bảo rằng: thánh 
Phê-rô được ở vào vị-trí gọi là toàn Giáo-hội được dựng xây trên vị-trí của ông. Câu kinh-
thánh mà Giáo-hội Công-giáo vẫn qui về là đoạn Phúc Âm thánh Mátthêu đoạn 16 câu 18 
như sau: 
 

“Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Đá Tảng, trên tảng đá này, Thầy 
sẽ xây dựng Hội Thánh của Thầy, và quyền-lực tử-thần sẽ không thể thắng nổi.”   
 
Xét kỹ câu này, ta sẽ thấy là Giáo-hội của Chúa không dựng-xây trên thánh Phêrô mà trên 
Đức Kitô. Ở giòng chữ trước câu ấy, Đức Giêsu có hỏi các môn-đệ Ngài xem thiên-hạ nói 
Ngài là Ai? Có người bảo: là, ông Gioan Tẩy Giả, có người nói là ngôn-sứ Êlya; người khác 
lại cho rằng Ngài là ngôn sứ Giêrêmia hoặc một trong các Tiên-tri của thời trước đó.  
 
Khi ấy, Đức Giêsu mới hỏi: “Thế còn anh, anh bảo Ta là ai?” Nghe lời này, ông Phêrô mới 
thưa: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên-Chúa Hằng Sống.” Và khi đó, Ngài mới bảo cùng thánh 
Phê-rô rằng: “Anh là Đá (“Petros”, tiếng Hy-Lạp gọi đây là viên đá, hòn đá) và trên đá này 



(chữ “đá” đây là: “Petra”, tiếng Hy-Lạp là “tảng đá”, tức: thứ đá tảng thật lớn của “sự thật” mà 
thánh Phêrô vừa bày-tỏ), Ta sẽ dựng-xây Giáo-hội của Ta.”  
 
Đá tảng, mà trên đó Giáo-hội đích-thực được dựng-xây đã nối-kết với câu nói của thánh 
Phêrô, tức câu trả-lời, rằng: “Thày là Đức Kitô” và như thế là nền-tảng đích-thực trên đó 
Giáo-hội được dựng-xây chính là Đức Kitô, chứ không phải thánh Phêrô. 
 
Ngay đến thánh Phêrô cũng tuyên-bố rằng Đức Kitô là tảng đá khổng-lổ làm nền-tảng ở thư 
thứ I Phêrô đoạn 2 câu 4-8 và ở sách Công-vụ Tông-đồ đoạn 1 câu 11, 12 cũng nói như 
sau: 
 
“Anh em hãy tiến lại gần Đức Kitô, tảng đá sống-động bị người ta loại-bỏ, nhưng đã được 
Thiên-Chúa chọn lựa và coi là quý giá. Hãy để Thiên-Chúa dùng anh em như những tảng đá 
sống-động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng-liêng, và hãy để Thiên-Chúa đặt anh em làm 
hàng tư-tế thánh, dâng những lễ-tế thiêng-liêng đẹp lòng Ngài, nhờ Đức Giêsu Kitô. Quả 
thật, có lời Kinh Thánh chép: Này đây Ta đặt tại Sion một tảng đá quý được lựa-chọn, làm 
đá tảng góc tường: kẻ tin vào đó sẽ không phải thất-vọng. Vậy vinh-dự cho anh em là những 
người tin, còn đối với những kẻ không tin, thì đá mà thợ xây loại bỏ đã trở nên đá tảng góc 
tường, và cũng là tảng đá làm cho vấp, tảng đá làm cho ngã. Họ đã vấp ngã vì không tin vào 
Lời Chúa. Số-phận của họ là như vậy.” (1P 2: 4-8) 
 
Thật ra thì, mãi cho đến thời của Giám-mục Calixtô từng là Giám-mục thành La-Mã từ năm 
218 đến 223, đoạn phúc-Âm trên đây của thánh Mát-thêu mới được sử-dụng để xác-chứng 
là Giáo-hội được dựng-xây trên thánh Phê-rô và từ đó Đức Giám-mục thành La Mã được gọi 
là vị kế-tục thánh Phê-rô trong chức-vụ này. 
 
Để ý kỹ các đoạn Kinh-thánh nói về thánh Phêrô, ta thấy rõ-ràng thánh-nhân đây chưa từng 
là Giáo-Hoàng bao giờ hết. Hơn nữa, xét từng luận-điểm ở bên dưới, ta còn thấy rõ hơn, 
rằng: 
 

1. Thánh Phêrô là người có gia-đình. Điều này không phù-hợp với vai-trò của Đức 
Giáo-chủ của Công-giáo. Các đoạn Kinh-thánh như Mátthêu đoạn 8 câu 14, và nhất 
là đoạn thư thứ nhất Côrintô ở đoạn 9 câu 5, thánh Phaolô có nói rằng các tông-đồ 
đều có vợ.  

2. Thánh Phêrô không bao giờ để mọi người cúi gập người chào thánh-nhân. Điều này 
thấy rõ nhất khi ông Cornêliô phủ-phục kính-cẩn thánh nhân (x. Cv 10: 25, 26) 

3. Thánh Phêrô không đặt truyền-thống ngang tầm mức với Lời Chúa, Ngược lại, 
thánh-nhân ít tin vào truyền-thống của các tổ-phụ như có viết trong thư thứ nhất 
Phêrô đoạn 1 câu 18. 

4. Thánh Phêrô không là Giáo-hoàng, bởi thánh-nhân chưa từng đội vương-miện hoặc 
mũ/mão Giáo-hoàng bao giờ hết. Ở thư thứ nhất Phêrô đoạn 5 câu 4, tác-giả giải-
thích rõ rằng: “Khi Vị Mục-Tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh triều thiên vinh 
hiển không bao giờ hư nát.” 
 

Quả là, vào những ngày đầu của Giáo-hội, thánh Phêrô đã có địa vị cao-cả trong hàng các 
thánh tông-đồ. Thánh-nhân luôn dẫn đầu đội ngũ các tông-đồ và là người cất lời giảng rao 
đầu tiên vào Lễ Ngũ Tuần sau khi Thánh Thần Chúa đổ tràn ơn mưa-móc xuống trên 3000 
người có mặt. Nhưng, không có chỗ nào trong Kinh Thánh nói rằng thánh Phêrô là Giáo-
hoàng tiên-khởi hoặc là Giám mục của các Giám mục trên thế-giới hết. 
 
Thật ra thì, dù thánh Phêrô đứng đầu danh-sách các thánh Tông-đồ, nhưng thánh Phaolô 
mới là người có tác-vụ thừa-sai cao-cả nhất. Chẳng hạn, về việc viết Tân Ước, trong khi 
thánh Phaolô viết lên khoảng 100 chương gồm 2,325 câu, thì thánh Phêrô chỉ viết có 8 
chương bao gồm 166 câu mà thôi. 
 



Đằng khác, nói theo Kinh thánh, không có chứng-cớ nào quả-quyết rằng: thánh Phêrô từng 
đi gần đến Rôma! Mà, Tân Ước chỉ nói cho ta biết thánh-nhân mới đến Antiôkia, Samaria, 
Joppa, Cêsarê và vài nơi khác chứ không phải Rôma hoặc La-Mã. Nếu các tác-giả Tân Ước 
đã quên sót không đề-cập, thì đây quả là lãng quên thê-thảm chưa từng thấy, bởi Rôma 
(hoặc La-Mã) là thành-phố quan-trọng vào bậc nhất, với thế-giới…” (X. Ralph Woodrow, 
Was Peter the First Pope? Trong cuốn “Babylon Mystery Religion”, Ralph Woodrow 
Evangelistic Association, Inc. 1966 tr. 74-78)   
 
Nói thế rồi, nay ta đi vào vùng trời truyện kể để xem thiên-hạ có kinh-nghiệm gì về các bậc 
trưởng-thượng nào khác, trong đời hay không.  
 
Truyện rằng: 
 
“Ông bà nọ tên là Quỳnh có 4 người con, 2 trai 2 gái. Hai đứa trai là bác sĩ y khoa, còn 2 
đứa gái, một là dược sĩ và một nha sĩ. Khoảng thời gian khi đứa con gái út vừa rời trường 
trung học thì 2 vợ chồng ông ly dị, và chỉ một năm sau, bà đã tái giá với một bác sĩ Mỹ già 
đã về hưu. 
 
Vì mục đích chính trong đề tài này nói về chữ “hiếu”, nên tác giả xin phép không trình bày lý 
do vì sao 2 vợ chồng ông bà Quỳnh lại ly dị. 
 
Ông Quỳnh là một nhà thương gia tài giỏi, thành công ngay từ hồi còn ở Việt Nam. Khi sang 
tới Hoa Kỳ thì ông tiếp tục xây dựng lại sự nghiệp thương mại, và mọi sự còn thành công 
nhiều hơn hồi ông còn ở Việt Nam. Chả thế mà vợ ông không cần phải đi làm việc, chỉ ở nhà 
và phụ giúp ông săn sóc 4 đứa con cho tới khi chúng khôn lớn, 3 đứa học hành thành tài và 
một đứa út ra trường trung học với hạng tối ưu. Gia đình ông quả là một hình mẫu mà bất cứ 
cặp vợ chồng nào cũng mong muốn. 
 
Sau một năm sau ngày vợ chồng ly dị, ông bị bệnh nặng không đi đứng bình thường và 
không thể tự săn sóc vệ sinh cho mình. Ông phải vào sống trong một “nursing home” vì 3 
đứa con lớn đều đã lập gia đình, còn đứa út thì được học bổng phải đi học xa nhà. Về vấn 
đề vật chất, quả thực ông không thiếu thốn bất kể thứ gì, nhưng về mặt tinh thần thì ông có 
tâm sự cho tôi biết rằng ông rất cô đơn. Đứa con út bận học hành ở xa, một năm chỉ có thể 
về thăm ông tối đa là 2 lần. Còn 3 đứa lớn, mặc dù sống chung một thành phố với ông 
nhưng chúng chỉ đến thăm ông mỗi tháng 1 lần, mỗi lần từ 30 đến 60 phút. Chúng nó viện 
đủ mọi lý do như bận rộn công việc, con cái… 
 
Có lần, ông tâm sự với những giọt nước mắt chảy dài trên hai gò má gầy gò, nhăn nheo: 
“Thầy có biết không, lắm lúc tôi ngồi một mình nghĩ lại, cả một cuộc đời của tôi làm việc vất 
vả để kiếm đủ tiền mang về nhà phụng dưỡng cha mẹ già của mình. Cho đến khi cha mẹ tôi 
qua đời, sau đó 2 năm tôi mới lập gia đình và vợ tôi sinh cho tôi được 4 người con. Tôi lại 
làm việc vất vả, cố gắng kiếm được nhiều tiền hơn trước để cho vợ và 4 con của tôi được vui 
hưởng một cuộc sống sung túc, không thiếu thốn bất cứ một thứ gì, không thua kém bất cứ 
ai. Thế mà bây giờ Thầy thấy đấy, tôi thân tàn ma dại, bị vợ bỏ, con cái không đoái hoài gì 
đến, một mình lủi thủi trong viện dưỡng lão. 
 
Ba đứa lớn, cả tháng chúng mới tới thăm tôi một lần chớp nhoáng, đến cho có lệ. Còn đứa 
út nó bận học hành tôi không trách cứ. Không biết kiếp trước tôi có làm điều gì ác độc, hay 
cha mẹ tôi có làm gì sai quấy không mà ngày hôm nay tôi phải chịu cảnh này. Nhiều khi 
buồn quá tôi chỉ muốn chết sớm ngày nào tốt ngày ấy...” (Truyện kể ở trên mạng rất hà rầm, 
tha hồ đọc).  

  
Mỗi người mỗi ý và mỗi cảnh, nhà Đạo của ta vẫn cứ dạy: mọi sự là do thánh-ý Chúa. 
Nhưng, tận thâm-tâm, ta có tin thế không hay chỉ là lời an-ủi, một hy-vọng? Hôm nay, về với 



Hội-thánh Chúa lại có người hỏi là: thánh Phêrô có là Giáo-Hoàng đầu-tiên không, dù có 
hay không, tưởng cũng không nên quên lời vàng Kinh Sách vẫn bảo rằng: 
 
“Anh em cũng đừng để ai gọi mình là lãnh-đạo,  
vì anh em chỉ có một lãnh-đạo, là Đức Kitô.  
Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải là người phục vụ anh em.  
Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống;  
còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.”   
(Mt 23: 11-12) 
 
Thành ra, cứ như lời dặn của Đấng Thánh hiền trên đây, hẳn bạn và tôi, ta lại cũng quyết-
tâm coi nhau như ngang-hàng, cùng một cấp. Không ai hơn ai. Cũng chẳng có ai thua thiệt, 
làm bề tôi của ai. Nhưng, hãy cứ tay trong tay hướng về phía trước mà sống nhanh, sống 
mạnh, sống vững chãi trong niềm tin của người đồng đồng Đạo, và đồng hàng. 
 
Nghĩ thế rồi, hãy cứ hiên ngang hát lên ca-từ rất “hết biết” hoặc đáng sợ, ở trên mà rằng: 
 
“Ngồi nghe anh hát thiên tình ca, 
Ngỡ như đất trời giao hòa. 
Và tai nghe thấy một rừng âm vang 
khúc hát dâng đời ta. 
Cỏ cây muôn loài đều hân hoan, 
Nhưng em tưởng như anh 
Bóp nát sức sống em bằng tiếng ca 
Bóp nát sức sống em qua điệu nhạc 
Bằng lời dịu dàng anh giết em, 
giết chết trái tim em 
Bằng tiếng ca ru em trong u mê, 
và xót xa nhắm mắt với nỗi đau 
Ngọt lịm dạ…” 
(Nhạc ngoại quốc: Killing me softly with his song) 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Có những lúc  
Thấy đời người và đời mình 
Cũng nản chí nam nhi 
Vì những chuyện như thế. 
Nhưng không sao.  



 

  

37. “Tình đã len trong mầu nắng mới,” 

Lòng anh buồn vời vợi em ơi 
Niềm ái ân rung động trên môi 

Tình đâu khôn lựa nên lời thắm tươi.” 
(Nhạc: Phạm Duy/Lời: Lưu Trọng Lư – Thú Đau Thương) 

 
(Rm 5: 2-5)  
 
Vào lúc bần-đạo ngồi viết những giòng chữ này, thì bên ngoài trời đất rất Sydney đang đi 
vào những ngày đầu Xuân, tiết trời thật dễ chịu có ánh nắng chan-hoà với không khí nhẹ êm 
mà lại phải nghe đi nghe lại, dù rất hay, những lời ca về một Thú đau thương” tơi bời dù thật 
tuyệt ở đêm nhạc “Hát Cho Nhau nghe” ở Sydney hôm 03/7/2016 như sau:   
  
“Ðã héo lắm nụ cười trong mộng 
Ðã mờ dần hình bóng thân yêu 
Ðã lam tím cả cảnh chiều 
Trong hồn lặng đã hiu hiu mộng tàn 
Ðể gối chăn nằm yên chốn cũ 
Hãy lịm người trong thú đau thương. 
 
Tình đã không một lần nữa tới 
Nhìn nhau buồn vời vợi em ơi  
Rượu ái ân em cạn trên môi 
Lệ anh xin nhỏ nên lời đắng cay. 
 
Hãy xếp lại muôn vàn ân ái 
Ðừng thương nhau đừng ái ngại nhau 
Thuyền yêu không ghé bến sầu 
Như đêm thiếu phụ bên lầu không trăng 
Thành kiếp sao còn băng mãi mãi 
Ðể lòng buồn mãi mãi không thôi.” 
(Phạm Duy/Lưu Trọng Lư – bđd) 
 
“Kiếp sau không còn băng mãi mãi, để lòng buồn mãi mãi không thôi” ư? Khiếp! Sao mà 
buồn đến thế? Phải chăng là, “thú đau thương” vẫn là cái thú rất buồn sầu của đời người, 
rất nên nỗi?  
 
Vâng. Thú gì thì thú, có đau thương mãi mãi hay “thuyền yêu không ghé bến sầu” đi chăng 
nữa, vẫn chỉ là những chuyện ở tiểu-thuyết hoặc truyện kể về cuộc đời chứ chẳng phải là 
cuộc đời chính-hiệu, mãi thế đâu. Không tin ư? Mời bạn và mời tôi, ta cứ ghé mắt nhìn vào 
Lời Vàng bậc thánh-hiền từng khẳng-định, như sau: 
 
“Nhưng 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.  
Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng,  
vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Ngài vào lòng chúng ta,  
nhờ Thánh Thần mà Ngài ban cho chúng ta.” 
(Rôma 5: 2-5)  



 
Tương-quan ta có đối với nhau, không chỉ là các giao-dịch qua đó ta chuyển-tải cho nhau 
các sự/việc cùng lợi ích rất tích-cực mà thôi. Nhưng còn là chốn miền trong đó người người 
hành-xử với nhau và cho nhau rất độ-lượng theo cung-cách cho đi chính con người mình. 
Và, người người còn đại-độ đến mức-độ tha-thứ cho nhau khi gặp sự xấu mình vẫn áp-đặt 
vào nhau và cho nhau như thế. 
 
Tương-quan ta có với nhau như thế, sẽ là và vẫn là những gì duy-trì được tình-yêu 
thương/mẫn cảm của con người đối với con người, trong mọi tình-huống cuộc đời, rất hôm 
nay. 
 
Có tương-quan là có đời sống chung-đụng giữa người cận thân và cận lân, không phải lúc 
nào cũng tốt đẹp, hoặc trôi chảy như truyện kể ở bên dưới: 
    
“Tôi đón cha lên thành phố. Nếu nói là đón mẹ lên thì thích hợp với hoàn cảnh hơn. Nhưng 
mẹ tôi đã xa cõi đời từ lúc tôi lọt lòng. Sự ra đi của mẹ, trong thâm tâm tôi vẫn luôn là một sự 
đánh đổi quá khắc nghiệt của tạo hóa, mà nỗi đau đớn còn dành lại một vị đắng ở đầu môi. 
Và người ở lại phải sống tốt cho cả hai phần đời. Tôi đã có thật nhiều cố gắng. 
 
Cha tôi, người đàn ông lam lũ. Cha gầy, gầy lắm, mà không phải chỉ gầy do sức khỏe, mà 
thời gian đã ngấm dần trong từng thớ thịt cha, già cỗi và yếu ớt. Người đàn ông cô độc ngần 
ấy tháng năm của tôi. 
 
Bao nhiêu lần ôm cha ngủ. Từ bé, lúc lớn lên đi xa trở về, hay khi tôi đi làm có tiền thường 
gọi điện cho ông:“cha, lên thành phố với con, con lo được mà”. Ông hỏi dò “có thiệt không 
đó, cu con, không để tiền cua gái hả?” Rồi ông cười khà khà. Hôm sau đã có mặt ở nhà tôi. 
Mang nào gà, nào vịt, nào trái cây. Và không quên mang theo một cúc rượu để cha con 
nhâm nhi.  
 
Nhưng sao lần này, nằm cạnh ông, nhìn ông ngủ, tôi …tôi không diễn tả nỗi cảm xúc của 
mình. Nước mắt ở đâu cứ như nước sôi đang đun trào, cứ thế đẩy vung mà ra. Chắc vì tôi 
mới được làm cha, chắc lẽ thế. 
 
Tôi lấy vợ rất muộn. Vợ là người thành phố, con nhà danh giá. Nhưng với nỗ lực và cố gắng 
của mình, tôi độc lập về kinh tế, không phải dựa bóng nhà vợ. 
 
Khi mọi người quây quần quanh thằng Mỏ(con trai yêu quý của tôi), nhìn nó kháu khỉnh 
đáng yêu quá. Nhà vợ rất đông người tới. Ai cũng đòi được bế thằng Mỏ nụng nịu. Bà ngoại 
thằng Mỏ (là người rất khó tính) nói “ông Nội bế cháu đích tôn một chút này”, cha đưa tay ra 
định bế thì bà ngoại khựng lại. 
 
“Trời ơi, tay ông nội sao thế, thế thì hỏng da của cháu mất….”. Bà ngoại giữ thằng Mỏ lại 
trong lòng, vừa nói vừa nhìn bàn tay cha tôi dò xét. 
 
“Ờ….vâng, tôi lỡ…để tôi…đi rửa..”. Cha tôi ấp úng rồi đi ra nhà sau để rửa tay. 
 
“À, chắc ông mới làm than đó má”. Tôi nói đỡ, rồi theo cha ra sau. Mọi người lại xúm lại đòi 
bế thằng Mỏ. Cha tôi rửa tay, và đúng là ông làm than thật. Tức là ông phơi mớ than củi 
mang từ quê lên để cho vợ tôi nằm hong, khỏi nhức mỏi đau lưng sau này. Nhưng ông làm 
xong từ sáng sớm rồi kia mà, lẽ nào cha tôi đã già nên lẫm cẫm rồi, chẳng còn nhớ mà rửa 
tay nữa. Cha ơi… 
 
Thấy ông đứng cặm cụi rửa tay, khó nhọc. Tôi tiến lại “cha, để con rửa cho cha”. 
 



“Thôi đi cu con, hồi bé cha rửa tay rửa chân cho mày, giờ học đòi à, nhưng chưa đến lúc 
đâu….”. 
“Đưa con coi nào”, tôi giằng lấy tay ông. Trời ơi, hai bàn tay ông chai sần, những lớp da bị 
tróc mẻ, nham nhỡ đỏ lừ. 
 
“Cha bị sao thế, cha đừng rửa bằng xà bông nữa”…Tôi nói. 
“Ờ, hồi trước, hồi trẻ ấy, cha mày đi xây, bị xi ăn, bị dị ứng. Hôm qua tao thấy trước sân nhà 
mày có chỗ bị hỏng, tao hòa ít xi gắn lại. Ai ngờ lâu thế mà nó cũng bị lại…” 
 
Ông nói rồi lững thững đi vào. Vừa đi vừa chùi chùi hai bàn tay vào áo, cái dáng còng còng 
như oặn trĩu bởi yêu thương. Cha bước đi không còn vững nữa rồi, năm tháng ơi.….. 
 
Là trưởng phòng kinh doanh một công ty, tôi đi tối ngày, tranh thủ chạy về lúc trưa, lúc tối 
muộn. Nên cha làm gì, mọi người làm gì tôi cũng không rõ hết. Nhà tôi ở ngoại ô. Có một 
khoảng sân nhỏ, trồng một ít cây cối. Trong những tháng ngày này, được làm cha, được 
sống trong cảnh gia đình sum vầy thế này. Tôi ngỡ cuộc đời như một giấc mơ. Hay đúng 
hơn là cuộc đời ai rồi cũng đến lúc sống đúng như một giấc mơ, khi đã cố gắng thật nhiều. 
 
Từ chuyện bàn tay, mà cha chưa bế cháu Mỏ một lần nào. Không chỉ vì ánh mắt e dè của 
bà ngoại thằng Mỏ. Mà có lẽ ông tự ái(bệnh người già mà), ông muốn mọi người được vui. 
Và hơn hết ông thương thằng Mỏ, như bà ngoại nói “da cháu còn nhạy cảm, như thế là 
không tốt”. Tôi cũng chỉ im lặng. Vì nghĩ mọi thứ đều hợp lý. Hay tại vì cha là đàn ông(yêu 
thương để trong lòng), ít ra cha cũng không như bà ngoại, khi một ngày không ẵm thằng Mõ 
vài lần nũng nịu là ăn cơm không nổi. 
 
Thế là cha tôi, ngày ngày lầm lũi ngoài khoảng sân nhỏ. Ông nấu nước Vằng (một loại lá 
cho người đẻ uống rất tốt), ông quét sân, thỉnh thoảng qua chỗ mấy ông già cùng khu phố 
ngồi chơi. Rồi lại thỉnh thoảng về ngắm thằng Mỏ. Vợ tôi còn bảo “ở nhà ông còn giặt cả tả, 
quần áo cho Mỏ”.  
 
Mặc dù có bà ngoại, hay mấy cô em vợ tôi, mà họ toàn giặt máy. Nhưng khi chưa kịp bỏ vào 
máy là ông lại bê đi giặt tay. Bà ngoại cũng không muốn ông phiền lòng, nên cũng đành im 
lặng. Nhưng tôi biết sau đó bà ngoại lại lén bỏ vào máy giặt lại, may mà bà không để cha 
biết…. 
 
Thời gian cứ thế trôi đi, cuộc sống bình lặng êm đềm. Nhưng tình cảm trong tôi đang dậy 
sóng, vì từ Cha thiêng liêng, mỗi lúc vợ hay bà ngoại bế thằng Mỏ đều chỉ vào tôi bảo “gọi 
ba đi, ba ba, ba ba”. Thằng bé chỉ nhìn rồi cười, đáng yêu vô vàn vô tận. 
 
Cho đến một ngày, khi tôi đang đi công tác tỉnh, vợ gọi điện “chồng, về nhà đi, ông nội vào 
viện rồi”. Tôi về ngay, về liền. Cha tôi đứng lên chiếc ghế đẩu để phơi tả cho thằng Mỏ, bị 
trượt ngã. Khi tôi về đến nơi ông đã tỉnh, bác sĩ bảo chỉ bị chấn thương nhẹ, cần điều trị vài 
ngày là hết. Tôi thở phào. Bà ngoại và vợ nhìn tôi ái ngại. 
 
Tôi về nhà lấy đồ cho cha. Tôi lục túi của ông. Một ít quần áo, một tút thuốc quê đã hút phần 
nữa (cha tôi nghiện thuốc lá). Và…một cuốn sổ, nhỏ bằng lòng bàn tay, màu nâu cũ kỹ, một 
chiếc bút được kẹp ở giữa. Tôi tò mò, tôi mở nó ra, mở ngay trang đang kẹp bút. Tôi đọc: 
 
“Vậy là cháu nội tôi đã chào đời được một tuần. Nhìn con trai vui, mới biết mình đã già, đã 
sống hết phần đời mình mất rồi. Buồn vui lẫn lộn. Khi về bên kia gặp vợ, có thể an lòng. 
Nhưng mà sao già này buồn quá. Muốn được ôm thằng Mỏ vào lòng quá. Mà….Già này nhớ 
những tháng ngày xưa, khi vợ bỏ lại hai cha con ra đi, một mình nuôi con trai. Một mình bế 
nó trên tay, một mình cho nó uống sữa, một mình ru nó ngủ, trong đêm thâu. Ôi mới như 
hôm qua đây thôi, mà sờ lên mái tóc đã bạc trắng mất rồi. Con trai à, cháu Mỏ à, già này 
yêu hai cu lắm….Bàn tay chết tiệt này,sao mày lại giở chứng đúng lúc thế….” 



 
Tôi lật tiếp những trang viết đầu, những ngày tháng đầu đời: 
“Vợ anh nhớ em, nhớ nhiều…anh không có gì để ví được”…. 
“Em yên lòng, anh sẽ nuôi con, anh sẽ sống cho cả hai cuộc đời, anh sẽ làm được…” 
“Vợ, anh không chịu được nỗi đau này…..” 
“Vợ ơi…” 
 
Dài lắm, tôi đọc mãi, đọc mãi, đến lúc những dòng chữ ngoệch ngoạc của cha nhòa đi bởi 
nước mắt tôi nhỏ xuống. Tôi mới dừng lại. Cha viết nhật ký. Ông giấu tôi kỹ quá, giấu tài 
quá. Đàn ông như cây Lim cây Táu, mà tâm hồn ông như Liễu như Mai, rũ xuống vì yêu 
thương, rũ xuống vì tình cảm, rũ xuống vì cô độc. Ôi, cha già của con! 
 
“Anh ơi làm gì lâu thế, làm đưa đồ vào cho nội thay đi, anh còn ngủ ư”. Vợ tôi kêu vọng lên 
lầu. 
“Ờ…anh biết rồi….”. Tôi quẹt nước mắt. Gấp nhật ký của cha, bỏ lại cẩn thận. 
 
Tôi phải lén đi ra, bởi không muốn ai nhìn thấy mình đang khóc, rồi phi ngay xe tới bệnh 
viện. Cứ tưởng được làm cha, cảm thấu được nổi thương xót khi cha mình đã ở tuổi xế 
chiều. Nhưng mà, thực sự giờ tôi mới nghiệm ra một điều, là với cha mẹ, dù mình có đi mòn 
cả lối đời cũng không thể nào thấu hết những tình thương yêu mà họ dành cho con cái. 
Không thể hết được đâu. Cho nên, dù ở vị trí nào, cũng chỉ biết sống cho tốt, cho thật tốt, 
thế mà vẫn cảm tưởng như tình cảm mình đáp lại cho mẹ cha cũng chỉ là gáo nước giữa 
đồng khô nắng cháy mà thôi. Những hình ảnh về cha hiện lên trong đầu, mắt tôi đỏ ngầu 
hoen lệ, chứa chan. 
 
“Cha…”, tôi mở cửa phòng bệnh viện. 
“ Gì đấy cu con, cha đây mà, cha có trốn đi đâu chớ, cái thằng này”. Cha vẫn gọi tôi như thế. 
Cả phòng bệnh đông lắm. Cha tôi ngồi dựa vào tường, tay đưa gói bánh cho đứa trẻ con ai 
ở giường bên, cha bụm bụm vào má nhóc con đó. 
 
Tôi chạy lại, mặc kệ ai nhìn, mặc kệ là gì đi nữa, tôi ôm lấy cha. Tôi quay mặt vào tường, 
cho những giọt nước mắt lăn chảy không ai thấy, tôi nói trong tiếng nấc: 
 
“Cha, xin lỗi cha, con đã quên……”. 
Bệnh viện, âm thanh ồn ả vốn dĩ, mà sao tôi nghe yêu thuơng đập đầy nơi tim. ......." 
 
Đúng thế. Có trở-thành người cha, mới thấu-hiểu được lòng của Ông/Bà như câu truyện ở 
trên. Về lại với Đạo Chúa, niềm tin chỉ có được cách vững-chãi một khi ta nếm trải và thấy 
được Thiên-Chúa ngang qua các ẩn-dụ như thể Chúa đang đi cạnh ta, kể truyện và nếm 
được mùi vị ngọt-ngào của Ngài và ta được tháp-nhập vào với Chúa, như đoạn trích-dẫn 
dưới đây: 
 
“Rất nhiều lần, ta cứ bị rơi vào bẫy-cạm của ngôn-ngữ nên đã sử-dụng đường lối rất thân 
quen về những chuyện đại loại như thế. Nhưng, tất cả vẫn là giòng chảy, không đổi thay. 
Và, ta không thể bắt chụp hoặc giữ chặt nó được. Đó, là thứ không-gian lưng chừng ở 
ngưỡng cửa phía dưới thấp, tục gọi là Chora (tức chốn miền thị-trấn rất quê nhà). Và khi đó, 
lại như thể có người đi bên cạnh cứ nói chuyện dụ-ngôn cho mình thưởng-lãm. Đây, là cảm-
nghiệm về sử-dụng ngôn-ngữ một cách rất khác hẳn. Kiểu cách này, thường khiến ta bị xúc-
động đến độ phải ngồi xuống một chốc lát, chẳng nói gì.  
 
Thế đó, là phản-ứng “nội-tại”, rất chức-năng. Người kể, lại sử dụng từ-vựng hoặc tuyên ngôn 
cùng dấu hiệu theo cung-cách riêng-tây của họ. Tức, đã ngưng không còn theo kiểu-cách 
của người kể hoặc sử-dụng ngữ-pháp theo phương-thức bình-thường nữa, nhưng lại nhìn 
thẳng mặt vào nữ-thần Medusa để thấy như thể bà ta vẫn chưa chết, nhưng rất đẹp. Và, 
miệng bà cười rất tươi, như reo vui thật diễm kiều... (x. Helene Cixous, The Laugh of 



Medusa). Kể truyện dụ-ngôn theo kiểu như thế, sẽ đặt mọi người vào trạng-thái có chút 
“nếm trải” cũng rất hay.” (X. Lm Kevin O’Shea CSsR, Niềm Tin: Nỗi-Niềm của Con Tim, 
Chương 2 Phần I www.giadinhanphong.com) 
 
Và, nếm trải niềm tin-tưởng như một cảm-nghiệm khác theo nhận-định của đấng bậc trên 
ghi như sau: 
 
“Các sử-gia xưa nay thường triển-khai ý-nghĩa của “viễn cảnh”. Đó là ảnh-hình mang tính 
thị-giác bao hàm một luận-cứ rất ưu-việt. Đôi lúc, nó rất xa vời lại không có rào cản nào xuất 
hiện ở chính giữa.  
 
Thật ra thì, sử-gia nhà ta lại ưa-thích lối viết đầy ẩn-dụ nhằm nắm-giữ sự vật xa vời qua một 
chọn-lựa mang sắc-mầu riêng-tư, đầy ẩn-dụ ức. Đó, là thực-tại khác hẳn tầm-nhìn của 
người ở vị-thế đứng trụ mà quan-sát. Tất cả, đều nhận ra điều này khi xem xét sự-việc theo 
“viễn cảnh” cũng rất thật. 
 
Có vị coi đó là chuyện “nếm trải”, tức: sử-dụng thứ ẩn-dụ khác hẳn. Bởi, “nếm trải” chẳng 
làm sao có được nghĩa đúng-đắn của thứ ngôn ngữ ta thường dùng. Xưa nay, ta vẫn ưa vẫn 
thích “mùi ngon/vị ngọt”, nhưng không “nếm trải” được gì, nếu không đưa nó vào miệng rồi 
nuốt ực, ngõ hầu thưởng thức nó cách tận tình. Và khi đó, ta lại sẽ kêu lên: “Ôi chao là 
ngọt!” hoặc: “Úi chà! Sao mà đắng thế?” Hoặc: “Cay ơi là cay!”... Cũng có thể, chất ta “nếm 
trải” lại không thuận/hợp với ta; hoặc: ta chẳng ưa thích nó chút nào. Vấn đề là: mùi ngon/vị 
ngọt ấy, sẽ loại bỏ mọi khoảng cách, để rồi có người lại dõng-dạc tuyên-bố: “Ăn gì, bạn sẽ là 
người ấy!” 
 
Thời Trung-cổ, truyền-thống phổ-đại chuyên sử-dụng ngôn-ngữ ẩn-dụ, như từ-vựng “nếm 
trải” ta nghe/biết về Chúa. Đây, là khía-cạnh phổ-cập cũng rất thường, vào buổi trước; tức: 
thời, mà con người có “cảm-giác linh-thiêng” như vật-thể hữu-hình, tựa hồ như thế. “Cảm-
giác linh-thiêng”, điều-động bằng giác-quan tổng-thể hệt như một giao-hưởng-khúc gồm đủ 
mọi giác-quan thay cho ẩn-dụ. Chìa khoá chính cho giác-quan tổng-thể này, không là thị-
kiến tạo nên vị-giác tổng-hợp, nhưng là thứ vị-giác thiêng-liêng linh-đạo. Xem như thế, ta trở 
thành bản-vị có đính-kèm vật-thể mà ta lĩnh-hội được theo cung-cách linh-thiêng giống hệt 
như thế.  
 
Nói tóm lại, Chúa để lại “mùi ngon/vị ngọt” nơi ta. Chúa có “mùi vị ngon ngọt” của riêng Ngài, 
ở mọi thời. Truyền-thống nhận định theo giác-quan như thế lại rực-sáng hơn, khi các đan-sĩ 
khổ-hạnh như người anh em hèn mọn Dòng Xitô lưu ý (đặc biệt là thánh Bernađô thành 
Clairvaux, đấng thánh hiền lành được biết nhiều dưới danh hiệu là “Tiến-sĩ-Mật” rất nổi cộm 
mà anh em đồng môn gọi ngài bằng danh-xưng rất gọn như: “Mật Huynh” cho “tiện bề sổ 
sách”; và truyền thống này, lan tràn sang các nữ-tử dòng Bê-ganh cũng như các tu-sinh 
dòng nữ ở mạn Bắc nước Đức, rất đặc biệt.” (Nguồn: “Hãy nếm và xem Thiên Chúa ngọt 
ngào dường bao.” (Tv 33: 9): The flavour of God in the monastic West, Rachel Fulton, 
Journal of Religion vol. 86, N.2, p. 169-ff) 
 
Và, thêm một “nếm trải” khác cũng lạ-kỳ không kém, vẫn được đấng bậc ở trên khẳng-định 
rằng: 
 
“Ẩn-dụ “nếm trải” được diễn-tả như vui thích, thoải mái mang tính-chất rất chữa lành ngõ 
hầu dẫn đưa người hiệp-thông rước Chúa sẽ được tháp-ghép vào cơ thể Ngài để gắn bó 
cho chặt. Tin như thế, là hiểu rằng: để được sống còn, ta cần có và cần chọn cảm-giác ngọt 
ngào, vẫn rất ngon. Ta còn tiến xa nhiều hơn là chỉ “nếm trải” Chúa rất đích thực, đến độ ta 
trở nên giống như Chúa. Trở nên con cái của Chúa. Bởi, khi có được sự khai sáng ấy, đã 
thấy nhiều người có được chọn lựa cả về thị giác lẫn vị-giác, tức tập trung không chỉ vào 
“nhãn quan”, mà thôi. Một khi ta gặp loại hình thực phẩm mới mẻ nào đó và được mời ăn 
thử, thì cũng sẽ có đổi thay cũng rất mới.  
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Như thế là, ta có thể tháp-ghép vào chính con người mình những gì khả dĩ giết chết hoặc 
chữa lành, những gì làm cho ta thêm bệnh hoạn hoặc nuôi ta cho tốt. Có chuyện ngộ nghĩnh 
là chất đường ngọt ngào lần đầu tiên được sản xuất theo số lượng lớn lao, là vào thế kỷ thứ 
19-20 tại Anh quốc và nước Mỹ: cũng vào thời bấy giờ người người đã thấy mất mát đáng kể 
về tôn-giáo, lẫn niềm tin. 
 
Ngôn-ngữ sử dụng cho giòng chảy ở dưới mang một chút dáng dấp có hơi Mỹ-quốc, nhưng 
cũng là lập trường đáng để ta quan tâm.” (X. Lm Kevin O’Shea CSsR, bđd) 
  
Thế đó là những ví-dụ cụ-thể về tương-quan có “nếm trải” ở cuộc đời con người. Tương-
quan giữa người với người được diễn-tả bằng những lập-luận về đạo-đức, triết-lý, và cả 
đến truyện kể ở chốn dân-gian phàm trần nhiều trải-nghiệm. Tương-quan ấy, còn được toả-
lan rộng khắp bằng 4 bộ-môn nghệ-thuật như cầm, kỳ, thi, hoạ. Chí ít là, thi-ca và âm-nhạc 
như ca-từ được dẫn sau đây: 
 
“Tình đã len trong mầu nắng mới,” 
Lòng anh buồn vời vợi em ơi. 
Niềm ái ân rung động trên môi, 
Tình đâu khôn lựa nên lời thắm tươi. 
Ðã héo lắm nụ cười trong mộng 
Ðã mờ dần hình bóng thân yêu 
Ðã lam tím cả cảnh chiều 
Trong hồn lặng đã hiu hiu mộng tàn 
Ðể gối chăn nằm yên chốn cũ 
Hãy lịm người trong thú đau thương. 
 
Tình đã không một lần nữa tới 
Nhìn nhau buồn vời vợi em ơi  
Rượu ái ân em cạn trên môi 
Lệ anh xin nhỏ nên lời đắng cay. 
 
Hãy xếp lại muôn vàn ân ái 
Ðừng thương nhau đừng ái ngại nhau 
Thuyền yêu không ghé bến sầu 
Như đêm thiếu phụ bên lầu không trăng 
Thành kiếp sao còn băng mãi mãi 
Ðể lòng buồn mãi mãi không thôi.” 
(Phạm Duy/Lưu Trọng Lư – bđd) 
 
Quyết thế rồi, nay mời bạn/mời tôi, ta cứ thế mà hiên-ngang tiến về phía trước mang theo 
trong mình những quan-điểm/lập-trường mình sẵn có. Để rồi, sẽ cùng người anh người chị 
ở thánh-hội Nước Trời mãi mãi vui tươi thực-hiện một sống đạo rất tuyệt vời. 
 
Thế đó, là ý/lực xin được gửi tới mỗi người và mọi người thích đọc những giòng chảy rất 
phiếm, hôm nay và mai ngày, trong cõi thế. 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Vẫn chỉ muốn chuyển-tải 
Những gì mình tâm-niệm 
Bấy lâu nay 
Mà thôi. 

 
 



   

  38. “Em đi rồi đường xưa có nắng không anh?" 
Lá hoa còn xanh hay tàn theo tháng ngày. 

Giờ một mình anh lẻ bước trong sương mai, 
người tình còn đâu chỉ thấy đớn đau con tim.  

(Lam Phương – Em Đi Rồi) 
(2Timotê 4: 1-5) 
 
Em đã đi rồi, sao anh còn cứ hỏi? Hỏi gì không hỏi, sao anh lại hỏi “có nắng hay không", 
làm sao “người ấy” biết đâu mà trả lời. Trả lời/trả vốn hay trả gì đi nữa, chi bằng trả lại cho 
em nỗi cô-đơn như lời buồn trong tiếng hát như sau: 
 
“Em đi rồi từ đây tiếng hát cô đơn, 
biết chia cùng ai nổi buồn trên xứ người, 
một lần biệt ly,  
chẳng biết nói năng chi, 
lệ tràn bờ mi thì đã qua chia ly.  
 
Dù tình thật xa, 
tình vẫn còn đây, 
khoé mắt u hoài vì ngấn lệ chưa vơi. 
 
Trời buồn tình ngâu trời đêm bão tố, 
mưa tuôn thành dòng, 
thuận gió biển đông, 
tình buồn tình xa, 
tình không mờ xóa, 
hai phương trời rộng tình vẫn mênh mông.” 
(Lam Phương – bđd) 
 
Vâng. Vấn-đề là như thế! Như thế, giống như là bần đạo đây vẫn bị hỏi những câu khá lơ 
mơ lờ mờ từ đâu đó chuyển về, lại những bảo: “Động-lực nào khiến anh cứ phiếm nhanh, 
phiếm mạnh, phiếm chóng vánh như thế chứ?”  
 
Nghe hỏi, bần-đạo đây bèn chột dạ, cứ nghĩ quanh/nghĩ quẩn một hồi rồi mới bảo: “Chả nói 
giấu gì bạn mình đã cất công viết thư để hỏi, bấy nhiêu thôi. Thật ra thì, đã gọi là viết và 
lách những “Chuyện Phiếm Đạo Đời” rồi, thì việc gì cũng có thể viết ra được hết. Hết 
chuyện Đạo đến chuyện đời, toàn những chuyện trời trăng mây nước, có chết ba thằng Tây 
đen, Tây trắng nào đâu chứ! 
 
Với lại, lúc này bần-đạo dịch nhiều hơn viết thế nên mới loạn phiếm/phiếm-loạn cũng rất lợi. 
Cái lợi đây, là ở chỗ: những bài/bản mình quyết dịch, dù đôi lúc cũng tiếng là về “lề trái”, ít 
chính qui/chính mạch như “lề phải”, cũng đâu sao. Bởi, đó có là lập-trường/tư-tưởng của 
mình đâu mà sợ. Quyết thế rồi, nay mời bạn/mời tôi, ta đi thẳng vào vấn-đề lan-man rất 
nhiều chất phiếm nhưng không loạn, rằng thì là: 
 
Có lần, nhân sự-kiện Giáo-hội sở-tại Sydney đã di-dời linh-mục nọ khỏi xứ đạo nhỏ ông 
từng phục vụ gần một năm, để rồi giáo-dân đây/đó bèn viết thư thỉnh-nguyện xin “Bề Trên” 
lưu-giữ đấng-bậc ở lại với thêm ít tháng nữa, lấy lý-do là vị “lờ mờ” này rất ư dân-chủ, lành 
thánh và hạnh-đạo.  
 
Nhận thư thỉnh-nguyện của giáo-dân dưới trướng, đấng bậc chủ-quản phụ-tá giáo-phận bèn 
nhắn lại nhóm người từng viết thư trên mà rằng: “Bà con chớ có tưởng lầm rằng: Giáo-hội ta 



lâu nay vẫn dân-chủ đâu mà đòi thỉnh-nguyện với khiếu-kiện. Thôi, con hãy về đi mà chấp-
hành mọi quyết-định ở trên, rồi ra mai ngày Giáo-hội mình có xét lại lúc ấy hẵng hay!...” 
 
Thẩm-định về vụ/việc trên, bần đạo đây lại nhớ: có lần đọc được bài báo nọ đại ý cũng 
tường-trình về vụ/việc nọ những hỏi rằng: “Trong Giáo-hội của ta, có chăng một tự-do ăn 
nói?” Nay, tìm được bài viết ấy, lại cũng xin đi vào chỗ tối lấy từ-điển/tự-vựng “triết/thần” ra 
mà mài mực Tầu đặt trên giấy trắng, để bà con mình thưởng-lãm “dăm ba phút cũng được 
một hồi trống canh”.   
 
Còn nhớ, vào độ tháng tư năm 2015 hôm ấy, khi có hội-nghị thượng-đỉnh Rôma bàn về 
“Gia-đình”, Hồng-y Vincent Nichols của Anh có đưa ra một thỉnh-nguyện khuyến-khích các 
linh-mục ký vào bức thư nọ yêu-cầu Giáo-hội “nới lỏng” luật Đạo cho phép các vị sống bên 
lề Hội-thánh, được hưởng lòng từ-bi/thương-xót nhằm lúc Giáo hội lập nên Năm thánh Từ 
Bi 2016 này.  
 
Cuối cùng, cũng có vị đi đến kết-luận bảo rằng: “Trái núi đẻ ra con chuột” đâu vẫn hoàn đấy. 
Giáo-hội Công-giáo mình, vẫn mang tên Nguyễn Y Vân, thật mới đúng!” 
 
Hôm nay, bần đạo đây chả dám “lạm bàn” về các ý-kiến/ý cò của ai đó, nhưng chỉ biết âm-
thầm tìm kiếm lập-trường của các đấng bậc thuộc dạng “thày dạy”, bày biện như sau: 
 
“Khi xưa, vào cái thời mà vấn-đề xung-đột dậy lên khi có vụ thần-học-gia Karl Rahner bị 
cấm/cản một đôi việc, người ta lại đã chú ý đến tự-do ngôn-luận nhìn từ góc cạnh của bậc 
thày dạy niềm tin. Vấn-đề về nội-dung niềm tin là hỏi rằng: điều gì mở ra cho ta, để có thể 
bàn-cãi hoặc bị đóng lại chỉ dành cho đấng bậc thẩm-quyền mới được phép nói-năng, bàn-
bạc về nhiều thứ. Và, nhiều vị lại cũng hỏi: đâu là trách-nhiệm của người được dạy mỗi khi 
nói năng hoặc bàn-bạc? 
 
Đức Phanxicô có lần còn cho biết: các bậc thày dạy phải tạo cung-cách học hỏi cho học-
viên và nhờ đó người Công-giáo chúng ta nhận-lĩnh niềm tin, cũng rất chóng. Hệt như thần-
học-gia Karl Rahner hôm trước, Đức Phanxicô nay cương-quyết khích-lệ mọi người hãy đối-
thoại sao cho sinh-động cả về những điều hàm-ẩn ở niềm tin và về sự tín-nhiệm. Điều này 
sẽ tạo lòng tin gia-tăng về những điều được dạy và như thế, sự thật sẽ tự nó chứng-minh 
được mọi việc. Tâm-tình Đức Phanxicô đưa ra, cũng khác với tâm-tình của các Giám-mục 
nghị-sự vào độ ấy.                
 
Thế nhưng, điểm khác-biệt sâu-sắc đã nổi lên khi Đức Phanxicô đưa ra viễn-tượng đặc-thù 
về niềm tin có giao-tiếp, chuyển-đạt. Ngài không quan-ngại về nội-dung bài dạy cho bằng 
làm thế nào để những người sống bên lề Hội thánh hiểu thấu-đáo những gì mình học-hỏi.  
Ngài đặc-biệt lưu-tâm đến việc giải-thích toàn-bộ sứ-điệp của Đạo bằng ngôn-từ thích-hợp 
dành cho những người bị gạt bên lề Hội-thánh nhưng không coi đó là thông-tin xấu xa chút 
nào cả.  
 
Thành thử, Ngài vẫn muốn cho Phúc Âm Lời Vàng được xã-hội mọi người, nhất là những 
người bị gạt ra sống ngoài lề Hội-thánh coi đó như Tin Vui Mừng thật sự.” (X. Lm Andrew 
Hamilton sj, Can Speech be free in the Catholic Church? Eureka Street 08/4/2015).  
 
Thật ra thì, vấn-đề niềm tin bao giờ cũng phải là điều được mọi người đón-nhận cách hăng 
say, dù các vị ấy có thuộc Giám-mục đoàn phó hội Rôma hoặc chỉ là những người bị gạt ra 
sống ngoài lề Hội-thánh do bởi có cung-cách sống khác với Giáo-luật. 
 
Thật sự thì, Giáo Hội Công-giáo mình vẫn được gọi là Hội thánh, hay hội của các thánh-
nhân nam-nữ rất hiền-từ. Sự thật đôi lúc không phải thế. Không thế, là vì Hội của các thánh 
vẫn chú-trọng quá nhiều vào luật và luật, nên để mất đi một số con em hiền-từ nhưng chưa 
giữ đúng luật. Thế nên, mới bị gạt bỏ. 



 
Nói cho cùng, cho đến nay, vẫn chưa chắc lắm là Giáo-hội mình đã có tự-do ăn nói và đã 
dân-chủ thực sự chưa? Câu trả lời xin dành cho tất cả các người anh, người chị trong Hội 
rất thánh ngày hôm nay.    
 
Nay, chỉ có mỗi đề-nghị là: ta hãy mời bạn/mời tôi đi vào vùng trời truyện kể minh-hoạ cho 
những điều đã nói ở trên, như sau: 
“Là sinh viên năm thứ ba trong ngành kỹ sư cơ khí, Bryan rất hãnh diện khi vừa đi làm 
vừa đi học, và tự thuê đuợc căn phòng nhỏ xinh xắn trong khu chung cư gần truờng.  
 
Hai năm truớc, khi mới bắt đầu cuộc sống sinh viên, Bryan ở trong ký túc xá của trường, 
giống như khung cảnh trại lính. Bốn chàng sinh viên trong một phòng lớn. Bàn học và 
giuờng ngủ riêng ở mỗi góc nhưng chung nhau phòng tắm giặt, vệ sinh. Mẹ của Bryan hàng 
tháng phải gửi tiền để Bryan trả tiền ký túc xá và chi tiêu ăn uống.  
 
Lên năm  thứ ba, đuợc truờng giới thiệu vừa đi làm vừa học việc trong một công ty lớn 
chuyên đóng tầu chiến cho Bộ Quốc Phòng, Bryan báo tin vui này cho mẹ và xin mẹ từ nay 
không phải gửi tiền hàng tháng, Bryan tự lo liệu đuợc tiền ăn ở, không xin mẹ nữa.  
 
Bryan còn khoe với mẹ đã thuê đuợc căn chung cư hai phòng ngủ vì có nguời ở chung chia 
tiền thuê rẻ hơn là thuê căn chung cư một phòng ngủ để ở một mình. Điều khiến cho 
mẹ Bryan lưu tâm nhất là nguời chung tiền nhà với Bryan lại là một cô sinh viên học cùng 
truờng ! 
  
Để tỏ lòng hiếu thảo và biết ơn, Bryan mời mẹ đến căn chung cư của mình ăn bữa cơm tối 
cũng xem như là mừng tân gia.  
 
Không chần-chờ hơn được nữa, mẹ Bryan đến ngay, mà còn đến sớm gần hai tiếng đồng 
hồ, để phụ giúp cho Bryan và cô bạn thuê chung nhà một tay sửa soạn cho bữa cơm 
tối được thịnh soạn và đầy đủ.  
 
Dĩ nhiên là mẹ Bryan đến thăm con và bạn của con với rất nhiều quà cáp, cùng thức ăn đã 
nấu sẵn và nhất là bó hoa lớn thật đẹp cho Jennifer, nguời bạn thuê chung nhà của Bryan.  
 
Mẹ Bryan không thể tin đuợc ở chính đôi mắt của mình nữa. Jennifer quá đẹp, quá duyên 
dáng và thật là dễ thương. Lời ăn tiếng nói, cách cư xử nhẹ nhàng và lịch thiệp lắm, hết lòng 
chiều chuộng Bryan và mẹ Bryan.  
 
Bữa cơm tối giữa ba người thật là thân mật, ấm cúng với các thức ăn ngon và 
Jennifer đã đem bộ dao muỗng nĩa gia bảo bằng bạc thật đẹp ra để dùng trong bữa ăn. Đặc 
biệt là trong bộ đồ ăn này có một chiếc muỗng lớn dùng để múc nước “sốt” trạm trổ rất công 
phu. Jennifer hài lòng lắm khi mẹ Bryan trầm trồ và hết lời khen ngợi chiếc muỗng bạc hiếm 
có này. 
 
Nhân lúc Jennifer vào phòng thay quần áo, mẹ Bryan ngỏ lời thắc mắc về sự liên hệ “trong 
sáng” giữa hai nguời… Bryan trấn an và trả lời ngay là mẹ đừng lo, hai đứa chúng con chỉ là 
bạn chung tiền thuê nhà thôi, phòng ai người ấy ở, giường ai người ấy ngủ! 
  
Hai ngày sau bữa cơm tối, Jennifer nói với Bryan: -Anh ơi, em không dám nói là mẹ anh 
không lấy cái muỗng bạc, em cũng không dám nói là mẹ anh lấy…Nhưng thực tế là sau bữa 
cơm tối ấy, em không thấy chiếc muỗng bạc đâu nữa. Em không biết phải làm sao?…Anh 
giúp em nhé! 
 
Nghe Jennifer tâm sự “chết người” như thế, Bryan bần thần cả người và suy nghĩ mông lung 
lắm. Sau cùng, Bryan viết email đến mẹ như sau: 



 
“Mẹ yêu quí,  
 
Cám ơn mẹ đã đến ăn tối với con và Jennifer. Con cũng cám ơn mẹ đã xử sự lịch thiệp và 
thân tình với Jennifer. Con có một chuyện khó nghĩ nên xin ý kiến của mẹ: có thể là 
mẹ mượn cái muỗng bạc của Jennifer để làm kiểu mẫu đặt làm một cái giống như vậy , 
nhưng mẹ quên nói với con. Cũng có thể là mẹ bỏ quên cái muỗng ở đâu đó….Nhưng thực 
tế là sau bữa cơm tối ấy, Jennifer và con không thấy cái muỗng nữa, dù chúng con đã tìm 
khắp nhà…” 
  
Gửi thư xong, cả Bryan lẫn Jennifer đều thắc thỏm chờ thư trả lời. Ngay Bryan và 
cả Jennifer cùng không thể đoán đuợc là mẹ Bryan sẽ trả lời như thế nào? Không ai dám 
nghi là mẹ Bryan lấy, nhưng cái muỗng đâu có thể tự nhiên biến mất được.  
 
Ngày qua rồi lại ngày qua, vẫn không có thư của mẹ, Bryan sốt ruột quá, nhưng không 
muốn và cũng không thể làm gì hơn…. 
 
Chờ đúng một tuần không có thư mẹ, Bryan đành viết thư cho mẹ lần nữa và thật vắn tắt: 
“Mẹ ơi, sao mẹ không trả lời thư con…?.” 
 
Tối đó, Bryan nhận đuợc email trả lời của mẹ, và cùng mở ra xem với  
Jennifer.                                                                                                                   
                                        
Thư mẹ Bryan viết như sau:  
 
“Bryan yêu quí của mẹ,  
 
Mẹ vẫn muốn tin rằng con và Jennifer ai ngủ giường nấy, mẹ vẫn không nghi là con …đôi 
lúc…ngủ trên giường của Jennifer… Nhưng thực tế là trong suốt tuần qua, nếu con ngủ trên 
giường của con thì con yêu quí của mẹ ơi, con đã thấy cái muỗng tuyệt đẹp đó rồi. Mẹ 
để cái muỗng ấy trên giường con, ngay dưới cái chăn…. Con không cần phải viết thư hỏi 
mẹ….đến hai lần!  
 
Mẹ của con 
(trích truyện kể luân-chuyển ở trên mạng vi-tính, rất vi-vu)  
 
Truyện kể ở trên làm bạn và tôi là những người đọc ở huyện nhà lành-thánh lại nhớ đến Lời 
Vàng bậc thánh-hiền vẫn căn-dặn vào buổi trước, rất như sau: 
 
“Trước mặt Thiên-Chúa và Đức Kitô Giêsu,  
Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết,  
Đấng sẽ xuất-hiện và nắm vương-quyền,  
tôi tha thiết khuyên anh:  
hãy rao giảng lời Chúa,  
hãy lên tiếng, lúc thuận-tiện cũng như lúc không thuận-tiện;  
hãy biện-bác, ngăm-đe, khuyên-nhủ,  
với tất cả lòng nhẫn-nại  
và chủ-tâm dạy dỗ.  
Thật vậy,  
sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo-lý lành mạnh,  
nhưng theo những dục-vọng của mình  
mà kiếm hết thầy này đến thầy nọ,  
bởi ngứa tai muốn nghe.  
Họ sẽ ngoảnh tai đi không nghe chân-lý,  
nhưng hướng về những chuyện hoang-đường.  



Phần anh, hãy thận-trọng trong mọi sự,  
hãy chịu đựng đau-khổ,  
làm công việc của người loan-báo Tin Mừng  
và chu-toàn chức-vụ của anh.” 
(2Timôthê 4: 1-5) 
 
Thời đó hay thời này, vẫn còn những chuyện “người ta không còn chịu nghe giáo-lý lành-
mạnh, nhưng theo dục-vọng của mình” mà thôi. Dục-vọng hôm nay, có thể là những chuyện 
“đặt/bày”, những chuyện tưởng-rằng-đó là dân-chủ. Và, dục-vọng hôm nay còn là nói về đủ 
thứ chuyện, từ chuyện nói hành nói tỏi, nói bâng-quơ không mục-đích dẫn dắt nhau đi tìm 
chân-lý, tôn-trọng sự thật, của mọi sự. 
 
Chính đó, là chủ-đề khiến bạn và tôi, đôi lúc cũng nên tìm về đó mà suy nghĩ. Suy-tư/nghĩ 
ngợi để rồi cứ thế mà sống nhanh, sống mạnh, sống hãnh-tiến trong một đời đầy những 
“dục-vọng” trớ-trêu khác. 
 
Nghĩ thế rồi, nay ta cứ hãnh-tiến mà hướng về phía trước rồi hát những ca-từ dù rất buồn 
vẫn nghêu-ngao hát. Hát rằng: 
 
“Em đi rồi đường xưa có nắng không anh?" 
Lá hoa còn xanh hay tàn theo tháng ngày. 
Giờ một mình anh lẻ bước trong sương mai, 
người tình còn đâu chỉ thấy đớn đau con tim. 
 
Em đi rồi từ đây tiếng hát cô đơn, 
biết chia cùng ai nổi buồn trên xứ người,  
một lần biệt ly, chẳng biết nói năng chi,  
lệ tràn bờ mi thì đã qua chia ly.  
 
Dù tình thật xa ,tình vẫn còn đây, 
khoé mắt u hoài vì ngấn lệ chưa vơi. 
 
Trời buồn tình ngâu trời đêm bão tố, 
mưa tuôn thành dòng,thuận gió biển đông, 
tình buồn tình xa,tình không mờ xóa, 
hai phương trời rộng tình vẫn mênh mông.” 
(Lam Phương – bđd) 
 
 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Có những lúc rất buồn  
khi thấy những người  
“Em đi rồi,    
còn biết nói năng chi…”  
Và, dù tình thật xa,  
hay tình vẫn còn đây, 
khoé mắt u hoài  
vì ngấn lệ chưa vơi, 
vẫn yêu đời. 
 
 
         
  
  



 

  

39. “Lìa nhau cho nhau giá buốt," 
Lìa nhau cho tim bốc cháy, 

Thù sâu lan khắp ư lan khắp địa cầu.  
Lìa nhau cho nhau giá buốt, 

Tình thương chôn dưới chôn dưới hận sầu  
Lìa nhau đem theo đói khát nhục nhằn,  

Lìa nhau cho giấc dài trở trăn.” 
(Nguyễn Đức Quang – Lìa Nhau) 

 
(Lc 12: 32/ 12: 50) 
 
Còn nhớ, có lần bầu bạn trong nhóm sinh-hoạt văn-học/nghệ-thuật thuộc loại “bỏ túi” ở 
Sydney, Úc Châu có nói với bần-đạo bầy tôi đây, rằng: “Chừng như nhạc Việt mình ít có 
giai-điệu ồn-ào, vui-tươi/nhộn-nhịp như nhạc của người nước ngoài, đấy chứ?” Có lẽ vì nơi 
quê-hương ta xảy ra quá nhiều chiến-tranh và chia-cắt khiến người mình mới “lìa nhau” ra 
như thế!   
 
Nghe hỏi, bỉ-nhân đây bèn lục-lạo các bài mình từng trích-dẫn khi viết “phiếm” mới thấy 
rằng: nhận-định trên đây rất ư là thực-tế. Nó đúng thực và tinh-tế như nhận-xét của người 
xưa thời thực-dân từng minh-chứng bằng những ca-từ lặp đi lặp lại đến buồn đau với những 
cụm-từ “lìa nhau” và “lìa nhau” như câu hát tiếp: 
 
“Lìa nhau cho gian nan.  
Lìa nhau cho bẽ bàng.  
Lìa nhau cho gian dối lan tràn.  
Lìa nhau cho non nước bước phiêu lưu.  
 
Lìa nhau cho nhau luống đất,  
ngày nay không lúa,  
không lúa không mầu.  
Triều sông dâng theo uất ức,  
tràn lan trôi khắp, trôi khắp quê sầu.  
 
Lìa nhau đem theo tiếng nói ngọt ngào.  
Lìa nhau cho chút lòng làm cao.  
Đàn trâu đi bơ vơ, bên nhà xiêu nước mắt mờ.  
Lìa nhau cho kiếp sống xác xơ.  
(Nguyễn Đức Quang – bđd) 
 
Áp-dụng vào sinh-hoạt phụng-vụ nhà Đạo, nhiều lúc và lắm khi câu nhận-định trên xem ra 
cũng tương-tự. 
 
Chẳng nói giấu gì bạn đọc hoặc các bạn không thích đọc mà chỉ thích hát hoặc nghe câu 
ca/tiếng hát xưa/cũ thời ông bành-tổ của bần-đạo vẫn được nghe hoài và hát mãi những lời 
cầu sau thánh-lễ rất Misa mừng kính Đức Maria, như: 
 
“Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn. 

Mẹ từ bi xin phá những nỗi u buồn. 
Vì đời con gieo rắc biết bao đau thương. 
Và tràn lan gai góc vướng trên con đường. 
 
Ơ, Mẹ rất nhân từ,  



Mẹ quên sao được hôm xưa. 
Lời Mẹ hứa khi ở trên núi kia. 
Lúc mà Chúa sinh thì,  
Mẹ đứng âu sầu lặng yên. 
Là Mẹ chúng con,  
Mẹ xin lĩnh quyền.” 
(Nguyễn Khắc Xuyên – Lạy Mẹ Xin Yên Ủi) 
 
Câu hát trên đây, lại đã đưa dẫn bần-đạo đi vào một rừng sách gồm các cuốn có những 
giòng tư-tưởng/nhận-định khá “lìa nhau” như sau: 
 
“Thật cũng lạ, là: có những tuyên-ngôn cho rằng bất cứ văn-bản viết bằng chữ nào trong 
lịch-sử gồm lập-trường hoặc từ-vựng đều chứa đựng “Lời của Chúa” hết. Khẳng-định như 
thế, tức bảo rằng Thiên-Chúa cũng rất giống con người là ở chỗ: Ngài cũng có khả-năng nói 
bằng lời cho một dân-tộc nào đó rất cá-biệt bằng thứ ngôn-ngữ mà dân-tộc ấy hiểu được và 
từ đó hiểu rằng Thiên-Chúa cũng đầu-tư vào các chi-tiết vụn-vặt của đời sống phàm-trần 
một cách thân-thương, mật-thiết rất đặc-biệt.  
 
Quả thật rất rõ là: tuyên-ngôn ấy lâu nay vẫn được thế-giới Tây-Phương luôn coi đó là 
Thánh Kinh của Đạo Chúa. Trong khi đó, các đạo-giáo khác cũng làm như thế, thì Đạo 
Chúa lại chẳng bao giờ coi các “tuyên-ngôn” của bạn đạo mình một cách nghiêm chỉnh hết. 
Nói khác đi, thì bất cứ tuyên-ngôn tương-tự xuất từ cội-nguồn ngoài Kitô-giáo rõ-ràng đều bị 
coi là phi-lý. Không cần phải đi đâu xa mới nhận ra được điều này mỗi lần tín-hữu Đạo Chúa 
tụ-tập nhau ở nhà thờ để cử-hành Tiệc lễ người nghe đều thấy câu “Đó là Lời Chúa” trước 
khi người đọc sách kết-thúc một đoạn trích ở Kinh Sách. 
 
Quả thật, khi tuyên-xưng lời kết một bài đọc trong Tiệc Thánh-thể bằng các cụm-từ như thế, 
người nghe đọc lại sẽ hoan-hỉ thưa: “Tạ ơn Chúa”, rất rõ rệt.  
 
Ở một số Giáo-hội có cơ-cấu ít kiên-cố hoặc tập-trung nhấn mạnh về Phúc Âm hơn, thì 
người đọc Tin Mừng Tân-Ước lại sẽ kết-thúc bằng một tuyên-ngôn khác, như vẫn bảo: “Xin 
Đức-Chúa Trời ban thêm ơn lành cho việc đọc Lời của Ngài ở nơi đây.”  
 
Khi người đọc câu tuyên-ngôn này bằng tiếng Anh, người đọc bao giờ cũng dùng đại-từ 
giống “đực” để chỉ Đức Chúa Trời. Như thế có nghĩa: Thiên-Chúa là nam-nhân. Điều này 
không gây cho các Hội-thánh bất cứ một quan-ngại chút nào hết. Nhưng, riêng bản thân tôi, 
lại thấy đó là chuyện dị kỳ, khó chấp-nhận…” (X. Tgm John Shelby Spong, A claim that 
cannot endure, Exposing the Bible’s Texts of Hate to Reveal the God of Love, Harper Collins 
Publishers 2005 tr. 15-16) 
 
Nhận-định của Tổng-giám-mục Anh-giáo John Shelby Spong trích-dẫn ở trên, có lẽ đối với 
một số tín-hữu khác đạo hoặc khác giáo-phái thấy đó là lý-do gây nên sự “chia lìa” giữa 
những người cùng thờ GiaVê Thiên-Chúa.  
 
Bần-đạo bầy tôi đây thật sự không lấy đó làm điều, bèn tự-nhủ: hay ta thử nghe thêm ít câu 
hát hoặc đọc lại vài truyện kể nào đó may ra cũng thấy được lằn sáng cuối đường hầm thay 
cho việc ngồi đó cứ nghĩ đến chia rẽ với “Lìa nhau” cũng được đấy. Nghĩ vậy, nên bần-đạo 
lại mời bạn và mời tôi, ta nghe thêm đôi câu khác trong nhạc bản “Lìa nhau” ở trên, như bên 
dưới rồi hãy xem: 
 
“Lìa nhau mây đen lớp lớp,  
về đây che khuất, che khuất mẹ hiền  
Mẹ buồn nhìn đời khốn khó,  
đàn con gieo thêm lắm, thêm lắm ưu phiền. 



  
Mẹ khuyên khuyên con tiếng nấc nghẹn ngào:  
à ơi con hỡi đừng lìa nhau.  
Đạn bay trên non cao,  
hay đạn tuôn về xóm nghèo  
Lìa nhau cho non nước tiêu điều.” 
(Nguyễn Đức Quang – bđd)   
 
Đã “lìa nhau mây đen lớp lớp” thế rồi, thì còn gì nữa mà khuyên với nhủ mấy đứa con “tiếng 
nấc nghẹn ngào”? “Lìa nhau cho non nước tiêu-điều”, rày như tác-giả là Tổng Giám Mục 
John S. Spong  lại nói lên đôi điều khá sầu buồn nhận thấy ở Kinh Sách, như sau: 
 
“Vốn xác-tín rằng Đạo Chúa có cơ-chế tổ-chức đã và đang đòi-hỏi sức-mạnh/quyền-uy cho 
Giáo-phái của mình mà phần lớn các đòi hỏi ấy lạ bén rễ sâu nơi tuyên-ngôn Kinh thánh bảo 
rằng tiếng/giọng và Lời của Chúa không còn được ai nghe thấy tận bên trong Sách thánh 
nữa. 
 
Chính vì thế, nay tôi mời gọi mọi người hãy cùng nhau leo lên đỉnh núi để từ đó ta có thể 
xem xét/ngắm nhìn cơn gió đầy uy-lực cực-kỳ, coi xem các trận động đất và lửa ngọn tàn-
phá không chỉ mỗi thần-tượng tín-điều bắt buộc mọi người phải tin, nhưng cả đến Kinh 
thánh, Giáo-hội, nhất nhất vẫn có thói-quen che-đậy không cho ta thấy được những gì thật 
sự là Thực-chất của Thiên-Chúa.  
 
Và khi mọi sự đã bị tàn-phá đến vỡ toang rồi, thì hy-vọng của tôi sẽ là: cả chúng ta nữa lúc 
đó cũng sẵn sàng để vẫn còn nghe được tiếng/giọng nhỏ-nhẹ của sự lặng-thinh vốn dĩ 
khuyến-khích ta trở về với lời gọi mời mà theo tôi, đó là bản-chất của những gì có nghĩa trở-
nên đồ-đệ của Đức Giêsu. Và rồi, ta có bổn-phận dựng-xây một thế-giới trong đó mỗi người 
và mọi người đều có thể sống đầy-đặn hơn, yêu-thương một cách phung-phí hơn nữa và trở 
thành con người mà Thiên-Chúa muốn mỗi người trở nên như thế. 
 
Bằng lời gọi mời này, ta sẽ phản-đối tất cả những gì làm cho cuộc sống của bất cứ ai cũng 
không bị suy-giảm, giản-lược dù có khác-biệt về giòng giống, sắc-tộc, bộ-lạc, giới-tính hoặc 
hướng-chiều về phái-tính khác hoặc ngay đến đạo-giáo nữa.” (Xem thêm Tgm John Shelby 
Spong, A Claim that Cannot Endure, sđd tr. 25-26) 
 
Xét lập-trường và nguyên-nhân gây nên việc “Lìa nhau” theo ý đấng bậc ở trên xong, nay ta 
lại mời nhau đi vào vườn thượng-uyển có những hoa thơm/cỏ lạ đầy những Lời Vàng Ngọc 
của bậc thánh-hiền khi xưa từng nhất-quyết: 
 
“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.”  
(Lc 12: 51-52) 
 
Sống hài-hoà/bình-an hay đầy những cảnh “Lìa nhau” như thế, đó là tiền-đề và phản-đề của 
một biện-chứng bàn về cuộc sống thực ở đời của nhà Đạo. Đấng Thánh-hiền nói thế là để 
cảnh-giác người đọc và nghe Lời Ngài. Để rồi, tác-giả Tin Mừng lại ta dẫn về tổng-đề rất “có 
hậu” như sau: 
 
“Hỡi đoàn chiên nhỏ bé,  



đừng sợ!  
vì Cha anh em  
đã vui lòng ban Nước của Ngài  
cho anh em.” 
(Lc 12: 32) 
 
Vâng. “Nước” của Ngài đã được ban cho ta như thế rồi. Còn gì đâu nữa mà âu sầu, sợ sệt! 
Vâng. Nghe những Lời chắc-nịch của Ngài thế rồi, nay ta cứ tiếp-tục mời nhau dấn bước 
vào vùng trời đầy truyện kể để tìm cho ra câu nói hoặc cốt truyện ý-nhị dù truyện kể có hơi 
cường-điệu hoặc nhàm-chán như một triết-thuyết, vẫn không ngại.  
 
Vậy thì, ta cứ đi thẳng vào truyện kể nói về sự thật ở đời cũng rất “Lìa nhau”, như sau: 
 

“Truyện kể, là về người lính nọ, cuối cùng ra cũng đã trở về với gia-đình sau nhiều trận-

chiến ác-liệt ở Việt Nam, vào thời ấy, như sau:  
 
Từ San Francisco, anh con trai gọi điện cho cha mẹ mình, rằng:  
-Ba mẹ ơi, con đã về lại quê nhà rồi, nhưng con có một chuyện muốn xin với ba mẹ. Con có 
người bạn đang trong cảnh ngặt-nghèo nên muốn đưa anh ấy về nhà cùng sống với con.  
-Chắc chắn rồi, hỡi con trai yêu quý, cha mẹ anh vui vẻ nói: Ba mẹ rất muốn gặp bạn của 
con”. 
-Nhưng có điều con muốn nói trước với ba mẹ là: bạn con bị thương khá nặng trong chiến 
tranh. Anh ta hơi đãng trí và chỉ còn mỗi cánh tay và một chân thôi. Anh không có nơi nào 
để về sống, và con muốn anh ấy đến sống với gia đình ta, ba mẹ nghĩ sao?  
-Ấy chết! Ba mẹ xin lỗi con, con trai yêu quí của Ba mẹ… Có lẽ ta có thể giúp anh ấy tìm nơi 
nào khác để sinh sống cũng được vậy!… 
-Không đâu, ba mẹ à, con muốn anh ấy đến ở chung với gia đình mình cơ. 
-Con à! Con có biết là con đang yêu cầu ba mẹ làm một điều quá sức hay không? Đem về 
nhà mình người bạn tàn tật như vậy sẽ là gánh nặng khủng khiếp cho ba mẹ đấy. Ba mẹ 
còn có cuộc sống riêng-tư của mình nữa chứ, ba mẹ không thể để điều ấy làm ảnh hưởng 
tới cuộc sống riêng của gia-đình ta. Ba nghĩ: con hãy về nhà và quên anh bạn của con đi. 
Anh ấy rồi cũng sẽ tìm ra cách tự lo-liệu cho cuộc sống của mình đấy thôi… 
 
Lúc ấy, người con bèn gác điện thoại, không nói gì nữa. Cha mẹ anh không nghe thấy gì từ 
đầu giây bên kia nữa. Song, ít ngày sau, họ đột-nhiên nhận được cú điện-thoại từ đồn cảnh 
sát San Francisco gọi về bảo cho biết: Con trai ông bà đã qua đời sau khi bị ngã từ ban-
công trên cao-ốc xuống đất, cảnh sát đã thông-báo cho ông bà như vậy. Cảnh sát San 
Francisco quyết được rằng đây chắc chắn là một vụ tự-vẫn có suy-tính. 
 
Cha mẹ người lính trẻ, trong cơn đau-đớn tột bực, đã vội bay tới San Francisco và ông bà 
được dẫn tới nhà xác thành-phố để nhận-diện thi-thể của người con trai. Họ nhận-diện đúng 
là anh ta, người con trai yêu quý của hai ông bà. Nhưng đột nhiên, hai ông bà kinh-hãi 
không thốt nên lời, khi nhận thấy điều mà trước đó họ không hề hay biết, đó là: con họ chỉ 
còn duy-nhất có một tay và một chân thôi.” 
 
Thế rồi, những giọt nước mắt đau thương/ân-hận đã bắt đầu tuôn, nhưng tất cả đều đã quá 
muộn. Cha con gia-đình này, nay đã “lìa nhau” không được sống chung với nhau nữa, dù có 
muốn.” (Truyện kể lan nhanh qua điện-thư vi-tính rất thường ở thời này)     
 
Truyện kể chỉ có thế. Không nhàm và cũng chẳng chán, vẫn như chuyện thường ngày ở 
huyện, mà lại là huyện Tây Phương rất cực-lạc. Nhưng người kể hôm nay lại đã gửi đến 
người nghe, một cảm-nhận như sau:  
 
“Bạn đừng bao giờ đối xử phân-biệt/kỳ-thị với người khác. Bởi, bạn sẽ không biết được 
người thực sự bị tổn-thương đây là ai hết. Hãy cứ bao-dung/độ-lượng với mọi người và 



nghiêm-khắc với chính mình! Nếu mọi người trong ta đều có thể để lòng bao-dung/nhân-ái 
với người lạ giống như người thân của mình, thì thế giới này rồi đây sẽ tốt đẹp dường bao.” 
 
Bởi, với lòng từ-bi/bao-dung, ta có đủ sức để mài/dũa bất cứ hòn đá vô-tri vô-giác nào đi 
nữa thành viên ngọc quí lung-linh chiếu sáng. Ta cũng sẽ đủ sức biến những việc khó-khăn 
thành dễ-dàng; đủ sức biến người tầm-thường hay khuyết-tật thành vĩ-nhân, cũng không 
khó.” (Bạch Mỹ sưu-tầm) 
 
Truyện kể gọn nhẹ là như thế. Thi-ca âm-nhạc ở đâu cũng như vậy. Cũng có câu ca hoặc 
điệu hát thoạt nghe có vẻ âu-sầu/buồn-bã, nhưng hễ nghe hoài, nghe kỹ sẽ không còn thấy 
nhàm thấy chán như ai đó đã cất lên giai-điệu đầy hưng-phấn, quyết-tâm như sau: 
 
“Đừng sợ bạn ơi hãy đứng thẳng lên.  
ca ngợi quê hương của chúng ta.  
bằng niềm tin chứa chan trong tim,  
người thanh niên.  
 
Đừng sợ bạn ơi hãy đứng thẳng lên.  
Cuộc đời đang dang tay đón ta.  
Bằng yêu thương ta đi xóa tan,   
mọi căm hờn.  
 
Đừng ngồi yên, nghe tiếng khóc quanh mình  
đừng ngồi yên, trên nhung gấm vô-tình hỡi bạn thân!  
đừng vùi lương tri dưới gót chân.  
đừng nhìn tha-nhân  
đang kêu gào chống ngục tù xin công bằng, đòi cơm áo.  
 
Đừng đùa vui khi đói khát vẫn còn.  
đừng đùa vui khi áp-bức vẫn còn, nhân-loại ơi!  
Đừng làm quê hương thêm tả tơi.  
Đừng khoe-khoang trên những xác người  
đã ngã gục chết cho đời được thêm vui. 
 
“Đừng sợ bạn ơi hãy đứng thẳng lên!  
Ngợi ca quê hương của chúng ta.  
Bằng niềm tin chứa chan trong tim,   
người thanh niên.  
 
Đừng sợ bạn ơi hãy đứng thẳng lên.  
Cuộc đời đang giang tay đón ta.  
Bằng yêu thương ta đi xóa tan mọi căm hờn.  
(Lê Hựu Hà – Bài Ca Tuổi Trẻ) 
 
Đúng thế. Dẫu có ra sao, cũng đừng sợ! Sợ gì mà không hát lại những câu ca buồn-bã rất 
“lìa nhau” hoặc chia-lìa như sau: 
 
“Lìa nhau cho nhau luống đất,  
ngày nay không lúa,  
không lúa không mầu.  
Triều sông dâng theo uất ức,  
tràn lan trôi khắp, trôi khắp quê sầu.  
 
Lìa nhau đem theo tiếng nói ngọt ngào.  
Lìa nhau cho chút lòng làm cao.  



Đàn trâu đi bơ vơ, bên nhà xiêu nước mắt mờ.  
Lìa nhau cho kiếp sống xác xơ.  
(Nguyễn Đức Quang – bđd) 
 
Vâng. Thế đó là niềm vui có gọi mời “Đừng sợ bạn ơi!” gặp thấy trong mọi nỗi buồn cuộc 
đời, dù rất chán. Và, dù có “Lìa nhau cho tim bốc cháy những ‘thù sâu lan khắp địa cầu”. Cả 
vào khi ta hát những câu “Lìa nhau đem theo tiếng nói ngọt-ngào”, “chút lòng làm cao”, 
“nước mắt mờ”, “xác xơ”, một kiếp sống rất ơ-hờ, thờ-ơ, rất đáng chán!  
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Nhiều lúc thấy đời mình 
Cũng khá nhàm và hơi chán 
nhưng không sợ. 
Vẫn đầu cao mắt sáng 
Nhìn về phía trước có tương-lai mầu hồng 
đầy sức sống, 
Rất miên-trường.  



 

40.“Chiều hôm qua mình tôi bâng khuâng," 
Chiều hôm qua lang thang trên đường, 

Hoàng hôn xuống chiều thắm muôn hương. 
Chiều hôm qua mình tôi bâng khuâng, 
Có mùa thu về tơ vàng vương vương.” 

(Cung Tiến – Thu Vàng) 
(1Cor 2: 1-3) 
 
Thu vàng – Lá vàng – Hoàng hôn xuống! Chao ôi, là ảnh-hình của ai đó có hôn-hoàng một 
cuộc đời, đầy mùa thu. Lang thang – Bâng khuâng – Vẫn một mình! Ối chà, là cảnh-tình của 
tôi đây vẫn một mình “có mùa thu về, tơ vàng hiu hắt, rất vương vương”.  
 
Vâng. Thu Vàng, với trời thơ là như thế.  
Vâng. Tơ vàng, với đời nhà Đạo, đôi lúc cũng như vậy. Như thế và như vậy, cũng “bâng 
khuâng”, “hiu-hắt”, rất “não-nề” một đường đời. Đời, của đấng bậc ở trên cao tít có những 
chiều nghe lá vàng não nề rơi như thế không? 
 
Câu hỏi đại-loại như thế và như vậy, vẫn được gióng lên với dân con Đạo Chúa sống đời 
này, khắp muôn nơi. Hỏi thì hỏi, chứ câu trả lời đâu nào giống ý/lời nhạc-bản mà người 
nghệ-sĩ còn hát tiếp! Nay, xin bạn và xin tôi, ta lại nghe tiếp những lời nhè nhẹ ở câu ca 
được các nghệ-sĩ “cây nhà lá vườn” hát ở quán nhạc “Hát Cho Nhau Nghe” hôm 2/7/2016 
kỷ-niệm 10 năm ra mắt, vẫn hát rằng: 
 
“Mùa Thu vàng tới, là mùa lá vàng rơi. 
Và, lá vàng rơi, khi tình Thu vừa khơi. 
Nhặt là vàng rơi xem mùa lá còn tươi. 
Nghe chừng như đây màu tê-tái.” 
(Cung Tiến – bđd) 
 
Vâng. Cứ như thế và như vậy, lại là tình-tự của bần-đạo bầy tôi đây khi “lang thang trên 
đường” lại cứ nhớ đến những tình-huống ở Đạo Chúa có nhiều sự-kiện bắt mọi người phải 
suy-tư. Suy và xét trong chốn riêng-tư, bầy tôi đây đã bắt chụp được một vài tư-tưởng nảy-
sinh từ đâu đó chốn nhà Đạo và ngoài đời cũng rất “thơ” nhưng không “mộng”. Thơ mộng 
chăng, chỉ thấy trên giấy bút, có giòng thơ và nét nhạc còn hát mãi, những lời tình buồn như 
sau: 
 
“Chiều hôm qua lang thang trên đường, 
Nhớ, nhớ buồn buồn với chán-chường. 
Chiều hôm nay, trời nhiều mây vương, 
Có mùa Thu vàng bao nhiêu là thương.” 
(Cung Tiến – bđd) 
 
Vâng. Suy và xét trong chốn riêng-tư hạn hẹp hay ngoài đời rộng khắp, cứ dẫn đưa người 
đọc như bần đạo đây vào chốn miền trầm-lắng có tiếng giọng hoặc giòng chảy đầy ắp 
những tư-tưởng để ta tha hồ mà xem xét cùng tư-lự như sau: 
 
Suy và xét, là xét những điều được đấng bậc vị vọng chốn cao tít, vừa tâm-tình ở nhà Đạo 
hôm rồi, với những lời dầy đặc một âm-hưởng, mà rằng: 
 
“Cha đau lòng khi thấy trong giáo xứ có một lịch trình làm việc để rồi sau giờ làm việc quy 
định, thì không còn linh mục, không phó tế, không giáo dân ...’ 
 



Khi thốt lên những lời này trong buổi Toàn xá cho Phó tế, Đức Giáo hoàng Phanxicô chắc 
chắn không nói đến những cơ cấu làm việc hiệu quả có thể bảo đảm phục vụ ‘không ngừng’ 
cho mọi tín hữu. Ngài cũng không hẳn mong muốn một thế hệ linh mục biến đổi gene, có 
thể không ăn không ngủ để làm việc mục vụ mọi giờ cả ngày lẫn đêm, hay nói cách khác là 
24/7. Đặc biệt ở phương Tây, tuổi trung bình của các linh mục Công giáo đang ngày càng 
tăng, con số cũng ít hơn, và càng khó để duy trì số lượng giáo xứ như hiện thời. 
 
Điều mà Giám mục thành Roma muốn nhắc nhở chúng ta là, làm giám mục, linh mục và phó 
tế, không phải là một nghề nghiệp hay một công việc với lịch trình làm việc cố định. Mà làm 
linh mục, phải là sứ mạng và phục vụ, dâng về Thiên Chúa bằng cách phục vụ dân Ngài. 
Sống giữa dân Chúa.  
 
Đây là lý do vì sao Đức Phanxicô nhắc nhở các mục tử phải học cách tách mình khỏi những 
lịch trình, họ phải sẵn sàng để phá ngang sự nghỉ ngơi mà họ xứng đáng có được, bỏ qua 
một phút thư thái hay đọc một quyển sách, để gặp người đang gõ cửa nhà xứ, người đến để 
xin giúp đỡ, tìm sự an ủi, tìm lời khuyên. Bởi chính sự chào đón này, sự gặp gỡ, sự sẵn 
sàng lắng nghe, phục vụ những người tìm đến ngoài giờ, làm cho người mục tử trở nên độc 
nhất vô nhị, khác biệt hẳn với bất kỳ cái gọi là nghề nghiệp nào. 
 
Do đó, những ai nghĩ rằng Đức Phanxicô mong muốn đua nở những sáng kiến hay hoạt 
động tự phát trong giáo hội để làm tiếp thị cho đạo, thì họ hoàn toàn lầm to rồi. Không cần 
phải thêm bất kỳ hoạt động mới nào, cũng như không cần những chiến lược tiếp thị để gặp 
được những người đang túng thiếu về vật chất lẫn tinh thần. 
 
Vài ngày trước đó, nói chuyện với các giám mục Ý, Đức Phanxicô đã nói rằng, ‘với nhiều hy-
vọng và an ủi ...hãy trở nên người lân cận với từng người, chia sẻ với sự hắt hủi và đau khổ 
của họ. Từ bỏ những tự quyết của mình, không còn một lịch trình cần phải bám chặt, nhưng 
mỗi sáng ký thác thời gian cho Chúa để tự do gặp gỡ và để mọi người gặp gỡ mình. Như 
thế, các linh mục của chúng ta không quan liêu cũng không phải là một viên chức giấu mặt 
trong hệ thống, linh mục không được thánh hiến để làm điều hành, cũng không phải làm 
việc với động lực một tiêu chuẩn hữu hiệu. 
 
Mà là một người nô bộc của sự sống, người bước đi cùng với tâm hồn và nhịp đập của 
người nghèo, đồng thời được phong phú hóa nhờ họ. Con người của hòa bình và hòa giải, 
một dấu chỉ và khí cụ của sự ân cần của Thiên Chúa, chăm chú lan truyền sự tốt lành với 
lòng nhiệt tâm. Một con người không chỉ dễ tìm, mà còn biết cách tìm thấy những người 
đang cần mình.” (Andrea Tornielli, Vatican Insider, J.B. Thái Hòa chuyển dịch) 
 
Giòng tin tức ở trên đã chính-thức đi vào một nhận-định, đại để thì như thế. Giòng chảy 
phản-hồi riêng-tư nhiều ứng-xử, có lẽ rồi ra cũng không giống nhiều như vậy. Giống như thế 
và không giống nhiều như vậy, vẫn là hai mặt của cùng một sự thật ở đời và trong đời. Sự 
thật, như thể bầy tôi đây đang suy-tư hoặc chỉ tư-lự về nhiều tình-huống có những câu hỏi 
hoặc giòng chảy đầy khúc-mắc về chuyện đạo, chuyện đời đã khiến bạn đạo cùng tôi phải 
lao mình vào chốn truyền-thông/báo đài để lùng tìm câu đáp trả. 
 
Và lời nhắn-nhủ của Đức Phanxicô phải chăng chỉ để nhắc-nhở các đấng bậc mục-tử nhớ 
ba lời khấn-hứa lúc thụ-phong chức-vụ hoặc sống đời sĩ-tử của Dòng tu, là: Khó-nghèo, 
khiết-tịnh và tuân-phục. Lời nhắc-nhở đây có thể cũng là lời nhắn với tất cả con dân trong 
Đạo, cả đến tín-hữu và giáo-dân nói chung, cốt để mọi người đừng quên cố-lõi của Đạo 
luôn nhắc nhở về Thiên-Chúa-là-Tình-Yêu, vẫn rất mực. Nhắc và nhở, mọi người đừng 
quên lý-tưởng sống đúng chức-năng/ơn gọi của mọi người dù ở vai-trò nào đi nữa. 
 
Nhắc và nhở, của đấng bậc ở chốn trên cao tít-mù-tắp của nhà Đạo, còn làm bạn và tôi, ta 
nhớ và nghĩ đến đấng bậc khác cũng có vai-trò mục-tử chuyên chăn dắt người dấn bước 
theo chân mình sống đạo làm người, nhưng khác Đạo, bằng những lời vàng sau đây:   



 
Trên đời này,  
+ Có 2 thứ bạn nên tiết kiệm, đó là sức khỏe và lời hứa. 
+ Có 2 thứ bạn phải cho đi, đó là tri thức và lòng tốt. 
+ Có 2 thứ bạn phải thay đổi, đó là bản thân và nhận thức. 
+ Có 2 thứ bạn phải giữ gìn, đó là niềm tin và nhân cách. 
+ Có 2 thứ bạn phải trân trọng, đó là gia đình và hiện tại. 
+ Có 2 thứ bạn phải tự mình thực hiện, đó là lao động và chịu trách nhiệm về việc mình làm. 
+ Có 2 thứ bạn phải lãng quên, đó là đau thương và hận thù. 
+ Có 2 thứ bạn phải khắc ghi, là công ơn Mẹ Cha và sự giúp đỡ của người khác. 
+ Có 2 thứ bạn buộc phải có để là người thành công, đó là đam mê và lòng kiên trì. 
+ Có 2 thứ bạn không được làm, đó là hãm hại người khác và phản bội lòng tin. 
+ Có 2 thứ bạn phải bảo vệ, đó là danh tín và lẽ phải. 
+ Có 2 thứ bạn phải chấp nhận, là cái chết và sự khác biệt. 
+ Có 2 thứ bạn phải kiểm soát, đó là bản năng và cảm xúc. 
+ Có 2 thứ bạn phải tránh xa, đó là cám dỗ và sự ích kỷ. 
+ Có 2 thứ bạn luôn phải xử dụng mà đừng hà tiện, là tiền bạc và kinh nghiệm. 
+ Có 2 thứ bạn không được sợ sệt, là cái ác và sống thật. 
+ Có 2 thứ bạn phải nuôi dưỡng, là tình yêu và sự bao dung. 
+ Có 2 thứ mà bạn cần phải đạt được trong cuộc sống, đó là thành đạt và hạnh phúc. 
+ Có 2 thứ bạn phải luôn sẵn sàng, đó là khó khăn và ngày mai. 
   Và, có 2 thứ mình nên ghi nhớ, là thực hiện những điều trên cho thật tốt trong cuộc sống 
hàng ngày. 
 
Làm gì thì làm. Sống sao thì sống. Có sống theo cung cách của giáo-dân bình-thường ở 
dưới trướng hoặc sống đúng chức-năng phục-vụ cộng-đoàn của mình qua tư-cách một 
mục-tử, vẫn là sống như lời căn dặn của mục-tử ngoài Đạo rất đạo-hạnh, rất như thế. 
 
Sống sao thì sống. Sống có chất-lượng của người đạo-hạnh, trong đời vẫn có rất nhiều thứ 
cần gìn giữ, nhưng còn tuỳ. Tuỳ bạn, tuỳ tôi, ta cần sống sao để mọi người còn biết mà nhớ 
cùng bắt chước.  
 
Thế đó, còn là đề-nghị thân thương của người viết họ Nguyễn tên thị Bích nay kể lể, ở bên 
dưới: 
 
“Người đàn bà đến bên cửa sổ ghé mắt nhìn ra ngoài trời. Qua lớp mưa mù dầy đặc trắng 
xoá ngoài kia bà chẳng nhìn thấy được gì ngoài những tia chớp xé toạt không gian kèm theo 
hàng loạt tiếng sấm như long lở đất trời. Thời tiết chiều nay quá xấu, xấu hơn người ta đã dự 
đoán và xấu hơn sự suy nghĩ của Quang, đứa con trai lớn của bà. Đã mấy tháng rồi nó mới 
có dịp bay về thăm bà vậy mà hôm nay trời lại mưa bão quá chừng!  
 
Trước khi lên máy bay nó còn gọi báo cho bà biết: 
-Bên đây thời tiết đẹp lắm má! Mong rằng khi con bay sang đến Cali thì trời quang mây tạnh, 
con sẽ chở má đi ăn và ở chơi với má đến tối mới về lại khách sạn.Bà biết Quang đã đặt 
mua vé máy bay hơn hai tuần trước nên chuyện mưa bão hoàn toàn là do "ý trời". Hôm 
Quang gọi điện thoại báo tin sẽ sang thăm và ở chơi gần một tuần lễ, bà thật vui mừng và 
không tin vào tai mình, nhưng vẫn thấy lo lo trong lòng nên đã hỏi lại: 
 
-Lần này con qua thăm má lâu vậy mà sao lại đi có một mình vậy con? Quang hiểu ý má 
nên nói ngay để bà yên tâm: 
 
-Hè này ba má vợ con từ Việt Nam sang thăm và ở chơi với tụi con trong vòng ba tháng.  
 



Họ đã ở nhà con được sáu tuần rồi, giờ đây muốn đi thăm bà con ở những tiểu bang khác. 
Nhân tiện mấy đứa nhỏ được nghỉ hè nên vợ con sẽ dắt chúng đi chơi cùng ông bà Ngoại. 
Con nghĩ đây là dịp hay nhất để sang "hủ hỉ" với má ít hôm để má đỡ buồn! 
Bà có tất cả ba người con. Quang là anh cả và cũng là đứa quan tâm đến bà nhất nhưng 
ông trời cũng khá trớ trêu nên hai mẹ con gần như lúc nào cũng sống xa nhau. Hồi nó mới 
13 tuổi đã phải theo ba xuống tàu vượt biên. Gần mười năm sau hai má con mới gặp lại thì 
nó đã trưởng thành và thường xuyên phải đi công tác xa nhà hai người cũng ít có dịp sống 
cạnh nhau. Nó là đứa vất vả với gia đình nhiều nhất và cũng là đứa có hiếu nhất trong mấy 
anh em. Ngay từ những ngày mới đặt chân lên nước Mỹ nó đã đi bỏ báo, chạy bàn làm đủ 
thứ việc để kiếm tiền phụ giúp ba lo cho má và hai em còn kẹt ở lại Việt Nam.  
 
Rồi đến khi xong lớp mười hai thay vì vào Đại Học thì nó lại quyết định theo khóa đào tạo 
chuyên viên kỹ thuật hai năm để sớm ra trường kiếm việc làm phụ giúp ba bảo lãnh một nữa 
gia đình sang Mỹ đoàn tụ. Phải chờ đến khi nhà cửa đã ổn định, các em đã vào đại học hết 
nó mới chịu quay lại trường để lấy bằng Kỹ-Sư Xây-Dựng. 
 
Hai đứa em nó thì may mắn hơn thằng anh rất nhiều vì không phải nếm mùi "vượt biên" và 
lúc nào cũng có mẹ bên cạnh chăm sóc. Có lẻ chính vì thế mà tụi nó không có những đức 
tính chịu thương, chịu khó như anh của chúng. Con gái lớn của bà sau khi xong trung học 
thì vào Y Khoa rồi tốt nghiệp Bác Sĩ một cách khá dễ dàng, nó ra trường hai năm sau thì kết 
hôn với anh chàng Mỹ trắng lớn hơn vài tuổi và cùng học chuyên ngành Giải-Phẫu. Cuộc 
sống của hai vợ chồng nó cũng khá hạnh phúc. Bà mừng cho con gái của mình. 
 
Riêng thằng Út sau khi xong Đại Học ngành Tài Chính đã về đầu quân cho một hãng xe hơi 
khá nổi tiếng trong vùng. Làm được vài năm thì nó kết hôn với một cô Việt Nam vốn thuộc 
dòng danh gia quý tộc từ trước năm 1975 tại Sàigòn. Vợ chồng nó cũng khá đầm ấm. Bà 
cũng mừng cho thằng Út của mình. 
 
Tuy nhiên, điều lo lắng nhất của vợ chồng bà là Quang đã ngoài ba mươi tuổi mà vẫn chưa 
chịu cưới vợ. Thấy ba má cứ hối thúc chuyện vợ con thì nó bảo: 
 
-Má ơi! Mấy cô Việt Nam lớn lên bên này nhìn cao lắm con với không tới nổi đâu, còn mấy 
nàng người Mỹ thì lại không phù hợp với tính cách của con. Chắc ba má còn lâu lắm mới có 
"cháu Nội đích tôn" để ẵm bồng! 
 
Ấy vậy mà chỉ vài năm sau đó khi nhà máy chuyển sang làm việc ở Florida thì Quang tình 
cờ quen với một cô du học sinh Việt Nam mới ra trường và đang đến hãng nó xin việc. Hai 
đứa quen nhau, yêu nhau và tiến đến hôn nhân như là một duyên phận được sắp xếp từ 
kiếp nào! Bà cũng mừng cho tụi nó quá! 
 
Có thể nói đây là khoảng thời gian viên mãn nhất của gia đình bà khi con cái đã lớn, đều 
thành đạt và có cuộc sống khá ổn định. Sau những chia cắt, mất mát, hy sinh giờ đây vợ 
chồng bà đã có thể mỉm cười khi thấy thành quả của mình gieo trồng bấy lâu nay đã sinh 
quả ngọt.  
 
Nhưng rồi tai ương hoạn nạn bỗng đổ xuống cho gia đình bà một cách bất thình lình!   
 
Mười năm trước chồng bà được phát hiện có khối u trong trong não. Bệnh trạng của ông 
biến chuyển quá nhanh và ông đã ra đi chỉ trong vòng vài tháng sau đó. Ông mất quá bất 
ngờ khiến cho bà thật sự bị hụt-hẫng, biết bao dự tính mà hai vợ chồng bà đã phác thảo cho 
tuổi già của hai người đành phải bỏ dở dang. Năm đó bà mới 62, vẫn còn đi làm part-time 
nhưng vì tinh thần và sức khỏe quá suy sụp nên các con đã khuyên thôi má hãy về hưu sớm 
đi, tụi con đủ khả năng lo cho má mà. Bà cũng không thể nào làm khác hơn vì thấy sức 
khỏe của mình ngày càng xuống dốc trầm trọng! 
 



Khi chồng mất rồi bà mới cảm nhận hết nỗi trơ trọi trên đời. Bốn mươi hai năm cùng sánh 
bước bên nhau, tuy có một khoảng thời gian chia cắt nhưng họ vẫn luôn tin tưởng sẽ có 
ngày trùng phùng. 
Giờ đây chỉ còn lại một mình bà lủi thủi ra vào trong căn nhà trống, bà bắt đầu thấy sợ bóng 
đêm, sợ một mình, sợ ngày dài và sợ cả đêm thâu. Bác sĩ cho biết bà đang bị trầm cảm 
nặng, trước mắt cần phải thay đổi môi trường sống thì mới mong thuyên giảm. 
 
Ba đứa con họp lại bàn với nhau sẽ đưa má về ở với ai? Trước tiên vợ chồng Quang có mời 
bà sang ở với tụi nó, bà cũng muốn lắm nhưng ngặt một nổi nó cứ đi công tác xa nhà luôn 
nên bà ở lại Cali vẫn hay hơn. Dẫu sao bên này bà vẫn còn hai đứa con và đám cháu Nội, 
Ngoại. Nhưng giữa đứa con gái và thằng Út bà sẽ chọn ai? Nhất định bà không muốn sẽ trở 
thành người-nước-ngoài khi sống trong gia đình của con gái mình, tụi nó nói toàn tiếng Mỹ, 
làm sao bà có thể hoà nhập được. Cuối cùng bà quyết định về ở với thằng Út, vợ nó đang 
mang bầu đứa thứ hai bà nghĩ mình sẽ có thể "hụ hợ" chúng trông chừng đám cháu nội sau 
này. 
 
Nghĩ như thế nên bà quyết định bán căn nhà bốn phòng ngủ của mình để đưa tiền cho 
thằng Út mượn-vốn-làm-ăn. Với số tiền của bà cộng thêm tiền của ba má vợ, tiền vay ngân 
hàng và tiền dành dụm của hai vợ chồng nó bấy lâu nay cũng tạm đủ cho thằng Út "ra riêng" 
mở một đại lý bán xe khá khang trang. Đồng thời từ ngôi nhà nhỏ ba phòng ngủ hai vợ 
chồng nó đã mua một căn nhà trên núi thật tráng lệ. 
 
Lúc còn sống trong căn nhà nhỏ mỗi ngày bà còn thấy thằng Út, nhưng từ khi dọn sang nhà 
mới bà hầu như không thấy mặt con mình đâu nữa cả. Nó đang bơi trong cả núi công việc 
nên làm sao có thời gian dành cho bà! Thêm vào đó căn nhà rộng lớn thênh thang quá, nó 
dường như kéo tình mẹ con của bà ngày càng xa thêm. Khi thằng Út đi làm về thì bà đã an 
giấc, vào buổi sáng lúc bà đang lui cui lo điểm tâm sáng cho cả nhà thì nó từ trên lầu đi 
xuống tai vẫn áp vào cái điện thoại, nó đưa tay vẫy vẫy như chào bà rồi đi thẳng vào garage 
lấy xe đến chỗ làm. 
 
Chỉ vào dịp cuối tuần thì thằng Út mới nghỉ trọn vẹn ở nhà vào ngày Chúa Nhật. Đây là lúc 
nó dành thời gian cho vợ con của nó! Thường gia đình nó hay đi chơi cả ngày, khi về đến 
nhà thì vợ chồng con cái kéo nhau lên lầu, sau khi hỏi thăm bà vài câu xã giao lấy lệ. Mùa 
hè gia đình nó đi chơi xa có khi một hay hai tuần mới về. 
 
Bà ở nhà bơ vơ, buồn tủi, đơn độc. Lúc đó bà chỉ biết khóc thầm một mình với mây trời, hoa 
lá và chim chóc trong vườn.Còn đứa con gái của bà thì cũng không khá hơn em nó chút 
nào. Từ ngày bà dọn về sống với thằng Út nó chỉ ghé thăm bà "năm khi, mười họa" lấy cớ 
bây giờ má ở xa quá và cao quá con phải lái xe cả tiếng đồng hồ mới đến nơi. Nó luôn than 
thở rằng lúc này con phải vừa đi dạy, vừa làm việc trong bệnh viện nên bận lắm má à! Bà 
chỉ biết cười buồn mà chẳng nói được lời nào! 
 
Khoảng thời gian này niềm vui hiếm hoi nhất của bà là mỗi lần Quang về thăm. Đó là dịp 
duy nhất mà gia đình cùng sum họp bên nhau. Trong một lần cả nhà đang quây quần bên 
bàn ăn thì bà buông đũa nhìn từng đứa con của mình rồi chậm rãi nói: 
 
-Má xin các con hãy giúp má thực hiện ước nguyện cuối cùng của đời mình. 
 
Mọi người bỗng im lặng và đổ dồn ánh mắt về phía bà. Quang hỏi bà với giọng khá ôn tồn: 
 
-Chuyện gì vậy má. Má hãy nói cho mấy anh em tụi con biết ngay đi. 
 
Bà cười buồn và chậm rãi nói: 
 



-Má muốn vào Nursing Home ở con à! Má nghĩ trong đó sẽ tốt cho má và tốt cho cả … các 
con nữa. Từ nay các con không phải lo lắng nhiều cho má như trước! 
 
Quang im lặng suy nghĩ vài giây rồi ngẩng lên nhìn hai đứa em. Chúng nó đang cúi mặt lẫn 
tránh ánh mắt của anh. Quang đã hiểu ra tất cả rồi và bằng giọng khá điềm tĩnh, anh nói: 
 
-Ngày mai chúng con sẽ chở má đi chọn Viện Dưỡng Lão. Nếu má thấy ưng ý cái nào nhất 
thì tụi con sẽ thu xếp cho má vào ở ngay trước khi gia đình con về lại Florida. Con hứa trong 
thời gian tới sẽ bay qua thăm má thường xuyên hơn. 
 
Sáng hôm sau thằng Út lấy cớ có hẹn với khách hàng và cô con gái của bà bảo phải trực 
bệnh viện nên cả hai không thể đi cùng. Chỉ có vợ chồng Quang dẫn bà đi chọn Nursing 
Home. Mặc cho Quang nài nỉ khuyên bà hãy chọn một nơi "cao cấp" chút để ở nhưng bà 
nhất định từ chối. Cuối cùng bà đã vào sống trong Viện Dưỡng Lão này vì thấy không khí và 
cách phục vụ của mọi người khá chu đáo, thân thiện. Nhưng điều quan trọng nhất khiến bà 
đưa ra quyết định này là vì nó nằm ở khoảng giữa và không xa nhà của hai đứa con là bao, 
cũng tiện đường cho tụi nó có đi đâu thì dễ dàng tấp vô thăm bà. 
 
Những suy tính của bà tưởng sẽ khả thi nhưng suốt thời gian hơn ba năm bà sống trong 
Viện Dưỡng Lão cho đến nay thằng Út chỉ đến thăm bà đếm chưa đủ trên mười đầu ngón 
tay. Lý do nó đưa ra chính đáng quá mà, má ơi dạo này con mới mở thêm một cái chi nhánh 
bán xe nữa ở tiểu bang khác nên phải bay đi bay về như con thoi. Mỗi lần nó đến thăm bà 
chừng độ nữa tiếng là tối đa nhưng nó nói chuyện với bà thì ít mà nói với cái điện thoại của 
nó thì nhiều. Bà đâm ra mang mặc cảm làm phiền nó, nên có lần bà đã bảo: 
 
-Chừng nào con có thời gian rãnh rỗi thì thu xếp vô thăm má. Má ở trong này cũng tốt lắm, 
các Bác Sĩ, Y Tá và nhân viên đều rất tận tình, chu đáo. Con cứ yên tâm mà lo công việc 
của mình. 
 
Thế là sau này nó chỉ nhắn tin "thăm" bà trên điện thoại là chủ yếu. Vậy cũng tốt cho nó và 
cả cho bà. Bà khỏi phải mong ngóng và chờ đợi những lần nó đến thăm và nếu vì lý do gì đó 
nó không đến được thì bà sẽ không phải buồn suốt mấy ngày liền. Thêm một điều nữa là từ 
ngày dọn vào đây sống bà không hề thấy bóng dáng của con dâu và ba đứa cháu Nội đâu 
cả. Bà nhớ ba đứa cháu của mình nhiều lắm vì bà cũng đã từng gần gũi, chăm sóc chúng 
suốt năm năm trời rồi còn gì. Sau này bà mới biết rằng hai vợ chồng thằng Út không muốn 
dẫn con vô đây thăm bà Nội vì sợ môi trường sống của người già sẽ dễ lây bệnh cho tụi 
nhỏ! 
 
Con gái của bà thì cũng không hơn gì em nó. Lúc trước nó hay tạt vô thăm bà trên đường đi 
làm về nhưng cũng chỉ là vài tháng một lần, mà lần nào nó cũng đều than rằng lúc này con 
bận dữ lắm vì sắp tới Mark và Ben sẽ vào Đại Học, tụi con đang cật lực kiếm tiền để chuẩn 
bị cho hai anh em nó vào Harvard hay Yale. Tính sơ sơ chi phí của hai đứa sau bốn năm 
cũng cỡ nữa triệu đô la là ít. Đây cũng là một lý do chính đáng nó đưa ra khi không thể vào 
thăm bà thường-xuyên-như-trước. Bà chỉ nuốt nước mắt vào lòng.  
 
Nhớ mới ngày nào lúc ba mẹ con còn ở lại Việt Nam, khi chồng và con trai còn ở đảo, mỗi 
ngày bà phải đi buôn bán nên thường gửi con cho hàng xóm ngó chừng dùm. Chiều nào về 
tới nhà cũng thấy hai chị em nó mếu máo đứng chờ; hôm nào bà nghỉ bán thì tụi nó mừng 
lắm, xúm-xít bên má không rời nữa bước. Giờ đây mọi việc đã khác xưa rồi! Các con nay đã 
lớn. Bà thì đã già. Tụi nó cần gì ở bà nữa chứ! 
 
Càng nghĩ bà càng thương cho thằng Quang. Cứ mỗi buổi chiều sau khi ra khỏi hãng là nó 
gọi nói chuyện với bà suốt đoạn đường lái xe về nhà. Rồi thì cách vài tháng là nó bay sang 
thăm bà một lần, nếu là dịp lễ thì nó đi với vợ con, thường thì nó bay sang một mình ở chơi 
với bà từ chiều Thứ Sáu đến chiều Chúa Nhật thì về, để sáng thứ hai đi làm sớm. Hai mẹ 



con tuy xa nhưng cũng thật gần. Nó là niềm an ủi duy nhất mà bà có được ở tuồi gần đất xa 
trời này. 
 
Vào sống trong Viện Dưỡng Lão lâu ngày bà càng thấy thương cho những người đồng cảnh 
ngộ như mình. Cho dù họ là Trắng, Đen, Vàng hay… "pha trộn" thì họ và bà cũng đều có 
chung một nổi buồn của tuổi già như nhau.  
 
Ở trong này, mỗi khi ai đó có con cái sắp sửa vô thăm là dễ biết lắm. Họ sẽ chộn rộn chàng 
ràng suốt từ mấy hôm trước. Họ nói năng huyên thuyên, cười đùa luôn miệng. Đó là dịp cho 
họ lôi những bộ cánh lâu ngày được cất kỷ trong tủ ra mặc thử, đi tới đi lui ngắm nhìn mình 
trong gương, như sắp chuẩn bị đi dự giải Oscar. Thiết nghĩ vào thời điểm 50 hay 60 năm 
trước thì buổi hẹn hò đầu tiên của họ chắc cũng chỉ hân hoan và hạnh phúc đến thế là cùng! 
 
Có lần một bà Mỹ Trắng sống cạnh phòng bà sang khoe rằng ngày mai con trai của bà ấy 
sẽ đến thăm và chở đi xem phim vì là Sinh Nhật 80 tuổi của bà. Nhiều người đã đến chúc 
mừng cho bà mẹ hạnh phúc này. Tới ngày hẹn, bà mẹ đó đã dậy thật sớm, ngồi trang điểm 
hàng giờ thật cẩn thận trước gương và thay bộ đầm mới nhất chưa một lần mặc qua rồi chờ 
con trai đến đón. Thời gian chậm rãi trôi qua một giờ, hai giờ… cho đến bốn, năm giờ đồng 
hồ sau bà vẫn không thấy bóng dáng con mình đâu cả. Bà sốt ruột gọi cho nó nhưng điện 
thoại đã tắt mất rồi!  
 
Cuối cùng, một nhân viên của Nursing Home với vẻ mặt đầy ái ngại đã mang đến trao cho 
bà một bó hoa thật lớn, thật đẹp và một tấm thiệp với biết bao lời lẽ thật hoa mỹ. Lý do con 
bà không đến được vì có công việc đột xuất vào giờ chót và anh ta hứa sẽ đến thăm mẹ vào 
một-dịp-khác. Bà mẹ đáng thương kia đã ôm bó hoa và chết lặng trong lòng. Không ai dám 
bước đến để an ủi bà một lời nào cả. Bà lẳng lặng ôm bó hoa vô phòng mình, lẳng lặng đặt 
nó lên giường và sáng hôm sau bà đã lẳng lặng ra đi với chiếc áo đầm mới tinh còn mặc 
trên người. 
 
Người mẹ tội nghiệp kia cũng mang một chứng bệnh tim như bà, cũng có một đứa con bận 
rộn như hai đứa con của bà. Tuy nhiên, sức chịu đựng của bà xem chừng tốt hơn người mẹ 
kia vì con gái và thằng Út cũng đã từng thất hứa với bà khá nhiều lần!!! Cũng từ sau cái chết 
của bà-hàng-xóm mọi người đã cảnh báo với nhau rằng không được tin bất kỳ lời hứa hão 
nào cả, dù cho đó là lời hứa của núm ruột mà mình đã đẻ ra! 
 
Mải lo suy nghĩ miên man mà bà quên khuấy rằng mưa ngoài trời đã tạnh từ bao giờ. Ngó 
nhìn đồng hồ. Ôi chao trễ quá rồi! Quang có nói khoảng ba giờ máy bay sẽ đáp xuống, con 
đi hành lý rất gọn nhẹ nên sẽ ra mướn xe liền; chắc trễ lắm là năm giờ con sẽ đến chỗ của 
má. Bây giờ đã gần tám giờ tối rồi nhưng vì mùa hè nên trời vẫn còn sáng, bà nghĩ chuyến 
bay của con mình chắc đã tạm hoãn ở đâu đó và có lẽ nó cũng sắp đến rồi. Bà nhìn ra cửa 
sổ lần nữa, những tia nắng yếu ớt bắt đầu chiếu xuyên qua các đám mây đen còn lãng đãng 
trên cao. Từng mảng bầu trời trong xanh dần xuất hiện sau gần một ngày lẫn trốn biệt tăm 
 
Trong niềm vui mừng khôn tả bà lục trong ngăn kéo lấy thỏi son đã lâu ngày không dùng tới, 
bà cầm nó lên định tô phớt hồng đôi môi của mình thì mắt bà bỗng vô tình dừng lại ở cái TV 
đang treo trên tường. Tiếng cô xướng ngôn viên đang thông báo trong mục Breaking News 
cho hay chiếc máy bay mang số 707 của hãng hàng không XXX đến từ Florida đã gặp tai 
nạn khi đáp xuống đường băng tại phi trường Los Angeles vào lúc 3:10pm chiều hôm nay 
do thời tiết quá xấu. Một nhân viên của phi hành đoàn và vài hành khách đã bị thương nặng, 
những nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện hiện trong tình trạng khá nguy kịch. Mọi chi tiết 
sẽ được thông báo sau. 
 
Thỏi son trong tay bà rơi ngay xuống đất. Bà thấy như mọi thứ đều tối sầm lại. Ngay khi lúc 
đó bà nghe ngực mình đau khủng khiếp như không còn đủ hơi sức để thở. Bà cũng không 
còn kiểm soát được tứ chi của mình nữa nên đành để nó đổ quỵ xuống sàn nhà. Trong giây 



phút giữa đôi bờ sanh tử bà bỗng nghe tiếng con trai của mình gào lên thản thốt: "Má ơi! 
Con đây nè má!" Bà cố nhướng mắt lên nhìn gương mặt thân yêu của con mình lần sau 
cuối, mỉm môi cười đầy mãn nguyện với nó, rồi thanh thản từ từ khép mắt lại. 
Một chiều mưa bão trong Nursing Home có một người mẹ đã vĩnh viễn ra đi và có một đứa 
con đã vĩnh viễn mất mẹ! 
 
Chuyện bình thường cũng như bao chuyện bình thường khác đã xảy ra trên thế gian! Người 
ta đến cuộc đời này với những hạnh phúc, những khổ đau rất riêng và cũng rất chung để rồi 
lần lượt ra đi sớm hay muộn, trước hay sau … không trừ một ai! Kiếp người vốn dĩ chỉ là 
duyên hợp. Chỉ là vô thường!” (Nguyễn Bích Thủy, Một Kiếp Phù sinh) 
 
Nói gì thì nói. Sống sao thì sống. Sống, nhưng vẫn nói và làm thật đúng “đạo làm người” và 
“Đạo” của người có niềm tin vào Đạo Chúa, cùng đạo làm người, hãy nghe lời đấng thánh 
hiền-lành từng khuyên nhủ: 
 
“Khi tôi đến với anh chị em,  
tôi đã không dùng lời lẽ hùng hồn hoặc triết lý cao siêu  
mà loan báo mầu nhiệm của Thiên Chúa.  
Vì hồi còn ở giữa anh chị em,  
tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô,  
mà là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá.  
Vì thế, khi đến với anh chị em,  
tôi thấy mình yếu kém, sợ sệt và run rẩy.  
Tôi nói, tôi giảng mà chẳng có dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn,  
nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của Thần Khí và quyền năng Thiên Chúa.  
Có vậy, đức tin của anh chị em  
mới không dựa vào lẽ khôn ngoan người phàm,  
nhưng dựa vào quyền năng của Thiên-Chúa.” 
(1 Cor 2: 1-5)  
 
Cũng rất đúng. Nếu cứ cậy vào quyền-năng hoặc phù-phép do mình tạo ra, chắc cũng 
chẳng có ai còn nghĩ tới Thiên-Chúa-là-Tình-Yêu hằng đùm bọc giùm-giúp hết mọi người, 
mới được thế. 
 
Thế đó, là trọng-tâm của giòng phiếm rất hôm nay, xin được gửi đến với bạn và với tôi, 
trong cõi này.   
  
Trần Ngọc Mười Hai 
Và những tháng ngày 
Thường suy-nghĩ rất lung 
Là như thế. 
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1. “Anh vuốt tóc em, anh vuốt tóc em,” 

2. "Nào đâu có trăm năm, mà chờ mà đợi?" 

3. "Loài cỏ cây man rợ" 

4. "Anh đến thăm, áo anh mùi thuốc súng " 

5. "Tìm một con đường. Tìm một lối đi" 

6. "Chiều buông trên giòng sông Cửu Long"  

7. "Saigòn ơi! Ta mất người như người đã mất tên" 

8. "Chuyện tình tôi như muôn ngàn những chuyện tình xa xưa" 

9. "Giờ đây bạn ra đi, đến phương trời xa xa" 

10. "Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa" 

11. "Ôi ơn đời chói vói" 

12. "Đêm về trên bánh xe lăn" 

13. "Này người ơi!Ghé bến sang sông," 

14. "Xuân vương trên ngàn hoa"  

15. "Chúa đã bỏ lòai người"  

16. "Giọt nước mắt thương con, con ngủ me mừng"  

17.  "Từng bước từng bước thầm" 

18. "Đừng sợ bạn ơi hãy đứng thẳng lên!" 

19. "Xanh xanh đôi hàng mi" 

20. "A! Này bé, con dế nó đậu cành tre," 

21. "Ngày dần buông trôi, sầu vắng cung đàn," 

22. "Một làn khói trắng" 

23. " Những chiều xót xa bên nhau" 

24. "Những con mắt biếc cỏ non"  

25. "Hãy lắng tiếng nói " 

26. " Ta yêu lầm lỡ!" 

27. "Đừng bỏ em một mình," 

28. "Ngày ấy khi Xuân ra đời " 

29. "Ta sẽ hát to hơn súng nổ bên bờ ruộng già" 

30. "Bánh xe quay nhanh nhanh"  

31. "Ngồi, dưới trăng lắng im nghe lòng ta," 

32. "Bây giờ là mùa thu rồi đó em" 

33. "Cầm tay ta hát, hát khúc ca yêu đời cho người vui" 

34. "Bỗng dưng yêu đời" 

35. "Ngày xưa áo nhuộn hòang hôn"  

36. "Ngồi nghe anh hát thiên tình ca"  

37. "Tình đã len trong màu nắng mới"  

38. "Em đi rồi đường xưa có nắng không anh?" 

39. "Lìa nhau cho nhau giá buốt"  

40. "Chiều hôm qua mình tôi bâng khuâng" 



 

PHỤ LỤC 
Đôi giòng tiểu-sử về tác giả Trần Ngọc Mười Hai – Mai Tá:  

     Tên thật là: Trần Ngọc Tá  

1943  Sinh ngày 16 tháng 2 Dương Lịch tại Phố Huế (Chợ Hôm) thuộc giáo 

   xứ Hàm Long thời đức Cố Hồng Y Trịnh Như Khuê làm chánh xứ. 

1949: Thân-phụ vào Nam làm việc cho Bưu Điện SàiGòn (cạnh nhà thờ Đức 

Bà) và cùng thân mẫu 7 anh chị em nhỏ nhất sống tại Cư Xá Bưu 

Điện Tân Định; cùng với người em trai út học lớp 5 Trường Taberd 

Tân Định (cạnh nhà thờ Tân Định) 

1952:      Thân phụ mất vì bệnh ruột thừa tại Tân Định, nên thân-mẫu cùng với 

1 anh và 4 chị và 1 người em trở ra Hà Nội sống ở số 90 đường Hoà 

Mã. Từ đó, bắt đầu học lớp Huitième chương-trình Pháp tại Lasan 

Puginier, rồi sau đó lại đổi qua chương-trình Việt học lớp 5 Trường 

Ngô Quyền (cạnh nhà thờ Hàm Long). 

1954:    Lại theo mẹ và các anh chị lên máy bay quân-sự vào Sàigòn sống ở 

đường Bàn Cờ, rồi Phan Thanh Giản, Vườn Chuối; học lớp đệ thất 

trường Hồ Ngọc Cẩn, Gia Định được 6 tháng, sau đó ra Nha Trang 

học Trung Học Võ Tánh đến lớp Đệ Lục năm 1956 thì vào Đệ-tử-viện 

Dòng Chúa Cứu Thế ở Vũng Tàu. 

1956-1964: Gia nhập đệ-tử-viện ở Rạch Dừa, Vũng Tàu với quyết định đi tu làm 

linh-mục Dòng Chúa Cứu Thế chuyên rao-giảng.  

1964-1965: Gia nhập Tập-viện Dòng Chúa Cứu Thế Nha Trang toạ lạc trên 

đường Trần Phú, cạnh bãi biển Nha Trang. Nơi này, khi trước là 

Khách sạn Hải Yến. Cuối năm 1964 thi đậu Baccalauréat chương 

trình Pháp, và Tú Tài Toàn Phần chương-trình Việt;    

1965: Lên Học-viện Dòng Chúa Cứu Thế Đà lạt học 2 năm Triết lý và 2 năm 

thần học với các anh em lớp trên đến năm 1969, sau sự-kiện Ban 

Hallêluyah rã đám năm 1969; 

9/1969:  Xuất khỏi Học-viện Dòng Chúa Cứu Thế, ra Đà Nẵng ghi danh tìm 

việc làm với Công ty SIPEA (Nhà Đèn) của người Pháp nhưng không 

thành; sau đó bắt đầu thành-công với cho công ty Brasseries et 

Glacières de l’Indochine do người Pháp làm chủ.  26/11/1969: Đậu 

Cử-nhân Văn-khoa, Triết   

1970:   Làm Trưởng Trung Tâm Phân phối B.G.I. ở Tuy Hoà đến 1973. 

1973-1975: Làm Trưởng Trung Tâm Phân Phối B.G.I. 2 phụ-trách 2 tỉnh Thừa 

Thiên–Quảng Trị.  

1976-1978: Làm Trưởng Trung Tâm Phân Phối S.E.G.I. ở bến Vân Đồn, Sàigòn 

đến 6/1976 



sau đó bị tạm giam 4 tháng trong chiến dịch của Cộng sản mang tên 

Cải Tạo Công Thương Nghiệp Tư Bản Tư Doanh; khi được thả, về ở 

đường Nguyễn Văn Thinh, quận Nhất, sau về: lầu 1 số 5 đường Thi-

Sách (tức trên lầu Nhà Máy Nước Đá BGI)    

3/1991:  Được hai con trai bảo lãnh qua Úc theo diện đoàn tụ và sống tại nhà 

người em vợ là chú Đàm Quang Thắng ở 9 đường Ellis Parade, 

Sydney đến năm 2001 dời về 33 Goodacre Ave Fairfield West 2165. 

8/1992:  Cùng với anh Vũ Đức Nhuận phát-hành Nội San Gia Đình An Phong 

  mang tên “Duc In Altum” (tức: “Ra Khơi”) viết đủ mọi thể-loại cả tu-

  đức lẫn thần-học; 

1998:  Đậu Cử-nhân Văn Khoa của Úc, chuyên về Phiên-dịch và thông-ngôn 

  NAATI III  

1998-2000:  Hợp tác phát hành báo “Tin Nhà” do anh Đỗ Mạnh Tri ở Pháp sáng-

  lập và sau đó là anh Nguyễn Hữu Tấn Đức làm chủ nhiệm; 

2001-2006:  Hợp tác với Lm Chân Tín, Nguyễn Hồ Đỉnh và Gs Nguyễn Ngọc Lan 

ra tờ “Thư Nhà” tức: hậu-thân của tờ “Tin Nhà” sau khi nội-san này 

đóng cửa; 

1992-2008:  Làm việc tại Bộ Gia Cư ở Sydney (tức Department of Housing ở New 

   South Wales); 

16/2/2008: Chính thức về hưu trí, bắt đầu viết “Chuyện Phiếm Đạo Đời” và dịch 

sách “Suy Niệm Lời Ngài”, “Lời Chúa Sẻ San”, “Phaolô, vị thánh của 

mọi thời”, và nhiều cuốn khác; 

16/2/2013:  Đạt tuổi "thất thập” nhưng chưa “cổ lai hy”, nên cứ tiếp tục viết 

Chuyện Phiếm và dịch sách/bài rồi đưa lên các trang mạng khác nhau 

như: Lúc đầu là VietCatholics, Báo Dân Chúa Úc Châu, báo điện-tử 

www.thanhlinh.net, TâmLinhVàoĐời.net, CánhĐồngTruyềnGiáo.net, 

GiáophậnVinh.net; Giadinhanphong.com, vv… 

10/2017: Kỷ-niệm 10 năm viết và dịch sách gồm 12 cuốn “Chuyện Phiếm Đạo 

Đời” và 10 cuốn sách dịch, trong đó có bộ “Suy niệm Lời Ngài” của Lm 

Frank Doyle sj, và “Lời Chúa Sẻ San” của Lm Kevin O’Shea CSsR 

trọn bộ 3 năm A, B, C; và các sách thần-học khác, trong đó có các 

cuốn như: “Phaolô, Vị Thánh Của Mọi Thời” của Lm Kevin O’Shea 

CSsR; “Ơn Cứu Chuộc Nơi Ngài Chan Chứa” của Lm Kevin O’Shea; 

“Giêsu hỡi, Ngài là Ai?” của Gs John Dominic Crossan; “Khuôn Trăng 

Diện Mạo Ngài Thay Đổi” của Gs Geza Vermes, “Thần-học-gia toại-

nguyện, người đó chính là tôi” của Lm Edward Schillebeeckx, OP và 

“Lại Đã Thấy Ngài Như Buổi Đầu Gặp Gỡ”, vv… 



 

 

BÌA 4  

Một lần nữa, xin cám ơn anh Tá rất nhiều về những công lao của anh trong thời gian 

qua đã dịch các tư tưởng về "Diện Mạo Đức Kitô" được tóm tắt trong Chuyện Phiếm 

Đạo Đời. Điều quan trong nhất đối với em, là tác giả các bài viết đã cho mình thấy 

nhiều cái nhìn và các khám phá về Đức Giêsu là Thày và là Anh của chúng ta, chứ 

không cứ gì phải "đeo bám" vào một loại "bài học giáo lý tông truyền"...Như vậy Đức 

tin của mình sẽ luôn được làm mới, sẽ không có đức tin mù - quáng, hoặc quá đơn 

sơ để tin như kiểu đức tin của con trẻ. (Vĩnh An - Việt Nam)  

 

Nhìn lại năm qua, con đã nhận được nhiều thứ từ bài viết, sách vở dĩa CD và con 

cũng nhận ra Bác nhờ ơn trên vẫn khỏe đủ để liên tục và tranh thủ làm việc, viết 

sách, dịch thuật, đăng bài... một cung cách làm việc thật nghiêm túc và giải quyết số 

lượng công việc rất lớn - ở tuổi Bác điều đó thật không dễ.  

Nhân dịp đầu năm mới con bày tỏ lòng biết ơn gửi đến Bác về những điều Bác đã 

san sẻ cho con cũng như đã giúp cho bao người trên thế giới nhận được từ việc làm 

ý nghĩa của Bác. (Trương Hưởng - Bà Rịa Việt Nam)  

 

Con đại diện Hội Dòng Trinh Vương Bùi Chu kính thăm và cám ơn Ông, Hội Dòng 

chúng con đã nhận được: 10 cuốn "Chuyện phiếm đạo đời ' tập 11 do Ông viết. Hội 

Dòng để trong thư viện cho chị em đọc. Sách rất hay và hữu ích, vì một số đông chị 

em đang theo trường Thần Học tại giáo phận, nên rất cần tài liệu làm tiểu luận ra 

trường. Xin cám ơn Ông nhiều (Sơ Maria Hoàng Thị Lượt) 

  

 

  

 

 

 

 
  

 


