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Lời Bạt 
 
 
Sydney trời vào thu. Mặt trời đi ngủ sớm. Tại thủ phủ Cabramatta của người Việt ở 
đất nước “lộn ngược đầu” (down under) từ 5g trở đi không còn đông đúc như 
thường lệ. Hàng quán bắt đầu đóng cửa cho dẫu tình-hình an-ninh tốt hơn trước 
nhiều. Chuyện đóng cửa sớm đã trở thành cái lệ. Thế nhưng điều kỳ lạ, là sự đông 
đúc đó đã tự-động di-chuyển đến một khu không xa, đó là thủ-phủ Canley Heights, 
bỗng nhiên trở nên sầm-uất bất kể ngày đêm. Không ai giải thích được lý do.  
 
Tôi có một cái hẹn với Trần Ngọc Tá - tác giả Chuyện Phiếm Đạo Đời tại một quán 
cà phê ở giữa cái không khí sầm-uất đó. Thế nhưng quán vẫn có một góc riêng để 
chúng tôi ngồi hàn huyên tư riêng. Đến với quán, không phải vì cà phê ngon hay 
nhạc Pháp trữ-tình. Nhưng, vì nó có một không gian thích hợp cho những tâm-sự 
khi Trần Ngọc 12 nói về Chuyện Phiếm Đạo Đời tập 14. 
 
Tôi đến đón anh tận nhà, cứ coi như làm tài xế Uber cho một chuyến đi nhàn-hạ sau 
bữa tối. Sau cái nhấn chuông, chẳng phải chờ lâu, hình như anh đã sẵn sàng đứng 
ở cửa trước chờ tôi. Dân học chương trình Tây mà, lại từng làm “lớn” cho hãng bia 
B.G.I. trước năm 1975. Gọi là đi uống cà phê, thế nhưng chị nhà đã tiễn anh ra tận 
cửa. Chỉ tiếc là chúng tôi đành phải “bất lịch sự” không mời chị cùng đi. Anh vẫn ‘lịch 
lãm’ như bất cứ khi nào, áo bỏ trong quần, đầu đội nón feutre, giầy Tây đàng-hoàng 
chứ không “xuyền xoàng” như tôi mỗi lần có ai đó rủ đi uống cà-phê, cà pháo.  
 
Từ năm 1973, tôi không còn là tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế sau thời gian 3 năm đi thử 
(trong Dòng gọi là “probation”). Còn anh, cũng giã từ “chiếc áo dòng và vòng chuỗi 
150 kinh” từ năm 1969, sau khi đậu cử nhân văn-khoa phân-khoa triết tại đại học Đà 
Lạt. Lý do anh chọn một hướng đi khác, tôi không biết. Nhưng chỉ biết là: vào thời 
gian đó, đang có xung-đột giữa cái cũ và cái mới trong rất nhiều lãnh-vực của nhà 
Dòng. 
 
Môi-trường giáo-dục trong Dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam - từ đệ-tử-viện đến Tu-
tập-viện và Học-viện - cũng không ra khỏi tình-huống xung-đột đó. Vở kịch “Chàng 
Trai 18” do linh mục Thiện Thi Dòng Chúa Cứu Thế viết kịch-bản và đạo diễn thời 
đệ-tử-viện Vũng Tàu với chủ đề là “muốn sống thực với chính mình”, dẫu có phải 
“xoá sổ làm lại từ đầu”.  
 
Trong đời sống đức tin, giới trẻ thời bấy giờ cũng muốn sống THỰC, không muốn 
sống “rập khuôn” hay “máy móc”. Ý thức đó, đương nhiên dẫn đến một sự “bộc phá” 
dẫu có phải trả một giá khá đắt. Thế nhưng, cái giá này còn tuỳ thuộc vào thời-vận, 
cũng không ai giải thích nổi.  
 
Sau biến cố 30 tháng tư, Trần Ngọc 12 cũng phải đi “học tập” vì cái mác “làm xếp” 
một Trung Tâm hãng bia B.G.I. do người Pháp làm chủ. Sau đó cũng “tiền mất tật 
mang”, “trầy da tróc vẩy” tìm đường ra khỏi nước. Thế nhưng, thời-vận của Trần 
Ngọc 12 là “đường đường chính chính” chẳng cần phải lẩn trốn “chôn dầu mỡ” ở 
đâu hết. Anh và chị đi phi-cơ đàng-hoàng đến Úc đoàn-tụ với hai con trai ở Sydney.  
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Sau một thời gian ngắn thích-nghị với cuộc sống mới, anh ghi tên học cử-nhân văn 
khoa - phân khoa thông & phiên dịch tại đại học Western Sydney ở Bankstown và 
năm 1998 anh ra trường. Trong thời gian này, anh làm việc cho bộ gia cư tiểu-bang 
New South Wales. Nay, anh đã nghỉ hưu và làm thông dịch theo dạng “freelance”. 
Bao nhiêu thời gian còn lại, anh dành cho chuyện dịch sách đạo và viết Chuyện 
Phiếm. Cho đến nay là Chuyện Phiến Đạo Đời tập 14.  
 
Chuyện xung-đột cũ/mới không chỉ xảy ra vào những thập niên 60’, hay 70’ tại Việt 
Nam mà ngay tại đây - một đất nước tự do - vào lúc này, năm 2018, vẫn cứ xảy ra. 
Vì thế, chủ-đề Mới & Cũ mà Trần Ngọc 12 đề-cập đến trong Chuyện Phiếm Đạo Đời 
không phải một lần mà đủ. Đó, là chưa nói đến một thực tại. Đó, là có thể “tôi rất cấp 
tiến, phóng-khoáng trong lãnh vực này, thế nhưng biết đâu tôi lại bảo thủ, ngoan-cố 
trong lãnh vực khác. Tôi phải chiến đấu với cái cũ và cái mới ngay trong con người 
của tôi. Đó, chính là bi kịch của cuộc sống”.  
 
Trong bối cảnh đó, tôi không nghĩ Chuyện Phiếm Đạo Đời tập 14 sẽ là tập cuối của 
Trần Ngọc 12. Bao lâu còn sức, bấy lâu anh còn viết. Trong chốn bạn bè, chúng tôi 
thường nói không biết “bọn mình còn sức để tiếp tục đọc những sáng tác của Trần 
Ngọc 12 hay không?”  
 
Thế nhưng, chuyện viết là chuyện của anh, còn chuyện đọc là chuyện của bọn tôi. 
Xin Chúa chúc lành cho cả người viết lẫn người đọc.  
 
Có lần anh tâm sự với bọn tôi, là: chỉ cần một người đọc biết “rung đùi thấm thía”, thì 
anh cũng lấy làm hả dạ lắm rồi. Tôi thích cái khiêm tốn đó của Trần Ngọc 12. Cám 
ơn anh Trần Ngọc 12.  
 
 
Vũ Nhuận 
Sydney, trời vào thu 2018 
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1.“Bao lâu nữa anh rời xa tôi?” 
Bao lâu nữa chúng mình chia phôi? 
Sao chẳng đến với nhau nụ cười? 
Để tình người còn chút luyến lưu?” 

(Miên Du Đà Lạt – Xin Hãy Cho Nhau Nụ Cười) 
 
(Lc 2: 10-11) 
 
“Cho nhau nụ cười” ư? Có lẽ đây là đòi hỏi cốt-thiết của anh và của tôi, trong đời 
người! Trong đời người, hễ có câu hỏi ở bài ca những hát rằng: “Bao lâu nữa chúng 
mình chia phôi?” thì chắc chắn đây không là câu hát hoặc lời hát khá tình-tứ, mà là 
lời nhắn nhủ xin được gửi đến với mọi người, hôm nay. 
 
Hôm nay đây, bạn và tôi, ta sẽ còn nhiều lời nhắn nhủ gửi đến cho nhau rất “hay ho” 
hơn thế nữa, chứ? Thôi thì, ta cứ coi mọi sự như thế. Thế nhưng, trước khi đọc tiếp 
những lời phiếm rất Đạo/đời xục xạo ở đây đó, cũng xin bạn và tôi, ta hãy nghe tiếp 
đôi ca-từ còn tha-thiết hơn, như sau: 
 
“Mai tôi sẽ xa rời nơi đây. 
Mai tôi sẽ nói lời chia tay. 
Xin hãy thức với tôi một ngày. 
Một ngày dài chỉ có niềm vui. 
 
Xin hãy đến cho nhau nụ cười! 
Xin hãy đến cho nhau tình người! 
Xin hãy nói yêu thương một lời! 
Xin hãy tốt cho đời nở hoa! 
 
Xin hãy tốt cho đời nở hoa! 
Khi anh đến hai bàn tay không. 
Khi tôi đến đôi chân trụi trần. 
Ta chẳng có chút gì đeo mang. 
 
Sao bây giờ nặng gánh trần gian. 
Xin hãy đến cho nhau nụ cười! 
Xin hãy đến cho nhau tình người! 
Xin hãy nói yêu thương một lời! 
Xin hãy tốt với nhau cho đời nở hoa. 
Tôi chỉ muốn cuộc đời nở hoa. 
(Miên Du Đà Lạt – bđd) 
 
“Hãy đến cho nhau nụ cười”, vì đó là một trong những thứ quí giá nhất trên đời, lại 
miễn phí. Quí giá và miễn phí, như nhiều thứ khác trên đời, chẳng hạn như những 
thứ được kể ở bên dưới: 
 
“Trên đời này, những thứ quý giá nhất đều là miễn phí. 
Trên cuộc đời này, nhiều người hay than thở rằng cuộc đời thật bất công, rằng "Ông 
trời không có mắt" nhưng bạn có biết rằng, nếu ông trời "không có mắt", không yêu 
thương nhân loại, thì nhân loại đã chết từ lâu rồi không? Ông đã ban rất nhiều thứ 
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miễn phí cho con người, chỉ có điều bạn coi đã coi nó là hiển nhiên và không nhận ra 
mà thôi. 
 
Ánh sáng mặt trời là miễn phí. 
Trên thế gian này, không sinh vật nào có thể sống sót nếu thiếu ánh mặt trời. Thế 
nhưng có ai từng phải trả một đồng nào cho thứ ánh sáng kỳ diệu đó chưa? 
 
Không khí là miễn phí. 
Một người chỉ cần là đang sống trên Trái đất này, có ai mà có thể không hít thở mà 
có thể sống được? Thế nhưng từ xưa đến nay, đã có ai từng phải trả tiền cho thứ 
không thể thiếu này chưa? 
  
Tình yêu là miễn phí. 
Đoạn tình cảm sâu đậm cùng nhau vượt sóng gió đó, cuộc tình hoạn nạn có nhau 
đó, sự hòa hợp của hai tâm hồn cùng đồng điệu đó, chính là sự đồng cảm sâu sắc 
nhất và là chỗ dựa vững chắc nhất trong cuộc đời chúng ta. Tất cả những điều này, 
đều là miễn phí hết và là thứ mà có tiền bạc cũng không thể mua được. 
 
Tình thân là miễn phí. 
Mỗi người chúng ta đều trần trụi khi đến với thế gian này và đều nhận được sự che 
chở vô bờ bến của cha mẹ, một thứ tình thương không mong báo đáp in sâu trong 
máu thịt. Nhưng không có người cha mẹ nào nói với con mình rằng: "Con cho mẹ 
tiền mẹ mới thương con". 
 
Tình yêu thương này của cha mẹ, sẽ không giảm giá trị vì bạn đã trưởng thành, 
càng không mờ nhạt vì họ đã già đi, chỉ cần cha mẹ còn sống ở trên đời này, bạn 
vẫn nhận được tình yêu thương này trước sau như một. 
 
Tình bạn là miễn phí. 
Người âm thầm ở bên cạnh bạn khi bạn cô đơn, người giơ cánh tay ra đỡ bạn khi 
bạn ngã, người cho bạn dựa vào vai an ủi bạn khi bạn đau lòng, người luôn sẵn 
sàng xuất hiện mỗi khi bạn cần giúp đỡ, thế nhưng người đó có bao giờ đổi những 
thứ đã cho đi thành tiền mặt, sau đó kêu bạn trả không? 
  
Mục tiêu là miễn phí. 
Bất luận là hoàng tử ăn sung mặc sướng, hay là người lang thang ăn mặc rách rưới, 
bạn đều có thể đặt ra mục tiêu riêng cho cuộc đời mình.. Mục tiêu này có thể là vĩ 
đại, cũng có thể là bình thường, vừa có thể là huy hoàng và cũng có thể là giản dị, 
chỉ cần bạn cảm thấy bằng lòng với nó là đủ rồi. 
 
Tín ngưỡng là miễn phí. 
Mỗi một cơ thể máu thịt đều nên có một tín ngưỡng chính xác và kiên định để dựa 
vào. Đó là nơi nương dựa tốt nhất của linh hồn, là ngọn đèn soi sáng giúp chúng ta 
vượt qua được mọi khó khăn, trắc trở trên đường đời. 
 
Còn có gió xuân, thì còn có mưa phùn, còn có ánh trăng trong vắt, thì còn có các vì 
sao lấp lánh trên trời... 
 
Vậy nên bạn đừng có than thở với ông Trời nữa, ông Trời không những rất công 
bằng mà lại còn rất hào phóng. Từ lâu ngài đã đem mọi thứ quý giá nhất, ban tặng 
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miễn phí cho mỗi người rồi, chỉ có điều là bạn có nhận ra hay không mà thôi. (Theo 
ĐKN - Châu Yến) 
 
Chuyện tình đời thì như thế. Còn, chuyện nhà Đạo thì ra sao? 
Chuyện nhà Đạo ư? Nhà Đạo mình ít khi nói thẳng/nói thật về những vương 
vấn/khúc mắc tiền bạc hoặc quỹ tài trợ như bài báo viết trên tờ Tuần Báo Sydney, 
như sau: 
 
“Sau lần bất mãn về tin tức Vatican “có chịu tài trợ $33 triệu đô hay không” bị lọt ra 
ngoài cho báo giới biết, giới lãnh đạo Quỹ Tài Trợ của Tòa thánh đặt cơ sở ở Hoa kỳ 
đã kêu gọi mọi người có thời-gian để suy nghĩ và đánh giá lại sứ-vụ này, về phương-
án chấp-thuận việc tặng-dữ và quan-hệ giữa các tổ-chức này với Tòa thánh”.  
 
Và trong khi Quỹ này vẫn định ngày hành hương Rôma từ 11/4/18 đến 14/4/18, chắc 
chắn là chuyến đi này sẽ không bao gồm việc diện-kiến thông-thường với Đức Giáo 
Hoàng, theo tin của Quỹ này cho biết vào ngày 22/3/18 vừa qua. Lại có tin là Tòa 
thánh Vatican đã đồng ý dời ngày diện kiến Đức Giáo Hoàng cho đến khi công-tác 
của Quỹ này hoàn-tất và các thành-viên của Quỹ và các vị quản-lý đồng ý về sứ-vụ 
này cũng như về cơ-cấu quản-trị và quan-hệ với Tòa thánh được hoàn-tất… 
 
Được biết, Quỹ Giáo-hoàng nói ở đây, được thành-lập vào năm 1988. Và từ năm 
1990 đến nay, Quỹ này đã tặng-dữ số tiền hơn $157 triệu đô Úc bằng hiện kim và 
qua học bổng. Thành-viên của Quỹ được gọi là “nhân-viên phục-vụ” cũng hứa tặng 
$1.3 triệu đô Úc trong vòng 10 năm liền với số tiền là $130.000.00 đô, mỗi năm. 
Tháng Hai/2018 vừa rồi, nội bộ Quỹ có rò rỉ cho công chúng biết thư-từ qua lại, có 
liên-quan đến yêu-cầu của Tòa thánh cung-cấp $33 triệu đô Úc cho Cơ-quan có tên 
là “Dermopatico dell’Immacolata, tức bệnh-viện hàng đầu ở Rôma chuyên trị bệnh 
ngoài da cũng như ung-thư da cho các bệnh-nhân nghèo/túng. 
 
Nhiều tài-liệu quan-trọng của Quỹ Giáo-hoàng này lại được tải lên mạng truyền-
thông đại chúng có đính kèm một bài viết của James Logon là chủ-tịch Ủy Ban 
Thanh Tra Quỹ bảo rằng “Bệnh viện IDI nói trên từng có nhân viên truyên-thông/báo 
chí bị thất-sủng đã tham-ô/biển-thủ đến phá sản", và có tin đồn nói rằng ban Giám-
đốc Quỹ này đã phê-chuẩn số tiền tặng-dữ lên đến $33 triệu mà không theo nguyên-
tắc nghiệp-vụ và bất cẩn.” Sau đó, chủ tịch Longon đã từ-nhiệm chức chủ-tịch Ủy 
ban nói trên. 
 
Trong báo cáo đề ngày 05/01/2018 gửi cho các thành-viên của Quỹ này, sau đó lại 
cũng tải lên mạng, có nói rằng: các lãnh-đạo của Quỹ có nhận yêu cầu trị giá $33 
triệu đô, cả về tầm-cỡ lẫn dụng-đích.  
 
Thế nhưng, bức thư này lại cũng bảo rằng: cuối cùng thì “ban Giám đốc đã đồng loạt 
đi đến kết-luận không một ai bất-đồng quan-điểm chủ-trương yêu cầu ấy là từ Đức 
Giáo Hoàng đương-nhiệm” trong khi đó, Ủy ban là đòi bệnh viện nói trên là: cứ ba 
tháng một lần, bệnh viện nói trên phải tường-trình tài chánh cho rõ rệt về tình-trang 
hành-chánh quản-trị, và giao dịch cho phù hợp với trách-nhiệm giải-trình của ủy-ban. 
 
Thật sự thì bản-chất và tầm-kích của yêu cầu này đã dẫn đến một số buổi bàn-thảo  
ngoại-lệ trong phạm-vi nội bộ của Quỹ. Theo nguồn tin này, thì: từ tháng 6 đến tháng 
12 vừa qua đã có các buổi tái xét xảy ra liên-tục và, theo yêu cầu của Quỹ, thì các 



9 
 

lãnh-đạo Hiệp hội Y-tế Công-giáo đã nghiên-cứu tình-trạng của bệnh-viện và các ấn-
phẩm nói về chuyện này… 
 
Quỹ Giáo Hòang nói ở đây lại cũng bảo-đảm là sẽ “thường xuyên cập-nhật tình-
trạng của bệnh-viện hơn là nói về tiền tặng cho phù hợp với tình hình thực tế!  (X. 
Cindy Wooden, Vatican Request Perplexes US Fund, The Catholic Weekly 
08/4/2018 tr. 23) 
 
Trong tinh thần “Vui, là tất cả”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng từng dấy lên giòng 
chảy tư-tưởng khuyến-khích con dân trong Đạo cứ sống vui, sống khỏe, như sau: 
 
“Niềm vui là đức hạnh nền tảng của đời sống kitô hữu, là hoa quả, là dấu hiệu có sự 
hiện diện của Thần Khí trong tâm hồn của người tin. Tin Mừng cho thấy, khi thiên 
thần báo tin cho Đức Mẹ đã nói: “Vui mừng lên hỡi Maria!”, khi thiên thần báo tin cho 
các mục đồng khi Chúa Giêsu sinh ra. Như thế không có gì là không phù hợp với 
chủ đề bây giờ trở thành chủ đề “tủ” của Đức Phanxicô.  
 
Thêm nữa, Đức Phanxicô đặc biệt nhạy cảm với tác động của Thần Khí, ngài hay 
lặp lại: “Thần Khí là món quà của Thiên Chúa, Cha chúng ta, Đấng luôn làm chúng 
ta ngạc nhiên: Thiên Chúa của những chuyện ngạc nhiên.” Ngài thấy sự sáng tạo 
vui tươi của Thần Khí là liều thuốc giải độc cho sự cứng rắn tinh thần, một căn bệnh 
tật thực sự mà ngài liên kết với buồn bã. 
 
Trong một bài giảng tuyệt vời vào ngày lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền thánh, Đức 
Phanxicô đã nêu lên hai hình thức vui: vui của đức tuân thuận và vui của ngôn sứ. 
Mẹ Maria và Thánh Giuse là các cha mẹ trẻ tuân thuận, họ vui tuân theo lề Luật của 
Chúa và hoàn tựu những gì đã được định để sinh con. Ông Simêon và bà Anna, các 
ngôn sứ nhảy múa hân hoan vì lòng họ tràn ngập Thần Khí. Xin anh chị em vui lòng, 
đừng bao giờ là các nữ tu, các linh mục với khuôn mặt chua như giấm, đừng bao 
giờ! 
 
Với mức độ riêng tư, Đức Phanxicô là người chọn lựa niềm vui. Và đó cũng là một 
ơn. Sự quân bình giữa ân sủng và quyết tâm của mình luôn là điều huyền bí. Điều 
này thể hiện rõ ở nụ cười của Đức Phanxicô khi ngài tiếp xúc với giáo dân trong các 
buổi tiếp kiến chung, khi ngài đứng trước “dân” mình, vậy mà trước khi được bầu 
chọn, gần như ít khi thấy ngài cười, ngài luôn có khuôn mặt buồn và khắc khổ. Hay 
trong lời ngài nhắn nhủ với các linh mục, nam nữ tu sĩ khi năm 2013, ngài xin họ 
đừng là “các cô gái già, các chàng trai già”, hay khi ngài nói với các chủng sinh cũng 
năm 2013:  
 
“Không có sự thánh thiện trong buồn bã! Khi bạn thấy một linh mục, một nữ tu, một 
chủng sinh có khuôn mặt dài thườn thượt, không vui vẻ thì bạn biết đã có một cái gì 
không chạy! Xin anh chị em vui lòng, đừng bao giờ là các nữ tu, các linh mục với 
khuôn mặt chua như giấm, đừng bao giờ!” 
 
Cách đây một năm ngài còn gắn tấm bản “Cấm than phiền” ở cửa văn phòng mình. 
Theo Đức Phanxicô, vui vẻ là trên tất cả, nhưng không phải là chuyện ngọt ngào! Đó 
là điểm đặc biệt của các vị thánh. Một kỷ luật. Hay đúng hơn đó là hoa trái của cuộc 
chiến thiêng liêng.” (Marta An Nguyễn trích dịch và tải lên mạng vi tính tháng 4/2018)   
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Nói gì thì nói, giữ Đạo cách vui tươi, hài-hòa đã là tập-trung sống thánh-thiện cả đời 
mình rồi. Và, ngày nay, người đi Đạo và giữ Đạo lại có thể quả quyết một cách 
không sai lầm rằng: Hễ thấy đồng Đạo mình sống vui, sống lành và rất mạnh”, tựa 
hồ Lời Đấng Thánh Hiền khi xưa từng quả quyết: 
 
“Anh em đừng sợ.  
Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại,  
cũng là tin mừng cho toàn dân…” 
(Lc 2: 10-11) 
 
Người Đạo Chúa, nay đã đạt niềm vui “khôn tả”, nên không còn sợ bất cứ thứ gì, dù 
“anh có rời xa tôi”, và dù “chúng mình chia phôi?” và “chẳng đến với nhau nụ cười” 
như phải có. Nói tóm lại, một khi niềm vui “ta đã đạt” được rồi thì “con đường thánh-
thiện chẳng xa là bao”, nhất định là như thế. 
 
Nhất-định thế rồi, nay mời bạn và mời tôi, ta đi vào vùng trời tuyện kể để đưa ra một 
kết-luận “có hậu” bằng đôi ba giòng nhè nhẹ/vui vui có đầu đề là “Thưa cha, con 
không đi nhà thờ nữa!”, như sau:  
 
“Hôm 31 tháng Giêng 2018, tại xứ đạo Vianney de Villaret, bên Pháp có truyện kể 
hỏi rằng:  
-Có ai chưa bao giờ cảm thấy bực mình vì ca đoàn hát sai, vì linh mục giảng quá 
dài, vì người bên cạnh dám nghe điện thoại cầm tay không? Cám dỗ quá lớn đối với 
một số người, họ tức tối và bỏ nhà thờ ra đi không trở lại!  
 
Lm Matthieu Lefrançois, cha xứ họ đạo Thánh Antôn ở Angers tìm được một bài trên 
Facebook của “Giáo hội Công giáo Guinea” để kêu gọi chúng ta chỉ tập-trung nhìn 
Chúa Kitô thôi, như sau:  
“Có thanh niên trẻ nọ đến gặp linh mục chánh xứ rồi thưa: 
– Thưa cha, con sẽ không đi nhà thờ nữa! 
Linh mục hỏi: 
– Vậy à, con có thể cho cha biết lý do được không? 
Người thanh niên trả lời: 
– Lạy Chúa tôi, ở đây con thấy cô này nói xấu cô kia; anh đọc Sách Thánh đọc quá 
dở; ca-đoàn thì: vừa chia rẽ vừa hát sai; người đi xem lễ: thì chỉ chăm chăm chú chú 
nhìn điện-thoại, đó là không nói đến chuyện sống ngoài nhà thờ, họ là những người 
ích kỷ, cao ngạo… 
Linh mục bèn nói với anh: 
– Con có lý. Nhưng trước khi dứt khoát rời bỏ nhà thờ, con có thể làm cho cha một 
việc này được không? Con rót một ly nước đầy, rồi đi quanh nhà thờ ba vòng mà 
không làm đổ một giọt nào đấy nhé! Sau đó, con có thể bỏ nhà thờ mà ra đi. Người 
thanh niên tự nhủ: quá dễ! Và anh đi ba vòng như cha xứ dặn. Đi xong, anh về thưa 
với cha xứ: 
–Rồi, con đi xong rồi. 
Cha xứ hỏi: 
-Khi con đi, con có thấy cô này nói xấu cô kia không? 
Người thanh niên trả lời: 
–Thưa cha không. 
-Thế, con có thấy người này người kia thờ ơ với nhau không? 
Người thanh niên đáp: 
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–Thưa cha không. 
-Thế, con có thấy người này người kia chúi mũi vào điện thoại không? 
Người thanh niên lại cũng đáp: 
– Không, con không thấy gì hết. 
–Thế, con có biết vì sao con không thấy gì hết không? Đó là vì con mải tập-trung để 
ly nước không bị đổ. Con có biết là: cuộc đời cũng vậy không? Khi tâm hồn chúng ta 
tập trung vào Chúa Kitô, thì chúng ta không có thì giờ để thấy được các sai lầm của 
người khác. Ai ra khỏi nhà thờ vì các kitô hữu đạo-đức-giả, thì chắc-chắn họ cũng 
không vào nhà thờ vì Chúa Giêsu”. (Truyện kể do Giuse Nguyễn Tùng Lâm trích 
dịch và đăng tải cho mọi người cùng thưởng-thức). 
 
Truyện kể trên, tưởng chừng kể như thế cũng đủ. Chẳng cần thêm thắt gì nữa. Bởi, 
kể như thế cũng đã đạt, tức: như mọi câu chuyện Phiếm Đạo/đời, có viết hoặc có kể 
ra đây cũng chỉ để mọi người vui, chứ không có mục-đích nào khác. Kể như thế, thì 
đương nhiên là người viết cũng như người đọc hôm nay, đều mãn nguyện mà xếp 
bài/báo này lại mà nghỉ ngơi cho nhẹ người, sau chuỗi ngày căng-thẳng vì nhiều thứ 
chuyện, trên đời này.  
 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Vẫn quyết tâm rằng: 
Lâu nay có viết lai rai, dài dài   
cũng chỉ để mọi người cũng như mình, 
gặp được niềm vui  
mà thôi.   
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2. “Hầy Hô Hây Hồ Hây Hô  
Nhịp nhàng khoan thai bước khẽ”  

Đi trong mưa nhè nhẹ  
Gà chuồng le le gáy rõ  

Ta nghe ta đợi chờ  
Hây Hô Hây Hô Hây Hô  

Ngoảnh nhìn bên ta vẫn nhớ  
Ôi êm ru ngày mùa.” 

(Phạm Duy – Dã Ca Ngày Mùa)  
 

(Mát-thêu 20:18-19) 
 
Ngày mùa có “Dã Ca Hây Hồ” hoặc “hầy hô/hây hồ” thế nào đi nữa, cũng đâu êm ả 
một ngày mưa hay ngày mùa nào đâu chứ? Ngày mùa hay ngày mưa, đâu có là 
ngày dân ta hát những là: “hây hồ/hầy hô” mà thôi đâu. Nghe qua câu này, người 
người có lẽ sẽ tưởng tượng như 7 chú lùn đang hát vang rền ở trong rừng rất yêu 
đời, đầy sức sống nghe được trong đêm 'Hát Cho Nhau Nghe'  ngày 7/7/2018.  
 
Thôi thì, có là ngày gì cũng được, bạn và tôi, ta cứ nghe thêm âm-điệu reo vui ở câu 
tiếp: 
 
“Hây Hố Hây Hô Hây Hô Ngày mùa  
Hây Hố Hây Hô Hây Hô Êm ru...  
Hây Hồ Hây Hô Hấy Hố  
Ta đi qua cầu này  
Hây Hô Hây Hô Hây Hô  
Nhịp cầu tre soi nước soáy  
Ta nghe ta lạnh đầy  
Hây Hô Hây Hô Hây Hô  
Và dòng sông con nhấp nháy  
Đi quanh quanh hoài hoài  
Hây Hô Hây Hô Hây Hô  
Ngoảnh nhìn bên ta vẫn thấy  
Ôi êm ru ngày dài. 
(Phạm Duy – bđd) 
 
Quả thật, đời người lúc nào cũng nghe và thấy những “hây hồ/hầy hô” toàn những 
lời như sau: 
 
“Hây Hồ Hây Hô Hấy Hố  
Ta đi qua vườn ngoài  
Hây Hô Hây Hô Hây Hô  
Dạt dào dăm ba gốc chuối  
Cây không cao buồng dài  
Hây Hô Hây Hô Hây Hô  
Ôm ộp oang oang ếch nói  
Ta nghe ta nguôi ngoai  
Hây Hô Hây Hô Hây Hô  



13 
 

Ngoảnh nhìn bên ta vẫn đấy  
Ôi êm ru ngày dài  
Hây Hô Hây Hô Hây Hô  
 
Hầy hồ Hây hô Hấy Hố  
Ta đi trong vườn đời  
Hây Hô Hây Hô Hây Hô  
Lòng mình ươm cây kết trái  
Ươm hoa ươm cỏ dại  
Hây Hô Hây Hô Hây Hô  
Ngọt nhạt hay chua cũng khoái  
Ta yêu khu vườn này  
Hây Hô Hây Hô Hây Hô 
(Phạm Duy – bđd) 
 
Vâng. Phải công nhận tài nghệ của “nhạc sĩ già” họ Phạm thật đa dạng. Đa dạng, cả 
về âm nhạc lẫn ý-tứ và ý-từ nhiều thể-loại tuyệt vời, rất con người. 
 
Và cũng công-nhận, rằng: đời người thật lắm nhiêu khê với nhiều nhận-định tuyệt 
vời. Có đặt vấn đề gì ở đây nữa cũng chỉ để giới thiệu với bạn và tôi, những chuyện 
xảy ra ở đời người. Một đời, có nhiều truyện kể rất đáng nể như truyện “Cậu Bé và 
người nhặt rác” của tác giả Lê Quang Sinh ở Garland, Hoa Kỳ như sau:    
 
“Ngày 13 tháng 3 năm 1991, gia đình chúng tôi qua định cư tại Sacramento, thủ phủ 
Cali, Hoa Kỳ dưới diện “Hát Ô” (H.O.) sau 8 năm tù gọi là cải tạo dưới chế độ CS. 
 
Năm 1994, chúng tôi cùng Nhà thơ Nguyễn Phúc Sông Hương, bút hiệu Thái Luân, 
và Nhà thơ Nguyễn Lý Tưởng thành lập Hội Thơ Tài Tử VNHN, và tôi được đề nghị 
làm Trưởng Ban Điều Hành cho đến nay đã được 24 năm. 
 
Sau khi thành lập hội thơ, chúng tôi nghĩ đến sự phát triển hội bằng cách in một tập 
thơ mang tên CỤM HOA TÌNH YÊU để giới thiệu cùng độc giả và tổ chức các buổi ra 
mắt sách tại Hoa Kỳ và các nước khác trên thế giới. Dù sao vấn đề tài chánh vẫn là 
một yếu tố quan trọng đã thúc đẩy tôi phải tìm cách làm sao có ngân quỹ để trang trải 
cho các chuyến đi xa.  
 
Thế là trong một buổi "trà dư tửu hậu", có người bạn vui góp ý là tôi muốn đi làm nghề 
nhặt rác trong khu cư xá không, lương mỗi tháng 700 đô tiền mặt. Cơ hội đến là tôi 
đồng ý ngay. Thế là từ một sĩ quan cấp tá tôi trở thành một người lao công giống như 
anh chàng trong bản nhạc "Người Phu Quét Đường". Và rồi người nhặt rác Việt Nam 
đã gặp cậu bé Mỹ trong bài thơ "Cậu Bé và Người Nhặt Rác" mà tôi hân hạnh được 
giới thiệu cùng quý độc giả hôm nay. 
 
Sau khi lập hồ sơ nhận việc, tôi bắt đầu hành nghề. Sáng sớm tinh sương lúc 6 giờ 
tôi đã phải  bắt đầu công việc. Một tay xách cái thùng đựng rác, một tay cầm cái kẹp 
nhặt rác. Khu vực đầu tiên phải dọn dẹp là vườn trẻ với bãi cỏ xanh và các phương 
tiện vui chơi cho trẻ em như xích đu, trèo cao tuột dốc v.v...  Sau đó phải đi loanh 
quanh trên các con đường trong khu cư xá, sân trước nhà, bải cỏ để nhặt rác rưới bỏ 
vào xô rồi đem đổ vào các thùng Connex đặt gần đó. 
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Khu cư xá khá rộng  phải mất nhiều  giờ mới làm xong công việc. Nhất là về mùa 
Đông lá vàng rơi từ các cây cao tỏa bóng mát, nên cần  thời gian cào lại từng đống 
rồi bỏ vào bao nylon lớn. Về mùa Hè nóng bức, lao động một hồi là mồ hôi nhễ nhại, 
tôi ngồi dưới bóng mát để nghỉ xã hơi. 
 
Công việc nhặt rác này không có gì vất vả nặng nhọc, nhưng so sánh với các nghề 
khác như chạy bàn, bán báo, hoặc dọn dẹp làm sạch sẽ văn phòng, nhà vệ sinh 
trong bệnh viện hay các trường đại học, hoặc thợ điện, thợ hàn, thợ tiện, thì nó là cái 
nghề thấp nhất trong xã hội mà đồng lương chỉ có 700 đô một tháng. 
 
Hoa Kỳ là một đất nước tự do, không phân biệt màu da, giàu nghèo, không phân biệt 
lao động trí óc và lao động chân tay, nghề nào cũng cao quý. Sĩ quan QLVNCH từ 
cấp úy đến cấp tá, cấp tướng khi di tản đến Hoa Kỳ đều có thể làm bất cứ nghề gì 
trong giai đoạn đầu mới đặt chân trên xứ lạ quê người để kiếm sống. Dần dà họ đã 
trở thành những thương gia giàu có, những triệu phú, tỷ phú, khoa học gia, bác sĩ, kỷ 
sư, tiến sĩ... 
 
Cái nghề nhặt rác không mang lại chức tước, danh vọng hay tiền tài, nhưng nó đã 
đem lại cho chúng tôi một kỷ niệm đẹp nhất trong đời, đó là câu chuyện mà tôi xin kể 
hầu quí vị sau đây. 
 
Một buổi trưa mùa Hè, trời nóng như thiêu đốt, tôi dừng chân nghĩ mát dưới bóng 
cây trước sân nhà của một căn chung cư. Bất ngờ một em bé khoảng 4 tuổi, tên Mc 
Kee từ  hiên nhà chạy ra, ôm lấy chân tôi và nói: "I love you". Rồi nhanh nhẹn bé lấy 
cái xô và cây gắp đi loanh quanh khu nhà gần đó nhặt rác bỏ vào xô. Cảm giác của 
tôi lúc đó thật bàng hoàng xúc động. Cậu bé mới tí tuổi mà đã biểu lộ được một cử 
chỉ đẹp, một tấm lòng yêu tha nhân quá tuyệt vời, như một thiên thần nhỏ bé mang 
lại tình yêu cho người trần thế. 
 
Cảm kích trước hành động dễ thương của bé Mc Kee, tôi đã viết nên bài thơ "Cậu 
Bé và Người Nhặt Rác", và dịch ra tiếng Anh "The Little Boy and The Groundsman" 
đề tặng cháu bé và ba me của cháu. Tôi cũng đã tặng bài thơ này cho bà quản lý 
khu chung cư tôi làm việc. Bài thơ như sau. 
Cậu Bé và Người Nhặt Rác 
Thương về bé Mc Kee 
 
Cơn nắng hạ chói chang/ Như thiêu như đốt/ Người nhặt rác âm thầm/ Từng bước 
từng bước một/ Kéo lê đôi giày mòn mỏi/ Như quá khứ gặm nhấm đời anh/ Trong 
chiến tranh, lao tù, bất hạnh. 
 
Cơn giá buốt mùa Đông/ Cắt da xé thịt/ Người nhặt rác âm thầm/ Từng cử động 
chắc nịch/ Vung đôi bàn tay chai cứng/ Anh nhặt không ngừng. 
 
Từ sáng sớm tinh sương/ Thiên hạ đang yên giấc/ Người nhặt rác âm thầm/ Từng 
bước từng bước một/ Lướt nhẹ qua những con đường/ Đầy xác lá vàng rơi rụng/ 
Cùng mãnh hồn anh vỡ vụn tan thương. 
 
Rồi một ngày như mọi ngày/ Dưới nắng trưa hè gay gắt/ Người nhặt rác lau mồ hôi 
trán/ Đứng lặng nhìn trời suy tư miên man/ Bất ngờ một cậu bé/ Từ hiên nhà chạy ra/ 
Ôm lấy chân người nhặt rác/ Ngước nhìn lên đôi mắt sáng trong/ Hồn nhiên em nói: 
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Cháu yêu ông – I love you/ Rồi đôi chân nhỏ bé/ Thoăn  thoắt trên thảm cỏ/ Bé nhặt 
rác bỏ vào xô/ Người nhặt rác bàng hoàng xúc động/ Nghe như từ trời tiếng hát yêu 
thương/ Xóa tan bao mệt mỏi chán chường. 
 
Cao đẹp thay tình yêu của bé/ Tình yêu không đổi trao/ Tình yêu không vụ lợi/ Tình 
yêu không lý luận/ Tình yêu bình an cho người/ Ôi! Tình yêu tuyệt vời! 
 
Viết đến đây tôi nhớ lại một bài báo mà tôi đã cất giữ từ mười mấy năm nay trong tủ 
sách dưới nhan đề "Đời Nhặt Rác" trong mục Thư Sàigòn, xin ghi lại như sau. 
 
Bạn,  
 
Chuyện kể với bạn trong lá thư này là chuyện về những người nhặt rác ở thành phố 
Huế. Theo báo Giáo Dục Thời Đại, hễ đi đến bất kỳ bãi rác nào lúc chập choạng tối 
trong thành phố, phóng viên báo này đều nhận thấy có rất nhiều người đang dùng 
que đào bới rồi nhặt rác. Những người nhặt rác là những người nghèo khổ. Báo Giáo 
Dục Thời Đại viết về tình cảnh của những người kiếm sống bằng công việc nhặt rác 
ở Huế qua đoạn ký sự sau đây. 
 
Bãi rác nằm ở đường Tùng Thiên Vương, thành phố Huế, chỉ là một bãi nhỏ nhưng 
cũng có từ bốn đến năm người tham gia nhặt rác ở đây mỗi tối. Dưới ánh đèn vàng 
hiu hắt và những hạt mưa bụi bay bay, những người này cần mẫn dùng que gạt đi 
gạt lại đống rác rưởi hôi thối mong tìm được cho mình một thứ rác có thể sữ dụng 
được để đem bán lại.  
 
Dụng cụ lao động của họ khá đơn sơ và không an toàn chút nào. Mỗi người có một 
chiếc đèn pha trên đầu, một bao tải móc sau lưng cùng với một cái que dùng bới 
rác... Chẳng có một phương tiện nào bảo hiểm trên con người họ, dù chỉ là chiếc 
bao tay hay đôi ủng cao. "Kiếm cả buổi tối chưa chắc đủ ăn thì làm sao tụi tôi có tiền 
mua đồ bảo hiểm hở anh?" Câu trả lời của người có vẻ lớn tuổi nhất trong số những 
người ở đó khiến phóng viên lúng túng trong chốc lát. Rồi như không chú ý đến sự 
có mặt của tôi, họ vẫn tiếp tục làm việc. 
 
"Nghề nhặt rác này vất vả và tủi hổ lắm anh ạ. Cứ nghĩ đến việc gặp người quen là 
mình đã lo ngại rồi, còn nếu lỡ gặp thì chỉ có việc độn thổ đi cho khuất mắt". Anh lớn 
tuổi nhất trong đám tâm sự nhưng vẫn không chịu cho tôi biết tên. Khi anh quay đi, 
Tèo – cậu bé nhỏ nhất trong số người nhặt rác thì thầm vào tai phóng viên: "Chú ấy 
có vợ con rồi nên không chịu nói thật tên và địa chỉ mô mà anh hỏi". 
 
Tại một bãi rác khác ở cuối đường Chế Lan Viên, trong khi các công nhân của Công 
ty Vệ sinh Môi trường đang tiến hành công việc của mình thì vẫn có mặt ba người 
nhặt rác. "Trung bình một đêm nhặt rác cũng kiếm được từ  bảy đến mười ngàn 
đồng. Nếu gặp đêm vớ bở thì cao hơn. Nhưng cũng có nhiều đêm cúi đến cong lưng 
cũng chỉ kiếm được một đĩa cơm bụi". Hoàng, một cậu bé thường xuyên nhặt rác ở 
bãi rác Phú Thượng (Phú Vang) cho phóng viên biết. Hai nỗi lo lớn nhất của người 
nhặt rác là tai nạn và không nhặt được rác. Tai nạn là chuyện thường xuyên xảy ra. 
Trong bất cứ bãi rác nào cũng ẩn chứa vô vàn nguy hiểm.  
 
Phóng viên báo Giáo Dục Thời Đại viết tiếp: "Hình ảnh mà phóng viên nhìn thấy 
được vào buổi sáng ở đường Nguyễn Tri Phương làm tôi nhớ mãi. Có ba bé gái với 
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ba bao tải đựng rác sau lưng đứng lặng nhìn các bạn đồng tuổi mình đang nô đùa 
trong sân trường với ánh mắt buồn bã. Không biết các người có trách nhiệm sẽ nghĩ 
gì khi nhìn thấy cảnh tượng này, và cũng không biết tương lai của những em bé nhặt 
rác hôm ấy sẽ đi về đâu?" 
 
Chúng tôi viết lại câu chuyện nhặt rác ở Việt Nam kể trên để chúng ta có một khái 
niệm về tình hình kinh tế và đời sống của người dân hai nước. Đành rằng không thể 
so sánh một nước lớn với một nước nhỏ, nhưng cái nghề nhặt rác là cái nghề tận 
cùng của xã hội dù văn minh hay nghèo khó, mà nó cũng không mang lại được cái 
hạnh phúc nhỏ bé nhất cho con người ở nước mình. 
 
Từ một sĩ quan cấp tá QLVNCH, tôi đã trở thành người nhặt rác ở Mỹ. Nhưng nhờ một 
nghề nghiệp khiêm nhượng trong một xã hội văn minh giàu có mà tôi đã học được một 
bài học quý giá trong đời, đó là Tình yêu mang đến từ một cậu bé người Mỹ làm xúc 
động tâm hồn khiến tôi viết nên bài thơ "Cậu Bé và Người Nhặt Rác" thương tặng bé 
Mc Kee đáng yêu. 
 
Xin cám ơn bé Mc Kee. Xin cám ơn Tình yêu bình an cho Người.” (trích truyện kể 
của tác-giả Lê Quang Sinh, Garland, 1.2018) 
 
Đọc truyện kể về “Cậu bé Mc Kee và người nhặt rác, khiến bần đạo bầy tôi hôm nay 
lại liên-tưởng đến những câu chuyện nhà Đạo liên quan đến câu hỏi “Truyện Kể 
Chúa Phục Sinh đúng thực được bao nhiêu phần?”như tuần báo Công giáo Sydney 
mấy ngày trước có những lời hỏi/đáp như sau: 
 
“Thưa Cha, 
Con có đứa cháu con ông anh, là đứa thông minh cũng nhất mực, nhưng cháu lại có 
tính đa-nghi thách-thức niềm tin của người Công-giáo, cả chuyện “Chúa Sống lại” 
cũng không từ. Theo cha, con phải sử-dụng lý-sự nào để thuyết phục cháu đây?” 
 
“Thuyết-phục đứa cháu con ông anh”, thời nay không còn là chuyện dễ làm dù ta có 
làm rất nhiều lần trong đời. Bởi, con cháu các vị hôm nay không là những đứa trẻ 
nhẹ nhàng/dễ dàng tin nhiều thứ chuyện dù là chuyện tin-tưởng đã rõ như ban ngày. 
Đó là chuyện thường ngày, rất hay gặp ở đời. Thế nhưng, hôm nay, mời bạn và mời 
tôi, ta cứ để tai nghe xem đấng bậc ở Sydney biện-luận thế nào khả dĩ thuyết-phục 
được đám trẻ thời này, ra sao. Và đấng bậc nay biện và luận rằng: 
 
“Theo tôi, ta cứ bắt đầu bằng những gì được Sách Tân Ước kể cho nghe về mọi dữ-
kiện. Trước nhất, ta có đoạn Tin Mừng qua đó Đức Giêsu đã nhiều lần nói tiên tri về 
một số sự kiện các đến việc Ngài trỗi dậy từ cõi chết nữa. 
 
Trong số những điều Ngài đề-cập, ta thấy cả lời báo trước cách thức Ngài sẽ chết và 
Sống lại, như sau: “Này chúng ta lên Giêrusalem, và Con Người sẽ bị nộp cho các 
thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo 
báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá và, ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy.” (Mt 
20: 18-19) 
 
Hai nữa, chắc chắn một điều, là: Đức Kitô đã chết trên thập-tự trước mắt vị tông-đồ 
dấu yêu sau khi Ngài bị lính canh đập bể xương chân như Tin Mừng thánh Gioan 
đoạn 19 câu 32-34 đã ghi như sau: “Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ 
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nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giêsu. Khi đến gần Đức Giêsu và 
thấy Ngài đã chết, họ không đánh giập ống chân Ngài. Nhưng một người lính lấy 
giáo đâm vào cạnh sườn Ngài. Tức thì, máu cùng nước chảy ra.” 
 
Ngay đến sử-gia người La Mã là Tacitus (55-120 sau Công nguyên) cũng chép rằng: 
“Đức Kitô bị Pontiô Philatô tổng-trấn xứ Giuđêa, thời Tibêrius điệu xử Ngài đi vào 
chỗ chết. “ (Annals XV, 44). 
 
Không ai lại chấp-nhận rằng Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, giả như Ngài không 
thực sự chết đi.  
   
Thêm điều nữa, là: mộ chôn Ngài đã trống trơn sau ba ngày chôn cất Ngài, tức: vào 
sáng sớm hôm Chủ nhật. Cả bốn Tin Mừng đều đã chép điều này. Và, các tông-đồ 
cũng đã khởi sự rao giảng về sự việc Đức Kitô Sống Lại ngay tại Giêrusalem; và 
thêm nữa, không một ai tin vào Sống Lại nếu ta minh-chứng rằng thi-hài của Ngài 
vẫn còn trong mộ, ngoài thành-phố. 
 
Thứ tư nữa, là: suốt 40 đêm ngày sau đó, Đức Giêsu đã hiện-diện rất nhiều lần với 
nhiều người khác nhau, cả năm trăm người cùng một lúc. 
 
Vào ngày Sống Lại, chính Ngài đã tỏ cho bà Maria Magđalênna và nhiều phụ-nữ 
khác, cả với thánh Phêrô tông đồ, với hai tông-đồ trên đường đi Emmaus và các 
thánh tông đồ cùng nhiều vị khác đang trong buổi hội họp trên gác biết là Ngài. Khi 
ấy, Ngài có bảo: “Hãy coi tay Ta, chân Ta, chính là Ta đây! Hãy rờ nắn mà xem, ma 
nào lại có thịt có xương như các người thấy Ta có”, và “Ngài đã cầm lấy mà ăn trước 
mặt họ.” (Lc 24: 39, 43)                   
 
Thành thử, chính Ngài đã sống lại bằng xương thịt, chứ không chỉ như thị kiến tâm 
linh về một người đã chết. 
 
Điểm thứ năm, là: Đức Ki tô đã sống lại thật và các lần Ngài hiện ra lại đã hoán-cải 
toàn bộ các tông đồ. Từ trạng-thái hốt hoảng, nản lòng các ông đã trở thành người 
dạn dĩ ra đi rao giảng Tin Mừng. Ngoài trừ thánh Gioan ra, còn tất cả các tông-đồ 
đều chết cho Đạo, cho niềm tin vững chãi.        
 
Chẳng có cách nào khác diễn tả việc đổi thay nhanh chóng như thế ngoại trừ việc ta 
coi trọng sự kiện ấy như thực-tại Sống lại. Không ai sẵn sàng bỏ cả đời mình ra mà 
rao giảng để rồi chết cho sự việc nào đó mình không tin là có thật.  
 
Thứ sáu, là: không chỗ nào kể rằng có ai đó chứng-tỏ mình đã tìm thấy hài-cốt Đức 
Giêsu rơi vãi ở đâu đó. Ta có thể chứng minh được hài cốt các thánh tông đồ còn sót 
lại ở đâu đó, chứ tuyệt nhiên không ai bảo rằng mình đã thấy được hài cốt của Đức 
Giêsu ở nơi nào đi nữa. 
 
Thêm nữa, vào thế-kỷ thứ nhất người thời đó thường có tục lệ dựng lên khu di-tích 
ngay tại nơi tìm thấy hài cốt của các vị thánh; và thời Đức Giêsu, người ta cũng tìm 
ra rất nhiều khu di-tích như thế chung quanh Israel, vẫn dẫy đầy. 
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Nguyên sự kiện ta không tìm đâu ra được khu di-tích thiết-dựng cho đấng thánh nào 
mà mọi người đều biết và tìm đến như chính Đức Giêsu từng tuyên bố Ngài Sống lại 
từ cõi chết và Ngài về với Cha Ngài trên thiên-quốc.  
 
Có điều thêm nữa, là: Giáo hội tiên-khởi lưu lại đến hôm nay từng biện-luận bênh-
vực sự việc Chúa sống lại từ cõi chết và mọi người đều đã tin. Ta còn nhớ câu 
chuyện viên Bách quản của Gamaliel từng có ý-kiến, chuyện người Pharisêu và vị 
Luật sĩ nọ đã nhắc các thành-viên trong Giáo-hội câu truyện về thừa tác-viên 
Theudas rằng: 

 
“Bấy giờ có một người Pharisêu tên là Gamaliên đứng lên giữa Thượng Hội Đồng; 
ông là một kinh sư được toàn dân kính trọng. Ông truyền đưa các đương sự ra ngoài 
một lát. Rồi ông nói với Thượng Hội Đồng:  
 

"Thưa quý vị là người Israel, xin quý vị coi chừng điều quý vị sắp làm cho 
những người này. Thời gian trước đây, có Thêuđa nổi lên, xưng mình là một 
nhân vật và kết nạp được khoảng bốn trăm người; ông ta đã bị giết, và mọi kẻ 
theo ông cũng tan rã, không còn gì hết. Sau ông, có Giuđa người Galilê nổi 
lên vào thời kiểm tra dân số, và lôi cuốn dân đi với mình; cả ông này cũng bị 
diệt, và tất cả những người theo ông ta đều bị tan tác…” (Cv 5: 34-37) 
 

 
Sự việc này, chắc chắn đã xảy ra cả với những người dấn bước theo chân Đức 
Giêsu, vì Ngài đích-thực sống lại từ cõi chết. 
 
Như đã biết, việc các thánh tông-đồ ra đi rao giảng khiến hàng ngàn tín-hữu hồi 
hướng trở về, vào lễ Thánh Thần Chúa Hiện Xuống. Vào ngày ấy, thánh Phêrô có 
nói với người Do-thái-giáo biết rằng chính họ đã đóng đinh Đức Giêsu trên thập-tự 
nhưng Thiên-Chúa Cha đã vực Ngài dậy, như có ghi ở sách Công vụ đoạn 2 câu 32 
sau đây: “Chính Đức Giêsu đó, Thiên Chúa đã làm cho sống lại; về điều này, tất cả 
chúng tôi xin làm chứng.”        
 
Mãi về sau, ta lại cũng được biết rằng: rất nhiều vị trưởng-tế trong làng cũng đã hồi 
hướng trở về hệt như sách Công vụ Tông đồ đoạn 6 câu 7 từng ghi rõ. Các vị trưởng 
tế khi xưa từng lên án Đức Giêsu cho đến chết, giờ đây lại đã hồi hướng trở về làm 
thành viên bước theo chân Ngài đi rao giảng. Điều này, ta chỉ có thể cắt nghĩa được 
lý-do là nhờ có sự kiện Phục Sinh của Ngài mà thôi.” (X. Lm John Flader, Seven 
solid reasons for Resurrection’s reality, The Catholic Weekly 08/4/2018, tr. 21) 
 
Nói cho cùng, thì chuyện Chúa Phục Sinh không chỉ là lý-do, nguồn hứng hoặc 
nhiều thứ khác từng tác động lên người đi Đạo bấy lâu nay, mà thôi. Nhưng, đây 
còn là ý-nghĩa cuộc sống người đi Đạo nữa. Bởi, như đấng thánh hiền nhà Đạo là 
Phaolô đã chẳng nói như thế là gì. Thánh nhân bảo rằng: nếu không có Phục Sinh, 
thì niềm tin của ta sẽ ra “hư-luống” (tức vô-ích hoặc vô bổ) mà thôi. 
 
Lại nữa, cũng nên trích dẫn lời đấng thánh hiền nhà Đạo làm kim chỉ nam hoặc kết 
cục cho chuyện phiếm bàn chuyện đạo/đời hôm nay rằng: 
 
“Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế  
và kinh sư.  
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Họ sẽ kết án xử tử Người,  
sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng,  
đánh đòn và đóng đinh vào thập giá và,  
ngày thứ ba,  
Người sẽ trỗi dậy."  
(Mt 20: 18-19) 
 
Tín hữu Công giáo, là người dấn bước theo chân Chúa nếu không sống lại như 
Ngài và theo Ngài được, thì cũng phải và cũng nên “trỗi dậy” mà làm cuộc đời mới 
như các cụ còn gọi là “người mới, việc mới” có thế mới xứng đáng gọi là dân con 
của Chúa, mà thôi. 
 
Thế đó, là lời cuối xin được gửi đến bạn đọc như một quyết-tâm sống ở đời, mà thôi. 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Và những quyết-tâm khác 
Còn có trong đời 
Rất dài ngày.   
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3. “Rồi mai đây tôi sẽ chết,” 
Trên đường về nơi cõi hết, 

Tôi sẽ đem theo với tôi những gì đây?” 
(Phạm Duy – Rồi Mai Đây Tôi Sẽ Chết) 

 
(Gioan 12: 25-25; 20: 1-9) 
 
Trong một dĩa nhạc do Khánh Ly thực-hiện hát chung với người viết nhạc tôi chộp 
được trên vi-tính, “nhạc sĩ già” nhà ta có nói: “Tôi viết lên bản nhạc này là vào thời-
gian mà tôi bị ám ảnh bởi 3 vấn-đề: tình yêu, sự đau khổ và cái chết. Tình yêu, thì đã 
nói nhiều rồi. Đau khổ, thì: ai mà chẳng đau khổ, nhưng cái chết thì ít người nói 
đến… Nghệ sĩ chúng ta chẳng đem được cái gì ngoài niềm vui khi đi vào cõi chết…” 

 (X.  www.facebook.com/khanhlysinger/posts/97640192574383)  
 
Trong bài giảng ở nhà thờ, hôm ấy, Chúa Nhật thứ 5 Mùa Chay 2018 một họ đạo 
nhỏ ở Sydney, vị linh mục giảng lễ có nói đến “Sự chết” hay “cái chết”, là cái mà ai 
cũng sợ “không bao giờ nói đến”. Bài giảng này, mang ý-nghĩa mà “nghệ sĩ già” nhà 
ta vừa nói đến. Và đây, cũng là đề-tài mà bần-đạo bầy tôi muốn bàn đến, dù rất 
ngắn.  
 
Nói cho cùng, mỗi lần nói/nghe tin "người này bị ung thư, người khác đang chờ 
chết" là cả người nghe lẫn người nói đều nghĩ rằng: điều ấy đã và sẽ xảy ra với ai 
khác, chứ không là chính mình. Dù, sự thật là: có sống thế nào đi nữa, cuộc sống 
của bạn và của tôi, cũng đều đang “đi dần vào cõi chết”, hay cái chết. 
 
“Nghệ sĩ già” năm xưa đã hỏi người và hỏi mình, một câu để đời qua bài hát: “Rồi 
mai đây, tôi sẽ chết trên đường về nơi cõi hết, tôi sẽ mang theo những gì đây?” Trả 
lời cho câu hỏi đượm nhiều ý-nghĩa này, trước đó ta phải hỏi: Sự chết hay cái chết 
là gì? Chết, có phải là rồi ra sẽ chẳng còn gì nữa hết hay không? Chết, có giải quyết 
được sự gì, việc gì không? Chết, cuối cùng rồi mọi sự sẽ ra sao? Ta và người, có 
còn vui như bao giờ chứ? Thôi thì, cả một “lô” câu hỏi được nhiều người đặt ra, mà 
chẳng ai buồn tìm đến câu trả lời, cho mau chóng. 
 
Hôm nay đây một lần nữa, bần đạo tìm đến đề tài này, không để chuyển-tải tải đến 
bạn và tôi, câu trả lời nào đó khả dĩ khiến người đọc thấy thỏa mãn, chút nào hết. 
Trái lại, viết và nói lên ở đây, chỉ để tiếp-cận một đề-tài ít khi được người viết hoặc 
người đọc tìm đến thưởng lãm. Viết, chỉ để viết. Và, đọc cũng chỉ để đọc. Đọc, “cho 
bưa, cho vừa lòng mọi người, mỗi thế thôi. 
 
Nếu vậy, mời bạn và mời tôi, ta đi thẳng vào vấn-đề này. Thế nhưng, lại chữ 
“nhưng” lạ kỳ nghe rất chõi . Vậy thì, trước khi đi vào cốt lõi của bài phiếm hôm nay, 
mời bạn và mời tôi, ta nghe thêm ít câu hát do “nghệ sĩ già” khởi phát như sau: 
           
“Rồi mai đây tôi hóa kiếp 
Trong lòng còn bao luyến tiếc 
Tôi sẽ đem theo với tôi những gì đây? 
 
Tôi không đem theo với tôi được tiền tài hay danh lợi 
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Tôi không đem theo với tôi được gái đẹp hay ruợu nồng 
Tôi không đem theo với tôi được lầu vàng hay gác tía, 
Tôi không đem theo với tôi được mộng giàu sang phú quý, 
Tôi xin đem theo với tôi một nụ cười không nghi ngại, 
Tôi xin đem theo với tôi đôi mắt trẻ thơ đẹp ngời, 
Em giương to đôi mắt, soi vào cuộc đời đang bước tới, 
Tương lai vui hay tối thui cũng là nhờ anh lớn thôi ! 
 
Rồi mai đây tôi sẽ chết 
Trên đường về nơi cõi hết, 
Tôi sẽ đem theo với tôi những gì đây? 
Tôi không đem theo với tôi được quyền hành trong giai đoạn, 
Tôi không đem theo với tôi được giới hạn tiếng anh hùng, 
Tôi không đem theo với tôi được tượng đồng bia đá trắng, 
Tôi không đem theo với tôi được tuổi vàng trong cõi sống. 
Tôi xin đem theo với tôi một cuộc tình không quen thuộc, 
Đôi uyên ương xin mến thương 
không khó nhọc hay ngượng ngùng! 
Trong đêm thâu ôm ấp nhau bên cột đèn hay khóm trúc 
Không ai ngăn hay lấy cung vì phạm thuần phong mỹ tục. 
 
Rồi mai đây tôi sẽ chết 
Trên đường về nơi cõi hết, 
Tôi sẽ đem theo với tôi những gì đây? 
Rồi mai đây tôi hóa kiếp 
Trong lòng còn bao luyến tiếc 
Tôi sẽ đem theo với tôi những gì đây? 
Tôi không đem theo với tôi được nhiều điều tôi mong đợi 
Tôi không đem theo với tôi danh với lợi ra ngoài đời, 
Tôi không đem theo với tôi được cả buồn vui mấy nỗi 
Tôi không đem theo với tôi, và để lại cho thế giới. 
Tôi xin dâng cho thế gian một vài điều tôi công nhận 
Tôi xin dâng cho thế gian, ôi số phận sinh làm người! 
Thương cho em chưa thoát thai 
trong cuộc đời chưa hết chuyến, 
Tôi xin dâng cho cái quên của một người sẽ tái duyên. 
 
Rồi mai đây tôi sẽ chết 
Trên đường về nơi cõi Niết, 
Tôi sẽ không đem với tôi những gì đâu! 
Rồi mai đây tôi hóa kiếp 
Trong lòng mừng không hối tiếc 
Tôi sẽ không đem với tôi những gì đâu!” 
(Phạm Duy – bđd) 
 
Đúng thế. Khi đã đi vào “cõi hết” rồi, thì mọi sự cũng sẽ như chết, cũng trở thành 
“hết chuyện”. Hết mọi thứ chuyện để nghe và để kể. Còn lại, cũng chỉ là những thứ 
và những sự ta cứ lai rai bàn hoài không hết.  
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Bàn, lai rai, là bắt đầu bằng một diễn-nghĩa có những câu hỏi như: Chết là gì?  Chết 
rồi, mọi sự sẽ ra sao, ngay sau đó? Chết tốt, hay “chết thật rồi!”, có thật sự là nỗi 
chết không còn gì để nói? Và, chết rồi ta có đem theo được gì ngoài nỗi niềm “hy 
vọng” như “nghệ sĩ già” nói ở trên vừa phát hiện? 
 
Vâng. Chết không là gì cả. Và, là tất cả gồm toàn chữ “Không!”. Không còn sống; 
tức: không có gì để thưởng-lãm, vui hưởng hoặc kỳ vọng. Chết, là trạng-thái trở về 
với hư-vô to lớn. Vô thường. Vô sản, cả đến vô sinh, vô tử, tức: chữ “vô” to đùng 
chẳng có nghĩa gì hết. Vô, là đi vào cõi không, chẳng bao giờ ra khỏi đó. Vô, là thứ 
tiêu-cực của một thực-tại chẳng nghĩa lý gì hết. Vô nghĩa lý. Vô hồn. Vô thực, toàn 
những vô và vô.  
 
Nói đến hư vô, bần đạo lại nghĩ về sự thể Đức Chúa cũng đã đi vào “cõi hết” ngang 
qua cái chết khổ nhục, cực hình để rồi ngang qua cái chết, hoặc cái-gọi-là “cõi hết” 
ấy, Ngài sẽ trở nên quang vinh, định-hình trong cõi sáng. 
 
Nói khác đi, Đức Chúa có kinh qua nỗi chết hay cõi hết như thế mới đi vào một thực 
tế “lôi kéo mọi người rời cõi hết mà hưởng trọn vinh quang với Ngài và trong Ngài, 
như đấng thánh hiền đã xác nhận: 
 
“Thầy bảo thật anh em,  
nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi,  
thì nó vẫn trơ trọi một mình;  
còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.  
Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất;  
còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này,  
thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.” 

(Gioan 12-23-25)   
 
Vào chốn vinh-quang/chói sáng ta đạt được, chính là mục tiêu của sự sống, chứ 
không phải của cái chết hoặc cõi hết. Bởi thế nên, toàn-bộ nền phụng-vụ của Hội-
thánh vào Mùa Chay, đều nói lên ý-nghĩa đích-thực cao cả của sự chết và “cõi hết”, 
ra như thế.   
 
Về việc này, các đấng bậc vị vọng trong nhà Đạo còn nói rõ hơn ý-nghĩa và mục tiêu 
của một trỗi dậy ngang qua cái chết, rất như sau:  
 
“Trình thuật Chúa sống lại gồm các đặc trưng vẫn được lập đi lập lại ở Phúc Âm, 
như: “Galilê”, “viên đá”, “bắt đầu tin”, “và từ đó”… Galilê với tác giả Máccô: “Ngài sẽ 
đi trước các ông đến Galilê, ở đó các ông sẽ thấy Ngài.” (Mc16: 7) Với Mátthêu, thì: 
“Ngài đi trước các ngươi đến Galilê. Ở đó các ngươi sẽ thấy Ngài.” (Mt 28:7) Tác giả 
Luca lại nói: “Ngài không có đây nhưng đã sống lại; hãy nhớ lời Ngài nói lúc còn ở 
Galilê.” (Lc 24:6) Và Gioan:“Ta lên cùng Cha và cũng là Cha của các ngươi”. (Ga 20: 
17).  
 
Xem như thế, đi Galilê là đi và đến với Cha. “Galilê” đây, không mang tính không 
gian/địa dư/nơi chốn, mà là biểu tượng rất nghĩa bóng. Galilê, có nghĩa là “đất lành” 
của người nghèo. Của những ai có cuộc sống đầy đặn. Tuy là như thế, nhưng cũng 
đừng đến nơi ấy, để rồi cứ ngồi đó mà chờ Chúa hiện hình, hoặc bàn tán Chúa sống 
lại, mà phải có “hành động” nào mang mục đích sống thực.  
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“Hành động” đây, là làm những gì? Là, thực hiện điều Chúa làm ở đó. Là, lấy đi 
những gì gây chết chóc, trầm thống, đói khổ. Để, người người được an vui, lành 
thánh và hy vọng, ngõ hầu đưa họ đi dần vào Thứ Bẩy Thánh, để rồi tiến thẳng vào 
chốn “không-gian-cộng-thời-gian” đầy sự sống. Nói cách khác, hãy giúp nâng nhấc 
mọi người để họ có thể rời nỗi buồn rất chết chóc. Có làm thế, người người mới hiểu 
được thế nào là phục sinh. Thế nào là sự sống quang vinh. Và, có làm thế mới cảm 
nghiệm được sức mạnh Phục Sinh năng động ở trong ta, như thánh Phaolô từng căn 
dặn: điều cần thiết là ta biết Chúa và sức mạnh phục sinh của Ngài. 
 
“Viên đá”, nói trong câu: “Ai là người vần viên đá lăn khỏi mồ Thày?” (Mc 16: 3) “Đá” 
ở đây, nên hiểu là những “trở ngại” cản-ngăn ta làm điều tốt đẹp cho đời mình. “Đá”, 
còn là thành viên gia đình. Là, thủ trưởng nơi sở làm. Là bạn bè, niềm đơn côi, tật 
bệnh; là thế gian, đầy những khủng hoảng. Là, đá tảng trên đó có ghi chữ “giả như”, 
giống hệt giòng chữ nguệch ngoạc trên tường, xoá nó đi bờ tường sẽ sạch đẹp. 
“Đá”, là người vẫn cứ quấy rầy, quậy phá khiến ta khó quyết tâm thực hiện dứt bỏ 
mọi khó khăn rất không đẹp.  
 
Thần thoại Hy Lạp, có nhân vật Sisiphus dùng mỗi đôi bàn tay thôi cũng lăn được 
viên đá rất to cồng kềnh lên đỉnh đồi, để rồi chính “đá” lại lăn đè vào người ông. Thử 
nghĩ, “giả như” các nữ phụ hôm ấy lăn được “đá viên che mộ Thầy mình”, thì các bà 
sẽ thấy được những gì ở phía bên kia đá tảng có là thi hài của người chết cần xức 
dầu/tẩm liệm thêm cho kỹ? Đó là điều, khiến các bà nghĩ phải làm khi có người trợ 
giúp lăn đá mở cửa mồ cho Chúa; sau đó, nhờ người ấy lăn về chốn cũ. 
 
Về “đá tảng còn lăn”, ám chỉ chính “cái chết” là “đá” thực thụ khả dĩ cản ngăn mọi 
người chúng ta. Cất bỏ “đá-tảng-sự-chết”, tức: tìm cách chối bỏ cái chết không nhân 
nhượng. Thật ra, ta vẫn muốn cất bỏ những gì gây phiền toái/chết chóc cứ lảng vảng 
ở quanh mình trong khi ta hiện hữu. Đó là lý do khiến ta cứ phải “đi” bác sĩ, nhờ y tá 
giúp hoặc trông cậy vào phương pháp vật lý trị liệu, tập tạ, đi bộ cho thật xa, kiểm tra 
sức khoẻ, bỏ hút thuốc, cữ uống rượu, vv... “Đá” đây, còn là kinh nghiệm bản thân 
về những hạn chế/sút giảm trong đời mình khiến ta hiểu lầm cuộc sống, nên vẫn 
muốn cái chết cứ chậm đến với ta. 
 
Về “đá tảng vẫn cứ lăn”, là cá tính khó đổi của mọi người. Bởi, đá tảng hoặc đá vẫn 
lăn hiện diện ở đâu đó, chẳng phải để ta đổi dời, hoặc chuyển lăn. Tin Mừng Nhất 
Lãm đều nói đến “đá lăn”. Còn thánh Gioan lại vẫn viết: đá ấy được “lấy đi”. Tựu 
chung thì, có chuyển lăn hay được lấy đi, cũng chẳng có gì làm ta hãi sợ. Điều, 
khiến ta hãi sợ lại là những “đá và sỏi” nằm trong đầu/trong óc của mỗi người. 
Những đã tảng nằm im đó, cũng rất to, nên khó lòng mà rời lăn nó ra khỏi đầu óc 
con người.  
 
“Bắt đầu tin”. Ngay khi ấy, mọi người đã thấy ‘sợ’. Sợ, vì nghĩ rằng có sự sống đâu 
đó ở ngoài đây, chốn này. “Bắt đầu tin”, là khởi đầu sống một cuộc sống không hãi 
sợ nỗi chết. Cuộc sống, không nỗi sợ và cũng không bao gồm chỉ một hạn chế. 
Cuộc sống ấy, không do ta thiết lập mà là quà tặng. Quà sự Sống, khiến ta kinh 
ngạc, hồ hởi. Bởi thế, cũng đừng nên kiếm tìm sự sống nơi cõi chết. Nhưng, hãy cứ 
sống và sống ngay tại đây, chốn này! 
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Người cứu hộ, bao giờ cũng hứa hẹn nhiều điều như thế. Thế gian, ngập tràn khốn 
khó để có được người cứu hộ như thế. Tuy nhiên, họ là người chỉ biết nói năng hoặc 
giùm giúp, nhưng không tặng sự sống có “dậy nguồn”. Đức Giêsu mới đích thực là 
Đấng Nhân Hiền duy nhất trao ban hết mọi sự. Ngài ban hết tất cả. Trao và ban, cả 
thân mình Ngài. Chính đó là Phục Sinh quang vinh cho mọi người. 
 
Tin Mừng thánh Gioan, vẫn quan tâm đến “hừng đông” của niềm tin rất thực, nhờ đó 
khiến người người thêm phấn khởi. Khi viết lên những giòng chữ đầy vui mừng: “Bấy 
giờ môn đồ kia, người đã tới mộ trước tiên, cũng đi vào. Ông đã thấy, và đã tin.” (Ga 
20: 8) Bản Hy Lạp không rõ ràng, dứt khoát với câu: “Ông đã thấy, và bắt đầu tin…”  
Tức, ông chưa đạt niềm tin trọn vẹn cho đến khi Đức Chúa chợt đến vào xế hôm 
Chủ nhật Phục Sinh ấy và ban cho họ Thần Khí Ngài. Chính Thần Khí mới là Đấng 
khiến “đồ đệ tin một cách thực tình” vào Sự Sống.       
 
“Và từ đó…” tức: từ đó về sau, đến với Galilê là để cất nhắc người nào đó khỏi nỗi 
chết. Để, ta hiểu rằng: dù sao đi nữa, cũng chẳng nên nói chỉ mỗi sự sống tốt đẹp, 
thôi. Nhưng hãy cứ tin vào sự sống. Sống cuộc sống đích thực. San sẻ cuộc sống 
thực, để rồi sức mạnh của phục sinh tràn đầy sẽ đổ dồn vào với niềm tin ta đang 
sống, ngõ hầu lấy đi mọi “đá tảng” cản ngăn sự sống rất đích thực. Và nâng nhấc 
mọi người để họ cũng sống đích thực như ta. Thế nên, hãy đem đến cho mọi người 
phục sinh đích thực vào trong cuộc sống có trỗi dậy, phấn khởi. 
 
Thời trước, người người có truyền thống cổ mang tính chất cũng rất “Gioan” qua đó 
còn bàn luận: có thể, Giêsu Đức Chúa chưa hoàn toàn sống lại thật! Cũng có người 
lại cho rằng: Ngài sẽ còn trỗi dậy ngày một nhiều hơn, để rồi ngang qua động tác trỗi 
dậy, ta nâng nhấc người người khỏi tính chất rất chết chóc của họ. Có làm thế vào 
Tiệc Thánh, ta mới chứng minh được rằng Chúa đã sống lại thật. Có làm thế, người 
người mới không còn thắc mắc và tin chắc rằng Ngài vẫn trỗi dậy ngay trong gia 
đình, cộng đoàn mình đang sống. Sống rất thực, ở nơi này nhiều hơn nơi khác. Có 
làm thế, người người sẽ không tập trung vào việc so sánh, ganh đua, tị nạnh để chỉ 
chú trọng vào việc nâng nhấc hết mọi người. 
 
Nhiều truyền thống trong Đạo vẫn cứ coi thời buổi hôm nay, bắt đầu từ chủ nhật 
Chúa Phục Sinh đến chủ nhật Chúa Thánh Thần Hiện đến vào ngày Ngũ Tuần, là 
thời điểm của Thần Khí mới Chúa phú ban, cũng rất đúng. Chay mùa kiêng khem và 
tuần lễ thánh xưa nay vẫn là mùa của tháng ngày cần “vượt qua”. Lễ Thánh Thần 
Ngự đến, mới là kỷ niệm tính hiệu năng của phục sinh, trỗi dậy. Có quan niệm như 
thế, rồi ra ta sẽ nguyện cầu Phục Sinh thể hiện đúng cách cứ đến mãi, với mọi 
người.” (X. Lm Kevin O’Shea CSsR, Lời Chúa Sẻ San nxb Hồng Đức 2014, tr. 97-
99) 
   
Có những người cảm nghiệm về “cái chết” cũng rất mệt, vì nhiều han hỏi như câu 
truyện kể nhè nhẹ ở bên dưới: 
 
“Trong một khách sạn lớn một bà hỏi anh gác thang máy: 
- Lên xuống mãi thế này anh có mệt không… 
- Thưa mệt ạ. 
- Lên mệt hơn phải không… 
- Thưa không ạ. 
- Vậy thì xuống mệt hơn à… 
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- Thưa không ạ. 
- Khi ngừng… 
- Thưa không ạ. 
- Thế thì khi nào anh mệt… 
- Khi gặp những người hỏi nhiều..” 
(Truyện kể trích dịch từ mạng vi tính, cũng rất mệt). 
 
Mệt, nhưng không chết. Hoặc, “mệt chết được” như nhiều người vẫn bảo thế. Bảo 
như thế, là bảo về nhiều thứ “chết mệt” ở đời người. Những người đang sống tưởng 
chừng như chết được, vì quá mệt với đời người và người đời. 
 
Thế đó, là truyện kể cũng lai rai rất “phiếm loạn” ở đây đó, như câu chuyện về đời 
người có nỗi chết hoặc “nỗi hết” mà chẳng ai muốn đi vào trong đó, thế mới phiền. 
 
Thế đó, là kết cuộc một chuyện phiếm rất sống/chết nhưng không đi vào “cõi hết” vì 
chẳng đem được niềm vui cho ai, cho cuộc đời như người nghệ sĩ từng diễn-tả. 
 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Và những chuyện 
Nghe qua tưởng chết được 
Nhưng không phải thế.    
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4. “Anh Đã Thấy Mùa Xuân Chưa”  

Một vùng mây trắng bay đi tìm nhau 
Chẳng còn thấy đâu, mắt em hoen sầu 

Vì mình xa nhau nên anh chưa biết xuân về đấy thôi.” 
(Quốc Dũng - Anh Đã Thấy Mùa Xuân Chưa) 

 
(Gioan 20: 1-18) 
 
Mùa Xuân, là mùa Xuân nào? Ở đâu? Làm sao anh thấy được? Có thấy hay không, 
cũng chỉ mỗi hoa/lá/cành do mùa Xuân đem lại hay chỉ là lễ hội đình đám ở đâu đó, 
chứ làm thế nào anh thấy được “vùng trời mây trắng bay”, có anh và em ta cứ mải 
miết đi tìm nhau, cho thật lâu.  
 
Quả thật, văn-chương/chữ nghĩa của người mình vẫn cứ tượng thanh/tượng hình 
khiến người bình thường khó mà nắm bắt cho chính xác. Càng khó hơn, khi văn-
chương ấy cứ mô-tả cảnh-tình của Xuân mùa cứ “trôi đi” khi người yêu ngây dại lại 
mơ mẩn bóng hình, sau đây:      

 
“Ngày xuân vẫn trôi rừng còn ngây dại mơ bóng hình ai  
Trời mưa giăng lối áo em lệ rơi  
Nhạt nhòa nét môi, đá xanh quên lời  
Vì mình xa nhau nên anh chưa biết xuân về đấy thôi  
Giọt sương vẫn rơi, tình mình vẫn hoài thương nhớ đây vơi  
Chiều xưa ngồi bên anh em nghe như đã xót xa trong tay mình  
Một giây hờn lênh đênh môi em thơm ngát đón đưa hương say tình  
Anh biết không anh em như bóng mây tìm nơi đổ bến  
Đậu bến xa vời mà tình vẫn rơi, mây hoài vẫn trôi  
Trời xao xác sóng, gió reo mùa đông  
Tìm trong giá băng bóng xuân mịt mùng  
Vì mình xa nhau nên anh chưa biết xuân vẫn mãi xa vời chốn nao  
Còn thương nhớ nhau, còn nặng u sầu muôn kiếp về sau.” 
(Quốc Dũng - Anh Đã Thấy Mùa Xuân Chưa)   
 
Đúng thế. “Thương nhớ nhau, còn nặng u sầu muôn kiếp về sau”  vẫn thấy tràn đầy 
một kiếp người gồm những thương cùng nhớ, vẫn rất nhiều. Nhớ người, nhớ cảnh, 
nhớ cả một mùa Xuân bất tận ở đâu đó, phải chăng là Nước Trời Hội Thánh, rất 
hôm nay? 
 
Vâng. Đúng vậy. Mỗi lần nhắc đến Mùa Xuân của Hội Thánh, là con dân trong Đạo 
lại hướng về Xuân Mùa Phục Sinh trong đó luôn có những động-tác hoặc nghi-thức 
lễ lạy, để chào mừng, thưởng-lãm những gì xảy đến rất chung  quanh. 
 
Đúng vậy. Chung quanh những ngày hội lễ rất “Mùa Xuân” của thánh hội, người 
người lại thấy những thứ và những sự biểu-tỏ ngày cùng sự lành thánh, lớn lao của 
hội lễ ấy. Một trong các biểu-tượng được mừng kính, nhắc đến, ắt hẳn là biểu-tượng 
của “Trứng Phục Sinh” mà người phương Tây, du nhập từ đâu đó vào với thánh hội, 
để mừng lễ. 
 



27 
 

Nhân nói đến lễ hội và/hoặc biểu-tượng của ngày lễ, hôm nay đây, lại thấy có thắc-
mắc hỏi han từ người đi Đạo, gửi về đấng bậc vị vọng ở trên báo, để nắm rõ ý-nghĩa 
của một vài tập-tục, trong đó có tục gọi-là “Trứng Phục Sinh”, rất quang vinh, như 
sau: 
 
“Thưa Cha, 
Con có đứa cháu gái đã 10 tuổi đầu rồi nhưng cứ chạy đến hỏi han những câu rất vớ 
vẩn như: Tại sao nhà mình cứ hay ăn bánh Sô-cô-la hình trứng và cả đến hình “thỏ 
đế” hay cừu non rất khó hiểu vào mỗi lần tổ chức Phục Sinh, Chúa sống lại. Bản 
thân con đây cũng lờ mờ ít hiểu truyện tích phương Tây nên dám vời đến Cha một 
giải-đáp, cho ngọn ngành. Cha giúp con được chứ ạ?” (Câu hỏi chắc là của bà mẹ 
Công giáo, rất ngoan đạo nào đó quyết không sai!) 
 
Sai hay không, những chuyện đạo để hỏi đấng bậc vị vọng chuyên giải-đáp thắc-
mắc, ở trên báo. Bởi lẽ, công việc của Đức Ngài, chỉ có thế và mỗi thế. Nếu không, 
thì Đức Ngài làm gì cho hết ngày bây giờ. Bởi thế nên, người viết bài lại chuyển câu 
hỏi ở trên cho đấng bậc vị vọng trên Tuần Báo Công giáo Sydney, và đã có phản-hồi 
rất như sau:        
 
“Nay, hãy để tôi bắt đầu với câu hỏi về “Trứng Phục Sinh” cái đã, rồi sẽ nói đến cái-
gọi-là “thỏ đế” hoặc tập tục làm bánh trừu con ngày Chúa Sống Lại.  
 
Phải nói thật lòng rằng: “Trứng Phục Sinh” có lẽ là biểu-tượng thông-thường được 
nhiều người ở trời Tây biết đến nhất. Món ấy có thể là bánh Sô-cô-la như cô cháu 
gái của anh/chị đề-cập, và cũng là tập-tục thông-thường ở xứ sở này được nhiều 
người thực-hiện nấu nướng, rồi còn tô màu bằng hình ở nhiều nước bên trời Tây, 
hôm nay. 
 
Thế nhưng, có câu hỏi, là: “trứng” có vai trò gì với Phục Sinh?  
Câu trả lời, là: “trứng” được coi là biểu-tượng của “mộ-phần khép kín” Chúa trồi-hiện 
lúc Sống lại, tựa chú gà con rời khỏi lớp vỏ trứng bao bọc. Thời xưa, sự việc này còn 
được coi là biểu-tượng của cuộc sống mới.  
 
Lại một lý do khác nữa, “trứng” là một trong các món ăn được dân con trong Đạo 
thời tiên khởi được phép ăn vào Mùa Chay; và hôm nay, truyền-thống Chính-thống-
giáo vẫn duy-trì nghi-thức này và con dân Đạo này vẫn ăn các bánh cùng các thức 
ăn khác nữa. 
 
Ngược về thế-kỷ thứ tư ở Đông phương, trứng cũng được làm phép vào dịp Phục 
Sinh. Đến thế-kỷ thứ 12, cũng có tập tục làm phép trứng mang tên “Benedictio 
Ovorum” lan tràn sang các nước phương Tây là do các vị Thập-tự-chinh qua phương 
Đông đem về thực-hiện như nghi-thức thêm vào trong Đạo.   
 
Ở phương Đông, trứng này được tô màu đỏ cốt để tưởng nhớ máu Đức Kitô đổ ra 
trên thập-tự. Trứng màu đỏ, đôi lúc còn được trang trí thêm cây thánh giá như một 
tập-tục đặc-biệt của Chính-thống-giáo và truyền-thống Giáo-hội Đông phương nữa. 
Các trứng này được linh-mục làm phép rảy nước vào lễ Vọng Phục Sinh, rồi phân 
phát cho giáo-dân đến dự. 
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Thời Trung Cổ, còn có tục phát trứng vào dịp Phục Sinh cho những ai đến nhà thờ 
dự lễ. Nhiều sử-gia còn cho biết: năm 1290, vua Edward Đệ Nhất của nước Anh 
từng có 450 trứng luộc, tô đậm màu hoặc dát vàng bên ngoài trước lễ Phục Sinh rồi 
còn phát không cho mọi thành-viên trong hoàng-tộc vào chính ngày Phục Sinh. Về 
sau, xưởng trứng nổi tiếng Fabergé còn nổi tiếng về tục tác-tạo nhiều quả trứng 
vàng Phục Sinh chứa nhiều châu báu rồi phân-phát cho quan viên thuộc hoàng gia 
Nga- sô, nữa. 
 
Miền Bắc Châu Âu, người ta còn giữ tập-tục tô vẽ lên vỏ trứng nhiều sắc màu rực 
sáng vào dịp lễ Phục Sinh, rồi đem làm phép và phát cho mọi người như món quà 
đặc-sản trở ngược về thời trước đó, ở nhiều nước.  
 
Nghi-thức La Mã thời xưa/cổ thực-hiện lần đầu vào năm 1610, các đấng bậc lại cũng 
ban phép lành trên Trứng Phục Sinh, chẳng hạn như ở Ba Lan, Li-thua-nia, Ukraine, 
và cả Cộng Hòa Tiệp cũng thế, trứng Phục Sinh còn được trang trí bằng đủ mọi 
hình-thức có cái trở-thành hiện-vật nghệ-thuật cũng rất đẹp. 
 
Các vật này, thường được coi như quà tặng trao ban cho bạn bè, người thân, có 
hình vẽ trên trứng xứng-hợp với đặc-tính của người được tặng. 
 
Ở Ba Lan, có tục-lệ gọi là “Swieconka” gồm việc làm phép trên rổ trứng Phục Sinh 
và các thực-phẩm dùng làm biểu-tượng giống như thế vào Lễ đêm Vọng Phục Sinh. 
Cũng thế, tại Ukraine cũng có tập tục tương-tự vẫn kéo dài nhiều năm. Tục lệ xưa, 
lại cũng thấy nhiều gia-đình sau khi ăn chay nhiều ngày vào Mùa Chay kiêng, lại đã 
trở về nhà vào đêm Vọng Phục Sinh vẫn ăn trứng cùng với nhiều thức ăn khác, nữa. 
 
Truyền-thống các nơi còn giữ tục lệ dâng cúng “trứng luộc” cho bậc tiên-tổ đã mãn 
phần. Khi nghi-thức tưởng-niệm hoàn-tất, nhiều nơi còn giữ tập-tục đem trứng Phục 
Sinh đã làm phép đến nghĩa trang chôn cất tổ tiên vào các ngày Thứ Hai hoặc Thứ 
Ba Phục Sinh, ở đó họ hát hò mừng chúc nhau bằng những câu như “Chúa đã sống 
lại rồi” để thưa cùng bậc tiên-tổ hệt như hồi các vị này còn sinh-tiền. 
 
Về thịt trừu ngày Phục Sinh, tục-lệ này trở ngược về thời xưa cũng khá xa. Thường 
thì, vào các buổi như thế, nhiều vị còn mang cờ quạt thắng-trận hình thập-tự biểu-
trưng cho việc Đức Kitô Phục sinh quang vinh. Tục này, tương-tự thói lệ của người 
Do-thái ăn thịt trừu vào dịp Vượt Qua hàng năm, bởi người Công giáo lấy thịt trừu 
làm biểu-tượng cho Đức Kitô, Đấng hy-sinh mạng sống của Ngài đã chấp-nhận cái 
chết và sống lại hầu xóa bỏ tội-lỗi của thế-giới gian-trần, đầy nghịch-ngạo. 
 
Còn, tục ăn bánh “hình thỏ” ngày Phục Sinh luôn được coi là ảnh-hình biểu-trưng sự 
sinh-sôi nảy nở và sự sống mới nối kết với việc Chúa sống lại, cũng rất hợp. Chừng 
như, tục-lệ này xuất từ nước Đức là nơi có truyện cổ tích kể về sự-tích các chú thỏ 
mang trứng giấu vào bụi rậm trong vườn. Đương nhiên là, không có văn-bản kinh-
thánh nào viết lên truyện thỏ Phục Sinh, lỉnh kỉnh như thế.” X. Lm John Flader, “Why 
Easter Eggs? Happy Easter”, The Catholic Weekly 05/4/2015 tr. 15)                   
     
Truyện kể để minh-chứng các tục lệ Phục Sinh ở trời Tây còn rơi rớt lại ở đây đó, thì 
như thế. Lại cũng có, truyện kể để minh-họa bài phiếm “rất thấy mùa Xuân”, viết như 
sau: 
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“Truyện kể rằng,  
xưa có một cậu thiếu niên lên chùa bái Phật. Cậu cắm 3 nén nhang vào trong lư 
hương, thành kính khấn rằng:  
 
“Con cầu xin Phật Tổ phù hộ độ trì cho con thi đậu bảng vàng, sớm ngày vinh quy 
bái tổ”. Cầu nguyện xong cậu thiếu niên lại vái lạy 3 lần xong xuôi mới yên tâm đứng 
dậy ra về. 
Lúc ấy đứng trực trong bảo điện là một chú tiểu nhỏ tuổi. Chú tiểu nhìn theo bóng 
người thiếu niên đến khi khuất hẳn rồi mới quay sang hỏi lão hòa thượng: “Thưa sư 
phụ, vị thí chủ vừa rồi rất cung kính lại thành tâm cầu nguyện, vậy Phật Tổ có nhận 
lời hay không?”. Lão hòa thượng chỉ lắc đầu rồi nói: “Vẫn còn thiếu một nén nhang”. 
 
10 năm trôi qua, cậu thiếu niên ngày nào nay đã trở thành một trang nam tử hảo 
hán. Dù không đỗ đạt khoa cử, nhưng nhờ có khí chất hơn người mà anh quyết chí 
tòng quân; lại sẵn thông tuệ sách Thánh hiền nên anh sớm trở thành một viên tướng 
văn võ song toàn lập được nhiều chiến công hiển hách. Lần này anh trở về quê nhà 
là mong tìm được ý trung nhân. 
 
Chàng trai lên chùa thắp 3 nén nhang, quỳ lạy trước bảo điện mà khấn rằng: “Cầu 
xin Phật Tổ phù hộ cho hạ quan kết được mối duyên lành, hạnh phúc viên mãn đến 
trọn đời”. Nói xong chàng trai vái lạy 3 lần một cách cung kính. 
 
Chú tiểu năm xưa lại quay sang hỏi lão hòa thượng: “Sư phụ nói xem, liệu lần này 
Phật Tổ có nhận lời hay không?”. Và cũng giống như ngày trước, lão hòa thượng 
mỉm cười rồi nói: “Tiếc là… vẫn còn thiếu một nén nhang”. 
 
Thoáng một chốc lại 10 năm nữa trôi qua chàng trai năm xưa nay đã bước vào tuổi 
trung niên. Trên gương mặt của ông hiện lên những dấu vết thăng trầm trong cuộc 
sống. Mặc dù có thê tử hiền thục, vợ chồng thuận hòa nhưng vì liên lụy chuyện nhà 
ngoại mà ông đã bị giáng chức. Từ một đại tướng quân oai phong lẫm liệt nay ông 
chỉ là viên quan quèn ở địa phương, biết bao chí nguyện lớn lao đều không thể thực 
hiện được nữa. 
 
Bước từng bước chậm dãi lên trước điện thờ, ông dâng hương bái Phật, cầu nguyện 
cho con cái đỗ đạt khoa cử, công danh hoạn lộ, hoàn thành ước nguyện dang dở 
của mình trước kia. 
Lúc này chú tiểu lại quay sang lão hòa thượng, chưa kịp hỏi thì đã thấy sư phụ than 
rằng: “Rốt cuộc… vẫn còn thiếu một nén nhang”. 
 
Nhiều năm nữa lại qua đi, người đàn ông trung niên năm xưa tóc đã điểm hoa râm. 
Ông đã xin cáo quan trở về sống an cư nơi thôn dã. Những gì là hoài bão hay chí 
nguyện trước kia, nay cũng nhạt nhòa như mây khói. 
 
Lần này ông không còn truy cầu những nguyện ước xa xôi, mà chỉ thảnh thơi vào 
chùa thắp 3 nén nhang trước Phật Tổ. 
 
“Thưa Phật Tổ, trước kia con đã nhiều lần đến đây cầu nguyện nhưng dường như 
Ngài vẫn chưa nghe thấy lời con. Hôm nay dẫu Ngài không nhận lời, con vẫn xin 
được bày tỏ tấm lòng thơm thảo với mẹ già. Cha con mất sớm, mẹ một mình nuôi 
con khôn lớn. Thời trai trẻ, con có thể tung hoành ngang dọc, vùng vẫy núi sông ấy 
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là bởi có mẹ hiền chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ. Giờ mẹ con tuổi đã gần đất xa 
trời con chỉ mong sao bà có thể sống bình yên vô sự, an hưởng tuổi già suốt quãng 
đời còn lại. Chỉ một điều này thôi con không cầu mong gì hơn nữa”. 
 
Chú tiểu ngày nào nay đã trở thành hòa thượng, còn sư phụ của ông cũng già yếu 
lắm rồi. Lúc này “chú tiểu” không còn thắc mắc nhiều như trước nữa, ông chỉ nhìn vị 
thí chủ lão niên mà bồi hồi xúc động. Đứng bên cạnh ông, sư phụ mỉm cười gật đầu, 
dường như đôi mắt ông muốn nói rằng: “Phật Tổ đã nghe thấy tâm nguyện của thí 
chủ rồi đó”. 
 
Người lão niên kính cẩn bước ra khỏi chùa, khi ông chưa về đến nhà thì tin mừng đã 
từ xa truyền lại: Hai người con trai của ông cùng đỗ thứ hạng nhất nhì trên bảng 
vàng, hơn nữa triều đình còn ban bố chiếu thư rửa sạch nỗi oan cho ông, không 
những khôi phục chức quan mà còn thăng ông lên 3 bậc nữa. 
 
Nhưng cuối cùng người lão niên đã không nhận lệnh. Ông một mực khước từ để 
được sớm tối chăm lo cho mẹ già suốt quãng đời còn lại. 
 
Con người cả đời thờ Thần khấn Phật mà không biết rằng chí nguyện không thành, 
ấy là bởi… vẫn còn thiếu một nén nhang! 
 
Người ta nói rằng Phật từ bi độ nhân. Nhưng có phải vì mâm cao cỗ đầy, vì chút hoa 
quả cúng dường hay vì vài ba nén nhang và dăm ba lần quỳ lạy mà Phật phải thực 
hiện những gì con người đang đeo đuổi? Nếu ôm giữ cách nghĩ như vậy rất có thể 
chúng ta đang bất kính với Thần Phật mà không hề hay biết. 
 
Vậy người như thế nào mới được Thần Phật phù hộ độ trì? Phật gia có câu: “Phật 
tính nhất xuất, chấn động thập phương thế giới”. “Phật tính” – ấy là khi trong tâm 
thực sự thuần thiện, thuần chính, không màng tư lợi, hoàn toàn suy nghĩ cho người 
khác, thì mới có thể động đến tâm niệm của Phật Đà. Vậy cũng nói, con người coi 
trọng danh lợi, tiền tài, địa vị, nhưng Thần Phật thì chỉ xét một chữ “Tâm” này mà 
thôi. 
 
Bởi vậy mà, khi con người có thể buông bỏ mọi dục vọng, buông bỏ mọi truy cầu, chỉ 
chú trọng nâng cao đạo đức và tâm tính của bản thân, thì một cách tự nhiên sẽ 
không cầu mà tự đắc…” (trích-dẫn đôi câu truyện kể rút từ trang mạng để bà con ta 
thưởng lãm). 
 
Những điều kể trên, cũng tương tự như truyện kể Phục Sinh ở Tin Mừng như sau: 
 
“Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mágđala đi đến mộ, 
thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simôn Phêrô và người môn 
đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi 
chẳng biết họ để Người ở đâu." 
Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia 
chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những 
băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simôn Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông 
vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, và khăn che đầu Đức Giêsu. 
Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy 
giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.9 Thật 
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vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ 
cõi chết.” (Gioan 20: 1-9) 
 
Truyện gì thì truyện. Kể gì thì cứ kể, miễn sao ăn khớp với tục-lệ xưa cổ hoặc hôm 
nay, vẫn có cái gì đó hơi bị “dị đoan” tuy không mê tín, rất “Phục Hồi một sinh lực” 
của con người. 
 
Kể thế rồi, nay xin mạn phép bạn bè người thân đang đọc những giòng chảy này 
như một ân-huệ là được kết-thúc câu chuyện rất “phiếm bạo” mang tính ngang 
xương, kỳ khú rất hôm nay. 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Đôi lúc cũng mang tiếng 
Khá kỳ khú, ngang xương hay ngang ngược 
Như thuở nào ở trường lớp   
thời trung-học.  
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5. “Ƭình đã như mùɑ thu”, 
Ngàу quɑ tưởng như trong cơn mộng du 
Hạnh ρhúc những thuở ấу nɑу quɑ rồi 

Một mình thao thức νới đêm trôi.” 
(Nguyễn Trung Cang – Dạ Khúc) 

(Thư Rôma 12: 9-11)  
 
“Trong cơn mộng du” mà sao lại cứ tưởng là “Tình đã như mùa thu”? Thôi thì, thi-ca 
và âm-nhạc lại vẫn tưởng và cứ tượng, tượng cả thanh lẫn hình rất thường tình một 
“thao thức”. “Thao thức với đêm trôi”, nhưng vẫn thấy hạnh-phúc cả vào khi “lắng 
nghe những đêm dài”, như ở dưới: 
 
“Ļắng nghe  những đêm dài. 
Từng đêm ρhiêu lãng ru hồn sɑу. 
Hương xưɑ trên môi tình уêu dấu. 
Bóng dáng thuở ấу nɑу còn đâu. 
Dàу gió mɑng tình tɑ. 
Người đi những уêu thương bɑo ngàу quɑ. 
Người đi câu cɑ, chuуện đồng xɑ. 
Bằng tiếng hát thổn thức trong đêm dài. 
Ϲhuуện tình sɑo lắm những u hoài.” 
(Nguyễn Trung Cang – bđd) 
 
Chuyện tình vẫn rất trẻ theo kiểu của “Nguyễn Trung Cang” như ca-từ nhạc trẻ thời 
thập niên 1960s, còn mới cứng như bao giờ. Và tình rất trẻ lại cũng là thứ tình cả 
nhà Đạo lẫn người đời cứ luôn thúc bách mọi người hãy quyết-tâm thực hiện.  
 
Chuyện tình, tưởng còn rất trẻ, như tình của người trẻ hôm nào, được nhà văn/nhà 
báo ghi lại cũng “cảm động” được dùng để gợi hứng viết “phiếm nhẹ” như sau: 
 
“Thông thường, cứ 5giờ 30 phút chiều, hằng ngày là anh Chu – một lái xe taxi lại 
bàn giao xe cho người khác. Vì thế mà đúng 5giờ15 là anh sẽ lấy tấm bảng "dừng 
chở khách" ra, đặt phía trước xe. 
 
Hôm đó là một ngày cuối tuần, một đoàn học sinh ùa qua ngã tư. Không nhịn được, 
phản xạ theo thói quen, anh Chu dừng xe lại ngắm các bạn nhỏ một hồi. Tất cả đều 
mặc đồng phục đơn giản, bạn nào cũng rạng rỡ nụ cười trên mặt. 
 
"Bác ơi, cháu, cháu muốn ngồi xe của bác". Bất giác, một cô bé có khuyết tật ở 
chân, đeo ba lô đi đến, nhìn trước nhìn sau rồi hỏi giọng rất vội. 
 
Anh Chu nói mình phải giao xe, nên chỉ dừng lại một lát rồi phải đi ngay. Cô bé cúi 
đầu, vài giây sau, em cất giọng hết sức khẩn thiết: "Cảm ơn bác. Nhưng cháu chỉ 
ngồi 1 trạm thôi, một trạm có được không ạ?" 
 
Tiếng cảm ơn của cô bé đã khiến bác tài xế động lòng. Nhìn chiếc áo đồng phục cũ 
cùng với chiếc ba lô trên lưng không thể cũ hơn của vị khách nhí, anh Chu nén tiếng 
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thở dài: "Lên xe đi". 
Cô bé vui mừng lên xe. Đến chỗ đường vòng, cô bé lý nhí nói:  
-Bác ơi, cháu chỉ có 3 đồng, vì thế bác chở cháu nửa trạm cũng được ạ. 
 
Qua gương chiếu hậu, anh Chu thấy nét mặt cô bé có vẻ ửng đỏ. Anh không nói gì. 
Ở cái thành phố của anh, giá mở cửa xe đã là 10 đồng rồi. Lái xe đến trạm xe buýt 
gần nhất, anh Chu cho xe dừng lại. Lúc đóng cửa, cô bé vui vẻ nói:  
-Cháu cảm ơn bác, thực sự cảm ơn bác nhiều ạ." 
Nhìn cô bé thậm thọt bước đi, bất giác, người lái xe cảm thấy xót xa. Cũng từ hôm 
cuối tuần đó, cuối tuần nào anh Chu cũng nhìn thấy cô bé đứng đợi ở cổng trường. 
Vài chiếc taxi chạy qua nhưng cô bé đều không để ý. Lẽ nào cô bé đợi mình? Anh 
Chu đoán như vậy, trong lòng tự nhiên cảm thấy ấm áp đến lạ. 
 
Rồi anh lái xe tiến về phía "vị khách quen". Từ xa, cô bé đã giơ tay vẫy. Anh Chu 
cảm thấy ngạc nhiên lắm. Chiếc Santana màu đỏ anh và xe của những người khác 
chẳng khác nhau là bao, sao cô bé vừa nhìn đã nhận ra nhỉ? 
 
Vẫn là 3 đồng tiền, vẫn là một trạm xe buýt. Anh Chu không hỏi tại sao cô bé lại chỉ 
đợi xe của mình, cũng không hỏi tại sao cô bé lại chỉ ngồi một trạm xe buýt. Trẻ con 
luôn có những bí mật nhỏ của riêng mình, anh biết rõ điều này nên không hỏi gì. 
 
Một lần, hai lần rồi ba lần... dần dần, anh Chu hình thành thói quen cứ đến cuối tuần, 
trước khi giao xe, vị khách cuối cùng mà anh đón chính là cô bé khuyết tật đó. Anh 
dựng tấm biển "không chở khách" lên, lái xe thẳng đến cổng trường. 
 
Cô bé đó chắc chỉ tầm 14-15 tuổi. Nhìn thấy anh, cô bé hệt như con hươu con, vui 
vẻ chào các bạn thật to rồi chạy lên xe. Đi chừng 5 phút, vị khách nhí xuống xe và 
câu cuối cùng cô bé đó nói là: 
-Cảm ơn bác! 
 
Dường như vì chờ đợi câu nói này mà anh Chu dù có đang bận trả khách ở rất xa 
cũng cố gắng lái xe đến đón cô bé theo lịch. Có những lúc quá giờ giao xe bị phạt 
tiền, anh vẫn chấp nhận, miễn sao có thể đón được vị khách đặc biệt này. 
 
Thời gian trôi thật nhanh, sự việc trên kéo dài suốt 1 năm, chẳng mấy chốc, họ đã 
bước sang mùa hè thứ hai. Nhìn cô bé xách cặp sách nặng trịch bước lên xe, anh 
Chu cảm thấy mình giống như đang mất một thứ gì đó, bởi anh biết vị khách của 
mình đã sắp tốt nghiệp trung học cơ sở. Không biết nó sẽ học trung học phổ thông ở 
đâu? 
-Bác tài, cảm ơn bác. Đây có thể là lần cuối cùng cháu ngồi xe bác, cháu đã mang 
thêm rắc rối cho bác rồi. Cháu đã thi đỗ vào trường chuyên nên sau này chắc nửa 
năm cháu mới về nhà một lần thôi, cô bé nói. 
 
Nhìn vào mắt cô bé qua gương chiếu hậu, anh Chu cảm thấy buồn vô hạn. Cô bé 
thật xuất sắc, thi đỗ vào trường chuyên số một của tỉnh. 
-Vậy ta đưa cháu về nhà nhé", anh Chu nói.  
Thế nhưng cô bé lắc đầu, nói mình chỉ có 3 đồng. 
-Lần này ta không lấy tiền", anh Chu nói và nhìn đồng hồ. Đưa cô bé về nhà chắc 
chắn sẽ muộn giờ giao xe, nhưng phạt vài đồng có sao đâu, ở bên cô bé thêm một 
chút dù sao lần này cũng là lần cuối rồi. 
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Cô bé nói địa chỉ cho bác tài. Đường về nhà cô bé quả thực khá xa. Lúc cô bé định 
ôm cặp sách xuống xe, anh Chu liền lấy ra một chiếc hộp và nói:  
-Đây là quà bác tặng cho cháu. 
Cô bé vô cùng ngạc nhiên, nhận quà và cúi đầu cung kính nói:  
-Cháu cảm ơn bác, bác tài. 
Nhìn cô bé thọt chân đi lên nhà, anh Chu thở dài buồn bã:  
-Cô bé, từ nay không được gặp con nữa rồi.  
Anh thậm chí còn không biết tên nó là gì. Chẳng mấy chốc, 10 năm đã trôi qua. Anh 
Chu vẫn làm nghề lái taxi. Hôm đó rảnh việc nên anh giẻ lau ra lau xe. Đúng lúc đó, 
anh nghe trên kênh đài âm nhạc giao thông có thông tin tìm người, người được tìm 
là một bác tài lái xe mang biển số XXX của hãng taxi Thắng Lợi 10 năm trước. 
 
Nghe xong, anh Chu ngẩn người. Ai tìm mình nhỉ? 10 năm trước mình đã lái chiếc 
xe có biển số như vậy. Anh quyết định gọi điện thoại đến tổng đài. Người dẫn 
chương trình đã rất vui, giao cho anh một số điện thoại lạ. Anh Chu không khỏi băn 
khoăn, đoán già đoán non không biết đó là ai. Bao năm qua, ngày nào cũng bận rộn 
vì đồng tiền bát gạo, ngoài vợ anh ra anh dường như chẳng quen biết mấy người. 
Nhấc điện thoại lên gọi, anh Chu nghe thấy một giọng nữ khá vui vẻ từ đầu dây bên 
kia. "Là bác phải không, bác tài?" 
Anh Chu ngạc nhiên đến đờ người. Tiếng nói này, giọng điệu này thật quen nhưng 
bác chưa kịp nghĩ ra đó là ai.  
-Cảm ơn bác, bác tài, giọng cô gái lại cất lên. Đến lúc này, bác mới nhớ ra cô bé bị 
thọt chân năm nào. Là cô bé đó! Thật không ngờ 10 năm rồi, cô bé đó vẫn nhớ tới 
anh! 
Hai người hẹn gặp nhau trong một quán cà phê. Lúc gặp lại, anh Chu gần như 
không nhận ra gười quen cũ. Cô gái trước mặt là cô bé đi xe chỉ với 3 đồng đó sao? 
Cô gái đứng dậy, cung kính cúi người chào:  
-Từ tận đáy lòng, cháu thành thực cảm ơn bác.  
Vừa uống cà phê, cô bé năm nào vừa nhắc lại chuyện cũ. Hơn 10 năm trước, bố của 
cô bé cũng là một người lái xe taxi. Cô bé được bố hết mực yêu thương. Mỗi dịp cuối 
tuần, dù bận đến đâu người bố cũng lái xe đón con gái về nhà. 
Năm đó là dịp Tết Nguyên Đán, cả nhà cô bé về quê ăn tết. Vì muốn chở thêm đồ về 
quê nên bố cô bé đã mượn chiếc xe tải nhỏ của bạn, vừa chở đồ, vừa chở các thành 
viên trong gia đình. Thế nhưng đi được nửa đường, vì trời có tuyết dày, trơn trượt 
nên chiếc xe đã gặp tai nạn. Bố cô bé tử vong tại chỗ, cô bé bị thọt chân sau vụ tai 
nạn đó. 
 
Ma chay cho bố xong, mẹ cô bé phải bồi thường một khoản tiền xe cho bạn của 
chồng, lại phải lo tiền làm phẫu thuật cho con gái nên bận rộn suốt từ sáng sớm đến 
tối khuya. Còn bản thân cô bé, sau tai nạn, cô vùi đầu vào học để sớm vượt qua 
chuyện không vui này. Cô bé kiên cường lắm, chuyện gì cũng có thể chịu được trừ 
việc người khác thương hại mình. Thế nên, cô không nói với ai chuyện buồn mà gia 
đình mình gặp phải. Tan học về nhà, khi bị bạn bè hỏi tại sao lại ngồi xe buýt, cô bé 
đã nói dối rằng bố bận đi làm xa. 
 
Nói dối được nửa năm thì cô bé gặp anh Chu. Nhìn thấy chiếc xe đỗ bên đường, cô 
bé có cảm giác bố đang đến đợi mình. Cô bé chỉ có 3 đồng để đi xe buýt song đã lấy 
hết ra trả tiền taxi nên phải mất cả tiếng đồng hồ để đi bộ về nhà. Mặc dù đường xa 
nhưng cô bé đi rất thản nhiên, vì sẽ không ai đoán ra bố cô đã mất. 
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-Chắc bác không thể biết một điều, chiếc xe ngày xưa bác chở cháu chính là chiếc 
xe bố cháu từng chạy. Biển số xe đó đã in sâu vào đầu cháu rồi, cô bé nói với bác 
tài xế tốt bụng của mình, vừa nói vừa rơi nước mắt.  
-Vì thế nên dù xe đỗ ở xa, cháu vẫn nhận ra. 
Anh Chu cảm thấy sống mũi cay cay, suýt chút nữa rơi nước mắt. Tấm huy chương 
đó luôn ở bên cháu. Cháu không biết nếu không có nó, liệu cháu có ngày hôm nay 
không. Còn nữa, tiền xe mà bác trả lại cho cháu, cháu vẫn giữ đến giờ".  
-Có số tiền đó, cháu cảm thấy khó khăn gì cũng có thể khắc phục được. Mặc dù bố 
cháu không còn nhưng cháu cảm giác như mình vẫn nhận được tình yêu thương của 
bố vậy. 
 
Nói xong, cô gái rút ra một tấm huy chương từ trong túi, đeo lên người. Tấm huy 
chương đó đã chuyển màu, mặt sau của nó có đề dòng chữ:  
-Chúc cuộc đời cháu cũng giống như tấm huy chương vàng này. 
Và tấm huy chương vàng đó chính là món quà mà người lái xe đã tặng vị khách nhỏ 
của mình từ 10 năm trước. Tiễn nhau ra khỏi quán cà phê, cô gái đi xa rồi, anh Chu 
mới dừng lại bên đường, để mặc nước mắt rơi thật thoải mái. Không chỉ bởi cô bé bị 
thọt chân ngày nào mà bởi cô con gái bé nhỏ của chính anh. Hơn 10 năm trước, cô 
bé đã mất vì căn bệnh ung thư quái ác. 
 
Lúc con còn sống, cuối tuần nào anh cũng đưa đón cô bé đi chơi. Và mỗi lần lên 
xuống xe, nó đều "cảm ơn bố" rất đáng yêu, khiến anh cảm nhận được niềm hạnh 
phúc ngọt ngào vô bờ bến. 
Tấm huy chương vàng mà anh tặng cho vị khách quen của mình chính là phần 
thưởng mà con gái anh đã giành được trong một cuộc thi ở trường. Nó từng là niềm 
kiêu ngạo và hi vọng của anh. 
Nhưng rồi con gái ra đi đột ngột đã khiến anh tiều tụy. Thế nên cứ đến cuối tuần, 
anh lại đi qua ngã tư, dừng xe lại để ngắm các em học sinh qua đường, cảm giác 
như con gái mình vừa đi ra từ cổng trường vậy... 
 
Chính nhờ có khoảng thời gian cô bé thọt chân đi xe mỗi tuần, anh Chu đã tìm được 
cảm giác con gái đang trở lại bên anh, cuộc sống của anh vẫn còn hy vọng, giúp anh 
tìm lại được niềm vui trong cuộc sống! (theo Trí Thức Trẻ) 
 
Có câu hỏi từ đâu đó, bảo rằng: tình-tự mà anh Chu ở đây vẫn cảm-kích có là thứ 
gọi-là “Tình đã như mùa thu” không? Và, tình đó có giống như thứ tình “tự sự” của 
nhà Đạo từng được các đấng bậc vị vọng diễn nghĩa “dông dài” ở bục giảng, như lời 
của bậc thày thần-học khi xưa từng nói: 
 
“Đức Giêsu không là thần sứ linh thiêng gồm thiên binh/âm tướng chốn thiên đường. 
Mà, Ngài sống như một tiên tri cao cả thời Cựu Ước vẫn thể hiện nơi mình Ngài 
trong nhận thức đích thực về sự sống. Nhận thức ấy, Chính Chúa Cha đã tặng ban 
cho riêng Ngài. Nhưng, Ngài lại không giống như ngôn sứ/tiên tri có bản vị tựa như 
thế. Nơi Ngài, là sự thanh sạch ở nội tâm, chẳng mang nơi tâm địa cái gọi là “hội 
chứng xấu”. Ngài thích nghi trọn vẹn với thực tại loài người. Thực tại ấy, nằm gọn 
nơi niềm vui của bản vị “người”. 
 
Ở đồng hoang chóp núi hôm ấy, Ngài biết rằng: Ngài hoàn toàn được Cha chấp 
nhận và trọn vẹn yêu thương như “người” thật cũng rất “người”. Với Chúa Cha, Ngài 
không là kẻ lạ đến từ hành tinh khác. Và Cha cũng chẳng tỏ ra xa lạ, đối với Ngài. 
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Nói nôm na, thì bảo: đối với Cha, Ngài không là “bạn lâu lắm mới gặp”. Và, Chúa 
Cha cũng chẳng là “bạn lâu năm xa cách” nay trở lại với Ngài.  
 
Quan hệ giữa Ngài với Cha và giữa Cha với Ngài, không là tương quan khi còn/lúc 
mất, khi trầm/lúc bổng. Nhưng là sự thật thể hiện nơi nhận thức giữa Ngài và Cha. 
Đức Giêsu nhận rõ Cha và muốn trở nên như Chúa. Chúa biết rõ Đức Giêsu và 
muốn trở nên như Ngài. Đây, đích thực là đổi thay/biến hình đang diễn tiến. Và, là 
diễn tiến hai chiều, rất thuận tiện. Bởi, Đức Giêsu đang mang trong mình đầy Thiên 
tính như Chúa và Chúa đang trở thành người thực như Đức Giêsu. Gọi đó là gì? Một 
biến hình, hiển thị hoặc nhập thể/nhập thế, đều rất đúng. Điều đúng ấy, nay biểu 
hiện nơi tiếng phát tự đám mây cho đồ đệ nghe được, rằng: “Ngài là Con Chí Ái Ta, 
các ngươi hãy nghe lời Ngài.” (Mc 9: 9) 
      
Và, khi ấy, đồ đệ của Thày chưa nắm được ý của câu nói. Nhưng cuối cùng, sau 
nhiều tháng ngày dài dõi bước theo chân Ngài, đồ đệ Chúa mới nhớ ra và nhận thức 
điều ấy có nghĩa gì. Và một lần nữa, Đức Giêsu lại đã nhắc dân con/đồ đệ đừng loan 
truyền thông tin hoặc bàn luận gì về việc ấy cho đến Phục Sinh, quang vinh. Và cuối 
cùng, các thánh cũng nhận ra được sự thực, rất hiển thị. 
 
Nhận ra được điều ấy, cũng phải mất nhiều tháng ngày dài trong Chay tịnh. Có khi 
còn lâu hơn nữa. Kịp đến khi các vị tin vào Lời của Chúa và của Cha, các vị mới cảm 
nhận được kinh nghiệm quý báu này, là: cảm nghiệm quí giá mà chính Chúa cùng 
Cha Ngài đã chấp nhận yêu thương các thánh cách trọn vẹn. Yêu thương, tận 
hưởng tư thế đồng hành với các ngài, nên các thánh mới hiểu và yêu thương Chúa 
theo cung cách rất khác biệt. Và, các ngài lại cũng nhận ra được cuộc sống có kết 
quả, tức: đã biến hình/hiển thị như chưa bao giờ biết đến. 
 
Cuối cùng ra, các thánh đã nhận ra rằng: các ngài có thể làm thế cho nhau và cho 
mọi người. Mỗi khi các ngài chấp nhận nhau và/hoặc yêu thương bất cứ ai trong 
cộng đoàn mình, thì động lực xúc tác cũng sẽ bắt đầu như thế. Chính đó là lúc, mối 
quan hệ giữa các ngài và mọi người cũng biến hình/hiển thị giống như Chúa. Và, các 
ngài trở nên người anh, người chị biến đổi, thành người mới. 
 
Xem thế thì, biến-hình/hiển thị như Chúa Phục Sinh sẽ là biểu hiện chợt thấy trước 
một Phục sinh quang vinh. Một thứ thư giãn, buông lỏng không còn sợ chay kiêng 
nặng nề với nhiều người. Đó là sứ điệp và cũng là sứ vụ quyết được rằng: vì Đức 
Giêsu, nên dân con mọi người phải đổi thay. Và rằng: nếu tin tưởng vào Đức Giêsu, 
ta là người có thể biến hình/hiển thị thành người khác. Chỉ cần thật sự chấp nhận, 
thật tình yêu thương quyết chí vui hưởng sự hiện diện của nhau, cách thực tình, là 
đạt. 
 
Vậy thì, mùa chay hay mùa nào cũng thế, hãy tự hỏi xem mình đã và sẽ làm gì cho 
người khác? Có nên làm cho người khác hiển thị thành người mới không? Và, có 
nên đổi mới chính mình, như hiển thị công minh, định hình, trong sáng? Đó chính là 
vấn đề của mọi thời, thời của hiển thị rất hôm nay.” (X. Lm Kevin O’Shea, CSsR Lời 
Chúa Sẻ San, nxb Hồng Đức 2014, tr. 72) 
 
Hiển thị hoặc định hình hoặc gì gì đi nữa, cũng nên kể lại một chuyện vui để kết thúc 
cho có hậu. Kể, một câu truyện nhè nhẹ ở bên dưới, từng được người sử-dụng 
“Facebook” tên là Nguyễn Hải Lam san sẻ về hai bạn già vất vả mưu sinh, trong đó 
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một người khiếm thị. Đôi bạn chí thân, đã đồng hành mưu sinh với nhau 20 năm 
trên chiếc xe máy. Bạn sáng mắt chở người khiếm thị đi khắp nơi hát rong để kiếm 
sống vào buổi tối.  
 
“Truyện rằng:  
Gần 12:00 giờ đêm, hai người ngồi cạnh nhau đếm tiền, một người ôm cây đàn, hốc 
mắt lõm xuống, một người tóc muối tiêu, mở tiền trong cái túi nhỏ bỏ vào nón và 
đếm. Tiền 2.000đ, 5.000đ, 10.000đ, 20.000đ và thi thoảng có vài tờ 50.000đ hay 
100.000đ. Khách bộ hành đi ngang cứ nghe và thấy vài điều, và vài câu nói cũng hơi 
lạ: 
-Hôm nay người ta đi nhậu nhiều ông ạ! 
-Ừ, gần Tết cho nên họ ăn Tất niên thật vui vẻ. 
-Có lẽ vì vui, nên có khách cho cũng sộp lắm. 
-Ừ, tôi cũng mong có kha khá để mua quà Tết cho xấp nhỏ! 
Tò mò, nên khác bộ-hành dừng chân ghé hỏi :  
-Hai chú là anh em hả? 
-Không, hai chú đây là bạn bè, ông bạn này bị tật nguyền từ hồi nhỏ. 
-Thế, chú chở chú này đi hát bao lâu rồi thế? 
-Chú đi làm ban ngày, đến đêm chở bạn này đi hát rong, ai thương thì cho, ổng 
không chịu ngồi lề đường chờ mọi người bố thí, cũng không chịu ở nhà cho bà con 
nuôi. 
-Thế, hai chú làm thế bao lâu rồi vậy? 
Đến lúc này chú mù mới nói: 
-Cũng hăm mấy năm rồi con, ổng là đôi mắt, đôi chân đưa chú đến nơi chú có thể 
hát cho mọi người nghe. Xưa, ổng chở chú bằng xe đạp, sau này mua được xe máy 
thì chở chú bằng xe máy. 
-Mỗi ngày làm việc xong hai chú chia tiền cho nhau thế nào? 
-Được bao nhiêu đều cưa đôi, chú chịu tiền xăng… 
-Thôi, xin chúc hai chú thật nhiều sức khoẻ. Tết nhất thật ấm áp bên gia đình. 
-Cám ơn cháu, cháu cũng vậy nhé! 
 
Người bàng quan thấy cảnh chia tiền cũng hơi lạ, bèn dừng lại ghé mắt xem sao. 
Người sáng mắt dúi vào tay bạn mình một sấp tiền, đa số là tiền 100.000đ, 50.000đ 
và 20.000đ. Còn trên tay vị kia là tiền 10.000đ và một số là tiến 5.000đ, 2.000đ. 
-Đây phần của ông, tôi chia đôi đó.  
-Cám ơn ông, bao nhiêu năm nay ông đều giúp tôi đi và vẫn chia đều cho tôi. 
 
Người dừng lại quan sát, chợt thấy mắt mình hơi cay cay, dụi mãi cũng không thấy 
giọt nước nhỏ lăn tròn trên má. Cứ suy mãi "Chia đôi" đâu có nghĩa đồng đều, hai 
phần bằng nhau. Người mù thì tin bạn hoàn toàn tốt bụng. Người sáng, cứ muốn 
trao cho bạn phần tiền hơn hẳn.” (Truyện kể tích tụ từ nhiều nơi chừng như là trang 
mạng, rất vi-tính) 
 
Truyện kể tuy chỉ mỗi thế, nhưng lời bàn của người kể lại không chỉ thế, vẫn cứ là:  
 
“Sống ở đời, phải chăng nhiều người có rất nhiều tiền, nhưng không giàu. Và ở đây, 
2 vị này lại là những người thật sự giàu có, vui tươi và phúc-hạnh. Và, cuộc sống con 
người vẫn còn quá nhiều điều tốt đẹp để ta trân-trọng. Bởi, tim can con người vẫn 
rộn rã đập mãi một nhịp thương yêu, sống với nhau và trao cho nhau tình thương 
yêu nồng thắm, vẫn rất nhiều." 
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Thế đó là lời bàn mà bạn và tôi, ta có thể áp-dụng ở nhiều nơi, nhiều lúc hoặc khắp 
mọi lúc. Những nơi và lúc tưởng chừng như câu hát của người xưa, những hát 
rằng: “Tình đã như mùa thu” còn đó nỗi buồn. Nhưng, sự thật không phải thế. Vẫn 
hơn thế rất nhiều, nếu ta qui về lời thánh hiền khi xưa cũng đã bàn nhiều về thứ 
“Tình đã như mùa thu” của nhiều người như sau: 
 
“Tình yêu không được giả hình giả bộ.  
Anh chị em hãy gớm ghét điều dữ,  
tha thiết với điều lành; 
thương mến nhau với tình huynh đệ,  
coi người khác trọng hơn mình;  
nhiệt thành, không trễ nải;  
lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa.” 
 
Nói như thế, cũng tựa như người nghệ sĩ từng kể nhiều điều về “Tình đã như mùa 
thu” ở âm-nhạc, rằng: 
 
“Người đi câu cɑ, chuуện đồng xɑ. 
Bằng tiếng hát thổn thức trong đêm dài. 
Ϲhuуện tình sɑo lắm những u hoài.” 
(Nguyễn Trung Cang – bđd) 
 
Câu ca, chuyện đồng xa”, có thể là chuyện của “mùa Thu” hôm ấy có những người 
không còn tiền lẻ để đi xe như cô bé nọ, nhưng vẫn còn trí nhớ và tình thương yêu 
người đồng loại, để nhớ đời. Nhớ một người. Nhớ hết mọi người. Ở mọi nơi.     
 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Không nghĩ xấu về người đời 
Nhưng vẫn trân-trọng mọi người 
ở mọi nơi 
rất trong đời.  
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6. “Như một lời cuối, tôi cám, tôi cám ơn đời,” 
như giòng suối mật bao ngọt ngào, 

đời cho tôi nuốt ... 
Ôi ngọt ngào ... 

Làm sao trút hết nồi lòng của tôi.” 
(Hoàng Thi Thơ - Lời Hát Tạ Ơn) 

 
(2Corinthô 5: 17) 
 
Lời cuối hay lời đầu, cũng vẫn là lời và lời, mà thôi.  Lời đây, lại là lời hát những chữ 
“tạ ơn”, hoặc “cám ơn”. “Tạ ơn người”, “cám ơn đời, nào người có hay”. “Tạ ơn Tình”, 
“hạnh phúc mênh mông” vẫn “bềnh bồng, trong gió trên mây.” tức nghĩa là: người 
được “cám ơn” vẫn thấy “mênh mông” một phúc hạnh rất “bềnh bồng”. Cám ơn 
đời/tạ ơn người vừa nằm xuống là cha giáo Úc cả một đời truy tìm tư-tưởng mới để 
rồi chia sẻ với mọi người, ở chân trời Sydney hôm nay.   
 
Chân trời Sydney hôm ấy, lại thấy đấng bậc Dòng mình cứ “cám ơn đời, cám ơn 
người”, rất hết mình qua bài điếu văn nói lên các đặc trưng/đặc thù của cha giáo 
Kevin O’Shea, quyết nói đến đặc trưng “truy tầm tư tưởng mới” của thày mình.  
 
Được biết, hôm ấy Linh mục Giám tỉnh Ed Nixon có cho biết: mỗi ngày, cha giáo 
Kevin đều lên tàu sắt đi từ nhà phụ thuộc vùng New Castle, Sydney về nhà chính 
Kogarah miệt mài “truy tìm tư tưởng mới” suốt 6 tiếng đồng hồ qua sách vở, rồi mới 
về.  
 
“Truy tìm tư tưởng mới”, là động-thái lạ kỳ nhưng thiết-thực của nhiều bậc vĩ-nhân 
hôm nay. Kể ra tên tuổi các vĩ-nhân này quả là không hết. Có cố-gắng cho lắm, cũng 
chỉ hao tổn công sức và thì giờ, mà thôi. Thế nên, hôm nay, nhân cơ hội này, bần 
đạo xin mời độc-giả cùng bạn và tôi, ta kinh qua một số chuyện để rút tỉa kinh-
nghiệm hầu sống cho thoải-mái, phúc hạnh. 
 
Về việc “truy tìm tư tưởng mới”, bần đạo đây bèn nhớ lại câu nói đầy quyết tâm của 
một bạn đồng học từng nhắn nhủ, rằng: “Này bạn mình, sống mà không có tư tưởng 
nào mới cả, thà chết sớm còn sướng hơn, nhỉ?” Câu nhắn này, nghe qua cũng hơi 
mang tính “ngạo mạn” đấy! Thế nhưng, xét cho cùng thì có bảo thế cũng không sai. 
 
Vừa qua, trong “truy tìm nguồn tư-tưởng mới”, bần đạo đây lại đã chộp được giòng 
chảy nhỏ của nhân-sĩ nọ có viết về “cuộc sống đầy dục tính” của loài người nói 
chung, xin tạm dịch một đoạn khá vui như sau:  
 

“Có những sự việc lạ kỳ đang xảy đến trên thế-giới của chúng ta. Phía phụ nữ 
thì: sau khi phá vỡ các mẫu rập khuôn tuổi tác, đang đi vào địa-hạt phát-triển 
mọi nỗ-lực của con người. Các nước như Ấn Độ, Israel, Phillíppin, Na-Uy, 
Anh Quốc và nhiều nước khác đã và đang trở-thành thủ-lĩnh do dân bầu để 
cai-trị đất nước mình…” 

 
Thế đó, là một trong những cái mới nơi giòng chảy tư-tưởng của thời-đại. Thế còn, 
địa-hạt thần-học thì sao?   
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Về thần-học, ta có thể nói mà không sợ sai lầm, rằng: ngay đến ông Phaolô của 
cộng-đoàn tín-hữu thời tiên-khởi cũng là người lâu nay và mãi mãi chủ-trương “truy-
tìm nguồn tư-tưởng mới". Chứng-cớ rành rành thấy rõ là qua khẳng-định đầy tâm-
huyết của ông qua câu viết trong bức thư thứ hai gửi giáo-đoàn Corinthô ở đoạn 5 
câu 17, vẫn cứ bảo:  
 

“Phàm ai ở trong Đức Kitô đều là thọ tạo mới.  
Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi.” 

 
Cái mới-mẻ trong giòng chảy tư-tưởng, còn rải rác ở đây đó, chí ít là các bài viết 
hoặc sách/vở, ngày hôm nay. Dễ thấy nhất, là bài viết ta gặp được ở đoạn văn sau 
đây: 
 

“Thiên Chúa vẫn thương-yêu ta, dù ta có ra thế nào đi nữa. Với Ngài, mọi 
người chúng ta đều là những con người phàm-tục đáng quí-trọng. Truyện kể 
hàng tư tế, còn nói lên một điều nữa, là: suy-tư của ta về các lỗi/tội hoặc sai 
sót/bất-toàn, không có chỗ đứng trong mối quan-hệ mật-thiết giữa ta và 
Thiên-Chúa. Điều này, còn có nghĩa: đã có khởi đầu mới, nên ta không cần ở 
mãi trong thân-phận tôi đòi, hoặc làm thân nô-lệ do gánh nặng của quá-khứ 
tạo cho ta. 

 
Một số người có vấn-đề về tội lỗi hoặc mang tâm-trạng tiêu-cực, lại cứ nghĩ: 
mình không xứng-đáng được Chúa cứu-vớt, nên càng phải xem xét cho thật 
kỹ thông-điệp này, hơn.” (X. Gs Marcus J. Borg, Gặp Gỡ Đức Giêsu Như Lần 
Đầu Từng Gặp”, Chương 6, nxb Hồng Đức 2018) 

 
Nói cho cùng, thì: người và ta cũng như ta và người, chỉ gặp được những gì là “mới 
mẻ” ở tư-tưởng thần-học, ngang qua và nhờ vào Thần Khí, mà thôi. Cố Gs Kevin 
O’Shea, CSsR cũng đã nhận ra được điều này, khi ông suy và niệm trình-thuật Tin 
Mừng do tác giả Gioan diễn và tả mọi sự việc xảy đến với cộng-đoàn tín-hữu thời 
tiên-khởi, mà bảo rằng: 
 

“Trình thuật thánh Gioan, nay diễn tả là diễn và tả về Đấng tràn đầy Thần Khí, 
tức Đức Giêsu Kitô. Ngài là Chúa, rất thật như lịch sử cho thấy, mà không cần 
chứng minh. Tuy nhiên thời tiên khởi, nhiều người lại coi đây như danh xưng 
lờ mờ, chưa chứng tỏ. Có lẽ vì thế, cũng nên suy về thiên tính của Ngài để 
khám phá thêm về Đức Chúa. 
 
Thời xa xưa, khi nói Thiên Chúa là nói đến Giavê. Nếu có ai hỏi về những 
người sống cùng thời với Đức Giêsu xem Ngài có là Giavê Thiên Chúa không, 
thì câu trả lời khi ấy sẽ rất nhanh là tiếng “không”. Và, nếu có hỏi chính Đức 
Giêsu cũng bấy nhiêu từ, thì chắc hẳn Ngài cũng nói tiếng “không” hệt như 
thế.  
 
Bởi, người sống gần gũi Đức Giêsu lúc ấy, vẫn không nghĩ Ngài là Giavê 
Thiên Chúa, hoặc Đức Chúa của ai, mà Ngài chỉ là ngôn sứ do Giavê gửi 
đến, thôi. Thế nên, người sống ở thời của Chúa ít khi thắc mắc về “thiên tính” 
của Đức Giêsu, cũng dễ hiểu.  
 



41 
 

Ngay thánh Phaolô cũng ít khi tự vấn mình bằng câu hỏi Đức Giêsu có là 
Thiên Chúa không? Tất cả các thánh thuộc Giáo hội thời ban đầu đều có ý 
nghĩ: Đức Giêsu có tràn đầy thiên tính nên Ngài mới kết hợp mật thiết với 
Thiên Chúa đến độ ngoài Ngài ra, không ai có được cảm nghiệm nào như 
thế.  
 
Kết cục là, Thiên Chúa vẫn hiện hữu và nổi lên cách đương nhiên ở bên trong 
và chung quanh Đức Giêsu, vì con người. Đức Giêsu sẻ san mọi điều Thiên 
Chúa đã và đang làm với Chúa và trong Chúa. Và, Thiên Chúa cũng thực 
hiện công trình của Ngài với Đức Giêsu và trong Đức Giêsu. Thiên Chúa và 
Đức Giêsu ở gần nhau đến độ không ngôn ngữ nào nói lên được sự gần gũi 
ấy. 
 
Tín hữu thời giáo hội tiên khởi phải mất một thời gian dài mới tìm ra ngôn ngữ 
chính xác để nói lên tương quan giữa Đức Giêsu và Thiên Chúa cũng như 
giữa Thiên Chúa và Ngài. Tương quan ấy, dựa trên niềm tin rất chính xác rất 
mới về tính “có một không hai” của Đức Giêsu. Tín điều này, nảy sinh và lớn 
mạnh cũng chậm, nhất là với thế giới Hy Lạp.  
 
Ngay đến Tin Mừng của các thánh cũng viết theo văn phong cốt cách nhằm 
lôi cuốn sự chú ý phấn khởi của mọi người để biết rõ Đức Giêsu là Đấng nào. 
Tin Mừng các thánh viết ra không là văn bản lịch sử và cũng không là định 
nghĩa chính thức về Ngài. Tân Ước chỉ để ra đôi đoạn rời rạc về chuyện này 
và xem ra cũng không mang tính nhất quán. Có Tin Mừng nói rất rõ về thiên 
tính của Chúa, trong khi đó, có bản lại nói ngược hẳn.    
      
Chừng như nhận thức công khai và rộng rãi về thiên tính của Đức Giêsu chỉ 
có được vào những năm cuối thế kỷ đầu, thôi. Nhiều người lại cứ nghĩ: mặc 
khải về thiên tính của Đức Giêsu, là điều cốt yếu của niềm tin, và được củng 
cố theo khuôn thước của Công đồng Hy-Lạp bằng cung cách dễ tiếp cận. Sự 
thật tuy còn đó, nhưng ngôn ngữ con người vẫn luôn nghi ngờ hết mọi sự.  
 
Thật ra, người thời ấy vẫn thấy khó mà nắm được ý nghĩa ngôn ngữ mà họ sử 
dụng hằng ngày. Giống như tiếng Hy Lạp vẫn là thứ ngôn ngữ rất lạ, đối với 
người thường. Lạ đến độ, có người vẫn tự hỏi lòng mình xem có cách nào 
khác để khám phá ra thiên tính đích thực của Chúa không? Cung cách mới 
chứ không phải ngôn ngữ cổ của thời xưa.” (X. Lm Kevin O’Shea CSsR, Lời 
Chúa Sẻ San năm B, 2018 tr. 114-115) 
 

“Cung cách mới chứ không phải ngôn-ngữ cổ thời xưa”, vẫn là những thứ và những 
sự làm bận tâm cộng-đoàn Hội-thánh suốt nhiều thời. Thời nay, nhiều người nắm 
bắt được điều mới mẻ ấy, vẫn nói những lời đầy cảm-kích như những ca-từ còn hát 
mãi, ở bên dưới:              
 

“Như một lời cuối, tôi cám, tôi cám ơn người,  
Nào người có hay,  
nhưng tràng pháo tay là những phút giây,  
làm tiếng hát thêm say, làm tiếng hát cao bay  
đời ta bảy bờ  
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Như một lời cuối, tôi cám, tôi cám ơn Tình,  
Tình đến như mộng, với cuộc tình hồng,  
với cuộc tình nồng cho tôi hớp cạn bao phút thiên đàng,  
hạnh phúc mênh mông.  

 
Rồi mai đây nếu tôi không còn trên đời này,  
thì lời này còn nồng nàn như hớp rượu say  
Rồi mai đây nếu tôi không còn  
thì lời này còn bềnh bồng,  
bềnh bồng trong gió, trên mây 
(Hoàng Thi Thơ – bđd) 

 
Hát những lời “bềnh bồng trong gió, trên mây”, còn để mọi người trong đó có tôi và 
bạn, những con người đang suy-tư cảm-kích thứ “tình người” và “tình đời” vẫn mênh 
mông, rộng khắp chốn bằng đủ mọi hình-thức thân quen, mới cứng rất trân trọng ở 
đời người. Những tình-tự như thế, còn được trân-trọng bằng giòng truyện kể rất dễ 
nể như bên dưới: 
 
“Có tên cướp đi vào ngôi làng nọ. Hắn ta ẩn vào nhà vị bác sĩ duy nhất trong làng, 
tức: người mà hắn tin rằng rất giàu, nên dự tính đến khuya sẽ nắm đầu ông bác sĩ và 
bắt ông nói chỗ cất giấu của cải quý giá của mình, rồi giết ông đi để bảo mật.  
 
Đêm hôm ấy, đột nhiên có điện thoại từ người thân của đứa trẻ làng bên cạnh đang 
bị bệnh rất nặng cầu cứu bác sĩ. Lúc ấy, vào mùa đông, trời đổ tuyết lớn, mưa gió 
bão bùng, thôn làng của đứa trẻ bị bệnh lại cách xa một quả núi, đi đến đó sẽ gặp 
nhiều nguy hiểm trên đường, mà trời lại quá khuya, trong khi ông đã trải qua một 
ngày trời quá mệt mỏi. 
 
Gác điện thoại, ông bác sĩ thở dài dự định lên giường để nghỉ. Nhưng rồi ông lẩm 
bẩm tự nhủ: mình không đi bây giờ lỡ ra đứa trẻ ấy chết đi thì sao. Nghĩ thế xong, 
ông lấy lại tinh thần bèn mặc thêm áo ấm, cầm theo cây đèn bão rồi mở cửa, ra đi. 
Dáng ông liêu xiêu trong gió tuyết. Sáng hôm sau khi ông bác sĩ trở về, tên cướp đón 
ông ngay trước cửa nhà, sụp xuống dưới chân ông:  
-Ông có biết tôi chờ ông suốt từ đêm qua tới giờ không? 
-Xin ông vào nhà để tôi khám bệnh cho ông, Bác sĩ đáp lại. 
Tên cướp nói:  
-Không phải thế. Tôi là một tên ăn trộm. Đêm qua, tôi đã ẩn nấp trong nhà ông. Tôi 
muốn bắt ông khai chỗ giấu của cải và rồi quyết-định sẽ giết ông. Nhưng hôm qua, 
giữa trời mưa gió bão bùng, tuyết rơi khắp chốn, ông lại bất chấp nguy hiểm đi chữa 
bệnh cho người ta. Tôi cảm thấy rất xấu hổ vì định làm hại một người có lòng tốt như 
ông. Khi ông ra đi trong đêm tối, ông không chỉ cứu đứa trẻ ở làng bên kia mà thôi, 
nhưng còn cứu chính bản thân ông. Và ông biết không, ông còn cứu cả tôi nữa". 
 
Thật may cho ông bác sĩ và ông Thượng vì cả tên cướp trong câu chuyện trên và 
anh thanh niên được kể trong đề bài đều "không thể đối xử với tình thương bằng 
lòng tham của mình". Sự may mắn ấy của một con người không phải đến một cách 
tình cờ mà nó được tích lũy bởi lòng chân thành và tình thương của họ. Tình yêu 
thương của con người vẫn có thể lay động cả đất trời. 
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Bởi thế nên, có thể nói rằng: chúng ta bất kể giàu/nghèo, sang/hèn đều gắn kết với 
nhau được đó là  nhờ việc “cho đi”. Cho đi, giống như hành-động  của một Bill 
Gates, hay Warren Buffet là những vĩ-nhân có thể thay đổi cả thế giới. Chúng ta 
cũng có thể không hoặc chưa làm được những điều lớn lao như các vị này, nhưng 
chúng ta vẫn có thể cho đi bằng những hành-động bé nhỏ hằng ngày.  
 
Đó có thể đơn giản chỉ là một nụ cười dịu nhẹ tỏ ra với người bán hàng, hoặc lời cám 
ơn chân thành gửi đến người lao công ở trên phố, hoặc biết chia sẻ công việc nhà 
với bà con, hoặc biết xếp hàng ở phố/chợ, biết bỏ cọng rác vào thùng, biết xách hộ 
cái giỏ nặng cho phụ nữ mang bầu, biết nhường ghế cho cụ già vất vả trên xe buýt...  
 
Vào những lúc có thể, ta cũng nên làm những việc nhỏ bé, chỉ vậy thôi. Nếu tất cả 
mọi người đều biết cách sống mà “cho đi”, ắt hẳn tất cả mọi người lại sẽ nhận ra 
thiên đường, ở thế gian này. 
 
Có người lại sẽ bảo: tôi còn nhỏ tuổi và đời tôi đâu phải màu hồng mà phải làm thế. 
Riêng tôi thì nghĩ khác. Bút màu cầm trong tay, ai cũng có quyền tô vẽ màu sắc cho 
đời mình được hết. Để kết thúc những giòng chảy này, nay xin kể thêm câu truyện 
kể về hai cái hồ ở đất nước Palestine thuộc miền Trung Đông binh biến. 
 
"Nhiều người vẫn bảo: Palestine có hai biển hồ. Biển thứ nhất là Biển Chết. Đúng 
như tên gọi, không có sự sống nào ở bên trong hoặc xung quanh biển hồ này. Nước 
trong hồ, không loại cá nào lại sống nổi mà người uống cũng bị bệnh. Không ai 
muốn sống ở gần đó. Biển hồ thứ hai là Hồ Galilê. Đây là biển hồ thu hút khách du 
lịch nhiều nhất. Nước ở biển hồ lúc nào cũng trong xanh mát rượi, con người có thể 
uống được mà cá cũng có thể sống được. Nhà cửa được xây cất rất nhiều ở đây. 
Vườn tược ở đây tốt tươi là nhờ nguồn nước này... 
 
Nhưng, có điều lạ kỳ là: cả hai biển hồ này đều đón nhận nguồn nước từ sông 
Jordan. Nước sông Jordan chảy vào biển Chết. Biển chết đón nhận và giữ lại cho 
riêng mình mà không chia sẻ cho nơi nào khác, nên nước ở Biển Chết trở nên mặn 
chát, với mặn chằng. Biển hồ Galilê lại cũng nhận nguồn nước từ sông Jordan rồi từ 
đó tràn qua các hồ nhỏ và sông lạch khác, nhờ vậy nước ở hồ này luôn sạch trong 
và mang lại sự sống cho cây cối, muôn thú và cả con người nữa. 
 
Ánh lửa sẻ chia là ánh lửa lan đi khắp chốn. Môi người, có hé mở mới thu nhận được 
nụ cười. Bàn tay có mở rộng và trao ban mọi thứ, tâm hồn mới ngập tràn niềm vui 
bất tận. 
 
Thật bất hạnh cho những ai suốt cả cuộc đời chỉ biết giữ riêng cho mình đủ mọi thứ.  
Sự sống ở trong họ, rồi cũng sẽ chết dần chết mòn như nguồn nước trong biển 
chết". (Truyện kể do St sưu tầm và chuyển tải để mọi người biết).  
 
Nói cho cùng, có cho đi thật nhiều rồi cũng sẽ thấy cuộc đời mình vui biết chừng 
nào. Hãy cám ơn đời/cám ơn người cho thật nhiều dù không nhận được bao nhiêu, 
từ người khác. Bởi, tất cả là ân-huệ; thế nên, sẽ có lúc người và ta cũng như ta và 
người tha hồ mà nhận lĩnh, mãi không thôi. 
 
Thế đó, là ý-nghĩa của đời người. Một đời vẫn cứ cho đi nhiều hơn là nhận-lĩnh suốt 
có đính kèm một “cám ơn đời”, “cám ơn người” về mọi sự. 
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Trần Ngọc Mười Hai 
và những quyết-định nhỏ 
có thêm lời cảm tạ bậc thày   
là cha giáo Kevin O’Shea, DCCT  
vừa quá vãng cũng mới đây.  
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7. “Tình đầu hay tình cuối”, 
khi một ngày một người đã ra đi.  

Tình đầu hay tình sau, 
khi cơn đau không biết đến bao lâu.” 

(Trần Thiện Thanh – Tình Đầu và Tình Cuối) 
 
(Thư Rôma 5: 5-8) 
 
Giáng Sinh năm 2017 vừa qua, bần đạo có nghe ông cha xứ giảng lễ Giáng Sinh rất 
ngắn gọn bằng câu: “Cốt lõi Đạo Chúa mình là gì? Câu trả lời là: “Tình Yêu! Nhưng 
không phải là thứ Tình không chỉ cho người đồng Đạo mà là Tình Yêu dành cho tất 
cả mọi người…”  
 
Nay, về ngồi suy nghĩ rất lung về câu nói ấy, đồng thời lại nghe người viết nhạc có 
tên là Trần Thiện Thanh vang vẳng hát những câu như:   
 
“Một ngày ta được yêu,  
rồi một ngày một mình ta buồn hiu.  
Biết thức trắng,  
biết trống vắng và biết nếm trái đắng.  
Mà đời thì như chiêm bao,  
khi yêu nhau biết ra sao ngày sau.  
Tình đầu thường lên men đau,  
nên đôi khi trái tim ta nhỏ máu.  
Đầu tình nào biết đến phút cuối, bẽ bàng rồi lòng chất ngất tiếc nuối.  
Thì tình đầu chỉ còn là trong kỷ niệm mà thôi.  
 
Em ơi em ơi em đâu rồi,  
làm sao em hôn làn tóc rối?  
Em ơi em ơi em đâu rồi,  
làm sao làm sao ta có đôi?  
Em ơi em ơi em đâu rồi,  
mộ bia đề tên em đó sao?  
Em ơi em ơi anh đâu rồi,  
để tình đầu là tình cuối đau lòng nhau!” 
(Trần Thiện Thanh – bđd) 
 
À thì ra, với nghệ sĩ hay văn-gia, tất cả đều ràng buộc, quấn quít nhau chỉ vì một 
chữ “Tình” mà thôi. Nhưng sao lại cứ hát: “Tình đầu hay tình cuối” làm chi với những 
câu như sau:  
 
“Tình đầu hay tình cuối,  
khi cuộc đời chỉ là những thương đau.  
Tình đầu hay tình sau,  
hay cơn mơ khi thức trắng đêm thâu.  
Chỉ là cơn mộng thôi,  
mà người đời được nhìn cơn mộng trôi.  
Lúc bỡ ngỡ, lúc gắn bó và có lúc sóng gió.  
Dù tình thì rất mong manh,  
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khi ta yêu trái tim ta màu xanh.  
Dù tình đẹp như trong tranh,  
nhưng tranh xuông vẫn không như lòng muốn.  
Tình trần thì vẫn quá bát ngát,  
mà đường trần thì vẫn thấy quá ngắn.  
Thì một đời người chỉ toàn ôm trắc trở mà mơ.  
 
Em ơi em ơi em đâu rồi,  
làm tình cuối đau lòng nhau!” 
(Trần Thiện Thanh – bđd) 
 
Vâng có thể là như thế. Như thế, tức anh vẫn cứ gào thét những câu “Em ơi, Em ơi! 
Em đâu rồi? Làm tình cuối đau lòng nhau.”  
 
Vấn đề đặt ra hôm nay, với nhà Đạo mình, thì như nghệ sĩ lại cũng hát: “Tình là tình 
nhiều khi không mà có. Tình là tình nhiều lúc có như không.”   
 
À thì ra. Có tình, là nhiều lúc “có cũng như không”. Có là sao? Có gì? Có cái gì, mà 
có “cũng như không” là sao? Không là sao? Không có gì? Không có cái gì sao? 
Tình, là cái gì mà lúc thì nói có, lúc nói không?  
 
Trả lời câu này thật cũng khó! Nay, trong lúc đi xa, không có phương tiện để đánh 
và gõ những điều mình suy nghĩ, bần đạo bầy tôi bèn cậy nhờ bạn bè giúp đỡ gửi 
cho những câu truyện kể để là “bệ phóng” mà trả lời câu hỏi hơi bị “khó” ấy, cho rồi 
chuyện.  
 
Và, câu truyện được trích-dẫn, hơi bị dài nhưng vẫn mong bạn bè người thân 
thương tình mà đọc cho, như sau; 
 
“Tôi sinh năm 1968 nay đã 43 tuổi, thực sự “gìa đầu” rồi mà tôi vẫn còn được mẹ 
chăm sóc, thay quần áo, tắm rửa, gội đầu, bón cơm, thay tã lót cho như một em bé 
sơ sinh. Tôi chính thật là đứa con được mẹ thương yêu nhất trần gian. Nhiều đêm 
bệnh hành hạ không ngủ được, dõi mắt nhìn mẹ tóc bạc da mồi nằm giường bên, 
đang thiếp ngủ mệt, sau một ngày vất vả lo cho con.  
 
Tôi thật đau lòng! Buồn lắm! Thương mẹ đến chảy nước mắt, tôi thì thầm khẽ gọi:  
-Mẹ ơi, mẹ có biết con yêu mẹ vô ngần. Tình mẹ cho con bao la trời biển, cả cuộc 
đời mẹ đã đổ bao nhiêu nước mắt, xót thương đứa con kém may mắn nhất của mẹ. 
Mẹ ơi, con không thể nào sống được khi thiếu mẹ, vì mẹ là hơi thở, là mắt, là tay, là 
chân của con …  
 
Đã bao lần tôi tự nghĩ và hiểu là nếu tôi chết đi, mẹ sẽ đau buồn lắm. Nhưng nỗi 
buồn của mẹ rồi sẽ nguôi ngoai theo thời gian. Chẳng hơn là hằng ngày mẹ phải 
nhìn thấy tôi sống tật nguyền đau đớn, với hình hài chẳng khác nào bộ xương cách 
trí, được che dấu dưới manh quần tấm áo và đôi bí tất...  
 
Như một bà Tiên có phép thuật, mẹ biết tôi đã nghĩ đến cái chết, nên bà thường hay 
nói với tôi rằng :  
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- Con là lẽ sống của mẹ, cả đời mẹ được chăm sóc con như một em bé mẹ rất hạnh 
phúc.  
- Con cần can đảm sống để đối diện, thi gan, thử thách với bệnh tật.  
- Chẳng phải y khoa đang theo dõi từng biến chuyển trên thân xác con, chẳng phải 
con đã mong ước chờ đến ngày khoa học tìm ra thuốc chữa căn bệnh “Muscular 
Dystrophy” quái ác này. Vậy thì ít nhiều khoa học cũng cần dựa trên thử nghiệm, và 
trên cả thời gian là bao lâu con can đảm sống chờ đợi và hy vọng. Con hãy nói với 
Chúa: “Here I am, Lord; I come to do your will .”  
 
Tôi thương mẹ và vâng lời, nên Chúa đã phải nghe tôi yếu đuối tuyên xưng đức tin, 
mỗi khi tôi cần tự xoa dịu đau đớn, cần có sức chịu đựng nỗi thống khổ mà tôi không 
thể tự vất bỏ đi được. Ngay cả đến con ruồi, con muỗi bé tí tẹo chúng cũng có thể tự 
do hành hạ tôi, cho đến khi mẹ tôi ra tay cứu giúp, đuổi chúng đi.  
 
Nói chính xác là tôi đã tồn tại trên thế gian này 43 năm, cũng là một phép lạ, một sự 
tỏ rõ quyền năng của đấng tạo hóa có quyền ban sự sống cho con người, và Ngài 
chưa muốn đem tôi ra khỏi thế gian này, tôi còn phải sống bằng cách này hay cách 
khác trong khổ đau. Tôi nghĩ bất cứ người nào nhìn thấy tôi, cũng đều rất ái ngại và 
thầm nghĩ : “phải sống như thế thà chết sướng hơn”.  
 
Thử hỏi còn gì đau khổ bằng khi tôi vẫn còn có đôi mắt để nhìn, đôi tai để nghe, cái 
miệng để gọi mẹ suốt ngày và nhất là còn có cái đầu tỉnh táo biết thương nhớ, giận 
hờn, biết cảm nhận niềm vui, nỗi buồn, biết phân biệt phải trái, đúng hay sai, biết 
đói, biết khát, biết nóng, biết lạnh, biết đau đớn tê dại, biết nhờm gớm khi đã tiêu, 
tiểu ra tã v.v...  
 
Nói tóm lại, khuôn mặt và bộ não của tôi trong 43 năm qua vẫn nguyên vẹn, bình 
thường, không bị ảnh hưởng bởi bệnh “Muscular Dystrophy”, một chứng bệnh làm 
teo dần các cơ bắp, mà tôi đã mắc phải từ năm lên chín hay lên mười tuổi.  
 
Cha tôi là Sĩ Quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, mẹ tôi là Công Chức. Ngày 30-4-
1975 Cộng sản miền Bắc cưỡng chiếm được miền Nam Việt Nam, thì đến ngày 29-
5-1975 cha tôi phải đi trình diện “Học Tập Cải Tạo”, lúc đó mẹ tôi mới sinh em bé thứ 
tư được một tháng và tôi là đứa con lớn nhất mới được 7 tuổi. Lệnh bắt cha đi “học 
tập” nghe nói Thiếu Tá học một tháng thì về. Nhưng mà thời gian cha tôi phải “học” 
trong các trại tù cải tạo lâu lắm, lâu gấp 120 lần thời gian VC gian dối nói là cha tôi đi 
học chỉ có một tháng, trong khi cha đã học hết 5 năm ngoài Bắc, còn phải học thêm 
5 năm trong Nam nữa, mới được tha về gặp lại mẹ và 4 anh em chúng tôi năm 1985.  
 
Ngày cha đi tù cải tạo, tôi vẫn còn mạnh khỏe, hay ăn chóng lớn theo tuổi đời và 
phát triển bình thường như bao trẻ khác. Vậy mà hai, ba năm sau, chẳng biết tôi 
mắc phải chứng bệnh gì, cơ thể sinh ra yếu đuối, tay chân rệu rã, đi đứng không 
được vững vàng. Chỉ cần một sự va chạm nhẹ vào người tôi của ai đó, tôi cũng ngã 
lăn ra và khó khăn lắm mới đứng dậy được. Còn va chạm mạnh thì u trán, vỡ đầu. Vì 
thế trong thời gian còn đi học, thầy hoặc cô giáo đã phải đem tôi đến trạm xá hay 
nhà thương khâu vài mũi hay nhiều hơn, cho nên trên đầu tôi mới có nhiều vết sẹo 
lớn, nhỏ.  
 
Khi tôi bắt đầu phát bệnh khoảng chừng vào năm 1978 hay 1979 gì đó, thời gian này 
người ta đồn ầm lên là trong Chợ Lớn có một ông Thầy rất tài giỏi, chữa bệnh theo 
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cách văn minh tân tiến, không cần dùng thuốc mà dùng “xung điện” để chữa trị. Lúc 
đó tôi nào biết “xung điện” là gì. Chỉ biết là người thầy “tài giỏi” này dùng hai tay đặt 
lên đầu, lên vai bệnh nhân để chuyền “điện” của ông (gọi là nhân điện) chạy qua cơ 
thể người bệnh, gặp “điện” của bệnh nhân. Hai luồng “điện” này gặp nhau, thì xảy ra 
“xung điện” diệt trừ căn bệnh. Cách điều trị giản dị chỉ có thế thôi. Bất kể là bệnh gì.  
 
Thầy chữa bệnh làm phước, không lấy tiền (nhưng thầy vui vẻ nhận quà cáp bệnh 
nhân đem đến), vì vậy số bệnh nhân đến xin được Thầy chữa bệnh mỗi ngày rất 
đông. Nhà tôi ở xa, mẹ con tôi phải ra khỏi nhà từ 4 giờ sáng, đến địa điểm xếp hàng 
lấy số thứ tự cùng một đám đông người. Chờ tới khoảng 8 giờ thì Thầy đến cùng với 
người phụ tá. Người phụ tá gọi từng đợt 10 người theo số bắt đầu từ 1 đến 10, bệnh 
nhân trong số được gọi, mau mắn vào trong ngồi xếp thành vòng tròn, để Thầy đi 
chung quanh đặt tay lên đầu, lên vai truyền “điện” cho nhanh chóng . 
 
Sáng nào cũng vậy, mẹ tôi cứ phải dùng khăn ướt lau mặt cho tôi: đứa bé 10 tuổi 
còn đang say ngủ, có như vậy tôi mới chịu tỉnh ngủ mở mắt ra, và mẹ mới lôi được 
tôi đến bên chiếc xe đạp xe đạp mini cũ kỹ, xốc tôi ngồi lên, bắt vòng tay ôm lưng 
mẹ cho chặt, để mẹ chở vào Chợ Lớn nhờ thầy truyền “điện”, tạo “xung điện” giúp 
cho cơ thể tôi cứng cáp, mạnh khỏe trở lại. Ngày nào mẹ tôi làm việc vất vả quá mệt, 
ngủ quên đến 6, 7 giờ sáng mới thức dậy, thì phải đi vội vã lắm. Và hôm ấy, nhanh 
nhất cũng phải đến 2, 3 giờ chiều, mẹ con tôi mới về đến nhà, rất mệt mỏi và đói 
khát. Tôi không thích thú và tin tưởng vào sức mạnh “nhân điện” của thầy, nhưng tôi 
vẫn ngoan ngoãn theo mẹ mỗi ngày đi chữa bệnh cho mẹ vui lòng, nhất là bà Nội tôi 
lại luôn nói :“có bệnh phải chịu khó chạy đi vái tứ phương cháu ạ”.  
 
Dù có phải “vái bệnh” vất vả tứ phương mẹ tôi cũng không ngại, nhưng sau mấy 
tháng nghỉ hè kiên trì theo Thầy, mà bệnh tình của tôi cũng không thấy có được một 
chút kết quả nào, mẹ con tôi đành bỏ cuộc, khi năm học mới đã bắt đầu. Thời gian 
này, mẹ tôi chở tôi đến cổng trường bằng chiếc xe mini cọc cạch, từ cổng trường tôi 
có thể tự đi vào lớp. Nhưng rồi sau đó, đã có vài lần tôi tuột khỏi xe, ngã xuống 
đường rất nguy hiểm, nên mẹ không dám chở tôi đi học bằng xe đạp nữa, bà phải 
cõng tôi đến trường, đưa tôi vào tận chỗ ngồi trong lớp học. Đến giờ tan học, mẹ lại 
bỏ công bỏ việc chạy vội đến lớp cõng tôi về, bất kể ngày nắng, ngày mưa. Muốn tôi 
đi học, mẹ phải cõng thôi, vì hai chân tôi bây giờ chỉ còn khả năng đi được khoảng 
vài mươi bước, có người đi kèm cặp bên cạnh.  
 
Đi học mà hành mẹ tôi như thế tôi thấy ái ngại và xấu hổ lắm, nên đã nhiều lần tôi 
xin mẹ cho tôi nghỉ học, nhưng mẹ tôi cương quyết không cho, mẹ nói: bệnh tật như 
con càng phải học nhiều hơn. Con và mẹ chúng ta cùng cố gắng: mẹ cố gắng lo cho 
các con có cơm ăn áo mặc, các con cố gắng học chăm học giỏi, hãy nghĩ đến cha 
đang bị tù đày. Và mãi đến khi tôi tốt nghiệp cấp 2, phải thi vào cấp 3 không đậu, 
một phần vì bệnh tật, một phần vì cái “tội” con Thiếu Tá “ngụy”. Đến lúc này mẹ tôi 
mới đành chịu bó tay và buồn lắm, khi tôi không được tiếp tục việc học nữa.  
 
Không đi học ở nhà quanh quẩn với bà Nội, bệnh tôi cứ vậy tăng thêm theo ngày 
tháng. Đến năm 1988 hai chân tôi không còn có thể đứng thẳng mà lê bước, ngay 
cả khi tôi dùng hai tay vịn, men theo điểm tựa mà nhấc chân đi cũng không được 
nữa. Muốn di chuyển quanh nhà, tôi phải ngồi xe lăn hoặc ngồi bệt xuống đất, dùng 
mông và hai tay chống mà lết đi, khi tôi tròn tuổi hai mươi, rất thèm đi đứng chạy 
nhảy với chúng bạn. 
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Năm 1991, gia đình tôi được qua Mỹ định cư theo diện H.O # 8. Ngay sau khi được 
cấp thẻ Medi-Cal, mẹ tôi đã sốt sắng đưa tôi đi chữa bệnh. Gặp bác sĩ gia đình giới 
thiệu tôi đến bác sĩ chuyên khoa, rồi ông chuyên khoa giới thiệu đến cả bệnh viện 
này, nọ. Cuối cùng tôi được chuyển đến Bệnh Viện của trường University 
of California of San Diego (UCSD) để khám toàn khoa, và làm tất cả những xét 
nghiệm cần thiết, kể cả thử DNA (Deoxyribonuleic Acid).  
 
Kết quả cho biết là tôi bị bệnh “Muscular Dystrophy - Backer”, một chứng bệnh làm 
teo dần bắp thịt (chỉ xảy ra cho nam giới). Bệnh này được tìm ra bởi vị bác sĩ tên 
Becker (M.D Becker).  
 
Khi định được bệnh rồi, bác sĩ cho biết căn bệnh quái ác này vẫn chưa có thuốc 
ngăn ngừa và chữa trị, mặc dù cả thế giới, đặc biệt là nước Mỹ đã và đang nỗ lực 
nghiên cứu. Trong tuyệt vọng, tôi thầm cầu nguyện và rất hy vọng một ngày nào đó, 
các nhà khoa học sẽ tìm ra thuốc chữa trị và thuốc ngăn ngừa, để thế giới loài người 
không còn có ai bị mắc bệnh “Muscular Dystrophy” nữa.  
 
Cha tôi vận rủi ngã ngựa, bị VC bắt nhốt tù 10 năm, cho tôi vận may đến được nước 
Mỹ, một xứ sở văn minh, giàu có và nhân ái nhất thế giới. Nên dù bệnh tật của tôi 
nan y không thể chữa trị, tôi cũng được an ủi phần nào, vì không phải lo lắng, chẳng 
biết làm gì để kiếm được miếng ăn, không phải lo sống đời tủi nhục như ở Việt Nam. 
Bởi vì chính phủ Mỹ có chương trình giúp đỡ những người bệnh tật, không còn khả 
năng lao động như tôi được chăm sóc sức khỏe, được ăn no, mặc ấm, được hưởng 
tiền bệnh tật, gọi là tiền SSI  
 
Tôi không có khả năng lao động nữa, nhưng mẹ tôi quả quyết: tôi vẫn có khả năng 
đi học để mở mang kiến thức, tránh thì giờ buồn chán, và để có thể học cho mình 
một ngành nghề, chỉ cần xử dụng khối óc và hai tay (khẳng khiu yếu đuối) học về 
văn thơ, hay học về computer chẳng hạn, còn hai chân thì cứ kệ cho nó lười biếng 
đặt trên xe lăn…  
 
Nghe mẹ nói vậy, tôi cố tảng lờ đi. Nhưng mẹ tôi không bỏ cuộc, bà cứ theo khuyến 
khích, thuyết phục tôi mãi bà nói:  
 
-Học vấn rất cần thiết cho con. Tri thức đưa con đến với thế giới bao la, cho con đời 
sống vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Con thử nghĩ xem, tại sao mẹ đã luống tuổi rồi mà 
còn đi học, với mơ ước sẽ tốt nghiệp “Medical Assisstant” để biết lối mà chăm sóc 
cho con một cách khoa học, và mẹ còn mơ ước xa hơn nữa, là được tình nguyện 
săn sóc những bệnh nhân hoạn nạn, tàn tật ở những nước nghèo đói, khi mẹ có 
điều kiện và hoàn cảnh cho phép.  
 
Tấm gương hiếu học của mẹ đã nâng đỡ, khuyến khích tôi, nhưng chủ đích cũng 
vẫn là để làm vui lòng mẹ, nên tôi đã theo mẹ đến trường Mesa College làm thủ tục 
nộp đơn xin nhập học. Việc đơn từ ở trường, mẹ tôi rành lắm vì bà đã theo học ở 
Mesa College từ năm trước rồi, tôi không phải lo lắng gì cả đã có mẹ giúp đỡ.  
 
Những năm tháng hai mẹ con tôi theo học ở trường Mesa College tràn đầy thử 
thách, nhiều lúc tưởng đâu đã phải bỏ cuộc, không kham nổi những vất vả khó khăn, 
trần ai lắm khi đi học.  
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Trong diện dân nghèo “low income”, mấy mẹ con chúng tôi chỉ thuê được căn hộ 
trên lầu của một Apartment. Nên mỗi ngày đi học, mẹ tôi phải thức dậy từ rất sớm, 
dọn dẹp nhà cửa, lo điểm tâm cho cả nhà, lo nhắc nhở các em gái tôi đừng để lỡ 
chuyến xe Bus, phải đi học cho đúng giờ ,v.v…  
 
Khi các em gái tôi đã ra khỏi nhà đi học, lúc đó bà mới đem cặp sách của tôi và mẹ 
xuống dưới lầu, cất bỏ vào trong xe trước, rồi đi trở lại nhà trên lầu, bồng tôi trên hai 
tay đi ra cửa và đưa chân đá cho cánh cửa đóng khóa lại, rồi khệ nệ bồng tôi xuống 
thang lầu, đặt tôi vào xe, kéo dây an toàn gài móc vào cẩn thận cho tôi, rồi bà mới 
ngồi vào ghế tài xế.  
 
Từ nhà tôi, mẹ lái xe chạy khoảng 20 phút thì đến trường. Đậu xe vào parking của 
trường xong xuôi, bà ra sau xe mở “cốp” xe lên, lôi chiếc xe lăn ra ráp lại cho ngay 
ngắn, vững chắc, rồi mới mở cửa xe, nghiêng người vào bồng tôi ra, đặt ngồi trên xe 
lăn và đẩy tôi đến lớp học của tôi, tìm chỗ để xe của tôi vào đâu cho thuận tiện nhất, 
rồi mẹ mới đi đến lớp của bà.  
 
Trong lớp học, vì hai tay tôi yếu, rất khó khăn “take note”, nên nhà trường trả tiền 
“work study” cho một sinh viên, giúp tôi ghi chép vào “note book” những lời thầy 
giảng dậy hay dặn dò làm “home work” ở trang nào, sách nào, và hết buổi học thì 
đẩy tôi đến lớp kế tiếp hay lên phòng Lab …  
 
Khi tan học, mẹ lại vội vôi vàng vàng chạy đến đón tôi ở phòng Lab hay ở lớp học 
cuối cùng nào đó. Lại đẩy xe lăn tôi ra Parking, bồng tôi vào xe, cài dây an toàn, 
đem cất xe lăn vào “cốp” xe và lái về nhà. Về đến nhà, tôi vẫn ngồi trên xe, chờ mẹ 
tôi đem cặp sách của hai mẹ con lên nhà trước, sau đó mẹ mở sẵn cửa phòng, rồi 
mới trở xuống xe, ì ạch bồng tôi bước 18 bậc thang lên tầng lầu. Vào trong nhà, đặt 
tôi lên giường xong, mẹ thường phải thay tã cho tôi ngay. Sau đó hỏi tôi có muốn ăn 
hay uống gì không để mẹ lấy.  
 
Lo cho tôi tạm xong, mẹ bắt đầu làm việc nhà, làm đủ thứ việc không tên, rồi lại đi 
học thêm một, hai lớp nữa, còn tôi ở nhà lo làm “home work” và chờ mẹ về lo bữa ăn 
tối cho cho cả nhà. 
 
Mùa Đông nước Mỹ có nhiều ngày mưa phùn gío rét, tôi muốn nghỉ học ở nhà lắm, 
nhưng mẹ tôi vẫn cương quyết không bỏ lớp nào, nhất định chịu ướt, chịu lạnh bồng 
bế tôi lên, xuống thang lầu và đi học rất đúng giờ. Nhằm mùa học không có lớp ban 
ngày, trùng giờ cho cả hai mẹ con, chúng tôi phải chọn lớp đêm để học. Mùa Đông 
trời mau tối và ban đêm rất lạnh, có khi mẹ bồng tôi đặt được vào xe rồi, là cả hai mẹ 
con ngồi run cầm cập, thế mà xe lại phải mở máy lạnh cho kiếng trong xe hết mờ, 
sáng trong trở lại mới thấy đường mà lái xe về nhà, những lúc ấy mẹ luôn xuýt xoa 
nói:  
-Tội nghiệp con quá, con ráng chịu lạnh một tí mẹ mở lại heat là ấm ngay nhé!  
 
Đâu phải một mình tôi lạnh, mẹ cũng lạnh vậy, nhưng mẹ không lo cho mẹ mà chỉ 
nghĩ đến con. Mẹ con tôi chịu đựng vất vả như thế trên con đường trau giồi kiến 
thức. Và mẹ đã tốt nghiệp “Medical Assisstant” hồi tháng 5 năm 1997. Tôi rất hãnh 
diện về mẹ.  
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Và tôi cũng tự hãnh diện về mình, khi được nhận mảnh bằng AS “Associate of Art” 
ngành “Computer Information Science” vào tháng 6 năm 2000. Mảnh bằng này rất 
khiêm tốn, nhỏ bé, nhưng tôi có được nhờ vào tất cả công lao khó nhọc của mẹ. Mẹ 
đã đổ biết bao mồ hôi, nước mắt cho con niềm tin, niềm tự hào còn có mẹ nâng đỡ 
ủi an. Ngoài mảnh bằng tôi có được sau 6 năm, (trong khi người bình thường chỉ cần 
2 năm) tôi còn học được thêm bài học “vượt gian khó” quý gía, và biết ý thức cần 
phải học vươn lên trong mọi hoàn cảnh.  
 
Cầm được mảnh bằng AA nhỏ bé trong tay, tôi tự tin và mơ ước đến ngày sẽ cầm 
được mảnh bằng lớn hơn là BA hoặc BS (4 năm Đại Học) thì căn bệnh “ Muscula 
Dystrophy” trầm trọng hơn, theo thời gian đã làm teo hết các cơ bắp vùng ngực và 
lưng, ép phổi tôi teo lại, khiến tôi ngộp và khó thở, nguy hiểm đến tính mạng.  
 
Tôi được đưa ngay vào bệnh viện “SHARP”, bác sĩ trách nhiệm đã khuyên tôi phải 
chọn một trong hai giải pháp:  
1.Không cần sự can thiệp của khoa học, chấp nhận sự rủi ro sẽ đến. Có nghĩa là tôi 
sẽ chết ngộp bất cứ lúc nào.  
2. Phải phẫu thuật, mở một lỗ nơi cổ, đặt ống gắn máy trợ giúp cho sự hô hấp. Như 
vậy mối nguy hiểm sẽ bớt đe dọa tính mạng và sự sống của tôi sẽ được dài thêm. 
Thương mẹ, tôi đã chấp nhận giải pháp thứ hai.  
 
Trước khi mổ, mẹ và tôi đã phải ký giấy chấp nhận mọi tình huống có thể xảy đến 
với tôi, kể cả tôi sẽ “ngủ” luôn trong ca mổ, không bao giờ thức dậy nữa. Mười giờ 
sáng ngày ấn định mổ, mẹ đẩy xe lăn đưa tôi đến nhập viện. Mẹ đã cầm hai bàn tay 
khẳng khiu của tôi, ôm hôn trán tôi trước khi hai bà y tá đẩy tôi vào phòng mổ, còn 
mẹ được hướng dẫn xuống lầu, đến phòng chờ đợi chờ kết quả ca mổ kết thúc (tốt 
đẹp hay xấu). Tại phòng chờ đợi, vì lo cho tính mạng của con, mẹ đứng ngồi không 
yên, đi ra đi vào bồn chồn đếm thời gian từng phút chậm chạm trôi qua như người 
ngớ ngẩn.  
 
Trong năm tiếng đồng hồ chờ đợi, mẹ tôi không ăn uống gì cả, bà chỉ biết cầu 
nguyện rồi phó thác và xin vâng theo thánh ý Thiên Chúa. Rồi cũng tới lúc nghe cô y 
tá dùng máy phóng thanh gọi mẹ tôi lên lầu. Lên lầu vừa trông thấy tôi, nét mặt mẹ 
liền rạng rỡ, vì mẹ biết là tôi vẫn còn sống, còn ở lại trần gian với bà, mẹ chưa vĩnh 
viễn mất con đứa con bất hạnh.  
 
Mắt mẹ rưng rưng lệ nhìn vào cổ tôi, sau khi giải phẩu đã được đặt vào một ống 
plastic tròn, to bằng 3 ngón tay chụm lại, trong khi tay mẹ vuốt tóc tôi như chia xẻ, 
như muốn gánh vác bớt cho tôi những đau đớn mà tôi đang chịu. Hiểu lòng mẹ bao 
la, tôi cố nén mọi đau đớn, ráng gượng nở nụ cười với mẹ cho mẹ an lòng. Nhưng 
nụ cười đầu tiên của con dành cho mẹ, sau khi hồi sinh vẫn còn ảnh hưởng thuốc 
mê, nên không trọn vẹn, không đủ xóa hết những lo âu, sợ hãi của mẹ.  
 
Tuy vậy, bao nhiêu mệt mỏi của mẹ như đã tan biến, khi cuộc đời mẹ tưởng đã cạn 
kiệt hy vọng, lại đong đầy niềm vui và ý nghĩa cuộc sống, khi núm ruột của mẹ vẫn 
còn đây. Mẹ lại được tiếp tục yêu thương, ấp ủ con trong vòng tay ấm áp, ngọt ngào 
tình mẫu tử. Tôi không thể ôm mẹ được, tủi thân nên nước mắt tôi trào ra, không kìm 
chế được nữa, dù tôi đã tự hứa không bao giờ để mẹ thấy con khóc mà đau lòng. 
Mẹ ơi, thế là cuộc đời con từ đây phải sống nhờ vào máy móc, và mẹ phải thêm 
công việc chăm sóc sệ sinh, thay ống, rửa những linh kiện nối từ máy thở vào ống 
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thở đặt nơi cổ họng chuyền qua vòm họng, thay thế cho buồng phổi của con, giúp 
con duy trì sự sống.  
 
Phần tôi, rất đau đớn vì một vật lạ, luôn nằm nơi cổ họng, nối vào khí quản. Mỗi cử 
động dù nhỏ đều làm tôi đau đớn khôn cùng và luôn phải nhờ mẹ giúp đỡ. Thân xác 
tôi như nằm trên bàn chông chịu cực hình. Tôi quá tuyệt vọng vì nỗi đau thể xác, 
nên tinh thần bấn loạn. Lần này, tôi thực sự không muốn sống nữa, tôi muốn từ gĩa 
cõi đời, muốn được giải thoát khỏi cực hình. Dù sao tôi cũng đã có 34 năm sống 
trong vòng tay êm đềm của mẹ, thế là đã quá đủ rồi xin hãy cho tôi trở về với cát bụi. 
Tôi bày tỏ cùng mẹ ý định này của tôi.  
 
Nghe vậy, bà vội vàng ôm chầm lấy tôi, nức nở, nghẹn ngào qua làn nước mắt:  
-Con bỏ mẹ đi, mẹ biết sống cùng ai, sống cho ai nữa đây! Con đi rồi còn ai để mẹ 
nâng giấc ủi an! Ai sẽ cho mẹ những giây phút dịu dàng hạnh phúc và hy vọng dù rất 
hiếm hoi, để cùng nhau đi hết đoạn đường đời cay nghiệt! Triệu ơi! mất con rồi đời 
mẹ thành vô nghĩa. Lạc lối về mẹ mất cả ánh sao đêm trông mong hy vọng. Con 
đừng bỏ mẹ bơ vơ trơ trọi giữa đường đời, vốn đã nghiệt ngã với mẹ con ta. Triệu ơi, 
hãy vì mẹ con can đảm lên mà sống! 
 
Mẹ ẵm bồng con, con an ủi mẹ chúng ta đỡ nâng nhau. Con ơi, đừng bỏ mẹ …Lời 
mẹ than vãn làm tim tôi đau nhói, thắt ngặt lại và tôi cũng nức nở như chưa bao giờ 
được khóc trong đời. Tôi phải sống! Cho dù tôi tàn tật; cho dù tôi đau yếu mang 
bệnh nan y, nhưng sự hiện hữu của tôi mới làm cho nụ cười còn đọng mãi trên đôi 
môi mẹ.  
 
Sự sống là cao quí. Cuộc đời dù là bất hạnh, cùng khổ đến đâu cũng đều có ý nghĩa 
sống, sống vị tha và rất cần đức hy sinh cùng lòng hiếu thảo. Mẹ ơi! Hai hàng lệ của 
mẹ hoà với nước mắt con, tự làm thành tờ giao ước của hai mẹ con ta, phải đồng 
lòng gắn bó đời nhau cho đến “khi Chúa thương gọi về”. Thân xác dù tàn tật cũng 
không được tự ý hủy bỏ.  
 
Tôi phải sống vì mẹ như mẹ đã từng sống vì tôi! Tôi hiểu lòng mẹ tan nát mỗi lúc 
nhìn tôi và lòng tôi cũng nát tan khi thấy mẹ nước mắt mãi lưng tròng! Có phải tại vì 
mẹ đẹp người, đẹp nết nên phải chịu cảnh hồng nhan là đa truân".Có thật định mệnh 
đố kỵ muốn làm chết đuối "người trên cạn mà chơi" 
  
Ôi, định mệnh! Định mệnh sao quá trớ trêu! Định mệnh đã dành riêng cho mẹ những 
bất hạnh truân chuyên. Từ tuổi 30, mẹ đã phải một thân một mình nuôi dạy bốn đứa 
con thơ dại, vất vả nhất là chăm sóc đứa con tật nguyền, chăm sóc bà nội nay ốm 
mai đau, thay cha báo hiếu, lo mộ phần an nghỉ cho bà nội, lo kiếm thêm tiền thăm 
nuôi, tiếp tế lương thực, thuốc men cho cha trong suốt 10 năm tù cải tạo từ Bắc vào 
Nam. Mẹ quá vất vả, tảo tần, dãi nắng dầm mưa, bất chấp mọi gian nan, khốn khó, 
hiểm nguy luôn đe dọa đến tính mạng, vì mẹ phải buôn chui, bán chợ đen, chợ đỏ 
dưới mắt cú vọ của công an nhân dân, mẹ mới đem lại sự ấm no cho gia đình 6 
người, trong hoàn cảnh cả nước ăn bo bo, mì sợi, ngô, khoai thay cơm gạo, sau 
ngày miền Nam được “giải phóng”, cha được “đi học” mút mùa.  
 
Ôi! Mẹ hiền của tôi, một người mẹ vất cả đời mà không hề than vãn, mẹ âm thầm 
tận tụy, cống hiến trọn vẹn cuộc đời cho gia đình. Qua mẹ, tôi nhớ đến câu danh 
ngôn: "Thượng đế không thể ở khắp mọi nơi, nên Ngài phải sinh ra những người 
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mẹ". Và tôi liên tưởng đến Đức Mẹ Maria đã phải chứng kiến những nhục hình tra 
tấn của quân dữ trước giờ Jesus, con một của Người bị đóng đinh trên thập giá. Còn 
mẹ tôi, cũng khổ đau không kém gì Mẹ Maria vì mẹ suốt đời phải xót xa nhìn đứa 
con trai đầu lòng duy nhất của mình, hằng ngày phải chịu khổ hình trong bệnh tật.  
 
Thật không giấy bút nào tả xiết và tôi cũng không đủ khả năng để nói lên được lòng 
can đảm và sự chịu thương chịu khó, sự kiên trì cùng trái tim đầy ắp yêu thương, 
nhân hậu của mẹ tôi. Tôi chỉ biết yêu mẹ bằng luỹ thừa tình yêu mẹ mỗi ngày và 
sống, dù là sống nhờ mẹ và máy móc dây nhợ quanh người.  
 
Có lần tôi những tưởng đã mất mẹ vĩnh viễn, khi bà bị một tai nạn xe hơi rất nặng 
giữa xa lộ 163, bà bị gãy chân và bể đầu bất tỉnh. Tưởng mẹ tôi đã chết trong xe, 
người gây ra thảm trạng cho mẹ tôi đã bỏ chạy trốn mất. Ấy thế mà, sau bảy tiếng 
đồng hồ phẩu thuật, vừa hồi tỉnh, điều mẹ tôi quan tâm đầu tiên là hỏi:  
-Triệu đâu" Con tôi vẫn bình yên chứ"  
 
Sau tai nạn đó mẹ tôi lại mang thêm trong chân những chiếc đinh vít inox, mà những 
lúc trái gió trở trời thường làm mẹ tôi nhức nhối khổ sở lắm. Những lúc ấy, tôi thương 
mẹ biết chừng nào.  
 
Mẹ Hoàng Minh Đức ơi, chúng con yêu thương và kính trọng mẹ vô ngần, vì trong 
bất cứ hoàn cảnh nào, mẹ cũng luôn dậy bảo, nhắc nhở anh em chúng con phải biết 
vâng lời, sống ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, luôn thật thà, khiêm cung, không 
hiềm tỵ ganh ghét bất cứ ai. Nhờ có mẹ răn dậy cẩn thận như thế nên anh em chúng 
con, chưa hề biết gian dối hay ganh ghét ai bao giờ.  
 
Mẹ chính thật có trái tim vĩ đại dành của chúng con (và cha nữa). Nhưng cha đã từ 
chối nhận, đã rũ bỏ mẹ và 4 anh em chúng con ngay sau khi đến được nước Mỹ, 
trong khi mẹ luôn nghĩ sẽ cùng cha sống đến gìa, yêu đến gìa ...  
 
Thử hỏi có người nào không âu sầu, khi biết đứa con trai duy nhất, bị mắc căn bệnh 
nan y, không thể nối dõi tông đường. Mẹ cũng vậy, mẹ rất đau buồn và còn phải 
nhận thêm cay đắng khi “thuyền tình đã neo bến mới”. Dù đau buồn cay đắng, mẹ 
vẫn không hề biểu lộ sự giận dữ vì lòng mẹ rất nhân hậu, bao dung. Mẹ đã nói:  
-Cha khổ nhiều vì CS rồi, đừng ép buộc cha thêm khổ sinh ra uất ức, la hét, chưởi 
rủa khi phải ở lại với chúng ta. Hãy để cha quyết định theo cách tốt nhất mà cha 
chọn. Nếu từ bỏ mẹ con mình mà cha hạnh phúc, thì hãy chấp nhận. 
  
Tôi biết, mẹ nói vậy là để trấn an anh em chúng tôi và để che dấu cõi lòng tan nát, 
an phận chấp nhận quyết định của cha. Cách đây không lâu, mẹ nhờ cô bạn mở cho 
một địa chỉ e-mail, khi được hỏi mẹ chọn “password” là những chữ gì, mẹ đã nói 
ngay câu “đả đảo ông chồng” rồi mẹ và cô bạn cùng cười vang. Tôi cũng chua xót 
cười theo và thương mẹ hiền lành chỉ biết hô “đả đảo” khi cha tuyệt tình!  
 
Cha ơi, hai mươi năm đã trôi qua, cha sống có hạnh phúc không, cha có toại nguyện 
với các em trai khôi ngô, khỏe mạnh “nối dõi tông đường”, cha có cõng các em trên 
lưng cha, như mẹ đã cõng con nhiều năm tháng trên lưng mẹ. Lưng mẹ êm đềm và 
ấm áp lắm, không biết lưng cha thế nào, con chưa một lần được cha cõng trên lưng, 
được vòng tay ôm cổ cha âu yếm, đấy là điều con mãi nuối tiếc. Và bây giờ thì con 
không còn có thể vòng tay ôm cổ cha được nữa, nếu như cha có về và muốn cõng 
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con, khi hai cánh tay con thịt đã teo biến hết, chỉ còn da bọc lấy xương, lõng thõng 
và vướng víu khi mẹ tắm rửa, thay quần áo cho con.  
 
Khi con xử dụng computer, mẹ phải nhấc cánh tay khẳng khiu của con đặt lên bàn, 
cầm mấy ngón tay con đặt trên con chuột (mouse) kéo từng ngón vào vị trí chính xác 
thuận tiện nhất, để con có thể bấm xử dụng được dễ dàng. Tuy vậy, chốc chốc con 
lại gọi mẹ ơi, mẹ hỡi để mẹ chạy đến giúp, vì đẩy tới đẩy lui, con “mouse” đã chuồi 
ra khỏi tay con rồi, mà con không thể tự nắm bắt nó lại được.  
 
Cha ơi, con chợt nhớ đến cha mà viết những dòng chữ này, nếu cha có tình cờ đọc 
được, xin hiểu lòng con, đứa con trai tàn tật thân xác từ thuở ấu thơ, luôn khao khát 
tình cha. Bởi vì tình mẹ dù có bao la, cũng không thể phủ trùm thay thế tình cha cho 
con. Con đã có “Ánh Sao Tình Mẹ”, con cũng muốn có những nốt nhạc cho tình phụ 
tử, là thật lòng con đấy!  
 
Và hơn tất cả con luôn cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, đã ban cho con đủ sức chịu 
đựng và "xin vâng" đón nhận mọi khổ đau và cho con còn sống đến hôm nay.  
 
Con xin tri ân nước Mỹ. Vinh danh mẹ. Tạ ơn cha. Cám ơn các em gái Trinh - Trâm - 
Bình và các cháu đã chăm ngoan, học giỏi thay anh, thay bác Triệu bù đắp, đóng 
góp tài sức cho gia đình, cho xã hội. Cám ơn các em rể thủy chung, mạnh mẽ, thẳng 
ngay như tùng như bách làm cột trụ vững chắc cho gia đình được tràn đầy hạnh 
phúc, luôn vang tiếng cười.  
 
Con cũng nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho tất cả mọi người đã đối đãi tử 
tế với gia đình con, cách riêng là an ủi, giúp đỡ mẹ và con trong hoạn nạn. Đặc biệt 
cám ơn anh chị Cao Ngô An đã không quản ngại vất vả làm tài xế đưa mẹ đi chợ, 
giúp mẹ nấu nướng, đưa em đi khám bệnh, đi những nơi cần thiết, từ khi mẹ bị tai 
nạn xe hơi trên xa lộ, không lái xe được nữa. Em ơn anh nhiều lắm. (San Diego 
3/3/11. MINH TRIỆU) 
 
Câu truyện kể của tác-giả Đỗ Minh Triệu tuy hơi dài, nhưng lại nói lên tất cả ý-nghĩa 
tốt nhất và đẹp nhất về “Tình Yêu”. Ở đây, là: Tình Mẫu Tử. Nơi khác, sẽ là tình 
người, ở đời. Tình Yêu ấy, thể-hiện nơi người người ở đời. Do người đời, nhận-định 
và thực-thi. 
 
Ở nhà Đạo, đấng thánh-hiền cũng đã, đang và sẽ còn đề cao mọi thứ “Tình” của con 
người. Chẳng hạn như câu bên dưới: 
 
“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.”  
(Thư Rôma 5: 5-8) 
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Tình gì thì Tình. Yêu ai, thì yêu. Vẫn cứ là Tình và là Yêu, giữa con người với con 
người. Và Tình Yêu thể-hiện sự việc Thiên-Chúa-là-Tình-Yêu đã và vẫn còn thẩm-
nhập vào với con người ở đời. Suốt mọi thời. 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Vẫn trân trọng mọi thứ tình 
Bởi Thiên-Chúa-là-Tình-Yêu 
Vẫn ở với 
Và ở trong ta. 
Chính là Ta. 
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8. “Hãy vui lên bạn ơi!” 
Thời gian chẳng cho ta một giờ để cười. 

Yêu đương chẳng giữ được một giây phút vui, 
dù sao hãy cười bạn ơi.” 

(Lê Hựu Hà – Hãy Vui Lên Bạn Ơi) 
 
(Cách ngôn 28: 13) 
 
“Hãy vui lên”, là vui như thế nào? “Dù sao hãy cười”, là cười được bao lâu? Ý hẳn, 
cứ vui và cứ cười là xong mọi chuyện sao?  
 
Ấy chết. Hỏi thì hỏi thế chứ nhạc sĩ đây, nay đã ra người thiên-cổ rồi làm sao bạn và 
tôi, ta có được câu trả lời cho vừa ý? À thì ra, người viết cũng không quên nêu lý-do 
để vui và để cười, cứ ới gọi mọi người, như sau:  
 
“Hãy vui lên bạn ơi! 
Ngày mai lắm khi không còn gì để cười. 
Tương lai biết đâu chỉ là thương nhớ thôi. 
dù sao hãy cười bạn ơi. 
 
Cuộc đời chẳng có bao lâu. 
Sao ta cứ mãi u sầu. 
Hãy mỉm cười với tất cả mọi người. 
Tự nhiên ta sẽ thấy đời thêm tươi. 
 
Hãy vui lên bạn ơi! 
Đời tuy đắng cay như cuộc tình nửa vời. 
Tim tuy chán chê lòng người nhưng cố vui. 
Dù sao hãy cười bạn ơi.” 
(Lê Hựu Hà – bđd) 
 
Vâng. Quả thật, “cuộc đời chẳng có bao lâu”, câu này thật đúng phóc. Và, câu tiếp 
theo còn đáng giá hơn để bạn và tôi, ta cần lưu-ý, nên mới bảo: “Tim, tuy chán chê 
lòng người, nhưng cố vui”. Và, câu hát khác khiến người người đã đoán ra, rất 
không sai: “Đời, tuy đắng cay như cuộc tình nửa vời, tuy chán chê lòng người, nhưng 
cố vui.” 
 
Vâng. Quả là cuộc đời người lúc nào cũng thế. Vẫn chán chê, ê chề, sầu đau đến 
hết biết. Hết biết hoặc hết ý, vẫn cứ là: “Hãy cố vui, dù sao hãy cười, bạn ơi!” Vui và 
cười, vì người đời có làm gì cho lắm, cũng vẫn thế. Vẫn như ai đó, từng cứ nhủ và 
cứ nhắn như thể bảo rằng: “Đời người vừa đáng chán lại luôn có mùi thiu thiu và 
thum thủm.”  
 
Thế đó, là nhận-định của người đời về cuộc sống con người ở ngoài đời. Thế còn, 
người trong Đạo thì sao? Mấy người ấy nghĩ thế nào về đời người đi Đạo, giữa đời? 
Trả lời cho câu hỏi này, thật không dễ. Bởi, mỗi người mỗi ý. Mỗi người thường 
đứng nhìn từ các góc cạnh rất khác nhau.  
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Và sau đây, là câu trả lời của ai đó, không đến nỗi tồi-tệ, nhưng rất thấm. Thấm đến 
độ, người viết nọ gọi là “8 câu nói vừa thâm vừa thấm”, như sau: 
 
1. Chơi với người TỐT như vào hàng hoa.  
Khi đi ra hương thơm còn vương vấn.  
Chơi với người XẤU như vào hàng cá.  
Quen tanh rồi, chẳng biết mình tanh. 
 
2. “Người ta nói, con ong, độc nhất ở cái đuôi, còn đàn bà độc nhất là ở tấm lòng.  
Không sai đâu, hãy nghĩ kỹ đi, nếu bạn không chọc phá con ong, nó sẽ chẳng chích, 
cũng như đàn bà, nếu không đẩy họ vào đường cùng, họ sẽ không bao giờ thâm 
độc.” 
 
3. Lớn rồi! 
– Nhìn 1 phải thấu 10 
– Bởi vì bên trong 1 con người.. 
– Không thân thiện như cái miệng của họ thể hiện. 
…Nhớ nhé: 
Không phải cái gì lóng lánh cũng là vàng. Không phải ai nhìn đàng hoàng cũng là 
người tử tế. 
 
4. Chuyện của người khác, hãy nói cẩn thận. 
Chuyện của người lớn, ít nói. 
Chuyện của trẻ con, hãy nhẹ nhàng khuyên bảo giảng giải. 
Chuyện nhỏ, nói một cách hài hước. 
Chuyện làm không được, đừng nói 
Chuyện buồn, chỉ tìm bạn tri kỷ nói 
Chuyện của bản thân, nên nghe người khác nói thế nào trước đã 
Chuyện vợ chồng, cùng nhau thương lượng 
Chuyện chưa chắc đã xảy ra, nên đừng nói bậy. 
Chuyện gấp, hãy từ từ nói. 
Chuyện tổn thương người khác, tuyệt đối không nói. 
 
5. Ở đời có 3 chữ Đừng 
Đừng hiền quá để người ta bắt nạt 
Đừng ngốc quá để người ta đùa giỡn 
Đừng tin tưởng quá để khi bị lừa dối cũng không đến nỗi bi-ai 
 
6. Đừng bao giờ níu kéo một ai… Đơn giản chỉ vì khi người ta muốn ở lại thì có đuổi 
thế nào cũng không đi. Nếu người ta muốn đi, thì có giữ thế nào đi nữa người ta 
cũng không ở lại. 
 
7. “10 năm trước, người xung quanh sẽ dựa vào thu-nhập của bố mẹ bạn để đối đãi 
với bạn! 10 năm sau, người xung quanh bạn sẽ dựa vào thu nhập của bạn để đối đãi 
với bố mẹ bạn!” 
 
8. Khi bạn đã gắng hết sức mà họ vẫn không cảm nhận được. Vậy thì hãy dừng 
lại… Hãy sống vì những gì xứng đáng hơn…” (8 điều thấm thía lượm lặt trên mạng 
vi-tính, khá vi-vu) 
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Thấm-thía hơn, lại là quyết-định vững như bàn thạch hoặc chắc như “đinh đóng cột” 
về chuyện “bí mật toà giải-tội” được nữ tín-hữu nọ gửi thắc mắc với đấng bậc ở 
Sydney nhờ “giải-mã” như sau: 
 
“Thưa Cha, 
Nay thì Uỷ Ban Hoàng Gia Úc, đã đề nghị Giáo-hội là: các linh-mục buộc phải thông-
báo cho thế-quyền ngoài đời biết về các tội có liên-quan đến chuyện xách-nhiễu 
tình-dục mà các ngài nghe được ở toà giải-tội. Con có thắc mắc xin gửi đến cha để 
hỏi rằng: Giả như Giáo-hội lại cho phép các linh-mục ngồi toà làm công việc này, thì 
phải chăng đây là giáo-huấn mới hoặc chỉ là chuyện xưa như trái đất, không vậy. Xin 
cha cho biết.” 
 
Đã “xin cha cho biết” về những chuyện có liên-quan đến giáo-luật, thì cha nào mà 
chẳng lấy giấy bút ra trả lời, để người hỏi được mãn-nguyện. Vậy nên, câu trả lời 
của cha/cố trong Đạo, như sau: 
 
“Đây là một trong các vấn-đề được đề-cập nhiều nhất, trong thời gian qua. Bởi thế 
nên, cũng là việc ta nên quan-tâm để làm sáng tỏ những chuyện mà Giáo hội có thể 
và không thể làm. Trong mục giải đáp này khi trước tôi cũng từng viết đôi nét lịch-sử 
về các huấn-dụ của Hội thánh về vấn-đề này, hôm nay tôi chỉ muốn nói đến việc áp-
dụng chúng vào hoàn-cảnh hiện-tại mà thôi. 
 
Điều tôi muốn bàn ở đây, dĩ nhiên, là điểm nhấn về cái-gọi-là “ấn-tín toà cáo-giải” 
qua đó, linh mục ngồi toà bị cấm không được tiết-lộ cho bất cứ ai các lỗi/tội mà ông 
nghe được ở toà giải-tội còn gọi “buồng xưng thú”. Đây là giáo-huấn rất cổ/xưa 
không có gì mới cũng chẳng bổ túc, thêm thắt gì hết. 
 
Thế kỷ thứ 12 xưa có thày dòng Camaldolese mang tên Gratian là thày dạy thần học 
thuộc tu-viện thánh Nabor và Felix ở Bologna, nước Ý từng viết về điều luật cấm 
không cho linh-mục ngồi toà được phép tiết-lộ bất cứ điều gì ông nghe được ở 
phòng xưng thú hết.  
 
Năm 1151, trong sách ông viết có đầu đề là “Concordia discordantium canonum”, 
mà nhiều người cho rằng ông đã qui-chiếu Sắc-lệnh Gratian qua đó ông thâu thập 
nhiều bản luật lúc đó nằm rải rác ở nhiều tư-liệu khác nhau rồi gom lại thành một 
tập. 
 
Tập sách ông gom gộp, bao gồm qui-tắc bảo rằng: “Hãy buộc các linh-mục nào dám 
tiết lộ lỗi tội của hối-nhân đến xưng thú phải bị hạ bệ.” (Phần 2, Tiết 6, câu II). Ông 
tiếp tục bảo những ai vi-phạm luật này phải bị coi là kẻ rối đạo suốt đời chịu ô nhục. 
 
Cũng nên biết rằng Gratian không phải là người đầu tiên sáng chế ra qui-luật này mà 
chỉ là người tuyên bố những gì đã xuất-hiện vào nhiều thời khắc, trong lịch sử. 
 
Thế kỷ sau, Công đồng Latêranô 4 họp bàn vào năm 1215 lại đã cho ra sắc lệnh 
phán rằng: “Hãy cho các linh mục biết rõ rằng ông không được phép dùng lời nói, 
dấu hiệu hoặc tỏ bày bằng bất cứ hình-thức hoặc phương-cách nào khác hầu phản-
bội hối-nhân. Giả như ông cần được cố-vấn khuyên bảo một cách khôn-ngoan hơn, 
thì hãy để ông làm thế nhưng không được đả động gì đến hối-nhân từng xưng-thú 
với ông.  
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Bởi, bất cứ ai dám tiết-lộ lỗi tội của bất kỳ hối-nhân nào từng xưng thú với ông khiến 
người khác biết được, thì luật dạy rằng: linh mục ấy sẽ không những bị hạ bệ không 
được giữ chức linh-mục nữa, mà còn bị đưa vào viện-tu ở đó làm việc đền tội đến 
hết đời mình.” (Giáo luật số 21) 
 
Thánh Tôma Akinô (1225-1274) có viết trong Tuyển tập Thần học Summa 
Theologiae trong đó thánh-nhân trích-thuật điều luật này và giải-thích lý-do tại sao 
phải giữ ấn-tín này rằng: “Nay, Thiên Chúa giấu-kín các lỗi/tội của những ai hạ mình 
xưng thú với Ngài qua Bí Tích Giải Tội. Vì thế nên, điều này phải được ghi trong Bí 
tích Giải tội; và từ đó, Bí tích này đòi buộc việc xưng thú tội/lỗi phải được giữ bí mật 
và linh mục nào tiết-lộ tội của người đã xưng ở toà cáo giải, phải coi là đã vị-phạm 
trầm-trọng Bí tích này.  
 
Ngoài chuyện này ra, lại cũng có những lợi-điểm khác trong việc giữ kín như thế, bởi 
lẽ con người lại càng bị cuốn hút vào chuyên xưng thú các lỗi/tội mình mắc phải. Và 
nhờ đó, mới xưng thú tội lệ của mình một cách đơn giản hơn.” (Tuyển tập thần học 
Summa Theologia quyển 11, chương/đoạn 1) 
 
Cũng vào thế-kỷ ấy, Công đồng Durham (1220) diễn ra tại Anh Quốc từng tuyên bố: 
“Linh mục không được phép tiết-lộ những gì nghe được ở toà giải tội, và có lẽ không 
ai dám làm thế do bởi tức giận hoặc ganh ghét, đố kỵ hoặc hãi sợ Hội thánh hoặc sợ 
chết, cách nào cũng quyết tâm không tiết-lộ điều gì hối-nhân xưng thú dù bằng lời 
nói, ra dấu cách chung chung hoặc cách đặc-thù, như thể bảo: ‘tôi thừa biết anh/chị 
thuộc loại người nào rồi…’để đe doạ hoặc trục lời người ấy; nếu làm thế, linh mục ấy 
sẽ bị kết tội như thế và sẽ bị giáng chức không thương tiếc.” 
 
Bộ Sách “Bách Khoa Công-giáo” có ghi chép câu chuyện xảy ra ở thế-kỷ thứ 13 ở 
Tây Ban Nha có người viết ẩn-danh tuyên-bố rằng dưới triều vua James I của 
Aragon có linh mục nọ bị kết tội là đã vi-phạm ấn-tín toà cáo-giải nên đã bị cắt lưỡi 
ngay tức thì. Thành thử, ấn-tín toà cáo giải được thực-thi cách nghiêm-chỉnh. 
 
Thế kỷ thứ 16, vua Henry 8 của nước Anh, trong cuốn sách ông viết có nhan đề là 
“Bảo vệ Bảy Phép Bí-tích” ông công-nhận tầm quan-trọng rất cực kỳ của ấn-tín toà 
cáo-giải nên đã truyền cho mọi người tuân giữ ơn lành của Đức Chúa, khi bảo rằng: 
“Bởi lẽ, mọi người không bao giờ được phép, dù bằng vào bất cứ thẩm quyền nào, 
lại dám phát-giác các tội thầm kín mà họ kinh-tởm trong lương-tâm, và họ hết lòng 
che đậy một cách đáng xấu hổ như thế, và cứ lầm lẫn nên đã rõ ràng tỏ lộ cho người 
khác cốt làm vui lòng người ấy, thì ông ta đã phản-bội họ.  
 
Dù điều đó có thể xảy ra theo cách nào đi nữa, thì trong số các linh mục cũng có 
người xấu người tốt, dù có hờ hững nghe tội người khác, các linh mục vẫn phải giữ 
kín trong lòng; và rằng khi có vị nào không giữ bí mật được điều gì, thì nếu Thiên 
Chúa là chính tác-giả của Bí tích, cũng không bảo vệ các ông này dù bằng ân-huệ 
đặc biệt, cũng không bênh-vực chuyện này một cách toàn-bộ được.” 
 
Thành thử, ấn-tín toà cáo-giải là qui-luật lâu nay vẫn tồn-tại rất lâu đời, trong Giáo-
hội. Nên, không bao giờ thay đổi chuyện ấy được.” (X. Lm John Flader, “A breakable 
confessional seal? It’s impossible”, The Catholic Weekly 03/9/2017, Question Time 
tr. 25).                 
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Quả là, đời người luôn có những chuyện buồn/vui tương tự như thế. Thế nên, người 
viết nhạc lại cứ dẫn người nghe đi vào chốn âm-thanh thi-tứ có giòng nhạc tiếp-tục 
chảy dài, như sau: 
 
“Cuộc đời chẳng có bao lâu. 
Sao ta cứ mãi u sầu. 
Hãy mỉm cười với tất cả mọi người. 
Tự nhiên ta sẽ thấy đời thêm tươi. 
 
Hãy vui lên bạn ơi! 
Đời tuy đắng cay như cuộc tình nửa vời. 
Tim tuy chán chê lòng người nhưng cố vui. 
Dù sao hãy cười bạn ơi.” 
(Lê Hựu Hà – bđd) 
 
Quả là, chuyện người đời trong Đạo, lại cũng có những tình-tiết hoặc tình-tự rất “tư-
lự” còn gọi là những khúc mắc của cuộc đời. Người sống ở đời, nhân cớ sự, cứ hay 
là kể cho nhau nghe những câu chuyện từng phóng lên mạng cái-gọi-là “cuộc đời 10 
thứ, dù con người có muốn cũng đành bất lực”, nay đề-nghị bạn và tôi, ta dùng làm 
kết-đoạn cho chuyện “phiếm” rất đời thường như sau: 
 
“Nếu bạn đang phiền não, cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống này, thì hy vọng 
rằng sau khi bạn biết được 10 điều “bất lực” trong đời người này, bạn sẽ thấu hiểu 
được nhiều hơn, buông bỏ nhiều hơn, đạt được nhiều hơn. 
 
Trong giòng chảy cuộc đời, thời gian cuốn trôi đi bao thị phi, phiền muộn, bao niềm 
vui nỗi buồn, cũng như cả tuổi thanh xuân. (Tranh sưu tầm từ Internet)  
 
1.Người rời xa bạn 
Con người đến với nhau vì duyên, ra đi cũng là duyên, không cần quá níu kéo, bởi 
có níu kéo cũng không giữ được. Người rời xa bạn, đó là họ đã đánh mất bạn, không 
phải bạn đã đánh mất họ. Cũng có thể, rời xa là để gặp lại nhau tại một nơi nào đó 
tốt đẹp hơn. 
 
2.Thời gian trôi qua 
Trong giòng chảy cuộc đời, thời gian cuốn trôi đi bao thị phi, phiền muộn, bao niềm 
vui nỗi buồn, cũng như cả tuổi thanh xuân. Thời gian một khi trôi qua là không thể 
nào trở lại, vậy nên, việc gì cần làm thì nên cố gắng nỗ lực, đời này, ít nhất là không 
hổ thẹn với chính mình. 
 
3. Thất bại 
Thất bại tựa như một bức tường đổ sụp, nó đè lên thân bạn, khiến bạn không cách 
nào vùng vẫy, không thở được, khiến bạn mất đi niềm tin. Tuy nhiên, nếu bạn lặng lẽ 
chấp nhận nó, thì bạn sẽ không cách nào đứng dậy được nữa. Nếu bạn cố gắng 
đứng lên, bạn sẽ thấy mọi thứ không quá tồi tệ như mình vẫn nghĩ. 
 
4. Không thể lựa chọn xuất thân 
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Có người sinh ra đã là vua, có người sinh ra là quý tộc, nhưng rất nhiều người sinh 
ra đã là thường dân. Trên thế giới này, chúng ta có thể thay đổi được mọi thứ, nhưng 
không thể lựa chọn cho mình được nơi sinh ra, lựa chọn bậc sinh thành.  
 
Từ trong sâu thẳm mỗi người đều có một nỗi cô đơn không sao hiểu được.  
 
5. Sự cô đơn không ai hiểu thấu 
Con người, bất kể là đang vui vẻ hay ưu sầu, cao sang hay hèn mọn, đều có thể bắt 
gặp cảm giác cô đơn không sao hiểu thấu, nó quanh quẩn trong tâm hồn mỗi người, 
tựa như đang tìm kiếm ý nghĩa chân thực của đời người. 
 
6. Tình yêu vô vọng  
Một loại độc dược rất ngọt ngào gọi là “ưa thích”, cái thích này không có giới hạn, đủ 
dạng đủ loại, nhưng rốt cuộc ưa thích vẫn là ưa thích, nó không phải là “yêu”. 
 
7. Lãng quên 
Nhiều người trong chúng ta cho rằng cả đời sẽ không bao giờ quên đi sự tình, ngay 
cả những chuyện chúng ta cho rằng không thể quên, rốt cuộc vẫn sẽ bị lãng quên. 
Cuộc sống vì có kỷ niệm, nên mới có những phút giây hoài niệm. Hãy cứ để mọi 
chuyện thuận theo tự nhiên, vui với hiện tại là điều nên làm nhất. 
 
8. Quá khứ đã qua 
Một giây vừa trôi qua đã trở thành quá khứ. Cuộc sống này, rất nhiều thứ sẽ mất đi, 
dù muốn hay không cũng nên chấp nhận. Điều duy nhất có thể đọng lại, đó là những 
ký ức không bị lãng quên. 
 
9. Người khác cười nhạo 
Miệng là của người khác, tai là của bản thân mình, nói hay không đó là việc của họ, 
còn nghe hay không lại là chuyện riêng của mình, chúng ta phải học cách mỉm cười 
khi đối mặt với tất cả điều này. 
 
10. Không tránh khỏi cái chết 
Cuộc sống là một quá trình, và cái chết là điều không thể tránh khỏi. Nếu như đã 
không tránh khỏi, vậy cứ thản nhiên đối mặt, xem nhẹ nó, chuyện gì đến sẽ đến, 
như vậy những phút giây tồn tại trên đời này mới có ý nghĩa, mới có thể an nhiên tự 
tại.” (Tuệ Tâm, theo aboluowang) 
 
 
Đó là, 10 thứ trong cuộc đời người, ta không thể tránh khỏi. Cả trong Kinh Sách nhà 
Đạo cũng nói đến trạng-huống dạy người dân đi Đạo không nên và không được 
tránh né những việc cần làm, bằng lời lẽ như sau: 
 
“Kẻ giấu tội mình  
sẽ không thành đạt, 
nhưng ai xưng thú và chừa tội  
sẽ được xót thương.” 
(Cách ngôn 28: 13) 
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Vậy thì, tránh gì bây giờ? Tránh niềm vui/nỗi buồn của mình và/hoặc của người 
khác giống mình sao? Câu trả lời xin dành để cho quí bạn đang đọc những giòng 
này, mà thôi. 
 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Vẫn dành để rất nhiều thứ 
Chứ không chỉ 10 thứ trong đời người 
Mà thôi.  
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9. Nghẹn ngào em thầm hỏi, Người đi có nhớ nhà 

Nghẹn ngào em thầm hỏi: Người đi có nhớ nhà...? 
(Phạm Duy – Tâm Sự Gửi Về Đâu) 

 
 
(Gioan 12: 42-43) 
 
Đồng giọng với tác giả họ Phạm ở bài hát trên, hôm nay bần đạo bầy tôi cũng có 
một “Tâm sự (không biết) gửi về đâu?” Tâm sự này, bần đạo bầy tôi đây vừa bắt 
chụp từ một bài viết rất ư là hợp ý/hợp tình với người mình, bèn đưa ra trình làng 
ngay trước khi viết. Bài trình làng, như thế này: 
 
“Hôm bữa xem xong bài phát biểu nhậm chức của lãnh tụ vĩ đại Donald Trump, tinh 
thần ái quốc của tui bỗng bùng lên mạnh mẽ. 
 
“Phải xài hàng Mỹ!”…Tui liên tục lẩm bẩm lời ông Trump một mình…đúng rồi, mình 
phải xài hàng Mỹ thì người ta mới mướn người Mỹ được, mà nếu người Mỹ nào cũng 
có việc làm thì nước Mỹ chắc chắn sẽ vĩ đại trở lại. 
 
Nói là làm, sáng bữa đó ngay khi bà xã vừa đi làm, tui dạo một vòng bếp của bả, 
đầu tiên tui lật đít cái microwave lên và thấy ngay dòng chữ đáng ghét Made in 
China, thế là tui rút dây điện rồi cho nó nằm ra sân cái ạch. 
 
Kế đến là cái nồi cơm điện Made in Japan cũng chung số phận dù có hơi tiếc, rồi 
mấy cái chảo không dính của Hàn Quốc cũng bị tui biến cho thành rác không chút 
ngần ngừ... 
 
Mớ chén bát và đũa tre cũng của Tàu…rác ngay tắp lự, chai nước mắm của Thái? 
suy nghĩ chút rồi cũng rác, nước tương Maggi của Pháp? hơi đắn đo vì mùi vị nó rất 
ngon, nhưng cuối cùng tôi cương quyết vì một nước Mỹ vĩ đại nên cũng ra tay biến 
nó thành rác một cách hết sức lạnh lùng. 
 
Mở tủ lạnh thấy bà xã để sẵn một miếng cá hồi của Na-Uy chắc để chiều nấu cho 
thằng con, đụng tới đồ của thằng con cưng của bả tui hơi nhát tay, nhưng rồi lòng ái 
quốc cuối cùng vẫn thắng, mớ tôm sú của Brazil, mấy trái bơ của Guatemala, nửa 
trái sầu riêng của Mã Lai…cùng vài thứ linh tinh khác trong tủ lạnh được tui dọn 
thẳng vô luôn bao rác. 
 
Vác một bao rác khệ nệ ra khỏi nhà, tui tiện tay lôi luôn bộ bàn ghế mới mua cho 
thằng nhỏ ngồi ăn cơm, cùng đống đồ chơi cũ có mới có của nó mà hầu hết là hàng 
China đem ra luôn. Tui chất đống mọi thứ bên lề đường trước nhà để hễ ai đi ngang 
qua mà muốn thì họ mang đi luôn cho khuất mắt. 
 
Xong xuôi tui phủi tay khoái trá nhìn căn phòng rộng rãi hẳn ra vì hầu như chẳng còn 
thứ gì. Tui hồ hởi phóng xe đi tìm mua lại những thứ đã liệng bỏ để thay thế và lần 
này tui dứt khoát phải là hàng Made in USA tui mới chịu. Đầu tiên tui ghé Walmart 
nhưng thiệt cái chợ này làm tui giận hết sức bởi vì cha chủ chợ này chẳng có chút 
lòng ái quốc nào, bởi gần cả giờ đồng hồ lục lọi trên các kệ hàng của cái chợ rộng 
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mênh mông vậy mà tui kiếm không ra một món gì làm ở Mỹ cả. Từ cái Microwave, 
nồi cơm điện, mấy cái chén, cho tới đồ chơi của thằng nhỏ tất tần tật đều Made in 
China…tui thất vọng vô cùng, cuối cùng đành phải rời Walmart với mỗi bịch tôm sú 
đánh bắt ở vùng Louisiana… 
 
Vòng sang Costco, rồi BJ, xong lại Bed Bath and Beyond cùng mấy chỗ bán lẻ linh-
tinh khác mất mấy tiếng đồng hồ mà tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Tui chán nản định 
ghé chợ Tàu rồi qua chợ Việt nhưng rồi sực nhớ là ở mấy cái chợ này chả bao giờ 
bán thứ gì làm ở Mỹ cả, thế là lủi thủi lái xe đi về sau khi mất hết nửa ngày lùng sục. 
 
Về tới nhà, giật mình vì đống rác vừa chất ra vệ đường lúc sáng giờ sạch sẽ không 
còn một món, tui thầm nghĩ: “Chít mịa rồi! tối nay không có nồi nấu cơm lấy cơm đâu 
cho thằng con ăn?” Thế là lật đật chui vào garage lục tới lục lui một hồi, may phước 
ông bà ông vãi cuối cùng cũng kiếm được mấy cái nồi và chảo cũ Made in USA 
nặng trịch đã liệng bỏ từ thời cố lũy cố lai nào rồi, chợt nhớ mang máng hình như 
mấy cái nồi này lúc mới qua Mỹ được mấy bà Mỹ trong nhà thờ cho đem về xài tạm 
trong lúc chưn ướt chưn ráo chưa có xu teng dính túi để mua bất cứ cái giống gì. 
Chiều hôm đó bà xã bước vô nhà, câu đầu tiên bả vui vẻ: 
-Ủa nhà hôm nay sao rộng rãi thoáng mát vậy? 
Tui hân hoan khoe: 
-Ừ... anh dọn dẹp từ sáng giờ đó cưng. 
Bả nhanh nhẹn cất áo khoác xong hăm hở vào bếp, nhưng rồi bả sững lại: 
-Ủa, nồi cơm điện đâu? 
-Anh liệng rồi. 
Bả nhìn tui tròn xoe mắt: 
-Sao liệng? 
-Không phải đồ Mỹ, từ nay trong nhà này chỉ xài hàng Mỹ thôi. 
Bả trợn mắt nhìn tui trân trân như thể tui là con người tuyết trong rừng thẳm Hy Mã 
Lạp Sơn vừa mới bị người ta phát hiện và bắt về với thế giới văn minh lần đầu tiên, 
nhìn tui một hồi rồi bả quay sang nhìn vào cái sóng chén rỗng, rồi chỉ tay qua chổ cái 
microwave giờ cũng trống hoác, chổ để chai nước tương nước mắm, xong bả vẫn 
lặng im không nói gì mà chỉ hầm hầm mở cửa tủ lạnh ra rồi ngó trừng trừng vào cái 
tủ lạnh trống không. Bả nhìn vào đó một hồi rồi từ từ quay lại nhìn tui, tui thấy ánh 
mắt bả từ từ long lên, hai má bắt đầu đỏ phừng phừng, môi giật giật liên tục trong khi 
vẫn chưa thèm nói một câu nào.. 
 
Tui chột dạ nghĩ thầm "Chít mịa.!…cái này người ta gọi là hiện tượng núi lửa trước 
khi phun, bao nhiêu hơi nóng nó dồn nén hết lên bề mặt trái đất đặng chuẩn bị làm 
một phát long trời lở đất khói lửa mịt mù đây... Tui bắt đầu lùi từ từ ra phía cửa thì 
cũng vừa lúc đó thằng con từ trong phòng chạy ra. 
 
Daddy…đồ chơi... đâu?...Daddy…đồ chơi... đâu? con muốn chơi…oa oa oa… nó 
gào lên. 
 
Nghe tiếng gào của thằng con, tui biết miệng núi lửa đã mở và thời khắc nó bùng nổ 
đã tới, gì chứ đụng tới thằng con bả là không xong với bả rồi. Hồn vía lên mây tui mở 
cửa phóng ngay ra ngoài, vừa kịp lúc căn nhà run lên sau một tiếng hét trời long đất 
lở lớn gấp trăm lần tiếng nổ của ngọn núi lửa St. Helens vào năm 1980, thật là kinh 
hoàng... 
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Tui đi lang thang như người mộng du mà không dám về nhà, vừa đi vừa trách bà vợ 
không chịu hiểu cho lòng ái quốc của mình, tui mang ơn nước Mỹ thật nhiều và tui 
muốn làm một công dân thật tốt để đền ơn nước Mỹ thì có gì sai chứ? Chẳng phải 
Gandhi đã từng nói “you must be the change you want to see in the world” đó sao? 
Tui muốn một nước Mỹ vĩ đại, thì bản thân tui phải hy sinh, phải xài hàng Mỹ, chỉ 
đơn giản vậy thôi mà… 
 
Vừa đi tui vừa đưa tay xốc lại chiếc áo khoác nơi vai khiến tay vô tình đụng vào cái 
nhãn ghi xuất xứ nơi cổ áo, tui vội cởi nó ra và đọc thì lại thấy hàng chữ đáng ghét 
Made in China. Tui lập tức ném nó vào bụi cây ven đường rồi tiếp tục đi, và lại cởi 
tiếp chiếc áo thun bên trong và lật lên xem thì cũng lại là China, tui liệng nó luôn 
không chút luyến tiếc. 
 
Giờ thì tui không còn mặc chiếc áo nào, định cởi luôn cái quần và đôi giày ra xem thì 
bắt đầu thấy lạnh. Tui nhìn xuống tấm thân trần đang nổi da gà vì gió mùa Đông, nó 
được phủ bởi một màu da vàng vàng nâu nâu cũng hệt cái màu da mà tui vẫn hay 
ngắm nghía mỗi khi cởi trần chạy lon ton tắm mưa thời còn ở cái xứ xa thiệt là xa 
cách đây hơn nửa vòng trái đất. Nhìn tấm thân cha sinh mẹ đẻ mình ra tự nhiên tui 
nhận ra một thực tế mà tui khó lòng thay đổi được. 
 
Nếu cởi bỏ hết tất cả chỉ chừa lại mỗi cái thân xác trần trụi này, thì cái còn lại đó 
cũng không phải là cái đã được Made in America... 
 
Sáng nay tui đã đi mua đền lại cho bà xã và thằng cu ở nhà những thứ tui đã liệng 
bỏ trong một cơn hồ hởi phấn khởi sảng. Xin lỗi ngài Tổng Thống, tui đã cố hết sức 
và sẽ cố hết sức để cho nước Mỹ vĩ đại trở lại như lời ngài hiệu triệu, nhưng đời thiệt 
không như là mơ ngài Tổng Thống à.” (trích bài viết ở trên mạng không ghi danh 
tánh của ai hết) 
 
Cần gì ghi tên. Bởi lẽ, những câu nói như: “đời thiệt không như là mơ đâu, rất thưa 
ngài!” vẫn là câu nói để đời, cho mọi người. Kể cả bạn và tôi đây, nữa đấy. 
 
Trong quá trình sống ở đời, lại cũng có những “tâm sự gửi về đâu”, ở nhà Đạo? Tâm 
sự, là tâm tự tự sự của những vị có những thắc mắc “để đời” không biết để nơi đâu 
cho anh-toàn, bèn chạy đến đấng bậc nhà đạo, có những câu sau đây: 
 
“Thưa Cha, 
Con đây có thắc mắc lớn không biết tỏ bày cùng ai, nay thấy mục này trên báo, bèn 
gửi đến cha câu hỏi rằng: Giả như các linh mục ngồi toà, bị luật-pháp ngoài đời đòi 
phải kể lại cho giới cầm quyền các tội về dục tình mà các ngài nghe được ở toà giải 
tội, thì Hội thánh có chấp-nhận đạo luật như thế và có buộc linh-mục phải tuân theo 
luật này hay không?” 
 
Trong quá trình sống Đạo, người người lại cũng nghe được các “thắc mắc” tương-tự 
như “tâm sự gửi về đâu”, bèn tính sao đây? Câu hỏi này, thật ra rất bao quát, biết 
đâu mà đề-cập. Thôi thì, ta cứ thử nghe đấng bậc nhà Đạo giải quyết ra sao, cho nó 
nhẹ nhàng mình mẩy, thôi. 
 
Và, đấng bậc thân quen trên tờ “Tuần báo Công-giáo Sydney” lại đã trả lời như sau: 
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“Vào lần trước, tôi có kể câu chuyện Hội thánh mình, hồi thế-kỷ thứ 13, có nhấn 
mạnh tầm quan trọng buộc các linh mục phải giữ bí mật những gì họ nghe biết ở toà 
cáo giải. Cho đến nay, qui lệ vẫn như thế, tức: những gì ta đọc được ở sách Giáo Lý 
Hội Thánh Công Giáo có chương/đoạn bảo rằng: “Do sự tế-nhị và cao cả của thừa-
tác-vụ cũng như sự tôn-kính đối với đương-sự, Hội thánh tuyên bố rằng: tất cả các 
linh-mục nào nghe tội của hối-nhân ở toà cáo-giải đều bị ràng buộc với hình phạt 
nặng nề phải tuyệt-đối giữ kín những gì liên-quan đến lỗi/tội mà hối-nhân xưng thú 
với các ngài. 
 
Linh-mục giải-tội không được phép sử-dụng những gì mình nghe biết từ hối-nhân về 
cuộc sống của người ấy. Bí mật này, mọi người phải giữ không có bất cứ luật trừ 
nào hết được gọi là “ấn-tín toà cáo giải, bởi lẽ những gì mà hối-nhân xưng thú cho 
linh mục giải tội biết đều phải “niêm-phong” do Bí tích này cột/buộc. (X. GLHTCG 
đoạn 1467) 
 
Các “hình phạt nặng-nề” ngầm-chứa trong Giáo-luật vẫn còn đó bảo rằng: “Đấng 
giải-tội nào mà lại vi-phạm trực-tiếp ấn-tích toà cáo-giải sẽ kéo theo hình phạt nặng 
nề là “vạ tuyệt-thông” thuộc thẩm-quyền của Đức Giáo Hoàng. Còn, ai vi-phạm một 
cách gián-tiếp cũng bị phạt theo mức nặng/nhẹ của hành-vi phạm-pháp.” (Giáo luật 
số 1388 câu #1)     
 
Thành thử, giả như linh-mục nào vi-phạm luật ấn-tín thì vị ấy bị vạ tuyệt thông ngay 
tức khắc do chính luật này ban ra. Hơn nữa, việc xá-giải vạ tuyệt-thông thuộc quyền 
Đức Giáo Hoàng. Nên, việc vị-phạm ấn-tín này quả là một tội rất nghiêm-trọng.  
 
Tưởng cũng nên ghi chú một điều là: vào một lúc nào đó khi trước, đạo luật dân sự ở 
Úc và New  Zealand cũng nghiêm cấm các linh-mục không được phép tiết-lộ những 
gì vị này nghe được lúc hối-nhân xưng thú.  
 
Đạo luật về Bằng Chứng của bang Victoria ban hành năm 1890 cũng đã ghi: “Không 
vị giáo-sĩ thuộc giáo-hội hoặc giáo-phái nào, nếu không có sự đồng-thuận của người 
xưng-thú tội lỗi, được phép tiết-lộ bằng bất cứ vụ/việc, hành-động hoặc thao-tác nào 
dù dân-sự hoặc hình-sự bất cứ lời xưng thú cho vị ấy trong đặc-trưng chuyên-nghiệp 
của vị ấy theo cách sử-dụng của giáo-hội hoặc giáo-phái mà vị ấy tuỳ thuộc.” (Giáo 
luật câu 55)   
 
Và Đạo luật về Chứng cớ của New Zealand ban hành năm 1908 cũng có ghi: “Thừa-
tác-viên không được phép tiết-lộ bằng bất cứ hình-thức nào bất kỳ lời xưng của hối-
nhân thú tội với ông, với qua tư-cách chuyên-nghiệp ngoại trừ có được sự đồng-
thuận của hối-nhân xưng thú lỗi/tội ấy mà thôi.” Giáo luật số 8 câu 1) 
 
Vì thế nên, sẽ là thay đổi lớn nếu như luật dân-sự nay buộc vị linh-mục giải tội phải 
tiết-lộ những gì ông nghe được ở toà cáo-giải ấy. 
 
Vậy, trong trường-hợp đó, vị linh-mục ngồi toà sẽ phải xử-trí thế nào? Ông chỉ việc 
khước-từ không làm theo yêu cầu của luật này, thôi. Giả như vụ-việc này có liên 
quan/dính-dự đến qui-tắc của toà án và linh mục trong vụ này bị nhốt tù thì ông sẽ 
vui lòng đi tù còn hơn vi-phạm ấn-tín thánh thiêng toà Cáo giải. 
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Làm sao sự việc nói ở đây lại trở nên nghiêm trọng đến như thế? Câu trả lời, là: nếu 
Giáo-hội không bảo-mật những gì được hối-nhân xưng-thú ở toà cáo-giải, thì mọi 
người sẽ không còn tin-tưởng vào các linh-mục Đạo mình nữa và tín-hữu sẽ không 
xưng-thú bất cứ thứ gì khả dĩ đổ lỗi cho họ. 
 
Cũng tựa hồ như mọi người tin tưởng là bác-sĩ, tâm-lý-gia, luật-sư hoặc cố-vấn của 
họ sẽ tôn-trọng mọi bí mật của họ cũng như họ cũng tin tưởng vị linh-mục hệt như 
thế. 
 
Người luyến ái tình dục trẻ con và những người có vấn-đề nào khác sẽ không còn đi 
xưng thú tội lỗi do mình sợ vị linh mục nghe tội sẽ đem sự việc ông nghe được nói 
cho cánh sát biết. Do đó, chính họ sẽ bị tước đi mất sự thứ tha tội lỗi của họ, và ơn 
lành của bí tích cùng mọi hỗ-trợ quí giá sẽ không còn giúp họ vượt qua thói quen 
phạm lỗi, được nữa. 
 
Thế nhưng, giả như hối nhân là người có vấn-đề ấu-dâm, thì vị linh mục xá giải có 
khả-năng gì để ra tay hành động không? Có. Và linh mục ấy sẽ làm thế. Ông sẽ 
mạnh dạn thôi thúc hối-nhân nói lên các vấn-đề mình vướng mắc ngõ hầu tìm sự 
giúp đỡ theo cách chuyên-nghiệp, từ-nhiệm chức-vụ, báo cáo cho giới chức có 
thẩm-quyền và cả đến việc ra đầu thú với cảnh-sát nữa.                
 
Và, giả như vị linh mục thấy rằng hối-nhân có vấn-đề ấu-dâm đã không hối-hận về 
những việc mình từng làm, lại không chuẩn-bị để có hành-động cần-thiết, thì vị linh-
mục xá-giải có thể từ-chối không xá-giải cho anh ta. 
 
Linh mục xá-giải có thể yêu-cầu gặp hối-nhân ở ngoài toà giải-tội và yêu-cầu lập lại 
những gì người ấy xưng thú, cho phép linh mục tiết-lộ cho người khác biết nội-dung 
của cuộc trao-đổi giữa hai bên. Và rồi, sau khi biết được sự việc xách nhiễu tình-dục 
bên ngoài toà cáo giải, thì vị linh-mục có thể kể cho người khác, như: cấp trên của 
người này, hoặc vị cố-vấn, cảnh-sát biết rằng người này có vấn-đề và anh có thế 
xác-chứng điều đó tại toà. Nay, ta hãy nguyện cầu sao để luật-pháp sẽ không bao 
giờ thay đổi để không còn đòi các linh-mục ngồi toà phải tiết-lộ những gì các ngài 
nghe được ở toà giải-tội. 
 
Giáo-hội Chúa sẽ không và không thể thay đổi giáo-huấn của mình về Ấn-tín toà 
cáo-giải, và các linh-mục sẽ không vi-phạm luật buộc quan-trọng này.” (X. Lm John 
Flader, The Church will not change on Confession, The Catholic Weekly 10/9/2017 
tr. 25)             
   
Vâng. Tâm-tư các linh mục, đôi lúc cũng mang nhiều “tự sự” không kém người đời. 
Thế nhưng, giải quyết như đấng bậc ở trên, phải chăng là đã giải quyết được các 
tâm sự ấy? Trước khi đi vào chi tiết vấn-đề, nay đề nghị bạn/đề-nghị tôi, ta tiếp tục 
nghe câu hát ở bài ca trên để rồi có hứng mà tiếp tục luận-bàn. Hát rằng: 
 
“Ra đi mùa Xuân ấy 
Mây hồng bay cuối thôn 
Hoa vàng cài trên tóc 
Em ngây thơ mắt buồn 
Trời sáng trong lòng anh 
Vực thẳm trong lòng em 
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Hai đứa hai tâm sự 
Xa nhau như đêm ngày... 
 
Người đi vì lý tưởng 
Em ở lại hờn căm 
Mỗi mùa hoa lại nở 
Mỗi hình bóng người xa 
Ðã bạc phai mầu áo 
Nổi trôi dưới gốc dừa 
Một trời hoa gạo đỏ 
Và mưa nắng hai muà... 
 
Hẹn mai về, hẹn mai về  
Xuân rồi Xuân quạnh quẽ 
Người gái quê, người gái quê  
Xuân buồng Xuân vắng vẻ 
Ðường anh đi, đường anh đi  
Ôi bước dài thương nhớ 
Giờ em ơi, giờ em ơi  
Mây trùng dương cách chia.  
 
Lìa nhau vì lý tưởng 
Hỡi em người quê hương 
Ðâu phải vì biên giới. 
Ðâu phải vì nghìn phương. 
Muôn ngàn năm còn mãi. 
Lệ trên đá rơi hoài. 
Chuyện mình ai người biết. 
Và ai sẽ xót thương. 
 
Hẹn mai về, hẹn mai về  
Xuân rồi Xuân quạnh quẽ 
Người gái quê, người gái quê  
Xuân buồng Xuân vắng vẻ 
Ðường anh đi, đường anh đi  
Ôi bước dài thương nhớ 
Giờ em ơi, giờ em ơi  
Mây trùng dương cách chia.” 
(Phạm Duy – bđd) 
 
“Mây trùng dương cách chia”, thật giống như là “Sấm Trạng” bàn về tương lai cuộc 
đời mãi mãi, là như thế. “Đường anh đi, đường anh đi, ôi bước dài thương nhớ…” 
Vâng. Giống hệt như lời “ngôn sứ nói tiên-tri” về cuộc đời. Một đời người, có cả 
chuyện vui tươi lẫn buồn bực, những thất tình.  
 
Vâng. “Lìa nhau vì lý tưởng, hỡi em người quê hương…” , đó là câu nói rất “để đời”, 
gửi mọi người. Bởi, mọi người ở trong đời vẫn cứ “lìa nhau” không vì “lý-tưởng” này 
nọ, thì cũng vì tư-tưởng khác-biệt về nhiều thứ. Có những thứ và những chuyện, chỉ 
mỗi người trong cuộc là thông cảm và/hoặc hiểu rõ hơn người khác. Dù người ấy có 
kinh-nghiệm đời thế nào đi nữa. 
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Thế mới biết, kinh-nghiệm về một tâm-tư/tự-sự của người đời, ở ngoài đời, vẫn là 
những tâm-sự nghe rất quen. Tâm-tư/tự-sự còn là tâm-sự, được bậc thánh-hiền ở 
nhà Đạo từng diễn tả bằng nhưng tâm-tình lành thánh, vẫn kể rằng: 
 
“Ngay trong giới lãnh đạo Do-thái  
cũng có nhiều người đã tin vào Đức Giêsu.  
Nhưng họ không dám xưng ra,  
vì sợ bị nhóm Pharisêu khai trừ khỏi hội đường.  
Thật thế,  
họ chuộng vinh quang của người phàm  
hơn là vinh quang của Thiên Chúa.” 
(Gioan 12: 42-43) 
 
Vinh-quang của Thiên-Chúa, là giòng tâm-tư/tự-sự được các đấng bậc phổ biến 
khắp nơi, mở mọi thời, để rồi mọi người không thể và không được quên lãng đưa 
vào đời như mục-tiêu sống, rất đáng khen. 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Luôn nguyện cầu 
Để vinh quang Ngài 
Chói sáng mãi 
nơi mọi người   
ở đời.  
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10. “Ngày ấy em như hoa sen,” 
“mang nhiều giáng hiền những khi chiều lên  

Ngày ấy em như sương trong, 
nép trên bông hồng, mượt trên cánh nhung.” 

(Anh Bằng/Trần Ngọc Sơn – Hạnh Phúc Lang Thang) 
 
(Công vụ 1: 6-8) 
 
Giả như ta chuyển ý bài hát ở trên sang thành tư-tưởng của nhà Đạo, thì sẽ thấy 
câu tiếp diễn tả rất như sau: 
 
“Ngày ấy em như cung tơ,  
cho đời thẫn thờ, cho tôi dệt mơ  
Đường khuya tay đan ngón tay,  
ước cho đời ước mơ dài.  
 
Nhưng năm tháng vô tình, mà lòng người cũng vô tình,  
rồi màu úa thay màu xanh  
Người yêu xa bến mộng, đò xưa đã sang sông,  
giòng đời trôi mênh mông.  
Dáng xưa nay xa rồi, đường khuya mưa rơi rơi.  
Phố xưa quên một người, bàn chân gieo đơn côi.  
Gió mang theo cơn lạnh, về rót lệ trên môi.  
 
Ngày ấy yêu em say mê, tôi nào nghĩ gì đến câu từ ly.  
Tình ái không xanh như thơ, đến chung hơi thở,  
rồi trôi rất xa  
Hạnh phúc lang thang như mây, cho hồn héo gầy,  
khi ta còn đây  
Từng đêm qua trong giấc mơ,  
vẫn mong chờ có em về.  
(Anh Bằng/Trần Ngọc Sơn – bđd) 
 
Nói theo kiểu nhà Đạo hôm nay, thì bần đạo đây lại nghĩ thế này: từ lâu lắm, bần 
đạo cứ giữ đạo theo kiểu con trẻ. Tức là: đem nguyên si những gì mình suy nghĩ về 
Đạo đi vào cuộc sống rất thời thượng, mà chẳng lý gì đến thời thượng/thời hạ gì ráo 
trọi.  
 
Nói xa nói gần chi bằng ta cứ nói thiệt, rằng: xưa và nay, người nhà Đạo mình giống 
như bần đạo bầy tôi đây, lúc nào cũng suy tính tình trạng đi Đạo theo số lượng, mà 
thôi. Cứ xét theo con số như thế, ắt hẳn tôi và bạn sẽ lấy làm ngạc nhiên khi đọc 
giòng chảy thống-kê ghi ở tuần báo Đạo Sydney, như sau: 
 
“Khảo sát/nghiên-cứu mới về cuộc sống của Giáo-hội Công-giáo Úc vừa qua cho 
thấy: đang có sự gia-tăng đáng kể về số lượng cư-dân đa văn-hoá, nữ-giới có học-
lực cao so với dân-cư bình-thường ở các quận/huyện trên toàn nước Úc.  
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Khảo-sát trên cho thấy: 43% người Công giáo tham-dự Tiệc Thánh là những những 
người đến từ nước ngoài. Thống-kê năm 2006 cho biết con số những người này 
gồm 34% tổng dân-số ở Úc. Và, tính bình-quân thì 37% số người đến từ các nước 
không thường-xuyên nói tiếng Anh. Con số nói trên lại cao hơn số người dân Úc tính 
theo trung-bình; và có khoảng 22% số người có quốc-tịch Úc đều sinh hạ tại các 
nước không nói tiếng Anh. 
 
5 năm một lần, chính-phủ Úc thực-hiện thống-kê trên toàn quốc và thực-hiện khảo-
sát với nhiều giáo-phái khác nhau, trong đó có: Công-giáo, Anh-giáo và Thệ-Phản 
ngõ hầu lập nên bức tranh cho thấy con số những người còn đi nhà thờ dự lễ. 
 
Tuần qua, sở Thông-kê Úc có đưa ra kết quả khảo-sát thực-hiện vào năm 2016. Kết 
quả cho thấy rõ: số người Công-giáo hiện còn hành Đạo trên khắp nước. Tổng số 
30% người Công giáo Úc nói hai thứ tiếng khác nhau tại nhà, là: tiếng Anh và tiếng 
nước ngoài. Bản khảo sát, còn cho thấy: chỉ 3% số người được hỏi, trả-lời là: họ nói 
chỉ một thứ tiếng không phải là Anh-ngữ tại nhà, mà thôi.               
 
Người thực-hiện cuộc khảo sát ở đây, là Ts Ruth Powell có cho biết: tổng số những 
người thuộc tầng-lớp sắc-tộc đa-văn-hoá vẫn đi nhà thờ ở Úc nay gia-tăng đáng kể, 
dù các giáo-phái ở đây gồm toàn tín-hữu không nói tiếng Anh chưa diễn-tả hết sự 
thật trong khảo sát. 
 
Ts Powell còn cho biết: “So với nước khác, Úc có tỷ-lệ giáo-xứ đa văn-hoá, cũng rất 
cao. Trong khi đó, số phụ-nữ đi nhà thờ dự Tiệc Thánh thường đông hơn nam-giới, 
với tỷ-lệ là 62% trên tổng số giáo-dân. Con số này, không làm Tiến sĩ Powell ngạc-
nhiên chút nào, do có sự thể là: “nữ-giới vẫn tiếp-tục là những người mộ-đạo hơn ai 
hết. Đó là chuyện lâu nay ai cũng thấy rõ so với các tôn-giáo khác nhau trên thế-giới. 
 
Nhiều giả-thuyết cho thấy lý do của sự-kiện này, là do nhiều yếu-tố can-dự. Tuy 
nhiên, nhiều chứng cớ lại cũng cho thấy: hầu hết đều do yếu-tố xã-hội và văn-hoá 
mà ra, như: truyền-thống tôn-giáo và nơi làm việc là những yếu-tố có vai-trò quan-
trọng, trong chuyện này. 
 
Ngoài ra, hầu hết người Công giáo đi nhà thờ dự lễ thường là các vị cao-niên, chứ 
không phải giới trẻ. Đặc biệt hơn, các vị ở vào độ tuổi từ 50 đến 69, là những người 
hay đi lễ thường xuyên nhất (tức: 36% số người dự lễ trên tổng-thể); trong khi đó, 
giới trẻ ở độ tuổi 15-29 là nhóm người ít đi lễ nhất, có tỷ lệ chỉ gồm 9%, thôi. 
 
Mức-độ học-thức rõ ràng chiếm ưu-thế hơn, so với người Úc bình thường với tỷ-lệ 
36% số người đi lễ, so với tỷ lệ 26% dân số trên toàn nước Úc. Khảo-sát trên, còn 
cho thấy 45% người đi lễ đều là những người có công ăn việc làm, chỉ mỗi 8% số 
người nói trên, là những người suốt ngày lo nội trợ ở nhà và 14% là số người cao 
niên đã hưu trí. 
 
Có được con số trên, người thực-hiện thống-kê phải bỏ ra mất hơn một năm trời mới 
hội đủ. Thống kê 2016 ở Úc cho biết: chỉ độ 250,000 người đi nhà thờ chịu điền đơn 
khảo-sát trên toàn nước Úc, tức: hơn 3,000 nhà thờ địa-phương thuộc 20 giáo-phái 
khác nhau. Để kết luận, Khảo-sát trên được lập là cho cá-nhân địa-phận và tổng-
giáo-phận, trong các tuần vừa qua, mà thôi.” (Xem Genevieve Conway, Catholic 
stats reveal much, The Catholic Weekly 18/11/2017 tr. 2) 
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Thống kê về số người đi Đạo, chắc cũng không nói nhiều về thái-độ hoặc quan-niệm 
của người thời nay về nhiều thứ. Chí ít là chuyện danh xưng/tên gọi các đấng bậc 
của người mình. Một vấn-đề mà ít người dám đề-cập, vì sợ “đụng hàng”. Tuy nhiên, 
có đấng bậc nọ ắt vẫn còn trẻ, nên mới dám dám đặt vấn đề sau đây: 
 
“Sáng sớm mùa Đông ở Canada, tuyết vẫn còn phủ trắng cao đến mắt cá chân, trên 
lối đi. Bà Catherine, bà bếp Cha Sở bước chầm chậm và cẩn thận quay về nhà xứ 
sau Thánh Lễ buổi sáng. Vừa đặt chân lên bậc thềm nhà xứ, thấy tôi đang quét 
tuyết, bà vui vẻ chào tôi và bảo:”  
-Peter, mang cây chổi quét tuyết tới đây!”  
 
Tôi tươi cười tiến đến gần bà với cây chổi quét tuyết đu đưa trên tay, chưa đón ra ý 
bà muốn nhờ tôi chuyện gì. Bà Catherine tự nhiên kéo váy đầm cao lên một chút và 
chìa đôi giày bám đầy tuyết, thản nhiên bảo tôi:  
-Lấy chổi phủi giùm tuyết bám giày, để tôi đi vào không làm dơ thảm nhà xứ!” 
Nụ cười vụt tắt trên môi. Tôi không nghĩ là mình không hiểu tiếng Anh. Rõ ràng quá 
mà: Lấy chổi phủi sạch tuyết bám giày bà đầm Catherine. Tôi cúi mặt chần chừ. Bà 
Catherine vẫn giữ cao váy đầm, giơ đôi giày bám đầy tuyết, thúc giục:  
-Phủi giùm mau đi để tôi còn kịp vào chuẩn-bị cà-phê sáng cho Đức Ông Robert!”  
Im lặng và cẩn thận, tôi cầm chổi, nhẹ nhàng phủi tuyết bám giày bà Catherine, từng 
chiếc một. Bà cười mãn nguyện, cám ơn tôi và nhanh nhẹn đẩy cửa bước vào nhà 
xứ. 
 
Cửa chính nhà xứ đóng ‘rầm’ một tiếng, chận đứng ánh mắt buồn của tôi đang dõi 
theo bà Catherine. Tôi xấu hổ, cúi xuống đưa mắt nhìn lại chính mình, lần dò xuống 
tận chân. Dù khoác chiếc áo Mùa Đông để ra ngoài trời quét tuyết, nhưng bên trong 
tôi vẫn đàng-hoàng nghiêm-túc với tu-phục của linh mục, nghĩa là: vẫn áo sơ-mi dài 
tay màu đen, cổ côn trắng hẳn-hoi, quần đen ủi thẳng nếp, giày da mùa Đông loại 
đắt tiền cổ cao, có đế dày.  
 
Tôi học và chịu chức linh-mục ở Canada, với dáng vẻ phong-thái lịch-lãm không kém 
người da trắng. Nếu hoàn-cảnh đất nước cho phép, tôi về lại quê nhà, chắc sẽ được 
đánh-giá cao, không thua các linh-mục được du-học ngày xưa. Tôi nghĩ vậy. 
 
Cái nhục “phủi tuyết bám giày bà đầm” len vào trong máu, bốc cao tận đỉnh đầu. 
Ném chổi quét tuyết trả lại góc tường nhà xứ. Lặng lẽ, tôi trở lại phòng làm việc, 
đóng cửa khá mạnh tay, để toàn thân rơi phịch nặng-nề trên chiếc ghế bành làm 
việc. Tại sao bà Catherine không gọi tôi là CHA? Vì tôi mới làm linh-mục và còn làm 
phó cho Đức Ông Robert chăng? Tại sao bà Catherine dám bảo một linh-mục phủi 
tuyết bám giày bà? Bà là bà đầm da trắng, còn tôi là tên tóc đen, da vàng đến từ một 
nước nghèo chăng? Da màu phải phục-vụ da trắng hay người nghèo phải phủi tuyết 
bám giày người giàu chăng? Nhiều câu hỏi tương-tự quanh đi quẩn lại trong tôi. 
 
Cái nhục của một linh-mục đã phải phủi tuyết bám giày bà đầm được tô đậm nét. 
Lòng tự-ái dân-tộc, niềm tự-hào nòi-giống rực lửa trong tôi. Tôi mạnh dạn, hung-
hăng đứng lên, định đi tìm bà Catherine và Đức Ông Robert để làm lớn chuyện, cho 
ra lẽ. Bà Catherine phải xin lỗi tôi về chuyện đã không gọi tôi là Cha và dám bảo một 
ông Cha phủi tuyết bám giày bà. Gọi một linh mục bằng tên, thiếu lòng đạo-đức rõ-
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ràng. Bảo một linh-mục phủi tuyết bám giày, thiếu lòng kính-trọng chức thánh không 
thể chối cãi. 
 
Cái đứng dậy quyết-liệt, cái vung tay tức-giận làm văng cây Thánh Giá trên bàn làm 
việc xuống sàn nhà. Ảnh Chúa Chuộc tội từ lâu vẫn đứng vô-tri trên bàn làm việc, 
ngay trước mặt tôi, rất kề-cận, nhưng nhiều khi tôi đã không thấy, hay thấy như một 
thứ trang-trí tôn-giáo cần-thiết trong phòng làm việc của một linh-mục.  
 
Tôi bước đến, chậm rãi cúi nhặt ảnh Thánh Giá lên. Chúa nằm úp mặt trên sàn 
thảm, một cánh tay gảy lìa thân. Chúa trông thảm-hại hơn bình-thường. Cánh tay 
gãy lìa còn toòng teng nhờ đinh đóng chặt. Im-lặng nhìn Thánh Giá, cố ráp cánh tay 
gãy của tượng Chúa vào thân, đặt trở lại trên bàn làm việc.  
 
Tôi quay lại ghế ngồi, ánh mắt vẫn không rời Thánh Giá. Tủi-nhục và thảm-hại của 
Thánh Giá làm cái tủi-nhục phủi tuyết bám giày bà đầm lắng xuống dần. Ý-nghĩa về 
chức linh-mục của Chúa Giêsu dâng cao, lấn chiếm tôi. 
 
Ánh mắt vẫn không rời tượng Chúa Giêsu chết treo trên Thánh Giá. Ngài là Linh-
Mục Thượng-Tế, đang giang tay tế-lễ trên Thánh Giá. Chính Ngài lập Bí-Tích Truyền 
Chức Thánh để thông-ban cho tôi chức linh-mục của Ngài. Không ai gọi Ngài là CHA 
cả, nhưng gọi là Chúa và là Thầy (Gioan 13:13).  
 
Vậy tiếng CHA dùng để gọi các linh-mục, tiếng ĐỨC CHA dành để gọi các Giám-
Mục, tiếng ĐỨC THÁNH CHA dùng để gọi Giáo-Hoàng La Mã đến từ đâu? Không 
đến trực-tiếp từ Chúa. Chính Chúa đã có lần dạy các Tông-Đồ là ‘đừng tôn xưng ai 
dưới đất là Cha, vì chúng con chỉ một Cha duy-nhất trên trời” (Matt. 23:9).  
 
Nói thế, Chúa không có ý chỉ-thị rõ ràng rằng ‘đừng gọi các linh-mục Công-Giáo là 
Cha’ như người Tin-Lành suy-diễn nhằm chỉ-trích linh-mục Công-Giáo. Chúa đã 
khiển-trách môn-đệ mình vì chuyện ‘tranh chức’ đòi làm lớn, ngồi chỗ nhất giống 
như người Biệt-Phái và dạy họ rằng “Ai muốn làm lớn phải làm đầy tớ anh em mình.” 
(Matt.20:24-27), cũng như đừng bao giờ tự tôn mình lên ngang hàng với Chúa, vì 
chúng ta chỉ có một Chúa, người Cha duy-nhất trên Trời. 
 
Tiếng “CHA” dành cho linh-mục, “ĐỨC CHA” dành cho Giám-Mục hay ĐỨC THÁNH 
CHA, dành cho Giáo-Hoàng được xử-dụng trên toàn thế-giới, đến từ truyền-thống 
của Giáo-Hội nhằm tỏ lòng kính-trọng và ngưỡng-mộ những người có chức thánh 
linh-mục. Từ việc tin Chúa Kitô là Đấng Cứu Thế, là Linh-Mục Thượng-Tế, Kitô-hữu 
đem lòng mộ mến, kính-trọng Linh-mục, Giám-Mục và Giáo Hoàng. Họ được coi như 
những người thông-phần với chức Linh-Mục của Chúa Kitô, như những người hy-
sinh và hiến-tế đời mình cho phần rỗi nhân-loại.  
 
Phaolô nói khá nhiều về chức linh-mục thượng-phẩm của Chúa Kitô (Thư Do Thái 4: 
14- 5: 1-10) cũng như về vai-trò trung-gian giữa Trời và Đất đã ảnh-hưởng sâu-đậm 
nơi những kẻ tin. Người tin Chúa Kitô được dạy để đồng-hoá linh-mục với Chúa Kitô. 
Linh-mục là hiện-thân của Chúa Kitô, là một Chúa Kitô khác, là người CHA tinh thần, 
người CHA chăm sóc phần hồn cho các tín hữu, người tái sinh chúng ta qua bí tích 
rửa tội. 
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Cũng rất có thể nó đến từ cách xưng-hô kính-trọng dành cho những bô lão, những 
bậc đứng tuổi, đáng kính trong Giáo-Hội thời sơ-khai. Từ “Presbyteroi”, nguyên-ngữ 
Hy-Lạp có nghĩa là người đứng tuổi, bậc đáng kính, được dùng để chỉ linh-mục ngay 
từ buổi đầu. 
 
Bà Catherine thiếu lòng kính trọng thánh chức linh mục vì đã không gọi tôi, một linh 
mục là CHA. Tôi thấy mình thiếu lý-chứng để kết-án bà. Người Tây Phương đặt tên 
để gọi. Họ thích được gọi đích danh. Một linh mục biết nhiều tên của nhiều người và 
gọi đúng tên, bất luận già trẻ lớn bé, sẽ được giáo-dân quí mến đặc biệt. Khi được 
gọi đúng tên, người Tây Phương cảm thấy mình thực sự được quan-tâm. Người Á 
Đông, đặc biệt Việt Nam mình, đặt tên để tránh gọi tên hay đặt tên để giấu tên. Gọi 
tên ‘cúng cơm’ một người lớn, chuyện bất kính, không thể chấp nhận được. 
 
Người mình thường xưng-hô bằng ngôi thứ: Bác Ba, Cô Chín, Cậu Út thay cho tên. 
Trong những xứ đạo người Bắc, chủ-tịch Hội Đồng Giáo Xứ được gọi là Ông Chánh 
hay Chánh Trương. Giáo lý viên dạy kinh bổn được gọi là Bà Quản hay Quản Giáo. 
Người xướng kinh trong nhà thờ được gọi là Ông Trùm. Người chăm sóc việc nhà 
thờ, nhà Cha được gọi là Ông Bõ.  
 
Việc tránh gọi tên đi đến kết quả: không còn ai biết tên thật của nhau. Cách nào đó 
đã thiếu quan tâm đến cá nhân, đến hữu thể mà chỉ chú trọng đến ngôi thứ, chức vụ 
hay địa vị là cái tùy thể, tháp gắn vào hữu-thể. 
 
Năm 1974 tôi biết rõ một thiếu tá quận trưởng mất chức vì dám gọi vị Giám Mục 
Công Giáo là “Ông Đạo”. Ai cũng cho là đáng đời, vì làm tới quận trưởng mà không 
biết gọi Giám Mục là Đức Cha. Cũng là những kết án không hợp lý và bất lợi: Một 
quận trưởng không Công Giáo, làm sao biết được cách xưng hô kiểu Công Giáo? 
Người ngoài Công Giáo và nếu chịu ảnh hưởng Khổng Giáo chút ít, khó có thể gọi 
một ai khác ngoài cha đẻ của họ ở nhà là cha. Vị quận trưởng bị cất chức nầy có 
nhận ra lỗi “ăn nói vô đạo” của mình không?  
 
Không! Ông ta đâu có lỗi để nhận ra. Nhưng trên thực tế, ông ta đã nhận một bất 
công. Gánh chịu bất công dễ đưa lòng người tới oán hận. Phải thú nhận rằng trong 
quá khứ, chúng ta, do hoàn cảnh đưa đẩy, đã sống theo kiểu “làm cha thiên hạ” hay 
“lấy thịt đè người”.  
 
Chúng ta đòi người khác cho cái mà họ không có và không buộc phải cho. Chúng ta 
nghĩ thế nào, dễ hay khó, tự nhiên hay bất thường khi nghe một cụ già bảy mươi 
tuổi, trong tiếp xúc xã giao thường ngày, gọi một linh mục trẻ mới ba mươi tuổi là cha 
và xưng là con? 
 
Bà Catherine đã gần bảy mươi tuổi, sấp xỉ tuổi mẹ tôi ở quê nhà. Chưa một lần xác 
định bằng lời, nhưng xem chừng bà thay Mẹ tôi chăm sóc cho tôi trong mấy tháng 
qua: Bà nấu cơm cho tôi, giặt giũ cho tôi, bà pha chế những món ăn hoà hợp giữa 
khẩu vị Tây-Ta cho tôi vừa miệng.  
 
Bà hay dò hỏi xem Mẹ tôi làm gì cho tôi khi tôi đau ốm hay khi tôi buồn. Bà nhắc tôi 
đi ngủ sớm và dâng thánh lễ chậm rải, sốt sắng. Bà thương chỉ bảo cho tôi phát âm 
từng chữ tiếng Anh cho đúng giọng và chính xác. Bà cũng hay nhờ tôi khuân vác 
hay di chuyển những vật nặng trong nhà xứ giống như Mẹ tôi ở nhà vậy.  
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Chuyện bà gọi tôi bằng tên cũng là chuyện tự nhiên như Mẹ gọi con. Có bà mẹ nào, 
trong sinh hoạt thường nhật, gọi con mình làm linh mục là cha bao giờ? Chuyện bà 
nhờ tôi phủi tuyết bám giày sáng nay, trong trí bà, có thể không như chuyện giáo 
dân nhờ linh mục, nhưng là chuyện mẹ nhờ con. Thật đơn giản! 
 
Hơn bao giờ hết, tôi thấy mình thật cận kề với Chúa Giêsu chịu đóng đinh đang đặt 
trước mặt tôi, trên bàn làm việc. Chúa Kitô, linh mục thượng phẩm, đang giang tay, 
hiến tế chính thân mình trên Thánh Giá. Tôi, một linh mục, một Chúa Kitô khác, tôi 
giang tay dâng lễ hàng ngày trên bàn thờ. Tay giang, nhưng không dâng hiến, không 
ban phát, không cho đi, nhưng đòi hỏi: đòi được kính trọng đặc biệt, đòi được gọi 
bằng CHA mới thoả lòng. Tôi làm linh mục, một Chúa Kitô khác, nhưng đôi khi tôi 
thật khác Đức Kitô: Chúa Kitô, đến để phục vụ, còn tôi, tôi sôi máu tức giận khi phải 
phục vụ. 
 
Tôi đứng lên, tìm bà Catherine trò chuyện. Bà đang ở nhà bếp chuẩn bị cơm trưa. 
Tôi vui vẻ đến gần hỏi xem bà có cần tôi giúp chuyện chi không. Bà Catherine vui vẻ 
nhờ tôi chuẩn bị Salad và cà chua. Tôi vừa làm giúp bà vừa hát nho nhỏ trong 
miệng. Bà Catherine đến gần, ngọt giọng bảo tôi: “Peter, you look so happy today!” 
Lại cũng Peter suông! Nhưng tôi lại yêu nó. Tôi mỉm cười đắc ý trả lời: “Yes, Mom, I 
deeply realize that I am a priest forever!”  
 
Chữ “linh mục” tôi nhấn mạnh và kéo dài. Suốt năm tháng qua, từ ngày chịu chức, 
tôi đã làm CHA và buồn vì không được gọi là Cha. Hôm nay, tôi mới thực sự làm linh 
mục, làm người được chia sẻ chức linh mục với Chúa Kitô, Đấng đến giang tay tế 
chính thân mình cho phần rỗi của những người con. 
 
Bà Catherine ơi! Cám ơn bà thật nhiều! Bà đã không kêu tôi bằng Cha, nhưng bằng 
tên và đã nhờ tôi phủi tuyết bám giày bà. Bà không thật sự thiếu lòng kính trọng tôi, 
hay coi thường chức linh mục trong tôi. Nhưng bà cho tôi cơ hội nếm và sống ý 
nghĩa chức linh mục.  
 
Linh mục, kẻ giang tay để tế lễ, để dâng hiến, để cho đi, để ban phát và phục vụ như 
một Đức Kitô khác. Bà thật sự giúp tôi khước từ ước vọng làm CHA hay thích được 
gọi là CHA theo ý nghĩa muốn được nâng cấp, mang tính ích kỷ thu gom của mình.  
 
Linh mục, người Cha tinh thần hay cha linh hồn, người sinh cho Chúa nhiều con cái 
qua bí tích Rửa Tội, nhưng nhiều khi được gọi CHA làm tôi dễ thấy mình cao cả và 
quên đi vai trò hy sinh, giang tay cứu độ mà Đức Kitô, Linh Mục Thượng phẩm đã 
chọn gọi tôi để thi hành.” (Lm. Phêrô Trần). 
 
“Giang tay cứu độ”, còn là động thái của Đức Chúa, Đấng từng có lời khẳng-định 
như sau: 
 
“Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó  
hỏi Người rằng:  
"Thưa Thầy,  
có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Israel không?" 
Người đáp:  
"Anh em không cần biết thời giờ  
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và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt,  
nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần  
khi Ngài ngự xuống trên anh em.  
Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy  
tại Giêrusalem,  
trong khắp các miền Giuđê, Samari  
và cho đến tận cùng trái đất." 
(Cv 1: 6-8) 
 
Dĩ nhiên, không cần nói ai cũng thừa hiểu rằng “Chiếc áo dòng không làm nên thày 
tu”, danh xưng/tên gọi không nói hết được thực-chất của câu chuyện mình muốn 
nói, nhiều hơn thế. 
 
Hôm nay đây, bần đạo bầy tôi cũng muốn “nói nhiều hơn thế”, nhưng “lực bất tòng 
tâm”, nay tuổi già sức yếu, không còn khả-năng để nói nhiều, nói mãi, nói dài dài 
những điều khô-khan, chẳng nên nói. 
 
Quyết thế rồi, nay xin nhắn nhủ bạn và tôi, ta kết thúc bài phiếm “loạn” lai ra ba sợi ở 
đây, cho đỡ rách việc. 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Và những quyết tâm không đơn giản  
khó hiện thực.  
  



77 
 

11. “Người ơi một mai nếu tôi đi rồi” 

Thì nghìn lần thương cũng thế mà thôi 
Tình em và tôi dẫu chưa đẹp đôi 
Hãy quên những chiều mưa rơi 

Giấc mơ nhớ đến tôi.” 
(Minh Kỳ & Hoài Linh – Nếu Một Mai Anh Biệt Kinh Kỳ) 

 
(Thư Do thái 7: 11-12/Cor 7: 32-35) 
 
Đành rằng, khi viết những lời như thế, nghệ-sĩ nhà mình chỉ muốn diễn tả tâm-trạng 
người đi kẻ ở thời chinh chiến, mà thôi. Nhưng, giả như bạn và tôi, nay ta lại hát cho 
nhau nghe những lời tỉ tê biệt kinh kỳ này, hẳn ta lại sẽ nói lên những điều ít khi 
thấy. 
 
Thật ra thì, bần đạo bầy tôi đây chẳng muốn lê thê nhiều điều khó nói cho bằng chỉ 
nhân cơ hội viết chuyện phiếm, những muốn lai rai nói dài dài về nhiều thứ/nhiều sự 
trong Đạo/ngoài đời, thôi. Vậy thì, xin hỏi: nhiều thứ và nhiều sự ấy là những gì mà 
ghê thế. Thì đây, xin thưa cùng bầu bạn như sau: 
 
Số là, mới đây bần đạo bầy tôi nhận được bài viết trên báo Úc có những điều cần 
chuyển đến chư vị đồng bào như một “chứng-cứ” bảo rằng tôi đây vẫn còn sống. Vì 
vẫn sống, nên vẫn phải ỏ-ê/lê-thê với bạn bè, như mọi lần trong đời mình. 
 
Tuy thế, trước khi đi thẳng vào vấn-đề để mạn bàn xin phép dẫn bạn và đưa tôi đi 
vào câu chuyện kể về “Đời người” có những nhận-xét cũng chí-lý, như sau: 
 
“Con cáo phát hiện một chuồng gà, nhưng con cáo đó vì quá mập nên không thể 
chui lọt qua hàng rào để ăn gà. Thế là nó nhịn đói suốt ba ngày, cuối cùng đã vào 
được 
 
Tuy nhiên, sau khi ăn no nê rồi, chiếc bụng phình to nên lại không ra được nữa, 
đành phải bắt đầu nhịn đói lại ba ngày mới ra được. Cuối cùng nó xót xa than thở 
rằng, bản thân mình ngoài nhất thời sướng miệng ra, trên cơ bản hoàn toàn là phí 
công vô ích. 
 
Đời người không phải cũng như vậy sao. Đến trần truồng mà ra đi cũng trần truồng. 
Không ai có thể mang theo tài sản và danh vọng mà mình đã vất vả kinh doanh một 
đời để theo cùng. 
 
Dùng tuổi trẻ để kiếm tiền, nhưng tiền lại không mua lại được tuổi trẻ; 
Dùng mạng sống để kiếm tiền, nhưng tiền lại không mua lại được mạng sống; 
Dùng hạnh phúc để đổi lấy tiền, nhưng tiền lại không mua lại được hạnh phúc; 
Dùng thời gian để kiếm tiền, nhưng tiền lại không mua lại được thời gian. 
Cho dù dùng cả cuộc đời để có được tất cả tiền bạc của cả thế giới, nhưng tiền bạc 
của cả thế giới cũng không mua lại được cuộc đời của bạn. 
 
Bởi thế nên, những lúc cần làm việc thì hãy làm việc, những lúc nên nghỉ ngơi thì 
hãy nghỉ ngơi, vui vẻ làm việc, tận hưởng cuộc sống, trân quý tất cả những gì mà 
mình có được, hãy yêu thương những người mà bạn yêu thương, vui vẻ mà sống 
trọn từng ngày. 
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Sống một ngày vui vẻ là sống một ngày, 
Sống một ngày không vui vẻ cũng là sống một ngày…… 
Vậy tại sao ta lại không trân quý hết thảy, vui vẻ mà sống trọn một ngày chứ!” (ST 
sưu tầm) 
 
Cứ sự thường, thì: cuộc đời người là như thế. Nhưng, lời hát ỉ-ôi/đưa tiễn ở đây, có 
thể, lại cũng là lời của chư vị nào đó thốt ra trước khi lên đường chọn cuộc sống có 
hơi khác. Sống độc-thân một mình, không chung-chạ với người khác phái, như câu 
hỏi/đáp giữa các bậc vị vọng, như sau: 
 
“Thưa Cha, 
Một trong các khuyến-cáo hoặc đề-xuất của Uỷ ban Hoàng-gia về phản-ứng đối với 
vụ/việc xâm-phạm tình dục với đám trẻ, là lề-luật buộc các linh-mục phải sống độc-
thân, là việc tự-nguyện. Thế thì, đây có là điều kiện khiến Giáo-hội phải suy-tư nhiều 
để có thể áp-đặt trên mọi người, không? Xin Cha cho biết để bà con ta không còn 
thắc mắc những chuyện như thế nữa." 
 
Cứ sự thường, khi có bổn-đạo gửi thư vấn-nạn về chuyện này/sự nọ, chí ít là 
chuyện “sống độc-thân đời linh-mục”, ắt hẳn đấng bậc nhà Đạo cũng sẽ điều-nghiên 
đôi ba phút rồi lấy giấy bút trả lời/trả vốn cho rộng đường dư luận. Và hôm nay, Đức 
thày nhà mình đã viết xuống câu giải đáp như sau:  
  
“Tôi muốn đưa ra đây, 3 điểm cốt-yếu để trả lời cho câu hỏi của anh/chị. 
Thứ nhất, thực ra đời độc-thân linh-mục luôn là việc tự-nguyện. Thành thử, câu 
anh/chị hỏi có thể khiến nhiều người nhíu lông mày tự bảo: Ấy chết! Có chuyện gì 
ghê gớm thế? 
 
Nếu bảo rằng, chuyện sống đời độc-thân linh-mục là việc tự-nguyện, có nghĩa là: khi 
ứng-viên chọn sống đời linh-mục, ắt hẳn các vị này đều biết là: cuộc sống ấy luôn 
đòi hỏi mình phải sống độc-thân/ở vậy, tức: điều đó có nghĩa là mình đã tự chọn 
cuộc sống rất như thế, chứ chẳng có ai bắt buộc mình phải làm thế, hết. 
 
Giả như ai đó chọn tuân theo tiếng gọi của Chúa để trở-thành linh-mục, thì người ấy 
dư biết là mình đang bước vào cuộc sống “ở vậy”. Và anh đã có tự-do mặc lấy cho 
mình tình-trạng đơn-độc, cũng tựa hồ như người chọn cuộc sống lứa đôi đã tự buộc 
mình phải thuỷ-chung với người phối-ngẫu, như đã thề hứa. 
 
Dạo trước, tôi cũng từng viết trên tuần báo này một số bài viết có tính cách giải-đáp 
thắc-mắc được ban biên-tập gom gộp lại rồi in thành sách giải-đáp, trong cuốn số 3 
trang 377, tôi từng khẳng định, là: ở thế-kỷ đầu đời, khi ấy các linh-mục được phép 
có gia-đình lại được ăn/ở với người nữ vợ mình, thì cả vào lúc ấy, các ngài cũng đã 
tình-nguyên kiêng cữ không ăn nằm với người phối ngẫu, suốt đời mình. Mãi về sau, 
đặc-biệt: kể từ ngày Giáo-hội mở ra Công Đồng Tri-đen-ti-nô hồi thế-kỷ thứ 16, các 
đấng bậc nhà mình mới thôi không lập gia-đình với ai, hết. Lúc ấy, ơn gọi độc-thân 
linh-mục đã nở rộ và người ta thấy nhiều chàng trai thế-hệ cứ là liên-tu ứng-đáp lời 
gọi, một cách thoải mái. 
 
Nay, có hơn 100 ngàn chủng-sinh trên thế-giới đang chuẩn-bị chịu chức linh-mục 
theo nghi-thức La-Mã. Và, các vị đều tự chọn cho mình cuộc sống độc-thân, không 
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lấy vợ. So với số linh-mục hiện-hành trên toàn thế-giới, thì cứ 4 vị thực-thi chức linh-
mục hiện-hành lại có 1 chủng-sinh chuẩn-bị chấp-nhận đời sống đơn-độc, tự-
nguyện, tức: một tỷ-lệ không nhỏ dự báo tương lai ngày một sáng-chói. 
 
Hai nữa là, đời sống độc-thân linh-mục là chuyện tự mình định ra một thứ kỷ-luật 
cho mình, chứ không phải là giáo-lý/tín-điều nào hết. Và, với tư-cách là giới có 
thẩm-quyền thì: Giáo-hội có thể thay-đổi thể-chế này vào bất cứ lúc nào các ngài 
thấy thuận-lợi; tuy nhiên, tương-lai gần, ta chưa thấy dấu-hiệu nào cho biết các ngài 
sẽ làm như thế.  
 
Như mọi người đều biết, Giáo-hội Đông Phương cũng cho phép linh-mục được lập 
gia-đình đấy, và có nhiều linh-mục theo nghi-thức La tinh cũng có gia-đình như Giáo 
hội Đông Phương hoặc Anh Giáo, hoặc các vị thuyên-chuyển từ các Giáo phái Thệ 
Phản qua Công giáo đấy, nhưng rõ ràng ra, tự thâm tâm, các đấng chủ quản Giáo 
hội hiện không thấy có gì mù mờ về chuyện duy-trì tình-trạng độc-thân linh-mục như 
ta thấy xảy ra trong nhiều thế-kỷ. Riêng, Thượng Hội-đồng Giám mục họp toàn-thể 
năm 1990 về đào-tạo linh-mục, cũng có nói:  
 
“Thượng Hội-Đồng Giám mục không muốn tạo nghi-ngờ cho bất cứ ai về việc Giáo-
hội La Mã cương-quyết duy-trì luật buộc các ứng-viên linh mục phải tự do và mãi 
mãi chọn đời sống độc-thân. (X. Đề-cương 11 trong Hiến-chế “Pastores dabo vobis” 
do Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ Nhị chủ-trương, ở ghi chú số 29).  
 
Cũng nên nhớ, các Giám mục hôm ấy nói rất rõ chuyện “đời sống độc thân phải là 
việc tự chọn.”  
 
Và, các nghị-sự trong Thượng Hội Đồng Giám mục hôm ấy, còn cho biết là: các ngài 
muốn coi việc sống độc-thân linh-mục được trình-bày như “món quà quí-báu do 
Chúa ban tặng Giáo-hội; và coi đây là dấu-hiệu của Vương Quốc không thuộc về 
thế-gian, mà là dấu-chứng tình Chúa thương-yêu thế-gian, đồng thời là dấu-chỉ tình-
thương không san-sẻ của linh-mục đối với Chúa và với dân con Ngài, cuối cùng thì: 
đời độc-thân được coi là điểm nhấn khiến đời sống linh-mục được phong-phú-hoá, 
một cách tích-cực.” (sđd) 
 
Cũng nên ghi trong đầu một điều là: Úc Đại Lợi chỉ là một phần-tử nhỏ của Giáo-hội 
toàn-cầu với 5 triệu rưởi người Công-giáo so với số tổng cộng là 1 tỷ 3 trăm triệu tín-
hữu trên toàn thế-giới. 
 
Giáo-hội ta nhất quyết sẽ không mảy may thay-đổi cả một truyền-thống từng trụ suốt 
từ đầu; và, sẽ không kể gì lời đề-nghị nhỏ của Uỷ-ban Hoàng-gia be bé từ một đất 
nước không mấy lớn ở Nam Bán Cầu. 
 
Thứ ba, theo thiển ý, cũng không nên hiểu rằng: việc cho phép linh-mục Công-giáo 
được lập gia-đình là câu trả lời phải lẽ hầu ứng-đáp sự/việc hàng giáo sĩ xâm-phạm 
tình-dục con trẻ ở đâu đó. Kiến-thức thông-thường cho ta biết: phần lớn các vụ xâm-
phạm tình dục trẻ con lại cũng do thành-viên hoặc bạn bè của nạn-nhân trong gia-
đình phạm phải; có thể là người cha ruột, cha ghẻ, chú, bác, cậu hoặc anh, em, 
cháu hoặc bạn bè của gia đình phần lớn không hoặc chưa có vợ.  
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Đây là phát-giác của Tài-liệu Nghiên-cứu/Khảo-sát về chuyện an-toàn riêng-tư gọi là 
Personal Safety Survey tổ-chức vào năm 2005 do Phòng Thống-kê Úc thiết-lập. Bản 
Khảo-sát này cho thấy là: người được hỏi trong lần khảo sát này là những người 
từng trải-nghiệm chuyện xâm-phạm tình-dục vào trước độ tuổi 15, 13,5% số người 
được định-danh nói rằng sự việc nói trên xuất tự cha ruột hoặc bố ghẻ vi-phạm, 
30.2% do thủ-phạm là người thân/quen phái nam, 16.9% do bạn-bè trong gia-đình, 
15.6% do quen biết hoặc hàng xóm/láng giềng, và 15.3% do người nào đó mà gia 
đình từng biết đến. 
 
Giải-pháp đích-thực cho vấn-đề này (đã được áp-đặt cho mọi chủng-sinh của ta) là 
việc thanh-lọc các ứng-viên đi tu làm linh-mục trước khi những người này bước vào 
chủng-viện, cốt gạt bỏ các nam-nhân nào có định-hướng hoặc toan-tính tình-dục 
khiến họ dễ dấn thân vào những vụ xâm-phạm tình-dục tương-tự. 
 
Nay, ta hãy cùng nhau nguyện-cầu Chúa ban phát ân-huệ để rồi các biện-pháp 
phòng ngừa ấy có kết-quả mỹ-mãn.  Thật sự thì, cho linh-mục được phép lập gia-
đình không là giải-đáp thoả-đáng, đâu. (X. Lm John Flader, Clearing up the 
confusion about clerical celibacy, The Catholic Weekly 07/01/2018 tr. 15)       
      
Hệt như thánh Phaolô có ghi ở bức thư gửi cộng-đoàn Corinthô có những lời như 
sau: 
 
“Tôi muốn anh chị em không phải bận tâm lo lắng điều gì. Đàn ông không có vợ thì 
chuyên lo việc Chúa: họ tìm cách làm đẹp lòng Người. Còn người có vợ thì lo lắng 
việc đời: họ tìm cách làm đẹp lòng vợ, thế là họ bị chia đôi. Cũng vậy, đàn bà không 
có chồng và người trinh nữ thì chuyên lo việc Chúa, để thuộc trọn về Người cả hồn 
lẫn xác. Còn người có chồng thì lo lắng việc đời: họ tìm cách làm đẹp lòng chồng.  
 
Tôi nói thế là để mong tìm ích lợi cho anh chị em, tôi không có ý gài bẫy anh chị em 
đâu, nhưng chỉ muốn đề nghị với anh chị em một điều tốt, để anh chị em được gắn 
bó cùng Chúa mà không bị giằng co.” (1Cor 7: 32-35) 
 
  
Thế đấy, là chuyện của người đi Đạo sống trong đời. Còn đây, lại là chuyện phiếm 
riêng-tây về cái-gọi-là “Ngân Hàng thời-gian” cũng do bạn ST sưu tầm: 
 
“Có một ngân hàng, mỗi buổi sáng, cung cấp vào tài khoản của bạn 86.400 USD. 
 
Số dư trong tài khoản không được phép chuyển từ ngày này qua ngày khác. 
Mỗi buổi chiều, ngân hàng sẽ hủy bỏ hết số dư còn lại mà bạn đã không dùng hết 
trong ngày. 
 
Bạn sẽ phải làm gì ?Sử dụng hết số tiền đó, dĩ nhiên! 
Mỗi người trong chúng ta đều có một ngân hàng như vậy. Tên ngân hàng là THỜI 
GIAN. 
Mỗi buổi sáng, ngân hàng này cung cấp cho bạn 86.400 giây. 
 
Vào mỗi buổi tối, ngân hàng sẽ xóa bỏ, coi như bạn mất, thời gian mà bạn không 
đầu tư được vào các mục đích tốt. 
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Ngân hàng không cho phép bạn được để lại số dư trong tài khoản. 
Cũng không cho phép bạn bội chi. 
 
Mỗi ngày, ngân hàng lại mở một tài khoản mới cho bạn. 
Mỗi tối nó lại hủy hết những gì còn lại trong ngày. 
Nếu bạn không dùng được hết thời gian mà bạn có trong ngày, người bị mất chính là 
bạn. 
Không có chuyện quay lại ngày hôm qua. 
 
Không có chuyện tiêu trước cho “ngày mai”. 
Bạn phải sống bằng những gì bạn có trong tài khoản ngày hôm nay. 
Hãy đầu tư vào đấy bằng cách nào đó, để bạn có thể nhận được nhiều sức khỏe, 
hạnh phúc, và thành công nhất! 
Đồng hồ vẫn đang chạy. 
 
Hãy cố thực hiện thật nhiều trong ngày hôm nay. 
Để biết được giá trị của MỘT NĂM, hãy hỏi một học sinh bị ở lại một lớp. 
Để biết được giá trị của MỘT THÁNG, hãy hỏi một người mẹ sinh con thiếu tháng. 
Để biết được giá trị của MỘT TUẦN, hãy hỏi biên tập viên của một tuần báo. 
Để biết được giá trị của MỘT GIỜ, hãy hỏi những người yêu nhau đang mong chờ 
được gặp nhau. 
Để biết được giá trị của MỘT PHÚT, hãy hỏi một người bị lỡ chuyến tàu. 
Để biết được giá trị của MỘT GIÂY, hãy hỏi một người vừa thoát khỏi một tai nạn. 
Để biết được giá trị của MỘT PHẦN NGÀN GIÂY, hãy hỏi người vừa nhận được huy 
chương bạc trong kỳ thi Olympic.Hãy quý trọng từng giây phút mà bạn có! 
Và hãy nên quý thời gian hơn nữa. Bởi vì bạn đang chia sẻ thời gian đó với ai đấy 
thật đặc biệt đối với bạn, đủ đặc biệt để có thể chia sẻ thời gian của bạn. 
Và hãy nhớ rằng thời gian chẳng chờ đợi ai cả.  
Ngày hôm qua dã là lịch sử. Ngày mai là một bí ẩn. 
Hôm nay là quà tặng. Cũng vì vậy mà nó được gọi là PRESENT! 
(có nghĩa là HIỆN TẠI, mà cũng có nghĩa là QUÀ TẶNG ). 
 Bạn bè thật sự là một loại nữ trang quý hiếm. 
Họ khiến bạn mĩm cười và khuyến khích bạn thành công. 
Họ lắng nghe bạn, họ chia sẻ với bạn những lời khen tặng, 
và họ luôn muốn mở trái tim ra với chúng ta. 
Hãy gởi những lời này đến với ai mà bạn xem như BẠN MÌNH, 
Và nếu những dòng này lại trở về với bạn, bạn ắt biết rằng bạn đang có một vòng 
tròn bạn hữu. (Sưu tầm) 
 
Những giòng chảy ở trên, dù chỉ là lời lẽ do nghiên-cứu-gia Sưu Tầm kể lại để thấy 
rằng: mình cũng nghĩ-suy lung lắm, nhưng thực-tế cuộc đời người vẫn còn nhiều 
chuyện để ta “Phiếm”, cả trong Đạo lẫn ngoài đời.  
 
Chuyện Phiếm trong Đạo hôm nay, lại cũng có giòng chảy đầy những chữ mang 
trọn nguồn tư-tưởng không dễ tiêu hoá hoặc nuốt chửng, nhưng đòi nhiều thời gian 
để ta suy và nghĩ. Suy đi và nghĩ lại, rồi sẽ thấy mọi sự cũng “có cái lý của nó”, rất 
đương-nhiên.  
 
Vậy, mời bạn và tôi, ta thử để mắt xem “cái lý” ấy nó ly-kỳ ra sao? Đến độ nào? Và, 
ta hãy cứ suy và nghĩ về cái-gọi-là “7 điều đúc-kết về đời người” như sau: 
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1. Đời người 
Chọn đúng thầy dạy, trí tuệ một đời; chọn đúng nửa kia, hạnh phúc một đời; chọn 
đúng môi trường; vui vẻ một đời; chọn đúng bạn bè, ngọt ngào một đời; chọn đúng 
sự nghiệp, thành công một đời. 
 
2. Những cái nhất của con người 
Sức khỏe là món quà quý nhất; biết đủ là giàu có nhất; lương thiện là phẩm chất tốt 
nhất; quan tâm là lời hỏi thăm chân thành nhất; lo lắng là nỗi nhớ nhung vô tư nhất; 
chúc phúc là ngôn từ đẹp đẽ nhất! 
 
3. Đường và cây 
Vợ/ chồng là đường, bạn bè là cây. Đời người chỉ có một con đường, trên con đường 
đó có nhiều cây; lúc có tiền chớ quên đường, khi hết tiền, hãy dựa vào cây; lúc vui 
vẻ chớ lạc đường, khi nghỉ ngơi hãy chăm sóc, tưới tắm cho cây. 
 
4. Làm thế nào để hưởng thụ cuộc sống 
Đời người rất ngắn, tại sao không dùng thái độ tích cực để đối diện với mọi vui buồn 
của cuộc sống? Bạn bè, nên thường xuyên giữ liên lạc, đừng quá quan tâm đến chi 
phí cho một cuộc gọi là bao nhiêu, rảnh rỗi gửi một tin nhắn hỏi thăm nhau, bạn sẽ 
tìm thấy những niềm vui nhỏ len lỏi vào cuộc sống mỗi ngày. 
 
5. Hạnh phúc 
Đời người có nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc, nghĩ thông sẽ biết đủ. Những lúc cơ 
hàn đói khổ, có một bữa no đã là hạnh phúc. Lúc làm việc vất vả, được nghỉ ngơi đã 
là hạnh phúc. Lúc cô đơn một mình, có bạn cũng đã là hạnh phúc. Phúc, lộc xuất 
phát từ cái tâm, lòng luôn chính trực thẳng ngay, sẽ có phúc lớn! 
 
6. Bình an là được 
Tiền nhiều hay ít, thường xuyên có là được; người xấu hay đẹp, nhìn thuận mắt là 
được. Người già hay trẻ, khỏe mạnh là được; nhà giàu hay nghèo, vui vẻ là được. Ai 
đúng ai sai, hiểu nhau là được. Sống một đời người, bình an là được. 
 
7. Biết sống 
Đừng để quá mệt mới nghỉ, quá đói mới ăn. Đã thích thứ gì, hãy cứ mua, không cần 
cân nhắc đắt rẻ; Có thời gian hãy hẹn những người bạn thân thiết trò chuyện, ăn 
uống, vừa để gắn kết tình bạn, vừa để làm mới bản thân. Biết kiếm tiền cũng cần 
phải biết tiêu tiền, có như thế cuộc sống mới thú vị, nhiều màu sắc.”  (Nguồn:  
http://sohanews.sohacdn.com/zoom/640_400/2017)  
 
Đọc những giòng ở trên xong, hẳn bạn và tôi, ta cũng “tâm đắc đầy mình” để rồi đưa 
chuyện “đời người” vào đời mình, cũng nhanh chóng thôi. Và rồi cứ thế, ta hát tiếp 
những câu sau để kết thúc câu chuyện phiếm lai rai, đường dài, mà rằng:   
 
“Mình vui được sao nếu chưa thanh bình  
Từng đoàn trai đi viết sử xanh 
Thì gian nhà xinh vắng vắng đi mình anh  
cũng thôi chớ buồn em nhé 
tiễn đưa nhớ ngày đăng trình. 
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Tám hướng bốn phương trời mây  
thôi nhé anh đi từ đây  
Kỷ niệm nào không có vui hay buồn  
chiều nào không có hoàng hôn  
tình nào hơn nước non.  
 
Rồi đây một mai lối xưa tôi về  
Kể chuyện buồn vui hai đứa mình nghe 
Một gian nhà tranh giấc mơ đềm êm  
lắng nghe tiếng nhịp con tim  
hai người gọi chung một tên”...  
 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Cũng hạ quyết tâm 
Sẽ làm thế. 
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12. “Ngày ấy em như sương trong,”  
 Nép trên bông hồng, mượt trên cánh nhung.”  
(Trần Ngọc Sơn – Hạnh Phúc Lang Thang) 

 
(1 P 2: 19-212)  
 
“Em như hoa sen ngày ấy”, ư? Nói thế phải chăng hơi quá đáng? Bởi, hoa sen chỉ 
đẹp ở chốn bùn lầy nước đọng mà thôi. Còn em đây, đâu đến thế? Thôi thì, bạn và 
tôi ta cứ hát những ca-từ như bên dưới có lẽ lại hay hơn: 
 
“Ngày ấy em như cung tơ,  
Cho đời thẫn thờ, cho tôi dệt mơ  
Đường khuya tay đan ngón tay,  
Ước cho đời ước mơ dài.  
 
Nhưng năm tháng vô tình,  
Mà lòng người cũng vô tình,  
Rồi mộng úa thay màu xanh,  
Người yêu xa bến mộng,  
Đò xưa đã sang sông,  
Dòng đời trôi mênh mông,  
Dáng xưa nay xa rồi,  
Đường khuya mưa rơi rơi,  
Phố xưa quên một người,  
Bàn chân gieo đơn côi,  
Gió mang theo cơn lạnh  
Về rót lệ trên môi.” 
(Trần Ngọc Sơn – bđd) 
 
Vâng. Có lẽ là như thế. “Nhưng năm tháng vô tình, Mà lòng người cũng vô tình, Rồi 
mộng úa thay màu xanh…” Ôi thôi, đời là thế. Đấy này, lòng người là như vậy. Như 
thế và như vậy, cũng chỉ là tình người ở đời, mỗi thế thôi. 
 
Vâng. Tình đời là như thế. Cũng vẫn là vần thơ “Bàn chân gieo đơn côi”. “Gió mang 
theo cơn lạnh, về rót lệ trên môi.”  
 
Vâng. Người đời là như vậy. Vẫn cứ “Yêu em say mê”, Nhưng “tình ái không xanh 
như thơ”, hệt như ca-từ còn diễn tả, ở bên dưới: 
  
“Ngày ấy yêu em say mê,  
Tôi nào nghĩ gì đến câu từ ly  
Tình ái không xanh như thơ,  
Đến chung hơi thở, rồi trôi rất xa.  
 
Hạnh phúc lang thang như mây,  
Cho hồn héo gầy, khi ta còn đây,  
Từng đêm qua trong giấc mơ,  
Vẫn mong chờ có em về.” 
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(Trần Ngọc Sơn – bđd) 
 
Vâng. Thế đó là âm nhạc. Thế nhưng, cuộc đời thường nhật có giống như thế 
không? Chí ít, là sau khi bạn và tôi phát-giác ra điều gì đó ở trong người? Phát giác 
rồi mới thấy rằng “cuộc sống bây giờ là hai mặt của một vấn-đề”, như tác-giả “tự 
truyện” ở bên dưới kể lại cho người đọc nghe những điều như sau:    
 
“Đừng nghĩ bạn còn cả cuộc đời để sống' 
Mắc ung thư giai đoạn cuối, Scott Riddle đau xót vì không thể chứng kiến ba con lớn 
lên, và không biết cuộc đời phía trước sẽ thế nào.  
  
Scott Riddle là nhân viên 35 tuổi của Google ở Sydney, ông bố của ba đứa con, tám 
tháng tuổi, ba và năm tuổi. Ba tuần trước, anh nhận được tin mình bị ung thư ruột 
già giai đoạn cuối. 
  
Anh đã chia sẻ câu chuyện của mình trên trang cá nhân và không ngờ có hơn 
70.000 người đọc. Scott đưa ra thông điệp, khiến nhiều người phải suy ngẫm: "Bạn 
đừng nghĩ rằng mình còn có cả cuộc đời để sống". 

Dưới đây là trích lược những chia sẻ của Scott Riddle: 
  
"Chỉ ba tuần trước, mọi thứ vẫn tuyệt vời, cho đến khi tôi nhận thấy thỉnh thoảng 
máu chảy bất thường và có một số thay đổi về thói quen đường ruột. Bác sĩ  còn 
không nghĩ đó là ung thư và nói chỉ cần khám nội soi. Nhưng tôi đã làm thêm một số 
xét nghiệm. Khi biết mình đang mắc ung thư ruột già giai đoạn cuối, tôi cảm giác 
như một con sóng đang ập tới.” 
  
Trong sáu tháng tới, tôi sẽ tiến hành hóa trị và có hai cuộc giải phẫu, cắt bỏ phần 
ruột và loại bỏ hai khối u từ gan. Điều này đối với một người chưa bao giờ bị bệnh 
nặng là một nỗi ám ảnh cực kỳ lớn. Cuộc sống có thể thay đổi chỉ sau một đêm. 
  
Đột nhiên, tôi không thể chắc chắn có thể tham gia sinh nhật thứ năm của con trai, 
và có lẽ cũng sẽ chẳng tham dự được ngày kết hôn của con gái lớn. Tôi có lẽ sẽ 
không biết những gì con tôi muốn thay đổi. Tôi cũng đang phải vật lộn với những suy 
nghĩ tôi sẽ trông thế nào trong tương lai, cuộc sống sự nghiệp. 
 
Nếu tôi có thể sống sót qua việc này, chắc tôi khó có thể trở về thế giới cũ của 
mình, vì quan điểm sống của tôi đã thay đổi cơ bản. Cuộc sống bây giờ là hai mặt 
của một vấn đề. Một mặt tôi phải lạc quan, phải tin rằng mình có thể đánh bại căn 
bệnh ung thư này. Mặc khác tôi cần chuẩn bị cho một kịch bản khi phẫu thuật không 
thành công, và tôi sẽ được cho biết: tôi còn bao nhiêu thời gian để sống. 
 
Là chồng và cha của ba đứa trẻ, kịch bản đó rõ ràng đáng sợ, nhưng là một thực tế 
tôi cần chuẩn bị. Tôi có nhiều thông điệp muốn gửi tới mọi người, từ câu chuyện của 
tôi, từ tầm quan trọng của những chuyến thăm khám bác sĩ định kỳ. 
  
Hãy đặt những vấn đề thực dụng sang một bên, dừng ngay ý nghĩ bạn còn có cả 
cuộc đời, để làm bất cứ việc gì bạn muốn. Và dĩ nhiên bạn sẽ không bao giờ nghĩ 
rằng những điều tồi tệ sẽ xảy ra với bạn. Nhưng hãy để tôi nói với bạn: mọi điều có 
thể xảy đến bất cứ lúc nào, nó có thể lấy đi tất cả mọi thứ.  
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Vì thế, bạn hãy luôn nhớ những điều đó trong tâm. Và xin vui lòng, ngừng phàn nàn 
về những điều nhỏ nhặt" (Đề nghị, trích từ bài viết ở trên mạng) 
 
Và, đề nghị trên vẫn luôn là những cảm-nhận, ta có được sau những giây phút suy-
tư về đời mình và đời người. Đề-nghị này, thật đúng để ta áp-dụng từng ngày/giờ, 
chí ít là khi có những tư-duy này/khác vẫn thấy xảy đến với mọi người trong Đạo, 
như sau: 
 
“Nhìn vào nhà Đạo, ai cũng thấy dân con Đạo Chúa hôm nay có cả hai hình thức 
sống là nói và làm. Nhiều lúc, ta chỉ nói và nói, chứ không làm. Lại có lúc, ta vẫn làm 
nhưng chẳng nói, dù một lời. Điều này làm mọi người nhớ đến nhân vật trong phim 
dài nhiều tập có đầu đề “Cha Phó Xứ Dibley” luôn bắt đầu câu nói của ngài bằng 
những tiếng “Không! không! và không!” để rồi sau đó kết thúc bằng chữ “Có”. Có làm 
thật. Có hợp tác.  
 
Và đôi lúc nghĩ lại thấy mình từng nói “Có! có! Nhất định sẽ làm”, nhưng cuối cùng 
vẫn thành: Không! Không làm. Và cũng chẳng làm điều mình từng nói từng hứa, 
giống nhiều người trong ta. 
 
Đi vào thực tế, giống câu truyện ở nhà thờ xảy ra vào cuối thánh lễ, các vị chủ tế có 
thói quen ra đứng ở cuối nhà thờ rồi nói năng/chào hỏi hết mọi người. Có lần nọ, vị 
linh mục chủ tế hỏi một giáo dân: tuần sau có đi lễ không đó? Rất nhiều người cứ 
trơn tru trả lời: “Dạ thưa cha, có chứ!” Thưa thì thưa “có”, nhưng các tuần sau đó lại 
khó mà thấy mặt vì nhiều lý do. Chính đó, là hiện trạng của người đi Đạo ở trời Tây, 
hôm nay.  
 
Hôm nay đây, có thể cũng có người lúc đầu tình thật không dám nói, nhưng sau đó 
suy đi nghĩ lại, vẫn cứ đến. Có người coi đây là chuyện linh mục không nên hỏi, vì ai 
mà dám thưa. 
 
Các nghiên cứu khảo sát hôm nay nhiều khi cho thấy: thế hệ trẻ hôm nay, và cả 
người cao niên cũng thế, cứ tính chuyện lời lãi mỗi khi được hỏi, ở nhà thờ hay ngoài 
ngõ, về bất cứ chuyện gì cần lấy ý kiến. Nói chung, nhiều người chỉ muốn dính dự 
vào các cuộc khảo sát với phỏng vấn khi biết mình chắc chắn có lợi, nếu trả lời.  
 
Nói thế nghĩa là: những người này chỉ muốn làm người dưng, trên trời rơi xuống. 
Chẳng muốn dính vào chuyện gì, dù thuộc vấn đề trong Đạo. Quần chúng hôm nay 
ra như lạc lõng ở đâu đó. Chẳng muốn ai ngó ngàng hỏi han mình điều gì, dù là ý 
kiến riêng tư. Kín đáo. Hoặc ép buộc. Khi xưa, ở phương Tây, các linh mục còn có 
thói quen đến từng nhà thăm viếng, hỏi han về cuộc sống của mỗi người. Ngày nay, 
làm thế tức vi phạm đời tư, rất nguy hiểm và dễ bị ra toà. 
 
Nhiều năm trước, mỗi khi có đề tài cần hỏi han/góp ý hay tranh luận ở giáo xứ, còn 
có người chủ trương phóng khoáng, bảo thủ hoặc trung lập. Ngày nay, lại thấy 
những người như thế đi đâu mất tuốt; hoặc, họ vẫn có đó nhưng chẳng thiết tha gì 
chuyện bàn-luận hay tranh đấu cho sự sống còn của Hội thánh.  
 
Nói chung, người đạo hạnh hôm nay không còn muốn dính dự vào chuyện chung 
của Hội thánh. Nhiều vị vẫn lành thánh, chuyên chăm chuyện lễ lạy, đạo hạnh. 
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Nhưng không còn thiết tha chuyện tham gia nhóm hội đoàn thể có sinh hoạt tập thể, 
năng nổ tích cực. Mà chỉ muốn rút vào vỏ sò, sống riêng rẽ, cho khoẻ. 
 
Nhiều vị lại nhận ra rằng: thế giới nhà đạo mình đang sống, nay khác trước rất 
nhiều. Khác, với thế giới của người phàm thực tế luôn trong sáng, đầy dẫy những 
thông tin có đủ mọi chọn lựa. Thế nên, ai cũng sống hết mình với mọi người. Ngay 
tại sở làm, mọi người đều hăng say lãnh trách nhiệm. Vẫn làm vì chuyện chung. 
Nhưng trong Hội thánh, nhiều người đã bắt đầu ít nói. Không còn “cà kê dê ngỗng” 
như khi trước, dù về chuyện hội đoàn.  
 
Bởi thế nên, khi linh mục chủ tế hỏi: “Anh/chị tính sao? Có ý-định tham dự chầu 
Thánh Thể thứ sáu này chứ?” Câu trả lời thường là: “Không dám đâu! Tụi này bận 
lắm. Chẳng kiếm đâu ra giờ, để đi chầu!”  
 
Nếu hỏi: “Anh/chị tính sao? Có định tham gia biểu tình phản đối đôi ba chuyện chính 
phủ làm không?” Câu trả lời, chắc cũng thế. Giống như người hành tinh vừa chợt 
ghé bến. Không chuyện trò, cũng không trao đổi. Chẳng bước đi về nhiều phía.  
 
Ngày hôm nay, các câu Chúa hỏi hoặc nói ở Tin Mừng cũng đại loại như thế: “Các 
ông nghĩ sao?” Hỏi như thế, không có nghĩa Chúa yêu cầu ta bắt chước những 
người chỉ biết nói chứ không làm, hoặc chỉ làm chứ không nói. Chúa không có ý 
khen ngợi hai loại người nói trên. Ngài cũng chẳng giải thích tại sao Ngài không làm 
thế, hoặc Ngài vẫn làm như thế. Ngài chẳng nói hoặc có nói về bất cứ sự gì. Ngài 
không đi vào chi tiết để cho mọi người biết tại sao Ngài có lập trường như vậy.  
 
Dù, lập trường đó có là bê trễ, biếng nhác. Dù, đó có là kế hoạch, hoặc một cảnh 
tình nào đó khó đoán. Dù, đó là chuyện đáng quên hoặc chẳng lý gì về công kia việc 
nọ, cần tôn trọng. Điều Ngài hỏi chỉ là: “Các ông nghĩ sao?” mà thôi. 
 
Liên tưởng đến chuyện này, có thể là ta nghĩ mình đang đi vào loại hình nào đó của 
cuộc sống trong Hội thánh, vào một thời rất khác thường trong lịch sử. Một Hội thánh 
từng đòi rất ít ở dân con đi Đạo, một đòi hỏi về thời gian và thiện chí. Một Hội thánh 
không đòi hỏi những gì ngoại lệ, nơi con người. Một thánh hội từng học cách biết tôn 
kính hết mọi người. Tôn và kính, chuyện riêng tư của dân con đi Đạo. Học hỏi và 
trân trọng việc phục vụ dân con hơn là sắp xếp để họ phục vụ Thánh Hội, mà thôi.  
 
Phục vụ dân con, còn có nghĩa: không dùng bạo động để dính dự vào cuộc sống 
đích thực của dân con đi Đạo. Phục vụ, còn có nghĩa: tôn trọng phẩm cách tư riêng 
của mỗi người. Chính đó là nền tảng của việc yêu thương lẫn nhau. Nền tảng, của 
việc trở nên cộng đoàn dân con sống với nhau rất thân thương. Nền và tảng, để dân 
con sống lập trường hăng say mà nhận lãnh Thánh Thể Tình Yêu, ngày của Chúa.  
 
Đó, là những người con đang sống khác biệt. Sống rất đẹp, ở thế giới cuộc đời, rất 
thực. Một đời người, luôn tham gia giùm giúp hết mọi người. Trong đời…” (X. Lm 
Kevin O’Shea, Lời Chúa Sẻ San Chúa Nhật 26 thường niên năm A, nxb Tôn Giáo 
2013, tr. 203-206)  
 
Cuộc sống con người ở đời thường hay trong Đạo luôn có hai mặt. Có thể là như 
thế. Và, cũng có thể không là như vậy. “Có thể hay không thể” về nhiều việc, vẫn là 
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hai mặt và/hoặc nhiều mặt của nhà Đạo trên thực tế. Một thực-tế, trải dài nhiều thế-
kỷ qua các giai-đoạn thăng/trầm, trong lịch-sử.  
 
Cuộc sống thăng trầm trong Đạo/ngoài đời vẫn là và sẽ là một thực tế để đời, khiến 
ta suy nghĩ suốt cuộc đời. Suy tư bằng nhiều cách thức rất đa dạng. Suy tư qua tâm 
niệm, hoặc hát hò, đọc truyện kể để nhớ mãi mà sống. Sống hân hoan, tiến tới bất 
kể sự việc xấu/tốt xảy đến với mình và với người, trong đời. 
 
Trong suy tư như thế, nay đề-nghị bạn và tôi, ta cứ hiên-ngang hướng về phía trước 
mà tiến bước và rồi lại sẽ vui tươi cất tiếng hát vang những ca-từ đang hát dở ở 
trên, rằng: 
 
“Ngày ấy em như hoa sen”  
Mang nhiều giáng hiền những khi chiều lên,  
Ngày ấy em như sương trong,  
Nép trên bông hồng, mượt trên cánh nhung. 
 
Ngày ấy em như cung tơ,  
Cho đời thẫn thờ, cho tôi dệt mơ  
Đường khuya tay đan ngón tay,  
Ước cho đời ước mơ dài.  
 
Nhưng năm tháng vô tình,  
Mà lòng người cũng vô tình,  
Rồi mộng úa thay màu xanh,  
Người yêu xa bến mộng,  
Đò xưa đã sang sông,  
Dòng đời trôi mênh mông,  
Dáng xưa nay xa rồi,  
Đường khuya mưa rơi rơi,  
Phố xưa quên một người,  
Bàn chân gieo đơn côi,  
Gió mang theo cơn lạnh  
Về rót lệ trên môi.” 
(Trần Ngọc Sơn – bđd) 
  
“Bàn chân gieo đơn côi”, “Gió mang theo cơn lạnh về rót lệ trên môi”, vẫn là những 
lời hát của người người ở đời. Hát thế rồi, nay xin khép lại câu chuyện phiếm 
Đạo/đời, để rồi cứ thế mạnh-dạn lên mà sống những ngày còn lại trong đời, đầy hứa 
hẹn. 
 
Hứa hẹn rồi, nay đề nghị bạn/đề nghị tôi, ta trở về với vườn ngự uyển dẫy đầy giòng 
chảy tâm-tư làm đoạn kết những bảo rằng:  
 
“Thật vậy,  
chấp nhận những nỗi khổ phải chịu một cách bất công  
vì lòng tôn kính Thiên Chúa,  
thì đó là một ân huệ.  
Vì nếu có tội mà anh em bị đánh đập và đành chịu,  
thì nào có vẻ vang gì?  
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Nếu làm việc lành và phải khổ  
mà anh em vẫn kiên tâm chịu đựng,  
thì đó là ơn Thiên Chúa ban. 
Anh em được Thiên Chúa gọi để sống như thế.” 
(1 P 2: 19-212)  
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Vẫn mong chờ sống cuộc đời   
đẹp như bao giờ. 
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13. “Đời lạnh lùng trôi theo giòng nước mắt”, 
Với bao tiếng tơ xót thương người. 
Vì cuôc tình đã chết một đêm nao 

Lúc trăng hãy còn thơ ấu.” 
(Phạm Duy – Tiếng Đàn Tôi) 

 
(2Côrinthô 6: 13-15) 
 

Tiếng đàn tôi, ư? Tiếng đàn đây, là đàn gì mà sao anh/chị lại hát những câu 
nghe thảm-thiết thế? Nào là: “đời lạnh lùng”, “giòng nước mắt”, rồi lại: “vì cuộc tình 
đã chết một đêm nào”. Ôi chao! Cuộc tình nào lại thảm-thiết đến như vậy? 

Cũng may là, bậc anh bậc chị còn hát những ca-từ rất yêu đời, như sau: 
 
 “Dù đời tàn trên cánh nhạc chơi vơi. 

Vẫn còn mong nhớ khúc yêu đời. 
Lúc bao nhiêu tiếng cười. 
Rộn ràng chảy về xuôi.” 
(Phạm Duy – bđd) 

 
Vâng. Chính là thế. Hễ có tiếng cười ở đâu đó rồi thì tình/huống/sự việc lại 

cũng “chảy về xuôi thôi.”  
Vâng. Chuyện đời người, thường vẫn như vậy. Chuyện Đạo trong đời lại 

cũng không hẳn như thế đâu. Đây, nào bạn hãy cùng tôi, ta cứ xem xét cuộc đời 
người ở ngoài đời, được kể như thế nào để mình còn đi vào nhà Đạo mà tìm hiểu 
tiếp.  

Chuyện đời người, cũng tựa như chuyện nhà văn nọ ở xứ Đài từng hồi tưởng 
về ngày thơ ấu, khi ông còn là học trò nhỏ, rất như sau: 
  
“Nhà văn Đài Loan – Lâm Thanh Huyền hồi còn là học sinh cấp hai, học lực và hạnh 
kiểm của ông đều là xếp loại kém, còn nhớ ông có hai lần mắc lỗi nghiêm trọng và 
hai lần lỗi nhẹ, cho nên đã bị lưu ban, thậm chí còn bị đuổi ra khỏi ký túc xá của 
trường. 
 
Rất nhiều thầy/cô đã không còn hy vọng gì vào ông, nhưng thầy giáo dạy văn 
Vương Vũ Thương lại không hề ghét bỏ ông, thường hay đưa ông về nhà ăn cơm, 
khi thầy bận việc phải nghỉ, còn bảo Lâm Thanh Huyền mang bài lên lớp cho các 
bạn. 
 
Thầy giáo Vương nói với Lâm Thanh Huyền rằng:  
 
“Thầy đã dạy học 50 năm, liếc mắt đã nhận thấy con là một học sinh có tài năng”. 
  
Những lời nói này đã khiến cho Lâm Thanh Huyền vô cùng cảm động và bị chấn 
động sâu sắc trong lòng. Để không phụ lòng nỗi khổ tâm của thầy giáo, ông từ đó về 
sau nỗ lực cố gắng, quyết tâm làm một người có ích cho xã hội. 
 
Quả nhiên, mấy năm sau, Lâm Thanh Huyền đã trở thành một phóng viên, trong một 
bài báo viết về tên tội phạm trộm cắp, ông cảm thấy tên trộm này có một tư duy rất 
tinh tế, thủ pháp gây án rất tinh vi tỉ mỉ, sau cùng không kìm được lòng mình ông đã 
viết ra rằng:  
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“Một tên trộm với tư duy tinh tường, thủ pháp khéo léo và một tác phong đặc biệt 
như vậy, 
 nếu hắn làm bất luận việc gì cũng sẽ thành công”. 
 
Khi viết những câu này hẳn ông cũng không nghĩ rằng lại ảnh hưởng đến cuộc đời 
của một thanh niên. Hai mươi năm sau, tên trộm năm đó đã lột xác, hắn đã làm lại 
từ đầu, trở thành một vị chủ doanh nghiệp có chút tiếng tăm. 
 
Trong một lần bất ngờ gặp Lâm Thanh Huyền, ông chủ doanh nghiệp này đã chân 
thành nói: 
 
“Bài viết đặc biệt của Lâm tiên sinh ngày đó đã thắp lên điểm sáng trong cuộc đời 
tôi, nó khiến tôi nghĩ rằng, ngoài việc làm tên trộm ra, tôi còn có thể làm được việc 
đúng đắn”. 
 
Người kể, hôm nay, lại dùng câu truyện cũng khá thường-tình, để rồi đi đến kết luận 
như thế này:  

 
“Khi đối mặt với một người đang lầm lỗi, đang bị những lời nói cay độc vây 
quanh, một câu nói chứa đựng sự quan tâm, yêu thương che chở và khích lệ 
sẽ tựa như một ngọn lửa bùng cháy… nó đem lại cho người ta sự ấm áp, và 
nhen nhóm lên trong sâu thẳm nội tâm người ta một ngọn lửa của sự tự tin và 
tự tôn. Nó khiến người ta được tái sinh mà cố gắng hăm hở, tích cực hướng 
lên. 

 
Khi một người bị rơi vào cảnh tuyệt vọng, xung quanh mờ mịt không rõ 
phương hướng, một câu nói chỉ bảo, thăm hỏi an ủi và tán thưởng. Giống như 
một ngọn đèn soi đường, giúp cho họ từ trong bóng tối mà nhìn được ánh 
sáng của con đường phía trước, vì thế mà phá tan được màn đêm sương mù 
dày đặc mà bước ra thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. 

 
Kinh nghiệm của Lâm Thanh Huyền cho chúng ta biết:Một lời nói có thể trở 
thành ánh mặt trời sưởi ấm cuộc đời người khác,  có thể đem lại cho họ một 
cuộc đời ấm áp và rực sáng.” (trích truyện kể trên mạng, cứ kể hoài, kể mãi 
rất dài dài). 

 
 Ấy đấy. Kinh-nghiệm của một người từng kể chuyện đời là thế đấy. Thế 
nhưng, với nghệ-sĩ ngoài đời là những vị ít khi kể về kinh-nghiệm của riêng mình 
hoặc ai khác, nhưng lại cứ nói về kinh-nghiệm sống của người nghệ-sĩ qua thi-
ca/âm nhạc, đại để như sau: 
 

“Mênh mông lả ơi, thuyền về tới bến mơ rồi. 
Khoan khoan hò ơi dặt dìu trong tiếng đàn tôi. 
Mêng mông lả ơi thuyền về bát ngát hương trời. 
Khoan khoan hò ơi nhịp sầu xa vắng mà thôi! 
 
Buồm về dội nắng trên khơi. 
Bao nhiêu hoàng hôn đên cho yên vui người ơi! 
Có tiếng hát theo đàn tôi. 
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Như ru như thương linh hồn đắm đuối. 
 
Mêng mông lả ơi, thuyền chờ mong gió lên trời 
Mang theo đàn tôi chảy về đậu bến ngày mai.” 
(Phạm Duy – bđd) 

 
Thi-ca/âm-nhạc và truyện kể, bao giờ cũng đặm thêm chút mắm muối, mặn 

nồng đầy “hư-cấu”. Bởi, nếu không, thì người người lại cứ vào giòng thơ hay âm-
nhạc mà sống đời mộng-ảo khá lạ đời, thì hỏng hết. 

Với nhà Đạo, cả Đạo Chúa lẫn đạo Phật, lại vẫn có những luận-điểm mà 
nhiều bậc vị vọng từng có kinh-nghiệm sống, lại nhận-định khác hẳn những người 
ngoài cuộc, hoặc cả đến người trong Đạo nhưng không sống theo tôn-chỉ của Đạo, 
nên mới lạ. 

Còn nhớ, thoạt vào lúc khởi-đầu thiên-niên-kỷ thứ ba có thiền-sư đạo Bụt 
sống ở hải-ngoại nhưng nhận-định về cuộc sống Đạo/đời, giản-dị như sau: 
 

“Thử nhìn vào tổ chức Giáo-hội Phật-giáo hợp-pháp duy-nhất tại quê nhà mà 
người ta thường gọi bông đùa là Giáo-hội nhà nước. Nhìn vào đó, ta thấy 
những yếu-tố đã tạo ra nó, tích-cực và tiêu-cực. Trong số những yếu-tố ấy, ta 
thấy sự có mặt của Giáo-hội Việt nam Thống-nhất mà đại-diện phía chiều nổi 
đã tranh-đấu ráo-riết cho nên các thày trong Giáo-hội nhà nước mới được nhà 
nước cho phép dịch sách, in kinh…  
 
Các thày bên phía Giáo-hội thống-nhất càng tranh-đấu, càng vào tù/ra khám 
chừng nào, thì các thày bên phía Giáo-hội nhà nước càng có thêm không-
gian để làm việc chừng nấy. Vậy, là các thày bên Giáo-hội thống-nhất là 
những vị đã và đang yểm-trợ Giáo-hội nhà nước một cách tích-cực nhất.” 
(Thích Nhất Hạnh, trích “Kẻ Thù Ta..” tr.1) 

 
Thiền-sư Thích Nhất Hạnh, nhiều lúc, cũng thấy “bực” vì cứ bị người đồng 

Đạo trách-móc điều tiêu-cực, ít thực-tế, nên lại đã thanh-minh bằng lời-lẽ sau đây: 
 

“Ba chục năm nay, có một số người trong nước cũng như ngoài nước cứ 
trách cứ tôi là quá thân với người “Cơ đốc” và người Cộng sản. Họ chỉ muốn 
tôi thân với người Phật tử và người chống Cộng mà thôi.  
 
Tôi đã cố gắng nhắc cho họ nhớ là tôi chỉ có thể hành động trên cơ bản nhận 
thức: “kẻ thù ta không phải là con người” tôi muốn tất cả đều có cơ hội để 
sống và có quyền sống hạnh phúc-  nhưng không phải ai cũng đã chấp nhận 
được dễ dàng điều đó cho tôi” (Thích Nhất Hạnh - sđd , tr.2) 
 
Hôm nay, nhớ lại giòng tư-tưởng của thiền-sư, bần-đạo đây thấy mình không 

nên bước vào cuộc tranh-cãi với một ai. Mà, chỉ muốn trưng ra ở đây, đôi lời dẫn-
nhập cho một suy-tư về cuộc sống có đổi thay với nhân-sinh-quan/lập-trường khác 
biệt tùy vào giao-dịch với thực-tế ở đời.    
 Và hôm nay, thực-tế cuộc đời mà bần đạo bắt gặp, lại là giòng chảy thời-sự 
xảy ra ở Đạo Chúa, đã được giới truyền-thông đặt tên cho là “vụ wikileak 2”, tức: vụ 
trộm tài-liệu mật của Toà Thánh Vaticăng qua hai cuốn sách mới xuất-bản ở Ý. 
 Đặc-biệt hơn, là phản-ứng của Đấng Chủ-quản chốn chóp bu nhà Đạo, tức 
Đức Phanxicô, đã có lời như sau: 
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“Anh chị em thân mến, 
 

Tôi biết rằng nhiều người trong anh chị em đang hoang mang vì những tin 
vừa truyền đi trong những ngày qua liên quan đến các tài-liệu mật của Tòa 
Thánh bị lấy cắp. 

 
Vì thế, tôi muốn với anh chị em rằng: trước hết việc lấy cắp tài liệu này là tội 
phạm. Đó là hành-vi đáng trách, chẳng giúp ích gì. Chính tôi đã yêu cầu thực 
hiện cuộc khảo sát này, và cả tôi cũng như các cộng sự viên của tôi đều biết 
rõ nội dung tài liệu ấy, và các biện pháp được đề ra và chúng đã bắt đầu 
mang lại thành quả, nhận thấy rất rõ. 

 
Do đó, tôi muốn khẳng-định lại một lần nữa, với anh chị em rằng: sự việc đau 
buồn này chắc chắn không ngăn cản tôi thực hiện những cải tổ đang tiến 
hành với cố vấn của tôi có sự hỗ-trợ của tất cả anh chị em. Đúng vậy, bằng 
vào hỗ trợ của toàn Giáo Hội, vì Giáo Hội được canh-tân bằng lời cầu và sự 
thánh thiện của mỗi tín hữu. 

 
Vì thế, tôi cám ơn anh chị em và xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho tôi và 
cho Giáo Hội, đừng để mình bị hoang mang, xáo trộn nhưng tiến bước trong 
niềm tín thác và hy vọng.” (X. Lm G. Trần Đức Anh, O.P dịch từ tin Vatican 
trên VietCatholic 08/11/2015) 
 
Lâu lắm mới thấy Đức Phanxicô phát-biểu về chuyện “công-bình” và công-

chính ở trên đời. Quả là, sống ở đời, nhiều lúc thấy có vị đã quên bẵng đi điều đó.  
Bần đạo còn nhớ ở đâu đó, trong những ngày đầu năm 1975, đã thấy có 

hiện-tượng nhà chức-trách từng lôi kẻ cắp/ăn trộm ra hiện-trường đường phố có 
đông-đảo bà con chứng-giám mà chặt ngón tay hoặc bàn tay của thủ-phạm vừa 
mắc lỗi, để răn đe hoặc làm trò tuân-giữ luật-lệ thật khắc khe.  

Ăn cắp/ăn trộm tài-sản vật-chất của người khác, thì bị thế. Thế còn, ăn trộm 
tài-sản trí-tuệ của một đạo-giáo có số người đi Đạo lên đến gần cả tỷ, thì ta chặt gì 
đây? Đức Giáo-chủ nhà mình có dám ra lệnh như thế không, đó mới là vấn-đề.  

Nay, đưa ra câu hỏi gọn/nhẹ này cốt chỉ để đề-nghị với các bạn đang đọc 
những giòng phiếm-luận này, có chút thì giờ để ta cùng nhau suy tư/nghĩ-ngợi về 
hiện-tượng công-bình/chính-trực và lòng yêu-thương trong Đạo, hoặc ngoài đời. 

Nhưng, trước khi đi vào chuyện đứng-đắn có chủ-đề, nay mời bạn và mời tôi, 
ta đi vào giòng chảy lời vàng có những lời lẽ rất “để đời”, như sau: 

 
 “Thật thế,  

làm sao sự công chính lại liên kết được với sự bất chính?  
Làm sao ánh sáng lại dung hoà được với bóng tối?  
Làm sao Đức Kitô lại hoà hợp được với Bêlia?  
Làm sao người tin  
lại chung phần được với người không tin?” 
(2Côrinthô 6: 13-15) 

 
Công-bình/chính-trực, bắt đầu bằng những ưu-tư/quan-ngại về các nhu-cầu và khát-
vọng của con người. Và rồi, nỗi-niềm ưu-tư ấy diễn rộng để giúp ta biết đến nhu-cầu 
và khát-vọng của người khác cũng như toàn-thể xã-hội, theo tổng-thể. 
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 Tổng-thể hơn cả, là gia-đình ruột thịt của mỗi người trong đó các thành-viên 
lại đã yêu-thương lẫn nhau cách đậm sâu. Thế nhưng, thực-tế ở đời vẫn có trường-
hợp: anh nọ, chị kia lại hợp ý, hợp khẩu-vị với người em nào đó trong gia-đình, hơn 
em khác. Nhất thứ, là gia-đình đông-đúc như ở Đạo Chúa. 

Cả đến bậc mẹ/cha cũng thế. Nhiều lúc, lắm khi cha hoặc mẹ lại thích yêu 
riêng bé này/em nọ hơn ai khác; chỉ vì bé biết ý của mẹ/cha nên đã nghe lời, hoặc 
tuân lệnh răm-rắp. 

Trong sống đời thực-tế, có nhiều thứ còn quan-trọng và đáng kể hơn chuyện 
công-bình/chính-trực. Công-bình và chính-trực, đặt căn-bản trên việc tôn-trọng kẻ 
khác, người khác. Nhưng, cũng không vì thế mà, để đổi lại, mình bắt-buộc người 
khác tôn-trọng mình. 

Tôn-trọng người khác, không chỉ mỗi bậc ngang hàng tức: những ngươi có 
cùng một nhu-cầu và ham muốn giống nhau. Mà, cả đến bậc trên của mình, tức: 
những người mà mình cứ tưởng, là: có quyền và có lực trên mình và người ngang 
hàng mình, kể cả các giới-chức có quyền và lực trên cả hai, hoặc mọi người. 

Về phía Đạo, có đạo-hữu lại cứ nghĩ rằng: Đấng Bề Trên là Thượng-Đế, 
Chúa Trời đôi lúc xử-sự cũng không được công-minh cho lắm. Nhất thứ, là về 
trường-hợp: tiền/của, sức khoẻ/bệnh tật hoặc tài-nguyên nhân/vật/lực. 

Người đi Đạo luôn tin vào Đức Chúa là Đấng thương-yêu mỗi người trên đời 
cách say mê, nên đã phú-ban cho mọi người sự tự do để họ vui-hưởng cuộc đời 
hầu dựng-xây thế-giới/xã-hội cách đại-độ, để mọi người sống vui, sống mạnh, sống 
đạo-hạnh với Chúa và cho Chúa. 

Thật ra thì, cuộc sống có nhau và với nhau, hoặc với Chúa là sống trong 
tương-quan chặt-chẽ với nhau. Những gì xấu-xa/tồi-tệ xảy ra với người này không 
phải là đã và sẽ không xảy đến với người khác. Thành thử, khi có ai phàn-nàn về 
chuyện xấu sao cứ xảy ra với người tốt lành mà không phải người khác? 

Công-bình/chính-trực, phải được quan-niệm như thể trong tương-quan giữa 
ta với người khác. Ta như mắc nợ một số điều nơi người khác. Công-bình và chính-
trực, chỉ có nghĩa là khi người khác và ta đều hành-xử rất ngang bằng/đồng đều, có 
tôn-trọng lẫn nhau. 

Công-bình và chính-trực, thực-sự diễn ra cách rộng rãi hơn là giữa hai người 
thôi. Nhưng, giữa nhiều người, nhiều nhóm người trong cộng-đồng nhân-loại. 

Công-bình, tuỳ-thuộc vào hệ-thống tôn-trọng và sự chính-trực với cả cộng-
đồng xã-hội nữa. Nếu ta muốn có một xã-hội công-bình, thì chính mình phải sống 
sao cho công-bình trước đã. Và cứ thế, mỗi người và mọi người đều làm giống như 
thế, tự khắc toàn xã-hội cũng sẽ làm như thế. 

Hơn nữa, công-bình sẽ không là yếu-tố độc-nhất trong đời người. Đời con 
người, có nhiều thứ và nhiều sự còn quan-trọng hơn. Trong đó, phải kể đến tình 
thương-yêu mở rộng ra cho mọi người và với mỗi người. Xã-hội nào có được sự 
yêu-thương rộng-lượng, tự khắc sẽ có công-bình/chính-trực. 

Cuối cùng thì, có thể nói: trong cuộc đời người, cũng có những chuyện tuy 
không thiết-yếu như công-bình/chính-trực, trong đối xử vì đời là một chuỗi ngày rất 
muôn hình vạn dạng. Trong đó, có chuyện quan-yếu hoặc lý-tưởng khiến mọi người 
cần để ý.  

Thế nhưng, đời người còn được điểm-tô bằng các sắc mầu khác-biệt để giúp 
người đời sống vui, sống mạnh sống thoải mái, rất dễ chịu. Trong số đó, có truyện 
kể để cười vui cho qua ngày đoạn tháng, thế thôi. Tựa như truyện kể nhẹ ở bên 
dưới: 

 
“Truyện rằng: 
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Hai người bạn thân ở chung một phòng trong lúc rảnh-rỗi ngồi nói chuyện với 
nhau, như sau: 
-Hôm qua, tao vừa rủ người em bé nhỏ đi chơi mà trong túi không có được 
đồng xu teng nào hết, thế có sợ không cơ chứ. Nhưng, tao vẫn quyết-định cứ 
rủ nó đi. 
 
Người bạn kia, hứng chí vỗ vào đùi rồi bảo: 
-Ông thật là can-đảm! 
Chẳng mấy chốc, người này lại được kể tiếp câu chuyện hơi lạ, rằng: 
-Cũng chẳng can-đảm gì đâu. Chả là, khi tới nơi, tao mới biết là trong túi quần 
mình mặc lại có một đống tiền, thế là hai đứa bọn tao tha hồ xài cho hết số 
tiền ấy, chẳng thắc mắc, bận-tâm gì hết. 
-Thế đấy. Ông Trời thường vẫn không phụ lòng người tốt bụng, ấy mà. 
-Chưa hết. Khi về đến nhà, mới phát-giác ra rằng: tao lỡ mặc nhầm quần của 
mày đấy. Thế có chết không?” 

 
 Chẳng chết ông Tây, bà Đầm nào hết. Truyện kể ở trên chỉ là chuyện hư cấu 
thuộc loại “nghe qua rồi bỏ”, cho vui đời mà thôi. Nhưng, thực-tế cuộc đời người, 
nhiều lúc cũng thấy xảy ra đôi ba chuyện thuộc loại “tréo cẳng ngỗng”, mà người 
trong cuộc nhiều lúc chẳng thấy vui. 
 Thôi thì, ta cứ coi đây là truyện hư-cấu chỉ để vui thoáng chốc. Vui rồi, nay xin 
bạn và tôi, ta về lại với nhạc-bản trích-dẫn ở trên để cùng hát chung đôi câu cho rộn 
rã, dù chỉ vài ba giây phút phù-du đọng lại trong đời mình. Vậy, bạn và tôi ta cứ hát, 
những lời rằng: 
 
 “Dù đời tàn trên cánh nhạc chơi vơi. 

Vẫn còn mong nhớ khúc yêu đời. 
Lúc bao nhiêu tiếng cười. 
Rộn ràng chảy về xuôi.  
 
Mênh mông lả ơi, thuyền về tới bến mơ rồi. 
Khoan khoan hò ơi dặt dìu trong tiếng đàn tôi. 
Mêng mông lả ơi thuyền về bát ngát hương trời. 
Khoan khoan hò ơi nhịp sầu xa vắng mà thôi! 
 
Buồm về dội nắng trên khơi. 
Bao nhiêu hoàng hôn đên cho yên vui người ơi! 
Có tiếng hát theo đàn tôi. 
Như ru như thương linh hồn đắm đuối. 
 
Mêng mông lả ơi, thuyền chờ mong gió lên trời. 
Mang theo đàn tôi chảy về đậu bến ngày mai.” 
(Phạm Duy – bđd) 
 
Ngày mai hay hôm nay, ta cứ thế mà rộn ràng để con thuyền “chờ mong gió 

lên trời”, chẳng về bến mơ hay cõi mộng rất mai ngày, trọn kiếp người. 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Vẫn cứ mong và cứ chờ 
Thuyền mình không lái 
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Chảy về bến mơ. 
    

14. “Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên” 
Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên 

Bao đêm tôi đã một mình nhớ em 
Ðêm nay tôi lại một mình.” 
(Thanh Tùng – Một Mình) 

 
(Mt 14: 26)    
 
Có lẽ, chính vì bạn cứ hát những câu như: “Bao đêm tôi đã một mình”, rồi còn thêm: 
“Đêm nay tôi lại một mình”, thế nên mới xảy ra những cảnh tượng một mình ngồi 
thấy ghê ghê, đến rợn người. 
 
Thế đó, là tâm-trạng của rất nhiều người từng thắc mắc và hỏi han đấng bậc nhà 
Đạo những chuyện tréo cẳng ngỗng như sau, thì làm sao cố Đạo biết đâu mà trả 
lời/trả vốn cho ra nhẽ. Quả là, cố Đạo người Tây ở Sydney cũng từng nghe hỏi rất 
nhiều những câu hỏi khá là vẩn vơ, khiến đức ngài ơ thờ bèn trả lời/trả vốn rất huề 
vốn như câu chuyện hỏi đáp. Thế nhưng, trước khi nghe kể, tưởng cũng nên nghe 
người nghệ-sĩ hát thêm đôi ca-từ thấm-thía, như sau: 
 
“Nhớ em vội vàng trong nắng trưa. 
Áo phơi trời đổ cơn mưa. 
Bâng khuâng khi con đang còn nhỏ. 
Tan ca bố có đón đưa. 
Nhớ em giọt mồ hôi tóc mai. 
Gió sương mòn cả hai vai. 
Ðôi chân chênh vênh con đường nhỏ. 
Nghiêng nghiêng bóng em gầy. 
Vắng em còn lại tôi với tôi. 
Lá khô mùa này lại rơi. 
Thương em mênh mông chân trời lạ. 
Bơ vơ chốn xa xôi. 
Vắng em đời còn ai với ai. 
Ngất ngây men rượu say. 
Ðêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ. 
Cô đơn, cùng với tôi về.....” 
(Thanh Tùng – bđd) 
 
“Cô đơn”, nhung nhớ và gì gì nữa, vẫn là và sẽ là những tình-tự ở đời, còn nhớ mãi 
khôn nguôi. Nói về chuyện “nhớ”, thì bần đạo bầy tôi đây là cũng nhớ đôi giòng hỏi 
đáp giữa thày/trò, cha/con trong Đạo có nhiều nỗi nhớ, rất như sau: 
 
“Thưa Cha, 
Nhiều năm qua, con đây vẫn thường nghe nhiều truyện kể về những người từng thấy 
“ma”, và có cả những vị bảo rằng mình từng nghe nhiều âm-thanh “lạ tai” thậm chí 
còn nói: họ thấy cả đồ vật di-chuyển tuỳ hứng mà chẳng có duyên-do, cớ sự gì hết. 
Vậy, người Công giáo nhìn sự việc này như thế nào? (câu hỏi nghe quen quen từ 
một giáo-dân ở huyện nhà, là giáo-xứ). 
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Và đây, lại một trả lời cũng rất quen từ một đấng bậc cũng quen thuộc ở Sydney, 
như sau: 
 
“Cả tôi nữa, cũng nghe nhiều truyện từ những người tôi quen biết lại là những người 
từng nhất quyết bảo rằng họ đã thấy “ma” ở đây đó; hoặc từng nghe nhiều âm thanh 
lạ, kể cả giọng nói của những người không xuất hiện vào lúc ấy. Hiện tượng về 
những “căn nhà ma” vì thế có lẽ cũng có một vài nền-tảng, trên thực-tế. Đây thực sự 
là vụ/việc khi hơn một người đều thấy hoặc nghe/biết cùng một chuyện. 
 
Hỏi rằng: từ câu chuyện ấy ta làm được điều gì? Thì, theo thiển ý, Giáo-hội ta cũng 
từng có những tuyên-bố chính-thức về vấn-đề này, nên tôi cũng chẳng thấy cần để 
đưa ra câu trả lời dứt khoát cho vấn đề này. Ta cũng từ đó nên rút ra điều mà mọi 
người biết được do kinh-nghiệm và do từ niềm tin của người Công-giáo. 
 
Tác giả Peter Kreedt có viết trong cuốn sách có nhan-đề là “Tất cả những gì mọi 
người cần biết về thiên-đàng, lại đã đề-cập đến chuyện “ma quái” rất kinh-hoàng. 
Ông công-nhận rằng có ba chứng cứ đáng kể về ma quái gặp thấy trong hầu hết mọi 
nền văn-hoá. Ông phân-biệt ba loại ma từng xứng-hợp với kinh-nghiệm chung của 
nhiều người mà tôi từng nói đến. 
 
Thứ nhất, có loại ma được qui về câu hỏi mà anh/chị đưa ra, đó là: các hồn ma thấy 
được nhưng khá mờ mịt lại không có thân-xác thể-chất đột nhiên xuất-hiện hoặc 
biến mất. Có lúc, hồn ma ấy được bảo là có dáng dấp đàn ông hoặc phụ nữ, và có 
độ tuổi nào đó khá đặc biệt, kể cả con nít. 
 
Tác giả Kreeft nghĩ rằng: có thể là, thần-hồn của người phàm xác thịt vẫn còn tồn tại 
nơi luyện ngục và vẫn còn một số công việc chưa hoàn tất trên trái đất. Có thể là, 
những thần hồn ấy đã sống hoặc chết ngay tại địa-điểm chúng xuất-hiện. Chẳng có 
gì gọi được là ác-thần/sự dữ khi ta nói về các “thần hồn” ấy, dù có làm cho người 
chứng kiến cảnh-tượng này, thấy hãi sợ. 
 
Thật ta không thể cắt-nghĩa được tại sao các “hồn” ấy lại được phép xuất-hiện trên 
cõi trần này, nhưng có quá nhiều truyện kể để xua đuổi chúng để đầu óc con người 
khỏi bận tâm. Cũng có thể, Thiên-Chúa có lý do nào đó cho phép các “thần hồn” này 
được xuất-hiện. Một trong các lý-do có thể hiểu được, đó là: việc cho phép như thế 
cố để làm người bắt gặp thấy mủi lòng rồi còn biết đường mà cầu-nguyện cho họ, 
hoặc dạy cho họ một vài bài học. 
 
Thứ hai nữa, là: các hồn ma mang dáng dữ-tợn có thể xuất tự hoả-ngục, cũng không 
chừng. Tôi có nghe một số người bảo rằng họ từng thấy đám quỉ dữ mang hình-hài 
rất khác biệt và tôi không có lý-do gì để nghi ngờ sự thật mà nói ra. 
 
Cùng một loại như thế, có thể gộp chung vào đó các thần hồn được hiện lên trong 
các buổi lễ hoặc nghi-thức nào khác rất ngoại thường. Bởi, Satan có thể dính-dự vào 
các buổi ấy, nên Giáo-hội từng dựa vào Kinh thánh (như ở sách Đệ Nhị Luật đoạn 
18 câu 9-13) từng cảnh giác các tín-hữu mình đừng nên dính-dấp vào buổi ấy. 
 
Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo có dạy rằng: “Mọi hình-thức bói toán nói tiên-tri 
đều phải được loại bỏ: chạy đến với Satan hoặc ma quái, quỉ thần để nhờ cậy, hoặc 
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gọi hồn người chết hoặc “cầu cơ” này khác để bảo rằng “sức mạnh thần-kỳ ấy có 
phép thần thông đoán được tương lai con người” luôn là chuyện sai trái, đầy dối trá. 
 
Lại nữa, tra-cứu, đoán ý tử vi đẩu số, chiêm-tinh, coi chỉ tay, giải-đoán điềm thiêng 
dấu lạ, cùng các hiện-tượng giải-đoán tương lai mai ngày, rồi chạy đến với môi-giới 
tất cả đều che đậy một khát-vọng có quyền-phép trên cả thời-gian, lịch-sử để phân 
tách kết cuộc những người khác, cùng thu-phục các quyền-uy thế-lực tiềm ẩm ở bên 
dưới. Tất cả những thứ như thế đều trái với niềm vinh-dự, sự tôn-trọng và kính sợ 
những gì ta mắc nợ chỉ mình Thiên-Chúa, thôi.” (X. GLHTCG đoạn 2116) 
 
Trường hợp có sự việc các đồ vật di chuyển gây tiếng động hoặc tiếng ồn lạ lùng mà 
không có nguyên nhân rõ ràng dứt khoát do hồn ma phối hợp với Satan tạo ra. 
Thánh Gioan Vianney, Cha xứ họ Ars, thường nghe thấy tiếng động của tủ 
giường/bàn ghế và tiếng động lạ kỳ trong nhà về đêm, và thánh-nhân biết chắc chắn 
rằng quỉ dữ đang làm việc để ngài lo ra chia trí trong công-cuộc thừa-tác đầy kết quả 
ở toà giải tội. 
 
Nếu ai trải-nghiệm cũng một hiện-tượng như thế trong nhà mình, thì tốt nhất nên tìm 
một linh-mục hoặc ngay đến đấng trừ tà ở giáo-phận mình mà xin chúc lành hoặc 
làm phép trừ tà cho căn nhà của mình. 
 
Thứ ba là, có những truyện kể về sự xuất-hiện của các bậc hiển-thánh hoặc người 
thân đã chết, thông thường là các thành-viên trong gia-đình mình từng được công-
nhận là các vị này có biệt-tài như thế. Nhưng, các ngài không làm ai hãi sợ, đúng ra 
là tạo sự ủi-an và hy-vọng cho người thân của mình, thôi. Đôi lúc, thành-viên gia-
đình đã quá cố, các thiên thần hoặc các bậc hiển-thánh có thể cũng xuất-hiện khi có 
người thân yêu khác trong gia đình đang đi dần vào chỗ chết, có lẽ để an ủi người 
sắp chết hoặc tháp-tùng họ đi vào cuộc sống đời sau. Đây, lại là vấn-đề của linh-hồn 
hoặc những vị đang ở chốn thiên cung. 
 
Nói chung thì, khi các trải-nghiệm của con người đưa ra quá nhiều truyện kể về bóng 
mờ của các bản-thể linh-thiêng xuất-hiện, một số trong đó được gọi là “hồn ma”, thì 
cũng không có lý-do gì để ngờ-vực tính chân-thực của các vị này. 
 
Do bởi các sự việc như thế thỉnh thoảng mới xảy ra, thì cũng không nên sợ họ. Giả 
như có ai trong chúng ta lần đầu thấy loại “hồn ma” nói trên xuất-hiện, thì cũng nên 
cầu-nguyện cho linh-hồn của người vừa hiện hình và cũng lẽ cũng nên lấy nước 
thánh rảy lên nơi chỗ vị ấy xuất hiện, thật mới đúng.” (X. Lm John Flader, Church 
and ghosts, The Catholic Weekly 18/01/2009, Question Time, tr.10) 
 
“Thần hồn” hiện ra, lại cũng giông giống lời ca hôm nào, những hát rằng: “Cô đơn, 
cùng với tôi về”, và cũng có thể là lời đề-nghị tôi và bạn, ta quay về với vùng trời câu 
truyện kể khá đáng kể về tâm-trạng cô đơn nhưng không diệu vợi của cuộc đời, 
cũng rất người. 
 
“Cô đơn, cùng với tôi về” còn gợi nhớ câu truyện kể về “Ông Lão Kỳ Lạ” đọc được ở 
trên mạng thấy có nghĩa, bèn trích lại đây để bạn và tôi cùng thưởng-thức rồi sẽ 
tính. Câu truyện được kể như sau: 
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“Lần đầu tiên tôi nghe về lão là mùa Giáng Sinh 1990. Chiều 24 tháng 12 năm ấy, tôi 
lên thăm bạn ở thành phố Lausanne. Chúng tôi rủ nhau đi phố sắm sửa vài món quà 
cho bữa tiệc thân hữu gặp nhau. Phố xá lạnh lẽo và vắng lặng lắm vì đa số mọi 
người đã đều đi về đoàn tụ với gia đình. Trời lất phất đổ tuyết, gợi cho lữ khách, tùy 
tâm trạng, mà cảm thấy lãng mạn hay cô đơn kinh khiếp.  
 
Với tôi, năm ấy thật buồn, vì ba mẹ tôi đi Hoa Kỳ thăm bạn, còn tôi vì phải lo học thi 
cho học kỳ mùa Đông, nên không đi theo được. Ở lại xứ cao nguyên sương mù, gió 
lạnh trong mùa Giáng Sinh lê thê quả là một chuyện cô đơn khó chịu. May mà còn 
có bạn bè dễ thương. Họ làm tiệc mời tôi và qua đó cũng ấm lòng người viễn xứ!  
 
Khi ở phố về, chúng tôi chọn đường tắt nên đi ngang qua một chiếc cầu rất dài, bắc 
lắt lẻo trên ghềnh đá, đứng trên thành cầu nhìn xuống dưới người yếu bóng vía dễ bị 
xây xẩm vì chiều sâu hun hút hiểm trở. Người bạn đi chung chợt giật tay tôi chỉ một 
túp lều vải được dựng ngay bên cạnh đầu cầu. Tôi hơi ngạc nhiên, vì mùa này 
không phải là mùa để người ta cắm trại nơi đây! Bạn tôi kể rằng từ 20 năm nay, mỗi 
năm cứ đến mùa Giáng Sinh lại có ông già đến đây cắm trại.  
 
Tôi ngạc nhiên hỏi lý do. Bạn tôi cho biết chiếc cầu này là nơi quyến rũ nhiều người 
cứ đến mùa Giáng Sinh ra nhảy cầu tự tử. Vì mùa Giáng Sinh ở Thụy Sĩ buồn quá, 
những người sống cô đơn thường bị cơn trầm cảm (Depression) hành hạ nên dễ tìm 
cái chết. 20 năm qua, người đàn ông đã cắm trại ở đầu cầu, nếu thấy ai một mình 
đứng trên cầu, lập tức ông bước tới nói chuyện khuyên nhủ. Trong lều của ông 
thường có rượu chát, chocolade và vài món quà nho nhỏ. Người có ý định tự tử 
thường được ông mời vào lều cho uống rượu tâm tình, cho đến khi người đó bỏ ý 
định quyên sinh.  
 
Trước khi rời khỏi lều, thể nào họ cũng được ông cho món quà có ý nghĩa, với số 
điện thoại để sau đó cần người nói chuyện thì tìm ông. Ông làm việc âm thầm và 
không nhờ bất cứ hội đoàn nào giúp sức. Nghe lời kể của bạn tôi, tôi xúc động lắm, 
thật không ngờ giữa cuộc sống có quá nhiều bon chen, tranh giật lại có Tâm Bồ Tát 
hiện hành. Tôi kéo bạn tôi đi về phía lều của ông lão và tỏ ý muốn nói chuyện. Ông 
lão mở cửa lều, mời chúng tôi vào. Đó là một người đàn ông có dáng người khắc 
khổ, tuổi khoảng trên dưới 70 tuổi, gương mặt đầy từ ái. Trong căn lều thiết trí rất 
đơn giản, có tấm thảm trải cho ấm và một lò than nho nhỏ bên cạnh để sưởi, nấu trà, 
cafê và thức ăn.  
 
Ông lão hỏi chúng tôi sao lại đứng trên cầu bàn luận lâu vậy, giữa thời tiết giá lạnh 
trong buổi chiều Noël? Tôi kể ông nghe về cảm nhận của mình khi biết chuyện và vô 
cùng tán thán hạnh nguyện của ông. Ông lão mỉm cười:  
-Thì sống trong đời, ta có thể làm được việc gì tốt cho người khác thì phải cố gắng 
thôi!“ Ông cũng cho biết thêm: có nhiều người oán trách tôi vì tôi bắt họ tiếp tục sống 
để chịu khổ!  
 
Chúng tôi nói chuyện với nhau khoảng 1 giờ đồng hồ về nhiều đề tài rất tương đắc, 
ông lão rất thông thái, rất tế nhị và khi nói chuyện có sức thuyết phục rất cao. Sau đó 
chúng tôi từ giã ông để trở về lo bữa tiệc buổi tối.  
 



100 
 

Từ đó, thỉnh thoảng tôi gọi điện thoại nói chuyện với ông. Tình bạn giữa chúng tôi 
nảy nở và trở nên thân thiết. Ông tên Peter Dupont, tuổi đã 72 và sống một mình cô 
độc. Tôi cũng ngạc nhiên không hiểu tại sao ông không có gia đình. Ông bảo: 
-Khi trước tôi cũng có bà mẹ nữa, vì phụng dưỡng mẹ nên tôi chẳng lập gia đình, 
ngày tháng qua đi, trở thành người già khi nào không biết.”  
 
Ông làm việc tại ngân hàng X với nhiệm vụ chuyển thư từ tài liệu từ văn phòng này 
tới văn phòng khác. Ông không bao giờ nghỉ, trong suốt 40 năm làm việc tại đây. Khi 
mẹ ông qua đời trong đêm, ông đến xin phép ban giám đốc cho ông được nghỉ nửa 
ngày. Ông giám đốc ngạc nhiên thấy ông xin nghỉ, hỏi lý do mới biết đêm qua mẹ 
ông qua đời. Ông giám đốc kêu trời và bắt ông nghỉ 1 tuần ở nhà lo mọi chuyện. Sau 
3 ngày, ông gọi điện thoại xin cho ông đi làm lại kẻo không ông cũng sẽ „chết“ như 
bà mẹ của ông mất, nếu người ta còn bắt ông ở nhà!  
 
Quả thật tôi không thể hiểu được tại sao có người ham mê công việc đến thế, ông 
lão trả lời những thắc mắc của tôi rằng:  
-Ta được sống trong xã hội đầy đủ thế này, ta nợ biết bao nhiêu người, nếu không 
làm việc để trả lại những ân nghĩa ta vay, thời ta nợ đến bao giờ mới trả nổi!?“ Tôi 
giật mình vì lý luận của ông rất gần với tư tưởng Bồ Tát Đạo của Phật Giáo đại thừa, 
trong khi ông là KiTô-Hữu. 
  
Với thời gian, chúng tôi khám phá ra ông Dupont cũng chính là khách hàng ở nhà 
bank nơi bạn tôi làm việc, mặc dù cũng làm việc cho nhà bank, song nhà bank nơi 
ông làm việc thuộc nhà ngành quản trị gia tài, trong khi ông chưa giàu có để có 
trương mục tại ngân hàng đó.  
 
Ông biết bạn tôi và rất tin tưởng khi có chuyện gì có liên quan đến ngân hàng tiền 
bạc.  
 
Thời gian trôi đi, đã 14 năm kể từ ngày tôi quen ông Dupont. Hàng năm ông vẫn đến 
cắm trại bên cầu, dù rằng tuổi ông đã quá cao và yếu nhiều. Rất nhiều người biết về 
ông, có những bài phóng sự hay chương trình truyền hình nói về ông, song chưa 
bao giờ những thứ ấy khiến ông để ý! Ông thường tỏ ra khó chịu khi người ta tới 
quay phim, phỏng vấn ông.  
 
Hôm qua, tôi nhận được điện thoại của bạn tôi, tôi đã lặng người đi khi nghe tin ông 
đã vừa giã biệt cõi đời! Cảm động nhất là trước ngày ông mất, ông nhờ người đẩy xe 
lăn cho ông tới ngân hàng gặp bạn tôi (sau cơn bệnh cách đây 3 tháng, ông không 
đi lại được nữa, mà phải ngồi xe lăn), ông mang tất cả các hoá đơn thuế nhà, thuế 
đất, bill điện nước theo và yêu cầu bạn tôi thanh toán giúp ông. Ông bảo:  
-Ta biết ta sắp ra đi, nay nhờ anh giúp trang trải hết những nợ nần còn sót lại này, ta 
không muốn còn phải nợ nần gì khi giã biệt cõi trần.”  
 
Ông không có nhiều tiền trong trương mục, nhưng sau khi thanh toán còn lại một 
chút, bạn tôi hỏi ông muốn làm gì, ông bảo làm gì cũng được, song ông có người 
cháu họ xa, hiện cũng đã 70 tuổi, nếu số tiền còn lại đó sau khi ông qua đời, được 
chuyển cho người cháu với lời nhắn nhủ là: “Giáng Sinh năm nay, ráng thay ông, 
một năm cũng được ra cầu Lausanne cắm trại cứu người, thì ông sẽ mỉm cười thanh 
thản ở bên kia thế giới“  
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Chỉ vậy, hai ngày sau đó ông ra đi thanh thản tại bệnh viện gần nhà.  
Một vị Bồ Tát bằng xương bằng thịt đã âm thầm đến và đi, không để lại dấu vết! Tôi 
không đi dự tang lễ của ông được, nhưng nghe đâu rất đông người tham dự! Có 
nhiều người được ông cứu từ 30 năm về trước cũng mang gia đình con cháu tới tiễn 
ông.  
 
Mùa thu … vắng lặng và buồn quá! Chiếc lá vàng rơi để trở về với cát bụi … tăng 
thêm chất màu mỡ cho đất. Một đóng góp cuối cùng! Ông lão kỳ lạ kia cũng vậy!” 
(Quảng Diệu Trần Bảo Toàn - Mùa Vu Lan 2548)  
 
Với tác giả truyện kể, thì: “mùa thu… vắng lặng và buồn quá!…” nhưng như thế vẫn 
chưa hẳn là chuyện ma quái hay ma quỉ, rất buồn tênh. Lại cũng có những chuyện 
buồn tênh, nhưng chẳng là ma quỉ hay ma mãnh gì hết, vẫn nên nghe: 
 
“Học lớp 12, tôi không có thời gian về nhà xin tiền ba như 2 năm trước. Vì thế, tôi 
viết thư cho ba rồi ba đích thân lên đưa cho tôi.  
Từ nhà đến chỗ tôi trọ học chừng 15 km. Nhà nghèo không có xe máy, ba phải đi xe 
đạp. Chiếc xe gầy giống ba…  
Cuối năm, làm hồ sơ thi đại học, tôi lại nhắn ba. Lần này, sau khi đưa cho tôi một 
trăm ngàn, ba hỏi:  
- "Có dư đồng nào không con?".  
Tôi đáp:  
- "Còn dư bốn ngàn ba ạ".  
Ba nói tiếp:  
- "Cho ba bớt hai ngàn, để lát về, xe có hư như lần trước thì có tiền mà sửa".  
Ba về, tôi đứng đó, nước mắt rưng rưng.” (Truyện về Ba, do người viết không ký tên 
là tác giả) 
 
Và một truyện kể khác, về “má” cũng không tên người viết như sau: 
 
“Ba hay má, vẫn cứ là những ma và quái âm thầm sống trong đời người làm gì có 
ma quỉ. Chỉ có ma, khi “Ba” và “Má” không chịu sống thân phận của má, của Ba của 
con người nhiều phận buồn. 
 
Má hay Ba, vẫn không là “Ma” hay “quái quỉ” gì, chỉ là con người đích-thực sống 
cuộc đời buồn như “ma” mà thôi.” 
 
Thế đó, là chuyện đời cũng nên phiếm hoài, phiếm mãi để rồi sẽ nhận ra rằng: đời 
người, chỉ một chuyện phiếm rất sương sương nhưng không “vô thường”, rất xưa 
nay. 
 
Thế đó, là câu chuyện “phiếm” đời người nói mãi không nguôi. Và không hết. Nói gì 
thì nói, chớ nên nói chuyện ma quái hoặc quỉ mà để rồi tất cả cũng trở-thành quái 
quỉ đến độ “trẻ không tha, già không thương”, là như thế. 
 
Nói hoài nói mãi một chuyện phiếm, rồi cũng đến lúc ta nên dừng lại để về với ngôi 
vườn thượng uyển có những lời vàng rồi theo đó mà sống cùng, sống với nhau, cho 
nhau hạnh phúc miên trường, không sợ hãi. Lời rằng: 
 
“Vào khoảng canh tư,  
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Ngài đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 
Thấy Ngài đi trên mặt biển,  
các ông hoảng hốt bảo nhau:  
"Ma đấy!",  
và sợ hãi la lên.  
Đức Giêsu liền bảo các ông:  
"Hãy yên tâm,  
chính Thầy đây,  
đừng sợ!" 
(Mt 14: 26)    
 
Thế đấy là Ngài, vậy mà môn đệ cứ tưởng là “Ma!” Thế còn, ma kia, quỉ nọ mà 
người người lại cứ nghĩ là người. Người hay ma, ma hay người, vẫn chỉ là quan-
niệm mà nhiều người còn nghĩ đến, mãi hôm nay. 
 
Và, hôm nay xin trở về với đời thường để còn sống những chuỗi ngày còn lại cũng 
rất người, như người người, ở trong đời. 
 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Chưa từng gặp thứ ma mãnh  
hoặc quỉ ma nào hết. 
mà chỉ là  
những người không thuộc loại  
“quỉ tha ma bắt”,  
mà thôi.  
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15. “Em nghe chăng từng đêm 

bao cung tơ dịu êm 
bao câu ca gọi ai về bên nắng mai 

Trong không gian lặng im anh rung lên nhịp tim…” 
(Nguyễn Trung Cang – Về với Yêu Thương) 

(2Ti 2: 3-10) 
 
“Về với yêu thương” mà lại hỏi: “Em nghe chăng từng đêm…?” phải chăng đây là lời 
gọi/hỏi gửi đến với mọi người? Thời hôm nay, ít có ai chịu nghe lời ới/gọi rất như 
thế. Ít chịu nghe, không phải chỉ vì “trong không gian lặng im anh rung lên nhịp 
tim…” cho bằng anh cứ gọi và hát những lời dịu êm sau đây: 
 
“Em ơi phương trời nao về mau hỡi em! 
Quay về mau! 
Vượt những giông tố u ám bao phủ đêm đen tình vẫn sáng 
Vượt những đau đớn tan nát trăn trối chia xa tình vẫn sống 
Hãy lướt qua giữa đêm tôi, 
Mưa gió em ơi! Tìm lại nhau 
Hình bóng em vẫn rực rỡ mãi mãi không gian và thời gian.” 
(Nguyễn Trung Cang – bđd) 
 
Thật ra thì, lời “ới gọi” của em hay của ai hôm nay, còn là lời trần tình được kể lể 
nhiều ở các câu truyện nhè nhẹ dung làm dẫn-nhập như sau:  
 

“Anh Tám mới xin được chân thư-ký cho một công-ty xuất-nhập-cảng ở 
Sàigòn. Bữa đó, có ông đại-diện bên Mỹ sang thăm. Vì bận nhiều việc, nên 
ông chủ sai anh Tám dẫn ông khách Mỹ đi tham quan thành phố. Vì vốn liếng 
tiếng Anh còn nghèo nàn, nên anh Tám phải vận-dụng trí khôn tối-đa. Khi đi 
qua đài chiến sĩ trận vong, anh nói: America and Vietnam “pằng pằng”, people 
die here. Khi đi qua Bệnh viện Từ Dũ, anh vừa cười vừa nói: man and woman 
in love also “pằng pằng” here, and baby was born… 

 
Câu truyện đầy “hư cấu” ở trên, kể ra đây chỉ cốt để tạo niềm vui cho nhau trong vài 
ba phút phù du, hoặc làm lời giới thiệu cho một chủ đề thần-học khô-cứng được bàn 
mãi không dứt. Tuy nhiên, có bàn nhiều và dài giòng không ít cũng đâu bằng một 
đề-nghị ta đi vào nhận-định không dài để rồi, ta cứ thế mà thực-hiện những điều 
mình quyết-tâm. Nhận-định hôm này, tựa hồ lời căn-dặn của người đi trước từng 
nhắn nhủ, như sau:   
 
“Cuộc đời quá ngắn ngủi.  
Đừng phí thì giờ ghét bỏ ai làm gì. 
Hãy chôn quá khứ để hiện tại không bị xáo trộn. 
Đừng đem đời mình so với ai đó;  
đời mỗi người mỗi khác 
Mọi chuyện ở đời có thể thay đổi trong chớp mắt.  
Bạn không cần thắng trong mọi cuộc tranh luận.  
Hãy chấp nhận bất đồng. 
Khóc cũng tốt, nhất thứ là khi cùng khóc với bạn bè. 
Hãy hít thở cho sâu hầu giúp tinh thần mình được ổn-định. 
Hãy gạt bỏ những gì vô ích, xấu xa, buồn bã. 



104 
 

Điều gì không giết được ta sẽ làm ta mạnh mẽ hơn. 
Ngày hôm nay là ngày đặc biệt, ta phải tận hưởng. 
Đừng tin rằng mình lúc nào cũng đúng.  
Phải có đầu óc cỏ̉i mỏ̉, mới được.  
Hãy tha thứ tất cả cho mọi người.  
Đừng bận tâm về nhận xét của ai đó nói về mình. 
Nhường nhịn một chút cũng không sao. 
Tuy nhiên, tình thế dù tốt xấu, rồi cũng đổi thay thôi. 
Đừng quá nghiêm khắc với bản thân.  
Không ai làm vậy hết. 
Hãy buông con cái khi chúng trưởng thành.  
Chúng đã có cuộc sống riêng. 
Thời gian hàn gắn mọi sự.  
Hãy để cho thời gian có thì giờ mà hàn gắn bạn.” (Lời nhắn bắt gặp ở trên mạng) 
      
Gặp đâu mà chẳng là gặp, dù ta có gặp ở chốn “nợ đời” rất mới nay có đủ mọi thứ. 
Những thứ như chuyện lân la, bàn ra/tán vào cho hết thì giờ, rồi đến những chuyện 
nghiêm túc, vẫn không thiếu. Ngay đến chuyện lạ đời của nhiều người ở nhà Đạo 
hay ngoài đời, nghe không hết.  
 
Chuyện nhà Đạo lâu rày thấy lạ, nhưng nếu cứ nghe đi/nghe lại, nghe hoài/nghe mãi 
rồi cũng thành chuyện nghe quen quen, chẳng còn gì là lạ cả; bởi lẽ, mọi sự/mọi 
việc đều được bàn rất kỹ như câu chuyện phấn-đấu chống mọi thứ xấu xa, từ một 
bà mẹ trẻ ở báo đạo sau đây: 
 
“Khi cháu bé của tôi bắt đầu chập-hững biết đi, tôi có được cái may là bỏ lại đằng 
sau những đêm dài thao-thức, rất mất ngủ. Tuy nhiên, có một đêm, chừng như vào 
tối thứ ba thì phải, đêm ấy tôi lại cảm thấy tuyệt vời, không chê vào đâu được. Tôi 
thức giấc đến cả tiếng đồng hồ rồi, nhưng vẫn nằm đó nghe đủ mọi tiếng động, từ 
tiếng xe chạy ngoài đường cho đến tiếng thở đều đặn của mấy cháu bé nằm sát 
ngay bên.  
 
Thật không ngờ, sao con trẻ lại om sòm/ầm ỹ cả khi ngủ nghỉ đến như thế! Trong 
giấc ngủ cũng thế, bọn trẻ cứ lầm rầm nói mãi không dứt. Hết nói, chúng lại còn 
quăng-quật mình mẩy đạp chân/đập tay vào bức tường mỏng hoặc vào cạnh giường 
đến độ tôi phải chảy nước mắt, tội-nghiệp chúng.         
 
Ban đầu, tôi không tài nào ngủ được vì bị phấn-kích đến độ cứ muốn ghi lại trong 
đầu những gì mình nghe thấy và đầu óc tôi cứ rì rầm đủ mọi ý. Lúc đó, tôi lại bắt đầu 
ngờ-vực chính mình. Tôi những tưởng rằng các ý-tưởng tôi mang trong đầu không 
có gì là cao đẹp, bởi phần lớn trước đó, chúng đều được người khác thực-hiện cả 
rồi; và chuyện này chỉ làm tôi mất thì giờ vô ích khi tôi còn nhiều quá chuyện quan-
trọng hơn để thực-hiện.  
 
Ví dụ thử xem đó là những gì ư? Tôi cũng đã tự hỏi lòng mình như thế. Thế rồi, một 
làn sóng toàn những điều tiêu-cực đập mạnh vào đầu tôi. Và cứ thế, tiếp tục rất 
nhiều thứ. Chẳng hạn như, cả một loạt kinh cầu gồm toàn những việc mà tôi quên 
lãng bấu lâu nay; hoặc sai sót và đại loại giống như âm vang của một số sự/việc mà 
tôi đã làm hư hoặc đạt kết quả xấu hoặc chẳng làm được gì trong quãng đường dài 
cả một đời người.  
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Dường như với tôi, như là tôi cứ nằm dài ra đó trong khi gia đình nhỏ của tôi đang có 
rất nhiều vấn-đề nghiêm-trọng mà không nghĩ được xem nên bắt đầu từ đâu để giải 
quyết chúng. Nói tóm, có những việc hoàn toàn vượt quá đầu người và biến đi đâu 
không biết. 
 
Tôi biết rằng chống cự lại những lời kết tội như thế cũng chẳng giúp tôi trở về với 
giấc ngủ. Tôi chỉ muốn tập trung hít thở và xa rời các tư-tưởng ấy, không để cho 
chúng ảnh hưởng trên cảm xúc của tôi, nên chỉ muốn nằm im và rơi vào giấc ngủ và 
cuối cùng tôi cũng lơ mơ chỉ vài tiếng đồng hồ rất ngắn trước khi mặt trời mọc. 
 
Khi thức giấc trở dậy, đã là Thứ Tư Lễ Tro. Tôi thấy mệt mỏi bực bõ vì mất ngủ 
nhưng các bóng ma lờ mờ khủng khiếp kia cũng đã hoàn toàn biến mất. Tôi cảm 
thấy hài lòng bắt đầu đi vào mùa Chay tịnh và chuẩn bị cho lễ Phục Sinh. Đây là thời 
gian tôi thích nhất trong cả năm phụng vụ. 
 
Với ánh sáng ban ngày tôi có lại được các suy-nghĩ quân-bình như mọi lúc. Đúng là 
như thế. Tôi từng có một số vấn-đề và gia đình tôi cũng có nhiều vấn-đề mà nhà nào 
chẳng có như thế chứ? Bởi, chúng là một phần của cuộc sống và cũng là phương 
tiện để sống và tăng-trưởng. Và với ân huệ Chúa ban, có sự trợ giúp của gia đình, 
bạn bè thân-thiết và cả đến cộng-đồng mà tôi tham-gia dự phần, chúng tôi biết rằng 
mình đã được chúc phúc rất nhiều. 
 
Cuộc phấn-đấu diễn tiến vào ban đêm lại đã trở-thành mãnh-liệt. Có lúc nó trở-thành 
một thứ cơn kích bốc về tinh-thần có liên quan đến những ngày khởi đầu mùa Chay 
kiêng. Phải chăng tôi rơi vào chốn ngủ vùi hoặc từng có cơn ác mộng nào đó? Có 
phải là tôi đang bị suy nhược tận bên trong dù tôi vẫn thấy là mình khỏe mạnh và hài 
lòng với cuộc sống? 
 
Tôi thật cũng chẳng rõ. Nhưng sáng hôm sau trong lúc tôi cảm thấy quá mệt nên 
quơ vội vài thứ vặt vãnh rồi lái xe chạy thẳng đến nhà thờ cho kịp lễ. Tôi nhập bọn 
vào thánh lễ dành cho học sinh lớp lớn, xem ra các em rất lấy làm thích thú khi bỏ 
tiền vào đợt đầu mà tôi quên bẵng đi mất: 
 
“Ôi lạy Chúa! Xin ban thêm ơn để chúng con bắt đầu việc chay kiêng như Luật định 
và nhờ đó chúng con có thể ra tay chống trả thần-linh ma quái và được trang-bị bằng 
thứ vũ-khí biết tự-chế. Chúng con cầu cùng Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, 
Chúa chúng con Đấng đang sống và ngự trị bên Chúa cùng với Chúa Thánh Thần 
làm Một Đức Chúa mãi đến trọn đời.” 
 
Thần-linh ma quái có thật. Dĩ nhiên là thế. Quả là sai lầm nếu ta bảo rằng thần-
linh/ma quái chẳng quấy phá ta vì ta chỉ là người phàm bé nhỏ, chẳng ra gì. Chắc 
chắn là, tất cả những ai từng được thanh-tẩy đều là đối-tượng đầu của chúng, đặc 
biệt là trong mùa Chay kiêng lành thánh trong lúc mọi người chúng ta tập-trung 
nhiều vào Thiên-Chúa chứ không vào chính con người chúng ta.                     
 
Thành ra, cuộc chiến-đấu suốt 40 ngày trong Mùa này, chống trả lại mọi xu-hướng 
của riêng mình nghiêng về tội lỗi và chống lại sự hiện-hữu của đám ma-quái ấy 
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Thế nhưng, cuộc chiến này chỉ thành-đạt không vì mình quyết tham-gia chiến-đấu 
chống lại ba thù cùng những mánh lới quỷ quyệt của chúng mà phải hướng nhiều 
hơn nữa vào tình thương hết mọi người như thánh Phaolô từng nói một cách rất quả 
quyết rằng: “Giả như có Chúa ở với ta thì ai dám chống lại ta đây.” (X. Marilyn 
Rodrigues, Battling against sin, evil, The Catholic Weekly 16/4/2014, tr. 9) 
 
Chống trả mọi hình-thức ma mãnh/quái quỉ lại có sự trợ giúp của Đức Chúa, đúng là 
sự thật hiển-nhiên ai cũng trải-nghiệm. Chắc chắn, đó là trải-nghiệm lớn mà mỗi 
người trong ta từng biết đến trong chuỗi ngày dài cuộc đời. Chí ít là những trải-
nghiệm riêng-tư cứ lặp lại nhiều lúc. Bởi, cuộc đời người không chỉ gồm chuỗi ngày 
dịu êm, nhưng vẫn có cơn sóng triền miên vỗ cạnh thuyền.        
 
Đó là điều được đấng thánh-hiền từng quả quyết, rất như sau: 
 
“Vì Tin Mừng, tôi chịu khổ,  
tôi còn phải mang cả xiềng xích như một tên gian phi.  
Nhưng lời Thiên Chúa đâu bị xiềng xích!  
Bởi vậy, tôi cam chịu mọi sự,  
để mưu ích cho những người Thiên Chúa đã chọn,  
để họ cũng đạt tới ơn cứu độ trong Đức Kitô Giêsu,  
và được hưởng vinh quang muôn đời.” 
(2Ti 2: 3-10) 
 
Có chịu đựng mọi khổ đau trong cuộc sống, mới cảm-nhận được mối phúc-hạnh mà 
đấng thánh từng nói đến. Cũng thế, trong cuộc đời người, lại cũng có tình-huống 
khiến người người cảm nghiệm được ý-nghĩa của cuộc sống phúc hạnh một đời 
người. 
 
Nói theo lý-thuyết cũng đâu bằng nói bằng kinh-nghiệm chiến-đấu với những cơn 
nóng giận để rồi hối-hận, ray rứt mãi như nhiều người đã kể những truyện như sau: 
 
“Truyện rằng: 
Một buổi tối mùa đông, chúng tôi ngồi trước lò sưởi, trong một căn buồng ấm áp. Tự 
nhiên trong câu chuyện, một người nói đến những cơn giận tự nhiên đến tràn ngập 
cả tâm hồn ta và có khi gây nên nhiều cái kết quả không hay. Rồi mỗi người đều bày 
tỏ ý kiến riêng của mình. 
 
Anh Thanh, từ nãy đến giờ vẫn lặng yên có vẻ trầm ngâm, cất tiếng nói: 
-Sự giận dữ có thể sai khiến ta làm những việc nhỏ nhen không ai ngờ. Tôi biết hơn 
ai hết, vì chính tôi đã trải qua sự đó. Tôi sẽ kể các anh nghe một câu chuyện mà cái 
kỷ niệm còn in sâu trong trí nhớ tôi. 
 
Cũng một buổi chiều mùa đông như hôm nay, tôi ở tòa báo ra về, trong lòng chán 
nản và buồn bực. Có những ngày mà tự nhiên không hiểu tại sao, ta thấy khó chịu, 
và hay gắt gỏng, không muốn làm việc gì. Tôi đang ở vào một ngày như thế mà 
chiều trời hôm ấy lại ảm đạm và rét mướt càng khiến cho cảm giác đó rõ rệt hơn. 
 
Tôi đi vài bước trên con đường phố vắng người. Một cái xe tay đằng xa đi lại, anh 
phu xe co ro vì rét, hai tay giấu dưới manh áo tơi tàn. Theo lệ như mọi khi, tôi mặc 
cả: 
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-Xe đi không? Bốn xu về gần nhà bò Yên Phụ. 
-Thầy cho sáu xu. 
-Không, bốn xu là đúng giá rồi. 
 
Tôi vừa nói vừa bước đi. Người phu xe đã có tuổi, cứ kéo cái xe theo sau tôi mà lẩm 
bẩm: "Bốn đồng xu từ đây về nhà bò". Cái tiếng nhà bò anh ta nhắc đi nhắc lại làm 
cho tôi khó chịu. Tôi biết đó là một cách của các phu xe cứ đi theo sau khách để làm 
cho người ta bực tức, tôi lại càng ghét và quay lại gắt: 
-Có đi hay không thì thôi! Đừng có theo sau người ta mà lải nhải. 
Thấy tôi gắt, người phu xe đứng lại, không dám theo nữa. Nhưng để tôi đi một quãng 
xa, anh ta ới gọi: 
-Lại đây đi mà. 
 
Rồi anh ta hạ càng xe xuống, cứ đứng yên chỗ ấy đợi chứ không kéo lại phía tôi. Cái 
cử chỉ ấy làm tôi sinh ghét thêm, đã toan không đi, nhưng lúc ấy không có cái xe nào 
khác. Tôi giận dữ bước mạnh lên xe, vừa mắng: 
-Anh thật là lắm chuyện, không đi ngay lai còn vẽ. 
Anh xe cãi lại: 
-Từ đây về đấy thầy cho được bốn đồng xu thật rẻ quá! 
-Thì ai bảo anh đi? Không có tôi đã gọi xe khác. 
 
Người phu xe khẽ thở dài, yên lặng nhấc xe lên. Lúc bấy giờ tôi mới ngả mình ra 
phía sau, nhưng thấy cái đệm cứng như gỗ đập vào lưng, tôi cúi xuống bên nhìn cái 
tay xe. 
 
Tôi đoán không sai, chính là một cái xe hiệu "con lợn" cái tên hiệu cũng xứng đáng 
một hạng xe tàng ở ngoại ô mà tôi vẫn phải đi. Anh xe này đã vào đây kéo trộm, vì 
xe ngoại ô không được phép vào thành phố đón khách, nếu không tuân lệnh thì bị 
phạt từ ba đến bốn đồng bạc. Sự tồi tàn của cái xe làm tôi càng ghét anh xe nữa. 
-Xe khổ thế này mà anh lại còn đòi cao giá. 
-Xe thế mà thầy chê thì còn thế nào nữa! 
 
Anh xe bướng bỉnh cũng không chịu kém. Tôi nói câu gì là anh ta đối lại liền. Sau 
cùng, giận quá, tôi dẫm mạnh chân xuống sàn xe, gắt: 
-Thôi, câm họng đi, đừng lải nhải nữa. 
 
Sự giận dữ làm cho tôi quên rằng anh xe cũng chỉ có trả lời những câu mắng của tôi 
mà thôi, và chính tại tôi gắt với anh ta nhiều quá. Nhưng lúc bấy giờ tôi chỉ thấy tức 
người xe ấy đến cực điểm, vì hắn dám cãi lại tôi mà không sợ. 
 
Xe đi khỏi nhà máy nước thì gặp một người đội xếp tây đi xe đạp lại, theo sau một 
người đội xếp ta. Tôi nhận thấy anh xe kéo tôi có ý luống cuống và sợ hãi. Có lẽ vì 
thế mà người cảnh sát để ý, đi giáp vào cái xe kéo để xem dấu hiệu. 
-Ê! Đứng lại! 
 
Người kéo xe dừng chân... Anh ta quay lại tôi hớt hải van xin: 
-Lạy thầy... thầy nói giúp con... thầy làm ơn... 
 
Dưới ánh đèn tôi thấy mặt anh xe tái mét. Những vết răn in sâu xuống trên mặt già 
nua hốc hác, chân tay người khốn nạn ấy run bật lên và tôi thấy cái rung động 
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chuyển cả vào chiếc thân xe. 
Người cảnh sát tây đến, nói bằng tiếng ta hơi sõi: 
 
-Mày chết nhé! Mày sẽ bị phạt! 
Người phu xe ấp úng nói thì ông ta khoát tay bảo im, rồi quay lại tôi hỏi, lần này 
bằng tiếng Pháp. 
-Người này kéo ông từ trong phố ra hay ông đi khứ hồi? 
Tôi liếc mắt nhìn anh kéo xe. Trong bóng tối của vành nón qua ngang mặt, tôi thấy 
hai mắt anh ta long lanh nhìn tôi, như khẩn cầu van xin yên lặng. Tôi biết lời nói của 
tôi sẽ làm anh ta bị bắt hay không. Những khi nói chuyện với các phu xe khác, tôi 
được biết rằng nếu người khách nói là đi khứ hồi từ ngoại ô, thì người xe không việc 
gì. Nhưng lúc ấy, lời van xin của anh xe kia không làm cho tôi động lòng, mà lại làm 
cho tôi ghét anh thêm. Tôi trả lời người đội xếp: 
-Tôi đi từ phố hàng Bún. 
-Vậy phiền ông xuống xe. 
 
Rồi anh ta nhìn anh phu xe, cười một cách tinh quái: 
 
-Allez! Đi về bót! 
 
Khi anh phu xe run sợ và hai người cảnh sát đã khuất đầu phố, tôi mới quay đi thong 
thả trên bờ hè. Cơn giận của tôi đã hết rồi. Sự hối hận dần thấm thía vào lòng tôi, tôi 
thấy một cái chán nản bực tức rung động trong người. 
 
Tôi rung mình nghĩ đến số phận của anh xe khốn nạn. Ba đồng bạc phạt! Anh ta 
phải vay cai xe để nộp phạt; nhưng ba đồng bạc nợ ấy, bao giờ anh ta trả xong, sau 
những ngày nhịn đói, bị cai xe hành hạ, đánh đập vì thù hằn? 
 
Tôi càng nghĩ đến bao nhiêu lại càng khinh bỉ tôi bấy nhiêu. Qua ô Yên Phụ, nhìn 
thấy những thợ thuyền tấp nập làm việc dưới ánh đèn trong những căn nhà lá lụp 
xụp, tôi rảo bước đi mau, hình như trông thấy tôi họ sẽ biết cái hành vi khốn nạn và 
nhỏ nhen đáng bỉ của tôi ban nãy. 
Những ngày hôm sau thực là những ngày khổ cho tôi. Lòng hối hận không để tôi 
yên. Hình như có một cái gì nặng nề đè nén trên ngực làm cho tôi khó thở, và lúc 
nào hình ảnh anh phu xe cũng hiển hiện ra trước mắt. 
 
Tôi nhất định đem tiền đến cho người xe kia để chuộc tội lỗi của mình. Đến phố 
hàng Bột hỏi dò những người chung quanh xưởng xe, tôi biết được anh xe bị phạt 
đêm hôm ấy là tên Dư, và ở trong một dãy nhà quá ngã tư Khâm Thiên. 
 
Lần ấy là lần đầu tôi bước vào một chỗ nghèo nàn, khổ sở như thế. Các anh thử 
tưởng tượng một dãy nhà lụp xụp và thấp lè tè, xiêu vẹo trên bờ một cái đầm mà 
nước đen và hôi hám tràn cả vào đến thềm nhà. Trong cái hang tối tăm bẩn thỉu ấy, 
sống một đời khốn nạn những người gầy gò, rách rưới như những người trong một 
cơn mê. 
 
Người phu xe Dư ở trong ấy. Một bà cụ già gầy giơ xương ngồi cắn chấy ở vệ hè chỉ 
cho tôi một cái cửa thấp bé ở đầu nhà. Tôi cúi mình bước vào, chỉ thấy tối như bưng 
lấy mắt và thấy hơi ẩm lạnh thấm vào tận trong mình. Có tiếng người đàn bà khẽ hỏi: 
-Bẩm thầy muốn gì? 
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Khi mắt mắt đã quen tối, tôi nhận thấy người đàn bà vừa hỏi, một bà già ở mép một 
chiếc giường tre mục nát kê ở sát tường. Sau lưng bà này, một người đàn bà nữa 
ngồi ôm trong lòng một vật gì hơi động đậy. Cả hai cùng ngước mắt lên nhìn tôi một 
cách ngạc nhiên và đầu họ chạm vào mái nhà thấp, đầy những mảng giẻ rách nát 
vắt trên xà. 
 
-Bác Dư có nhà không? 
-Bẩm, chú nó đi về quê vắng từ hôm nọ. 
 
Một vẻ sợ hãi thoáng qua trên mặt đủ tỏ cho tôi biết họ không nói thật, tôi giảng giải: 
-Không, cụ cứ nói thật cho tôi biết. Tôi đến để giúp bác ta chứ không có ý gì khác. 
 
Bà cụ nhìn tôi nghĩ ngợi một lát rồi nói: 
 
-Thế thầy đã biết việc chú nó bị bắt xe hôm nọ? 
Tôi gật đầu ra hiệu cho bà cụ cứ nói: 
-Hôm ấy cai nó phải đem tiền lên nộp phạt để chuộc xe về. Chú nó đã xin khất với 
cai để rồi trả dần số tiền đó. Nhưng nó nhất định không nghe, bắt phải trả một nửa 
ngay. Khốn nạn, thì lấy đâu ra mà trả. Thế là bị nó lột quần áo đánh một trận thừa 
sống thiếu chết thầy ạ. Khi về đây lê đi không đuợc nữa. Thế mà nó còn bắt mai phải 
trả ngay. 
 
Người đàn bà ngồi trong cất tiếng ốm yếu nói theo: 
-Nó còn bảo hễ không trả nó sẽ bắt lấy thẻ. 
-Thế bây giờ bác ta đâu? 
 
Bà cụ trả lời: 
-Đi ngay từ hôm ấy, mà không biết đi đâu. Đã ba hôm nay chúng tôi dò mà không 
thấy. Chắc là sợ cai không dám về nữa, dù có về mà không có tiền cũng chết với nó. 
Thật cũng là cái vạ, nghe đâu chú nó nói hôm ấy tại người khách đi xe không biết nói 
với người đội xếp thế nào mới bị bắt, chứ không cũng chẳng việc gì. Tôi yên lặng, 
trong lòng náo nức. 
Bà cụ chép miệng, chỉ người đàn bà ngồi sau: 
-Tội cho vợ con chú đây, ốm đã mấy ngày hôm nay không có thuốc. Đứa cháu 
không biết có qua khỏi được không? 
Tôi đứng lại gần xem. Trên cánh tay người mẹ, chỉ còn là một dúm thịt con đã nhăn 
nheo: đứa bé há hốc miệng thở ra, măt xám nhợt. Người mẹ thỉnh thỏang lấy cái 
lông gà dúng vào chén mật ong để bên cạnh, phết lên lưỡi của đứa bé. 
 
- Cháu nó sài đã hơn một tháng nay. Hôm nọ đã đỡ. Mấy hôm nay vì không có tiền 
mua thuốc lại tăng. Ông lang bảo cháu khó qua khỏi được. 
 
Người mẹ nói xong nấc lên một tiếng rồi nức nở khóc. Bà cụ già lê nhíc lại gần, cúi 
xuống khe khẽ kéo lại những cái tã rách như xơ mướp. 
 
Cái cảnh đau thương ấy làm tôi rơm rướm nước mắt. Một cảm giác nghẹn ngào đưa 
lên chẹn lấy cổ. Tôi lấy tờ giấy bạc năm đồng đưa cho người mẹ, rồi vội vàng bước 
ra cửa, để mặc hai người nhìn theo ngờ vực. 
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Qua ngưỡng cửa, tôi va phải một người đàn ông ốm yếu tay cắp một cái áo quan 
con bằng gỗ mới. Đến bên đường, tôi nghe thấy trong căn nhà lụp xụp đưa ra tiếng 
khóc của hai người đàn bà. Đứa bé con đã chết. 
 
Anh Thanh lặng yên một lát như nghĩ ngợi, rồi nói tiếp: 
- Cái kỷ niệm buồn rầu ấy cứ theo đuổi tôi mãi mãi đến bây giờ, rõ rệt như các việc 
mới xảy ra hôm qua. Sự đó nhắc cho tôi nhớ rằng người ta có thể tàn ác một cách 
dễ dàng. Và mỗi lần tôi nghĩ đến anh phu xe ngoại ô kia, lại thấy đau đớn trong lòng, 
như có một vết thương chưa khỏi.” (Trích câu truyện “Một cơn giận” của nhà văn 
Thạch Lam) 
 
Trải nghiệm cơn giận dữ hoặc cuộc đời đầy khổ ải, cũng đều là kinh-nghiệm từng-
trải của một người hoặc nhiều người, trong đời. Kinh nghiệm nào cũng đáng quý. 
Trải-nghiệm nào cũng khác biệt. Chỉ khác nhau ở hình thức, chứ cường-độ và nội-
dung, chắc hẳn cũng tương-tự như bài thơ hoặc câu nhạc để đời, ở bên dưới: 
 
“Em ơi phương trời nao về mau hỡi em! 
Quay về mau! 
Vượt những giông tố u ám bao phủ đêm đen tình vẫn sáng 
Vượt những đau đớn tan nát trăn trối chia xa tình vẫn sống 
Hãy lướt qua giữa đêm tối, 
Mưa gió em ơi! Tìm lại nhau 
Hình bóng em vẫn rực rỡ mãi mãi không gian và thời gian.” 
(Nguyễn Trung Cang – bđd) 
 
Hát như thế, tức có nghĩa: hãy cứ bảo nhau “vượt giông tố u ám bao phủ đêm đen”, 
“lướt qua giữa đêm tối” cuộc đời mà tìm lại nhau, sống bên nhau mãi mãi trong đời.  
 
Thế đó là, tình-tự thân thương xin được gửi đến người đọc hôm nay và mai rày. Ở 
đây đó. 
 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Và những ngày đầy sóng gió    
Vẫn xứ xảy đến với tôi và mọi người 
trong đời 
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16. “Người về như bụi” 

vàng trang sách xưa 
người về như mưa 

soi tìm dấu cũ. 
(Du Tử Lê-Hoàng Quốc Bảo – Người Về Như Bụi) 

 

(Gioan 21: 25; 20: 30). 
 
Về đâu thì về. Như gì thì như, nhưng sao cứ “như bụi”, để rồi lại cũng “buồn như 
cỏ”, có “gió ngang qua thềm nhà”? Ối chà, là thơ văn/nghệ thuật rất âm thanh. Ối 
giời, là âm thanh với âm nhạc của người Việt tuyệt vời một cõi thơ! Vâng. Thi-ca là 
thế đấy, cũng rất đúng. Âm nhạc, lại cũng là như vậy, rất thế vậy. Như thế và như 
vậy, còn có nghĩa như khúc nhạc sau đây:  
 
“Tôi buồn như cỏ. 
một đời héo khô. 
tôi buồn như gió. 
ngang qua thềm nhà. 
thấy ai ngồi đợi. 
bóng hình chia đôi. 
sầu tôi lụ khụ. 
người về như sông. 
buồn tôi quanh năm. 
người về như đêm. 
tình tôi phập phều. 
những tăm phụ bạc. 
lòng tôi gian ác. 
dấu trong miệng cười. 
người về như sương. 
ẩn sau hang động. 
người về trong gương. 
thấy mình mất tích. 
người về như sông. 
tràn tôi, lụt lội. 
hồn tôi thả nổi. 
như khóm lục bình. 
sầu ai về cội. 
(Du Tử Lê-Hoàng Quốc Bảo – bđd) 
 
Vâng. Thi-ca/âm nhạc nay vẫn thế, cứ rối bời. Lại vẫn rối bời hơn cả chuyện Đạo 
trong đời; hoặc, chuyện đời người đi Đạo, hệt như lời thắc mắc/hỏi han sau đây:  
 
“Kính thưa Cha, 
Vừa rồi con có trò chuyện với các bạn bên phía Thệ Phản bàn về vấn-đề niềm tin, 
nhiều người trong họ lại cứ bảo: họ sẽ không chấp-nhận bất cứ tin-tưởng nào trừ phi 
kiếm được điều ấy, ở thánh kinh. Có nhiều điều như chuyện tin có Luyện ngục đại-
để không ai biết rõ điều này có nằm trong Kinh thánh không. Vậy, làm sao trả lời các 
vị ấy, đây. Xin cha góp ý cho con với.” (Câu hỏi không ghi tên của ai hết). 
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Lại một câu hỏi không thấy ghi tên/tuổi người gửi, nên chẳng thể nào biết được 
người hỏi ra sao: già/trẻ, trai/gái Tây/ta như thế nào. Thôi thì, chỉ cần biết mỗi điều là 
người ấy chịu đưa ra câu hỏi, tức thì đấng bậc vị vọng sẽ lấy giấy bút trà lơi ngay 
thôi. Nghề của chàng mà. Vậy thì, mời bạn, mời tôi ta hãy nghe cho biết ất giáp thế 
nào đây. Và, câu trả lời bao giờ cũng trịnh trọng như thế này: 
 
“Bạn bè của anh/chị lại cũng giống như hầu hết những người Thệ Phản đều bám 
chặt vào niềm tin tưởng bảo rằng: cội nguồn mọi sự thật về đạo lại chính là Thánh 
Kinh, và rằng: nếu nhiều sự việc không thấy ở Thánh Kinh, đơn-giản vì đó không 
thật và không được viết để mọi người tin. 
 
Tất cả những người này đều tin rằng Thiên-Chúa đã để lại trong Kinh thánh tất cả 
những gì Ngài muốn cho chúng ta tin. Điều này được hiểu như nguyên-tắc gọi là 
“Sola Scriptura”, tức: chỉ mỗi Thánh Kinh, chính là nguồn gốc của mọi sự thật. Người 
Thệ Phản tin rằng: ta không cần Truyền thống Giáo hội, hoặc huấn-quyền của Hội 
thánh mới biết rõ những gì là sự thật. 
 
Vậy, ta trả lời họ sao đây? Thật ra, có nhiều cách cho thấy nguyên-tắc này không 
bảo-vệ được, dù ta có bàn cãi điều ấy cách lịch-sự, bình-tâm và lý-sự hẳn hòi, chứ 
không theo cảm xúc. 
 
Cuối cùng thì, các bạn đạo Thệ Phản của ta đều là tín-đồ tốt lành/hạnh đạo và họ 
cũng công-nhận những gì được dạy dỗ giống như ta, mà thôi. Khởi từ chính Thánh 
Kinh, là tài-liệu mà mọi người Thệ Phản đều công-nhận, ta có thể nhắm vào hai 
đoạn văn khả dĩ đánh mạnh lên luận-điểm viện vào nguyên-tắc duy-nhất chỉ tin vào 
Kinh thánh, mà thôi. Thứ nhất, là: ở đoạn cuối Tin Mừng theo thánh Gioan, ta đọc 
được lập trường bảo rằng: “Còn có nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm. Nếu viết lại 
từng điều một, thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết 
ra.”(Gioan 21: 25; 20: 30). 
 
Rõ ràng là, rút từ câu cuối sách Tin Mừng theo thánh Gioan, Đức Giêsu cũng từng 
nói và làm rất nhiều điều mà Tân Ước không ghi chép hết. Thật ra thì, không phải 
bất cứ điều gì Ngài dạy cũng được ghi lại trong Kinh thánh hết cả đâu. 
 
Tỉ như, giáo-huấn Ngài truyền dạy về Luyện ngục, như anh/chị đề-cập, không thấy 
xuất hiện trong Kinh thánh, dù nhiều chương-đoạn đều ám-chỉ chuyện ấy. Dầu sao 
đi nữa, rất có thể là Đức Giêsu từng nói với các tông-đồ về tầm quan-trọng của việc 
cầu-nguyện và dâng lễ-vật trong Tiệc Thánh để cầu cho linh-hồn của các tín-hữu đã 
ra đi, bởi đây là thói quen của người Do-thái-giáo sống vào thời đó (Máccô 12: 42-
45). 
 
Thành thử, thời xưa/cổ, việc cầu nguyện cho tín-hữu đã qua đời được phổ-biến rộng 
đến độ thánh Isiđôrô thành Seville (chết vào năm 636) cũng từng bảo: “Việc dâng 
của lễ hy-sinh (trong thánh-lễ) cầu cho các tín-hữu đã qua đời, là thói quen còn tồn-
tại trên khắp thế giới. Chính vì lý do này, khiến chúng ta tin rằng: đây là tập tục được 
các thánh tông-đồ dạy-dỗ con dân mọi người nên làm thế. (Xem “On ecclesiarical 
offices”, đoạn 1). Bởi, nếu các thánh tông-đồ có làm thế, hẳn là các ngài cũng học 
được điều ấy từ nơi Đức Kitô. 
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Đoạn trích thứ hai từ thánh Phaolô tông-đồ, cũng đã gây tổn-hại cho nguyên tắc “chỉ 
mỗi Thánh Kinh thôi”. Ngay ở đây, thánh Phaolô có nói rằng nền-tảng của sự thật 
chính là Giáo-Hội chứ không phải Thánh Kinh: “Tôi viết cho anh thư này, dù vẫn hy 
vọng sớm đến với anh. Nhưng nếu tôi chậm trễ, thì thư này sẽ cho anh biết phải ăn 
ở thế nào trong nhà của Thiên Chúa, tức: Hội-Thánh của Thiên-Chúa hằng sống, là 
cột-trụ và điểm tựa của chân lý.” (1Timôtê 3: 14-15)  
 
Trường-hợp nào cũng thế, giả như người Thệ-Phản muốn bảo rằng: chỉ mỗi Thánh 
Kinh là nguồn-cội của mọi sự thật, thì họ cũng sẽ có khả-năng điềm-chỉ bản-văn 
Kinh thánh nào nói như thế, và dĩ nhiên là chẳng có văn-bản nào như thế hết. 
 
Cũng nên nhớ rằng: chính Giáo-hội được Chúa Thánh Thần hướng-dẫn, đã quyết-
định rằng: nhiều bản-văn được lưu-chuyển hồi thế kỷ thứ nhất vẫn được coi là Lời 
Chúa có nguồn hứng được bao gộp trong “Kinh bộ” qui-điển của Thánh Kinh. Tiến-
trình này tiếp-diễn nhiều thế-kỷ. Không có Giáo-hội, thì ngay đến Thánh Kinh ta cũng 
không có được. 
 
Lại nữa, lâu nay cũng chính Thánh Kinh, vốn dựa trên văn-bản của các thánh Tổ 
phụ, như thánh Âu-tinh, Giêrônimô, Gioan Kim Khẩu, vv… là những vị từng đem đến 
cho ta lời chú-giải chân-thực của Kinh thánh. 
 
Thánh kinh chỉ được hiểu và giải-thích cách an-toàn trong Truyền-thống của Giáo-
hội mà thôi. Ví dụ như: Truyền-thống sống động này luôn hiểu/biết lời Đức Giêsu nói 
về một người từng rẫy vợ và đi cưới người khác làm ví-dụ để rồi Ngài cấm đoán 
chuyện ly-dị vợ rồi lại tái giá. 
 
Phần đông các giáo-phái Thệ Phản đều cho phép ly-dị và tái-tạo hôn-nhân. Vậy thì, 
ở đây ai có lý? Giáo-hội do Đức Giêsu thiết-lập vốn cho phép thực-hiện giáo-huấn 
này suốt hai ngàn năm; hoặc, một loạt các cộng-đoàn được thiết-lập vào thế kỷ thứ 
16 vốn dạy ta những điều ngược lại?     
 
Ta cũng nói được như thế với niềm tin về sự hiện-diện đích-thực của Đức Kitô trong 
Tiệc Thánh Thể từng được Đức Giêsu nói rõ tại hội-đường Do-thái-giáo ở 
Caphanaum được thánh Phaolô lặp lại trong thư ngài viết (X. Gioan 6: 51-58; 
1Corintho6 11: 27-29). 
 
Rõ ràng là, “chỉ mỗi Thánh Kinh thôi” cũng không đủ. Ta cần cả Truyền-thống sống 
động của Giáo-hội từng ban tặng cho ta nhiều sách trong Kinh thánh và từng gìn giữ 
cũng như diễn-giải các sự việc ghi trong đó theo tâm-trí của Đức Kitô Giêsu.” (X. Lm 
John Flader, Catholics beliefs not in the Bible? It’s not so straightforward as that, The 
Catholic Weekley 29/3/2015, tr. 36)  
 
Về nỗi buồn man-mác chốn “luyện tội”, tưởng cũng nên trở về với Lời Vàng Bậc 
Hiển Thánh ghi như sau: 
 
“Người bắt đầu cảm thấy buồn rầu xao xuyến.  
Bấy giờ Người nói với các ông:  
"Tâm hồn Thầy buồn đến chết được.  
Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy."  
Người đi xa hơn một chút,  
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sấp mặt xuống,  
cầu nguyện rằng:  
"Lạy Cha, nếu có thể được,  
xin cho con khỏi phải uống chén này.  
Tuy vậy, xin đừng theo ý con,  
mà xin theo ý Cha." 
(Mt 26: 37-40)  
 
“Buồn bã đến chết được”, phải chăng là tâm-trạng của người Thày, trước khi chết? 
“Xin đừng theo ý con, mà theo ý Cha”, cũng có thể là ý của Cha, Con và mọi người 
trước mọi quyết-địng quan-trọng của cuộc đời.  
 
Cuối cùng thì, ai cũng vậy. Có là Thệ Phản, Công Giáo hay Tin Lành, ắt hẳn mọi 
người đều có niềm tin như nhau, giống nhau? Phải chăng có khác nhau thì cũng chỉ 
khác mỗi chuyện là: cường-độ niềm tin ấy ra như thế nào? Ảnh-hưởng lên cuộc 
sống của người ấy, sẽ ra sao? 
 
Để trả lời, tưởng cũng nên ghi lại ở đây một minh hoạ về cường-độ của mọi việc 
trên đời. Minh-hoạ đây, là truyện kể tuy hư-cấu, tức có nghĩa: chả chắc gì mọi người 
đồng-thuận, nhưng chỉ để mua vui cũng được một vài “phút giây” trong đời đi Đạo 
làm kim chỉ nam hướng dẫn cuộc đời mình.  
 
Vâng. Các câu truyện kể ở bên dưới đều có lời bàn như sau: 
 
1.  Có ông bạn nọ hay bị bạn bè chê cười vì sợ vợ, ông ta bèn tìm đến một người 
bạn và hỏi làm thế nào để hết sợ. Bạn ông ta khuyên:  
-Ông thử uống rượu vào xem, có chút men sẽ làm ông tự tin hơn khi đứng trước bà 
ấy. Vài ngày sau, ông chồng gặp lại bạn và than:  
-Thôi, thôi! Tôi chẳng dám làm theo cách ấy nữa đâu. Hôm trước, tôi thử uống rượu 
và nhìn bà ấy thành hai, nỗi sợ của tôi còn tăng gấp đôi.  
 
LỜI BÀN NGẮN: Người đàn ông này sợ vợ. Nghe lời bạn khuyên, uống rượu vào 
cho hết sợ. Nào ngờ, rượu vào nhìn vợ, ông ấy lại sợ nhiều hơn. Cách giải quyết này 
mới nghe người khác nghĩ là thất bại. Có lẽ không phải thế. Sợ vợ là một căn bệnh. 
Muốn hết bệnh đương sự phải dùng thuốc. Khi uống thuốc đương sự cần uống đủ 
liều trong một thời gian nào đó. Bệnh đã lâu, thuốc mới uống có một lần, mà liều 
lượng lại chưa đủ, bệnh quen đi, sợ hãi dĩ nhiên vẫn còn, không những thế lại tăng 
thêm. Trường hợp này giống như bệnh nhân uống trụ sinh vậy. Phải uống đủ "đô" 
mỗi ngày và phải uống 10 ngày rồi tái khám xem xét kết quả lại. 
 
Vậy đương sự cần thử lại. Hãy uống rượu vang mỗi tối - rượu vang California rẻ rề, 
vừa ngon vừa bổ -uống luôn một tháng, mỗi lần uống ít nhất một nửa chai. Cứ làm 
đều như thế. Khi rượu đã thấm thì người ta "hết biết", hết thấy và do đó hết sợ. Cùng 
lắm là ngủ say thôi. Chỉ có điều đáng lo là người đàn ông này trong giấc ngủ lại nhìn 
thấy ác mộng. Đến nước này thì bệnh kể như hết thuốc chữa, đành phải chịu thua 
thôi, để cho nhà cửa yên ấm. Mà nếu sợ riết người ta thành quen. Khi đã quen người 
ta hết sợ. Cứ nghĩ rằng vợ mình mình sợ, không sợ vợ của anh hàng xóm thì có xấu 
hổ gì mà phải lo! 
 
2.  Sư cụ ngồi đàm đạo với mấy người khách, có người hỏi:  
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-Trong đám ta đây ai là người sợ vợ nhất?  
Chưa ai dám đáp thì sư cụ đã nhận ngay:  
-Kể sợ thì tôi đây sợ nhất!  
Mọi người lấy làm lạ mới hỏi: - Sư cụ có vợ đâu mà sợ?  
-Tôi sợ đến nỗi không dám lấy vợ. 
 
LỜI BÀN NGẮN: Nghe chuyện sư cụ tưởng chơi, hoá ra chuyện này y chang như tôi. 
Cứ thành thật, tự giác và khai báo trước, mọi người biết rõ ràng sự việc từ đầu 
chẳng còn lý do gì để đàm tiếu, chứ mà cứ dấu đầu lòi đuôi đến khi bị khám phá ra 
là sợ vợ thì kể như chút uy tín còn sót lại sẽ mất sạch. 
 
3. Chồng cãi nhau với vợ. Sau khi chuẩn bị hành trang để ra đi, anh ta liền nói lời từ 
biệt:  
-Tôi tự nguyện đi làm nhà du hành vũ trụ đây. Thà va đập vào các thiên thể, hy sinh 
ở một hành tinh bí ẩn nào đó còn hơn cãi cọ suốt đời thế này với cô!  
Nói rồi anh ta đi ra và đóng sập cửa lại. Nhưng chỉ một phút sau đã quay vào nói:  
-Cô thế mà may! Ngoài phố trời mưa. 
 
LỜI BÀN NGẮN: Không phải chuyện gì con người ta muốn đều được toại nguyện 
đâu, kể cả chuyện nhỏ. Chẳng thế mà người Việt có câu "Mưu sự tại nhân mà thành 
sự tại thiên" là như thế.  
 
Nói tóm lại, được thua còn mất tùy thuộc rất nhiều vào các yếu tố ngoại lai hay tha 
lực. Khả năng con người không giải quyết hết được mọi chuyện họ muốn trên đời khi 
nhân duyên chưa hội đủ.  
 
4. Một anh chàng ra vẻ ta đây là người không sợ vợ, hùng hổ tuyên bố với bạn bè 
rằng:  
-Vợ tôi ý à, hư là tôi vả cho gãy hết cả răng ấy chứ.  
-Chà, thế bây giờ xin được hỏi rằng, răng vợ cậu là thật hay giả?  
-Thật 100% - Còn răng của cậu?  
-Có cái nào còn là thật đâu!  
 
LỜI BÀN NGẮN: Nhiều người năng nổ, hay nhìn ra mà không chịu nhìn vào. Cái này 
gọi là tự ti mặc cảm, cái cách khỏa lấp nhược điểm của mình, vì cái ngã của họ. Cho 
nên người đời khuyên nhủ, trước khi nói phải uốn lưỡi hay soi gương cho kỹ, rất hợp 
lý. Không làm thế tự mình đưa mình vào thế kẹt. 
 
5. Có anh nọ xưa nay rất là sợ vợ. Vợ nó quát tháo thế nào, anh ta cũng ngậm 
miệng, không dám cãi một lời. Anh ta đi đánh bạc, mãi xẩm tối mới về. Thổi cơm ăn 
xong, chị vợ ngồi chờ chồng mỏi mắt. Chị ta tức lắm. Khi anh chồng vừa mới ló mặt 
vào ngõ, chị ta đã chạy ra túm ngực lôi vào nhà, gầm rít. Anh ta vừa gỡ tay vợ túm 
ngực, vừa kêu xin:  
-Bỏ tôi ra! Tôi xin má nó! Chị vợ được thể càng làm già, túm luôn tóc ấn đầu anh ta 
xuống. Anh ta liền vung tay gạt ngã chị vợ, tát cho luôn chị vợ mấy cái, rồi trợn mắt, 
quát:  
-Người ta đã sợ thì để cho người ta sợ chứ! 
 
LỜI BÀN NGẮN: Đây là bài học cho các bà. Nếu biết người phối ngẫu đã sợ mình, 
chớ dồn đối phương vào chân tường kẻo bang giao "tốt đẹp" xưa nay bị sứt mẻ. 
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6.  Chàng trai đi chơi về muộn, tâm sự với bạn:  
-Ước gì lúc này tớ được là con chuột nhỉ!  
-Sao ông có ý muốn lạ lùng vậy? Làm người chẳng sướng hơn sao?  
-Đúng thế. Nhưng vì chuột là con vật duy nhất mà vợ tớ sợ. 
 
LỜI BÀN NGẮN: Cũng là một cách trả thù vợ. Nhưng thuộc loại không tưởng. Đang 
làm chồng ngon lành lại đi ước mơ làm chuột nhắt, rõ khổ! 
 
7.  Dưới địa ngục, Diêm Vương tập hợp tất cả đàn ông lại và nói:  
-Ai sợ vợ đứng sang 1 bên!!!. Tất cả lũ lượt kéo nhau sang bên "sợ vợ" chỉ còn đúng 
1 người đàn ông đứng ở bên "không sợ vợ". Diêm Vương lại gần vỗ vai anh ta và 
nói:  
-Anh đúng là 1 người đàn ông dũng cảm và gan dạ. Vì sao anh lại không sợ vợ?  
Anh ta trả lời:  
-Dạ thưa vợ tôi dặn không được tụ tập ở chỗ đông người.  
 
LỜI BÀN NGẮN: Sợ vợ kiểu anh này thuộc loại thâm căn cố đế, nó nhiễm sâu vào 
máu rồi. Đã xuống tới tận cùng địa ngục rồi, đã xa rời bà vợ, đi sang một cảnh giới 
khác rồi, mà vẫn còn sợ vợ nhà, sợ còn hơn cả Diêm Vương với lò thiêu, chảo dầu 
sôi, anh này đúng là đã bị vợ tẩy não lúc còn ở trên dương thế. May mà anh này 
xuống địa ngục cho nên bà vợ không đi theo chứ anh ấy mà lên thiên đàng chắc bà 
vợ sẽ kè kè đi theo để giám sát thì không biết đời anh sẽ còn vất vả như thế nào. 
Câu nói "Trong cái rủi có cái may, trong cái xui có cái hên" có vẻ ứng vào anh này. 
Bị xuống địa ngục là xui, nhưng thoát khỏi tay bà vợ lại là hên, nhưng cái hên không 
trọn vẹn. Anh này vẫn còn nỗi sợ trong tâm tưởng. Dám anh này làm Diêm Vương tò 
mò về bà vợ của anh không chừng! 
 
8. Hai người cùng sợ vợ, lâu ngày thành bệnh, một người khạc ra đờm đỏ, một 
người khạc ra đờm xanh. Họ rủ nhau đi tìm thầy chạy chữa. Thầy bảo:  
-Ðờm đỏ, may còn hi vọng, chứ đờm xanh thì chịu, không sao chữa được nữa. Nên 
về mà lo hậu sự đi thôi.  
Cả hai cùng hỏi thầy:  
-Sao đờm xanh, đờm đỏ lại khác nhau như thế?  
Thầy nói:  
-Ðờm đỏ tự phổi ra, họa còn có phương cứu chữa, chứ đờm xanh là mật vỡ mất rồi, 
còn chữa thế nào cho lành được. (Vỡ mật vì sợ vợ) 
 
LỜI BÀN NGẮN: Người thường thấy xanh đỏ giống nhau, cùng là màu sắc hết. Hoặc 
cho rằng báo động xanh nhẹ hơn báo động đỏ. Nào ngờ thầy thuốc lại nhìn trái 
ngược. Xanh mới là nguy. Xanh là vận số đã mãn. Sợ vợ xem ra cũng có nhiều mức 
độ phức tạp quá. 
 
9. Trời bên ngoài đang giông tố dữ dội, bà chủ tiệm bánh mì định đóng cửa đi về thì 
có một người đàn ông đội mưa gió chạy vào để mua một ổ bánh mì thịt. Bà chủ tiệm 
ái ngại hỏi:  
–Ông có vợ rồi phải không?  
–Thì đúng là có vợ rồi. Bộ bà nghĩ, mẹ tôi nỡ sai tôi đi mua một ổ bánh mì trong trời 
giông bão như thế này sao? 
 



117 
 

10.  Xét Mình Xưng Tội Cha xứ khuyên giáo dân là cần phải xét mình kỹ lưỡng trước 
khi xưng tội. Một ông chồng chia sẻ kinh nghiệm về cách thức xét mình như sau: 
-Tôi chỉ cần chọc vợ tôi một câu, vợ tôi sẽ nổi xung lên và đọc cho tôi nghe một lô 
các thứ tội mà tôi đã làm. Tôi chỉ việc lắng nghe và nhớ lấy. Thế là xong công việc 
xét mình, vừa mau lại vừa đúng". 
 
Sau buổi lễ, cha xứ hỏi các con chiên phái nam:  
-Những ai trong số các con thường bị vợ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay thì đứng 
dậy. Tất cả đàn ông đều đứng dậy, chỉ một người vẫn ngồi yên tại chỗ. Cha xứ lại 
gần anh ta thân mật nói: 
-Chúa dạy các con phải yêu thương nhau. Vợ chồng phải thuận hòa và nhường nhịn 
nhau. Con thật đáng khen. Tiếc là trên đời người như con rất ít. Con chính là người 
như thế đầu tiên ta gặp. 
Người đàn ông nọ bùi ngùi:  
-Thưa cha, con không dám nhận lời khen của cha. 
-Tại sao vậy? Hỡi con của ta! cha xứ hỏi. 
-Số là con bị vợ đánh què, không thể đứng dậy được", người đàn ông trả lời!” (Trích 
truyện kể ở xứ đạo nọ) 
 
Truyện kể có lời bàn ở trên, vẫn là những minh-hoạ tuy “hư-cấu” nhưng sẽ nhắc tôi 
và bạn, ta cũng nên suy và nghĩ về các trường-hợp hi-hữu có thể xảy đến với mình, 
và mọi người. Trong đời. 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Đôi lúc cũng suy và nghĩ 
Đến những “hư-cấu” 
nơi chuyện tình đời  
của mọi người.  
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17. “Đón Xuân này tôi nhớ Xuân xưa” 
“Một chiều xuân em đã hẹn hò 

Như ươm tình trong cánh hoa mơ, 
Khơi hương theo làn gió 

Em bảo rằng em viết thành thơ.” 
(Châu kỳ - Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa) 

 
(Mc 1: 12-15) 
Cứ đón cứ đưa, rồi lại nhung nhớ những xuân xưa, thật cũng khó. Khó hơn cả, là 
làm sao đưa tình tự này vào đúng với ngày vui của mọi người, không phải Xuân. 
Khó hơn nữa, lại là khúc nhạc rất “Marie sến” năm xưa nhưng nay vẫn ăn khách lại 
đã lọt vào tầm tay người viết chuyện Đạo đời, cũng rất “phiếm”.  Thôi thì, có khó thế 
nào đi nữa tưởng cũng đạt. Bởi, mọi người như bạn  và tôi đây, đôi khi lại cũng thích 
đôi ba câu nhạc xưa ấy đến bây giờ.  
 
Sở dĩ, bần đạo bầy tôi đây bảo rằng: “đó là yêu cầu thời thượng “rất bây giờ”, là bởi 
nghe đâu có nhiều vị đang làm cái chuyện gọi-là: trở về với giòng nhạc “Sến” nay đi 
vào lòng người nên cũng lạ. Thôi thì, trước khi đi vào vấn-đề bàn bạc chuyện thần-
học với học về thần, lại mời bạn và tôi, ta nghe câu hát tiếp, để xem sao. Câu rằng: 
 
“Đón Xuân này tôi nhớ Xuân xưa. 
Hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa. 
Em đứng chờ tôi dưới song thưa. 
Tôi đi qua đầu ngõ. 
Hỏi nhau thầm Xuân đã về chưa. 
Xuân đến xuân đi, xuân về gieo thương nhớ. 
Xuân qua để tôi chờ. 
Xuân đến xuân đi, xuân về mơn lá hoa, 
Xuân qua rung đường tơ. 
  
Bước sông hồ như đắm như mơ. 
Trở về đây khi gió sang mùa. 
Mong ước tìm cô gái Xuân xưa, cho vơi bao niềm nhớ.” 
(Châu Kỳ - bđd) 
 
Thôi thì, có nhớ xuân này hay xuân xưa, cũng chỉ là “niềm nhung nhớ” về chuyện gì 
đó, như chuyện rất “nhà Đạo” chẳng hạn, tưởng cũng nên coi đó như nguồn hứng 
thú để bạn và tôi, ta liên-tưởng đến những chuyện xa xôi, vời vợi, những thử và 
thách thời chay/kiêng qua bài suy-niệm rất thần-học như sau: 
 
“Trình thuật thánh Máccô được trích vào ngày đầu Mùa Chay, có đôi giòng chảy viết 
về thử thách với khuyến dụ khiến Đức Giêsu đi vào sự thinh-lặng những 40 
ngày/đêm. 40 đây, là con số biểu tượng chỉ thời gian cũng rất dài. Dài ngày. Dài 
tháng. Như cuộc sống của Chúa, vẫn thấy có khuyến dụ kéo dài ngày cho đến lúc 
Ngài giáp mặt sự thật trên đồi Calvariô. Thử thách cùng khuyến dụ, đã đưa Chúa đi 
vào chốn choá ngợp ở đời thường để rồi dẫn dụ Ngài gia nhập chính Mình Ngài vào 
ngợp choáng ấy. 
 
Quả là thế! Chúa choáng ngợp với khuyến dụ trở thành Đấng Mêsia, mà mọi người 
trông đợi. Choáng đến ngợp, khi Ngài buộc phải đặt mình trước cảnh tình quyết đối 
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đầu, hầu có quyết định cho đúng. Choáng và ngợp, trước quyết định hành động sao 
cho hợp ý Chúa Cha. Choáng rồi ngợp, trước chọn lựa những 3 cách thế để thể hiện 
vai trò được Cha giao phó. Cách đầu, là quyết tham gia vào chốn quyền bính ngõ 
hầu có thể kình chống người La Mã, cũng khá khó. Cách thứ hai, là hoà nhập với 
người đương thời, để rồi sẽ thống trị mọi người ở chốn dân gian, trần thế.         
 
Chọn cách này, Ngài sẽ có thể giải quyết chuyện đói nghèo do vua quan/lãnh chúa 
người La Mã từng tạo ra. Thử thách và khuyến dụ như thế, là lòng ham muốn tự giải 
quyết hết mọi việc ở thế giới, nhất thứ là chuyện kinh-bang-tế-thế, hầu tạo nên cuộc 
sống rất tốt lành cho mọi người. 
 
Và thử thách cùng khuyến dụ cuối, vẫn cứ như thánh hội, là: nhắm mắt làm ngơ 
chẳng cần biết sự thể ở đời sẽ ra sao. Ra sao thì ra, vẫn cứ lặng thinh đi vào chốn 
linh thiêng thần thánh những là ê a kinh kệ để rồi sẽ lại giao hết cho Cha nhờ giải 
quyết. Đó là 3 thử và thách rất khuyến dụ thấy rõ ở trình thuật được thánh Mátthêu 
ghi chép. 
 
Thử và thách cùng khuyến dụ dễ thấy nhất là những thử và thách cùng dụ dỗ về 
quyền bính. Là, cung cách mà người La Mã khi xưa sử dụng để hòng thống trị kẻ 
dưới trướng. Người La Mã xưa, vẫn muốn tạo khó dễ để bổ lên đầu kẻ dưới trướng. 
Bổ như thế, sẽ khiến họ lại trông mong có được đấng cứu tinh nào đó khả dĩ đem họ 
ra khỏi mọi thứ bất ưng, vẫn kéo dài. Có lẽ, giới thống trị La Mã khi ấy đã bất lực 
trong sử dụng quyền thế cách sai sót, để rồi người người ở dưới vẫn phải ngóng 
trông đấng bậc nào khác đầy uy lực đến thay thế.  
 
Với thử thách cùng khuyến dụ này, Giêsu Đức Chúa không những chỉ trích cung 
cách mà vua quan cùng lãnh chúa người La Mã sử dụng quyền bính tối cao để cai 
trị; Ngài cũng còn đả phá cả quyền uy/thế lực là những thứ mà Ngài chẳng bao giờ 
muốn tạo lấy cho Ngài. Chúa chọn cuộc sống thấp hèn không mang nặng quyền uy 
vật chất để Ngài có thể hoà mình với người thấp bé, chẳng khi nào có được quyền 
uy thế lực cũng rất mực, chốn trần gian.  
 
Thử thách/khuyến dụ thứ hai tỏ cho Chúa, là lòng ham muốn giải quyết tệ trạng đói 
nghèo của thế gian. Rõ ràng vào thời Chúa sống, trạng huống này từng xảy đến. 
Hầu như 95% người dân Galilê vẫn sống dưới mức độ những khó cùng nghèo. Tức: 
họ không đủ cơm ăn áo mặc hằng ngày mà còn thiếu cả đức tính tự tin vào bản lãnh 
cũng như tư cách của chính họ. Thêm vào đó, là: tình trạng đau yếu, chết yểu vẫn 
cứ diễn ra khó lòng mà giải quyết.  
 
Những khó khăn này, đều do vua quan lãnh chúa trần gian như Hêrôđê tạo nên 
bằng vào chương trình xây dựng các đền đài bề thế, khiến dân con ở dưới đã nghèo 
lại còn gặp nhiều uẩn khúc. Nhằm thực hiện những mưu đồ như thế, vua quan ở đời 
lại đã phải bổ thêm thuế má đánh trên đầu dân con thiên hạ. Thử và thách cũng như 
khuyến dụ đây, là tìm cho ra đấng bậc vị vọng nào khả dĩ có thể dấy lên một cuộc 
cách mạng để chống nạn nhũng lạm quyền thế, cùng uy tín. Chính đó là lý do để 
người người trông chờ Đấng Thiên Sai mau đến mà cứu vớt họ. 
 
Thử và thách thức cuối, là: gạt sang một bên những chuyện thực tế ở đời để rồi chỉ 
nghĩ chuyện siêu thăng phụng thờ và tế tự. Rồi tự nghĩ: bằng vào quyền sinh sát 
mình tự phát, sẽ có thể buộc Chúa phải dính dự vào với suy nghĩ cùng quyết định 
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của riêng mình hầu giải quyết cho dân con của Ngài. Thử thách và khuyến dụ ở đây, 
hôm nay, còn là sử dụng chốn kinh kệ/phụng thờ mà cầu Chúa ra tay giải quyết hết 
mọi khó khăn đang diễn ra. Người Do thái thời trước, từng sống với những thử và 
thách giống như thế.  
 
Thử và thách, là khuyến dụ mình chỉ sống đời thiêng liêng/linh đạo, hơn sống cho ý 
định của Chúa Cha. Đức Giêsu đã nhận ra chính những thử thách và khuyến dụ như 
thế, là chúa tể để có thể dám tự mình gạt qua một bên ý định rất thực của Chúa. Thế 
nên, Ngài mới không chọn đường lối kinh kệ/sùng Đạo như đám Pharisêu từng thêm 
vào luật tế tự. Trái lại, Ngài đích thực tuân theo ý định của Cha, chứ không phải ý tư 
riêng của Ngài.  
 
Hội thánh hôm nay cũng đang sống cùng một cảnh tình rất tương tợ. Cảnh tình, có 
thử và có thách thức cùng những khuyến dụ, hệt như thế. Cảnh tình, là cảnh của 
đấng bậc chỉ biết sống ở trên cao, những muốn người của Giáo hội phải biết ganh 
đua với thế trần. Ganh và đua, hầu đoạt lại quyền uy thế lực từng để mất trong chính 
trường, ngoài xã hội, là nơi chốn mang nhiều ảnh hưởng lên dân chúng. Thông 
thường thì, người người thấy Hội thánh cứ ganh đua với cơ quan từ thiện ở nhiều 
nơi. Vẫn muốn người đời nể trọng mình vì mình cũng từng ban phát ân huệ, tài 
chánh và bổng lộc cho nhiều người.  
 
Thường thấy hơn, rõ ràng hôm nay người người đều thấy thánh hội mình chỉ lo 
chuyện linh thiêng chốn tháp ngà nhiều mây tầng vần vũ. Lo rồi, còn bắt Chúa đồng 
thuận mà tuân theo qui định do thánh hội mình đề ra. Hội thánh hôm nay cũng gặp 
cùng một thử thách cũng như khuyến dụ bằng nhiều cách, giống hệt như Đức Giêsu 
vào thời trước. Tức, cũng nghĩ rằng Chúa Thánh Thần uỷ thác cho mình làm mọi 
chuyện theo ý của nhóm hội phe đảng cầm quyền, chứ không là ý định của Cha. 
Bởi, ý của Cha luôn là ý kiến và quyết định mời thánh hội theo đường khổ ải, trầm 
lắng chứ không sống đời ồn ào, những là phô trương lực lượng.   
 
Chúng ta cũng thế. Ngày nay, ta vẫn muốn trở thành dân con đặc biệt được Chúa 
tuyển chọn. Tức: những người có khả năng chỉnh sửa mọi thứ, cả những thứ mình 
không có thẩm quyền cùng chức năng,  trọng trách. Nói tóm lại, những nghĩ mình có 
khả năng giải quyết hết mọi chuyện trong huyện/ngoài đời dù nhiều lúc không được 
Cha uỷ thác. Dù, nhiều khi chính mình cũng không rành rẽ, bằng người đời.  
 
Nhiều lúc, Hội thánh những muốn lôi kéo Chúa vào với lập trường rất riêng tư của 
một nhóm người chưa thành thánh, vẫn muốn dân con Đạo mình luôn ở bên trên. 
Trên mọi cơ chế, hoặc tôn giáo khác. Trên mọi sự. Hơn mọi người. Chính vì lý do 
này, mà một số người trong Đạo ngoài làng, nay bớt tin vào thánh hội của Chúa, dù 
vẫn tin vào tình thương của Ngài đối với mọi Đạo, mọi người. 
 
Nhiều lúc, Hội thánh cũng đối xử với con dân trong Đạo như khách lạ người dưng, 
cùng lắm chỉ như kẻ đứng ngoài dự khán, không hơn không kém. Thế nên, mới bỏ 
giờ ra mà thêm thắt cho diện mạo Đạo mình thêm phần hấp dẫn. Chính vì thế, nên 
người người mới không thấy được ý nghĩa của cuộc sống đích thực, trong Đạo. 
Không còn mong đợi Hội thánh giúp mình sống xứng hợp với Lời của Chúa. Lời, làm 
sống dậy như Chúa từng khuyên dạy.  
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Nhiều vị trong thánh hội của ta, vẫn sống cuộc đời phụng tự, cũng rất thật. Nhưng, 
quá đặt nặng hình thức rất lễ nghi, chỉ muốn điệu võ dương oai, nên đôi lúc hiểu sai 
ý nghĩa niềm tin rất thực. Nói tóm lại, dân con Hội thánh nay có lúc đặt quá nặng 
phần hình thức với diễn trình, cốt để khuyến dụ nhiều người vào Đạo, và theo Đạo. 
Phải chăng, đó cũng là thử và thách rất khuyến dụ, thời hôm nay. 
 
Nếu quả có thế, cũng nên nguyện cầu cho thánh hội mình có lại cơ hội lướt thắng 
chính mình, mà hồi hướng trở về với con đường chính mạch do Đức Giêsu vạch ra. 
Hội thánh nói ở đây vẫn là mỗi người và mọi người trong thánh hội Công giáo rất La 
Mã, chứ không chỉ là cơ chế mạnh mẽ, rất Vaticăng.” (X. Lm Kevin O’Shea CSsR, 
Lời Chúa Sẻ San, Chúa Nhật Thứ 1 mùa Chay năm B, nxb Hồng Đức 2014, tr. 66-
70) 
 
Nguyện cầu cho Hội thánh của Chúa, là nguyện và cầu trong tâm tưởng có những 
lời ghi chép một dặn dò khi xưa rằng: 
 
“Sau khi Đức Giêsu chịu phép rửa Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa. Người ở 
trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xatan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các 
thiên sứ hầu hạ Người. 

 
Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên 
Chúa. Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em 
hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” (Mc 1: 12-15) 
 
Thử thách và nguyện cầu thật liên-tu bất-tận, để rồi có được những tâm-trạng chịu 
được tất cả. Chịu đựng, để cùng chung một tâm-trạng như Đức Giêsu từng chịu vào 
hồi ấy, cũng không ít. Thử thách và nguyện cầu, để rồi sẽ bất chấp mọi sự mà cùng 
vui với người vui, khổ với người khổ, trong mọi sự. 
 
Nguyện cầu thật lâu và thật nhiều, rồi cứ theo cơn trầm-thống, trỗi dậy mà ngẩng 
đầu lên rồi cũng sẽ vui vẻ với mỗi người và mọi người, qua truyện buồn/vui đầy kể lể 
gọi là “Câu chuyện của cha xứ vùng Angevin giúp chúng ta tập trung vào điều thiết 
yếu” như sau: 
 
Có ai chưa bao giờ bực mình vì ca đoàn hát sai, vì linh mục giảng quá dài, vì người 
bên cạnh dám nghe điện thoại cầm tay không? Cám dỗ quá lớn đối với một số 
người, họ tức tối và bỏ nhà thờ ra đi không trở lại! Linh mục Matthieu Lefrançois, cha 
xứ họ đạo Thánh Antôn ở Angers tìm được một bài trên Facebook của “Giáo hội 
Công giáo Guinea” để kêu gọi chúng ta chỉ tập trung nhìn Chúa Kitô. 
 
“Một thanh niên trẻ đến gặp một linh mục và nói: 
– Thưa cha, con không đi nhà thờ nữa! 
Linh mục hỏi: 
– Vậy à, con có thể cho cha biết lý do không? 
Người thanh niên trả lời: 
– Lạy Chúa tôi, ở đây con thấy cô này nói xấu cô kia; anh đọc Sách Thánh đọc dở; 
ca đoàn vừa chia rẽ vừa hát sai; người đi xem lễ chỉ chăm chăm nhìn điện thoại, đó 
là không nói đến ngoài nhà thờ họ là những người ích kỷ, cao ngạo… 
Linh mục nói với anh: 
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– Con có lý. Nhưng trước khi dứt khoát rời nhà thờ, con có thể làm cho cha việc này: 
con rót một ly nước đầy, rồi đi quanh nhà thờ ba vòng mà không làm đổ một giọt. 
Sau đó, con có thể bỏ nhà thờ. 
Người thanh niên tự nhủ: quá dễ! 
Và anh đi ba vòng như cha xứ dặn. Đi xong, anh về nói với cha: 
– Rồi, con đi xong rồi. 
Linh mục hỏi: 
Khi con đi, con có thấy cô này nói xấu cô kia không? 
Người thanh niên trả lời: 
– Thưa cha không. 
Con có thấy người này người kia thờ ơ với nhau không? 
Người thanh niên: 
– Thưa cha không. 
Con có thấy người này người kia chúi mũi vào điện thoại không? 
Người thiên nhiên: 
– Không, con không thấy. 
– Con có biết vì sao không con không thấy không: Vì con tập trung để ly nước không 
bị đổ. Con biết… cuộc đời cũng vậy. Khi tâm hồn chúng ta tập trung vào Chúa Kitô, 
thì chúng ta không có thì giờ để nhìn các sai lầm của người khác. Ai ra khỏi nhà thờ 
vì các kitô hữu đạo đức giả thì chắc chắn họ cũng không vào nhà thờ vì Chúa 
Giêsu”. 

 
Nghe kể thế rồi, thiết tưởng bạn và tôi, sẽ không còn lý do gì để phàn nàn hoặc 
than-phiền về cuộc đời người lắm thứ chuyện lỉnh-kỉnh chẳng ra làm sao, nhưng vẫn 
chấp-nhận, để còn sống những ngày cuối cuộc đời mình, cũng vui tươi, san-sẻ với 
mọi người. 
 
Nhận-định thế rồi, nay xin đi vào kết-đoạn của mục “phiếm-luận” dài giòng, chẳng ra 
làm sao. Nhưng vẫn mong bạn bè chấp-nhận cái sự thể “chẳng ra làm sao” ấy cho 
an-bình cuộc đời, của riêng tôi. 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Vẫn cứ xin bạn bè 
Những chuyện lẩm cẩm 
Đến độ thế. 
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18. “Con gái nói một là hai ”  

Con gái nói hai là một  
Con gái nói ghét là thương  

Con gái nói thương là ghét đó  
Con gái nói giận là giận yêu  

Con gái còn yêu là còn giận.” 
(Ngọc Lễ - Con Gái) 

 
(1Timôtê 2: 9-13)  
Thời buổi này mà còn phân-biệt trai/gái hoặc bàn chuyện đổi giới, phải chăng là 
chuyện thừa, thật hết ý? Vâng. Rất đúng. Chính vì hết cả ý-tưởng lẫn đề-tài luận-
phiếm lăng-nhăng cho “qua ngày đoạn tháng”, nên bần đạo bầy tôi đây mới phải thế. 
 
Thế nhưng. Trước khi đi vào chuyện lăng-nhăng không hết ý, xin cứ là mời bạn và 
tôi, ta nghe câu hát tiếp hơi buồn một chút, rồi bàn tiếp. Nghe và bàn, là lắng tai và 
để ý đến câu ca/điệu nhạc lỉnh-kỉnh như sau:  
 
“Đừng nghe những gì con gái nói.  
Đừng nghe những gì con gái nói.  
Con gái nói nhớ là quên.  
Con gái nói quên là nhớ.  
Con gái nói buồn là vui.  
Con gái nói vui là buồn.  
Con gái nói không biết ghen.  
Là ghen như điên đấy nhé.  
Con gái nói không biết yêu.  
Là yêu đến quên đường về.  
 
Đừng nghe những gì con gái nói.  
Đừng nghe những gì con gái nói.  
Hãy nhìn vào đôi mắt em đây.  
Hãy nhìn vào tận trái tim này.  
Hãy nhìn vào đôi mắt thơ ngây.  
Anh sẽ hiểu được trái tim em.  
 
Trời có lúc nắng lúc mưa.  
Trời có lúc mưa lúc nắng.  
Con gái có lúc hiền như nai.  
Con gái có khi như bà chằng.  
Trời vẫn cứ nắng cứ mưa.  
Con gái lúc mưa lúc nắng.  
Con gái thế đấy bạn ơi.  
Mà sao con trai các anh theo dài dài.  
(Ngọc Lễ - bđd) 
 
Quả là thế. Sống đời đi đạo, mà lại mang trong mình những chuyện không đáng ta 
quan-tâm/bàn-bạc chút nào, nhưng vẫn phải nói và viết trên giấy, là bởi vì không 
còn gì để nói cho hết ý. Thế nên, hôm nay bần đạo lại xin mời bạn và tôi, ta đảo mắt 
nhìn vào bài “phiếm” trên mạng vi-tính có đầu đề “hơi bị” dài, như sau:  
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“10 dấu hiệu cho thấy bạn được Đức Phật che chở nhờ tu thân tích đức, luyện từ 
kiếp trước: 
 
Người có phúc nhờ tu thân tích đức từ nhiều kiếp sẽ luôn được như ý trong mọi 
chuyện ở cuộc sống, nếu gặp 10 dấu hiệu dưới đây, bạn quả thật rất may hơn nhiều 
người. 
Những dấu hiệu ấy như sau:  
1. Gặp lúc khó khăn luôn thấy có lối thoát 
Mọi người sẽ gặp không ít khó khan/trở ngại trong cuộc sống, và nếu tìm được lối 
thoát một cách nhanh chóng như xuất hiện tình huống thuật lợi bất ngờ hoặc có 
người kịp đến hỗ trợ, thì người đó chắc chắn có phúc nhờ tu thân tích đức từ kiếp 
trước. 
 
2. Đem lại điều may mắn cho người khác 
Nếu có người được hưởng ít/nhiều cơ may từ bạn, thì điều đó chứng tỏ bạn là người 
rất có phúc. Ví dụ như khi đi chợ thấy hàng quán nọ ế ẩm, mà bạn vừa sà vào có ý 
định mua thứ gì đó thì nhiều khách hang khác cũng ùa tới, như vậy là bạn đã mang 
đôi chút phúc/lộc của mình cho người chủ hưởng. Ai đang kém may lại được giao du 
với bạn và thay đổi vận-mệnh của mình, thì chắc hẳn người đó được hưởng phúc/lộc 
do từ bạn truyền sang. 
 
3. Luôn được tai qua nạn khỏi 
Nhiều lúc nhẽ ra bạn phải gánh chịu một vận hạn nặng nề nào đó nhưng không hiểu 
vì sao những người khác đều bị vận, còn bạn thì không. Ví dụ như trong vụ tai nạn 
tập thể nọ, nhiều người bị thương hoặc mất mạng, nhưng bạn lại không hề hấn gì, 
dù đi cùng một chuyến xe. Hay có dịch tễ/bệnh tật lây lan gần như ai cũng mắc phải, 
mà bạn lại không sao cả, tức là: bạn đang hưởng nhiều phúc đức nên được bảo hộ. 
 
4. Bạn có nhiều bạn bè quý mến 
Người có phúc cũng là người có nhiều bạn bè đối xử  tốt với họ. Không phải ai cũng 
có được diễm phúc đó. Khi bạn gặp khó khăn sẽ gặp không ít người sẵn sàng ra tay 
vực đỡ bạn dậy, đó là do bởi phúc đức của mình đem đến chứ không là ngẫu nhiên 
đâu. 
 
5. Làm việc gì cũng thành-đạt 
Bạn kinh doanh, làm việc tại công sở hay làm bất cứ điều gì, đều tốt đẹp hơn nhiều 
người khác. Ví dụ mình sinh sống trong cùng một dãy phố kinh doanh cùng một mặt 
hàng, mà bạn lại luôn đắt khách hơn người khác trong khi cả dãy ế ẩm, thì hàng hoá 
do bạn kinh-doanh cứ bán chạy đều đều. Đơn giản là vì họ không có phúc/đức tích-
tụ từ kiếp trước như mình. 
 
6. Bạn có được người vợ hay người chồng thật lý tưởng 
Người có phúc là nhờ tu thân/tích đức sẽ gặp được ý trung nhân hết lòng với mình. 
Nếu không vì có phúc đức tích-tụ từ kiếp trước, thì chắc chắn cô ấy hay anh ấy sẽ 
không hết lòng yêu thương/chung thủy với bạn như vậy đâu. Hãy lết long cảm ơn Bề 
Trên vì mình đã tu thân/tích đức từ kiếp trước để ngày nay được may mắn hơn nhiều 
người. 
 
7. Con cái bạn ngoan ngoãn, giỏi giang 
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Người có phúc chắc chắn sẽ sanh hạ được những đứa con ngoan ngoãn/giỏi giang, 
có hiếu với cha mẹ. Không phải ai cũng có được cái phúc này đâu, thế nên bạn hãy 
trân trọng. 
 
8. Bạn có ngoại hình đẹp đẽ 
Người có phúc thường được Ơn Trên ban cho ngoại hình đẹp đẽ và cân đối. Không 
phải ai cũng có cái may được sinh ra với khuôn mặt khả ái và thân hình quyến rũ. 
Hãy cám ơn Bề Trên đã dành cho mình ưu-đãi ấy. 
 
9. Bạn ít khi đau ốm 
Người có phúc chắc chắn sẽ sống thọ và có sức khỏe tốt hơn người bình thường. 
Những bệnh vặt như ho hen, cảm cúm hay ốm đau không bao giờ chạm tới bạn 
được, đơn giản vì phúc dày đức cao đã giúp bạn có được điều này. 
 
10. Bạn là người tin vào nhân quả 
Đây là điểm quan trọng đối với người có phúc đức quả báo nhãn tiền. Người tin vào 
nhân quả sẽ sống lương thiện và hành xử đúng với đạo Trời. Họ làm thế sẽ càng 
tích thêm phúc đức cho bản thân nhiều hơn. 
 
Nếu có những dấu hiệu này, bạn chắc chắn là người có phúc, con cái, cha mẹ hay 
bạn bè của bạn nhờ đó được hưởng may mắn. Nhưng để phúc đó được bền, bạn 
càng phải sống tốt, sống lương thiện, chân thật và khoan dung hơn. Cứ tin vào phúc 
đức tự tại, bạn sẽ không chịu thiệt bao giờ hết.” (trích dẫn đôi điều từ quan niệm của 
ai đó ở trên mạng). 
 
Gọi là 10 dấu hiệu về ơn Trời/Phật, chứ thật ra có cả trăm, cả ngàn thứ đáng để ta 
lưu-tâm lưu/chú ý, hơn. Lưu tâm/chú ý, là cốt cho mọi người nhìn lại đời mình, mới 
thấy sự thật trên đời khá phức-tạp, tức những điều mà nhiều người vẫn bị cuộc 
sống thực-tế lôi-cuốn, nên không nhìn nhận.  
 
Bởi thế nên, nghệ sĩ mình vẫn gợi ý những điều trên bằng lời ca/câu hát, tiếp ngay 
sau: 
 
“Đừng nghe những gì con gái nói.  
Đừng nghe những gì con gái nói.  
Hãy nhìn vào đôi mắt em đây.  
Hãy nhìn vào tận trái tim này.  
Hãy nhìn vào đôi mắt thơ ngây.  
Anh sẽ hiểu được trái tim em.” 
(Ngọc Lễ - bđd) 
 
Hôm nay, nhà Đạo mình cũng thế. Cũng “hiểu được trái tim em” qua sự việc tưởng 
chừng như trôi biến cách êm đềm từ lâu, nếu không ai thắc mắc/hỏi han chỉ một tư 
tưởng nhỏ, sau đây: 
 
“Thưa Cha, 
Con cứ thắc mắc hỏi rằng: tại sao những chuyện như nguyên-tắc đổi phái-tính con 
người ở đời, lại làm nhiều người bận-tâm nên đã trở-thành vấn-đề không nhỏ cho 
giới sinh-viên đại-học hoặc cao-đẳng, thời gian gần đây. Vậy xin cha cho biết ý-kiến 
để con yên tâm, không còn thắc-mắc nữa. Thành thật cảm ơn cha.” 
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Thật ra, con cháu các đấng bậc vị vọng ngày nay chẳng mấy bận tâm cho lắm 
chuyện trời ơi đất hỡi như thế. Có khi, đây chỉ là đề-tài để đấng bậc ngồi buồn đặt ra 
rồi giải-mã cho đầy trang giấy, cũng nên. Thôi thì, nay xin mời bạn và tôi ta thử lắng 
tai nghe xem đấng bậc nhà mình giải mã thế nào về chuyện này. Nào, xin mời các 
bạn lắng nghe nhé: 
 
“Có nhiều tài-liệu đáng tin cậy được lập ra để nghiên-cứu về vấn-đề giới-tính hầu 
giúp mọi người biết sự thật như câu chuyện xảy ra ở Yogyakarta, nước Inđônêxia 
năm 2007 gọi là Nguyên tắc Gogyakarta. Đó là một chuỗi gồm 29 nguyên-tắc có ghi 
chi-tiết như một thứ kim chỉ-nam cốt áp-đặt các hệ-luỵ phái-tính, tức: bàn về tự-do 
chọn giống, định-hướng hoặc khoanh tròn phái-tính con người.  
 
Vấn-đề đặt ra là hỏi rằng: Ai là người đưa ra các nguyên-tắc này? 
Theo Bà Gabriele Kuby tác-giả cuốn “The Global Sexual Revolution” (tạm dịch là: 
Cách mạng Phái-tính Toàn-cầu) thì việc này do nhóm người gọi là “Chuyên-gia tên 
tuổi về nhân-quyền”, tức nhóm chức-sắc tuy không có thẩm-quyền hoặc chức-năng 
công-khai nào hết, nhưng những vị này thuộc nhóm chủ-trương ủng-hộ phong-trào 
hợp-pháp-hoá tình-trạng của người Đồng Tính Luyến Ái. Nhằm trao ban cho những 
người như thế một thứ thẩm-quyền ngoài mặt, các “chuyên gia” nói trên đã ra trước 
toà Liên Hiệp Quốc ở Geneva trình làng cho mọi người biết mà cảm-thông.  
 
Các nguyên-tắc nói ở đây, là “dụng-cụ tân-tạo tặng trao cho các nhà hoạt-động ủng-
hộ chủ trương này, là tập cẩm-nang dầy 200 trang gồm các chỉ-dẫn để phiên-dịch 
nguyên-tắc nói trên ra thành hành-động chính-trị. 
 
Ý-tưởng chủ-chốt trong tài-liệu này, là bày ra việc “định-hướng phái-tính” và “nhận-
dạng giống”. Nơi lời tựa sách dẫn ở trên, “Định-hướng phái-tính” được hiểu là việc 
qui về “khả-năng của mỗi người trong việc lôi cuốn về cảm-xúc, ưa chuộng phái-tính 
với người nào đó hoặc có tương-quan dục-tình với ai khác, tức các cá-thể có phái-
tính khác nhau hoặc cùng giống hoặc mang nhiều giới-tính khác-biệt.    
 
Tác-giả Gabriele Kuby cho biết, định-nghĩa này không loại-trừ bất cứ hành-động 
dục-tình nào tuy khác nhau, kể cả chuyện ấu-dâm, loạn-luân, đa-thê, đa-phu, đa-dục 
(tức ăn nằm với nhiều người) và cả lề thói dâm-dục với thú vật, nữa. 
 
“Nhận-dạng giống” cũng qui về cảm-nghiệm phái-tính riêng tự bên trong con người 
mình và khác nhau tuỳ từng người vẫn có thể hoặc không thể xứng-hợp với tính/phái 
định-vị từ bẩm sinh, trong đó có cảm-xúc riêng về thể-xác (tức: tính chuyện đổi giống 
nếu được tự-do, hoặc nếu y-khoa, phẫu-thuật hoặc phương-tiện nào khác giải quyết 
giùm) và các biểu-lộ nào khác về phái-tính, cả chuyện ăn mặc, nói năng và phong-
cách bên ngoài nữa.” 
 
Chuyện thứ hai, là tuyên bố: không ai được quyền coi thường/phản bác việc định-
hướng phái-tính hoặc nhận-dạng giống/phái dù có thấy vui thích chuyện ấy không, 
do bởi quyền-hạn của mình bị ảnh-hưởng”. Đây là điều đáng mọi người để tâm, lưu 
ý. Mọi quyền-hạn của con người đều có thể bị ảnh-hưởng như chuyện đụng chạm 
quyền tự-do ăn nói và tự-do tư-tưởng, bởi lẽ các quyền này lệ thuộc vào quyền định-
hướng phái-tính và nhận dạng giống. 
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Nhiều ví dụ giúp ta coi đây là chuyện kỳ-thị, chẳng hạn như: khi dạy dỗ hoặc nuôi-
dưỡng con trẻ ta quyết cho chúng tin rằng: mục-tiêu của tình-dục là tạo tình yêu giữa 
người nam và nữ; và người nữ được định-hình trách-nhiệm ngay từ đầu là: sinh con 
đẻ cái, để nhân loại được phát-triển. 
 
Các ngành khoa-học từ sinh-lý-học, y-khoa, tâm-lý cho đến xã-hội-học đều dạy rằng 
giữa nam-nhân và nữ-giới vẫn có nhiều khác biệt, rất đặc-thù, đến độ mỗi và tất cả 
các tế-bào trong cơ-thể con người đều mang giống đực hoặc giống cái. Nguyên tắc 
Yogyakarta lập ra khiến việc định-dạng phái-tính tuỳ-thuộc cảm xúc, tức luôn bất ổn 
tận bên trong và có thể thay đổi bất cứ lúc nào.  
 
Lời tựa mở đầu các nguyên-tắc nói trên, còn cho biết: khác biệt không chuyển-đổi 
giữa nam-nhân và nữ-phụ đặt nền-tảng trên “thiên-kiến và vai-trò rập-khuôn nam/nữ 
vốn là thứ nguyên-tắc dễ có khuynh-hướng bị xoá bỏ sau này. 
 
Mỗi thứ trong 29 nguyên-tắc nói trên được trưng-dẫn bằng một tuyên-bố cũng rất 
chung chung lại kéo theo đòi hỏi mọi quốc-gia phải thực-thi, trong đó có việc buộc 
mọi quốc-gia phải ra luật hẳn hòi ấn-định phái-tính của người thực-thi công-việc vốn 
phản-ảnh một định-dạng phái-tính do mình tự nhận. Mọi quốc gia cũng buộc phải tôn 
trọng và đồng-thuận bằng luật pháp việc nhận-dạng phái-tính tự chọn của mỗi 
người. 
 
Các nguyên-tắc trên, đòi mọi nước phải có biện-pháp độc-đoán khả dĩ thay-đổi cả 
hiến-pháp, lề-luật, thể-chế xã-hội, hệ-thống giáo-dục và động-thái căn-bản của công 
dân mình hầu áp-đặt và thúc-ép một cách hợp-pháp việc chấp-nhận đặc-quyền 
được phép tỏ-bày việc đồng tính luyến ái và/hoặc dạng-thức cũng như hành-động 
nào khác không hẳn phải là khác phái. 
 
Các quốc gia từng can-dự trào-lưu Yogyakarta trước nhất gồm có: Đức quốc, Đan 
Mạch, Hoà Lan, Na-Uy, Thuỵ-Điển, Thuỵ Sỹ, Cộng hoà Czech, Argentina, Brazil và 
Uruguay. Quả là, ta đang đi vào một thế-giới mới rất quả-cảm.” (Lm John Flader, 
Concerns aplenty for all in gender theory, The Catholic Weekly Question Time, 
28/01/2018, tr. 19) 
 
Thế đấy, là nỗi khổ của những người vẫn cứ lo-toan những chuyện to lớn ở trên trời 
hoặc không đâu vào đâu. Còn đây, là lập-trường của bậc thánh hiền ở trong Đạo, 
từng lên tiếng cả những chuyện có liên quan đến phái-tính, rất nữ/nam ở kinh thánh: 
 
“Tôi muốn đàn bà phải ăn mặc đoan trang,  
đồ trang điểm phải kín đáo, giản dị:  
không cần kiểu tóc cầu kỳ, vàng bạc, ngọc trai  
hay quần áo đắt tiền, 
mà là việc lành, phúc đức;  
như thế mới thích hợp với các phụ nữ xưng mình có lòng đạo.  
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,  
vì Ađam được tạo dựng trước,  
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rồi mới đến Evà.” 
(1Timôtê 2: 9-13)  
 
Xem thế thì, với bậc thánh hiền, đàn bà hay đàn ông đều có chỗ đứng nhất-định 
trong hệ-cấp quyền-hành hay quyền-lợi trong Đạo. Là người đi Đạo, ta không chỉ 
chấp thuận tuân theo chỉ-thị hoặc lề-luật được ban-bố từ trên; mà còn phải vui vẻ 
làm thế, nói chi chuyện đổi giống. 
 
Tựu-trung thì, từ lâu, mọi người vẫn để tâm/lo toan nhiều thứ chuyện, cả việc 
nguyện-cầu, như truyện kể bên dưới từng minh-chứng: 
 
“Cầu nguyện không giải quyết được những vấn đề khó khăn, những nổi khổ của 
chúng ta như lời Đức Đạt Lai Lạt Ma từng bảo rằng:  
 
-Tôi là Phật Tử và hàng ngày tôi vẫn đọc kinh cầu nguyện. Nhưng tôi không tin vào 
sự cầu nguyện sẽ đem lại một xã hội, một thế giới an bình. 
 
Vì chúng ta đã cầu nguyện và cầu nguyện hàng ngàn năm qua nhưng những lời cầu 
nguyện của chúng ta [cho một thế giới an bình] chưa bao giờ được đáp ứng cho nên 
bây giờ chúng ta phải thực tế. 
 
Tôi thường hay nói với mọi người là - Nếu quý vị có cơ may gặp được Chúa Jesus 
hay Đức Phật thì hãy cầu xin các Ngài đem bình an đến cho thế gian này. 
 
Chắc chắn các Ngài sẽ hỏi rằng - Ai là người đã gây ra bao cảnh bạo loạn và bạo 
lực? 
Nếu các Ngài gây ra sự bạo lực thì chúng ta khẩn khoản cầu xin các Ngài là xác 
đáng. Nhưng đằng này chính chúng ta đã gây ra tình trạng bạo lực. 
 
Do đó, dĩ nhiên Chúa Jesus hay Đức Phật sẽ phán rằng - chính các con đã gây ra 
bao cảnh bạo lực thì các con phải có trách nhiệm tự giải quyết lấy.” (trích lập-trường 
của Đức Đạt Lai Lạt Ma, trong một phỏng-vấn, vào hôm trước). 
 
Thế nghĩa là, ngay đến lời nguyện-cầu ở đâu đây như xưa giờ ta từng quyết, mà 
Đức Ngài Lạt Ma cũng cho là không cần thiết, nếu như… Vậy thì, trên đời này còn gì 
để tin tưởng đây? Thật cũng khó để có câu trả lời cho gẫy gọn. Chi bằng, như mọi 
lần, ta dùng truyện kể nhè nhẹ dù đó là chuyện “Người Sàigòn, tui thế đó” để minh-
hoạ cuộc sống trong đó có rất nhiều câu trả lời khá là “khả thi”, như sau: 
 
“Lần đầu tiên lên Sài Gòn là để đi thi đại học, tôi và một thằng bạn thi chung trường 

nên đi chung với nhau. Ở thì không lo vì đã có nhà người quen ở bên kia cầu chữ Y. 

Chỉ lo cái chuyện ăn uống giữa hai buổi thi. Ngay sau khi thi xong môn đầu tiên, hai 

đứa kéo nhau ra quán cạnh trường kêu hai dĩa cơm sườn. Cầm cái muỗng, cái nĩa 

để ăn cơm dĩa mà cứ lọng cọng. Ăn hết dĩa cơm, uống cạn mấy ly trà đá tự múc ở 

trong cái xô để ở góc quán, mà bụng vẫn trống không. 

Từ nhỏ đến lớn sống ở dưới quê khi nào đi đâu xa thì cơm đùm, cơm bới mang đi 
theo chứ có khi nào ăn cơm tiệm để mà biết kêu cơm thêm. Kêu thêm dĩa nữa thì 
không dám, vì sợ không đủ tiền ăn cho ngày mai, ngày kia… Ngó quanh ngó quất, 
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thấy bàn nào cũng để một nải chuối, mọi người ăn xong cứ thuận tay bẻ, người một 
trái, người hai trái. Thế là hai đứa sáng mắt, chuối này chắc người ta cũng cho 
không như trà đá. Vậy là, chỉ một loáng nguyên cả nải chuối để trên bàn chỉ còn 
đống vỏ. Khi tính tiền, thấy phụ quán cứ đếm đi đếm lại mấy cái vỏ chuối để trên bàn 
rồi nhìn chằm chằm, thỉnh thoảng lại liếc qua bà chủ quán đang đứng gần đó cười 
mím chi thì đâm lo. Không biết tiền mang theo có đủ để trả không. 
 
Nhìn hai đứa gom từng đồng bạc để bỏ lên bàn, bỗng nhiên chủ quán bước lại. Thôi, 
tính hai dĩa cơm thôi. Phần chuối chắc là không biết có tính tiền nên lỡ ăn, chị không 
tính. Ngày mai ăn có thiếu thì cứ kêu cơm thêm mà ăn, để bụng đói không làm bài 
được đâu. Chỉ có nải chuối, cho thấy tính cách người Sài Gòn. 
 
Cuộc sống không thẳng tắp. Bon chen lên Sài Gòn không phải lúc nào cũng dễ kiếm 
tiền. Cũng trong những năm thập niên 1980, có lần, tôi thử sức mình với nghề đạp 
xích lô. Mượn chiếc xe của ông chú vào buổi sáng, lúc ấy chú cho xe ở nhà để ngủ 
sau một đêm chạy mối chở hàng. Lần đầu tiên chạy xích lô chỉ có chạy xe không từ 
bên này sang bên kia cầu chữ Y đã muốn hụt hơi. Thế nhưng vẫn rán vì trong túi 
không còn tiền. Chạy lòng vòng Sài Gòn cả tiếng đồng hồ, ngang qua rạp Quốc 
Thanh (đường Nguyễn Trãi), thấy một đôi nam nữ đi ra, tay ngoắt, miệng kêu: “Xích 
lô!” Luồn tay kéo thắng ngừng xe lại hỏi:  
-Anh chị đi đâu? 
–Cho ra bến xe Miền Tây. Nhiêu? 
 
Dân miền Đông mới lên Sài Gòn tập tành chạy xe kiếm sống, biết bến xe Miền Tây 
đâu mà cho giá. Thôi đành chơi trò may rủi:  
-Dạ, em mới chạy xe chưa rành đường, anh chị chỉ đường em chở. Tới đó cho nhiêu 
thì cho. 
 
Tưởng không biết đường thì người ta không đi, ai dè cả hai thản nhiên leo lên. Người 
con trai nói:  
-Mười lăm đồng mọi khi vẫn đi. Cứ chạy đi tui chỉ đường. 
 
Sức trẻ, thế mà vẫn không chịu nổi đường xa, đạp xe chở hai người từ rạp Quốc 
Thanh đến chân cầu Phú Lâm thì đuối, liệu sức không thể nào qua khỏi dốc cầu 
đành tính chước bỏ của chạy lấy người. Xuống giọng:  
-Em mới chạy xe, đi xa không nổi. Anh chị thông cảm đi xe khác giùm. 
Ai ngờ người con trai ngoái đầu lại:  
-Tui biết ông đuối từ hồi nãy rồi. Thôi leo lên đằng trước ngồi với bà xã tui. Đưa xe 
đây tui đạp cho. Tui cũng từng đạp xích lô mà! 
 
Thế là, vừa được khách chở, lại vừa được lấy tiền. Không phải 15 đồng mà tới 20 
đồng. Chắc cũng chỉ có người Sài Gòn mới khoáng đạt như vậy! 
 
Người Sài Gòn tốt bụng, chia sẻ không từ những chuyện cá biệt, người nơi khác vào 
Sài Gòn hỏi đường thật dễ chịu. Già trẻ, lớn bé, gặp ai hỏi người ta cũng chỉ dẫn tận 
tình. Có nhiều người còn bỏ cả công việc để dẫn kẻ lạc đường đi đến đúng địa chỉ 
cần tìm. Có những địa chỉ nhiều người hỏi quá, thế là người Sài Gòn nghĩ cách viết 
hoặc bỏ tiền ra đặt làm một cái bảng đặt bên lề đường, gắn vào gốc cây. Đôi khi, 
kèm theo một câu đùa, câu trách rất Sài Gòn ở cái bảng này khiến ai đọc cũng phì 
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cười. Như cái bảng viết trên nắp thùng mốp trên đường Sư Vạn Hạnh mới đây: Bà 
con nào đi photo thì qua bưu điện bên đường. Hỏi hoài mệt quá”. 
 
Đi xe ôm, taxi, gặp đúng dân Sài Gòn thì mười người hết chín không lo bị chặt chém, 
vẽ vời. Đôi khi, kêu giá là vậy, nhưng khách không có tiền lẻ hoặc hết tiền người ta 
còn bớt, thậm chí cho thiếu mà không cần biết khách ở đâu, có trả hay không. Với 
người Sài Gòn, đó là chuyện nhỏ. 
 
Ở Sài Gòn, cho tới bây giờ vẫn còn nhiều nhà để một bình nước suối trước nhà, kèm 
thêm một cái ly, một cái bảng nước uống miễn phí. 
 
Và bình nước này không bao giờ cạn, như lòng tốt của người Sài Gòn. Sẽ có nhiều 
người bảo cái ly nhiều người uống, bẩn chết đi được, nhưng không biết họ có cách 
nào hay hơn ? (mua ly giấy, uống xong vứt…. mời các người ấy về Sài Gòn mua ly 
giấy cho khách thập phương dùng). 
 
Có người đã phát hiện, khi bạn chạy xe trên đường phố Sài Gòn, nếu có ai đó chạy 
theo nhắc bạn gạt cái chân chống, hay nhét lại cái ví sâu vào túi quần thì đích thị đó 
là người Sài Gòn !. 
Bi giờ còn vậy nữa không ? Cũng còn, nhưng mà nếu bạn không gặp người như vậy 
ở Sài Gòn là vì những người mà bạn gặp đó không phải là người SàiGòn ! 
 
Tui hỏi anh cyclo: 
-Đạp từ rạp Rex về cầu Chông (nhà tui) giá bao nhiêu? 
Anh nói: 
-20 ngàn.  
Tui nói “30 ngàn thì tui mới đi”. Anh cyclo lập lại “20 ngàn”. Tui cũng nói như cũ. Anh 
cyclo tưởng tui là thằng khùng và nói: 
-Thôi lên xe đi. 
Đến nhà, tui đưa anh 30 ngàn và cám ơn. Năm 1978 khi ra tù tại ga xe lửa đường 
Lê Lai, một anh cyclo đến hỏi tui “Về đâu ?” nhưng khi nhìn thấy bộ đồ tù tui mặc 
nên anh nói câu mà tui nhớ đời: 
-Lên đi thằng ông nội, tui chở về…Không có tính tiền đâu. Làm sao tui quên được 
câu nói đó. Người Sài Gòn là như vậy bạn ơi!” (trích truyện kể nhận được từ điện 
thư vi-tính, rất không lâu). 
 
Rất nhiều bạn bè đọc bài phiếm do bầy tôi viết, lại cứ hỏi: “Sao bạn trích-dẫn truyện 
kể chẳng ăn-nhập gì đề tài đặt ra vậy?” Bần đạo bầy tôi nghe hỏi chỉ biết trả lời 
quanh-quất rằng: “Đó là chuyện phiếm đấy bạn ạ”.  
 
Hôm nay ngồi viết những giòng chữ này, lại đã thấy những lời đối đáp ở trên rất 
giống như chuyện thần-học hoặc học về thần-tính của các đấng, cũng tương-tự. 
Tương-tự là ở chỗ xem qua tưởng chừng như rất phiếm, nhưng xem lại mới thấy 
cuộc đời này mọi chuyện chung qui cũng chỉ là phiếm và luận hoặc luận cho lắm 
cũng chỉ là luận-phiếm/phiếm-luận mà thôi.  
 
Bà con ta cứ nghe lại câu quả quyết ấy rồi suy cho kỹ, sẽ thấy không phải là chuyện 
mơ hồ lầm tưởng đâu. Để chấm dứt câu chuyện khá phiếm này, nay mời bạn và tôi 
ta nghe lại câu hát trên, để thấy rằng đời người vẫn có những chuyện như lời ca/câu 
hát những bảo rằng: 
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“Đừng nghe những gì con gái nói.  
Đừng nghe những gì con gái nói.  
Hãy nhìn vào đôi mắt em đây.  
Hãy nhìn vào tận trái tim này.  
Hãy nhìn vào đôi mắt thơ ngây.  
Anh sẽ hiểu được trái tim em.” 
(Ngọc Lễ - bđd) 
 
Hỏi rằng: có nên sử-dụng câu hát trên làm lời kết cho bài phiếm đường dài ở đời 
người, được không cơ chứ? Hoặc, có nên về với vườn hồng tìm đến lời vàng của 
bậc thánh hiền từng có để lại những nguyên-tắc cho cuộc sống đúng nghĩa khi các 
ngài bảo: 
 
“Thật vậy,  
vì chúng ta đã nên một với Đức Kitô nhờ được chết như Ngài đã chết,  
thì chúng ta cũng sẽ nên một với Ngài,  
nhờ được sống lại như Ngài đã sống lại.  
Chúng ta biết rằng:  
con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô,  
như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị huỷ diệt,  
để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa.  
Quả thế, ai đã chết, thì thoát khỏi quyền của tội lỗi. 
Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô,  
chúng ta cũng sẽ cùng sống với Ngài:  
đó là niềm tin của chúng ta.” 
(Rm 6: 5-8) 
 
Tin hay không vào “Người Con Gái Nói” trong bài hát được trích dẫn, hoặc hiểu 
được nguyên-tắc của niềm tin vào Đức Chúa Phục Sinh do bậc thánh-hiền từng đặt, 
vẫn là chọn lựa của mỗi người và mọi người trong đời, rất hôm nay.   
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Nhiều lúc chỉ muốn hát 
Những lời như trên  
Khi bàn nhiều chuyện 
“tréo cẳng ngỗng” 
ở trong đời.  
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19. “Ghi vào đời hình bóng một người “ 
Đôi lúc chân quen giầy khua lối ngõ  

Tâm tư bâng khuâng  
Nghe chiều biệt ly theo khuất nẻo người đi...!!!” 

(Trúc Phương – Chiều Cuối Tuần) 
 

(Mátthêu 19: 10-11) 
 
“Ghi vào đời, hình bóng một người”, đây không chỉ là câu hát “trống không” chẳng 
ghi tên cũng chẳng nhắn nhủ một ai. Nhưng, đối với bần đạo là bầy tôi đây thì, câu 
hát này lại minh-hoạ một câu truyện kể rất dễ nghe sau đây: 
 
Tôi là một người mẹ 71 tuổi đã nghỉ hưu, còn con gái tôi năm nay 35 tuổi. Khi tôi bắt 
đầu về hưu cũng là lúc con gái tôi lập gia đình. Với vợ chồng tôi, nó luôn là viên ngọc 
quý được chúng tôi nâng niu chăm bẵm; bởi vậy khi con thành thân, một cách rất tự 
nhiên tôi thấy mình có trách-nhiệm phải chăm sóc tổ ấm mới này. 
 
Ban đầu, tôi hy vọng chúng sẽ về ở cùng vợ chồng tôi, nhưng ông nhà tôi lại cho 
rằng: “Hai đứa cần có khoảng không-gian riêng biệt để tự-lập”. Thế nên, để tiện 
chăm sóc các con, chúng tôi dọn tới khu cư-dân gần nhà con mình đang sống. Và 
cứ mỗi sáng tôi đều chạy qua nhà giúp bọn trẻ chuẩn bị đồ ăn và dọn vệ sinh; chiều 
đến, lo nấu bữa tối và đợi tới khi hai vợ chồng nó đi ngủ tôi mới về nhà mình. 
  
Cuộc sống của tôi cứ êm đềm trôi qua như vậy, cho đến một ngày… Hôm ấy, tôi dậy 
sớm đi chợ mua thức ăn mang tới nhà con, nhưng khi đến nơi lại không thể mở cửa 
để vào nhà. Không phải tôi mang nhầm chìa khóa, mà đơn giản là con rể đã thay ổ 
khóa khác. Tôi phải gọi mãi con rể mới ra mở cửa và giải thích: “Gần đây toà nhà 
xảy ra nhiều vụ trộm, nên…” 
 
Tối hôm đó con gái qua nhà đưa cho tôi chiếc chìa khóa mới. Lúc ấy, trong tâm tôi 
có đôi chút khó chịu, nhất là khi con gái tôi nói nhỏ: “Mẹ đừng để chồng con biết 
nhé!”. Tôi hiểu rằng sự việc không còn đơn-thuần như tôi nghĩ lúc trước. 
  
Ngày hôm sau, tôi tới nhà con gái sớm hơn mọi ngày, lỉnh kỉnh đồ ăn thức uống. Vừa 
tới cửa, tôi nghe có tiếng tranh-luận vọng ra: “Chắc chắn là em đưa chìa khóa cho 
mẹ rồi, phải không?” Rồi một tràng những lời phàn-nàn của con rể vang lên sau cửa, 
khiến tôi đứng mãi như trời trồng.  
 
Thật không ngờ, là tất cả công sức và tình yêu thương mà người mẹ vợ như tôi đã 
dành cho chúng, lại được đền đáp bằng những lời chỉ-trích nặng như vậy. Và tôi thấy 
chua xót hơn, đó là con gái tôi chỉ biết ậm ừ rồi trả lời rằng: “Bà là mẹ em, vậy anh 
bảo em phải làm thế nào đây?” 
  
Tôi lủi thủi xách túi thức ăn thẫn-thờ quay trở về. Nhìn thấy ông nhà tôi, tôi tủi thân 
đến mức nước mắt cứ lăn tràn lên má: “Ông à, sao tôi cực quá sức? Nó là con gái 
duy-nhất của tôi, tôi toàn tâm toàn ý lo cho chúng từ bữa ăn tới giấc ngủ, vậy mà 
những thứ tôi nhận được, là thế này đây, tôi đã làm gì sai/trái hả ông?” 
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Ông nhà tôi chỉ bật cười rồi vỗ nhẹ vào vai tôi: “Thật là mấy đứa trẻ không hiểu 
chuyện, bà cứ để đó, có dịp tôi sẽ nói chuyện với chúng. Mà bà này, bà thử nhìn 
những người bạn già của chúng ta xem, có mấy ai như bà không? Họ đều thong 
dong, gần thì đi thăm thú tỉnh thành làng mạc, xa thì ra nước ngoài du lịch. Còn bà, 
bà chỉ loanh quanh chợ búa cả ngày, lọ mọ cơm nước cho con cái, vì chúng mà tôi 
với bà đã lạc-hậu so với những người bằng tuổi rồi đấy”. 
 
Từng lời lẽ của ông chồng như cơn mưa mùa hạ trút xuống khiến tôi bừng tỉnh. 
Chẳng lẽ, tôi lại không muốn ra ngoài du-lịch thăm thú đó đây sao? Nghĩ vậy, tôi gật 
đầu thuận đồng tình với ông chồng tôi. Sau đó, ông nhà tôi sắp xếp đưa tôi tới một 
vùng toàn cây cỏ rộng lớn để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng ít là vài ngày. Ông còn dẫn tôi tới 
thăm trang-trại nuôi dê và bò lấy sữa. Được xem tận mắt chứng kiến quá-trình dê 
mẹ sanh con và cho bú, tôi bất giác thấy lòng mình xúc động, nghẹn ngào. 
 
Chồng tôi vừa nhìn vừa chỉ vào đàn dê đang gặm cỏ. “Dân du-mục quanh năm di-
chuyển chỗ này sang chỗ khác. Nếu dê mẹ đây lại giống như bà, việc gì cũng quán-
xuyến, không rời tay thì dê con làm sao sống nổi? Hơn nữa, có ai lại muốn gả chồng 
chú dê chưa cai sữa tinh thần không đấy?” 
 
Tôi quay sang, thấy ông nhà tôi cười một cách đầy hậu ý, chỉ một câu nói độc-nhất 
của ông đã giúp tôi hiểu ra được nhiều điều. Chồng tôi tiếp tục: “Tình mẫu-tử chân-
chính là quá-trình tự rút lui một cách khéo léo”, nói xong ông mở điện thoại di-động 
ra xem rồi đọc cho tôi nghe một bài viết có ghi những câu như sau: “Là bậc cha mẹ, 
không ai muốn tách rời con cái khi chúng trưởng thành. Họ lầm tưởng làm thế là vì 
yêu con, nhưng thực tế lại đã vô tình điều-khiển con cái một cách toàn-diện…” 
 
Tôi liếc mắt lườm ông chồng rồi nói: “Có phải ý ông muốn bảo tôi là người mẹ như 
vậy phải không?” Chồng tôi bật cười vỗ nhẹ lên vai tôi rồi nói: “Bà ý hả, bà thuộc loại 
có thể còn cứu vãn được!”  
 
Sau chuyến du-lịch trở về, việc đầu tiên tôi làm là: gọi điện cho con gái và nói với nó 
rằng: tôi muốn tới nhà nó một chuyến. Hôm ấy, tôi đã chia-sẻ với cháu hành-trình ý-
nghĩa nhất trong đời mình, rồi nghiêm túc bảo chúng:  
-Mẹ chuẩn bị lui về nhà để vui hưởng hạnh-phúc vào tháng ngày cuối của tuổi già. 
Sau này, có lẽ mẹ sẽ không thường-xuyên tới nhà con nữa đâu, mà dù cho mẹ có 
tới, thì mẹ cũng sẽ gọi điện báo trước cho các con biết. 
 
Con gái nhìn tôi, lúng túng một hồi lâu rồi hỏi:  
-Mẹ, mẹ giận chúng con à? 
 
Mẹ đâu có giận, chỉ là mẹ đang học cách tận-hưởng tuổi già thôi con à. Con gái ôm 
chầm lấy tôi làm mắt tôi ươn-ướt, bùi ngùi. Có người đặt ra câu hỏi:  
-Cha mẹ sinh con ra để làm gì? Để có người nối dõi tông đường hay có người chăm 
sóc khi về già? Có rất nhiều câu trả lời khác nhau, nhưng câu trả lời cuối cùng khiến 
nhiều người suy nghĩ là: “để trả giá và tận hưởng”. 
 
Xin các bậc cha mẹ đừng coi con cái mình là mối quan-tâm duy-nhất trong đời; đừng 
vì con cái mà khép lại cánh cửa giao tiếp xã hội, cũng đừng vì con mà bỏ lỡ các đam 
mê sở thích của bản thân. 
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Có người còn nói: 
-Có một kiểu cha mẹ làm tôi vô cùng kính-phục, đó là: những người từng dành cho 
con mình tình-thương yêu mạnh mẽ khi con còn bé, rồi khi con lớn lên lại học cách 
buông tay một cách khéo-léo. ‘Chăm sóc’ và ‘chia xa’ đều là nhiệm vụ mà bậc làm 
cha mẹ cần hoàn thành với con mình”. 
  
Làm cha mẹ, là cả một chặng dài hành-trình mà đám phụ-huynh chúng ta cần cả 
lòng bao-dung và trí tuệ nữa, mới phải. Làm cha mẹ, không đơn thuần chỉ mỗi một 
việc là nuôi dạy con, mà trong hầu hết mọi thời khắc của cuộc sống, ta cần biết lúc 
nào nên tiến, lúc nào nên thoái lui. 
 
Ta không mong cầu con cái mình trở nên hoàn-hảo, cũng không cần chúng phải 
nuôi-dưỡng khi mình về già, mà chỉ cần chúng có thể sống độc-lập và giữ trọn lòng 
hiếu-thảo với mẹ cha, vậy là bạn đã làm cha, làm mẹ thành-công rồi đó.” (Trích 
truyện kể có đầu đề: “Câu chuyện buông bỏ”)  
 
Buông bỏ hay giữ rịt, vẫn là tâm-trạng khác-biệt của nhiều người. Có người lại chỉ 
nhớ giữ “rịt” như ca-từ bài hát trích ở trên, nên trích thêm như sau: 
 
“Anh ơi tôi lên đường phố cũ tìm anh chiều hẹn hò  
Cho nhau niềm vui cuối tuần  
Vì hơn mấy lần  
Vắng anh trời kinh đô nghe xao xuyến bước cô đơn...  
Ai quên ai khi bàn tay trót nằm trong lòng tay rồi  
Anh ơi chuyện hai đứa mình mộng xưa khó thành  
Biết nhau chiều hôm nay xin nhớ mãi về sau này...  
(Trúc Phương – bđd) 
 
Hệt như thế, đấng bậc nhà Đạo ở Sydney này, lại cũng có luồng tư-tưởng trải dài 
một nhận-định qua lời hỏi/đáp sau đây: 
 
“Thưa cha, 
Vừa qua, con có dịp nói chuyện với một người bạn về sự an-sinh của đám con cái 
trong các mối tương-quan giữa người cùng phái tính và chị ta lại cứ nói rằng chị 
thích chọn có con được cặp hôn-phối cùng phái tính nuôi-dưỡng hơn là những đứa 
có cha mẹ khác phái tính tận tình nuôi nấng nhưng lúc nào cũng xảy ra chuyện bạo-
động trong gia-đình. Nghe thế, con đây chẳng biết trả lời sao cho hợp lẽ. Xin cha 
giúp con một tay.” (câu hỏi nhặt được trên báo đạo ở Sydney)  
 
Giúp con một tay hoặc hai tay một lượt, thì đấng bậc nào lại chẳng muốn giúp. Chí 
ít, là đấng bậc từng có quá nhiều kinh-nghiệm trong hỏi/đáp thắc mắc của giáo-dân. 
Và, trợ-giúp của đấng bậc vị vọng hôm nay, như thế này: 
 
“Nếu những điều nói ở trên là biện-pháp duy nhất để thay-thế, thì tốt nhất nên để 
cho cặp phối-ngẫu nào biết yêu thương nhau nhiều hơn là để những cặp cứ cãi vã 
hoặc đánh lộn nhau suốt ngày  dài nhiều năm tháng. Thế nhưng, khi đất nước ta 
đang sống lại tính chuyện thông qua đạo luật hợp-pháp-hoá hôn-nhân đồng phái 
tính không chỉ cho cá nhân cặp phối ngẫu nào đó, mà cho toàn thể dân nước, mới 
thành chuyện. 
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Và trong đất nước ta đang sống, đã có rất nhiều cuộc khảo sát hoặc nghiên-cứu cho 
thấy rằng: con cái sống tốt đẹp hơn khi chúng được cha mẹ khác giới tính nuôi 
dưỡng, hơn các cặp phối ngẫu đồng tính. Giáo sư Augusto Zimmerman có viết một 
bài báo nói về vấn-đề này trong tờ “Quadrant” số tháng 8 vừa qua. Tôi xin phép sử-
dụng bài này làm nền để đưa ra 5 lý-chứng có liên-quan mà luận-bàn.  
 
Thứ nhất, mối tương-quan đồng tính luyến ái dính-dự nhiều đến chuyện thất-trung ở 
các cặp phối ngẫu đồng tính nhiều hơn ở hôn-nhân nam-nữ. Bên Hoa-kỳ, giới chức 
trong nghề có lập một khảo sát gửi đến 159 cặp phối-ngẫu đồng tính bèn nhận ra 
rằng phần lớn các cặp này không thể sống chung thuỷ với nhau được đến một năm.  
 
Và, không cặp nào lại có thể sống bền-bỉ với nhau được 5 năm. Ai cũng biết, con cái 
chúng có cảm giác bất an khi phải chịu đựng chung sống với người cha hoặc người 
mẹ, hoặc cả hai không có sự thuỷ-chung. 
 
Thứ hai, tương-quan đồng tính luyến ái vẫn nổi tiếng là mối tương-quan rất yểu 
mệnh. Có một khảo sát thiết-lập vào năm 2010 cho thấy là: tính bình-quân thì tương-
quan đồng tính chỉ kéo dài được 3 năm mà thôi. Vậy nên, làm sao trở thành chuyện 
tốt đẹp cho con cái khi bậc “sinh thành” của chúng cứ không ngừng đổ vỡ. 
 
Thứ ba và có lẽ cũng là điều đác ngạc-nhiên, là: bạo-hành trong gia-đình càng xảy 
ra cách thường xuyên hơn đối với các cặp phối ngẫu đồng tính hơn các cặp hôn-
nhân khác giới tính. Năm 1991, ở Hoa kỳ các nhà nghiên-cứu có mở cuộc khảo-sát 
dành cho 1099 phụ-nữ đồng tính cho biết những vị này bị đối tác xách-nhiễu thể-xác 
hơn các phụ nữ có tương-quan khác giới tính.  
 
Một khảo-sát khác lập ra với 350 phụ nữ đồng tính, khi trước từng có quan-hệ với 
nam-nhân cho thấy chuyện xách-nhiễu về thể xác và môi miệng cao hơn mối tương-
quan đồng tính của họ tính theo tỷ lệ thì: 57% người từng bị phụ-nữ đồng tính lạm-
dụng tình dục, 45% trải-nghiệm các vụ xâm-phạm thể xác và 65% trải-nghiệm xâm-
phạm thể xác hoặc xúc cảm. 
 
Một tập-san văn-chương phổ-thông phát hành vào năm 2014 tiết lộ rằng: các vụ 
bạo-hành trong gia-đình đã ảnh-hưởng lên 75% phụ-nữ đồng tính, nam-nhân đồng-
tính và lưỡng tính luyến ái; và một tập san khác xuất bản vào năm 2015 cho thấy 
chuyện bạo-hành trong gia-đình càng thấy xảy ra nhiều đối với các cặp phối-ngẫu 
đồng tính hơn các cặp khác. Một lần nữa, ảnh-hưởng trên con cải càng thảm-khốc 
hơn, thôi. 
 
Thứ tư là, con cái sống với các cặp phối ngẫu đồng tính càng bị các “bậc sinh thành” 
của chúng lạm-dụng tình-dục nhiều hơn. Chỉ cần ghi lại một ví dụ tiêu biểu lập vào 
năm 1996 cho thấy rằng: dù con số nam-nhân ở các cặp hôn nhân khác phái nhiều 
nhặn hơn giới đồng tính là 36 trên 1, các vụ mơn-trớn/gạ gẫm ở các cặp phối-ngẫu 
đồng tính xảy ra ở mức 11 trên 1, điều đó có nghĩa là các vụ ấu dâm xảy ra nhiều 
gấp ba lần ở các cặp phối-ngẫu đồng tính, là chuyện thường.  
 
Tệ hơn nữa, trong nhật báo mang tên The Journal of Homosexuality đăng tải hồi 
năm 1990 có bài viết cho thấy các tương-quan dục-tình giữa nam-nhân và các bé 
trai gọi là “tương-quan nhân-ái” đã coi ấu-dâm như chuyện bình thường và tốt lành. 
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Cũng thế, ta đều biết tai-hại về lâu về dài từ các vụ ấu dâm đã ảnh-hưởng lên con 
trẻ vẫn rất nhiều. 
 
Thứ năm nữa là, con cái sống chung với các cặp phối ngẫu đồng tính lại cũng lôi 
cuốn hấp dẫn lẫn nhau cùng một phái tính. Một nghiên-cứu/khảo-sát cho thấy là: 
trong khi chỉ có 3% người dân sống ở Hoa kỳ là có động-thái lôi cuốn hấp-dẫn người 
đồng tính, 75% nam-nhân trưởng-thành và 57% nữ-giới trưởng-thành được các cặp 
hôn-nhân khác phái dưỡng-dục đã phát-triển hành-xử lưỡng phái hoặc đồng tính 
luyến ái.  
 
Điều này lại cũng kéo theo các hệ-luỵ tiêu cực. Năm 2001, có khảo-sát nghiên cứu 
gửi đến 6,000 cư-dân sống ở Hoà Lan là đất nước từng nương tay với các vụ đồng 
tính luyến ái , phát giác ra rằng giới trẻ đồng tính chịu cảnh trầm thống lên gấp 4 lần, 
con số người đồng tính chịu cảnh rối loạn lo âu lên gấp ba lần, và số người đồng 
tính này tự-sát lên gấp bốn và số người tuỳ thuộc chất nicôtin lên gấp năm, mắc 
nhiều chứng bệnh rối loạn khác nhau lên gấp sáu lần, và số những người đồng tính 
có ý-dịnh tự tử ít là một lần trong đời lên gấp sáu. 
 
Chẳng thế mà, vào năm 2017, các Trung học y-khoa của Hoa Kỳ có đưa ra một 
chính-sách nói rõ rằng “thật không thích-hợp và rất nguy hiểm đối với con trẻ và là 
hành-xử vô trách-nhiệm một cách đầy hiểm nguy để ta có thể thay đổi việc nghiêm 
cấm kéo dài biết bao năm nay không cho giới đồng tính được phép làm cha làm mẹ 
trẻ con dù qua hình thức nhận con nuôi, bảo-dưỡng hoặc sinh-sản qua phương-
pháp nhân tạo.” (Lm John Flader, Figures show major flaws in same-sex parenting, 
The Catholic Weekly 15/10/2017 tr. 25) 
 
Hệt như thế, có nghiên-cứu khảo-sát cho nhiều về tệ-hại của hôn-nhân đồng tính 
đến thế nào đi nữa, tưởng cũng nên nghe lại đôi ca-từ khá da-diết ở bài hát vẫn 
đánh động nhiều người, rằng: 
 
“Ghi vào đời hình bóng một người.  
Đôi lúc chân quen giầy khua lối ngõ.  
Tâm tư bâng khuâng.  
Nghe chiều biệt ly theo khuất nẻo người đi...!!!  
 
Khi tôi đưa chân người tôi mến tạm xa biệt kinh thành  
Mong sao đừng quên mỗi lần chiều qua cuối tuần  
Có tôi về trông anh khi phố cũ vừa lên đèn... “ 
(Trúc Phương – bđd) 
 
“Ghi vào đời hình bóng một người”, phải chăng điều đó vẫn là lời nhắn nhủ từ ai đó, 
để còn ghi đi ghi lại mãi, những chẳng bao giờ nghĩ chuyện đứng-đắn trong đời, như 
lời bậc thánh hiền từng biểu-tỏ hôm nào ở lời kinh, sau đây: 
 
“Các môn đệ thưa với Ngài:  
"Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ,  
thì thà đừng lấy vợ còn hơn."  
Nhưng Đức Giêsu nói với các ông:  
"Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy,  
nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu  
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mới hiểu, mà thôi!” 
(Mt 19: 10-11)  
 
Nói cho cùng, đã hoặc sẽ là vợ chồng chung sống với nhau nhiều năm tháng, tưởng 
cũng nên nghiên-cứu nhiều lời lẽ của đấng thánh hiền từng bảo ban, để rồi sẽ hiên 
ngang tiến về phía trước mà sống hùng, sống rất mạnh. Như bao giờ. 
 
Trần Ngọc Mười 
Luôn chẳng dám 
Có ý-nghĩa gì là trái khuấy 
Khác-lạ truyền thống  
Của cha ông 
Rất trong đời. 
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20. “Ai cho tôi tình yêu”  

Của ngày thơ ngày mộng  
Tôi xin dâng vòng tay mở rộng  

Và đón người đi vào tim tôi  
Bằng môi trên bờ môi.” 

(Trúc Phương – Ai cho tôi tình yêu)  

 
(Mt 28: 11-15) 
 
“Tình yêu ngày thơ mộng”, có cho nhau nhiều lắm cũng chỉ là những “vòng tay mở 
rộng”, “môi trên bờ môi”, mà thôi. Người đón-nhận tình-yêu của tôi và của người, 
đâu nào biết đến câu hát tiếp theo sau, nay vẫn bảo:     
 
“Nhưng biết chỉ là mơ ...  
Nên lòng nức nở,  
thương còn đi yêu thì chưa đến  
Tên gọi tên tình chưa đỗ bến,  
nẻo mô mà tìm?  
 
Nằm nghe cô đơn,  
thoáng bước trong buồn  
Giá buốt về tim,  
sao rơi cuối đêm  
Nhà vắng mang nhiều cay đắng,  
xua hồn đi hoang  
 
Ai cho tôi tình yêu,  
để làm duyên nụ cười 
Tôi xin dâng tình tôi trọn đời  
Người ơi người, xin đừng e ấp,  
làm tim nghẹn ngào ....” 
(Trúc Phương – bđd) 
 
Vâng. Sự thật, đôi lúc vẫn chỉ như thế. Như thế, cũng hệt như thể đôi ba giòng chảy 
của các đấng bậc ở nhà Đạo lại cứ nói cho nhau nghe, cứ viết cho nhau đọc mà 
hiểu những điều như sau: 
 
“Gửi Ông Anthony Fisher thân mến, 
 
Giống như nhiều tín-hữu Công giáo ở Úc, tôi đây cảm thấy khá ư là bất-mãn về việc 
Ông đã gá-gẫm lập-trường riêng cá-nhân của Ông về “hôn-nhân đồng-quyền” vào 
với quan-niệm chung của Giáo-hội Công-giáo. Không ai buộc Ông phải chứng minh 
quyền-hạn khiến Ông có lập-trường này khác, nhưng nhiều người đã quan-ngại 
không ít khi Ông gom các vị ấy lại rồi cho phép người khác như trường-hợp các ký-
giả báo chí chẳng hạn, gộp chung vào giáo-huấn của toàn Giáo-Hội.  
 
Với tư-cách là Tổng Giám mục, Ông hẳn biết rõ là báo chí họ sẽ sử-dụng những 
điều Ông nói ra qua tư-cách người có quyền ăn nói và còn thêm như thể “Giáo-hội 
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Công-giáo đang tranh hùng chống lại đảng Lao-động và những người hỗ-trợ chiến-
dịch phải nói tiếng “Có” trong cuộc Trưng Cầu Dân Ý về hôn-nhân đồng phái-tính, 
như tờ The Australian hôm 14/8/2017 đã đăng tải. Có thể, Ông cũng dính-dự cuộc 
“tranh-luận nóng sốt” với Đảng Lao Động và chiến-dịch nói tiếng “Có” như thế, 
nhưng phần đông người Công giáo ở Úc lại không thế. 
 
Vâng. Tôi thừa biết là: nhiều người có cùng quan-niệm giống như Ông bày-tỏ trong 
thư luân-lưu mục-vụ của Hội-Đồng Giám-Mục Úc năm 2015 có tiêu-đề là “Đừng Rối 
Tung với Hôn-Nhân.” Lâu nay, vẫn có lời đồn rộng-rãi nói Ông đích-thị là tác-giả thật 
của tài-liệu này.  
 
Dù có như thế, điều đáng kể là thư mục-vụ đó chỉ chứa-đựng duy-nhất có một chỗ 
trích-dẫn Kinh thánh thôi, vẫn đơn giản chỉ qui về điều hai người trở nên “một thân 
xác”, tôi đây vẫn hy-vọng là Ông cũng đã “rà xét” thánh kinh để có thể chu cấp một 
vài nền-tảng hỗ-trợ cho quan-niệm của Ông về hôn-nhân. Kinh-thánh là qui-tắc 
chuẩn-mực đối với người Công-giáo, chắc chắn phải như thế chứ? 
 
Nội-dung thần-học trong tài-liệu “Đừng rối tung với chuyện hôn-nhân” quá ít-oi lại 
không nói lên rằng hôn-nhân, theo lịch-sử có từ trước Công-nguyên, mang-mặc 
nhiều hình-thức và hội-thánh Đức Kitô chỉ can-dự vấn-đề hôn-nhân từ cuối thế-kỷ 
thứ Mười Một, thôi.  
 
Trước đó, mọi người vẫn cứ tuân-theo một số chuẩn-mực xã-hội phần lớn đặt nặng 
vấn-đề thừa-kế đất đai và liên-kết với phe-cánh thị-tộc và với các điều luật còn sót từ 
luật dân-sự của Đế quốc La Mã. 
 
Chỉ mới sau này, từ thế kỷ thứ Mười Hai, từ lúc đó hôn-nhân mới được công-nhận là 
bí-tích và mãi cho đến buổi họp bàn thứ 24 thuộc Công đồng Triđentinô vào năm 
1563, Giáo hội mới tuyên-bố coi đó là Bí tích. Thế nên, suốt thời kỳ kéo dài 1500 
năm trong lịch-sử giáo-hội, hôn-nhân mới có tác-dụng rộng lớn tuỳ thuộc xã-hội chứ 
không tuỳ thuộc tiêu-chuẩn thần-học. 
 
Bạn đồng chí-hướng với Ông, là Tôma Akinô khi trước cũng quan-tâm nhiều đến 
hôn-nhân, nên mới bảo rằng: bàn về bản-chất bí-tích của hôn-nhân, đó là bí-tích “vì 
điều đó tiêu-biểu cho “bí-nhiệm về sự phối-kết giữa Đức Kitô và Giáo-hội”.  
 
Nhưng, tác-giả Tôma Akinô lại tiếp-tục nói: “nhiều lợi-lộc khác, đó là: sự thân-thiện 
và phục-vụ lẫn nhau mà hai vợ chồng tỏ-bày cho nhau, thể-chế thiết-lập hôn-nhân 
vẫn thuộc về luật dân-sự (như có đề-cập trong cuốn “Summa Theologica”, câu 42, 
đáp trả 3).  
 
Điều này cho thấy là hôn-nhân nào không phản-ánh sự phối-kết giữa Đức Kitô và 
Giáo-hội sẽ không là Bí-tích và vì thế chỉ là vấn-đề của luật dân-sự mà thôi. Vậy thì, 
điều này có áp-dụng cho hôn-nhân đồng phái-tính không thế? 
 
Thật sự mà nói, các biện-luận đặt trong bối-cảnh của Thư luân-lưu “Đừng Rối Tung 
lên với hôn-nhân” và trong sự việc mới đây Ông dính-dự vào với truyền-thông/báo 
chí, thực ra là rút từ một chi-tiết có từ đầu thế kỷ thứ 20, đó là ý-niệm trưởng-giả về 
hôn-nhân vốn được tìm thấy mới đây, được diễn-tả sau Thế Chiến Thứ 2, trong gia-
đình nhỏ bé thôi.  
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Suy-tư thần-học Công-giáo về hôn-nhân cũng chỉ rải-rác vào lúc có Công Đồng 
Vatican 2 (tức: từ 1962-1965) vốn dĩ ít nhất cũng công-nhận rằng việc hai bên đối-
ứng với nhau trong yêu thương người phối-ngẫu là một trong các “mục-tiêu” căn-
bản, hoặc mục-đích mà hôn-nhân nhắm tới. 
 
Còn, trước thời Công Đồng Vatican 2, việc bàn-luận về hôn-nhân hầu như chỉ giới-
hạn trong khuôn-khổ giáo-luật, tức: thường tập-trung nhấn mạnh vào các vấn-đề 
đồng-thuận, hoàn-thành và huỷ bỏ hôn-nhân, thôi. Ở các xã-hội chịu ảnh-hưởng luật 
pháp của Anh, Mỹ người người chỉ chú-trọng đến luật-lệ về hôn-nhân giữa hai phái-
tính nam-nữ, thôi.   
 
Một điều khác nữa cần nhớ đến, đó là: lâu nay ta thuộc về một giáo-hội chỉ có nền 
thần-học khiếm khuyến về thân-thể, xác thịt và giới-tính đúng hơn là bàn-cãi về hôn-
nhân giữa người đồng phái-tính, thế nên có lẽ ta phải đưa nhiều năng-lượng cùng 
nghị-lực vào các suy-tư nghiêm-túc thần-học về các đề-tài này, mới được.” (X. Paul 
Collins, “An Open Letter to Sydney Archbishop Anthony Fisher” johnmanadue.com 
18-8-2017) 
 
Động-thái của Giáo hội đối với các vấn-đề nóng hổi trong đời thường, cũng rất ư là 
đa-dạng. Đa dạng, chứ không đa-nguyên hoặc đa-dụng. Nói cách khác, một thần-
học-gia khác lại có các lập trường thần-học về đồng phái-tính, như sau: 
 
“Đạo Chúa chẳng có đạo-lý nào đặc-biệt về chuyện đồng-tính luyến-ái, hết. Đạo 
Chúa không có tiêu-chuẩn định-hình nào để có thể phê-phán và kết án chuyện đồng 
tính, cả. Các Giám mục Hoa Kỳ, mới đây đã phản-bác bức thư của Hồng y Ratzinger 
về chuyện đồng tính luyến ái. Bức thư này, đi ngược lại nhận-thức mới mẻ về khoa-
học. Có những người tự bản-chất đã ra người đồng tính rồi. Thế nên, ta nói gì được 
về chuyện ấy, đây? 
 
Hiện nay, không thể có sự “đồng tâm nhất trí” về vấn-đề này. Nhưng, để có thể nói 
rằng: sự kỳ-thị trong đời sống xã-hội, là chuyện không thể chấp-nhận được về đạo-
đức, lại không là chuyện phải nói; điều đó, đi ngược lại chủ-trương của Đạo Chúa. 
Nếu có ai quay về với Thánh kinh để lên án chuyện đồng tính luyến ái, thì chuyện đó 
cũng không phải.  
 
Tôi hiểu rằng, ta cần suy-tư nhiều hơn nữa và cũng nên đề-cập vấn-đề này một cách 
thật cẩn-trọng. Nhưng, lên án và kỳ-thị, đều không là đặc-tính của người tín-hữu Đức 
Kitô, chút nào hết. Những người anh em, chị em của ta lâm vào cảnh ấy, đều đang 
đau khổ cũng rất nhiều. 
 
Để kết-luận, ý-niệm về tính biệt-lập của đạo-lý vốn dĩ khích-lệ ta phải “sống trong 
Chúa”, ở vào bối-cảnh của tín-hữu Đức Kitô, cho đến nay, vẫn chưa được Giáo-hội 
công-nhiên chấp-nhận cách rõ-ràng. Điều rất cần, là: quan-niệm của thánh Tôma 
Akinô là người chủ-trương một đạo-lý theo phương-thức của Aristotle, vốn dĩ chỉ đặt 
căn-bản trên lý luận mà thôi.” (Lm E. Schillebeeckx, OP Thần-học-gia toại-nguyện, 
Thái-độ của Giáo hội với vấn-đề Đồng Tính Luyến Ái, nxb tôn-giáo 2017) 
 
Thế đó, là lập-trường của thần-học-gia về vấn-đề nóng bỏng trong Đạo. Cũng thế, 
về bất cứ mọi chuyện trong đời ở nhiều nơi bên trời Tây, mỗi người và mọi người 



141 
 

đều có quyền muốn nghĩ gì thì nghĩ, không chết một ai. Miễn là, lập trường tư-duy 
của bạn và của tôi, có được ai khác đoái-hoài hoặc chiếu-cố hay không, thôi. Đó, lại 
là và vẫn là chuyện thường ngày ở huyện nhà hay đâu đó, rất nước ngoài. 
 
Đó, còn là câu chuyện để mọi người còn bàn ra tán vào, cho qua ngày đoạn tháng, 
mang tính-chất rất thời-gian hoặc không-gian, mà thôi. Cuối cùng, còn lại một chất-
vấn để hỏi bạn hỏi tôi, ta có mãn-nguyện với lập-trường mình cất giữ bấy lâu nay, 
mà thôi. 
 
Và, đây lại cũng là mấu chốt câu chuyện đưa ta về một đoạn kết rất ngắn, để rồi mỗi 
người và mọi người sẽ về lại với cuộc sống, rất hôm nay. Đồng lòng với bạn và tôi, 
nay lại thêm một đề-nghị ta quay về với vòm trời truyện kể đế rút ra một bài học để 
đời sống. Sống vui, sống mạnh, sống xứng-đáng với danh-xưng con người thời-đại 
cũng tư-duy, cũng bàn-luận nhưng không lấn lướt lập-trường của người khác, mỗi 
thế thôi. 
 
Nghĩ thế rồi, nay mời bạn và tôi, ta về với bài ca có đầu-đề “Ai Cho Tôi Tình Yêu”, để 
rồi sẽ tự trả lời cho rộng đường dư luận. Bài ca hôm trước nay có lời ngăn ngắn như 
sau: 
 
 “Ai cho tôi tình yêu 
Của ngày thơ ngày mộng  
Tôi xin dâng vòng tay mở rộng  
Và đón người đi vào tim tôi  
Bằng môi trên bờ môi. 
 
Nhưng biết chỉ là mơ ...  
Nên lòng nức nở,  
thương còn đi yêu thì chưa đến  
Tên gọi tên tình chưa đỗ bến,  
nẻo mô mà tìm?  
 
Nằm nghe cô đơn,  
thoáng bước trong buồn  
Giá buốt về tim,  
sao rơi cuối đêm  
Nhà vắng mang nhiều cay đắng,  
xua hồn đi hoang  
 
Ai cho tôi tình yêu,  
để làm duyên nụ cười 
Tôi xin dâng tình tôi trọn đời  
Người ơi người, xin đừng e ấp,  
làm tim nghẹn ngào ....” 
(Trúc Phương – bđd) 
 
“Xua hồn đi hoang”, “xin đừng e ấp, làm tim nghẹn ngào”… nhất nhất mỗi câu/mỗi 
chữ trong bài hát đều diễn-tả điều gì đó khiến người nghe liên-tưởng đến câu truyện 
kể có điều gì đó khá lạ kỳ, nhưng dễ hiểu, coi như để minh-hoạ câu chuyện đời 
nhiều khúc mắc, ở nhiều nơi, như sau: 
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Thuở xưa có một ông vua hiền đức, cai trị công bằng, dân chúng trong nước sống 
thanh bình. Một hôm, dưới sự đề nghị của cận thần tả hữu, vua triệu tập tất cả 
trưởng lão tôn túc của các tôn giáo trong nước. Khi tất cả có mặt đầy đủ, vua nói: 
 
- Thưa các vị giáo chủ, hôm nay ta mời các vị tới đây bàn luận vì ta muốn chọn một 
Ðạo trong các Ðạo để tôn lên làm quốc giáo. Ta đặt niềm tin nơi các vị, với sự minh 
triết xin các vị hội thảo bàn luận với nhau để tìm cho ta một Ðạo nào hay nhất, đáng 
được hưởng ân phúc của hoàng gia. Ðạo nào cũng được miễn sao mọi người đều 
đồng ý kính phục, không ai có thể bắt bẻ hay chối cãi. 
 
Trải qua nhiều năm mà vua vẫn chưa được trả lời, bởi vì ai cũng cho Ðạo của mình 
là hay nhất, nhưng người khác lại không chịu. Cứ thế mà tranh luận giằng co từ năm 
này sang năm khác. Rồi một hôm, có một hiền giả du phương ghé qua nước của 
nhà vua nọ. Sau khi nghe chuyện nhà vua tìm một Ðạo hay nhất mà chưa ra, bèn 
đến xin yết kiến nhà vua: 
 
-Tâu bệ hạ, tôi có thể chỉ cho bệ hạ một Ðạo hay nhất mà không ai có thể bắt bẻ hay 
chối cãi được. 
 
Vua nghe qua rất đỗi vui mừng vì hy vọng của mình sắp được toại nguyện sau bao 
năm dài trông đợi. 
 
-Thật vậy sao! Xin hiền giả hãy nói cho ta nghe ngay lập tức. Ta đã chờ giờ phút này 
quá lâu rồi! 
 
-Xin bệ hạ kiên nhẫn một chút. Tôi sẽ tiết lộ cho bệ hạ tên của Ðạo này ở một nơi 
thật yên tĩnh vắng vẻ. Ðúng trưa mai xin hẹn bệ hạ ở bờ sông Hằng, chúng ta sẽ 
vượt sông qua bờ bên kia và ở đó tôi sẽ nói cho bệ hạ biết tên của Ðạo này. 
 
Sáng ngày mai, đúng hẹn, vua và vị hiền giả gặp nhau tại bờ sông Hằng. Vua ra 
lệnh cho một chiếc thuyền đến gần để chở hai người sang bờ bên kia. Khi chiếc 
thuyền đến gần, vua sửa soạn bước lên thì hiền giả chặn lại, nói rằng ông ta muốn 
khám xét lại chiếc thuyền coi có tốt và bảo đảm không. 
 
-Chiếc thuyền này không được vì có một miếng ván bị nứt ở dưới đáy, nước có thể 
tràn vào. Hiền giả thưa. 
 
Vua lại gọi chiếc thuyền khác đến. Sau khi khám xét, vị hiền giả tìm thấy vài miếng 
ván bên hông thuyền hơi lỏng vì thiếu đinh. Nhà vua lại gọi một chiếc khác đến. Sau 
khi khám xét kỹ càng, hiền giả lại từ chối vì lý do nước sơn của thuyền đã bị tróc. 
 
Cứ như thế, vua gọi hết chiếc thuyền này đến chiếc thuyền khác, chiếc nào hiền giả 
cũng moi ra được khuyết điểm. Dần dần nhà vua mất kiên nhẫn, chiều đã qua, 
hoàng hôn sắp đến. Sau cùng vua không nhịn được nữa: 
 
-Thưa hiền giả! Từ trưa tới bây giờ, ta đã gọi biết bao nhiêu chiếc thuyền, chiếc nào 
ngài cũng từ chối hết. Xin hỏi ngài, thuyền tróc sơn một chút hoặc thiếu vài ba cái 
đinh thì đã có sao? Nó vẫn có thể đưa mình qua sông được kia mà! Sao ngài lại để ý 
đến những khuyết điểm nhỏ nhặt như vậy. 
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Lúc bấy giờ vị hiền giả nhìn vua mỉm cười nói: 
 
-Bệ hạ đã tự mình nhận thấy rằng dù có vài ba khuyết điểm nhưng tất cả những 
chiếc thuyền kia đều có thể đưa mình qua sông được. Cũng thế, tất cả Ðạo trong 
nước của bệ hạ đều giống như những chiếc thuyền kia.  
 
Ðạo nào cũng có thể đưa bệ hạ đến sự thể nhập với Thượng đế. Ði tìm khuyết điểm 
của nhiều Ðạo khác nhau là một điều vô ích, thiếu sáng suốt. Bệ hạ hãy trở về lo 
việc triều đình, tiếp tục lấy đức trị dân và hãy bình đẳng kính trọng các Ðạo giáo xem 
Ðạo nào cũng như Ðạo của chính mình vậy. 
 
Nghe xong, vua liền phục xuống chân vị hiền giả đảnh lễ. Và khi ngẩng lên, vua 
sung sướng cảm thấy mình thực sự thấm nhuần sự minh triết. (Trích sách Ðạo Gì - 
Thích Trí Siêu) 
  
 
Vâng. Viết nên truyện kể chỉ để kể, chứ không nói gì hơn thêm, có lẽ không ai bằng 
tác-giả đây. Thế nhưng, trong đời người có những chuyện phiếm “Đạo vào đời” 
cũng chỉ để phiếm chứ người phiếm không biết viết gì thêm. Thế nên, trước khi kết 
thúc câu chuyện khá phiếm này, cũng nên mời nhau đi vào vườn hoa Lời Vàng, có 
những lời không chỉ để kể mà thôi đâu, như sau: 
 
“Các bà đang đi,  
thì có mấy người trong đội lính canh mồ vào thành  
báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. 
Các thượng tế liền họp với các kỳ mục;  
sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn, và bảo:  
"Các anh hãy nói như thế này:  
Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ,  
các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác.  
Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn,  
chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự." 
Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy.  
Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do-thái  
cho đến ngày nay.”  
(Mt 28: 11-15) 
 
 
Kể truyện đạo cũng như phiếm chuyện đời, không chỉ mỗi thế và như thế. Thế 
nhưng, đôi lúc cũng chỉ kể để mà kể thế thôi. Còn ai hiểu được gì, thì đó là vinh 
hạnh dành cho người kể, chứ không phải người viết ra. 
 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Và những câu truyện kể 
Tuy rất phiếm  
nhưng không lạ, 
ở đời thường. 
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21. “Mắt môi đây, xin em đừng chờ”.  

Chiếc hôn kia mong em từng giờ  
Ngón tay kia xin chớ hững hờ.  
Dắt nhau đi về trong đợi chờ.” 

(Lê Hựu Hà – Hãy Yêu Như Yêu Lần Đầu)  
 
(Mt 19: 10-12) 
 
Đang yêu nhau, mà sao anh lại cứ ới gọi và nhắn nhủ những câu như: “xin Em đừng 
buồn!” “Cho em quên đi ngày dài”, “Với bao đêm suy tư miệt mài” và rồi cứ thế, và 
cứ thế, anh cứ khuyên và vẫn răn, bằng câu hát rất thêm thắt như sau: 
  
“Hỡi em yêu, xin em đừng buồn.” 
Có đôi khi anh hay giận hờn. “ 
Để cho em quên đi ngày dài.  
Với bao đêm suy tư mệt mài  
 
Biết bao ngày đã qua.  
Biết bao chiều xót xa.  
Ngồi đếm những giọt nắng.  
Rơi rụng dưới mái hiên nhà.  
 
Người sao chưa đến với ta.  
Tình sao chưa thấy ghé qua.  
Dù con tim vẫn thiết tha.  
Mộng sưa cũng vơi theo tháng ngày.  
 
Hãy cho nhau môi hôn nồng nàn.  
Ngỡ mai sau duyên ta muôn màn.  
Sẽ không ai cho ta vội vàng.  
Mới yêu đây nay sao phủ phàng.  
 
Hãy yêu nhau như chưa yêu lần nào.  
Hãy cho nhau yêu thương ngọt ngào.  
Hãy đưa nhau về nơi cuối trời.  
Dắt nhau đi cùng nhau trọn đời.” 
(Lê Hựu Hà – bđd)  

 
Vâng. Quả có thế. Suy tư miệt mài, suốt ngày dài, dù “biết bao ngày đã qua” và 
những “chiều xót xa” ngồi đếm “những giọt nắng” “rơi rụng dưới mái hiên nhà”, vân 
vân và vân vân.  
 
Vâng. Đúng như vậy. “Hãy (cứ) yêu nhau như chưa yêu lần nào”. “Hãy (cố) đưa 
nhau về nơi cuối trời” và rồi “Dắt (dìu) nhau đi cùng nhau (cho) trọn đời”. Ôi chao. Là 
ý-tứ của thi-ca với âm-nhạc. Ối chà, là ý-tưởng của người đời, với tình yêu.  
 
Tình yêu trong đời, luôn có những mặt sáng chói, chiếu dọi lòng người ở khắp nơi. 
Dù, con người có ra chai đá đến thế nào đi nữa cũng vẫn còn yêu và cứ yêu. Yêu 
cho đến chết dù chỉ được sống với nhau, bên nhau theo cách nào đi nữa. Dù, đó có 
là sống “vầy vậy” hay sống theo cặp có hôn nhân/hôn-thú chính-thức hay không. 
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Tình yêu đôi lứa, có “vầy vậy” hoặc vẫn sống theo cặp chính-thức như hôn-
nhân/hôn-phối hay không, lại vẫn trở-thành vấn-đề thời-thượng, rất hôm nay. 
 
Vấn-đề thời-thượng của người hôm nay, lại đã kích-bốc/nổi lên như diều trên nhiều 
trang giấy, khiến bạn và tôi không thể không nghĩ đến và không thể không bàn cho 
ra nhẽ. Vấn-đề, vẫn là những vấn và đáp cho thật nhiều để rồi trở-thành đề-tài bàn 
thảo suốt nhiều kỳ như ở thị-trường chữ nghĩa của Úc, mấy hôm rày. 
 
Thị-trường Úc, hôm nay, có tác-giả tên là Xavier Symons từng đặt tiêu-đề nổi cộm 
lại hỏi rằng: “Sao ta lại cứ bất đồng ý kiến về hôn nhân đồng-tính đến là thế?”  
 
Và, ông đã viết gần 5 trang giấy đặt vấn-đề đại để những bảo rằng: 
 
“Tranh-luận về hôn-nhân đồng-tính lâu nay khiến người Úc nổi quạu hơn một thập-
niên. Thế nhưng, lời lẽ trong tranh-luận chưa bao giờ huyên-náo như hôm này. Cả 
phía đối-lập cùng giới ủng-hộ cho hôn-nhân đồng-tính đều nhất-trí với nhau ít nhất 
điều này: quyết-định là do người trả lời cho cuộc trưng-cầu-dân-ý đều bao-hàm 
chuyện căn-bản cho xã-hội và văn-hoá Úc. 
 
Người bầu phiếu nói tiếng “Không”, tức: không ủng-hộ hôn-nhân đồng-tính lại đã 
biện luận rằng: quyền-tự do căn-bản về tôn-giáo sẽ bị đe-doạ trầm-trọng nếu như 
định-nghĩa hôn-nhân bị thay-thế. Và những người trả lời tiếng “Có”, tức nhất-trí ủng-
hộ cho hôn-nhân đồng-tính lại thấy đây là sự sống còn tồn-tại trong việc loại bỏ 
thành-kiến xã-hội và hành-vi thù-địch với thành-viên cộng-đồng cùng một giới-tính…” 
(X. Xavier Symons, “Why can’t we agree on same-sex marriage?” Deep currents 
within our culture keep the opposing sides from communicating with each other, 
MercatorNet.com 25/9/2017) 
 
Bầu phiếu “Không” hay “Có” cho lắm, người bầu cũng bị rơi vào tình-huống rối bời vì 
chính mình không nắm được thực-tế của đời người đang diễn-tiến. Diễn-tiến cách 
xuôi chảy hay khập-khiễng, vẫn là tình-trạng cố-hữu thường xảy ra khi xã-hội người 
đời đang bị kích-bốc đến khó xử.  
 
Và hôm nay, chuyện khó xử còn thấy thể-hiện ở nhiều địa-hạt và cuộc đời con 
người. Rõ nhất là, các địa-hạt có liên-quan đến chuyện Đạo, việc đời thời hôm nay. 
Chính vì thế, mà hôm nay lại thấy có độc-giả gửi thắc mắc đến đấng bậc chuyên 
giải-đáp trên tuần báo The Catholic Weekly ở Sydney như sau: 
 
“Thưa Cha 
Nay thì cuộc trưng-cầu dân-ý về vấn đề hôn-nhân đồng-tính đổ lên đầu mọi người, 
đà thấy rõ. Có thể nào xin cha tóm tắt các biện-luận có lợi cho hôn-nhân theo truyền-
thống cũ, để rồi con đây hiểu rõ được đôi chút?” 
 
Hỏi như thế, thì có đấng bậc nào lại không trả lời/trả vốn cho ra lẽ. Cái lý lẽ mà phần 
đông người thời nay lại cứ để quên ở đâu đó, xa con tim. Hỏi như thế, chắc chắn là 
đấng bậc sẽ lấy giấy bút ra mà trả lời, ngay lập tức, rất như sau: 
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“Cuộc Trưng Cầu Dân Ý vừa qua, là để người dân Úc có cơ-hội nói lên tiếng nói của 
mình về vấn-đề quan-trọng mà bất cứ xã-hội nào cũng phải đối đấu. Đó là: bản-chất 
rất thực của hôn-nhân.  
 
Và, cùng với vấn-đề này, là gia đình. Hôn-nhân và gia-đình, là khúc xương trụ cột 
của xã hội. Gia-đình tiến đến đâu, thì rồi xã-hội cũng tiến đến đó. 
 
Nếu gia-đình vững-mạnh và bậc mẹ cha đoàn-kết với nhau, thì con cái sẽ tăng-
trưởng mà học cách thương-yêu và được yêu-thương. Con cái học-hỏi về các đặc-
trưng của xã-hội như: sống tử tế, ăn ở rộng lượng, biết thứ tha và sống thật-thà rồi 
đem các đặc-trưng/đặc-thù của đời sống mình học hỏi vào với cộng-đồng rộng lớn 
hơn. 
 
Xã-hội sẽ nên lành-mạnh, nếu gia-đình ăn ở đàng hoàng. Nhưng, nếu gia-đình lục-
đục thì toàn xã-hội cũng sẽ khổ-đau. Bởi thế nên, cuộc Trưng Cầu Dân Ý vừa rồi có 
tầm quan-trọng, thật thiết-yếu. 
 
Vậy, đâu là vấn-đề chủ-chốt trong tình-hình hôm nay? Có tất cả 6 điềm ta cần phải 
xem xét kỹ. 
 
Thứ nhất, và cũng là sự việc quan-trọng nhất, đó là khẳng định: chúng ta không hề 
chống-đối sự việc những người đồng-tính luyến-ái quyến rũ nhau sống gần gũi, 
chung đụng. Họ là những con người giống bất cứ ai khác. Họ đều được cứu-rỗi nhờ 
Đức Giêsu Kitô đã chịu chết để cứu chuộc họ.  
 
Và, thiên-đường vẫn chừa chỗ chờ đợi họ gia-nhập cùng với mọi người, miễn là họ 
sống/chết tốt lành, hạnh đạo. Ta luôn có bổn-phận phải yêu-thương và tôn-trọng hết 
mọi người trong họ. Những người như thế, có thể là bậc con cháu, anh em/chị em 
ruột thịt với ta hoặc bạn bè/người thân, hoặc như đồng-hương/đồng-nghiệp, vẫn rất 
gần. 
 
Thứ hai là, hôn-nhân, tự bản-chất, luôn là sự phối-kết giữa nam-nhân và nữ-giới đưa 
con cháu đi vào hiện-diện với thế-giới. Ta không thể đổi thay chuyện này, được. Đó, 
chính là sự việc xảy đến như thế và đó cũng là lý-do khiến mọi quốc-gia trên thế-giới 
đều có luật-lệ để bảo-vệ hôn-nhân. Còn, việc phối-kết giữa hai người đồng phái-tính, 
tự nó, lại không thể tạo nên con trẻ được. 
 
Nói đơn-giản, thì: đây không phải là hôn-nhân. Nên, không không thể có “hôn-nhân 
đồng-quyền” giữa hai người nam hoặc hai người nữ cùng phái-tính. Một đằng thực-
sự là hôn-nhân, còn đằng kia thì không phải. 
 
Thứ ba là, đi đầu phiếu nói tiếng “Không” với hôn-nhân đồng-tính, không là hành-
động kỳ-thị chống lại người đồng phái-tính quyến rũ ăn ở với nhau, chút nào hết. 
Cũng hệt như bậc cha mẹ không thể lấy con cái của mình làm vợ làm chồng mình 
được.  
 
Cũng hệt thế, anh em/chị em cũng không thể lấy nhau làm vợ làm chồng, thì rõ ràng 
là: hai người cùng phái-tính cũng không thể làm đám cưới ăn ở với nhau thành cặp 
phối ngẫu đồng phái-tính được. 
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Hai người đồng phái-tính có thể yêu thương nhau, nhưng mối tương-quan yêu-
thương ấy không có nghĩa-là hôn-nhân thực-thụ bao giờ hết. Nói như thế, không có 
nghĩa là ta kỳ-thị họ; nhưng đúng hơn, ta chấp-nhận một thực-tại vẫn đặt nền-tảng 
nơi bản-chất con người. 
 
Thứ tư là, nỗi-niềm phúc-hạnh của con cái sẽ gặp hiểm nguy. Có rất nhiều công-
trình nghiên-cứu/khảo-sát cho thấy: trên hết mọi sự, con trẻ được nuôi theo cùng 
phái-tính, trên thực-tế lại đạt kết-quả tồi-tệ về mọi mặt, nếu ta so sánh với các trẻ bé 
do chính cha mẹ chúng nuôi nấng giáo-dục.  
 
Nói cho cùng, thì nếu ta đem con cái ra khỏi môi-trường gia-đình không để cho bậc 
mẹ cha của chúng nuôi nấng, thì trẻ bé sẽ bị thiệt-thòi vô kể, dù trẻ bé ấy được 
thương-yêu/chiều-chuộng cách nào đi nữa, cũng thế. 
 
Tình thật mà nói, nhiều con em của các cặp vợ chồng khác phái-tính, nếu cuối cùng 
đi đến tình-trạng chỉ có một trong hai người hoặc bố/hoặc mẹ nuôi-dưỡng thôi khi 
một trong hai vị này chia tay/quá vãng, thì con cái mới đi đến kết-quả là chúng phải 
chịu đau khổ, thôi. Nhưng, ta không thể lấy việc này tạo thành tiêu-chuẩn chung để 
mọi người noi theo. 
 
Thêm vào đó, mức-độ bền-bỉ nói chung của các mối tương-quan giữa hai người 
đồng phái-tính thường kéo dài chỉ trong vòng hai hoặc ba năm là cùng. Vậy thì, đâu 
là điểm tốt lành cho con cái họ đây? 
 
Thứ năm là, các giá-trị khác cũng sẽ phải chịu cảnh hy-sinh, bị loại bỏ nếu như 
chính-quyền hợp-thức-hoá hôn-nhân đồng-tính. Mới đây, ta đều thấy điều ấy trên 
truyền-hình của Úc vào ngày “Nhớ Ơn Cha” hồi tháng 9/2017 trên màn hình nhỏ có 
người cha hát bài “Con chuột túi”cho con mình nghe, nhưng ông phải ngưng nửa 
chừng vì bài hát bị coi là nghiêng về chính-trị, cũng hơi nhiều. 
 
Nay hỏi rằng, ta đang đi về đâu đây? Chừng nào thì mọi người sẽ không còn mừng 
lễ “Nhớ Ơn Cha” hoặc “Ngày Mẹ Hiền”, nữa đây? Và tương-lai mai ngày, khi bé em 
chào đời, rồi cũng chẳng có ai bận tâm ghi tên cha/tên mẹ của bé lên giấy khai-sinh 
nữa. Thay vào đó, họ chỉ ghi: Cha số 1, mẹ số 2, như nhiều nước đang làm thế. 
 
Hiện-tượng này, đã gây tổn-hại cho hai bên, cả người cha cũng như người mẹ hiền 
của mình, nếu ta đi đến hợp-thức-hoá hôn-nhân đồng phái-tính. Đó là chưa kể 
Chương-trình “An Toàn Trường Lớp” nhằm nhắc nhở con trẻ biết: hôn-nhân đồng 
phái-tính là chuyện tốt lành, bình thường (?) 
 
Điều thứ sáu, ta thường thấy xảy ra ở một số nơi trên thế-giới và cả Úc này nữa, 
người người lại cứ nói đến tự-do tôn-giáo, tự-do ngôn-luận để bênh-vực cho hôn-
nhân truyền-thống và chuyện những người có quyền dựa vào lương-tâm mà từ-chối 
hợp-tác hoặc tham-dự lễ cưới giữa hai người đồng phái-tính, đó mới là vấn-đề. Và, 
có khi còn bị phạt nữa. Toàn thế-giới mới đầy quả-cảm, đang ở đâu đó quanh ta. 
 
Thế nên, cuộc Trưng Cầu Dân Ý ở Úc hồi tháng 9/2017 là sự-kiện quan-trọng cho 
tương-lai đất  nước này, rất cần-thiết. Điều nguy-hiểm, là: sự sống tốt lành trong xã-
hội đang trở-thành vấn-đề. Ta không được thay đổi luật vì lợi-ích của nhóm người rất 
ít oi. 
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Tại Canada, sau 10 năm hợp-thức-hoá luật hôn-nhân đồng phái-tính, chỉ mỗi 24% 
cặp phối-ngẫu như thế mới ra mặt đăng ký, thôi. Và, hậu-quả đến với nhôn-nhân/gia-
đình, với con cái, xã-hội nay rất lớn. Bầu phiếu để nói tiếng “Không!” với hôn-nhân 
đồng phái-tính, tức: đã bầu “Có!” cho gia-đình và xã-hội, vậy.” (X. Lm John Flader, 
Same Sex Marriage’s collateral damage goes in all directions, The Catholic Weekly, 
Question Time 24/9/2017, tr. 25) 
 
Nghĩ gì thì nghĩ, Bầu gì thì bầu. Lập-trường nói “Có!” hoặc “Không!” với người mình 
thương mến, sẽ mãi trở thành đề-tài để ta suy nghĩ. 
 
Thế nên, nay đề-nghị bạn, đề-nghị tôi, ta hãy về lại vườn thượng uyển có Lời Vàng 
thánh-nhân khi xưa từng khuyên-nhủ, rằng: 
 
“Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ,  
thì thà đừng lấy vợ còn hơn."  
Nhưng Ngài nói với các ông:  
"Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy,  
nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu.  
 
Quả vậy, có những người không kết hôn  
vì từ khi lọt lòng mẹ,  
họ đã không có khả năng;  
có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn;  
lại có những người tự ý không kết hôn  
vì Nước Trời.” 
(Mt 19: 10-12) 
 
Vậy nên, nhiều người những tưởng: đấng bậc của ta trả lời như trên cốt cho xong 
chuyện. Nhưng, đấng bậc nhà Đạo mình, vốn dĩ chọn lựa đời đơn-độc, đôi lúc cũng 
thấy khó. Khó nhiều thứ, chứ không phải chỉ mỗi chuyện hôn-nhân, hôn-phối hoặc 
hôn-lễ như nguyên-tắc ở nhà Đạo.  
 
Thôi thì, đời người xảy ra cũng nhiều chuyện bất-ưng về nhiều mặt. Chí ít, là mặt 
đạo-đức khiến nhà Đạo hôm nay phải cân-nhắc từng tí, cho dễ sống. Cân và nhắc, 
vẫn gặp nhiều trục-trặc trong đời người đi Đạo, khá là phiền hà. 
 
Thôi thì, để hiểu cho sát các tình-huống trong đời, hôm nay, chi bằng ta đi vào vùng 
trời truyện kể để minh-hoạ cho một cuộc sống rất hôn-nhân như sau:  
 
“Ông nằm xích vào tôi cho ấm. Chà, đêm nay đài lại báo gió muà đông bắc. Cũng 
may tuần trước thằng con nhà Toạ sang che giúp cái đầu hồi không thì mưa cứ 
thông thốc, trong nhà chẳng khác gì ngoài sân. Nói vậy thôi chứ “nhà tình nghĩa” 
được thế này là quá tốt rồi ? Năm ngoái thật nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ mình có 
chỗ chui ra chui vào tường xây, mái lợp. 
 
Ngày xưa, hồi mới ăn ở với nhau, ông chẳng nói: 
”Rồi tôi sẽ xây cho bà cái nhà ngói.” 
Ấy thế rồi ông cứ đi biền biệt có lúc nào ở nhà cầm cái mai mà sắn lấy cục đất làm 
gạch. Tôi cứ nằm trong túp lều nát mường tượng ra ngôi nhà ông sẽ xây. Nó phải ở 
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trên cái nền thật cao mới trụ được giữa vùng chiêm trũng. Rồi một gian đồ thờ và 
tiếp khách, một gian ngủ và quây cót thóc. Hai bên mái ông đặt cho tôi ống máng 
dẫn nước mưa vào bể chỉ dành riêng quanh năm ông uống trà. Tôi cũng muốn cái 
sân ông phải lát gạch đinh cho thật chắc. Ngập lụt cách mấy, nuớc rút đi nó vẫn còn 
đó. Thế rồi mình cũng phải đào cái giếng thật sâu lấy nước thật trong...  
 
Ấy đấy , mải nghĩ chuyện nhà chuyện cửa quên khuấy mất lọ dầu gió chiều nay để 
lẫn vào đâu. Cứ phải trữ sẵn bên mình, nửa đêm ông ho xù xụ còn có cái mà xoa. 
 
Bà Binh lập cập chui khỏi màn, tra chân vào đôi dép mòn. Bà mò mẫm ra bàn châm 
đèn soi khắp gầm giường, gậm tủ. Làn gió lạnh buốt lọt qua khe cửa làm bà rùng 
mình. Gió muà đông bắc về thể nào gần sáng ông cũng thức giấc.  
 
Tội nghiệp, chiều nay định nhờ con mẹ Đà mua mớ cá trê nấu dưa đổi món cho ông, 
líu tíu thế nào quên mất mãi tới khi nó đi chợ về mới nhớ ra, lại đành rang mớ tép 
khô với vài lát khế chua. Ấy thế mà chiều nay bà cũng xới được cho ông ba lưng 
cơm kia đấy. 
 
-Ông ăn đi...”, bà thì thào,  
-Ăn đi cho ấm bụng mới chống được rét...”.  
 
Bà xúc cho ông những con tép vàng, lát khế xanh xanh, rồi cổ tắc nghẹn, thương 
ông bà chẳng nuốt được, nước mắt chan đầy bát cơm. Khốn nạn, cả đời ông có mấy 
khi được ăn miếng thịt, hoạ may chỉ dịp giỗ tết, còn thì cứ rau dưa kéo đều. Ấy thế 
mà chẳng bao giờ ông hé răng than vãn. Đi làm xa, được đồng nào chỉ nhăm nhăm 
gửi về cho vợ, điếu thuốc hớp rượu có bao giờ ông động tới.  
 
-Để rồi, tôi mua cho bà cái áo len... 
-Để rồi, tôi sắm cho bà đôi giày vải...  
 
Cứ thế, chẳng bao giờ ông sắm cái gì cho riêng ông. Ôi vợ chồng, càng nghĩ càng 
mặn nồng lai láng, giòng sông trước mặt có chảy đi hết nước, cũng chẳng bằng tình 
thương ông chảy vào bà.  
Thế rồi chiến tranh...thế rồi xa cách...Biết bao đêm bà cầu khấn cho ông không đạp 
bom bi, không trúng rocket, không sốt rét ngã nước, không cảm cúm phong hàn ...  
 
-Con cắn rơm cắn cỏ, con khấu đầu cầu xin đức Phật từ bi phù hộ độ trì....  
Trong những đêm vắng vẻ, người đàn bà cầu xin, cầu xin . Và rồi dường như đức 
Phật đã thấu lòng, vào một chiều đông chồng bà đã trở về...trở về trong tờ giấy báo 
tử nhàu nát cùng chiếc ba lô con cóc đã bạc cả màu. Từ lúc đó bà như người sống 
trong cõi khác.  
 
-Ông đã về đấy ư? Tôi đã bảo mà! Sớm muộn thế nào ông cũng về, suốt năm vừa 
rồi, tôi đã trữ được một chum tương đầy, gầy được bày vịt và hạ thổ được hũ rượu 
thuốc. Bồi dưỡng thật lực cho sức vóc ông bốc lên còn xây nhà cho tôi. Ông còn nhớ 
ngôi nhà ấy chứ, ngôi nhà tôi với ông đã bàn nhau nát nước, nát cái những đêm thức 
trắng trong túp lều rách.  
 
Gió lại ù ù trên mái. Mùa đông đã về thật rồi. Về trong ngôi nhà nhỏ, về trong lòng bà 
Binh. Có tiếng lạch cạch cửa.  
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-Ai thế ?  
Không phải, gió đây. Có tiếng gì trong góc bếp.  
-Ai vậy? Không phải, chuột đấy.  
Bà quờ quạng quanh bà.  
-A...lọ dầu...lọ dầu đây rồi!  
 
Nhưng bà chưa leo lên giường vội, bà mò mẫm ra trang thờ, lập-cập thắp nén 
nhang. Đôi mắt ông nhìn bà từ trong tấm hình bọc kính.  
Ông nói: 
-Thôi, ngủ đi, bà ơi...”  
(Tản văn của Nhật Tuấn)              

 
Giống hệt truyện kể, nay ta cùng vững tâm mà sống hùng/sống mạnh dù người đời 
đi Đạo có đổi thay lập-trường sống của họ đến thế nào đi nữa. 
 
Nghe kể thế rồi, nay ta vững tâm mà hãnh-diện và rồi, đầu cao/mắt sáng, cứ hát 
vang các ca-từ  đẹp vừa trích dẫn, mà rằng: 
 
Biết bao ngày đã qua.  
Biết bao chiều xót xa.  
Ngồi đếm những giọt nắng.  
Rơi rụng dưới mái hiên nhà.  
 
Người sao chưa đến với ta.  
Tình sao chưa thấy ghé qua.  
Dù con tim vẫn thiết tha.  
Mộng sưa cũng vơi theo tháng ngày.  
 
Hãy cho nhau môi hôn nồng nàn.  
Ngỡ mai sau duyên ta muôn màn.  
Sẽ không ai cho ta vội vàng.  
Mới yêu đây nay sao phủ phàng.  
 
Hãy yêu nhau như chưa yêu lần nào.  
Hãy cho nhau yêu thương ngọt ngào.  
Hãy đưa nhau về nơi cuối trời.  
Dắt nhau đi cùng nhau trọn đời.” 
(Lê Hựu Hà – bđd)  
 
Mong rằng, lời ca tiếng hát ở trên sẽ là nguồn hứng-thú để bạn và tôi, ta vui sống 
những ngày còn lại trong đời. Dù, cuộc đời có đổi thay. Dù, lòng người có ra thế nào 
đi nữa, cũng cứ mặc. 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Vẫn cứ mặc mọi người 
từng đổi thay/thay đổi quan-niệm sống 
thì tôi đây vẫn thân-thương,  
trân-trọng 
Hết mọi người.  
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23. “Tôi đi trong nắng thu màu nhớ”, 

Ngơ ngẩn vì tiếng gió Thu buồn  
Tôi đi trong lá thu vàng úa  

Cứ ngỡ là muôn lá tình thư.” 
(Hoàng Thi Thơ – Tà Áo Cưới)  

(Gioan 16: 4) 
 
Trích dẫn câu hát này, chẳng phải vì mùa này là mùa cưới của nhiều người. Nhưng 
là vì, trong bài hát của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, còn nhiều ca-từ rất dễ nhớ như sau: 
 
“Hôm nay sao áo bay nhiều thế 
Tôi tưởng ngàn cánh bướm khoe màu  
Ô hay! Tiếng pháo đâu buồn quá  
Xác đỏ làm xao xuyến đường hoa. 
 
Những tà áo cưới thướt tha bay bay trong nắng chiều  
Đưa người em gái bước chân đi đi về bến nao 
Ôi buồn làm sao em có nhớ Thu nào  
 
Những tà áo cưới tiễn em đi em đi lấy chồng  
Chim trời theo gió biết nơi đâu đâu mà ước mong 
Cung đàn thầm rơi rơi mãi tiếng tơ lòng  
 
Bâng khuâng trông gió bay tà áo  
Gió hỡi làm sao bớt lạnh lùng 
Tôi đi đi mãi theo mầu nắng  
Nắng để lòng tôi với quạnh hiu.” 
(Hoàng Thi Thơ – bđd) 
 
Lúc đầu thì như thế. Như thế, những là: “thướt tha bay bay trong nắng chiều”, “bước 
chân đi đi về bến nao”, buồn làm sao…” Để rồi, cuối cùng, lại cũng hát “bâng khuâng 
trông gió”, “tôi đi đi mãi theo màu nắng” , “Nắng để lòng tôi với quạnh hiu.” 
 
Ôi chà, là đúng quá. Cuộc vui nào chẳng có lúc tàn. Đời người, bao giờ mà chẳng 
có lúc đi vào ngõ tối, cũng rất cụt. Cụt và tối, như câu chuyện đôi lứa lúc về già có 
những buổi nằm nghĩ những chuyện vu vơ, khó nghĩ và khó có ý kiến như câu 
chuyện về “An tử” như sau: 
 
“Lãnh đạo các mạng lưới chăm sóc sức khỏe Công Giáo tại Úc cam kết sẽ không 
tạo dễ dàng cho hình thức trợ tử tại các cơ sở của họ một khi dự luật trợ tử được 
nghị viện thông qua. Tổng giám đốc tổ chức Health Australia của liên hợp bệnh viện 
St Vincent trên toàn quốc ông Toby Hall nói với tuần báo Catholic Weekly rằng bệnh 
viện sẽ tuân hành nghiêm chỉnh nguyên tắc là “không gây hại” một khi dự luật trợ tử 
trở thành hợp pháp tại tiểu bang NSW và Victoria. 
 
Tổ chức Health Australia của liên hợp bệnh viện St Vincent được coi là mạng lưới 
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe phi lợi nhuận lớn nhất nước. Ông Hall xác 
nhận bất luận kết quả của các cuộc tranh luận tại Victoria và NSW có ra sao, thì 
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không một cơ sở y tế nào của mạng lưới Health Australia sẽ cung cấp hình thức trợ 
tử. 
 
Trong khi đó, ông Mark Green, tổng giám đốc toàn quốc mạng lưới y tế Calvary Care 
với 15 bệnh viện trong quyền quản trị của họ - kể cả tại Melbourne và Kogarah – cho 
biết mạng lưới Calvary Care sẽ không tham gia nếu dự luật trợ tử được thông qua tại 
Victoria và NSW. 
 
Nghị viện NSW hiện đang cứu xét dự luật Voluntary Assisted Dying Bill 2017 được 
sự đồng bảo trợ của các dân biểu Alex Greenwich, Trevor Khan, Lee Evans, 
Mehreen Faruqi và Lynda Voltz. Trong khi đó tại Victoria, dự luật Voluntary Assisted 
Dying Bill 2017 đã được hạ viện thông qua hồi tuần qua với 37 phiếu thuận và 27 
phiếu chống. Thế nhưng nay còn chờ quyết định của thượng viện.” (Vũ Nhuận 
chuyển ngữ từ Nguồn sydneycatholic.org) 
 
Nay thì, mời bạn và mời tôi, ta đi thẳng vào câu truyện kể cũng không kém khôi hài 
thuộc loại tiếu lâm chay, hơi bị nhạt như sau: 
 
“Một ngày rất ngắn, ngắn đến mức chưa nắm được cái sáng sớm thì đã tới hoàng 
hôn 
Một năm thật ngắn, ngắn đến mức chưa kịp thưởng thức sắc màu đầu xuân thì đã 
tới sương thu 
Một cuộc đời rất ngắn, ngắn tới mức chưa kịp hưởng thụ những năm tháng đẹp thì 
người đã già rồi 
Luôn luôn đến quá nhanh mà hiểu ra thì quá muộn , cho nên chúng ta phải học cách 
trân trọng, trân trọng tình thân, tình bạn , tình đồng chí, tình bạn học, tình đồng 
nghiệp ... 
Vì một khi đã lướt qua, thì khó có thể gặp lại 
Sau 20 tuổi thì đất khách và quê nhà giống nhau vì đi đến đâu cũng có thể thích ứng 
Sau 30 tuổi thì ban ngày và ban đêm giống nhau vì mấy ngày mất ngủ cũng không 
sao 
Sau 40 tuổi thì trình độ học vấn cao thấp giống nhau , học vấn thấp có khi kiếm tiền 
nhiều hơn. 
Sau 50 tuổi thì đẹp và xấu giống nhau vì lúc này có đẹp đến mấy cũng xuất hiện nếp 
nhăn và tàn nhang. 
Sau 60 tuổi thì làm quan lớn và quan bé giống nhau vì nghỉ hưu rồi cấp bậc giống 
nhau. 
Sau 70 tuổi thì nhà to và nhà nhỏ giống nhau vì xương khớp thoái hóa không thể đi 
được hết những không gian muốn đi . 
Sau 80 tuổi thì tiền nhiều và tiền ít giống nhau vì có tiêu cũng chẳng tiêu được bao 
nhiêu tiền.” 
Sau 90 tuổi thì nam và nữ giống nhau vì không thể làm nổi chuyện ấy nữa. 
Sau 100 tuổi thì nằm và đứng giống nhau vì đứng dậy cũng chẳng biết làm gì 
   
Và những lời bàn “Mao Tôn Cương” của người kể, lại như sau: 
 
“CUỘC ĐỜI CỦA BẠN VÀ TÔI LÀ NHƯ VẬY KHÔNG KHÁC NHAU NHIỀU. NHÌN 
RA, HIỂU ĐƯỢC, THẤU HIỂU RỒI, CUỘC ĐỜI LÀ NHƯ THẾ. TRÂN TRỌNG 
NHỮNG THỨ CÓ ĐƯỢC, TÌM LẠI NHỮNG THỨ ĐÃ MẤT.” (Trích truyện kể ở trên 
mạng, bạn bè gửi cho nhau để còn đọc). 

http://sydneycatholic.org/
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Đọc truyện rồi, nay mời tôi và mời bạn, ta đi vào mục hỏi đáp rất như sau: 
 
“Thưa cha, 
Vừa qua, con có dịp nói chuyện với bầu bạn  về vấn đề mà báo chí lâu nay cứ nói 
nhiều, đó là vấn đề “An tử” hoặc còn gọi là “Trợ tử”, tức: giúp người bệnh đi vào cõi 
chết, rất nhẹ nhàng. Vấn-đề này, lại sẽ được quốc hội tiểu bang New South Wales 
tranh-luận. Nhưng câu hỏi đặt ra là: có người từng bảo: họ cũng không hiểu được lý 
do tại sao ta không để cho những người đang đau khổ được chết nếu họ muốn thế. 
Riêng con, lâu nay tự hỏi thế nào là “An tử” và thế nào không phải là “An tử”, xin cha 
cho con vài giòng chỉ-dẫn”. 
     
Lại nữa, đã chính-thức viết thư gạn hỏi ông cha/ông cố những điều như thế thì 
cha/cố dù không am-tường vấn-để luật đời hay Đạo, cũng cố lục lọi sách vở để viết 
lên câu trả lời như sau: 
 
“Trước nhất, ta phải tìm cách hiểu cho rõ cụm từ “An-tử” hay “Trợ-tử” bên tiếng Anh 
là “Euthanasia” có nghĩa gì. Cụm-từ này, xuất từ tiếng Hy Lạp có ý nói về cái chết tốt 
lành hoặc hạnh-đạo. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ Nhị có viết tông thư 
Evangelium vitae (Đời sống Phúc Âm) vào năm 1995 trong đó ngài định nghĩa 
“Euthanasia” là “một hành động hoặc quên sót vố dĩ tự nó hoặc có ý-thức, tạo nên 
cái chết với mục đích loại-bỏ mọi đớn đau, sầu khổ” (Evangelium Vitae đoạn 65). 
 
Điều ngài muốn nói, đơn-giản chỉ thế này: An-tử là việc giết chết một nhân mạng vô 
tội, như hành động cố sát, nhưng với mục tiêu đặc-thù là loại-bỏ cơn đau của một 
người. Trong tông-thư, Đức Gioan Phaolô xác-nhận: “An-tử là sự vi-phạm trầm-trọng 
luật của Chúa, bởi nó vung tay giết chết con người một cách vô đạo-đức, nên không 
thể chấp-nhận được.  
 
Tín-điều này dựa trên luật tự-nhiên và trên Lời của Chúa có chữ viết như truyền-
thống Giáo-hội chuyển-luân và thường được huấn-quyền ban dạy trên khắp thế-giới. 
Tuỳ từng hoàn-cảnh, việc thực-thi động tác này thường kéo theo việc cố ý tự sát 
hoặc giết người rất đích thực.  
 
Sách Giáo-lý Hội-thánh Công-giáo từng viết rất rõ chuyện này bảo rằng: “An-tử là 
hành-động cố sát nghiêm-trọng chống lại phẩm-giá con người và phản lại việc tôn-
kính Thiên-Chúa hằng sống, Đấng Tạo dựng nên muôn loài. Nếu phán-đoán sai lầm, 
con người có thể rơi vào tình-trạng cứ yên chí không thay đổi được bản-chất của 
hành-động giết người là hành-động luôn bị cấm đoán và loại-trừ” (GLHTCG đoạn 
2277). 
                
Dù có là chuyện nên làm và có thể chấp-nhận làm bất cứ thứ gì để giảm bớt sự đau-
đớn nơi người bệnh, nhưng theo pháp-luật thì việc này vẫn không được phép làm vì 
nó chấm dứt sự sống của con người. Cuối cùng thì, Thiên-Chúa là Chúa-tể sự sống 
và vì thế cũng tuỳ Ngài quyết-định khi nào thì con người sẵn sàng đi vào cõi chết. Ta 
có thể giết con thú đang đau đớn vì nó chỉ là loài thú, nhưng không thể làm thế với 
con người được bởi con người là hình-ảnh giống Thiên-Chúa. 
 
Dù sao, ta cũng không được phép quên thực-tại của luyện ngục và sự đau khổ luôn 
giống như lửa ngọn, rằng linh-hồn chịu đau-đớn ở nơi đó cùng một lúc các linh-hồn 
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cũng thấy vui lòng đến cực độ vì chúng được tinh-luyện cho sạch để đạt chốn thiên-
đường. Bởi ta cũng biết, nếu ta kết-thúc sự sống của ai khác một cách quá sớm sủa 
ngang qua an-tử, cũng có thể là ta chẳng kết-thúc được cơn đau của họ chút nào 
hết, mà đúng hơn nhận chìm linh hồn họ vào chốn đớn đau nhiều hơn trong luyện 
ngục. Có thể, Thiên-Chúa muốn họ chịu cực thêm chút nữa ở đời này để rồi họ đem 
họ đi thẳng vào chốn thiên-được. Nên, ta hãy để Chúa quyết-định xem khi nào là 
thời-điểm đích-đáng để họ chết. 
 
Trong thời gian chờ đợi, tốt hơn ta nên làm tất cả điều gì có thể làm được để giảm 
bớt sự đau khổ của con người bằng sự chăm nom săn sóc cốt làm giảm cơn đau 
của người bệnh bằng cách sử-dụng mọoc-phin hoặc thuốc thang nào đó cho thích-
hợp. Dù việc này chỉ làm ngắn bớt sự sống của một người giảm bớt tầm-mức ý-thức 
của người bệnh, đây không là an-tử nhưng đúng hơn, lại là chăm sóc rất kiên-trì. (X. 
GLHTCG đoạn 2279) 
 
Dù sao đi nữa, ai ai cũng phải duy-trì tầm-mức ý-thức cho đến khi họ làm tròn trách-
nhiệm đạo-đức và gia-đình của họ và có cơ-hội chuẩn bị tinh-thần để sẵn sang giáp 
mặt Thiên-Chúa (X. tông-thư Sự Sống Phúc Âm đoạn 65). Và bao giờ cũng thế, ta 
có nhiệm-vụ tiếp-tục chăm sóc người ốm đau, bệnh tật trong đó có cả việc tiếp nước 
và thức ăn cho họ nữa. 
 
Cũng thế, không phải là an-tử làm đứt đoạn tiến-trình nào đó kéo dài sự sống của 
một người khi biết rõ là tiến-trình ấy không hoàn-thành mục-tiêu của họ hoặc chúng 
gây phiền-toái hoặc nguy hiểm cho người bệnh hoặc đưa ra một kết-cuộc thiếu cân-
xứng với kỳ vọng.  
 
Sách Giáo Lý Hội thánh Công-giáo còn cắt nghĩa thêm rằng: “Ở đây, không ai được 
phép gây nên cái chết. Con người không có khả-năng cản-trở chuyện ấy thì còn có 
thể chấp-nhận được. Mọi quyết-định phải do người bệnh lập ra nếu người ấy có 
thẩm-quyền và khả năng làm thế; bằng không, việc ấy phải do những ai có thẩm-
quyền pháp-lý được hành-động thay cho người bệnh, mà ý-muốn của người này có 
lợi-ích hợp-pháp đều phải được tôn-trọng.” (X. GLHTCG đoạn 2278) 
 
Một ví dụ cụ thể, là: có thể chấp-nhận việc chấm dứt việc tiêm chích hỗ-trợ người 
bệnh được tiếp sống khi biết rõ là không làm thế thì người bệnh cũng sẽ chết tốt.  
 
Tương-tự như thế, có trường-hợp cho phép được buông bỏ các hình-thức chữa-trị 
cách nào đó nếu thấy không thể chữa lành được nhưng sẽ chỉ kéo dài cơn đau của 
người bệnh mà thôi. Điều này bao gồm việc hoá-trị và xạ-trị và bất cứ hình-thức 
chữa chạy nào khác vẫn không tạo hy-vọng chữa lành được căn bệnh. 
 
Với khoa-học tiến-bộ, ta có nhiều cách chăm sóc khả dĩ làm giảm cơn đau cực-kỳ 
của người bệnh và việc này khiến người bệnh thấy dễ chịu đủ thì không nên khao 
khát biện pháp an-tử làm gì. Nhưng, ngay cả khi người bệnh đang phải chịu cơn đau 
đến độ cực kỳ, ta không thể coi an-tử như phương án cuối cùng để chấm dứt cơn 
đau của người ấy được.” (Lm Frank Doyle, Euthanasia: Don’t rob people of their 
suffering, The Catholic Weekly 22/10/2017 tr. 41)  
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Đọc giòng chảy đầy những chữ ở trên, chắc hẳn có bạn đọc lại sẽ liên tưởng đến 
câu truyện kể có đầu đề là “Chuyện thắng/thua” của ai đó vừa đăng tải trên trang 
mạng như sau: 
 
“Có một hòa thượng lên núi chặt củi, trên đường trở về, ông thấy cậu thiếu niên nọ 
đã bắt được một con bướm và đang cố gắng khom hai bàn tay lại để giữ cho nó khỏi 
bay. 
 
Nhìn thấy người tu hành, cậu cất lời: “Hòa thượng, cháu và ngài đánh cược một ván 
được không?” 
Hòa thượng hỏi lại:  
-Cược thế nào?” 
-Ngài đoán xem con bướm trong tay cháu sống hay chết? Nếu ngài đoán sai, bó củi 
sẽ thuộc về cháu”, – cậu thiếu niên trả lời. 
Vị hòa thượng nọ đồng ý và đoán:  
-Con bướm trong tay cháu chết rồi. 
Cậu thiếu niên cười lớn đáp:  
-Ngài đoán sai rồi.  
Nói đoạn, cậu mở tay ra, con bướm từ trong bay lên. 
Hòa thượng nói:  
-Được, gánh củi này thuộc về cháu.  
Nói xong, ông đặt gánh củi xuống, vui vẻ bước đi. Cậu thiếu niên không biết vì sao 
hòa thượng lại có thể vui vẻ đến như vậy nhưng nhìn gánh củi trước mặt, cậu ta 
cũng không để tâm lắm mà vui vẻ gánh gánh củi về nhà. 
 
Nhìn thấy con về, người cha liền hỏi số củi đó ở đâu ra, cậu mới đem chuyện kể lại 
cho cha nghe. Nghe hết câu chuyện của con trai, đột nhiên ông giơ tay tát con một 
cái, giọng giận dữ:  
-Con ơi là con! Con hồ đồ quá rồi! Con nghĩ là mình đã thắng sao? Ngay cả khi con 
đã thua, con cũng không hề biết mình đã thua đấy. 
Lời cha nói khiến cậu con trai ngơ ngác, không hiểu gì. Người cha liền lệnh cho cậu 
ta gánh bó củi lên vai, hai cha con mang củi đến trả cho nhà chùa. 
Nhìn thấy vị hòa thượng nọ, người cha liền cất tiếng:  
-Thưa thầy, con trai tôi đắc tội với thầy, xin thầy lượng thứ. 
Hòa thượng gật đầu, mỉm cười nhưng không nói gì. 
 
Trên đường trở về nhà, cậu thiếu niên sau một khoảng thời gian băn khoăn cuối 
cùng cũng đã nói ra những nghi vấn trong lòng. Người cha thở dài, nói:  
-Vị hòa thượng đó cố ý đoán con bướm chết, như thế con mới thả nó ra và thắng 
được gánh củi. Nếu ông ấy nói con bướm còn sống, con sẽ bóp chết con bướm và 
con cũng sẽ thắng cược. Con cho rằng vị hòa thượng đó không biết con tính toán gì 
sao? Người ta thua một bó củi nhưng đã thắng được thứ giá trị hơn rất nhiều, đó là 
lòng từ bi. Còn con, con đã thua, đã để mất thứ quý giá đó mà chẳng hề hay biết.” 
 
Câu chuyện có thể rất đơn giản nhưng đó là bài học cho chúng ta trong cuộc sống. 
Thắng, thua, thành, bại là những chuyện thường xuyên giày vò cuộc sống của con 
người. Có những lúc chúng ta tự cho rằng mình đã thắng nhưng trên thực tế, có khi 
chúng ta đã thua nhiều hơn mà chẳng hay. (Sưu Tầm) 
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Nói như người kể truyện ở trên, thì: mọi việc trên đời “có thể rất đơn giản, nhưng đó 
là bài học cho chúng ta trong đời sống!”  
 
Nghe ra như thể: có người đọc truyện kể ở trên lại cũng nghĩ rằng: “Trong đời sống 
của chúng ta, nhiều bài học xem ra cũng đơn giản như truyện kể”, thế thôi.  
 
Như thế, nghĩa là: truyện kể hay bài học và bài học hay truyện kể đôi khi cũng giống 
nhau từng chi tiết. Có những chi tiết chỉ đơn-giản như câu truyện để kể, lại cũng có 
chi tiết vẫn được coi như bài học  chứ không chỉ là truyện kể, để cho vui. 
 
Xem thế, giống như thể người đi Đạo Chúa lâu nay cứ nghe đi nghe lại nhiều truyện 
kể trong Tin Mừng, lúc đầu cứ tưởng đơn-giản chỉ là truyện kể, nhưng nghe nhiều 
lần mới thấy đó là bài học để đời, giúp ta sống. Sống đạo hạnh và đơn giản như 
truyện kể mà thôi. Một trong các câu nói để đời ấy có thể kể như sau: 
 
“Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà học hỏi.  
Khi cành nó xanh tươi và đâm chồi nảy lộc,  
thì anh em biết là mùa hè đã đến gần.  
Cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra,  
anh em hãy biết là Con Người đã đến gần,  
ở ngay ngoài cửa rồi.  
Thầy bảo thật anh em:  
thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra.  
Trời đất sẽ qua đi,  
nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.  
"Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được,  
ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không,  
chỉ có Chúa Cha biết mà thôi.” 
(Mc 13: 28-30)  
 
Và hôm nay, nếu bạn và tôi dám áp-dụng câu nói trên vào cuộc đời người có những 
chuyện không phải để kể, mà để học và hỏi như chuyện “An tử” hay “Trợ tử” bàn ở 
trên, thì kết luận có thể rút ra được, hệt như câu trên mà rằng: có những sự việc 
“ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà 
thôi.”  
 
Nói thế, không để phản bác lập-trường của Giáo-hội hay ai đó về vấn đề “Trợ tử” 
hay “An tử”, nhưng chỉ muốn bảo với tôi và với bạn rằng: có những chuyện hoặc 
những truyện chỉ để kể chứ không để rút ra một kết luận nào đó, đúng/sai, thực/hư, 
mà chỉ để cho nhau nghe mà thôi.  
 
Nghe thế rồi, nay mời tôi và mời bạn, ta lại trở về với bài ca ở trên dùng làm câu 
chấm hết hết cho bài “Phiếm” hôm nay, mà rằng: 
 
“Hôm nay sao áo bay nhiều thế 
Tôi tưởng ngàn cánh bướm khoe màu  
Ô hay! Tiếng pháo đâu buồn quá  
Xác đỏ làm xao xuyến đường hoa. 
 
Những tà áo cưới thướt tha bay bay trong nắng chiều  
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Đưa người em gái bước chân đi đi về bến nao 
Ôi buồn làm sao em có nhớ Thu nào  
 
Những tà áo cưới tiễn em đi em đi lấy chồng  
Chim trời theo gió biết nơi đâu đâu mà ước mong 
Cung đàn thầm rơi rơi mãi tiếng tơ lòng  
 
Bâng khuâng trông gió bay tà áo  
Gió hỡi làm sao bớt lạnh lùng 
Tôi đi đi mãi theo mầu nắng  
Nắng để lòng tôi với quạnh hiu.” 
(Hoàng Thi Thơ – bđd) 
 
Tắt một lời, có đi “trong nắng thu màu nhớ” hay không, cũng là cơ hội để ta nhớ lại 
những gì được Đấng thánh hiền nhà Đạo từng nói ở Tin Mừng, rồi giữ lấy cho đời 
mình: 
 
“Thầy đã nói với anh em những điều ấy,  
để khi đến giờ họ hành động,  
anh em nhớ lại là  
Thầy đã nói với anh em rồi.” 
(Gioan 16: 4)   
 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Cũng có nhiều lúc 
Vẫn nghe và vẫn nhớ nhiều sự việc  
Lại nghĩ đó là sự thật 
nên mới hoàn hồn. 
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24. “Anh không chết đâu em,”  
anh chỉ về với mẹ mong con.  
Anh vẫn sống thênh thang,  

trong lòng muôn người biết thương đời lính.” 
(Trần Thiện Thanh – Anh Không Chết Đâu Anh)  

 
(Rôma 12: 10-13)                   
Ấy chết! Đang sống rành rành như người thường là những người sẽ chết bất cứ lúc 
nào, mà sao anh cứ hát những lời thế? Hát thế, thật như “trù ẻo” tôi và bạn, vẫn 
từng muốn sống hết đời mình, cho trọn vẹn.  
 
Thôi thì, anh muốn hát thế nào thì hát, nhưng cứ hát chữ “chết chóc” hoặc “chết bất 
đắc kỳ tử” là tôi đây thấy rợn xương với xương sườn rồi đấy anh ạ, hỡi Trần Thiện 
Thanh, rất lành của tôi và của bạn. 
 
Thôi thì, anh đã hát rồi, thì tôi nay nghe tiếp những lời lẽ khác, như sau: 
  
“Anh không chết đâu anh, người anh hùng mủ đỏ tên Đương,  
Tôi vẫn thấy đêm đêm một bóng dù sáng trên đồi máu.  
Nghe trong đêm kêu gào từng tiếng súng pháo đếm mau.  
Và tiếng súng tiếng súng hay nhạc chiêu hồn đưa anh đi anh đi.  
 
Anh, anh không chết đâu em, anh chỉ về với mẹ mong con.  
Anh vẫn sống thênh thang trong lòng muôn người biết thương đời lính.  
Trong tim cô sinh viên hay buồn thường nhắc nhở những chiến công.  
Chuyện nước mắt ướt sân trường đại học chuyện anh riêng anh riêng anh."  
(Trần Thiện Thanh – bđd) 
 
Về nỗi chết, hôm nay bạn và tôi, lại có những giòng chảy ý-tưởng cứ chảy mãi 
không ngừng, một thần học. Thần học đây, là môn học về thần linh, thánh ái có 
những điều rất cần để ý. Hệt như tác-giả ở bên dưới từng biện luận. Thế nhưng, 
trước khi đi vào luận-giải những tư-tưởng và/hoặc tâm-tư rất tưởng-tượng, mời 
bạn/mời tôi, ta nghe thêm những lời sau đây:  
 
“Ôi đất mát trên đồi xanh tình yêu khóc ngất bên cỏ tranh  
Đâu cánh dù ôm gió, đây cánh dù ôm kín đời anh  
Trong những tiếng reo hò kia lẻ loi tiếng súng anh nhiệm màu  
Ôi tiếng súng sau cùng đó, anh còn nghe tầm đạn đi không anh  
 
Không, anh không, anh không chết đâu em anh chỉ vừa bỏ cuộc đêm qua  
Tôi thấy mắt anh bên ngọn nến vàng hắt hiu niềm nhớ  
Trên khăn tang cô phụ còn lóng lánh dấu ái ân  
Giọt nước mắt nóng bây giờ và còn hằng đêm cho anh cho anh ...” 
(Trần Thiện Thanh – bđd) 
 
Và thêm vào đó, là những giòng kể lể rất chuyện đời của con người, mà rằng: 
 
“Sáu giờ sáng. Bà lão bảy mươi tuổi, loắt choắt như chim sẻ ngồi ở bậc thềm ngắm 
bình minh. Có đôi chim nào dậy sớm đang ríu rít trên ngọn cây gần đó. Nhưng bà 
còn dậy sớm hơn chúng dù luôn thức tới khuya lơ để săn sóc cho chồng. Nhiều năm 



159 
 

rồi, kể từ khi chồng bà bị tai biến. Cũng nhiều năm rồi, sử dụng đồ vật hay máy móc 
trong các phòng, xê dịch từ góc này sang góc khác lúc làm việc nhà, tất cả bà đều 
thao tác thành thục và chính xác bằng quán tính chứ không cần nhìn rõ qua cặp kính 
dày cộm. 
 
Bẩy giờ bà trở vào phòng ngủ, Ông đang thở đều, lồng ngực nhẹ nhàng nhấp nhô 
lên xuống, đôi mắt nhắm kín. Nhưng một giọng nói thốt ra rõ ràng: "Anh thức rồi, 
mình à". Bà mỉm cười: "Để em lấy khăn và thuốc nhỏ mắt cho mình." 
 
Ông dùng tay phải lau kỹ mặt với chiếc khăn ướt âm ấm. Cách nay nhiều năm cánh 
tay trái bị hỏng vì tai nạn lao động, thế rồi sáu tháng trước, chân phải bị tổn thương, 
ông đành để bác sĩ tháo khớp. Ông chỉ còn sử dụng được một cánh tay. Có lần ông 
bảo bà: "Anh chẳng còn gì cả,mình nhỉ?" Bà vỗ vỗ lên ngực ông: "Còn nhiều chứ và 
phần tốt nhất ở đây này". 
 
Khi ông đã sẵn sàng, bà nhấn nút điều khiển nâng chiếc giường dựng lên để ông dễ 
ngồi dậy, rồi giúp ông ngồi vào xe lăn. Trong phòng tắm bà giúp ông cạo mặt, làm vệ 
sinh cá nhân buổi sáng, thay áo quần...Đã lâu rồi, mọi việc lớn nhỏ hàng ngày ông 
đều phải nhờ đến bà. Có lần ông hỏi: "Mình chưa bỏ anh chứ?" Và bà lắc đầu, cười: 
"Đời nào! Đã ngần ấy năm mà..." 
 
Hai người vào bếp ăn sáng. Trên bàn, các món đã bày biện sẵn sàng, hai ông bà 
ngồi đối diện nhau, hai bàn tay phải vói qua mặt bàn và mười ngón tay lồng vào 
nhau, nắm chặt. Họ cùng nhau cầu nguyện... Trong lúc cầu nguyện, nước mắt ông 
lặng lẽ lăn dài xuống đôi má nhăn nheo. Uống xong tách cà phê, ông bảo bà: "Giá 
mà biết có ngày sẽ như thế này, mình chẳng đời nào chịu ra nhà thờ với anh, mình 
nhĩ?" 
 
Bà nhìn thẳng vào mắt ông, nhỏ nhẹ: "Mình biết không, chỉ cần thấy mình cười, thấy 
ánh mắt mình nhìn em, thế là quá đủ rồi. Em chẳng còn mongmuốn thay đổi gì hết, 
ngoại trừ một điều. Đó là, nếu như mỗi năm, giá như em có thể thế chỗ mình một 
nửa thời gian, để mình lại được chăm sóc em". (Truyện kể trích từ điện thư trên 
mạng) 
 
Truyện kể ở trên, bạn và tôi có trích-dẫn từ điện-thư hoặc thư tay gửi từ đâu, dù là 
bưu điện hay vi-tính cũng không thành vấn-đề. Chỉ thành như thế, khi tôi và bạn, ta 
cứ đinh ninh rằng: truyện ở đây không phải để kể qua loa cho xong chuyện rồi thôi; 
nhưng còn là bài học để đời giúp ta sống vui, quên chết, mỗi thế thôi. 
 
Truyện, có kể ra đây lại cũng chỉ để làm bàn đạp ngon trớn giúp bạn và tôi ta cứ thế 
tiếp tục bàn về những chuyện “không vui” cứ xảy đến mỗi ngày ở huyện dân gian 
hay trong khuôn viên nhà Đạo, cho mọi người lưu tâm, mà nhận xét. Những câu 
chuyện không vui, nhưng vẫn thành chuyện, hệt như chuyện an-tử lại khiến tôi và 
khiến bạn lưu-tâm thêm lần nữa, qua mục hỏi đáp, rất như sau: 
 
“Thưa cha, 
Con đây muốn viết cho vị dân biểu đại diện cử tri trong vùng về dự luật “an-tử” sẽ 
được thông qua ở Quốc hội tiểu bang New South Wales những ngày gần đây. 
Nhưng trước khi làm thế, con muốn hội ý với cha đôi ba sự việc để có được một số 
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ý-kiến mà biện luận. Vậy bằng thư này, xin cha phúc-đáp cho vài ý-tưởng để khỏi 
trông ngóng. Cảm ơn cha rất nhiều. Xin cho được giữ kín tên tuổi.” 
 
Giữ kín tên tuổi, vẫn là việc của “chàng”, những chàng trai hay con gái ở huyện nhà 
rất quan tâm đến chuyện nhà Đạo đang diễn ra ở đây và ở đó, cũng rất nhiều. Chính 
vì thế, nên cha/cố đã sẵn sàng giấy bút để trả lời/trả vốn cho đàn con nhỏ như sau: 
 
“Việc cần-thiết, là tất cả mọi người chúng ta quyết phải làm để tránh “an-tử” tức: 
hành động giúp người khác tự sát đang được chính quyền hợp thức hoá, tại nước 
này. Những điều ẩn-hàm trong đó xem ra rất lớn. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô 
đệ Nhị có bàn đến an-tử trong tông-thư mang tựa đề “Đời sống Phúc Âm” có bảo 
rằng: “Nay, ta đang giáp mặt một trong các triệu-chứng rất báo-động của “văn-hoá 
sự chết” đang tiến mạnh trong các xã-hội trù phú, được đánh dấu bằng thái-độ đối 
với mối bận tâm về hiệu-năng và thấy con số người già và người khuyết tật đang gia 
tăng đến mức độ khó lòng chịu đựng được là gánh nặng đối với nhiều người.” (X. 
Đời sống Phúc Âm đoạn 64) 
 
Ở đây, tôi sẽ đưa ra sáu luận cứ để trả lời cho câu hỏi của anh/chị. Trước nhất, dự-
luật đưa ra với quốc hội tiểu-bang New South Wales cho phép bất cứ ai trên 25 tuổi 
đang chịu đau đớn đến cùng cực được giúp đỡ để kết thúc sự sống của họ nều như 
có hai bác-sĩ chứng-thực rằng người ấy đang bị bệnh nặng hoặc ở trong tình trang 
sẽ phải chết trong không đầy một năm.  
 
Tất cả chúng ta thừa biết là mọi người khi trước đều nói rằng: bệnh nhân này chỉ 
sống được vài tháng nữa là cùng, thì nay người này lại hoàn toàn mạnh khoẻ trở lại, 
thế mới lạ. Giả như những người chọn kết liễu đời mình khi cảm thấy đau đớn quá 
sức mình, thì đó là mất mát lớn đối với chính họ, với bạn bè người thân trong gia 
đình! Người ta cũng phạm phải sai lầm khi nghĩ đến tuổi thọ. Hợp-thức-hoá an-tử chỉ 
tổ gia tăng vấn đề ấy mà thôi. 
 
Thứ hai là, cho phép được an-tử là dựng ra tiêu-chuẩn kép về tình-trạng xã-hội đặt 
giá-trị lên sự sống như thế nào. Một đằng, ta có lý để ân-hận chuyện chấm dứt sự 
sống bằng việc tự sát, chí ít là khi việc ấy do người trẻ tuổi nào đó thực-hiện và ta 
đang cố gắng ngăn chặn mọi người chớ có tự sát. 
 
Thế nhưng, đằng khác, ta lại hợp-thức-hoá an-tử đến độ có thể giúp đỡ người chấm 
dứt sự sống của họ nữa. Vậy thì, ta gửi cho những người muốn tự sát thứ thông-điệp 
nào đây? Ta có còn đặt giá-trị lên cuộc sống và xót xa/ân-hận khi có người tự sát 
hay không?           
 
Thứ ba là, việc hợp-thức-hoá việc giúp đỡ người khác tự sát có lẽ sẽ làm gia-tăng tỷ-
lệ tự sát, nói chung. Một khi việc giúp đỡ người khác tự sát được xã-hội chấp-thuận 
theo luật pháp có thể dẫn mọi người đến tình-trạng không còn đau đớn vì các bệnh 
nan-y bằng cách chấm dứt sự sống của họ.  
 
Chuyện này đầu tiên xảy ra ở bên Mỹ, tiểu bang Oregon là tiểu bang đầu tiên hợp-
thức-hoá an-tử, thì tại đây việc tự sát nói chung lên đến 40% nhiều hơn con số bình 
quân trên toàn nước Mỹ. Vậy, ta có muốn tình-trạng ấy xảy ra ở nước mình không? 
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Thứ tư là, tiếp theo chuyện đang bàn, thì: giả như ta mở rộng cửa cho việc hợp-
thức-hoá việc giết chóc thì việc đẩy mạnh nói đây còn mở rộng hơn nữa. Lấy ví dụ, 
tại sao người trẻ 25 tuổi kia đang đau đớn vì bệnh ung-thư lại có thể kiếm được bác-
sĩ giúp anh đi đến chỗ chết; trong khi đó, một thanh-niên 25 tuổi khác đau đớn vị 
bệnh trầm thống khập khễnh vì bệnh xốp xương lại không thể làm thế được?  
 
Nói cho cùng, thì cái đau của người bị ung-thư sẽ chấm dứt trong vòng một năm vì 
căn bệnh ở vào giai đoạn cuối, trong khi cơn đau của người bị trầm-thống hoặc xốp 
xương lại cứ tiếp diễn trong nhiều năm tới. Xem thế thì, luật-pháp quả là có kỳ-thị 
bệnh tật. Bởi thế nên, ta không thể mở rộng cửa cho việc này được. 
 
Thứ năm nữa, trợ tử hoặc giúp người khác chết cho xong không có nghĩa là công 
việc đầy lòng thương xót chút nào hết. Như thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ Nhị 
từng viết trong tông-thư Đời sống Phúc Âm có bảo rằng: Cả vào khi không do động 
cơ ích-kỷ thúc đẩy vì phải chịu gánh nặng sự sống của người khác đang đau đớn đi 
nữa, phải gọi an-tử là lòng xót thương tầm bậy và đích thực là lòng thương người 
một cách méo mó gây bất an.  
 
Sự “khoan-dung” đích-thực đưa ta đến việc sẻ san cơn đau của người khác; nó 
không giết chết người đang đau mà ta không thể chịu nổi. Hơn nữa, hành-động trợ-
tử hay an-tử hiện rõ bên ngoài càng quái ác hơn nếu nó lại do những người như thế 
thực-hiện, chí ít là bà con, thân thuộc là những người đáng lẽ phải cư xử với người 
trong gia đình bằng sự kiên-nhẫn và tình thương yêu, hoặc từ những người như bác 
sĩ/y tá là những người theo định nghĩa phải là những người chăm sóc người bệnh cả 
vào giai-đoạn đau đớn đi đến chỗ chết.(X. Tông thư Đời sống Phúc Âm đoạn 66)  
 
Thứ sáu là, các chuyên gia y-tế được huấn luyện để chữa lành và cứu sống người 
bệnh, chứ không phải giúp họ mau đi đến chỗ chết. Lời thể Hippôcrát ở thế kỷ thứ tư 
hoặc thứ năm trước Công nguyên, mà các y- sĩ/bác sĩ buộc phải tuyên hứa có ghi 
như sau: “Tôi nguyện sẽ sử-dụng việc chữa-trị để giúp đỡ người bệnh thể theo khả 
năng và suy-xét của tôi, nhưng tôi không bao giờ có lập trường làm thương-tổn và 
hành-xử sai trái bao giờ hết.” 
 
Và lời cuối cùng thường là lời khuyên ngắn gọn bảo rằng: “Trước tiên, không bao 
giờ được làm hại ai hết.” An-tử gây tại hại lớn lao đến chết người. Nó dẫn đưa y sĩ 
và bác sĩ đi ngược lại những gì đi ngược lại mục tiêu mà họ nhắm đến.  
 
Ta không nên trông chờ các bác sĩ sử-dụng kỹ năng của họ để chấm dứt sự sống 
của bệnh nhân mà họ đang chữa trị. Nói chung, ta phải làm bất cứ thứ gì để chống-
cự lại việc hợp-thức-hoá hành động tự sát có trợ giúp.” (X. Lm John Flader, 
Euthanasia is atrocious: let me count the ways, The Catholic Weekly 29/10/2017, 
Question Tỉme tr. 29) 
 
Nói cho cùng, là người đi Đạo chỉ quan-tâm đến việc thương yêu giúp đỡ hết mọi 
người, dù họ đang trong tình trạng đau yếu, bệnh tật hoặc mạnh khoẻ. Bằng không 
đi Đạo, chỉ là đi đứng mà không theo Đạo làm người biết yêu thương, giùm giúp một 
ai hết. 
 
Nói cho cùng, an-tử hay trợ-tử phải là vấn đề đặt ra cho ta và cho người suốt mọi 
thời, ở mọi nơi, mới được. Để có được một quyết tâm sống chính-đáng cho phải 
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phép, với mọi người, có lẽ cũng nên quay về với lời khuyên từ bậc thánh-hiền trong 
Đạo, khi xưa vẫn bảo: 
 
“Anh em hãy gớm ghét điều dữ,  
tha thiết với điều lành;  
thương mến nhau với tình huynh đệ,  
coi người khác trọng hơn mình;  
nhiệt thành, không trễ nải;  
lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa.  
Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng,  
cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân,  
và chuyên cần cầu nguyện.  
Hãy chia sẻ với những người trong dân thánh đang lâm cảnh thiếu thốn,  
và ân cần tiếp đãi khách đến nhà.” 
(Rôma 12: 10-13)                     
 
Xem thế thì, nay đề nghị với bạn và với tôi, ta cùng nhau thực hiện ý-hướng ở trên 
qua lời lẽ gặp được trong ca-từ đầy “chết chóc” mà người xưa từng hát:  
 
“Không, anh không, anh không chết đâu em,  
anh chỉ vừa bỏ cuộc đêm qua!  
Tôi thấy mắt anh bên ngọn nến vàng hắt hiu niềm nhớ.  
Trên khăn tang cô phụ còn lóng lánh dấu ái ân.  
Giọt nước mắt nóng bây giờ  
và còn hằng đêm cho anh cho anh ...” 
(Trần Thiện Thanh – bđd) 
 
Nước mắt nóng, hay nến vàng hắt hiu niềm nhớ, không là “nỗi chết" của ai đó, 
nhưng sẽ là lời cảnh tỉnh từ ca, nhạc sĩ vẫn gửi đến với tôi và với bạn, để sống hùng 
sống mạnh, sống đẹp đẽ trong đời người đầy chết chóc. 
 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Và những tự nhủ như thế  
suốt chuỗi ngày còn lại  
trong đời mình.  
  



163 
 

25. “Buồn ơi, ta xin chào mi”, 
Khi người yêu ta đã bỏ ta đi. 

Buồn ơi, ta xin chào mi! 
Khi tình yêu, chấp cánh bay đi.” 

(Nguyễn Ánh 9 – Buồn Ơi Chào Mi) 
 
(Mc 14: 34) 
 
Có một điều, là nhiều lúc bản thân bần đạo bầy tôi đây, cứ muốn nói lên đôi điều để 
bà con/thiên-hạ cảm-thông tâm-trạng “hơi bị buồn” của mình hoặc của người, tức: 
những chuyện tình buồn trong đời, thật rất khó. Khó nói và khó làm, là bởi vì tình 
buồn ấy đôi lúc cũng na ná giống như mọi thứ tình trong đời, thôi.  
 
Chuyện buồn, mà bần đạo bầy tôi đây muốn nói và viết ra hôm nay, là những 
chuyện nhà Đạo cũng rất đời không tươi vui, nhộn-nhịp hoặc ào ào/nổi cộm, chút 
nào hết. Mọi sự, chỉ là chuyện thường tình xảy ra trong đời, mà thôi.  
 
Nhưng, trước khi bàn-thảo những chuyện thường tình trong đời, tưởng cũng nên 
nghe thêm câu hát tiếp theo cho thật thấm, rồi sẽ tính. Câu hát buồn, mà nghệ sĩ lâu 
nay không ngại cất tiếng, rất như sau:      
 
“Buồn ơi, ta đang lẻ loi. 
Buồn hỡi, ta đang đơn côi. 
Buồn ơi, hãy đến với ta. 
Để quên, chuyện tình xót xa. 
 
Nếu, trên đường tình ta lẻ loi một mình. 
Thì trên đường đời, ta có mi buồn ơi! ... 
Buồn ơi! thế nhân là thế. 
Sao người yêu, vẫn mãi say mê. 
 
Buồn ơi, yêu đương là thế. 
Sao tình ta mãi mãi đam mê. 
Người yêu, cho ta niềm đau. 
Buồn hỡi, cho ta quên mau. 
 
Buồn ơi, hãy đến với ta. 
Để quên, chuyện tình xót xa..." 
(Nguyễn Ánh 9 – bđd) 
 
Nghệ sĩ đời, vẫn hát ca về sợi “tình buồn” đến với mình bằng những câu như: “Buồn 
ơi, thế-nhân là thế…”, “yêu đương là thế…”, “Sao tình ta vẫn mãi đam mê?”… Trong 
khi đó, bậc thánh hiền nhà Đạo chỉ mới ghi lại lời Thày Chí Ái khi xưa thưa với Chúa 
Cha những lời trần tình buồn bã, tái tê khá lê thê như thể bảo: 
 
"Tâm hồn Thầy buồn đến chết được.  
Anh em ở lại đây mà canh thức." 
Ngài đi xa hơn một chút,  
sấp mình xuống đất  
mà cầu xin cho mình khỏi phải qua giờ ấy,  
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nếu có thể được. 
Ngài nói: "Ápba, Cha ơi,  
Cha làm được mọi sự,  
xin cất chén này xa con.  
Nhưng xin đừng làm điều con muốn,  
mà làm điều Cha muốn." 
(Mc 14: 34)  
 
Sợi “Tình Buồn” của Thày Chí Ái, phải chăng là chén đắng, Cha trao ban? “Chén 
đắng” Cha ban, phải chăng là sợi tình buồn về người đời, chẳng màng chuyện thần 
thánh thiêng liêng vẫn rất “thần” như chuyện đời hôm nay, thiên-hạ, cứ bàn suốt? 
 
Nói gì thì nói, có lẽ bạn và tôi, ta cứ để tai xem xét chuyện tình buồn của mình và 
của người như thế nào mà sao Đấng Chí Ái lại thở-than với Chúa Cha những tâm 
tình “Buồn đến chết được” như thế.  
 
Thôi thì, ta hãy cứ nghe thử những lời tình buồn như sau: 
 
“Có Thần/Phật hay không? 
Thần/Phật sẽ không vì có người không tin mà không tồn tại, không phải vì có người 
“khích tướng” mà hiển hiện ra cho con người thấy. Có một câu chuyện thế này: 
Sau chiến-tranh châu Âu lần thứ nhất có một quốc gia muốn dùng khoa-học để 
tuyên-truyền thuyết vô-thần, bèn mời ba vị tiến-sĩ đến quảng-trường để thuyết-giảng. 
 
Vị đầu tiên, là một tiến-sĩ thiên-văn-học, sau khi giải-thích rất nhiều lý-do không có 
thần, ông bèn hô lớn: “Tôi đã dùng kính viễn vọng để quan-sát thiên-thể suốt hơn 20 
năm qua, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy Thần, do đó tôi khẳng-địng là không có 
Thần”. 
 
Vị thứ hai là một tiến-sĩ y-học, sau khi giảng-giải rất nhiều về lý-do nhân-loại tuyệt-
đối không tồn-tại linh-hồn, ông nói: “Tôi đã từng giải-phẫu trên 100 thi thể hơn 10 
năm, tôi đã quan-sát kỹ các bộ-phận cơ-thể, nhưng chưa bao giờ thấy chỗ nào có 
linh-hồn trú-ngụ, do đó nhất-định không có sự tồn-tại của linh-hồn.” 
 
Vị thứ ba là một nữ tiến-sĩ luân-lý-học, bà nói: “Người ta chết đi cũng giống như ngọn 
đèn tàn, chết là hết, khi đã chết, thì coi như kết-thúc mọi chuyện, tuyệt-đối không có 
chuyện thiên-đường, địa-ngục và chịu tội muôn kiếp. Tôi đã từng đọc rất nhiều sách 
trên thế-giới, nhưng chưa có trang nào ghi chép về điều này.”  
 
Sau khi ba vị tiến-sĩ thuyết-giảng xong, người dẫn chương-trình tuyên-bố với mọi 
người: 
 
“Nếu như lý-do không có sự tồn-tại của Thần mà ba vị tiến-sĩ vừa thuyết-giảng có 
chỗ nào đó chưa đầy đủ hoặc nếu có chứng-cứ phản-bác lại, bất cứ ai cũng có thể 
đưa ra thảo-luận công-khai.” 
 
Một bà lão nông-dân nhà mùa nói với người dẫn chương-trình: 
-Tôi có thể đưa ra vài câu hỏi không? Người dẫn chương-trình nói: 
-Rất hoan-nghênh bà! 
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Bà lão liền hỏi vị tiến-sĩ đầu tiên: 
-Ông dung viễn-vọng kính quan-sát thiên-thể đã hơn 20 năm, vậy ông đã nhìn thấy 
gió bao giờ chưa? Hình-dạng của nó như thế nào? 
Vị tiến-sĩ nói: 
-Dùng viễn-vọng kính làm sao có thể nhìn thấy được gió cơ chứ? 
Bà lão nói: 
-Vậy trên đời này có gió hay không? Ông dùng viễn-vọng kính mà lại không nhìn 
thấy được gió, thế lẽ nào ông lại có thể dùng nó mà nhìn thấy được Thần hay sao? 
Ông quan-sát bằng viễn-vọng kính nhưng không nhìn thấy Thần, ông lại có thể nói là 
không có Thần sao? 
 
Vị tiến-sĩ thiên-văn-học không nói được lời nào. Bà lão chuyển sang vị thứ hai: 
-Ông có yêu vợ của mình không? 
Vị tiến-sĩ này trả lời: 
-Có  
Bà lão lại nói: 
Xin cho tôi mượn con dao mà ông hay dùng để giải-phẫu, tôi muốn mở bụng của 
ông ra coi xem tình-yêu đôi với vợ của ông nó nằm ở chỗ nào. Ở  gan, dạ dày hay ở 
ruột. 
Nói xong, cả hội-trường cười ồ, rất lớn tiếng. Cứ tiếp tục, bà lão quê mùa kia lại nhìn 
sang nữ tiến-sĩ hỏi: 
-Cô đã đọc quyển sách này chưa? Nó gọi là Kinh Thánh. Chẳng phải rõ ràng quyển 
sách này có nói mọi người sau khi chết đều chịu phán-xét sao? Cô đừng tưởng chết 
là hết, phải biết rằng việc sau khi chết còn nhiều và dài hơn lúc còn sống rất nhiều! 
Khi cô còn trong bụng mẹ, nếu có người nói với cô rằng: không lâu nữa, cô sẽ có 
mặt trên trái đất, có trời trăng sơn thuỷ, phải ăn cơm mặc quần áo, cô có tin không? 
Thế nhưng, hôm nay, cô không chỉ tin mà còn thực sự đã và đang sống trong thế-
giới này. Thế-giới vĩnh-hằng cũng như thế, mà thôi. Sự sống không là cuộc chạy 
đua. Nó là một hành-trình để chúng ta từng bước chiêm-nghiệm ý-nghĩa sự sống. 
Điều quan-trọng không phải là phần thưởng khi chúng ta đến đích mà chính là 
những gì chúng ta cảm-nhận được trên từng chặng đường đi.” (Truyện kể rút từ 
mạng vi-tính) 
 
Nói thế, cũng hơi buồn. Bởi, nói như thế tức như thể bảo rằng: chẳng có thần-linh, 
Trời/Phật hoặc Đức Chúa ở trên cao chốn 9 tầng mây vi-vút ấy.  
 
Nói như thế, tức còn bảo: không ai có thể minh-chứng hoặc tỏ-bày cách nào cho 
xứng-hợp để người đọc và người nghe thông-cảm. Chuyện “tình buồn” của ai đi 
nữa, cũng chỉ có thể cảm-thông hoặc cảm-nghiệm cách này hay cách khác, thôi. Và, 
ta cũng nên tìm bí kíp sống để “vui một đời người” dù có gặp những chuyện không 
vui, mới được.   
 
Nói thì nói thế, chứ nhiều người chung sống với nhau trong đời rất ư là thường tình. 
Thoạt khi gặp chuyện buồn thực lại vẫn bình-tâm, vững chí không thấy buồn/bực 
chút nào hết; hoặc, dù có buồn đi nữa, vẫn nhìn sự việc bằng cặp mắt tươi vui, yêu 
đời như truyện cười nhẹ ở bên dưới cũng buồn cười: 
 
“Ông là người goá vợ. Bà là người goá chồng. Họ quen nhau trong nhiều năm vì là 
bạn học cùng lớp và đã tham gia nhiều buổi hội-ngộ khi trước. Ông nhìn bà một cách 
say đắm. Bà mỉm cười nhìn lại ông. Cuối cùng, ông lấy hết can đảm, hỏi bà: 



166 
 

-Em có bằng lòng làm vợ anh không? 
Sau vài giây suy nghĩ, bà trả lời: 
-Em…bằng lòng!! 
Sáng hôm sau, thật tội cho ông, ông cố nhớ lại từng lời nói khi ông cầu hôn mà vẫn 
không nhớ là bà có nhận lời hay không?!? 
Ông cầm điện-thoại lên gọi cho bà, vừa run vừa lo. Ông thuật lại mọi việc ông đã 
nhớ được vào ban đêm hôm trước. Cuối cùng, ông mạnh dạn hỏi: 
-Khi anh hỏi em có muốn làm vợ anh không, Em trả lời ra sao? 
Anh thật là vô tình. Em trả lời muốn với tất cả con tim của Em… 
Lòng ông rộn rã, tim ông đập mạnh thêm… 
Trong khi đó, bà nói tiếp: 
-Em rất vui khi anh gọi. Thực ra em không nhớ ai đã hỏi cưới em! (Truyện kể rất dài 
trên mạng) 
 
Phải chăng, “sợi buồn con nhện giăng tơ” là như thế? Có lẽ, giai-điệu nhạc nào đó 
theo nhịp “Valse” hoặc “Slow Rock”, cũng chẳng thể nào buồn hơn thế được. Có 
buồn không, đời người vẫn cứ vậy. Như thế và như vậy, tức bảo rằng: chẳng ai 
buồn nghĩ tới nó làm chi. Hãy cứ thế sống. Cứ thế vui chơi trong đời, như chẳng có 
chuyện gì buồn sầu/buồn bã xảy ra hết.  
 
Nỗi buồn của ngôn-ngữ người đời thời nay, là: cái gì cũng bắt đầu bằng chữ “buồn” 
mang tính chất rất “buồn”, như: buồn bã, buồn bực, buồn thảm, buồn phiền, buồn 
rười rượi, vv… Nhưng, có những chuyện mà người nói vẫn cứ nói ra, mà chẳng 
thấy gì là buồn bã hết, thế mới buồn, như: buồn ngủ, buồn nôn, buồn tẻ, buồn tênh, 
buồn xo, buồn tình nhiều lúc đến thúi ruột thúi gan nhưng vẫn cười đến bể bụng. 
 
Lại có những “chuyện buồn nhà Đạo” nghe qua thấy giống như “Chuyện Phiếm khá 
buồn”, tưởng ta cũng nên xem qua cho biết, như sau:   
 
“Nghiên-cứu/khảo sát mới đây ở Anh quốc cho thấy đã có sự giảm sút đáng kể về số 
người theo Anh Giáo ở nước Anh, trong khi đó con số người Công giáo vẫn như cũ. 
 
Hơn phân nửa số dân sinh sống ở Anh quốc nay bảo rằng: họ chẳng thuộc đạo-giáo 
nào nữa hết. Trên đây, là dữ-kiện thống-kê do viện Khảo-sát NatCen Social 
Research ở Anh cho biết hôm 5/9/2017 vừa qua. 
 
53% trong số 3,000 người đứng tuổi được cơ-quan khảo-sát có tên là British Social 
Attitudes Survey phỏng-vấn đã cho biết là: nay, họ không theo đạo nào hết. Con số 
trên đây được coi là kết-quả phỏng-vấn của cơ-quan này mở ra vào năm 2016 đã 
lên cao so với con số 48% vào năm 2015. 
 
Cơ-quan khảo-sát nói trên còn cho biết là: dữ-liệu này, biểu-lộ tình-trạng bình-quân 
những người sống ở Anh vẫn tự cho rằng họ không theo một tôn-giáo nào hết đã đạt 
tình-trạng cao nhất từ trước đến giờ. 
 
Tính bình-quân những người có niềm tin đã từ từ gia-tăng kể từ khi viện khảo-sát bắt 
đầu thực hiện vào năm 1983, khi ấy 31% người được hỏi đều đã bảo: họ chẳng tin 
tưởng vào đấng nào hết. Mức giảm sút đây, đã thấy có nơi những người trước đây 
theo Anh giáo.        
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Bản khảo-sát lại cũng cho biết rằng: 15% người Anh vẫn tự coi mình là người thuộc 
Giáo-hội Anh-giáo cho đến bây giờ so với năm 2000 mức chênh lệch là 30%. 
 
Mức cân-đối về những người tự gọi mình là Công-giáo nay vẫn vậy. Tuy nhiên, số 
những người này nay chỉ còn chừng 10% so với 3 năm trước đây.” (X. CNS, UK 
religious numbers drop through the floor, The Catholic Weekly 17/9/2017 tr. 9)  
 
Nếu bạn và tôi ta chỉ tính số lượng người đi Đạo hôm nay, thì như thế. Còn, hỏi rằng 
ân-sủng Chúa ban cho mọi người để họ vui sống đời đi đạo thì chất-lượng cuộc 
sống ấy như thế nào, thì: câu trả lời cho câu hỏi này, có lẽ cũng nên xét thêm bài 
viết của đấng bậc vị vọng ở đoạn khác, trích như sau: 
 
“Chúa Tình Yêu trọn vẹn, Ngài không phê bình/lên án, bất cứ ai. Người bị kết tội, 
thật ra, chỉ vì đó là chọn lựa của chính họ. Chọn tha hoá, tách rời khỏi Tình Thương 
Yêu của Đức Chúa. Và, thánh Gio-an còn viết: “Ai tự mình làm điều xấu xa gian ác, 
ắt sẽ ghét bỏ ánh sáng”, và sẽ chọn những gì là tối tăm.  
 
Ai sống trung thực, biết tôn trọng phẩm giá con người, ắt không sợ ánh sáng. Chẳng 
có gì phải giấu diếm. Chẳng có gì phải hổ ngươi, có mặc cảm. Người sống trung 
thực, sẽ là “muối trong đời. Là, thành luỹ ở đồi cao. Là, nến ngọn chiếu sáng, đặt 
trên đèn. Nhờ có thế, người người thấy được điều tốt lành từ nơi họ, sẽ cùng họ tiến 
về cùng Chúa.               
 
Tuy thế, cũng có loại hình tối tăm khác, trong đó con người vẫn lặn ngụp. Tối tăm, là 
những tủi nhục rất tăm tối, trong tình đời. Là sự việc tốt lành mình muốn sẻ san, 
nhưng chưa dám. Là, làm việc gì vì người, và cho người, vẫn chưa dám. Chưa, vì sợ 
người người lên án. Phê bình. Sợ bị từ chối. Sợ, người đời chế giễu, mỉa mai. Cũng 
tựa như trường hợp không người nào dám đến ủi an/đỡ đần cô gái trẻ mới vừa phát 
giác ra mình đã mang thai, mà không chồng. Hoặc, không có cưới hỏi, ở nhà thờ. Và 
tự thân, cô cũng chẳng dám chường mặt cùng chòm xóm. Với thành viên gia đình. 
Với thành phần của Hội thánh Chúa, nữa. 
 
Tệ hơn nữa, là trường hợp của những người “đồng tính luyến ái”. Bị người đời khinh 
chê/ghét bỏ. Đành lủi thủi trong tối tăm, tách biệt. Tách, hết mọi người. Biệt, cả với 
bạn bè, người thân. 
 
Đó, mới chỉ là hai trong số các trường hợp cụ thể, dễ nhận thấy. Ở đây nữa, tác 
nhân của tối tăm/sự dữ, lại là người ngồi mát ăn bát vàng. Chỉ biết những chê bai, 
lên án, bình phẩm. Chính những người, cũng đang trong cảnh tranh tối/tranh sáng 
của những tối tăm/sự dữ, những thành kiến, huý kỵ, ghét ghen. Thông thường, đây 
là triệu chứng của những hãi sợ và bất an trong nội tâm. 
 
Bài đọc Lời Chúa hôm nay còn gợi nhớ người đọc về mọi sự tốt lành của ta/ở trong 
ta. Đó là ân huệ Chúa tặng ban. Quà Chúa ban, chẳng có gì để mình phải vênh váo, 
và kể công. Tốt lành của ta/ở trong ta, chính là tốt lành/trọn hảo do Ngài toả chiếu 
ngang qua ta, mà thôi. 
 
Nay, ta hãy ngước nhìn về Đức Chúa, Đấng đang nâng cao chính mình Ngài, trên 
thập tự trong vinh quang. Hãy nhìn vào Tình Yêu cao cả Chúa luôn ban. Tình yêu 
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ấy, vẫn sáng rực ở trên đó. Hãy mở lòng mình, với Tình Yêu. Và, để cho Tình Ngài 
thấm nhập thân mình, hầu đem lại sự sống cho mọi người. 
 
Ánh sáng nơi ta phải sáng rực chiếu sáng mọi người. Chiếu sáng, như Chúa vẫn 
dặn dò. Ngài dặn kỹ, nơi Bài Giảng về Phúc Thật, ở trên núi. Rực sáng, để người 
người thấy điều tốt lành, ta đang làm. Có như thế, người người sẽ được đưa dẫn về 
với Tình Yêu Thương cao cả, của Đức Chúa. Đấng vẫn ban cho ta nhiều ân sủng, 
mới được thế.” ( X. Lm Frank Doyle sj, Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật thứ 3 Mùa 
Chay năm 3 18/3/2013.)   
 
Nói gì thì nói, cuối cùng thì tình buồn thế kỷ, nay vẫn là chuyện đời người được thể 
hiện qua thơ/văn hoặc truyện ngắn cũng nhè nhẹ nhưng không buồn. Thơ và văn, là 
văn thơ làm đoạn kết rất như sau:  
 
“Ta cứ tưởng trần gian là cõi “thật” 
Khi tóc bạc trên đầu trôi dạt mãi.  
Cội-nguồn ơi, chiếc lá lại rơi về, 
Đường về khép bóng trần-gian. 
Lợi-danh gói một hành-trang vô-thường. 
Ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng, 
Được/mất bại/thành bỗng hoá không. 
Phú quí vinh hoa như mộng ảo. 
Sắc/tài danh lợi tựa phù du. 
Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ.  
Thong dong tự tại vậy mà vui. 
Đêm qua mộng lại thật gần. 
Đừng lay tôi nhé hồng-trần mong-manh! 
 
Ta về giữ mộng trinh-nguyên. 
Bờ hun hút lạnh nắng xuyên hình hài. 
Thân như bóng chớp chiều ta. 
Cỏ cây hoa lá xuân qua rụng rời. 
Sá chi suy thịnh cuộc đời. 
Thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành. 
 
Ta cứ tưởng trần-gian là cõi “thật”. 
Thế cho nên tất bật đến bây giờ! 
 
Ta cứ ngỡ xuống trần chỉ một chốc. 
Nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay. 
Bạn thân ơi! Có bao giờ bạn nghĩ. 
Cuộc đời này chỉ tạm bợ mà thôi. 
Anh và tôi giàu sang hay nghèo khổ. 
Khi trở về cát bụi cũng trắng tay. 
 
Cuộc đời ta phù-du như cát bụi. 
Sống hôm nay và đâu biết ngày mai? 
Dù đời ta có dài hay ngắn ngủi. 
Rồi cũng về với cát bụi mà thôi. 
Thì người ơi! Xin đừng ganh đừng ghét. 
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Đừng hận-thù tranh-chấp với một ai. 
 
Hãy vui sống với tháng ngày ta có. 
Giữ cho nhau những giây phút tươi vui. 
Khi ra đi cũng không còn nuối tiếc. 
Vì đời ta đã sống trọn kiếp người. 
Với tất cả tấm lòng thành thương mến. 
Đến mọi người xa lạ cũng như quen. 
 
Ta là Cát ta sẽ về với Bụi. 
Trả trần-gian những cay đắng muộn phiền. 
Hồn ta sẽ về nơi cao xanh ấy. 
Không còn buồn lo lắng chốn trần-ai!” 
 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Vẫn cứ suy-tư nghĩ-ngợi 
Chuyện buồn vui cuộc đời  
Rất hôm nay. 
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26.“Thấy phố phường buồn xưa chưa nguôi “ 

Những con đường thèm đôi chân vui,  
đã bao lâu chờ đợi.” 

(Trầm Tử Thiêng – Đêm Nhớ Về Sài Gòn) 
 

(Thư Êphêsô 4: 26-27) 
 
“Nhớ về Sàigòn”, vào ban đêm ư? Nhớ thì nhớ, sao lại cứ hát “thấy phố phương 
buồn xưa chưa nguôi”? Đường nào mà lại “thèm đôi chân vui”? À thì ra, tất cả cũng 
chỉ là thi-ca với âm-nhạc! Vui hay buồn, thèm một đôi chân, cũng là thèm niềm vui 
lui tới, rất ngóng tin như sau:  
   
“Đường im nghe quá khứ trong sầu.  
Đường chia ly vẫn ngóng tin nhau.  
Tình lẻ loi canh thâu.  
Đêm nhớ về Sài Gòn.  
Tiếng nhạc vàng gọi từng âm xưa.  
Ánh đèn vàng nhạt nhòa đêm mưa.  
Ai sầu trong quán úa.  
Bóng mẹ hiền mờ mờ bên song.  
Mắt người tình một trời mênh mông.  
Gợi bao nhiêu cho cùng ..  
 
Yêu em một khối tình quê  
Yêu em từng bước tình si  
Đêm đêm mộng thấy đường đi đường về  
Ta như cậu bé mồ côi  
Cố vui cuộc sống nhỏ nhoi  
Cố quên ngày tháng lẻ loi để lớn.” 
(Anh Bằng – bđd) 
 
Ôi thôi thì, “tình quê” hay “tình si”, cũng chỉ là tình mê-ly “vui cuộc sống nhỏ nhoi”, “lẻ 
loi” với những tháng ngày để lớn.  
 
Ấy chết, tình gì thì tình, có “yêu em” hoặc “yêu anh” hay không, thì cũng xin người 
yêu ấy đừng quá mê-ly để rồi có lúc cũng vì tình si hay tình gì đó, đến nỗi nổi sùng, 
tức giận hoặc điên tiết, như người thường ở huyện, và cả bậc chân tu ở chùa cũng 
đã thú thật qua bài phỏng vấn, như sau:  
 
“Hôm ấy, các phóng viên tạp chí Time đã phỏng vấn Đức Đạt Lai Lạt Ma tại thành-
phố New York vào tháng 5 năm 2010 với 10 câu hỏi. Các câu hỏi liên-quan đến 
chuyện tức giận, như sau: 
 
Câu hỏi 1: Ngài đã bao giờ cảm thấy tức giận, hoặc điên tiết chưa? Kantesh Guttal, 
Pune, Ấn độ  
 
Đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời: Ồ, có chứ, tất nhiên rồi. Tôi là người mà! Nói chung, nếu 
một người mà không bao giờ tức giận, thì tôi nghĩ có điều gì đó đã sai. Anh ta bị hâm 
hâm trong đầu rồi. (Người dịch Phạm Thu Hương trích đăng trên mạng)  
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Thế mới biết, nổi sùng, tức giận hoặc điên tiết vẫn chỉ là bẩy thứ tình-tự “hỉ, nộ, ái, ố, 
ai, hoan, lạc” nơi con người. Một trong bẩy thứ tình gộp thành bản-chất con người 
mà thôi. Dù người đó đã, đang và sẽ tu ở chùa hoặc nhà thờ, chốn “Niết Bàn”/“Thiên 
Đường” nhà Đạo vẫn có bấy lâu nay. 
 
“Niết Bàn”/”Thiên đường” nhà Đạo thì vẫn là như thế ở đời thường, như truyện cười 
ở bên dưới: 
 
“Từ hồi lấy nhau tới giờ, tôi làm cái gì ông ấy cũng cản, nào là: “Đừng mua đồ…”, 
“Đừng ăn diện…”, Đừng ngồi lê đôi mách với mấy người hàng xóm…”, tôi chán mấy 
chứ “Đừng” ấy lắm rồi. Sao chẳng bao giờ ông ấy nói: “Ừ, mua đi em”, “Ừ, làm đi 
em…”, chắc tôi phải dọn về nhà ba mẹ tôi ở quá! 
Chồng: 
-Ừ, Đi đi em!” 
 
Thế nghĩa là, không chỉ khi giận thì bạn và tôi, ta mới ra người mất bình tĩnh, vô 
nghĩa lý. Trong đời đi Đạo, lại cũng có những tình-huống lạ kỳ, khi người chồng 
hoặc vợ cứ là hờn-giận rồi kéo theo những đổ vỡ, khó khăn, như câu hỏi/đáp gửi về 
đấng bậc phụ trách mục “Giải đáp thắc mắc” rất nghe quen, sau đây: 
 
“Thưa Cha, 
Chồng con lâu nay vẫn hay tỏ ra tức giận đối với vợ con mình, nhiều lúc rất vô lý. 
Điều này làm chúng con đau lòng hết sức. Bản thân con, lâu nay vẫn tìm cách 
thông-cảm với những trường-hợp như thế, nên cứ tự bảo mình rằng; nỗi tức giận đã 
khiến chồng con thấy mình bớt trách-nhiệm trước mặt Chúa hơn, có phải thế không, 
thưa Cha? Xin Cha giảng-giải cho đôi điều về sự hờn giận để chúng con biết mà 
sống cho phải phép. Cảm ơn Cha rất nhiều.”  
 
Vâng. Cha/cố có giảng giải đôi điều cho kỹ lưỡng, thì bổn đạo người người mới biết 
đường sống lành thánh theo đúng đường-lối của Giáo hội. Và, lời cha/cố giảng-giải 
vẫn trơn-tru, như thế này: 
 
“Đây là câu hỏi rất hay. Nó khớp với thắc mắc ta thường tự hỏi, là: làm sao cảm-xúc 
ở con người lại ảnh-hưởng lên bản-chất đạo-đức nơi hành-động của chúng ta. Các 
động-thái giận-dữ hoặc xúc cảm tạo nỗi niềm giận-hờn lẫn tình thương yêu, là việc 
đáp trả cho một số sự-kiện, cho người nào hoặc sự việc nào đó.  
 
Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo định nghĩa nỗi niềm giận hờn như “cảm-xúc mạnh 
hoặc động-tác háu đói nhạy bén khiến ta nghiêng về hành-động hoặc không hành-
động đối với thứ gì mình cảm thấy hoặc tưởng tưởng rằng đó là chuyện tốt hoặc 
xấu.” (X. Sách Giáo lý HTCG đoạn 1763). 
 
Đó là phản-ứng của ta trước một số kích-thích-tố bên ngoài từng xảy đến với ta, hơn 
là những gì do ta làm. Tỉ như: để đối-ứng trước mối nguy-hiểm, ta thấy mình sợ hãi 
và đối đáp với điều tốt, ta thấy mình vui lên. Ta không thể tự giúp mình có được các 
cảm-xúc ấy. Bởi, chúng chỉ là cách-thức ta đáp trả trong hoàn-cảnh như thế, mà 
thôi. 
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Khi sách Giáo lý Hội thánh nói đến cơn đói nhạy bén là muốn qui về các ý-nghĩa và 
tác-động lên con người. Cơn đói nhạy bén không là trí-năng và cũng không phải do 
ý-chí của ta tạo ra, tức sức mạnh cao hơn của bản vị con người. Ta có cùng một cơn 
háu bén nhạy với loài thú có mức độ thông minh cao là những thú vật cũng cảm 
nghiện sợ hãi, giận dữ, khát vọng, cùng sự mãn-nguyện, vv…  
 
Sách Giáo lý Hội thánh tóm tắt các cảm-xúc mạnh mẽ bằng những câu như: 
“Cảm-xúc căn-bản nhất là tình thương, trổi lên do có thu hút từ sự tốt lành và hy 
vọng chiếm-đoạt nó; cảm-xúc này được thoả-mãn bằng lạc-thú và vui mừng về điều 
tốt lành mình có được. Sự việc hãi sợ sự dữ tạo thù ghét, ác-cảm và lo sợ sự dữ 
đang đe-doạ; cảm-xúc này chấm-dứt trong buồn phiền đối với một số sự dữ trong 
hiện tại hoặc nơi mối giận-dữ muốn chống lại nó.” (X. Sách GLHTCG đoạn 1765) 
 
Vậy thì, làm thế nào mà các cảm xúc mạnh này ảnh hưởng trên hành-động của 
chúng ta được? Phải hiểu rằng chúng đơn-thuần chỉ là cảm-giác mà thôi, chứ không 
phải là hành-động do lòng muốn, tự thân, chúng không được coi là lỗi/tội và cũng 
chẳng là điều gì đáng khen thưởng hết.  
 
Cũng tựa hồ như khi ta cảm thấy đói hoặc lạnh-lẽo, điều đó không có gì là tội cả; và 
cũng chẳng có gì là tội hoặc lỗi cả khi ta cảm thấy tức-giận hoặc buồn phiền hết. Chỉ 
khi nào ta có tự do chọn làm điều gì đó hoặc không làm điều đó  thì khi ấy mới có 
thể là cảm-xúc tạo ảnh-hưởng lên tính-chất đạo-đức của hành-động ta làm, mà thôi. 
 
Trường hợp chồng của chị, anh cảm thấy tức-giận khi có gì đó làm anh nổi nóng và 
anh ta tỏ lộ cơn tức-giận của anh bằng lời nói, cái nhìn hoặc cử-chỉ, lại khác. Cần 
hiểu rằng có những bộc-lộ cơn tức-giận lại hợp-lý, chính-đáng như bậc cha mẹ hoặc 
thày/cô đôi lúc cũng cần tỏ ra như thế, nhưng dù sao cũng phải có mức-độ và tuỳ 
từng trường-hợp.  
 
Cung-cách tỏ bày sự tức-giận không là tội lỗi gì. Nhưng, khi cơn tức-giận vượt quá 
giới hạn trong nhiều hoàn-cảnh, thì đó mới là tội. Xem ra là trường hợp của chồng 
chị. Bởi, sự giận-dữ gây ảnh-hưởng lên ý-chí của ta bằng việc dẫn ta có hướng-
chiều phản-ứng theo cung-cách mạnh mẽ hơn là vào lúc không tức-giận, do đó hạn-
chế ta không xử-sự cho đúng và ở trong tình-trạng có tự do. 
 
Có nhiều tình-huống trong đó cảm-giác tức-giận mạnh mẽ đến độ trên thực tế, nó 
cất bỏ đi mọi lý-lẽ thích-hợp. Và lúc ấy, ta xử-sự một cách bốc-đồng rồi thoá-mạ và 
không tự kềm-chế được nữa. Rõ ràng là, khi sự thể như thế xảy đến thì ta không còn 
tự do để hành-động cho hợp lý khiến gây trở-ngại cho ta và từ đó trách-nhiệm phạm 
tội trước mặt Chúa được giảm bớt rất nhiều. 
 
Điều này không phải để gỡ tội cho sự giận-dữ đâu. Giả như người nào đó có vấn-đề 
liên-tục tỏ ra giận-dữ cách vô lối hoặc không kềm chế, thì người ấy phải tìm người 
giúp mình xử-trí các cơn giận. Cho dù bất kỳ ai bộc phát cơn giận cũng được giảm 
tội do có cảm-xúc giận-dữ, thì người ấy vẫn chịu trách-nhiệm trước mặt Chúa và gia 
đình để kiếm tìm sự giúp đỡ từ mọi người. 
 
Đằng khác, người nào biết rằng mình sẽ tỏ ra tức giận ngay lập tức, cũng nên rời 
khỏi nơi đó để hạ bớt và cầu nguyện cho mình được kiên-nhẫn và bình an, mới 
được.   
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Tóm lại, trường hợp chồng của chị lên cơn tức-giận như thế đã khiến anh ta ít  hoặc 
không có trách-nhiệm nhiều trước mặt Chúa.” (X. Lm John Flader, Question time: 
Passions: feelings we really need to control, The Catholic Weekly 20/8/2017, tr 33)               
                                  
Câu trả lời của đấng bậc nhà Đạo, bao giờ cũng thế, tức: rất nghe quen từ thuở ta 
từng chứng kiến từ thuở nhỏ, nay chớ nhiều. Nhớ gì thì nhớ, đừng nhớ các tình-tiết 
có giận hờn rồi khó ngủ. Chi bằng, ta cứ thơ thẩn/thẩn thờ mà hát tiết những ca-từ 
như sau: 
 
“Để đêm đêm nhớ về Sài Gòn  
Thấy mình vừa trở lại quê hương  
Đã gặp người một trời yêu thương  
cho lòng thêm chút ấm  
Thấy bạn bè thèm ngồi bên nhau  
Nhắc chuyện người chuyện đời thương đau  
 
Tình chia trong đêm sầu ..” 
(Trầm Tử Thiêng – bđd) 
 
“Nhắc chuyện người, chuyện đời” không giận hờn/nổi đoá cũng là may. Về nỗi 
giận/hờn làm mất đoàn kết lẫn yêu thương, lời vàng hiển thánh cũng từng bảo: 
 
“Anh em nổi giận ư?  
Đừng phạm tội:  
chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn.  
Đừng để ma quỷ thừa cơ lợi dụng.” 
(Thư Êphêsô 4: 26-27) 
 
À thì ra, “ma quỷ thừa cơ hội lợi dụng” để làm mất hoà khí giữa gia đình, chòm xóm 

hay cộng đoàn gồm các thánh, rất linh thiêng. Về giận hờn làm mất hoà khí, lại có 

thêm truyện cười nhẹ để lại minh-hoạ lần nữa, như sau: 

“Truyện rằng:  
Có một lần, đài truyền hình nọ nhân nói về “Bí quyết giữ hạnh phúc gia đình”, bèn đi 
một đường phỏng vấn một cặp vợ chồng nổi tiếng rất thuận hòa vì hàng xóm chả 
bao giờ thấy họ to tiếng với nhau. 
Phóng viên hỏi: 
- Xin anh chị cho biêt bí quyết gì đã giúp anh chị có cuộc sống vợ chồng hạnh phúc 
như vậy? 
Anh chồng trả lời: 
- Hàng tuần tôi đều chở cô ấy đến công viên vài lần. 
- Ồ, lấy nhau bao nhiêu năm mà anh chị vẫn lãng mạn như hồi còn yêu nhau vậy ư? 
- Chúng tôi cãi nhau ở đó- anh chồng nói tiếp. 
-!!!” (Truyện kể rút từ các bài viết ở trên mạng, rất vi-tính) 

 
À thì ra, nhân câu chuyện hờn/giận giữa vợ chồng/chồng vợ, ta lại rút tỉa được các 
bài học về “Ba hạng người” ở trong đời như sau: 
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Có một thời, Đức Thế Tôn trú ở Bàrànasi, tại vườn Nai, đã dạy các Tỷ kheo bài học 
sau đây: 
-Này các Tỷ kheo, có ba hạng người này xuất hiện ở đời.  
-Thế nào là ba?  
 
Hạng người như chữ viết trên đá,  
hạng người như chữ viết trên đất,  
hạng người như chữ viết trên nước. 
 
Thế nào là hạng người như chữ viết trên đá?  
Này các Tỷ kheo, có người luôn luôn phẫn nộ và phẫn nộ của người này tiếp tục kéo 
dài.  Ví như chữ viết trên đá không bị gió hay nước tẩy xóa nhanh chóng, được tồn 
tại lâu dài.  
 
Và này các Tỷ kheo, thế nào là hạng người như chữ viết trên đất?  
Ở đây, này các Tỷ kheo, có người luôn luôn phẫn nộ và phẫn nộ của người này 
không dài lâu. Ví như chữ được viết trên đất bị gió hay nước tẩy xoá mau chóng, 
không tồn tại lâu dài. 
 
Thế nào là hạng người như chữ viết trên nước?  
Này các Tỷ kheo, có người dẫu bị nói một cách kịch liệt, bị nói một cách ác độc, bị 
nói một cách thô lỗ, tuy vậy, vẫn dễ dàng hòa hợp, thân thiện và hoan hỷ. Ví như 
chữ viết trên nước được mau chóng biết, không tồn tại lâu dài. 
 
Lại có ba hạng người chuyên làm việc Thiện 
Người chưa hiểu đạo thì làm ít việc thiện. 
Người đã hiểu đạo thì làm nhiều việc thiện. 
Người thật sự thấm đạo thì làm gì cũng là thiện. 
 
Và, cũng có ba hạng người chuyên-chăm tìm Đạo 
Người không hiểu đạo thì sống trong đời. 
Người muốn hiểu đạo thì vào sống trong chùa, thiền viện, hay nơi hẻo lánh. 
Người đã hiểu đạo thì lại trở ra mà sống với đời.  
 
Hiểu các lý lẽ dẫn đến giận/hờn rồi dẫn đưa ta đi vào tìm hiểu nỗi niềm an-nhiên tự 
tại, tạo nếp sống thư-thái không giận/hờn, qua lời thơ rằng:  
 
“Chiều hôm núi hỏi dòng sông 
Sao trôi đi mãi mà không thấy về 
Sông bèn róc rách, tỉ tê 
Nghìn thu nước đã nguyện thề cùng mây. 
 
Rồi mai, mưa xuống đất này 
Ấy thì ta lại sum vầy, thế thôi! 
Chớ buồn cho cuộc chia phôi 
Ngày sau trùng ngộ môi cười đẹp hơn. 
 
Vô thường ấp ủ chân thường 
Cõi Uyên, cõi tạm chưa từng vắng nhau. 
Núi ơi! Nắng đã phai màu 
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Dòng thời gian chảy qua cầu vạn niên. 
Trùng trùng trong cõi nhân duyên 
Hẹn nhau dưới cội Chân Nguyên phút này. 
Ơ kìa, nước đã thành mây! 
Mưa rơi trên lá ... chiều nay núi cười. 
 
Đến, đi, sinh, diệt trò chơi!” (Trích thơ và truyện do An Trường kể) 
 
Ngâm thơ của An Trường” và nghe kể rồi, nay mời bạn và mời tôi, ta lại trích thêm 
câu trả lời khác về nhân-sinh-quan của Đức Đạt Lai Lạt Ma do tạp chí Time đăng-tải 
tiếp như sau: 
 
“Câu hỏi 2: Thưa, làm thế nào mà ngài luôn lạc-quan và trung-thực khi có quá nhiều 
thù ghét trên thế-giới vậy? (Joana Cotar, từ Frankfurt, Đức Quốc) 
 
Đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời: Tôi luôn nhìn sự kiện nào đó từ góc cạnh rộng lớn. Luôn 
có vấn-đề nào đó, nỗi chết chóc nào đó, hành-động tàn-sát hoặc khủng-bố nào đó 
hoặc bê-tha bê-bết ở mọi nơi, mọi ngày. Nhưng nếu bạn nghĩ toàn-bộ thế giới là như 
vậy, thì bạn đã sai. Vì trong số 6 tỉ con người sống trên thế-giới, những người gây rối 
chỉ là số ít…. 
 
Câu hỏi 5: Thưa, làm thế chúng tôi có thể dạy dỗ con em chúng tôi không được nổi 
giận? (Robbyn Rice, Grand Junction, Colorado, Hoa Kỳ) 
 
Đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời: Trẻ em luôn nhìn vào cha mẹ. Cha mẹ nên bình tĩnh hơn. 
Bạn có thể dạy con bạn rằng: bạn đang đối-diện với rất nhiều vấn-đề; nhưng bạn 
phải phản-ứng trước các vấn-đề đó với tinh-thần bình-tĩnh và có lý-trí. Tôi luôn có cái 
nhìn này về hệ-thống giáo-dục hiện-đại: chúng ta dành sự quan-tâm cho phát-triển 
não bộ, nhưng về sự phát-triển lòng tốt thì chúng ta rất ỷ lại… 
 
Câu hỏi 8: Ngài nói gì với những người sử-dụng tôn-giáo như cái cớ để tạo bạo-lực 
hoặc giết người? (Arnie Domingo, (Thành phố Quezon, Philippines) 
 
Đức Đạt Lai Đạt Ma trả lời: Có những người sùng-đạo, vô-tội bị lôi kéo bởi một số 
người có quan-tâm khác hẳn. Quan-tâm của họ không phải là tôn-giáo mà là quyền-
lực hay đôi khi là tiền bạc. Họ lợi-dụng niềm tin tôn-giáo. Trong trường-hợp này, 
chúng ta phải phân-biệt được: các điều ác đó không sinh ra bởi tôn-giáo…        
 
Câu hỏi 10: Ngài có tin thời-gian của ngài tại đây trên trái đất này đã là một thành-
công không? (Les Lucas, Kelowna, British Columbia, Canada) 
 
Đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời: Hmm. Điều đó cũng tương-đối thôi. Thật quá khó để nói. 
Mọi cuộc sống của con người đều gồm một phần thất-bại, và một phần thành-
công”… (Phạm Thu Hương dịch 10 câu hỏi dành cho Đức Đạt Lai Lạt Ma do tạp-chí 
Time đặt và đăng-tải ngày 19/5/2017)  
 
Cứ nghĩ rằng bạn và tôi, ta cũng cảm-thông với Đức Đạt Lai Lạt Ma về những điều 
kể trên rồi, nay ta mời nhau hát lại đôi ba ca-từ của bài hát trích ở trên làm đoạn kết 
cho một bài “Phiếm” như sau: 
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“Thấy phố phường buồn xưa chưa nguôi 
Những con đường thèm đôi chân vui,  
đã bao lâu chờ đợi. 
Đường im nghe quá khứ trong sầu.  
Đường chia ly vẫn ngóng tin nhau.  
Tình lẻ loi canh thâu.” 
(Trầm Tử Thiêng – bđd) 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Vẫn lòng bảo lòng rằng 
"chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn.  
Đừng để ma quỷ thừa cơ lợi dụng” 
 
Tựa hồ lời Vàng từng căn-dặn ta như thế. 
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27.“Em như cơn gió thu bay bay nhè nhẹ,” 
Đưa anh đi tìm vần thơ. 

Qua công viên lá rơi trên con đường về, 
Bỗng nhiên nghe lòng đang ước mơ. 

“Mơ ôm em trong tay đêm mưa thì thào, 
Cho bão tố về làm chiêm bao. 

Mơ yêu em thiết tha như yêu lần đầu.” 
Đức Huy – Yêu Em Dài Lâu) 

 
(Thư thứ I Phêrô 2: 10) 
 
Yêu như thế mà đã gọi là “dài lâu” sao? Phải chăng dài và lâu bao gồm các 
chữ/nghĩa rất như sau: 
 
“Yêu em cho đến khi con tim ngừng đập, 
Cho thiên thu là một giây. 
Yêu em cho đến khi ong thôi làm mật, 
Đến khi loài chim quên lối bay. 
Khi ôm em trong tay anh nghe ngọt ngào, 
Nếu đời là một giấc chiêm bao. 
Xin yêu em thiết tha như yêu lần đầu, 
Anh muốn yêu em dài lâu. 
Anh muốn yêu em dài lâu. 
Anh muốn yêu em đậm sâu. 
Anh đã thương em từ lâu.” 
(Đức Huy – bđd) 
 
Vâng. Có thể là như thế. Cũng có thể, là khác thế. Như hoặc khác, cũng chỉ là 
những đoán già, đoán non của người nghệ sĩ từng viết lên nhạc-bản. Chứ, làm sao 
biết được tâm-tình của người trong cuộc, có mỗi cuộc tình trăm năm!  
 
Riêng, “người trong cuộc” ở nhà Đạo, lại có những tâm-tình riêng-lẻ của thứ tình 
thương-yêu gọi được là “dài lâu”, đâu đã chắc. Có chắc hay không, nay xin mời bạn 
và mời tôi, ta cứ thử đi một vòng tra-khảo ở miệt dưới rất Triết/thần đầy ý-nghĩa.  
 
Trước nhất, là những ý/lời đầy ý-nghĩa như sau: 
“Bên cạnh chuyện lưu-đày Babylon, kinh-nghiệm về lưu-đày và trở về từ chốn ấy là 
biến-cố lịch-sử khá quan-trọng trong việc định-hình cuộc sống cũng như và óc 
tưởng-tượng của người Do-thái-giáo, vào độ trước. Biến-cố này, tự nó đã nung-nấu 
ý-thức của họ và đối với họ, lại đã trở nên ẩn-dụ về tương-quan họ có với Thiên-
Chúa… 
 
Ngày nay, ta đang sống ở vào thế-kỷ mà trong đó có đến cả triệu người trải qua 
nhiều lưu-đày và những người tị-nạn như thế cũng biết thế nào là kinh-nghiệm ban 
đầu. Và số người còn lại trong chúng ta cũng là hoa trái tốt lành để tưởng-tượng ra 
thế nào là cuộc sống lưu-đày tại chỗ. Đó là kinh-nghiệm về một tách-lìa khỏi những 
người và những thứ mình thân-thương, trân-trọng như người nhà.  
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Thông thường, sự/việc đó bao hàm tình-trạng mất hết uy-lực và bị đẩy ra bên lề xã-
hội, thông thường vẫn gặp sự o-ép/bức-bách làm nạn-nhân của nhiều thứ, nhiều sự. 
Tựa hồ như ẩn-dụ của sự lệ-thuộc đầy bó buộc ở câu truyện lưu-đày, sự/việc đây, lại 
cũng có nhiều tầm-kích về tâm-lý cũng như văn-hoá/chính-trị… 
 
Trong cuộc sống của mỗi người, ta có kinh-nghiệm rất nhiều về sự lưu-đày tựa hồ 
như bất-hoà, ghẻ lạnh, hoặc tha-hoá, lép kẹp, mất nối-kết với trung-tâm sinh-lực đầy 
ý-nghĩa, để rồi một ngày nào đó trở-thành giống như người khác không còn là chính 
mình và chẳng có gì là thú-vị trong đời người hết. Ta cứ nóng lòng có lại được điều 
gì đó mà ta cứ tưởng nhớ, rất mơ hồ. 
 
Thành thử, cuộc sống lưu-đày lại có ý-nghĩa sâu-sắc về hiện-hữu. Là, sống xa cách 
Sion chốn/miền ở đó Thiên-Chúa luôn hiện-diện. Quả thực, lưu-đày là trọng-tâm của 
biểu-tượng về câu truyện Địa-Đàng trong sách Sáng Thế, Địa-đàng và Thiên-đàng, 
là nơi chốn có Thiên-Chúa hiện-diện, nhưng ta lại sống ở bên ngoài, phía Đông 
vườn Địa đàng này.                  
 
Giả như vấn-đề ta gặp phải là lưu-đày, vậy thì đâu là giải-pháp cho vấn-đề ấy? Dĩ 
nhiên, giải-pháp ở đây là hành-trình trở về. Việc kêu mời ta trở về nghe ra như 
xuyên-suốt nửa cuốn Ysayah do vị ngôn-sứ với tên gọi không mấy quen thuộc 
nhưng lời lẽ của sách lại đã trở-thành cao quí trong toàn cuốn Thánh Kinh Do-thái-
giáo… 
 
Cuối cùng thì, giống hệt như truyện xuất-hành, chuyện lưu-đày và trở-về vùng Đất 
hứa là câu truyện về một hành-trình. Hành-trình ấy, diễn-bày hình-ảnh cuộc sống 
đạo-đức như một hành-trình về chốn miền có Thiên-Chúa hiện-diện. Đó là cuộc về 
lại nhà, một hành-trình trở về. Và, giống như truyện xuất-hành về Đất hứa, câu 
truyện ở đây nói về Thiên-Chúa luôn giúp giùm /đùm-bọc những những khởi công 
hành-trình ấy.” (X. Marcus J. Borg, Images of Jesus and Images of the Christian Life, 
Meeting Jesus Again For The First Time, HarperCollins 1997, tr. 119-121) 
 
Nói như thế, cũng như thể nói một cách rất chắc-nịch. Chắc, đến độ ta không cần 
phải biện-luận dông dài chi cho kinh hãi lại cũng rất sợ. Biện và luận hôm nay, là 
những suy-tư/phát-biểu nhiềy ý-kiến/tư-tưởng nghe quen quen. Những ý-kiến và tư-
tưởng, đại để bảo rằng: 
 
“Tất cả là quà tặng, từ Thiên-Chúa. Quà tặng Ngài phú/ban, vẫn đổ tràn xuống với 
mọi người. Quà ấy, là tình thương yêu trìu mến xuất từ Thiên Chúa. Tất cả những gì 
mà mọi người cho là mình sở hữu, tất cả những gì mình làm hoặc suy nghĩ, nhất 
nhất đều là quà tặng. 
     
Chính đó là điều mà mọi người lâu nay vẫn tuyên tín. Vẫn tin vào một Thiên Chúa, 
Đấng tạo thành vạn vật. Đấng ban cho ta hết mọi thứ, như quà tặng không, biếu 
không. Và hiểu rằng, ý nghĩa quà tặng sự sống Chúa trao ban, làm cho cuộc sống 
của ta nên đáng sống. Nhưng oái oăm thay, đôi lúc ta cứ muốn độc lập hẳn với 
Chúa. Cứ suy nghĩ và hành động như thể mọi sự là của ta, do ta kiếm ra chứ chẳng 
phải của ai cho, hết.  
 
Bởi thế nên, lắm lúc ta cứ hành xử như mình là chủ-nhân-ông đích thật mọi sự vật. 
Chủ, mọi sự vật cũng như tài sản mình đang nắm giữ. Rồi từ đó, lại có cảm giác cứ 
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trách móc cho rằng Thiên Chúa không tạo dựng nên mọi sự cho ta sử dụng, ngay từ 
đầu. Sau các cơn địa chấn với sóng thần gây kinh hoàng ở đây đó, nhiều người xem 
ra mới mở mắt, biết rằng: những gì mình lâu nay sở hữu, thật sự không phải là của 
mình, do mình kiếm ra. Mà là, do Chúa tặng để mình tạm thời sử dụng, thôi. Sử 
dụng, theo cung cách rất độ lượng ngõ hầu mình có thể giùm giúp người khác, đang 
cần thiết hơn. 
 
Quà tặng lớn nhất trong đời mọi người, chính là sự sống. Tựa hồ như giòng chảy ở 
trên sông. Như mạch suối ngầm trồi lên từ lòng đất. Như Chúa từng quả quyết: 
“Nước Ta ban, sẽ nên mạch suối trong đó có nước vọt, đem lại sự sống đời đời." (Ga 
4: 14)  
 
Bởi thế nên, hãy dừng lại! Đừng hành xử như người ai oán, sầu thảm, chẳng biết ơn. 
Hãy ngưng trách móc người đời không còn nhớ đến mình. Không nhớ, để giúp tôi 
sung sướng, hạnh phúc. Trái lại, hãy trở thành động lực sinh động, trong thiên nhiên, 
giống thiên nhiên. Và, hãy làm chút gì đó cho cuộc sống. Như, rao truyền niềm vui 
cho mọi người, ở mọi nơi. Chứ không chỉ tập trung vào chính mình. Hoặc, chỉ gia 
đình mình, mà thôi. 
 
Sống, và cảm nhận rằng sự sống là quà tặng, tức: sống biết ơn. Sống như thế, 
không cần đến đền thờ, nguyện đường hay chùa chiền cho nhiều mà làm gì. Điều 
chính yếu, là biết nói lời cảm tạ, với mọi người. Ngừng suy nghĩ, nhưng đừng ngưng 
cảm tạ. Trái lại, hãy cùng nhau cảm nhận. Cùng biết ơn nhau.  
 
Đó, là những điều cần suy tư, chiêm niệm. Đừng nên coi mọi chuyện như của cho-
không/biếu-không, hoặc từ trời rơi xuống. Nhưng, cứ nhận quà tặng/ân huệ với lòng 
cảm kích, biết ơn. Và, tự hỏi: đã lâu chưa ngày mình nói lời “cảm tạ” người nào đó? 
Lâu rồi chứ, giây phút mà ai đó vẫn cảm ơn mình mãi.” (Xem thêm Lm Kevin Kevin 
O’Shea CSsR, Lời Chúa Sẻ San năm A, nxb Tôn giáo 2013 tr.87-88) 
 
Những ý và tưởng ở nhà Đạo, vốn dĩ xuất phát từ lời người xưa từng nói về Chúa, 
như sau: 
 
“Anh chị em là giống nòi được tuyển chọn,  
là hàng tư tế vương giả,  
là dân thánh,  
dân riêng của Thiên Chúa,  
để loan truyền những kỳ công của Ngài,  
Đấng đã gọi anh chị em ra khỏi miền u tối,  
vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.  
Xưa anh chị em chưa phải là một dân,  
nay anh chị em đã là Dân của Thiên-Chúa;  
xưa anh chị em chưa được hưởng lòng thương xót,  
nay anh chị em đã được xót thương.” 
(Thư thứ I Phêrô 2: 10) 
 
“Anh chị em, đã được xót thương”, “đã là Dân (con) của Thiên-Chúa”, hẳn đó là 
khẳng-định tuyệt vời, ở mọi thời. Khẳng-định trên đây, là từ đấng thánh hiền-lành từ 
nhà Đạo. Thánh-hiền đây, vẫn là những vị sống trong đời có rất nhiều tình-tự thân-
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thương/yêu mến chẳng phải vì “Anh chị em đã là Dân (con) của Đức Chúa”. Mà, vì 
“anh chị em đã được Chúa xót thương”. 
 
Chúa xót thương, Ngài vẫn làm thế với mọi người và từ con người. Chúa xót thương 
đây, là “Đấng đã gọi anh chị em ra khỏi miền u-tối” của sợ hãi, ghét ghen và đố kỵ. 
Để rồi đưa anh chị em “đi vào chốn miền đầy ánh-sáng diệu-huyền”, là Nước Trời ở 
đây đó, chốn gian-trần. 
 
Khẳng-định ở trên, còn được người-thường-ở-trong-đời đề ra bằng giòng chảy 
truyện kể, nhè nhẹ, như sau: 
 
“Truyện, là những lời bâng quơ giữa hai người bạn gái, lâu ngày ít gặp: 
-Này đằng ấy. Chuyện cậu và chàng trai mới đi tới đâu rồi? 
-Chia tay rồi! 
-Ơ kìa! Sao lại thế? Hôm qua còn thấy hai người rủ nhau đi xem phim buổi tối cơ 
mà? 
-Ừ, có xem thật đấy, nhưng lúc rạp hát mất điện, chân anh ta cứ là quờ quạng, thật 
đến chán! 
-Thế bộ, anh chàng này sàm-sỡ lắm hả? 
-Được thế thì đã phúc. Đằng này, chân anh ấy lại cứ quờ quạng tìm chiếc dép cũ 
vẫn chưa bỏ!” 
 
Thế đấy, là đời người nhiều lúc nghĩ đến cũng bật cười. Nhưng, truyện đời người đi 
Đạo nhiều lúc cũng khang khác. Khác rất nhiều, như ở truyện kể không nhẹ, sau 
đây: 
 
“Buôn bán là một nghệ thuật, người bán hàng cũng là một nghệ sĩ. Nói vui chứ thật 
ra không có sai, làm cái ngành nghề gì cũng vậy, đặt cái tâm cho đúng chính là làm 
đẹp cho đời. 
 
Những người bán ớt sẽ luôn gặp phải câu hỏi như thế này, “ớt của anh (chị) có cay 
không?”, gặp câu hỏi như thế thì phải trả lời sao đây nhỉ? 
 
Nếu nói cay, những người sợ cay, họ sẽ bỏ đi ngay; còn nếu bảo không cay, cũng 
có thể khách hàng lại là người thích ăn cay, như vậy việc làm ăn lại gặp rủi ro. 
 
Một ngày kia, không có việc gì làm, tôi đến đứng bên cạnh chiếc xe ba gác của một 
chị bán ớt, thử xem chị ấy giải quyết hai vấn đề hoàn toàn tương phản này như thế 
nào. Nhân lúc không có người đến mua, tôi cố làm ra vẻ thông minh mà nói với chị 
ấy rằng: 
 
-Chị hãy chia số ớt này thành hai đống đi, nếu có người muốn mua cay thì cho họ 
đống này, còn nếu không, thì cho họ đống kia. Chị bán ớt cười với tôi, dịu dàng nói:  
-Không cần đâu! 
  
Đang nói thì một người đến mua, và điều thần kỳ đã xảy ra, rốt cuộc bà chủ đã nói 
thế nào nhỉ? Hãy mau xem tiếp….. Quả nhiên chính là hỏi câu đó:  
-Ớt của chị có cay không? 
Chị bán ớt rất chắc chắn mà bảo khách hàng rằng:  
-Màu đậm thì cay, còn nhạt thì không cay! 
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Người mua ngỡ là thật, chọn xong liền trả tiền, vui lòng mà đi. Chẳng mấy chốc, 
những quả ớt có màu nhạt chẳng còn lại bao nhiêu. Lại có khách hàng đến, vẫn là 
câu hỏi đó:  
-Ớt của chị có cay không? 
Chị bán ớt nhìn vào số ớt của mình một cái, liền mở miệng nói ….. Lần này bà chủ 
trả lời:  
-Ớt dài thì cay, ớt ngắn không cay! 
Quả nhiên, nguời mua liền dựa theo tiêu chuẩn phân loại của chị mà bắt đầu chọn 
lựa. Kết quả lần này chính là, ớt dài rất nhanh đã hết sạch. Nhìn những quả ớt vừa 
ngắn vừa đậm màu còn sót lại, trong lòng tôi nghĩ: 
Lần này xem chị còn nói thế nào đây? 
Tuy thế, khi một khách hàng khác hỏi:  
-Ớt có cay không? 
Chị bán ớt hoàn toàn tự tin mà trả lời rằng:  
-Vỏ cứng thì cay, vỏ mềm không cay! 
Tôi thầm bội phục, không phải vậy sao, bị mặt trời phơi cả nửa ngày trời, quả thực 
có rất nhiều quả ớt vì mất nước mà trở nêm mềm nhũn đi. Chị bán ớt bán xong số ớt 
của mình, trước khi đi, chị nói với tôi rằng:  
-Cách mà cậu nói đó, thật ra những người bán ớt chúng tôi đều biết cả, còn cách 
của tôi thì chỉ có mình tôi biết thôi. 
Thật là thần kỳ! Thật ra bạn có bao giờ nghĩ rằng, những gì bạn bán đi không phải là 
hàng hóa, mà lại chính là ……. 
 
1. Đối với những khách hàng lạ, điều cần bán đi chính là sự lễ phép. 
2. Đối với những khách hàng quen thuộc, điều cần bán đi chính là sự nhiệt tình. 
3. Đối với những khách hàng nóng tính, điều bán đi chính là hiệu suất. 
4. Đối với những khách hàng ngạo mạn, điều thật sự bán đi chính là lòng nhẫn nại. 
5. Đối với những người có tiền, điều mà bạn bán đi chính là sự tôn quý. 
6. Đối với những người nghèo khổ, điều bán đi chính là lợi ích thiết thực. 
7. Đối với những người thời thượng, điều bán đi chính là sự sang trọng. 
8. Đối với những người chuyên nghiệp, điều mà bạn bán đi chính là sự chuyên 
nghiệp. 
9. Đối với những người hào sảng, điều mà bạn bán đi chính là sự phóng khoáng. 
10. Đối với những người keo kiệt, điều thật sự bán đi chính là lợi ích. 
11. Đối với những người sống hưởng thụ, điều cần bán đi chính là sự phục vụ. 
12. Đối với những người hư vinh, điều bán đi chính là vinh dự. 
13. Đối với những người hay bắt bẻ, điều bán đi chính là sự tinh tế. 
14. Đối với những người hiền lành, điều cần bán đi chính là sự chân thành. 
15. Đối với những người hay do dự, điều thật sự cần bán đi chính là sự đảm bảo. 
 
Nếu bạn muốn bán đi những sản phẩm của mình, có phải bạn thường hay nói với 
người tiêu dùng rằng sản phẩm của mình tốt như thế nào, sản phẩm của bạn có gì 
khác với những thứ khác, và sản phẩm của bạn rẻ như thế nào. Nếu như bạn bán 
hàng đều là dựa theo những cách này, thì bạn sẽ phát hiện rằng nhất định mình sẽ 
gặp phải rất nhiều khó khăn. 
 
“Công ty bán hàng hóa như thế nào, thường thường so với việc công ty bán những 
sản phẩm gì cũng quan trọng như nhau” 
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Đừng vừa mới bắt đầu đã vội vàng bán sản phẩm, mà trước hết cần phải hỏi rõ vấn 
đề, nghe xem tiềm ẩn bên trong khách hàng cần những gì. Một khi biết được những 
yêu cầu tiềm ẩn bên trong của khách hàng, vậy thì việc bán hàng sẽ trở nên dễ dàng 
hơn nhiều.” (Tiểu Thiện, dịch từ cmoney.tw) 
 
Thủ-thuật mua/bán ở đời cũng tương-tự như tình-huống giao-dịch với nhau trong 
yêu-thương, hoặc hận-thù cũng thế thôi. Hận thù đằng đằng, có khi cả với người 
đồng Đạo, đồng-hương hay đồng thuyền, cũng đều thế. Tình-tự khi giao-dịch, có khi 
lại thấy khó khăn cứ xảy đến ngay sau lúc mình vừa dự thánh-lễ xong, hoặc vừa nói 
xong lời âu-yếm với ai đó.  
 
Tình-huống yêu-thương ở đời người và/hoặc với người đời, nhiều lúc cũng khác-
biệt, tuỳ người, tuỳ góc cạnh mình thủ-giữ. Nghĩa là, có lúc nắng ráo hoặc gặp đợt 
mưa thưa thớt  hoặc giữa trưa hè, nóng bỏng, rất yếu xìu. 
 
Tình-huống thương-yêu trong giao-dịch còn tuỳ thuộc góc cạnh và/hoặc tư-thế mình 
đang chọn-lựa một dấn thân. Nói tóm lại, cũng thay-đổi như lòng người vào nhiều 
lúc.  
 
Tình-huống đối-xử với mỗi người và muôn người cũng giống như lời ca ở nhạc, ta 
còn hát, rất như sau: 
 
“Yêu em cho đến khi con tim ngừng đập, 
Cho thiên thu là một giây. 
Yêu em cho đến khi ong thôi làm mật, 
Đến khi loài chim quên lối bay. 
Khi ôm em trong tay anh nghe ngọt ngào, 
Nếu đời là một giấc chiêm bao. 
Xin yêu em thiết tha như yêu lần đầu, 
Anh muốn yêu em dài lâu. 
Anh muốn yêu em dài lâu. 
Anh muốn yêu em đậm sâu. 
Anh đã thương em từ lâu.” 
(Đức Huy – bđd) 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Cũng có những lúc 
Lực bất tòng tâm, 
Cả trong yêu-thương, hờn giận 
Đều là giữa Đạo làm người 
ở trong đời.    
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28. “Người ơi khi cố quên là khi lòng nhớ thêm”  

Dòng đời là chuỗi tiếc nhớ  
Mơ vui là lúc ngàn đắng cay ... xé tâm hồn.” 

(Anh Bằng – Sầu Lẻ Bóng) 
 

(Mt 5: 6)   
 
Có một điều thật khó nói, nhưng bản thân bần đạo vẫn muốn bộc-lộ ra ngoài, là: khi 
nghe lại ca-từ ở trên, bần đạo bầy tôi lại cứ thấy lòng mình mềm nhũn như con chi 
chi. Chí ít, là khi nghe thêm những câu hát tiếp, rất hiu hắt, như sau:   

 
“Tàn đêm tôi khóc khi trời mưa buồn hắt hiu,  
Lòng mình thầm nhớ dĩ vang.  
Đau thương từ lúc vừa bước chân.  
Vào đường yêu,  
Đêm ấy mưa rơi nhiều.  
Giọt mưa tan tác mưa mùa ngâu.  
 
Tiễn chân người đi,  
Buồn che đôi mắt thấm ướt khi biệt ly.  
Nghe tim mình giá buốt.  
Hồi còi xé nát không gian,  
Xót thương vô vàn.  
Nhìn theo bóng tàu dần khuất trong màn êm.  
Mùa thu thương nhớ bao lần đi về có đô.  
Mà người còn vắng bóng mãi.  
Hay duyên nồng thắm ngày ấy nay ... đã phai rồi."  
(Anh Bằng – bđd) 
 
Chính vì gặp phải những tình-huống như thế, bần đạo bầy tôi đây bèn tìm cách tự 
giải-quyết sự tình, cho đời mình lên hương. Và, một khám phá khá mới đó là: học 
viết và lách cho nhiều, rồi thôi.  
 
Nói nào ngay, viết bài và in ấn sách báo, lại là thách-thức, rất không nhỏ. Không thể 
nhỏ, là bởi: khi viết bài và cậy đăng trên báo –dù báo giấy hay báo điện-tử-- thì 
người viết mọn hèn là bầy tôi đây cứ phải giông dài nhiều sự kiện, rất thấm thía.    
 
Mới rồi đây, nhân lúc nhàn rỗi, bần đạo lục tìm chồng báo cũ bèn bắt gặp một bài 
viết khá ngắn đăng trên tờ báo đạo mang tên The Majellan số tháng 10-12/2016 bèn 
định bụng ngày nào đó sẽ chuyển ngữ sang tiếng Việt để bà con người đọc thưởng 
lãm. 
 
Thật ra thì, bài viết này chẳng có gì là độc đáo, chỉ mỗi nhắc nhở người đọc đừng 
quên những “sự thật” tối thiểu ở trong đời, là “Hãy cố giữ im lặng” để hồn mình lắng 
đọng mà thưởng thức những gì đang trôi nhanh, như thời gian, hạnh-phúc, rất êm 
đềm. Thế rồi, bần đạo chợt nhớ đến lời thơ trong nhạc bản ở trên những hát rằng: 
 
"Từ lâu tôi biết câu thời gian là thuốc tiên,  
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Đời việc gì đến sẽ đến.  
Những ai bạc bẽo mình vẫn không ... đành lòng quên.” 
(Anh Bằng – bđd) 
 
Vậy, hôm nay, trước khi đi sâu vào các đề-tài trầm lắc, sâu-sắc, xin chuyển tải đến 
bạn bè, thân-hữu ở đây những tâm tình về một “lặng thinh là tình…rất thuận”, bằng 
những giòng chữ như sau: 
 
“Có rất nhiều phương-cách để ta nguyện cầu. Một trong số đó, là: để thì giờ ra mà 
niệm-suy. Những ai từng suy và niệm đều bảo rằng: điều ấy giúp họ trầm tĩnh hơn; 
giúp họ cải-thiện thêm nghị-lực và giúp họ cả đến việc tiếp xúc Chúa.  
 
Suy-niệm là chuyện khá dễ-dàng. Không cần phải là chuyên-viên hay chuyên-gia gì, 
mới làm được. Chỉ cần mỗi một việc là tìm nơi im-ắng và bỏ ra chừng 15, 20 phút 
trống để thực-hiện thôi. Một khi ta đã đắm chìm vào tình-huống ấy rồi, thì: suy và 
niệm sẽ là những gì mình muốn mỗi ngày không chỉ là cung-cách nguyện-cầu mà 
thôi nhưng còn là đường lối thư-giãn, nữa. 
 
Xem thế thì, chỉ cần thực-hiện một vài động-tác ngắn như sau: 
 
1.Tìm nơi vắng lặng, có thể là chiếc giường ngủ nhỏ, khép kín cửa để cách biệt hẳn 
bên ngoài, càng nhiều càng tốt. Lặng ngồi trên ghế hoặc ngồi bệt dưới sàn, bất cứ 
nơi nào mình thấy thoải mái, là được. Buông lỏng cơ bắp. Trở về với hiện tại. 
 
2. Giờ đây, hãy chọn chữ gì đó có tính-chất đạo hoặc một thành-ngữ có nghĩa đích-
thực với riêng mình. Có thể là tên cực trọng “Giêsu”, hoặc chỉ một lời thốt lên như: 
“Giêsu, Lạy Chúa tôi!”, cũng được. 
 
3. Và, vừa nhẹ nhàng hít đầy lồng ngực vừa kêu lên “Giêsu” làm như thể đang đầm 
mình vào bể nước nóng. Khi thở ra, lại cũng từ từ nói lời “Lạy Chúa tôi” như câu thở 
dài thườn thượt.        
 
4. Hít chậm vào phổi cách tự nhiên. Hít bằng mũi, rồi ngưng một lúc chừng vài giây, 
rồi thở ra bằng miệng, lại ngưng vài giây. 
 
5. Đừng lo, nếu thấy mình chia trí. Chuyện ấy, thật bình thường, vẫn xảy ra với nhiều 
người. Cứ việc buông bỏ mọi đãng trí/lo ra, dù nó là thứ gì cũng mặc, và rồi bắt đầu 
làm lại như thế, thêm nữa…” (X. Quiet please, Tập san Tam Cá Nguyệt The 
Majellan số tháng 10-12/2016, tr. 4-5 “Soul Space”)  
 
Trích-dẫn ở trên là để nhấn mạnh rằng: thực-chất của việc nguyện-cầu nằm ở động-
thái giữ thinh-lặng cả trong lẫn ngoài tâm can con người mình. Một ví-dụ điển-hình 
nhất từ “lời dạy” của Đức Giêsu khi Ngài nói về việc cầu-nguyện, thì câu đầu tiên 
bảo rằng: 
 
“Còn ngươi,  
khi cầu nguyện thì  
hãy vào buồng, khoá cửa lại mà cầu nguyện  
với Cha ngươi,  
có mặt cả nơi kín ẩn:  
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và Cha ngươi,  
Đấng thấu suốt cả nơi kín ẩn  
sẽ hoàn trả lại cho ngươi.”  
(Mt 5: 6)   
 
“Vào buồng, khoá cửa lại mà cầu nguyện”, tức: làm thinh như tình-huống hoà nhập 
với Đấng mình nguyện và cầu. “Vào buồng, khoá cửa lại mà cầu nguyện”, tức có 
nghĩa: không nhìn thấy ai, không còn muốn nói chuyện với ai, ngoài Đấng mình 
đang tiếp chuyện trong “lặng thinh như tình đã đạt”. 
 
“Vào buồng, khoá cửa là mà cầu-nguyện”, còn là và vẫn là trạng-thái sống hoà mình 
với Đấng mà mình tiếp cận, hệt như truyền-thống kéo dài từ Do-thái-giáo trước khi 
lên tiếng tụng-ca cách long trọng để ca ngợi Thiên Chúa.  
 
“Vào buồng, khoá cửa là mà cầu-nguyện” lại sẽ là và luôn là quan-điểm của cộng-
đoàn Kitô-hữu thời tiên-khởi vốn biết mình được vinh-hạnh làm “con Thiên-Chúa”, 
Đấng được tôn-vinh cách long trọng, dù không bằng lời nói hoặc hành-động, mà chỉ 
mỗi lặng thinh, thôi. Đó chính là mục-tiêu của người theo Đạo Chúa, vẫn thực-thi. 
 
Trong tâm tình tìm kiếm một động-thái thích hợp với chuyện nguyện-cầu trong thinh 
lặng ở ngoài đời, có lẽ điều hay nhất là đề nghị bạn/đề-nghị tôi, ta đi vào vùng trời 
truyện kể có những giòng kể lể ngắn gọn như sau: 
 
“Tý và Tèo, là đôi bạn thân lâu nay không gặp. Tý hỏi thăm Tèo: 
-Này Tèo, gia đình cậu độ này sao rồi? Vẫn ổn chứ? 
Tèo đáp: 
-Ừ, vẫn ổn. Chắc phải 3 tháng rồi tớ cứ giữ “im-lặng-là-vàng” chẳng nói với vợ đến 
một câu! 
Tý ngạc nhiên nói:  
-Ối giời! Như vậy mà gọi là “vẫn ổn” sao? Có chuyện gì mà vợ chồng cậu “chiến-
tranh-lạnh” dữ thế? 
Tèo nhún vai bảo: 
-Cũng chẳng là “chiến-tranh-lạnh” hay nóng gì đâu. Chả là, vợ tớ không muốn ai 
chen ngang khi cô ta đang nói chuyện, mà thôi!” (Truyện kể ê-hề ở trên mạng) 
 
Truyện kể như thế, có lẽ chỉ để phiếm sương sương/nhè nhẹ, chứ chẳng minh-hoạ 
được vấn-đề “lặng-thinh là tình đã đạt”, như vẫn bàn. Dù, tình ấy có là: tình Chúa 
hay tình người, hoặc tình-tứ với tình-tự gì cho cam. 
 
Minh hoạ sự lặng thinh, như một định-nghĩa của nguyện cầu, có lẽ phải tìm đến 
truyện kể nào đó dài giòng hơn chút nữa, mới được. Đại-loại một thứ truyện kể về 
chốn dân-gian im ắng nhiều luận cứ.  
 
Thời gian gần đây, đài truyền-hình SBS Úc Châu có phim dài nhiều tập bảo rằng: 
bằng việc “nhìn vào mắt nhau” tự khắc sẽ giải quyết được nhiều khúc mắc xảy ra 
giữa đôi lứa. Khúc mắc lớn lao nhất như chuyện gia-đình gãy đổ cũng làm được.  
 
Ngày hôm nay, phối hợp với truyện kể ở trên, đề-nghị bạn, đề-nghị tôi, ta lại sẽ thực-
thi Lời Chúa khi Ngài bảo: “Hãy vào buồng, khoá cửa là mà cầu-nguyện” bằng động-
thái rất nhẹ là: nhìn vào mắt Chúa ở cõi mịt mù, trống không, rất đen đặc.  
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Bởi, Thiên-Chúa không mang theo mình hình-ảnh một “Ông già râu bạc phếch” hoặc 
tượng trưng bằng “Chim Bồ Câu Trắng những bay lượn” hoặc một “Trang thanh-
niên vạm-vỡ” với cơ-bắp đang gánh vác thanh gỗ hình chữ thập, được vẽ đầy trên 
tường/trần đền đài/nhà thờ ở đâu đó, rất trần-tục. Ngài là “quãng không” đen đặc, 
mịt mù ta chỉ thấy được Ngài bằng cặp mắt thân tâm/linh-hồn,  mà thôi.       
 
Để minh-hoạ một cách xác thực hơn, chuyện dài về tình-huống “lặng-thinh là tình đã 
đạt”, tưởng cũng nên kể thêm một truyện kể khác không dài cũng không quá ngắn 
như sau: 
 
“Một đôi trai gái đang cãi nhau trong một tiệm cà-phê và không muốn nhường nhịn 
nhau. Chàng thanh niên bỏ đi trong giận dữ, trong khi cô gái vẫn ở lại một mình, 
khóc lóc.  
 
Cô bực dọc quấy ly trà lạnh. Cô dùng muỗng sắt chà mạnh vào miếng chanh có 
nhiều vỏ. Miếng chanh có vỏ bị chà vào thành ly quá mạnh, nên tiết nước đắng vào 
trong trà của cô. 
 
Cô gái nói với người bán mang cho cô một ly trà với chanh nhưng không có vỏ. 
Người bán nhìn cô gái nhưng không nói gì cả. Anh ta lấy ly trà chanh nghiền nát và 
thay một ly trà chanh có vỏ. 
 
Cô gái nóng giận nói với người bán: “Tôi nói với anh là bỏ vỏ đi, không hiểu tôi nói gì 
sao? 
 
Người bán hàng với cặp mắt sáng, nhìn cô gái thật bình tĩnh và nói: “Đừng nóng 
giận. Sau một lát, vỏ chanh sẽ bị nước ngấm hết mà. Tất cả vị đắng đã tan trong trà 
và sẽ làm nước trà trong lại và rất ngọt. Có phải cô muốn như thế không? Đừng 
nóng giận. Chờ chừng 3 phút thì múi chanh sẽ tan vào trong ly trà. Nếu không, cô sẽ 
làm ly trà thành ly trà đắng.” 
 
Cô gái chưng hửng và cảm động. Cô ta nhìn thẳng vào đôi mắt người bán hàng và 
hỏi: “Vậy thì, cần bao lâu để lấy hết mùi vị từ lát chanh?” 
 
Người bán hàng mỉm cười nói: “Mười hai tiếng. Lát chanh sẽ hoàn toàn phát hết mùi 
vị của nó. Sau mười hai tiếng, cô sẽ có một ly trà chanh tuyệt diệu, nếu cô có thể đợi 
trong mười hai tiếng”. 
 
Người bán hàng ngừng một chút rồi nói tiếp: “Không phải chỉ có trà, nhưng cũng là 
cách để trừ hết những muộn phiền trong đời sống. Nếu cô kiên-nhẫn và chịu-đựng 
trong 12 tiếng, cô sẽ thấy nhiều việc không đến nỗi tồi tệ như cô nghĩ đâu.” 
 
Cô gái hỏi: “Có phải bạn cho tôi ám hiệu không?” 
 
Người bán hàng mỉm cười: “Tôi đang chỉ cho cô cách làm một ly trà chanh. Đó cũng 
là cách sống một cuộc đời đẹp đẽ.” 
 
Cô gái nhìn ngắm ly trà chanh và suy nghĩ: . Sau đó, cô gái về nhà và cố pha một ly 
trà chanh. Cô ta lặng thinh ngắm những lát chanh trong ly trà và kiên-nhẫn chờ kết-
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quả. Cô ta thấy những lát chanh thở và lớn dần trong ly nước trong vắt. Cô ta cảm 
động, vì cô ta có thể cảm-nhận được tâm-hồn của lát chanh đang lớn dần và toả ra. 
Hơn nữa, cô ta kiên-nhẫn chờ trong 12 tiếng đồng hồ. Cô ta nếm ly trà chanh và 
nhận thấy nó ngon nhất trên thế giới. 
 
Cô gái chợt hiểu lý-do tại sao trà chanh nếm rất ngon khi chanh hoàn toàn tan trong 
ly trà. 
 
Tiếng chuông cửa chợt reo lên. Cô gái mở cửa và thấy chàng thanh niên có mặt tại 
đó. Anh ta ôm một bó hoa hồng rất đẹp trên tay. Anh ta thành khẩn “Em tha lỗi cho 
anh nhé.” 
 
Cô gái mỉm cười và anh ta và kéo anh ta vào nhà. Cô ta mời anh ta ly trà chanh và 
nói: “Chúng ta nên cam-kết. Sau này, sau này mặc dầu chúng ta nóng giận chừng 
nào, chúng ta không nên mất bình tĩnh. Chúng ta cần phải bình tĩnh và nghĩ đến ly 
chanh trà.” 
 
“Tại sao chúng ta phải nghĩ đến ly chanh trà?” Chàng thanh-niên hơi khó hiểu. 
Cô gái trả lời: “Vì chúng ta cần phải chờ trong 12 tiếng đồng hồ.” 
 
Từ đó, cô gái ứng-dụng triết-lý này trong đời sống. Cô ta có được hạnh-phúc và vui 
vẻ như chưa từng có trước đây. Cô ta nếm những ly trà chanh tuyệt vời và một đời 
sống tuyệt diệu. Cô ta nhớ đến người bán hàng nói: “Nếu cô cố vắt chanh và trong 
trà chừng 3 phút, cô sẽ thấy trà đắng và nước không trong.” 
 
Đời sống cũng như trà. Bạn phải chờ đợi kiên-nhẫn và cẩn-thận nếm nó. Nó sẽ đem 
lại những giây phút thần-tiên. 
 
Tuy nhiên, đừng chờ thêm nữa. Nếu không , vị của trà chanh sẽ nhạt đi, vì nó đã 
làm quá lâu rồi. Vì thế, trong đời sống bạn không nên chờ hay bắt người khác chờ 
quá lâu. Nếu không, đời sống bạn cũng phai nhạt và nhàm chán.”(Dịch từ 
www.xincheng.net/xs/articles/gb/2008/3/15/42774.htm) 
 
Xem thế thì, trà chanh/cuộc đời cũng sẽ ngọt ngào hoặc đắng chua, cũng tuỳ người 
và tuỳ và tình-huống người đời xử-trí với đắng, cay, mặn ngọt trong cuộc đời. Chí ít, 
là: cảm nhận được sự trống vắng, đen kịt của mọi thứ. 
 
Thế đó, là ý-nghĩa của bài viết trong Tin Mừng và cuộc sống rất hôm nay. Trong tâm 
tình hiên ngang chấp-nhận mọi tình-huống đen kịt một cuộc đời với tất cả sự kiên-
nhẫn và cẩn-thận, đề -nghị bạn/đề-nghị tôi lại sẽ hát nhạc bản ở trên, làm đoạn kết: 
 
“Người ơi khi cố quên là khi lòng nhớ thêm”  
Dòng đời là chuỗi tiếc nhớ  
Mơ vui là lúc ngàn đắng cay ... xé tâm hồn.” 
Tàn đêm tôi khóc khi trời mưa buồn hắt hiu,  
Lòng mình thầm nhớ dĩ vang.  
Đau thương từ lúc vừa bước chân.  
Vào đường yêu,  
Đêm ấy mưa rơi nhiều.  
Giọt mưa tan tác mưa mùa ngâu.  

http://www.xincheng.net/xs/articles/gb/2008/3/15/42774.htm
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Tiễn chân người đi,  
Buồn che đôi mắt thấm ướt khi biệt ly.  
Nghe tim mình giá buốt.  
Hồi còi xé nát không gian,  
Xót thương vô vàn.  
Nhìn theo bóng tàu dần khuất trong màn êm.  
Mùa thu thương nhớ bao lần đi về có đô.  
Mà người còn vắng bóng mãi.  
Hay duyên nồng thắm ngày ấy nay ... đã phai rồi.  
(Anh Bằng – bđd) 
 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Cũng từng thấy nhiều vị đắng  
Không chỉ trong ly trà chanh 
Mà cả cuộc đời. 
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28. “Yêu em như thuở nào”, 
tình yêu còn biên đầy trang giấy,” 

(Nguyễn Trung Cang – Còn Yêu Em Mãi) 
 
(Thư Rôma 5: 5-8) 
 
Đó là quả quyết của người đời, khi người đương yêu nói cho nhau nghe những lời 
đầu tiên đầy ắp những thương yêu, tình-tứ. Còn, dưới đây là lời của người nhà Đạo, 
đã và đang thuyết phục lẫn nhau về tình-yêu, tình người và tình Chúa luôn thương 
yêu hết mọi người: 
 
“Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, 
nhờ Thánh Thần mà Người 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. … 
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.” 
(Thư Rôma 5: 5-8) 
 
Thế đó là thư từ của đấng bậc hiển-thánh quả quyết với những người cùng một 
niềm thương yêu, làm bằng chứng. Bằng chứng qua thư từ, vẫn cứ khô-khan, lan 
man nhiều triết-thuyết có lý có tình. Nhưng mang tính thi-ca như lời thơ còn hát mãi, 
những điều sau đây:  
 
“Yêu em như thuở nào, 
Tình yêu còn đong đầy trang sách. 
Dù biết trái tim đã già,  
Mà những thiết tha chẳng nhòa, 
Tình cũ vẫn nghe ấm nồng,  
Gọi tên nhau lúc cô đơn, 
Để nghe sưởi ấm tâm hồn.  
Em ơi đây tiếng đàn, 
Lời ca dệt ân tình năm tháng,  
Câu ca hay khúc nhạc 
Tình yêu còn đong đầy khao khát,  
Dù có cách xa mỏi mòn, 
Mà những dấu yêu mãi còn,  
Sưởi ấm xác thân héo gầy, 
Tình yêu như gió đem mây,  
Gọi mưa giăng kín khung trời. 
(Nguyễn Trung Cang – bđd) 
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Thi ca/âm-nhạc cũng sâu sắc, thấm-thía tràn đầy tình người ở huyện. Nhưng dẫu 
thế, vẫn không bằng những lời thực tế trong đời sống vui thươi vợ chồng như câu 
chuyện lòng vòng đầy cãi vã, ở bên dưới.  
 
“Truyện rằng: 
  
Trong một buổi nhậu, một ông nhà binh phát biểu: 
-Các ông có biết không?  Mỗi cuối tuần, tôi chở vợ đi chợ.  Tôi đẩy xe theo sau bà cả 
buổi, khi mua đầy xe, tôi hỏi bả “Về chưa?”  
Bả nói:  Ông chở dùm tôi lại chợ X mua một chai nuớc mắm.  
Tôi hỏi: Sao bà không mua ở đây luôn?  
Bả nói:  Ở đây nuớc mắm  $2.99, còn chợ kia chỉ có $2.88. 
Từ chợ nầy đến chợ kia, phải lái xe mất 20 phút, bả quên tính tiền xăng rồi sao?  
Tôi với bả bắt đầu… cãi nhau. 
 
Một ông khác chen vô: 
- Còn tôi, khi đang lái xe, tôi quẹo phải, bả nói sao ông không quẹo trái.  
Tôi chạy nhanh, bả kêu tôi chạy chậm lại.  
Tôi chạy chậm, bả nói ông chạy như rùa bò. 
Tôi nói: Để tôi order hãng Toyota chế cho bà chiếc xe có 2 tay lái để bà khỏi phải lái 
xe bằng miệng.   
Và thế là ... cãi nhau. 
 
Ông nhà bếp lắc đầu và kể câu chuyện ông nghe đuợc như sau: 
Có ông kia lái xe chở bà vợ trên xa lộ quá tốc độ cho phép, bị cảnh sát quay đèn 
chận lại.  
- Cảnh sát hỏi: Ông có biết lỗi gì không?   
Ông chồng chưa kịp trả lời, bà vợ tươm tướp la lên: 
- Tôi đã nói với ông rồi, ông chạy bạt mạng 7, 8 chục miles có ngày bị phạt mà ông 
không chịu nghe! 
Ông chồng  giận dữ la lên: 
- Để tôi lo, bà câm cái mồm bà lại đi! 
Không ngờ ông Cảnh Sát này biết tiếng Việt, liền hỏi bà vợ: 
- Bộ chồng bà ở nhà cũng nạt nộ bà như vậy à? 
Bà vợ liền trả lời: 
- Đâu có .......  Bữa nào ổng uống say, ổng mới la như vậy. 
Thế là ông chồng nhận một lần 2 cái tickets: 1 vượt tốc độ cộng thêm 1 uống ruợu lái 
xe. 
Thế là vợ chồng ..... cãi nhau. 
 
Một ông khác nghe nói nãy giờ, liền nhảy vô: 
Bà ngoại con Tép của tui cũng không thua ai. 
Bả nói : 
- “Sao tôi thấy ông ở Mỹ cả mấy chục năm rồi mà ông không hội nhập đuợc gì hết.” 
Tôi tức quá, trả lời:  
-“Bà không thấy tôi hội nhập sao? Ai cao máu, tôi cũng cao máu, ai cao mỡ, tôi cũng 
cao mỡ, ai tiểu đường, tôi cũng tiểu đường, tôi còn hơn biết bao nhiêu người cái 
bệnh thấp khớp !  Bà còn muốn tôi hội nhập gì nữa?” 
Bà nói:  
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-“Ý tôi muốn nói là ông không biết galant như người Mỹ, mở cửa xe cho vợ, mua bó 
hoa tặng vợ ngày Birthday, ngày Valentine!.....” 
- Trời ơi! Tôi cũng  muốn mở cửa xe cho bà lắm chứ, nhưng sợ người ta nhìn vào, 
người ta nói: “Thân bà cả một đống thịt, cọp ăn 3 ngày không hết, bộ bà bị bịnh bại 
liệt gì mà không mở cửa xe được". Còn birthday của bà, thì tôi mua cho bà 1 bó rau 
muống, 1 bó hành, 1 bó ngò, bà còn muốn gì nữa.? 
Thế là ông bà ngoại của con Tép bắt đầu ....... cãi nhau. 
Một ông nhà văn nãy giờ ngồi trầm ngâm, cười mím chi, chậm rãi kể: 
Có một ông chồng đang đi sau xe chở quan tài của vợ đưa ra nghĩa trang.  
Ông bạn đi gần bên thấy ông này sao cái miệng cứ nhép nhép như đọc kinh.  
Ông bạn tò mò đến gần bên thì nghe ông này không phải đọc kinh mà đang hát! 
Ông bạn hỏi:  
-“Đám tang vợ vui vẻ gì mà ông hát?” 
Ông chồng trả lời:  
-“Từ ngày cưới bả đến giờ, chỉ có hôm nay, tôi đi chung với bả mà không..... cãi 
nhau” 
 
Một ông khác chen vô:.  
Năm rồi, tôi phải vô bệnh viện mổ van tim. Bà vợ buồn rầu ngồi bên than:   
-“Ông ơi, ông mà chết thì tôi cũng chết theo ông” 
Tôi hoảng hồn:  
-“Thôi bà ơi, làm ơn để tôi đi một mình cho thanh thản, khỏi phải đi chung, để khỏi 
phải ..... cãi nhau với bà!”  
 
Thôi thì, chuyện cãi vã suốt ngày và có khi suốt đời giữa người vợ và ông chồng, kể 
mãi không hết. Không hết, tức: chẳng bao giờ hết chuyện “nảy lửa”; nhưng cãi xong, 
hai người lại vẫn cứ yêu nhau và ở mãi suốt đời bên nhau. 
   
Thế đó, là câu chuyện đời thường ở ngoài đời, cũng rất thường. Còn, chuyện của 
nhà Đạo cũng lắm công phu, cũng đầy ý-tứ với ý-từ thần-học, học mãi vẫn cứ quên. 
Thế nên, nay xin kể lại thêm một lần nữa, để bà con xa gần ý-thức mà thực-hiện 
sống đời thực-tế rất thiết yêu. 
 
Chuyện yêu đương, được đấng bậc nhà Đạo biện-luận bằng ngôn-từ và cung-cách 
bài bản Chúa tỏ bày tình Ngài thương ta, như sau: 
 
“Thiên-Chúa tỏ bày tình thương yêu độ lượng của Ngài ngang qua mọi người, thì 
việc ấy không còn mang tính thánh thiêng/huyền nhiệm cách trọn vẹn nữa. Mà, đó 
chỉ là hành xử mang tính xảo thuật đầy kinh ngạc, thôi.  
 
Vấn đề là, làm sao ta nhận ra cách Chúa tỏ bày tình Ngài thương ta, nơi nhiệm tích 
Thánh?  
Việc này chỉ hiểu được khi ta tin và nhận rằng Chúa tỏ cho ta biết qua mặc khải và 
bằng tâm tình người dự đối xử với nhau. Nếu không, người dự Tiệc chỉ ngồi đó 
nghe/nhìn/ca hát cách biếng nhác/thụ động không là phụng vụ. 
 
Thật ra, ta còn thực hiện việc “dọn sạch” cả trong đời của mình nữa. “Dọn sạch” 
cuộc sống ở nhà. Tại sở làm. Với bạn bè và cho bạn bè, như thế mới đúng. Nên, 
“dọn sạch” là việc trước nhất Chúa tỏ cho mọi người biết rõ đường lối Ngài đối xử với 
con người. Nếu nghĩ rằng: việc tiên quyết ta phải làm là: xây dựng đền thờ mà thôi, 
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tức là ta đã lật ngược ưu tiên trên dưới, được sắp đặt. Chúa nhập thể làm người, 
Ngài đâu thực hiện ở chốn thánh thiêng/đền thờ hay hội đường. Nhưng, ở thôn làng 
nhỏ bé có căn phòng bé nhỏ để thú bầy nghỉ ngơi, thế thôi. Nên, “dọn sạch” cuộc 
sống huyền nhiệm qua nghi tiết phụng vụ, là bắt đầu từ nhà.  
 
Làm chuyện lành thánh ở nhà và với người thân, là đã chứng tỏ tình thương yêu của 
Chúa. Làm như thế, tức cử hành nghi tiết phụng vụ rất huyền nhiệm! Ngôn ngữ đời 
thường cho thấy: thật ra không phải như thế hiểu theo cách trọn vẹn. Trên thực tế, ta 
không thể cử hành nghi tiết phụng vụ tại nhà của Chúa mà lại không thực hiện điều 
ấy, ngay nhà mình. Bí tích rửa tội sẽ không long trọng và đủ nghĩa nếu không có tiệc 
mừng sinh nhật ngay sau đó.   
 
Bí tích xá tội ở toà cáo giải, cũng sẽ không mang ý nghĩa thực thụ, nếu ta không 
được người thân thuộc nhà mình cảm thông yêu thương, ngay trước đó, khi sai 
phạm điều gì khó coi. Cũng thế, Tiệc Thánh sẽ không là chuyện thực tế nếu trước 
đó, ở nhà, ta chẳng có gì để ăn. Cũng thế, lễ cưới nhà thờ sẽ không đáng để đôi trẻ 
ký kết sống trăm năm cuộc đời, nếu hai người không thực sự yêu nhau và cưới 
nhau. Cả việc hai vợ chồng mới cưới ôm hôn hoà bình trước mặt mọi người, ở nhà 
thờ, sẽ không còn ý nghĩa nếu cả hai người không thực lòng yêu nhau, ngay tại nhà 
mình. Xức dầu kẻ liệt, sẽ là việc phiền toái rất vô nghĩa nếu không ai chịu ở lại để đỡ 
nâng người bệnh đang cần mọi người đến giúp. 
 
Vậy, cử hành nghi tiết phụng vụ ở nhà thờ để làm gì? Có nghĩa gì?     
Dĩ nhiên, ta vẫn cần nghi thức như thế. Nhưng, có nhiều cách diễn tả tình thương 
của Chúa, mà cuộc sống ở nhà hoặc sinh hoạt nơi làm việc, hoặc nơi bạn bè vui 
chơi, đều giới hạn để ta có thể “cưu mang” tình nồng thắm rất yêu thương. Ta vẫn 
cần khung cảnh lớn rộng hoặc nơi thuận tiện để mọi người trong gia đình cùng đến 
với nhau mà tỏ bày tình thương yêu Chúa uỷ thác. Vẫn cần nơi rộng rãi để thực hiện 
việc ấy cho kết quả. Tuy nhiên, kết quả của nơi chốn lớn rộng như đền đài thánh 
thiêng vẫn tuỳ vào khung cảnh nhỏ bé, ở gia đình trước đã. 
 
Phải chăng những thứ ấy làm ta dễ tỏ bày tình thương yêu với mọi người, và với 
nhau hơn? Làm thế có để cho động thái diễn tả tình thương yêu mật thiết hầu tỏ bày 
thực chất điều Chúa đòi hỏi nơi mỗi người không? Bởi, Chúa vẫn cùng ta sinh hoạt 
trong cuộc sống, ở đời.  
 
Thập niên qua, người Công giáo cũng đổi thay theo chiều hướng tốt. Nhất là chiều 
hướng hiểu rõ nhiệm tích thánh thiêng đối với mình. Có thể, họ không dùng ngôn từ 
chính xác để nói lên điều đó, nhưng thực sự hiểu biết hơn. Có thể, họ không cần ai 
giải thích để có cảm giác giống như thế, ngang qua các đổi thay trong phụng vụ. Có 
thể, các cấp lãnh đạo tôn giáo không mấy thích thú đón nhận họ khi họ làm thế. Tuy 
nhiên, nay mọi người Công giáo làm được việc ấy, đó là chuyện tài tình. 
  
Tham dự Tiệc thánh mỗi tuần, là để nhận lãnh phép lành từ Hội thánh. Ơn ấy, không 
chỉ hoá giải lỗi lầm ta vi phạm mà thôi, nhưng còn là tiến-trình mang đến cho mình 
biểu-hiện của tình thân-thương mật-thiết. Có điều là: để ý một chút, ta sẽ thấy Hội 
thánh nay cũng hơi khác Nước Trời cần có, như dạo trước. Hội thánh phải là hội của 
các thánh biết sống đời lành mạnh, biết khám phá ra Đức Kitô và tin vào Ngài. Hội 
thánh phải nhận chân rằng: nhóm hội rất thánh của mình là chốn đền đài nơi đó mọi 
người sống khác xưa, vì niềm tin và tình thân-thương do niềm tin mang đến. Tin 
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rằng: Chúa vẫn yêu ta và chờ đợi ta yêu Chúa đang hiện diện nơi mỗi người và mọi 
người. 
 
Quả thật, ngày nay Hội thánh vẫn tưởng nhớ ngày Chúa ban ơn lành đến với mọi 
người. Ơn lành và thánh Chúa ban không là thành-phần của một trị-liệu tiểu-tiết, rất 
bán lẻ. Thế nên, cũng đừng tìm cách mua bán/đổi chác mọi thứ để được ơn lành 
Chúa ban. Bởi, Chúa của ta đâu nào ban ơn theo kiểu bán buôn. Nên, ta hãy tỏ bày 
niềm cảm kích biết ơn với nhau và cho nhau nhiều hơn, vì Ngài độ lượng nên mới 
giới thiệu với ta tình Cha yêu thương hết mọi người.” (X. Lm Kevin O’Shea CSsR, 
Lời Chúa Sẻ San nxb Hồng Đức 2014, tr.76-80).0  

 
Biến đổi chính mình để mang yêu thương đến với mọi người, vẫn được thể-hiện qua 
nhiều cách, trong đó có thi-ca/âm nhạc luôn đồng hành với con người vào lúc. Cả 
những lúc ta mang đầy tình tự thương yêu qua ca-từ được hát tiếp như sau: 

 
“Này em hỡi, ta mơ ngày sẽ tới, 
khi tương phùng,  
em khóc cho niềm vui vì hạnh phúc. 
Ngọt hay đắng,  
trong cuộc đời mưa nắng, 
ta luôn cười trong giấc mơ hạnh phúc xưa tuyệt vời. 
Riêng ta nơi núi rừng,  
về đêm càng nghe hồn băng giá, 
câu ca hay khúc nhạc,  
càng thêm sầu cho tình tan nát. 
Dù biết cách xa với đời,  
dù biết thủy chung chẳng rời, 
mà vẫn xót xa tháng ngày,  
chờ ta chi nữa em ơi, 
còn đâu giây phút tuyệt vời “. 
(Nguyễn Trung Cang – bđd) 
 
“Còn đâu giây phút tuyệt vời”, không chỉ là lúc hai người hoặc nhiều người yêu 
đương như những người đương yêu. Thế nhưng, “Ngọt hay đắng, trong cuộc đời 
mưa nắng, ta luôn cười trong giấc mơ hạnh phúc xưa tuyệt vời”. Tuyệt vời hơn, có lẽ 
là chuyện của mọi người đã từng yêu và còn yêu nhau mãi, như được minh-chứng 
qua câu truyện kể ở bên dưới: 
 
“Truyện rằng: 
Thời xửa thời xưa, có ông phú hộ nọ sinh được bốn người con trai. Khi bốn người 
con lớn lên lập gia đình, ông bèn đem một phần gia tài chia cho bốn người con, phần 
còn lại vợ chồng ông giữ để dưỡng già. Mấy năm sau khi vợ ông qua đời, mấy người 
con sợ rằng ông sẽ tìm vợ mới, lúc có con, gia tài này phải chia cho những đứa con 
khác. Chúng bàn với nhau thuyết phục cha, về ở với mình, săn sóc cha thật chu đáo, 
sung sướng; để ông không cảm thấy cô đơn, khỏi cần phải tục huyền. Ðược ít lâu, 
chúng thuyết phục ông phú hộ chia hết tài sản cho chúng. Bùi tai và thấy không cần 
giữ riêng cho mình tài khoản nào, ông đồng ý đem gia tài chia hết cho bốn đứa con. 
Sau đó ông đến ở với đứa con thứ nhất, nhưng đứa con này nghe vợ, chỉ được ít 
hôm, bảo ông đến ở nhà đứa em kế. Cứ như thế, không ở được với đứa con nào. 
Không một đồng xu dính túi, người cha bị bỏ rơi, phải đi khất thực từng nhà. Bấy giờ 
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cây gậy cũng còn có ích hơn là những đứa con. Cây gậy đó có thể giúp ông già xua 
đuổi những con chó, dò dẫm  trên đường, tránh những vũng nước và giúp ông 
những lúc yếu chân sắp ngã. 
  
Câu chuyện này sao giống câu chuyện của một bà mẹ ở Quận Cam.  Sau Tháng Tư 
1975, hai vợ chồng đem một đàn con vượt biển sang Mỹ. Trong nhiều năm, ông bà 
vừa nuôi con khôn lớn, ăn học thành tài, dựng vợ gả chồng cho con, vừa tậu được 
một căn nhà khang trang trong vùng Bolsa. Sau khi người chồng qua đời ít lâu, bà 
vợ được con cái thuyết phục nên bán ngôi nhà đi, chia đều cho các con rồi về ở với 
con cháu cho đỡ cô đơn. Bà nghe theo, và cũng lần lượt ở với nhiều đứa con, chịu 
cảnh bạc đãi và cuối cùng bà quyết định phải rời khỏi nhà những đứa con ấy. May 
thay, trên đất Mỹ, bà già cô đơn này còn có chỗ nương tựa, đó là một món trợ cấp 
nhỏ và ngôi nhà “housing;” mà chính phủ đã đành cho bà. Nếu ở một xứ sở khác, 
chắc bà cũng cần đến một cây gậy. 
 
Những đứa con mua nhà mới có thể đã không tính đến một chỗ cho cha mẹ già khi 
xế bóng, nhưng tôi biết nhiều bậc cha mẹ khi luống tuổi, con cái lập gia đình đi xa cả 
rồi, mà vẫn giữ cái nhà cũ nhiều phòng, với ý nghĩ dành cho con lúc trở về thăm 
viếng. Tôi có một người bạn được con trai bảo lãnh sang Mỹ, nhưng chỉ ít lâu sau cô 
con dâu muốn chồng bán căn nhà đang ở và đi mua lại một cái nhà nhỏ hơn, lấy lý 
do để tiết kiệm cũng là lý do để cha mẹ chồng phải dọn ra. 
  
Cha mẹ đối với con lúc nào cũng hết lòng. Mẹ có thể lăn vào lửa để cứu con, cha có 
thể đổ mồ hôi nhọc nhằn; để đứa con có được một nụ cười hạnh phúc, nhưng những 
đứa con, khi đã có gia đình riêng của mình, không giữ được sự chăm sóc, lo lắng 
cho đời sống của cha mẹ. Người mẹ nào cũng mỗi đêm kéo chăn đắp cho con, sờ 
trán con, hạnh phúc theo từng nụ cười của con, nhưng bây giờ con ở xa, thời giờ 
dùng để gọi điện thoại về thăm cha mẹ đôi khi cũng hiếm hoi. 
 
Ông Chu Dung Cơ nói về mối liên hệ giữa cha mẹ già và con cái: 
“Cha mẹ thương con là vô hạn, con thương cha mẹ là có hạn. Con bệnh cha mẹ 
buồn lo. Cha mẹ bệnh con đến nhòm một cái, hỏi vài câu thấy thế là đủ; rồi rút lui 
êm ả. Con tiêu tiền của cha mẹ thoải mái, cha mẹ tiêu tiền của con chẳng dễ chút 
nào. Nhà của cha mẹ là của con. Nhà của con không phải là nhà cha mẹ. Ốm đau 
trông cậy vào ai? Nếu ốm đau dai dẳng có đứa con hiếu thảo nào ở bên giường đâu 
(cứu bệnh sàng tiền vô hiếu tử)”. Và lời khuyên đối với các bậc cha mẹ là: “Khác 
nhau là như vậy! Người hiểu đời coi việc lo cho con là nghĩa vụ, là niềm vui không 
mong báo đáp. Chờ báo đáp là tự làm khổ mình” 
 
Nhiều người con cũng có nuôi cha mẹ. Luận Ngữ chép, Tử Du hỏi về đạo hiếu. 
Khổng Tử đáp: “Ngày nay người ta cho rằng nuôi cha mẹ là hiếu, ngay cả đến chó 
ngựa kia, người ta cũng nuôi, nhưng nếu nuôi mà không kính hiếu cha mẹ; thì có 
khác chi!”  Người già không khác những đứa trẻ, nhiều khi hay tủi thân, hờn dỗi và 
dễ phiền muộn, con cái có thể cho cha mẹ ăn uống, hầu hạ cha mẹ khuya sớm, 
nhưng rất khó biết đến nỗi buồn của cha mẹ lúc về già. 
 
Người thợ hớt tóc cho tôi biết về con cái của ông, cả hai đứa con đều có nhà riêng, 
cùng ở trong quận Cam, nhưng không mấy khi chúng điện thoại hỏi thăm ông. 
Tháng trước, ông bệnh, nằm nhà một tuần lễ; mà cũng chẳng đứa con nào ghé qua 
thăm.. Ông nói thêm: “ Chỉ trừ lúc nào chúng cần nhờ đến ông việc gì đó ”, và buồn 

http://www.thukhoahuan.com/index.php/su-tm/19801-bu-n-cho-cai-tu-i-gia
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bã kết luận: “Ở Mỹ này, có chín đứa con, cha mẹ già bệnh cũng phải vào viện dưỡng 
lão thôi!” 
 
Tuy vậy, viện dưỡng lão ở Âu Mỹ  mang tiếng là văn minh, hiện đại, nhưng liệu rằng 
đây có phải là nơi yên ổn cho những ngày cuối cùng của tuổi già không? Tại các 
viện dưỡng lão trên đất Mỹ mỗi năm có hàng chục nghìn trường hợp khiếu nại vì 
cách đối xử của nhân viên như bỏ bê, đánh đập, đại tiểu tiện, ói mửa mà không dọn 
dẹp, không cho uống nước, tệ hại nhất là đối với những bệnh nhân bị lẫn. Năm 
ngoái, phúc trình của Bộ Y Tế tiểu bang Minnesota Hoa Kỳ cho thấy chỉ trong vòng 5 
tháng đã có 15 trường hợp bệnh nhân mất trí nhớ bị hành hạ, trong đó có những vụ 
như bị chọc ghẹo liên tục, bị nhổ nước bọt vào miệng. Phải chăng nhà dưỡng lão, 
chặng cuối đời của người già là chốn địa ngục có thật trên trần gian như thế! 
 
Vậy thì con cái có hiếu tâm, xin cầu nguyện cho các đấng sinh thành sớm ra đi trước 
khi họ trở thành những người mất trí lú lẫn, nằm suốt ngày một chỗ, tiêu tiểu không 
kiểm soát được. Thấy cha mẹ lớn tuổi mà còn minh mẫn, mạnh khỏe nên mừng, mà 
thấy cha mẹ ra đi nhẹ nhàng, trước khi phải chịu những cảnh đau lòng của tuổi già 
lại càng mừng hơn. 
 
Tuy vậy, rất nhiều gia đình người Việt trên xứ người có được niềm an ủi là họ có 
những đứa con Việt Nam, nhất là những đứa con của một gia đình nghèo khó, lớn 
lên trong chiến tranh và thông cảm được nỗi thiệt thòi bất hạnh của cha mẹ. (Nguồn 
Internet -Nắng Cali sưu tầm) 
 
Sự thực ở đời, đôi khi là như thế. Nhưng không phải chỉ như thế. Có nhiều trường-
hợp cũng không đến nỗi nào, tùy cách người đời xử sự với nhau, mà thôi. Nói cho 
cùng, các cụ xưa nay đều hay nói chữ, cứ bảo rằng: “Mặn này, cho bõ nhạt ngày 
xưa.” Ý-nghĩa của câu nói, có thích hợp với tôi và với bạn hay không, cũng tùy mỗi 
người và mọi người. Hãy cứ nhìn vào mình và vào người khác, để rồi sẽ có một 
nhân-sinh-quan thích hợp với chính mình. 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Cũng đang trải qua 
Những tháng ngày dài 
Cuối cuộc đời.   
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29. “Hoa phượng rơi đón mùa Thu tới.” 
Màu lưu luyến nhớ quá, Thu ơi. 

Ngàn phượng rơi bay vương tóc tôi, 
Xác tươi màu pháo vui, tiễn em chiều năm ấy.” 

(Nguyễn Văn Đông – Sắc Hoa Màu Nhớ) 
 
(Mt 7: 6) 
 
À thì ra, “sắc hoa màu nhớ” ở đây, lại là sắc màu phượng vĩ rất “đỏ thắm” gợi nhớ 
nỗi niềm xa xưa, của ai đó phải chăng chỉ mỗi tác giả? Nỗi niềm ấy, còn được thu 
gọn bằng những ca-từ như sau: 
 
“Xưa từ Khu chiến về thăm xóm. 
Ngàn xác pháo lấp ánh sao hôm. 
Chiều hành quân nay qua lối xưa, 
Giữa một chiều gió mưa,  
xác hoa hồng mênh mông. 
 
Đời tôi quân nhân, 
chút tình riêng gởi núi sông,  
yêu màu gợi niềm thủy chung. 
Nhưng rồi vẫn nhớ một trời, vẫn nhớ đời đời,  
phượng rơi như rơi trong lòng tôi. 
 
Thu vừa sang sắc hồng tô lối. 
Tình Thu thắm thiết quá Thu ơi! 
Nhìn màu hoa xưa tan tác rơi, 
nhớ muôn vàn nhớ ơi,  
hát trong màu hoa nhớ. 
 
Tôi lại đi giữa trời sương gió. 
Màu hoa thắm vẫn sống trong tôi. 
Chiều Thu sau không qua lối xưa, 
để đừng nhìn gió mưa,  
xác hoa hồng mênh mông.” 
(Nguyễn Văn Đông – bđd) 
 
À thì ra, nỗi nhớ/niềm riêng của người viết nhạc rất quân-nhân, lại là nỗi niềm nhung 
nhớ của người nghe, lẫn ca sĩ ở quê nhà rất mượt mà, mỗi thế thôi. 
  
Thơ văn, âm nhạc, nay thì như thế, rất rối bời. Còn rối tơi bời hơn, lại là chuyện Đạo 
trong đời hoặc chuyện đời trong Đạo như có lời hỏi han cùng thắc mắc, rất như sau:  
 
“Thưa Cha, 
Con có người bạn hiểu biết cũng khá nhiều, nên cô vẫn trích-dẫn rành rọt tên tuổi 
các Giáo-hoàng cùng bậc hiển-thánh dễ như chơi. Nhưng, có điều trớ trêu là cô cứ 
nhất quyết bảo rằng: chốn trời cao trên thiên-quốc, chẳng bao giờ có sự hiện-diện 
của người đạo Hồi, Do-thái-giáo hoặc Thệ Phản nào hết.  
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Cô ta nói thế, là bởi vì có lần Giáo-hội dạy mọi người rằng: ngoài Đạo Công giáo ra, 
không ai được cứu-rỗi hết. Nói thế có đúng không, xin cha cho biết để con còn 
chuẩn bị mà tranh-luận với người này. Cảm ơn cha.” (Câu hỏi của một người không 
ghi danh tánh hoặc xuất xứ)  
 
Khẳng-định trên, thiết nghĩ cũng chẳng cần phải ghi xuất-xứ hoặc xác-nhận 
danh/tánh của ai đó. Bởi, điều ấy cũng không cần-thiết cho lắm? Chỉ cần một điều 
là: coi xem đấng bậc vị vọng thuộc Giáo-phận Sydney trả lời ra sao cho đúng phép, 
kẻo mất lòng bạn đạo, cũng không nên.  
 
Vậy, nay mời bạn/mời tôi, ta hãy để tai nghe đấng bậc nhà Đạo Sydney trả lời/trả 
vốn thế nào. Và đây, là lời Đức ngài bảo ban: 
 
“Phán-quyết trên, vẫn cứ bảo: “Ngoài Hội-thánh ra, chẳng nơi nào có được ơn cứu-
độ hết. Câu nói này khiến ta nên quay về thời tiên-khởi, khi mọi người được dạy-dỗ 
rất nhiều lời, hệt như thế. Tuy vậy, thiết tưởng cũng nên hiểu cho thấu-đáo ý-nghĩa 
câu nói này; bằng không, sẽ đi đến kết-luận triệt-để như bạn của anh/chị vẫn quan-
niệm: chỉ người Công-giáo mới vào được thiên-đàng, thôi.  
 
Các thánh tổ phụ xưa cũng có đấng từng quyết như thế, như thánh Fulgentius ở 
Ruspe năm 500 chẳng hạn, từng quyết rằng: “Không chỉ mỗi người ngoại đạo thôi, 
mà cả người theo Do-thái-giáo cùng bè rối và đám người theo giáo-phái ly-khai, nếu 
kết thúc sự sống ngoài Hội thánh Công giáo, cũng đều rơi vào chốn hoả hào, rất 
miên-trường.” (X. Niềm tin gửi ông Phêrô đoạn 38 câu 81)    
 
Đối với các Giáo Hoàng, thì: năm 1441, Đức Eugêniô IV khi ngài sáng-tác bài vịnh-
ca “Cantate Domino” (Hãy cất tiếng ngợi-khen Chúa) cũng đã sử-dụng từ-vựng như 
thánh Fulgentius từng bảo, nghĩa là: ngài cũng đã đưa ra một định-nghĩa không hề 
sai lầm mà bảo: 
  
“Hội-thánh La Mã tin-tưởng, tuyên-xưng và rao-giảng cách vững-chắc rằng: ngoài 
Hội-thánh Công-giáo ra, không chỉ có người ngoài Đạo mà thôi, mà cả những người 
theo Do-thái-giáo và giáo-phái ly-khai cũng không thể chung-hưởng đời sống vĩnh-
cửu được, mà là: tất cả đều đi vào chốn hoả-hào vĩnh-hằng như Kinh thánh có nói: 
“Quân bị nguyền rủa kia, hãy đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn 

cho Ác Quỷ và các sứ-thần của chúng” (Mt 25: 41) phi trừ trước khi chết, những 
người như thế đã kịp gia-nhập Hội-thánh Chúa rồi. 
 
Bất cứ ai đọc đoạn trên, cũng sẽ tin rằng: không một người Hồi giáo, Do-thái-giáo 
hoặc Thệ Phản nào lại được phép vào chốn thiên-đàng, duy có người Công-giáo là 
được ở nơi đó, mà thôi. Tuy nhiên, điều này còn có nghĩa: phần đông mọi người trên 
trần-thế, đều sa xuống hoả-ngục hết. Chính Kinh thánh, ngang qua lời thánh Phaolô 
từng xác-nhận ở thư thứ nhất gửi môn-đệ Timôthê, cũng từng viết:  
 
“Đó là điều tốt và đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn cho mọi 
người được cứu-rỗi mà nhận biết chân lý. Thật vậy, chỉ có Chúa, Đấng Trung gian 
giữa Thiên Chúa và loài người: là Đức Kitô Giêsu, Đấng đã tự-hiến làm giá chuộc 
hết mọi người. Điều này đã được chứng thực vào đúng thời, đúng buổi.” (1Tim 2: 4) 
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Tuy nhiên, có câu hỏi rằng: ta hiểu xác-quyết của Hội-thánh thế nào, khi các ngài nói 
câu ấy? Quả thật, ta nên hiểu ý-nghĩa câu này qua ánh-sáng chiếu dọi của truyền-
thống Giáo-hội, khi các ngài cho rằng: mọi người tuỳ-thuộc vào Hội-thánh, không chỉ 
ngang qua phép rửa bằng nước mà thôi, nhưng còn qua thanh-tẩy bằng những ước-
ao nữa.  
 
Niềm ao-ước này vẫn rành rành ra đó, như trường-hợp tân-tòng chuẩn-bị đi vào Hội-
thánh Chúa, hoặc theo cách mặc-nhiên như trường-hợp những người có thành-
tâm/thiện-ý quyết phấn-đấu tạo cuộc sống tốt lành mà tuân theo ý Chúa khi thông-
hiểu điều này. 
 
Thế kỷ thứ hai, thánh Justinô nói về Hội-thánh, từng quyết rằng: “Nhũng ai hành-xử 
rập theo điều tốt lành/hạnh-đạo được dạy-dỗ theo cách phổ-cập, tự-nhiên và vĩnh-
cửu, rất đẹp lòng Chúa mọi đàng được Chúa Kitô cứu-rỗi… như những người công-
chính sống trước họ.” (X. Đối thoại với Tryphon, đoạn 45). 
 
Giáo-huấn trên,từng được Đức Thánh Cha công-khai tuyên-bố khi ngài đáp trả các 
sai lầm của Lm Leonard Feeney, SJ là giáo-sư thần-học từng dạy tại Boston College 
và đồng thời làm Tuyên-uý Trung Tâm Bênêđíchtô ở Đại học Harvard từ năm 1945 
trở về sau. Chính Lm Feeney lại đã nói từng chữ theo nghĩa đen và dạy là: ngoài 
Hội-thánh Công-giáo ra, vẫn không có ơn cứu-độ và chỉ những người Công-giáo mới 
được vào chốn thiên-đàng thôi.  
 
Nhằm làm sáng tỏ giáo-huấn Hội-thánh Công-giáo, Toà thánh La Mã, với sự chuẩn-
thuận của Đức Piô 11, đã chính-thức gửi thư cho Tổng Giám mục thành Boston là 
Hồng y Richard Cushing hôm 8 tháng 8 năm 1949, nói rằng: “Để được cứu-rỗi, 
không phải lúc nào cũng buộc mọi người phải gia-nhập Hội-thánh cách thiết-thực 
làm thành-viên, nhưng ít ra người ấy cũng cần thông phần kết-hợp với Hội-thánh 
bằng những khát-khao, ao-ước rất mãnh-liệt.  
 
Tuy nhiên, niềm ao-ước này cần phải công khai tỏ rõ như hành-xử của tân-tòng khi 
có người nào đó hoàn toàn chẳng biết rằng: Thiên-Chúa cũng chấp-nhận ao-ước ẩn-
chìm, bởi điều đó hàm-ngụ hành-xử tốt lành đầy tự-do của linh-hồn; nhờ vậy người 
ấy ước sao cho ý muốn của mình phù-hợp với ý-định của Thiên-Chúa. 
 
Giáo-huấn đây, được Công Đồng Vatican II long-trọng tuyên-bố bằng lời lẽ như sau: 
“Những ai vốn  không do ý định của chính mình, không am-tường Tin Mừng của Đức 
Kitô hoặc Hội thánh của Chúa, nhưng vẫn tìm kiếm Thiên-Chúa bằng tâm can thành-
thật và bị đánh động bởi ân-huệ Chúa ban, vẫn tìm cách hành-xử để thực-hiện ý-
định của Chúa, nhờ lương-tâm mình chỉ-thị, thì những người như thế cũng đạt ơn 
cứu-rỗi đời đời, nữa.” (Hiến Chế Ánh Sáng Muôn Dân đoạn 16) 
 
Thành thử, khi mọi người chúng ta đạt chốn thiên-đàng –và ta cũng nên nguyện-cầu 
sao đạt được điều ấy-- cũng sẽ gặp được không chỉ mỗi người Công Giáo thôi, mà là 
tất cả những người thuộc mọi đạo-giáo từng sống và chết đi một cách tốt lành/hạnh-
đạo, có ơn Chúa giúp đỡ, vẫn tìm cách hoàn-thành ý-định của Chúa. Tạ ơn Chúa đã 
phú-ban những chuyện như thế.” (X. Lm John Flader, Can non-Catholics be saved, 
or will they ‘go into the eternal fire’? The Catholic Weekley 12/4/2015, tr. 22)  
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Trên đây, là câu đáp trả của “đấng bậc nhà Đạo” người Công giáo. Và dưới đây, lại 
là ý-nghĩ rất vô-thường và cũng bình-thường của người ngoài Đạo, có cùng tâm-
linh/tình-tự như Đạo mình. Tâm và tình, vẫn bình bình như truyện kể gọi là “Cây lá 
chuyển mùa” sau đây: 
 
“Bà Darlene Cohen, một vị giáo thọ của thiền viện San Francisco Zen Center, có 
chia sẻ như sau về những biến đổi của cuộc sống. 
 
“Ba tôi, qua đời với chứng bệnh ung thư ruột già. Có lần trong lúc bị hành hạ với căn 
bệnh, ông quay sang bảo tôi, ‘Nhớ đừng bao giờ già nghe con!’ Câu nói ấy của ông 
mỉa mai ở điều là: làm như người ta có thể tránh được tuổi già vậy. Ba tôi thì lúc nào 
cũng thường hay tự châm biếm cái tuổi già của mình, ông nói ‘Ba già lắm rồi, Ba 
quen biết với cả cha mẹ của Thượng Đế!’ 
 
Khi tôi được 28 tuổi, tôi tìm đến thiền viện San Francisco Zen Center với một ý định 
duy nhất: để bước vào cảnh giới an lạc tuyệt vời của Niết bàn, và rồi sẽ không bao 
giờ bước ra nữa. Và tôi dự định là sau khi đạt được niềm an vui vĩnh cửu ấy rồi, tôi 
sẽ rời bỏ tu viện chán ngắt ấy, để làm một cái gì đó với cuộc đời mình, ví dụ như mở 
trường thiền, dạy giáo lý, giúp tham vấn… tôi sẽ tự tại đến đi mà chẳng có chút gì là 
bận tâm với cuộc đời. 
 
Nhưng tôi lại không ngờ sự buồn chán trong đời sống ở tu viện đã giúp tôi khám phá 
lại được chính mình sâu sắc hơn, khiến tôi không còn muốn làm một điều gì khác 
hơn nữa. Và cuối cùng, tôi đã ở lại và sống trong thiền viện Zen Center trong suốt 
một thời gian dài. Bây giờ nhìn lại tôi mới thấy rằng, nhờ bỏ đi cái ý định hấp tấp 
‘đánh rồi chạy’ ban đầu ấy, mà tôi cũng đã ngẫu nhiên dùng một phần lớn cuộc đời 
mình để chuẩn bị cho: bệnh, lão và tử. 
 
Khoảng vài năm trước đây, tôi bắt đầu nhận thấy rằng, mỗi khi nhìn mùa xuân đến, 
tự nhiên tôi cũng có một cảm giác sầu muộn, tiếc nuối nhẹ nhàng nơi lồng ngực, như 
mỗi khi tôi nhìn ánh nắng chiều vàng óng trên những chiếc lá bắt đầu đổi màu, báo 
hiệu sự chấm dứt của một mùa hè.  
 
Tôi ghi nhận điều này với một chút mâu thuẫn trong lòng: một mặt tôi cảm thấy hạnh 
phúc vì vẻ đẹp thiên nhiên đã giúp tôi dừng lại, bước ra khỏi những bận rộn của 
cuộc sống hằng ngày, nhưng một mặt tôi lại cảm thấy có chút gì buồn lo trong sự đột 
nhiên chú ý đến những thay đổi của ngày tháng. 
 
Tại sao bây giờ tôi lại có những cảm xúc như thế này? Tôi đoán có lẽ tôi bắt đầu ý 
thức được rằng, cũng sẽ chẳng còn bao nhiêu những mùa xuân xanh lá và mùa thu 
rực rở nữa, để làm cho tôi dừng lại trên con đường nhỏ mình đi?  
 
Rồi còn có bao nhiêu lần mà tôi sẽ bước ra khỏi những buồn lo của mình, khi dừng 
lại và ngửi mùi hương phảng phất trong không gian lành lạnh khi trời bắt đầu vào 
đông? Tôi có chia sẻ những cảm nghĩ riêng tư này với một vị giáo thọ trong khóa tu 
vừa qua, bà ta nói: ‘Phải rồi, thân này của ta hiểu được giáo lý vô thường sâu sắc 
hơn ai hết.’ ” 
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Bây giờ đang bắt đầu vào mùa hè, nhưng tôi cũng đã thấy bóng dáng của mùa thu 
đang về. Tôi không biết một chiếc lá bắt đầu “thu” từ lúc nào, chỉ biết một buổi sáng 
thức dậy nhìn sang khu rừng cạnh nhà, thấy toàn màu sắc.  
 
Và trong cuộc đời cũng vậy, chúng ta bắt đầu biết là mình “già” khi nào bạn hả? Khi 
nhìn đứa con của mình ra trường, đi làm, lập gia đình; hoặc khi thấy người chủ mới 
trong công ty, vị bác sĩ khám cho ta, người thầy trong lớp… chỉ đáng tuổi con cháu 
mình thôi. 
 
Ở vùng tôi ở không gian rất đẹp khi những chiếc lá bắt đầu đổi màu. Tôi thích được 
đi dưới những cơn mưa của màu sắc, có tiếng gió lùa những chiếc lá khô chạy đuổi 
nhau lào xào trên mặt đường cuốn theo mỗi bước chân.  
 
Vòm cây bóng mát che ngang trên con đường nhỏ mình đi có muôn màu lá. Mỗi tờ 
lá cũng có một mùi thơm riêng của nó! Bạn có tưởng tượng được trên vũ trụ này có 
biết bao nhiêu là màu vàng khác nhau không? Biết bao nhiêu lá những là màu cam, 
màu tím, màu đỏ khác nhau không? Một ngày ngồi yên trong rừng, ta có thể thấy và 
nghe được tiếng trời đất giao mùa. 
 
Khi đến một tuổi mà ta chợt ý thức rằng “cũng sẽ chẳng còn bao nhiêu những mùa 
xuân xanh lá và mùa thu rực-rỡ nữa, để làm cho tôi dừng lại trên con đường nhỏ 
mình đi”, thì ta cũng bắt đầu hiểu được những gì mình thật sự có chỉ là giây phút này 
mà thôi, ngoài ra không còn gì khác hơn nữa. Ta cũng biết được rằng, mình không 
bao giờ nắm bắt được một điều gì hết, chúng sẽ xảy ra và rồi sẽ qua đi, dù ta có 
mong cầu hay ghét bỏ. 
 
Có lẽ cái Tôi của mình cũng không còn cứng nhắc như xưa, ta dễ tiếp nhận và sống 
thật với những gì xảy ra hơn. Và tôi cũng trải nghiệm rằng, trong cuộc đời, những lời 
nói dầu hay đẹp đến đâu cũng không có giá trị bằng cách ta đối xử với nhau: rằng 
sự cố chấp là gốc rễ của mọi thứ khổ đau, và biết xả buông là cánh cửa của hạnh 
phúc.” (Truyện kể trích từ điện thư trên mạng, vừa nhận được). 
 
Thật ra, vấn đề ở đây, không phải để tôi và bạn, bàn về tuổi già hoặc tuổi trẻ thiếu 
sắc màu tươi mát của thời thơ ấ, mà là nhận-định cách sao đó để còn sống những 
tháng ngày dài không giống xưa. Lại nữa, cũng nên tham-khảo lập-trường cũng rất 
Đạo nơi lời phát-biểu của bậc thày ở đây đó, những bảo rằng: 
 
“Tin Mừng luôn xác-nhận rằng Lòng Thương Xót của Đức Chúa vẫn trải dài nơi mọi 
người; cả những người biết tin, yêu và phó thác mà chẳng cần hỏi người ấy là ai. Ở 
trong hay ở ngoài Giáo-hội, cũng không cần biết người ấy hiện giờ ở đâu? Bên Tây 
hay bên Tàu? Nhất nhất đều quyết một điều phản ánh Lòng Chúa vẫn xót thương 
hết mọi người. 
 
Dưới cặp mắt của Chúa, không ai bị coi là “Lũ chó con” hoặc “heo/lợn yếu kém”, ở 
tầng dưới. Mảnh vụn thức ăn rơi rớt từ Tiệc bàn của người chủ, chính là Lời của 
Chúa. Là, Tình Thương Yêu Ngài ban phát cho mọi người không phân biệt lớn/bé, 
già/trẻ, da trắng hay da màu, đều nhận được…” (X. Frank Doyle SJ, Suy Niệm Lời 
Ngài năm A, nxb Tôn giáo 2012, tr. 163) 
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Và: 
 
“Có quá nhiều khác biệt giữa các nhóm/phái, giáo-hội ở khắp nơi. Có người lại cứ 
tin, là: các khác biệt này có thể được hoá-giải. Và, mọi người đều ao-ước, nguyện-
cầu cho tính hiệp-nhất; và, ai ai cũng đợi chờ ngày ấy mau đến…”  (Bản Tin Giáo xứ 
Fairfield Chúa Nhật Thứ 5 Phục Sinh năm A, 14/5/2017) 
 
Và, Lòng Chúa thương xót được thể-hiện qua câu nói rất mạnh của Đấng Thánh 
Hiền, rằng: 
 
“Của thánh, đừng quăng cho chó;  
ngọc trai, chớ liệng cho heo,  
kẻo chúng giày đạp dưới chân,  
rồi còn quay lại cắn xé anh em.” 
(Mt 7: 6) 

 
Vấn-đề còn lại sẽ là: cuộc đời người, không chỉ đẹp ở thời quá-khứ hoặc tương lai, 
nhưng còn là những tháng ngày trong cuộc đời ngắn ngủi, rất hôm nay.  
 
Đúng thế. Hôm nay, lại chính là những “sắc hoa màu nhớ” rất đáng ghi trong đời 
người, rất thức thời và hợp thời. Và, cũng đoạn-trường cùng miên-trường, hoặc 
vĩnh-hằng tình thân thương mến mộ, rất bình-thường bậc trung, thôi. 
 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Suy tư nghĩ ngợi  
cũng đã nhiều 
về sắc hoa màu nhớ 
rất thiên-thu.       
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30. “Ngày xưa ngày xửa ngày xưa” 
Chiều mơ chiều nắng đẹp khoe mầu tơ 

Hai đứa mình còn trẻ thơ 
Rủ nhau ngồi ngưỡng cửa chơi thẩn thơ.” 

(Phạm Duy – Quán Bên Đường) 
 
(Gioan 6: 45-46) 
Quán xá bên đường, đâu kể gì ngày xửa ngày xưa. Quán xá hôm nay, ở nhiều 
nơi/nhiều chốn, rất bên đường. Chỉ câu hát “mái tóc bánh bèo” hoặc “da mét vì 
nghèo” được cất thành tiếng vào buổi Hát Cho Nhau Nghe hôm 18/11/2017 ở 
Sydney, mới thành chuyện. Chuyện hôm nay, hay ngày xưa cũng đều có những 
tình-tự như sau: 
 
“À a a nhớ nhớ em còn mái tóc bánh bèo 
À a a nhớ má chưa hồng da mét vì em nghèo 
Đầu anh còn húi trọc, còn húi trọc 
Khét nắng hôi trâu thèm đi học, thèm đi học 
Thèm đi học... 
Em cầm một củ khoai 
Ghé răng cạp vỏ rơi 
Xong rồi mình chia đôi 
Khoai sùng này lượm mót 
Sao ngọt lại ngọt ghê 
Giờ đây kỷ niệm ngày xưa 
Giờ đây cảnh cũ chìm xa mù khơi 
Gặp nhau một chiều lạnh mưa 
Nhìn nhau quần áo bảnh bao mừng sao. 
Nhìn em còn xinh còn tươi 
Đời em tưởng đâu là vui 
Nhà em phải chăng là đây 
Dè đâu chẳng may là quán 
Em bẹo hình hài đem bán 
Rồi em hỏi anh: làm chi 
Cầm bút để viết ngày đêm, viết gì 
Đời thối phải nói là thơm 
Ngòi bút là chiếc cần câu miếng cơm.” 
(Phạm Duy – bđd) 
 
Ngày xưa hay hôm nay, vẫn còn những câu những kéo rất mê hồn, như con người 
vào mọi thời. Và, con người hôm nay lại sẽ hỏi những câu hơi ngớ ngẩn để rồi câu 
trả lời cũng không ngẩn ngơ/ngơ ngẩn, rằng:   
 
“Em hỏi nghệ thuật là chi. 
Là đui, là điếc, là câm mà đi. 
Nhìn nhau lặng lẽ nhìn nhau. 
Nào có ai đánh mà sao lòng đau. 
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Bánh ngọt cùng mời ăn. 
Nhớ chăng củ khoai ngon. 
Bánh tươm vàng như nắng. 
Bánh này mình chưa cắn. 
Sao mà miệng cay đắng. 
Rồi xin một nụ cười thôi. 
Cười ư?  
Anh đã vùi quên nụ cười. 
Thì xin vài giọt lệ rơi. 
Lệ em cạn đã từ lâu, người ơi. 
Trước khi từ giã hỏi nhau  
buồn hay là vui. 
Thì cứ hỏi ngay cuộc đời... 
(Phạm Duy – bđd) 
 
Đó là chuyện xảy ra ở ngoài đời. Một đời rất thơ, văn, nghệ thuật, rất đẹp. Còn, 
chuyện xảy đến với nhà Đạo, lại cũng có những điều khá lơ mơ, vẩn vơ như câu 
hỏi/đáp với đấng bậc ở Sydney, rằng: 
 
“Thưa Cha,  
Nhìn vào giáo-huấn của Đạo mình, con thấy rằng bất cứ ai thuộc bất kỳ tôn-giáo nào 
cũng đều được cứu vớt hết. Vậy thì, làm người Công giáo có gì lợi lộc hơn những 
người thuộc các Đạo khác, không? Phải chăng làm Phật tử, tín-đồ Ấn-giáo hoặc 
người Thệ Phản có dễ hơn không là bởi vì niềm tin trong Đạo của chúng ta đòi hỏi 
nhiều thứ hơn các Đạo khác chứ, phải không thưa Cha?” (Lại vẫn là câu hỏi nghe 
khá quen của một người)  
 
Bảo rằng đây là “câu hỏi nghe khá quen của một người” hay nhiều người, thiết 
tưởng đó vẫn là những câu nhiều người hỏi, cần có giải đáp trung thực, và sâu sắc. 
Đấng bậc trả lời câu hỏi này, hôm nay, dù có sâu sắc/chắc nịch  hay không, vẫn là 
đấng bậc ở Sydney vị vọng không ngại ngùng một vương-vấn hoặc khúc-mắc nào 
hết. Và, đấng bậc hôm nay, lại đã đáp trả như thế này: 
 
“Vấn-đề không phải là làm sao tìm cho ra một đạo-giáo nào khả dĩ có ít đòi hỏi gửi 
đến thành-viên đạo-hữu của mình, mà thôi đâu. Các đạo-giáo tương-tự vẫn ở đây 
đó, rất không xa.  
 
Vấn-đề ở đây, là bảo rằng: ta cũng nên tìm cho ra một đạo-giáo đến từ chính Thiên-
Chúa và đạo-giáo này phải răn dạy qua tư-cách và thẩm-quyền thánh-thiêng con 
đường dẫn đến thiên-quốc. Thật ra, ta chỉ có duy nhất một đạo như thế mà thôi; và 
đây là thứ Đạo được chính Đức Giêsu tặng ban cho ta, là Hội thánh rất Công giáo. 
 
Vâng. Chính thế. Hội thánh ta cũng từng đưa ra các đòi hỏi tương-tự gửi đến với 
chúng ta, nhưng đồng thời các đấng cũng tặng ban cho ta mọi giùm giúp/hỗ trợ ta 
cần đến ngõ hầu sống thực các đòi hỏi ấy. Hội thánh kỳ-vọng là ta tham-dự thánh lễ 
ngày Chúa Nhật và lễ các đấng thánh này khác hầu tuân-giữ ngày/mùa sám-hối mà 
thương-yêu người đồng-loại như chính mình; tôn-kính sự sống của hài nhi chưa sinh 
không bằng hành-xử phá thai, nhưng trung-thành trong hành-xử cho phải lẽ với 
người phối-ngẫu của mình, đến hơi thở cuối cùng.  
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Đành rằng, điều này càng làm cho cuộc sống của ta thêm bận-rộn. Thế nhưng, đó 
chính là con đường, là sự thật và là sự sống dẫn dắt ta đến hạnh-phúc ở nơi đây, 
trong hiện tại và mai ngày.  
 
Hơn nữa, giáo-huấn của Hội-thánh ta còn dạy về các vấn-đề, như: phá thai, an-tử và 
tính keo sơn, trường-tồn của hôn-nhân không là những gì được các Giáo hoàng 
hoặc Công đồng thời Trung-cổ kỳ vọng, và rồi áp-đặt lên ta, từ đó đến thiên-thu. Đó 
là giáo-huấn đặt nền-tảng trên luật tự-nhiên, trên bản-chất rất nguyên-thuỷ của con 
người. Và, bằng vào tư-cách rất như thế, nên toàn thể nhân loại bất luận ta có là 
người Công-giáo hay không cũng đều áp-dụng cho mọi người.  
 
Vốn dĩ mang bản-chất nền-tảng cho việc triển nở của con người, chúng giúp ta sống 
thực như người đoan-trang hợp khuôn phép biết tôn-trọng lẫn nhau, và khiến cho xã 
hội trong đó người người cùng sống lại sẽ trở nên tốt đẹp hơn. 
 
Chính vì lý-do này, mà ta tỏ lòng biết ơn Đức Giêsu đã mang đến cho ta một Giáo-
hội tốt đẹp có được sự trợ-giúp của Thánh Thần Chúa dạy ta biết sống trung-thành 
qua nhiều thời-kỳ con đường dẫn đến hạnh-phúc ở đây và mai ngày, vào đời sau. 
 
Quả thật là, các đạo-giáo khác không rõ ràng đưa ra giáo huấn nào đòi người đi theo 
phải có hành-xử này khác, nhưng đòi hỏi này càng làm cho đạo-hữu của thấy khó 
lòng giúp họ thực-hiện cuộc sống theo cách tốt đẹp như bao giờ. 
 
Thêm vào đó, Hội thánh không chỉ răn dạy ta đường-lối đúng đắn hầu đạt phúc hạnh 
mà thôi, nhưng còn tặng ban cho ta các Bí tích tràn đầy nhiều ý-nghĩa mà ta cần để 
có thể sống thực các giáo huấn này. Bí tích Thanh-tẩy tặng ban cho ta sự san sẻ đi 
vào cuộc sống của chính Thiên-Chúa bằng việc trú ngụ trong Ba Ngôi Thiên Chúa 
nơi linh hồn và bằng ơn thánh-hoá để rồi khiến ta nên thánh mà làm đẹp lòng Chúa.  
 
Bí tích Thêm sức, lại cũng xác-nhận với ta huệ lộc Thanh Tẩy và ban cho ta thêm 
sức mạnh hầu sống xứng đáng như người Công-giáo thực-thụ. Thân Mình Chúa ta 
có thể nhận được mỗi ngày nếu muốn, vẫn kết-hợp ta một cách trọn vẹn với Đức 
Kitô và khiến ta dễ dàng trở nên giống Đức Kitô hơn, qua hành-xử. Thêm nữa, Bí 
tích Xá giải lại thứ tha các lầm lỡ, tội phạm của ta rồi sẽ gửi ta đi vào con đường 
sạch sẽ có bổ dưỡng hầu khởi sự cuộc chiến đấu linh-thiêng nhiều hơn nữa.  
 
Bí tích xức dầu Kẻ liệt, làm cho ta mạnh hơn lên mỗi khi ta gặp nguy hiểm có thể 
chết. Đời sống vợ chồng trong hôn-nhân chính đáng tặng ta ân-huệ thỷ chung với 
quyết-tâm của mình trong hôn-nhân. Và, Bí tích truyền chức thánh tặng ban cho ta 
các thừa-tác-viên lành thánh có khả-năng thực-hành bí tích, cử-hành thánh-lễ và 
hướng-dẫn ta trong công-cuộc thánh-hoá bản thân, của mỗi người.                 
 
Không có được sự trợ-giúp như thế, tín-hữu chúng ta sẽ đi về đâu? Cũng nên nhớ, 
rằng: tất cả mọi người trên thế-giới, dù có là người Công-giáo hay không, đều phải 
chiến-đấu tránh phạm tội. Không một ai là miễn-nhiễm trước các cơn cám dỗ hoặc 
phạm lỗi trước mặt Chúa.  
 
Thế nhưng, còn gì dễ hơn là chiến thắng khi ta có được giáo-huấn rõ ràng của Hội 
thánh về những chuyện tốt/xấu và ta có được các Bí tích giúp ta mạnh mẽ thêm và 
tẩy sạch khi ta ngã quỵ. Tất cả mọi sự sẽ phán xét cung-cách ta sống các lời răn 
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căn-bản về luân-lý/đạo-đức và khi ta có được sự trợ giúp của Hội thánh rồi, mọi sự 
sẽ trở nên dễ dàng hơn với ta. 
 
Lại nữa, tham-dự thánh lễ các ngày Chúa nhật không phải là gánh nặng ta phải chịu 
mà là trợ giúp rất lớn để ta sống cuộc sống tốt đẹp. Trong Tiệc Thánh, ta có cả 
cộng-đoàn xung quanh luôn cầu nguyện với ta và cho ta trong chiến đấu. Ta được 
nghe Lời của Chúa vốn nhắc nhớ ta các sự thật căn bản về Thiên-Chúa, về sự sống 
và nỗi chết, và về cuộc sống ở đây, dưới thế-trần này.  
 
Tham-dự thánh lễ, ta còn được nghe các bài giảng khuyến-khích ta cung cách tích-
cực mà thực-thi những gì ta đã nghe được trong các bài đọc hầu giúp ta chiến đấu 
sống xứng-đáng bậc thánh-hiền.  
 
Ta cùng nhau nguyện cầu với vị linh-mục và cộng-đoàn giáo-dân đưa nhau đến gần 
Chúa là Đấng ta phụng thờ hầu cảm tạ mọi ơn lành Ngài tặng ban, lâu nay. Trên hết 
mọi sự, ta còn được rước Mình Máu Chúa để trở nên một trong Đức Kitô.     
 
Nói tóm lại, làm người Công-giáo tức là ta có đủ mọi lợi lộc trong đời mình. Mỗi năm 
có cả trăm ngàn người gia-nhập Hội-thánh vào lễ Phục Sinh không phải để chơi 
giỡn, và nhiều người trong họ đến từ các đạo-giáo đòi hỏi nơi thành-viên ít thứ, ít 
chuyện hơn Đạo ta.  
 
Nay, ta hãy cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho ta Hội thánh của Ngài rất lành thánh, 
rất tốt đẹp. (X. Lm John Flader, Is there any advantage in being Catholic, given the 
demands on us, the Catholic Weekly 19/4/2015, tr. 18) 
 
Người đi Đạo nào cũng thế, kể cả Công giáo, Phật Giáo lẫn Đạo Hồi đều có một 
tâm-điểm rất giống nhau, là cứ men theo cuộc đời người. Điểm going giống ở đây, 
còn là mẫu sỗ chung giống hệt câu truyện kể ở bên dưới:  
 
“Đàn ông luôn tỏ ra bất mãn với “Tật nói nhiều" của Phụ nữ, thậm chí coi đó là một 
giấc mộng kinh hoàng nhất trong cuộc đời! Trong khi đó, hầu hết Phụ nữ lại cho 
rằng: Họ buộc phải nói nhiều để "chiến đấu" với tật xấu của bạn đời. 
 
Theo các Chuyên gia về gia đình, thì không có gì hoang tưởng hơn, là chỉ dùng lời 
nói mà có thể cải tạo được một người Đàn ông. Trái lại, không ít cuộc ly hôn đã là 
hậu quả trực tiếp, hay gián tiếp, của những cuộc tra tấn bằng ngôn ngữ triền miên 
.... 
 
Người ta kể rằng:  
Có một người Đàn ông bị đi tù 2 năm vì tội đánh vợ. Sau khi mãn hạn được tha về 
đoàn tụ với gia đình mới có một tuần lễ, anh ta lại khăn gói đến xin Ban quản lý nhà 
tù cho được tiếp tục cải tạo đến hết đời. Hỏi vì sao anh không thích ở nhà mà lại 
muốn vào tù? Anh ta thú thật rằng: Tuy ở trong tù mất tự do thật, nhưng còn sướng 
hơn ở nhà, vì không bị vợ nói ra rả suốt ngày đêm! 
 
Một cuộc điều tra 3.000 người đàn ông ở Thượng Hải với câu hỏi:  
- "Tính xấu của vợ mà anh ngán nhất?" thì 86% người trả lời:  
-Nói nhiều!  
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Các nhà Tâm lý học cho rằng: Hầu hết đàn ông đều sợ cái tính nói dai của các bà 
vợ. Nỗi sợ này có nguồn gốc sâu xa từ hồi nhỏ khi anh ta bị mẹ mắng mỏ. Đàn ông 
lẩn tránh các lời khuyên của vợ cũng giống như khi còn bé họ lẫn tránh lời dạy bảo 
của mẹ.    
 
Hóa ra, Đàn ông rất hay bị Đàn bà rầy la:  
Lúc bé thì mẹ mắng. 
Lớn lên một tí bị chị mắng.  
Lớn tí nữa, bị người yêu chê trách.  
Lấy vợ bị vợ đay nghiến.  
Về già lại bị con gái kêu ca .... 
  
Có phải Đàn ông bị vợ nói nhiều là đáng đời vì họ lắm tội? Tiếc rằng thực tế cho 
thấy: Khó mà có ông chồng nào thoát khỏi những "tội lỗi” ấy:  
-Người làm việc trí óc bị rầy la về đóng cái đinh không nên hồn!  
-Người khéo léo chân tay lại bị chê là viết cái đơn không xong!  
-Người giỏi cả chân tay lẫn trí óc lại bị tra tấn, vì không bao giờ biết mua vé đưa vợ 
đi xem một bộ phim ... 
 
Giải thích tại sao Phụ nữ nói nhiều, có nhà Khoa học cho rằng: Vì khả năng sử dụng 
ngôn ngữ của họ mạnh hơn Nam giới. Lại có người cho rằng là từ thời tiền sử, Phụ 
nữ trồng trọt hái lượm nên tha hồ nói chuyện, trong khi đàn ông đi săn bắt phải ẩn 
nấp không nói được. Thật ra, Đàn bà cũng chẳng thích lắm điều, nhưng vì đa số việc 
nhà vẫn rơi vào tay Phụ nữ mà những việc đó thì không mấy khi được vừa lòng, do 
chồng con gây ra, vì vậy Phụ nữ không nói cũng không được. 
 
Tuy nhiên, các nhà Tâm lý cho rằng: Người vợ khôn ngoan nói cái gì chỉ nói một lần 
thôi. Nếu điều đó không theo ý mình, thì cũng không nói đi nói lại, mà hãy làm thay 
anh ta. Bởi vì, cũng theo các Chuyên gia về gia đình, thì không có gì hoang tưởng 
hơn chỉ là dùng lời nói mà có thể "cải tạo" được một người Đàn ông đâu!  
 
Bây giờ ta hãy đi ngược thời gian xem khi mới quen hơi bén tiếng nhau, Phụ nữ có 
thói quen ấy không. Nếu có, có lẽ số cuộc kết hôn phải giảm đi 90%. Vậy khi mới 
yêu nhau, phụ nữ cư xử với đàn ông thế nào? Thường lúc đó họ khen không ngớt. 
Nào là: "Anh giỏi quá!"; Anh tài quá!"; "Anh thông minh quá!"...  
 
Thì ra, mọi chuyện chỉ bắt đầu từ khi kết hôn. Hãy thử nghe một đoạn băng ghi âm 
xem một cuộc xung đột vợ chồng thường diễn ra như thế nào? Ăn xong, người vợ 
nhẹ nhàng bảo:  
-Bữa nay, anh rửa bát nhá! 
 
Chồng vừa dán mắt vào tivi vừa trả lời:  
-Được rồi, cứ để đấy! 
Mươi phút sau vợ hỏi;  
-Anh có rửa bát không nào?  
Anh ta vẫn không dời mắt khỏi ti-vi, miệng trả lời:  
-Có!  
 
Nhưng đa số Phụ nữ không chấp nhận như thế! Họ muốn chồng phải làm ngay, nếu 
không thì hoặc họ sẽ tự làm, hoặc họ sẽ "trình diễn" một bộ mặt hình sự, mà những 
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người đàn ông yếu bóng vía có thể bị chấn thương tâm lý, đến mức thấy mình đúng 
là một tên tội phạm. Bộ mặt ấy sẽ tiêu diệt hết cả mọi thú vui của anh ta trong ngày 
hôm đó. 
 
Suy cho cùng, ai chả muốn nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp, nhưng nếu vì thế mà đánh 
đổi cả bầu không khí gia đình êm ấm có nên không? Không ít cuộc ly hôn đã là hậu 
quả trực tiếp, hay gián tiếp, của những cuộc tra tấn bằng ngôn ngữ triền miên này. 
Để kết thúc bài viết, xin kể một câu chuyện có thật về một đôi vợ chồng người Nga. 
 
Sergei Ivanovich kết hôn với Lena Xeramova và chỉ còn mấy hôm nữa là đến ngày 
kỷ niệm đám cưới vàng. Bỗng nhiên bữa nọ đang ăn thì bà vợ phát hiện chồng đánh 
rơi miếng thịt ra sân nhà, bà ta nghiến răng gầm lên:  
-Ông ăn uống cái kiểu gì thế?  
 
Sergei sửng sốt rồi ánh mắt từ từ lạnh lùng nhìn vợ, không nói một lời đứng dậy thu 
xếp khăn gói ra đi. 
 
Về sau có người bạn thân của ông kể lại lần gặp cuối cùng, ông ta nói:  
-Lúc nào bà ấy cũng đay nghiến tôi! Bà ấy nói tôi suốt đời không làm được một việc 
gì ra hồn! Lần này, ít nhất tôi cũng làm được một việc ra hồn, là ... ra đi vĩnh viễn! 
(Truyện kể trích từ trên mạng) 
 
Trích đâu thì trích, chỉ cần bạn trích câu chuyện đời người đúng thực-tế để người 
nghe còn nể phục và cho rằng mình nói đúng và kể cũng không sai. Còn, cung-cách 
kể lể có nể-phục hay không, đều tuỳ mỗi người và mọi người.  
 
Thế đấy, câu chuyện phiếm Đạo/đời cần kể nhiều, kể mãi không thôi. Nhưng, hôm 
nay đây, kể như thế cũng đã nhiều. Nay, xin bạn và tôi, ta kết thúc câu chuyện 
những kể lể, để tạm ngơi nghỉ, hầu kéo dài cuộc sống cần nghe chứ không cần kể 
nhiều như các cụ vẫn khuyên mọi người, trong đời. 
 
Cần nghe nhiều, và chỉ nên nghe lời vàng của bậc thánh hiền lâu nay, vẫn dạy rằng: 
 
“Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ:  
Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ.  
Vậy phàm ai nghe  
và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha,  
thì sẽ đến với tôi.  
Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu,  
nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến,  
chính Đấng ấy  
đã thấy Chúa Cha.” 
(Gioan 6: 45-46) 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Xưa nay vẫn thích nói nhiều hơn nghe kể 
Nên mới gọi đó là Chuyện Phiếm Đạo Đời 
Rất buồn cười.  
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31. “Quê em miền thuỳ dương” 
Lúa ngọt ngào hoa mới 
Gió mang mùa Xuân tới 
Hôn liếp dừa lên hương 

Hương thơm tràn muôn lối.” 
(Hoàng Trọng – Mộng Ban Đầu) 

 
(Thư thứ nhất Phêrô 2: 11-17) 
 
Nói về “Mộng Ban Đầu”, mà lại tả quê em với quê anh, nghe chẳng thấy gì là mộng 
mơ/mơ mộng thời đầu hết. “Gió mang mùa xuân tới”, “Hương thơm tràn muôn lối”, 
ôi! đã chắc gì được như thế? Thôi thì, nay lại xin mời bạn và nời tôi, ta nghe thêm 
câu hát tiếp, để rồi sẽ biết:  
 
“Quê em dậy bình minh 
Nắng đẹp lòng thôn xóm 
Quán tranh hiền vui đón 
Bên bát nước chè xanh 
Chan chứa mộng yên lành. 
Nhớ về thăm em nhé! 
Đừng than nỗi đường xa 
Đây tiếng hát câu hò 
Đang canh cánh mong chờ 
Anh nhớ về anh nhé! 
 
Hôm qua buồn nhìn đâu 
Thoáng mẹ già nom thấy 
Hỏi con chờ ai đấy? 
Em níu lấy cành dâu 
Che dấu mộng ban đầu.” 
(Hoàng Trọng – bđd) 
 
Mỗi lần nghe hát nhạc của Hoàng Trọng, là y như rằng sẽ có nhiều bạn giống như 
tôi, cứ như muốn ra sàn nhảy lả lướt đôi điệu “tango”, cho đỡ nhớ. Thôi thì, để rồi 
bạn và tôi, ta đề-cập chuyện này trong chốc lát. Nay, ta bàn và bạc xem “quê tôi” và 
“quê bạn” có còn những điều như thế, nữa hay không? 
 
Nay, ta thử bước vào nhà Đạo, xem người đi Đạo mình có còn làm những cử chỉ 
như thủ-thuật/phù-phép xưa như trái đất, mà chẳng biết đến ý-nghĩa và dụng đích 
của nó. Hãy cứ nghe người đi Đạo hỏi đấng bậc vị vọng những chuyện mình thường 
làm, nhưng không hiểu ý-nghĩa của nó làm sao hết: 
 
“Thưa Cha, 
Con có đứa con gái nhỏ mới đây có hỏi: sao mẹ và những người đi nhà thờ hay vảy 
vảy thứ nước đừng trong bồn đá khi bước vào nhà thờ, hoài vậy? Con đây, không 
biết trả lời sao cho đúng cách, nên mạo muội viết ra đây xin cha giúp con giải-quyết. 
Con cảm ơn cha rất nhiều.” 



209 
 

 
Và cứ thế, mỗi lần đấng bậc được hỏi những câu về luật-lệ trong đạo hoặc về giáo-
lý/phụng vụ hoặc những thứ như là tín/lý/giáo-điều đều thích-chí ghi ngay câu trả lời 
dài ở bên dưới, mà rằng: 
 
“Tự làm phép lên người mình bằng cách cứ “vẩy vẩy nước thánh” vào trán và mồm 
miệng, là có nhiều mục-đích và ý-nghĩa rất phải lẽ lắm đấy, thưa chị. Trước nhất, là 
việc ta hãy trở về thời Cựu Ước khi đó mọi người đều dấn thân vào với chuyện thờ 
phụng Thiên Chúa theo cung cách khác nhau, chẳng hạn chuyện rửa ráy chính mình 
bằng nước để được thanh-sạch cho sinh-hoạt thiêng-liêng trong đạo. 
 
Ta thấy sự việc này rõ ràng được mô-tả trong sách Xuất Hành, qua đó Thiên-Chúa 
ra lệnh cho tổ-phụ Môsê những điều như sau: “Ngươi sẽ làm một cái vạc đồng có đế 
cũng bằng đồng dùng vào việc tẩy rửa; ngươi sẽ đặt cái vạc đó giữa Lều Hội Ngộ và 
bàn thờ. Ngươi sẽ đổ nước vào đó; Aharon và các con ông sẽ dùng nước đó mà tẩy 
rửa tay chân.  
 
Khi vào Lều Hội Ngộ, họ sẽ lấy nước đó mà tẩy rửa để khỏi phải chết; hoặc khi tiến 
đến bàn thờ để hành lễ, để đốt của lễ hoả-tế mà dâng Đức Chúa, thì cũng vậy.” Vạc 
đồng có đế, thật cũng giống như bồn nước thánh ở mọi nhà thờ. Nó được đặt trước 
bàn cúng tế cũng giống như việc đặt bồn nước thánh ngang cửa vào nhà thờ vậy.   
 
Thói quen này vẫn được duy-trì vào thời Hội-thái tiên-khởi, nơi đó luôn có bồn nước 
đặt ngay cửa vào đền thánh như thế mọi người có thể rửa tay cho sạch trước khi 
bước vào. Vào thế kỷ đầu, các nhà thờ đều có đặt một chậu thông bằng đồng cao 4 
thước, đặt cạnh Pantheon ở Rôma.  
 
Và về sau, quan-chức trong Giáo-hội đã dời về sân sau của Vương Cung Thánh 
Đường đầu tiên kính thánh Phêrô. Nay chậu đồng được đặt tại nơi gọi là “Cortile 
della Pigna”, tức sân sau chậu đồng ở viện Bảo tàng Vatican…  
 
Vào các thế kỷ kế tiếp, việc sử-dụng nước không chỉ để rửa ráy bên ngoài mà thôi, 
nhưng còn để thanh-tẩy đầu óc và tâm can nữa. Đến thế-kỷ thứ 9, Đức Lêô IV (847-
855) ra lệnh cho các linh-mục rảy nước thánh ban phúc lành và thanh tẩy mọi người 
vào trước giờ lễ, một thủ-tục gọi là rẩy nước thánh được giữ đến ngày gần đây. 
 
Đến thế kỷ thứ 16, thánh Carôlô Bôrômêô, Giám mục thành Milan đưa ra thông-lệ 
thiết-lập bồn nước thánh bằng cẩm thạch hoặc đá chắc không rạn nứt đặt nơi cột 
nhà thờ, bên trong nhà thờ phía tay phải những người bước vào nhà thờ để ta rẩy 
nước thánh ban phép lành cho chính mình để thanh tẩy đầu óc lẫn tâm-can cốt nhắc 
nhở ta về ơn rửa tội.  
 
Và, cũng nhắc nhớ ta lập lại quyết-tâm khi chịu thanh-tẩy. Và, mỗi khi rảy nước lên 
mình, ta làm dấu thánh giá bằng nước thánh để nhắc nhở mình về Thập Giá Đức 
Kitô từng lĩnh nhận để cứu-rỗi nhân-loại và tưởng nhớ thánh-giá ta chịu trong hiệp-
thông với Ngài. 
 
Cuối cùng, khi làm dấu thánh giá đọc lời Nhân Danh Cha Và Con Và Thánh Thần, ta 
tự nhắc nhở chính mình về Chúa Ba Ngôi là nền-tảng sự thật niềm tin ta vẫn có. 
Xem như thế, thì: việc dùng nước thánh rẩy lên mình và làm dấu thánh không chỉ có 
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gốc nguồn từ thói quen của người xưa nhưng còn mang ý-nghĩa rất phong-phú, khi 
hành Đạo.” (X. Lm John Flader, From fountains to fonts: the evolution of Holy Water 
blessing, The Catholic Weekly 23/4/2017 tr. 21) 
 
Xem thế thì, cũng là một công đôi việc, để trả lời thắc-mắc của người chị nào đó hỏi 
han những thói quen áp-dụng tại nhà thờ, thì đấng bậc nhà mình lại cũng có dịp 
giảng thêm một bài về lịch-sử giữ Đạo của người xưa. 
 
Về thói quen hay tập-tục của người xưa, ta vẫn quen dùng mãi đến thời Công Đồng 
Vatican 2 năm 1964, là những thói quen dọi lại từ tập-tục ngoài Đạo, ở Babylon. 
Thiển nghĩ cũng chẳng cần tranh cãi về lịch-sử Đạo Chúa hoặc thói quen có từ “dân 
ngoại”, nhưng cũng nên nhìn lại quá-khứ để có thêm một chút sử-tính, rất không 
thừa. 
 
Nói xa nói gần chẳng qua nói thật khi ai đó biểu đồng tình với người viết chuyện dã-
sử rất như sau: 
 
“Vào thời xưa cũ, Đạo Chúa đã phải giáp mặt đụng trận với ngoại-giáo Babylon theo 
nhiều hình thức khác nhau trong khi chung sống thời Đế quốc La Mã kéo khá dài. 
Tín-hữu Đức Kitô thời tiên-khởi từng chối-bỏ rằng mình chẳng có gì chung-đụng 
hoặc có cùng niềm tin hoặc lề thói cũ/mới, chút nào hết.  
 
Từ đó mới xảy ra nhiều cuộc bách-hại rất phi-lý. Rất nhiều vị từng bị kết tội cách sai 
quấy, bị ném cho cọp beo ăn thịt, hoặc bị thiêu đốt cho đến chết và nhiều hình-thức 
tra-tấn khác rất dã man.  
 
Nhưng, kịp đến khi hoàng đế La Mã trở về lại với Đạo Chúa, nhiều thói-tục đã thay 
đổi đến tận gốc. Hoàng đế khi ấy ra lệnh chấm dứt mọi cuộc bách-hại hoặc hành 
hình trong đế-quốc của ông. Các Giám mục được tái-tạo quyền-hành và phục-hồi 
danh-dự. Giáo-hội Chúa bắt đầu được công-nhận uy-lực và quyền-bính trên khắp 
thế-giới.  
 
Nhưng, để được thế, Giáo-hội cũng phải trả giá rất đắt. Một trong những thứ đắt giá 
ấy là phải nhượng-bộ ngoại-giáo, chấp-nhận nhiều thói-lệ và tập-tục làm của mình. 
Và từ đó, thay vì tách-biệt khỏi thế-gian, Giáo hội Chúa trở-thành một phần của hệ-
thống thế-trần, nhiều chuyện lạ…” (Xem Ralph Woodrow, Babylon Mystery Religion, 
Ralph Woodrow 1981 tr. 11-12) 
 
Cứ mỗi lần nói về tập-tục nghi-lễ hoặc phụng-vụ trong Đạo, nhiều bạn đạo cứ bảo 
Đạo Chúa bắt chước đạo của họ, rất nhiều điều. Chẳng cần biết, xưa rày ai theo ai, 
Đạo nào nhượng-bộ tôn-giáo, chỉ biết rằng: muốn đi đến đại-kết tưởng cũng nên 
chấp-nhận đôi điều của nhau, và cho nhau. 
 
Vậy nên, trước khi tiến đến giai-đoạn chung vui, chung sống hài-hoà như thế, tưởng 
cũng nên quay về với bài ca hôm trước những hát rằng: 
 
“Hôm nay đợi chờ anh, 
Hái một cánh hoa thắm. 
Ghép bên lòng trong trắng. 
Thơm ngát hồn thơ xanh. 
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Thay cho lời em nhắn. 
 
Hương thanh bình dài lâu, 
Lúa được mùa mưa nắng. 
Gái trai làng vui sống. 
Quang gánh nối lòng nhau. 
Em thấy mộng ban đầu. 
 
Nhớ về thăm em nhé! 
Đừng than nỗi đường xa. 
Đây tiếng hát câu hò. 
Đang canh cánh mong chờ. 
Anh nhớ về anh nhé! 
 
Hôm qua buồn nhìn đâu. 
Thoáng mẹ già nom thấy. 
Hỏi con chờ ai đấy? 
Em níu lấy cành dâu 
Che giấu mộng ban đầu.” 
(Hoàng Trọng – bđd) 
 
Mộng ban đầu “về chung sống thân-thương/hài-hoà”, có gì đâu mà phải che với 
giấu? Có che và giấu, cũng chỉ nên giấu và che những rắc-rối xảy ra nhiều tháng 
ngày trong tranh-cãi ai đúng ai sai, rồi lại đi đến giết chóc, chém đầu người bị cho là 
“rối rắm” chuyện đạo. 
 
Để minh hoạ phần cho chuyện rắc rối/cãi tranh trong đời người đi đạo ta đang bàn, 
có lẽ cũng nên thêm một truyện kể ngăn ngắn, có hơi lạ như sau: 
 
“Có vị khách đi mua sữa bò vào buổi sáng cuối tuần. Khi anh đi, thì gặp ngay người 
bán sữa đang có đó, ở ven đường. Anh tiến đến gần và hỏi giá sữa.  
Người bán trả lời: 
-Thư quí khách, 1 chai 3 đồng, 3 chai 10 đồng. 
Khách mua, chẳng cần tranh cãi làm gì cho mất thì giờ, cứ cho tay vào túi rút ra 3 
đồng bạc, và rồi anh làm thế đến 3 lần. Mua xong, anh đắc ý rồi cười lớn, nói với 
người bán sữa rằng: 
-Đấy, ông coi: tôi chỉ mất có 9 đồng cũng đã mua được 3 chai sữa, chứ đâu phải bỏ 
ra 10 đồng như ông rao đâu! 
 
Người bán sữa chẳng nói chẳng rằng, chỉ mỉm cười và chào người mua cho xong 
chuyện. Khi người mua đi rồi, người bán sữa bèn tự nhủ: Quả thật là hay! Từ ngày 
áp-dụng chiến thuật tính giá cả theo kiểu lạ này, chỉ một thoáng chốc là mình cũng 
bán được 3 chai sữa, thay vì chỉ có một như mọi ngày…” 
 
Và, lời bàn của người kể, bao giờ cũng chí lý như sau: 
 
“Câu truyện kể không chỉ đơn giản cho thấy một thủ-pháp, hay gọi là bùa phép cũng 
tuỳ người, đơn giản như thế cũng đã đạt được chủ-đích để kích-thích người tiêu thụ. 
Điều đó cho thấy: cả người bán lẫn người mua đều có ý-tưởng sáng-tạo…” 
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Áp-dụng ý-nghĩa truyện kể vào câu chuyện “rẩy nước thánh vào người”, ta cũng 
thấy chuyện gì cũng có nghĩa khác nhau. Khác, ở chỗ là: có người nhìn sự việc 
“chấm nước thánh" rồi làm dấu mang nghĩa của một bái chào trước khi vào nhà thờ 
nhà thánh. Người khác lại nghĩ: đó giống như thể làm bùa phép để tự trấn an khi bắt 
đầu làm chuyện gì mà thôi. 
 
Suy-tư thêm về truyện kể và chuyện bàn luận, đời người cũng lắm thứ chuyện xảy 
ra, nếu ta xét nét từng chi tiết. Thành thử, hay nhất là: cứ đơn-giản mà suy-tư và 
sống Đạo, hà tất sẽ yên chuyện. Hay nhất, cũng nên về với lời khuyên của đấng bậc 
hiền-nhân, hiển-thánh vẫn từng dạy: 
 
“Anh em thân mến,  
Anh em hãy ăn ở ngay lành giữa dân ngoại,  
để ngay cả khi họ vu khống,  
coi anh em là người gian ác,  
họ cũng thấy các việc lành anh em làm  
mà tôn vinh Thiên Chúa trong ngày Người đến viếng thăm. 
 
Vì Chúa, anh em hãy tuân phục mọi thể chế do loài người đặt ra:  
dù là vua, người nắm quyền tối cao, dù là quan, sứ giả của nhà vua  
để trừng phạt kẻ làm điều ác  
và khen thưởng người làm điều thiện,  
vì ý muốn của Thiên Chúa  
là anh em hãy làm điều thiện để bịt miệng những kẻ ngu xuẩn vô tri.  
Anh 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 em,  
hãy kính sợ Thiên Chúa, hãy tôn trọng nhà vua.” 
(Thư thứ nhất Phêrô 2: 11-17) 
 
Nghe những lời khuyên răn như thế, tưởng cũng nên đi vào thực tế mà thực-hiện 
những điều vẫn xảy ra cho ta trong thực-tại. Thế đó, là những quyết tâm ta cần có 
trong những ngày sống chung và sống cùng bà con các nơi, dù họ có là dân ngoại 
hay dân đi Đạo Chúa, rất Nước Trời. 
 
Trần Ngọc Mười 
Và những quyết tâm  
Tương tự như thế 
Đến cuối đời.  
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32. “Vẫn biết trên cõi đời thường yêu thường mơ lứa đôi” 
 

Nếu biết sống giữa trời tình yêu là con nước trôi 
Trôi lang thang qua từng miền 

Lúc êm ái xuôi đồng bằng. 
Cũng có lúc thác gập ghềnh chia từng con nước xuôi 

Mời bạn nghe chuyện thê lương 
Khóc cho người lỡ yêu đương 

Trời già nhưng còn ghen tương 
Cách chia người trót thương.” 

(Trần Thiện Thanh – Chuyện Tình Mộng Thường) 
 

(Tobia 12:15) 
 
Phải thế không anh? Có đúng vậy không em? Anh và em có nghĩ rằng: đó chỉ là 
chuyện trời trăng song nước, ở bài hát? Thôi thì, cứ tin là như thế đi, để rồi mình còn 
thì giờ mà suy tư/biện-luận cho thoả chí chứ thời buổi này ai còn tin những chuyện 
như thế! Như thế tức như thể chuyện lòng vòng binh-đao với khói lửa Mộng Thường 
và anh Biệt Động vẫn xa vời thời chinh chiến. 
  
Thôi thì, mời bạn và cũng mời tôi, ta nghe thêm đôi giòng nhạc khá lỉnh kỉnh kiểu 
Nhật-Trường/Thiên-Thanh ở một thời cũng rất “chiến”, như sau đây: 
 
 Em xinh em tên Mộng Thường Mẹ gọi em bé ngoan  
 Em xinh em tên Mộng Thường cha gọi em bé xinh  
Đến lúc biết mơ mộng như những cô gái xuân nồng  
 Nàng yêu anh quân nhân Biệt Động trong một ngày cuối đông  
 Chuyện tình trong thời giao tranh vẫn như làn khói mong manh  
 Chàng về đơn vị xa xăm nàng nghe nặng nhớ mong  
 
 Yêu nhau lúc triền miên khói lửa  
 Chuyện vui buồn ai biết ra sao  
 Nhìn quanh mình sao lắm thương đau  
 Khi không thấy người yêu trở lại  
 Tình không tìm ra dấu ban mai  
 Người không tìm ra dấu tương lai  
 Nhưng không chết người trai khói lửa  
 Mà chết người em nhỏ phương xa  
 Một đêm buồn có gió đông qua  
 
 Xin cho yêu trong Mộng Thường nhưng mộng thường cũng tan  
 Xin cho đi chung một đường sao định mệnh chắn ngang  
 Xin ghi tên chung thiệp hồng bỗng giây phút nghe ngỡ ngàng  
 Cô dâu chưa về nhà chồng  
 Ôi lạnh lùng nghĩa trang  
 Chàng thề không còn yêu ai dẫu cho ngày tháng phôi phai  
 Nhiều lần chàng mộng liêu trai  
 Chàng hẹn nàng kiếp mai...” 
 
(Trần Thiện Thanh – bđd) 
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Khởi đầu chuyện phiếm hôm nay, có vị gửi về bần đạo một đề-nghị cho đăng bài viết 
của một bé học sinh lớp 9b ở Hải Dương Việt Nam là Nguyễn Thị Thu Trang, viết bài 
đoạt giải như sau: 
  
 
“Thiên đàng, ngày 1/1/2016. 
 
Xin gửi lời chào tới anh bạn tương lai của tôi! 
 
Vậy là đã gần bốn tháng kể từ ngày tôi rời xa dương thế. Có lẽ sự từ giã trần thế quá 
sớm khiến tôi trưởng thành hơn để hôm nay tôi viết bức thư này cho anh. Tôi – bé 
Aylan Kurdi 3 tuổi người Syria – được cả thế giới biết đến với giấc ngủ vĩnh hằng 
trên bờ biển Bodrum Thổ Nhĩ Kỳ, viết cho anh – là tôi của tuổi 45 còn sống nơi trần 
thế.  
 
Nghe có vẻ vô lý anh nhỉ? Tôi đã chết thì làm gì có anh! Nhưng tại sao lại không thể 
khi mọi thứ đều trong một giấc mơ – cả tôi và anh. Những thiên thần sẽ giúp tôi gửi 
bức thư này đến anh. 
  
Anh bạn thân yêu! Giờ đây tôi đang ở trên thiên đàng – một thế giới kì diệu lung linh 
biết mấy. Nơi này chẳng có ngày hay đêm. Mặt trời, vầng trăng và cả những vì sao 
lấp lánh cùng nhau tỏa sáng, không gian lúc nào cũng trong veo như pha lê. Mẹ và 
anh trai tôi đang mỉm cười cùng những linh hồn khác. Chúng tôi không có quốc gia, 
không phải di cư, không phân biệt tôn giáo, không có khủng bố hay bạo lực… Tất cả 
đều như nhau – những linh hồn bay nhẹ nhõm, thanh thản và bình yên. 
 
Giờ đang là giao thừa. Từ trên đây, chúng tôi có thể ngắm nhìn cả trái đất. Ngắm 
nhìn những chùm pháo hoa lộng lẫy bung nở trong màn đêm và lắng nghe tiếng 
chuông ngân vang. Dưới đó là những mảng màu tương phản. Có những nơi rực rỡ 
trong ánh sáng, lại có những mảng tối im lìm đâu đó. Tiếng chuông lẫn trong tiếng 
súng, hạnh phúc ở cùng với bất hạnh, thù hận đi liền với tình yêu… Chao ôi, cuộc 
sống nơi trần thế! Giờ thì tất cả đã quá xa vời. 
 
 Anh bạn tuổi 45 ơi, anh còn nhớ chứ! Chúng ta theo cha mẹ chạy trốn khỏi chiến 
tranh và bạo lực đẫm máu nơi quê nhà Kobani với giấc mơ về “miền đất hứa” ở trời 
Âu. Vậy mà, giấc mơ ấy chấm dứt chỉ 20 phút sau khi chiếc thuyền khởi hành. Biển 
dậy sóng, thuyền lật úp, bàn tay bé nhỏ của tôi buông rời tay mẹ. Tôi đã hét lên: “Bố 
ơi, xin đừng chết!”. Tôi đã vật lộn với những con sóng, đã cố bấu víu lấy sự sống 
mong manh, đã vẫy vùng trong tuyệt vọng.  
 
 Nhưng đứa bé ba tuổi thì có thể làm gì được giữa biển cả mênh mông trong đêm tối 
mịt mù? Và rồi... biển cả rộng mở đón tôi vào lòng. Biển cả cũng rất khoan dung khi 
thay vì nhấn chìm tôi đã đưa tôi vào bờ, nằm yên trên nền cát. Hẳn anh còn nhớ 
hình ảnh của tôi khi ấy. Bé bỏng. Áo màu đỏ và quần xanh lam. Chân đi giày. Hai 
tay xuôi theo chiều chân. Tôi nằm yên trên bãi biển. Mặt úp xuống bờ cát hiền hòa 
như đang say ngủ. Xung quanh, những con sóng vỗ về. Một giấc ngủ dài. Vĩnh viễn. 
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Hình ảnh tôi được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội và các phương tiện 
truyền thông. Họ đã nói những gì? “Thảm họa nhân đạo mang tính toàn cầu”, “Biểu 
tượng của nỗi đau mà người dân Syria phải hứng chịu cũng như nỗ lực tuyệt vọng 
để thoát khỏi nỗi đau ấy” rồi “khiến thế giới câm lặng” hay “thức tỉnh lương tri”.  
 
  
Và người ta còn vẽ lên bức hình tôi đôi cánh của thiên thần. Đây, dĩ nhiên không 
phải là cách người ta “cường điệu hóa” hay “thi vị hóa” một cái chết. Đây là sức lay 
động từ một cái chết và là cách người ta làm dịu lại nỗi đau. Nhưng dù thế nào đi 
nữa thì một sự thật vẫn luôn hiện hữu. Một cuộc đời đã chấm dứt. Đứa trẻ mãi mãi 
tuổi lên ba. Tôi và gia đình đã sống sót qua mưa bom bão đạn ở Syria bất ổn, nhưng 
lại bỏ mạng khi đang trên đường tìm một nơi bình yên khác để sống. Cái chết quá 
sức đau đớn và quá sức vô lý.  
 
Chao ôi, 3 năm – một cuộc đời! Giá không có chiến tranh và bạo lực; giá tôi được đi 
trên chiếc thuyền chắc chắn hơn; giá bố mua được cho tôi chiếc áo phao; giá các 
nước châu Âu mở rộng đường biên giới; giá như... thì có lẽ tôi đã không phải chết! 
 
 Giờ thì thân xác tôi đã được trở về nơi quê nhà. Một hành trình trở về đất mẹ gian 
truân, nhọc nhằn. Nhưng là trở về sau khi đã chết. Trở về cái nơi tôi đã tháo chạy. 
Trở về chỉ đề nằm dưới lòng đất. Đúng là một kiếp người dạt trôi, một phận người 
bèo bọt! 
 
 Nhưng anh ạ, dù sao thì tôi cũng được nhiều người biết đến, được an ủi. Còn hàng 
nghìn, thậm chí hàng triệu cái chết khác thì sao? Hàng nghìn người di cư đã bỏ 
mạng khi vượt Địa Trung Hải, hàng nghìn đứa trẻ đã chết vì đói, vì rét, vì bệnh tật, 
hàng trăm người đã chết vì khủng bố. Có những người biết là sẽ chết khi phải vượt 
biển di cư nhưng không làm khác được.  
  
Một người đồng hương Syria của tôi đã viết thế này trước khi chết chìm anh ạ “Cảm 
ơn biển cả đã chào đón chúng tôi mà không đòi hỏi visa... mà không hỏi tôn giáo của 
tôi là gì...”. Thế đấy, có những cái chết được người ta xoa dịu. Có những cái chết 
được người ta tưởng nhớ. Nhưng cũng có cái chết bị bỏ rơi, quên lãng. Chao ôi, chỉ 
có chết mới hết bất công sao? Hay đến chết cũng chưa hết bất công? 
 
  
Và từ nơi đây, từ trong đau đớn, tột cùng của một đứa trẻ đã chết, từ trong yên bình, 
nhẹ nhõm nơi thiên đàng, tôi viết thư cho anh – là tôi, 45 tuổi còn sống nơi trần thế. 
Anh sẽ hỏi sao không phải một độ tuổi nào khác? Anh bạn, tôi chọn anh – tuổi 45 – 
là bởi khi ấy ta đã định vị được bản thân trong cuộc đời. Khi tôi 45 tuổi, còn sống – là 
anh – ta sẽ thế nào nhỉ? Một ông bố? Một công chức bình dân? Hay một nhân vật có 
khả năng thay đổi thế giới?  
  
Anh biết đấy, Steve Jobs của Apple cũng là con một người di cư. Và ta sẽ sống ở 
đâu? Trở về quê hương Syria hay ở miền đất hứa trời Âu? Thế giới khi ấy sẽ ra sao? 
Có như thiên đàng tôi đang sống không? Tuổi 45 ngỡ sẽ đến như một lẽ tự nhiên ư?  
 
 Không! Có những tuổi 45 mãi mãi chỉ là ước mơ không thành hiện thực. Ai sẽ cho 
tôi và những đứa trẻ như tôi tuổi 45? Ai sẽ cho chúng tôi cuộc đời? Làm sao để tất 
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cả mọi người đều có tuổi 45, tuổi 55 và hơn thế nữa? Câu hỏi ấy ai sẽ trả lời cho tôi 
– thưa anh! 
  
Thân ái! 
 
Tôi – là anh từ trên thiên đàng”. (Theo Infonet) 
 
  
Bài viết của người trẻ hôm nay, thoạt nghe đã thấy lạ. Lạ ở chỗ, bé em học trò đây 
viết không thua gì người lớn cả xác lẫn hồn và lớn cả tư-tưởng lẫn những tư-duy 
tưởng chừng chừng như đã mai một dần với thế-hệ cao niên dần dà biến mất. 
Không phải thế. Phải nói rằng thế-hệ già trẻ một ngày kia rồi cũng sẽ biến mất, 
nhưng tử-tưởng chính mùi sẽ còn tồn tại mãi mãi, chẳng biến dạng.     
 
 Suy-tư những giòng chảy như thế, lại khiến bần đạo bầy tôi đây nghĩ nhiều về các 
thế hệ trẻ mãi đến sau này. Một thế-hệ không còn tin vào những chuyện tưởng 
chừng như “không tưởng”, như không còn tưởng-nghĩ như người xưa nữa. 
 
 Cũng thế, ở nhà Đạo thời hôm nay, còn ai đâu mà tin vào chuyện thiên-thần với 
thần-sứ mà đức thày John Flader lại đặt vấn-đề “Thế nào là thiên-thần và tổng-lãnh 
thiên-thần giữa các thánh”! Thôi thì, đức thày có viết lách cũng chỉ để phục-vụ các vị 
nay đã hết thời tin-tưởng vào những chuyện “không tưởng” tượng được như lời 
hỏi/đáp ở bên dưới: 
 
  
“Thưa Cha,  
 
Sao ta cứ gọi thần-sứ Gabriel và Raphael là “tổng-lãnh thiên-thần” mãi vậy? Và, tại 
sao Giáo-hội lại vẫn cử-hành mừng lễ các vị ấy mỗi năm, vậy chứ?” (Câu hỏi của 
một vị không ghi danh tánh) 
  
Có ghi tên không, thì bạn và tôi ta cũng nghĩ là Đức Thày John Flader của The 
Catholic Weekly chế ra cho đầy mặt báo, chứ giờ này làm gì có ai thắc-mắc với vấn-
nạn chuyện thần-thoại như thế. Thôi thì, các cụ đã tự hỏi, thì nay ta cứ xem các cụ 
trả lời/trả vốn ra sao, là được. 
 
 Và, đấng bậc vị vọng là Đức thày John Flader trả lời nhưng không trả vốn, như sau: 
 
 “Hệt như anh/chị vừa đề-cập ở câu hỏi, thường thì ta dùng cụm-từ “thánh” là cho 
các vị sống lành/thánh hạnh-đạo rất gương mẫu, được Giáo-Hội công-nhận là bậc 
thánh-hiền, mà thôi. Nhưng, nếu hỏi: sao ta đưa cả các đấng bậc thiên thần nói ở 
trên vào cùng hàng với bậc lành/thánh như thế được? Câu trả lời chỉ chấp-nhận 
được nếu ta quay về với truyền-thống Giáo-hội kéo dài nhiều thế-kỷ, trong đó lại kể 
đến thần-sứ hoặc thiên-thần cùng bậc hiển-thánh có danh-xưng như thế cũng dễ 
hiểu. 
  
Nếu gọi là thánh, tức: ám-chỉ các vị có cuộc sống thánh-thiện thì đương nhiên là các 
thần-sứ còn gọi là “tổng-lãnh thiên-thần” thì không thể thích-hợp như thế được. Điều 
này, lại càng không thể để ta bắt chước cuộc sống giống với thhie6n-sứ được. Bởi 
lẽ, các ngài chỉ là bậc linh-thiêng vốn có khả-năng làm những việc mà con người 
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chúng ta không thể làm được. Tuy nhiên, ta vẫn có thể khẩn cầu các đấng can-thiệp 
cầu-bàu cho ta mỗi khi cần. 
 
Thế còn, hỏi rằng tại sao ta lại mừng lễ các vị ấy mỗi năm, là làm sao? Thì, có thể 
trả lời rằng: mỗi vị như thế đều được nêu tên trong Kinh thánh, nên ta cũng nên đem 
lòng sùng kính các ngài như Giáo-hội có thói quen làm thế biết bao nhiêu năm trời 
nay.  
  
Nói chung thì, các vị này đều là bậc lành thánh từng chống trả ma quỷ như sách 
Cựu Ước từng diễn-tả, bấy lâu nay. Đặc-biệt là thánh Mi-ca-e từng được nhắc đến 
nhiều lần ở sách Đanien đoạn 12 câu 1. Ở Tân-Ước, thư thánh Giuđê gọi ngài là 
Tổng-lãnh thiên-thần từng đánh chống ác-thần quỷ dữ. Và, sách Khải-Huyền ở nhiều 
đoạn như đoạn 12 câu 7-9 còn kể chuyện thánh thiên-thần đây đạp dẹp loài rồng/rắn 
hãm hại cả và thế-gian nữa.  
  
Riêng thánh Gabriel là Đấng thánh mang tên có nghĩa là “Quyền-uy sức mạnh của 
Thiên-Chúa” xuất-hiện cả ở Cựu Ước lẫn Tân-Ước, khi ngài cắt-nghĩa thị-kiến của 
tiên-tri Đanien như sách này từng nói ở các đoạn 8 câu 15-26 và đoạn 9 câu 20-
27,vv... Đặc-biệt là ở Tân-Ước thánh thiên thần này từng xuất-hiện với ông Zakaria 
để loan-báo việc sinh-hạ ra ông Gioan Tẩy Giả là do Chúa sắp-đặt. 
 
 Danh tánh của thánh thiên-thần Raphael có nghĩa “Thiên-Chúa chữa cho mọi người 
được lành/sạch” hoặc còn gọi là “Thuốc chữa của Thiên-Chúa”. Thánh thiên thần 
này xuất-hiện ở sách Tôbia từng tháp-tùng  Tôbia trong hành-trình hoàn-trả tiền bạc 
còn thiếu nợ người cha của ông. Để rồi, cuối cùng bèn thốt lên những lời rằng: 
  
“Tôi đây là Raphaen,  
một trong bảy thiên-sứ luôn hầu-cận  
và vào chầu trước nhan vinh-hiển  
của Đức Chúa." (Tôbia 12:15) 
 
 Vì được coi là thánh, nên đấng bậc đây cũng được mừng vào thế-kỷ thứ 16 ở nhiều 
địa-điểm được coi là nơi các ngài xuất-hiện. Theo lịch La Mã, thánh-nhân được 
mừng kính từ năm 1921. Mãi cho đến năm 1969, lễ này được mừng vào ngày 24 
tháng 10. Và sau đó, được dời vào ngày 29/9 mỗi năm. Tắt một lời, truyền-thống 
Giáo-hội xưa nay vẫn trân-trọng sự thánh/thiêng của mỗi đấng, là như thế. (X. Lm 
John Flader, Why do we include angels and archangels among the saint, The 
Catholic Weekly 02/10/2016, tr. 26)                       
 
 Nói cho cùng, thì: Giáo-hội có thói-quen sùng-kính/nguyện-cầu cùng các đấng bậc 
lành-thánh từng sống hoặc chết theo cung-cách hạnh-đạo, dù chỉ một số ít các ngài 
là người dấn bước theo chân Đức Kitô. Thế nhưng, theo Kinh/Sách, thì tất cả mọi 
tín-hữu đều được gọi là thánh, dù có vị thiếu trưởng thành về mặt thiêng-liêng hoặc 
kiến-thức lành/thánh nữa. Chẳng thế mà thánh Phaolô tông-đồ mỗi lần viết cho 
thành-viên giáo-đoàn khác nhau ở Rôma, Êphêsô hoặc Côrinthô hoặc nhiều nơi 
khác vẫn gọi tất cả tín-hữu Đức Kitô là các “thánh”. 
  
Nói cho cùng, thì “thánh-nhân" phải là những người đang còn sống thánh-thiện. 
hạnh-đạo chứ không thể là các đấng đã chết rồi, hoặc thần-sứ trên trời xuất-hiện ở 
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nhiều nơi, như ta vẫn gọi. Nói cho cùng, thì tập-tục này khi xưa bắt nguồn từ đạo-
giáo bên ngoài Đạo Chúa hoặc Do-thái-giáo dù có truyền-thống rất lâu đời. 
  
Xem thế thì, ngoài Đạo Chúa ra, cũng có rất nhiều vị, nhiều đấng bậc từng sống rất 
hạnh-đạo, làm gương cho người đồng thời hoặc sau này theo đó mà bắt chước.  
 
 Bên ngoài Đạo Chúa của ta, lại cũng có rất nhiều truyện kể về nhân-sinh, cuộc sống 
mỗi con người đều khác nhau. Khác rất nhiều, dù chữ “thánh/thiêng” hoặc 
“thánh/thiện” “hạnh-đạo vẫn có nơi họ. Người đời gọi đó là cái “tâm” rất lành và cũng 
“mạnh”, như truyện kể để hầu người đọc tìm ra ý-nghĩa của mỗi sự việc trong đời 
người, như sau: 
  
“Người phụ nữ nọ phải làm việc 8h/ngày lại còn chăm sóc gia đình và làm hết mọi 
công việc của một người nội trợ! Một ngày nọ cô mệt nhoài với hàng tá công việc ở 
cơ quan khiến cô có cảm giác như kiệt sức! Về nhà cô còn phải dọn dẹp nhà cửa và 
nấu ăn cho chồng và con của cô! Khi người chồng đón con từ trường về, cũng là lúc 
cho nướng xong mẻ bánh quy trong lò! Thế nhưng vì quá mệt nên cô đã để quên nó 
một lúc khiến cho một vài chiếc bị cháy! 
Lúc ăn tối, đứa con quan sát xem có ai nói gì về những chiếc bánh cháy đó không 
nhưng chẳng có ai lên tiếng cả! Khi dọn bắt đĩa, người vợ ngỏ ý xin lỗi về những 
chiếc bánh cháy nhưng người chồng dịu dàng nói: có gì mà em phải xin lỗi chứ, hơn 
nữa mùi vị nhưng chiếc bánh ấy rất ngon! Người vợ mỉm cười hạnh phúc! 
 
Khi đưa con đi ngủ, nó thì thầm hỏi bố nó:  
 
-Có thật bố thích ăn bánh quy cháy không?  
 
-Không con ạ, anh ta nói với con! Nhưng hôm nay mẹ con rất mệt mà vẫn phải 
chuẩn bị bữa ăn cho bố con chúng ta! Không nên làm mẹ buồn mà một vài chiếc 
bánh cháy có ảnh hưởng đến ai đâu. chứ! 
 
Thế đấy, có bao nhiêu người không để ý đến một vài chiếc bánh cháy trên đĩa bánh? 
Không nhiều lắm phải không bạn! Cũng như vết mực đen trên tờ giấy trắng! Có lúc 
chúng ta chỉ biết nhìn vào những sai lầm, khuyết điểm của người khác để rồi lên 
tiếng chỉ trích mà quên rằng họ đã cố gắng rất nhiều! (Truyện kể trích từ mạng vi-
tính) 
  
Lại một truyện kể khác, nói rõ hơn về tâm-tánh cũng “rất thánh” của mỗi người, như 
sau: 
  
“Một thanh niên trẻ nọ đang muốn tìm kiếm sự thành công liền đến thỉnh-giáo vị 
thiền-sư từng dạy mình. Thiền sư liền đưa cho anh một hột đâu phộng rồi bảo: 
- Con hãy dùng sức mà vê nát nó ra! 
 Người thanh niên dùng sức vê nát hạt lạc, vỏ hạt lạc bay ra và còn lại cái nhân. 
 Vị thiền sư lại nói với người thanh niên trẻ tuổi: 
- Con hãy dùng tay chà xát hạt lạc này ra. 
 Người thanh niên lại làm theo và kết quả vỏ hạt lạc lại rơi ra và còn lại một hạt lạc 
trắng không có vỏ. Vị thiền sư lại bảo người thanh niên hãy dùng tay vê nát hạt lạc 
trắng đó ra, và bất luận anh ta dùng sức thế nào cũng không vê nát được nhân của 
hạt lạc ra. 
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 Lúc này vị thiền sư mới nói: 
- Mặc dù nhiều lần gặp phải trắc trở, và cũng bị mất mát rất nhiều, nhưng phải có 
một cái tâm không bị khuất phục mới mong thành công được! 
 Người thanh niên nghe xong và vui mừng vì hiểu được ý tứ của vị thiền-sư.” (Truyện 
kể cũng  từ một nguồn-gốc) 
  
Xem thế thì, cứ gì phải là thiền-sư hay đấng bậc lành/thánh mới hạnh-đạo, đáng 
kính nể, để mọi người bắt-chước như đấng thánh. Xem thế thì, từ nay, hẳn cũng 
nên gọi nhau bằng các cụm-từ như: “Đấng thánh họ Nguyễn” “Thánh-nhân họ Trần”, 
chứ đâu chỉ mỗi Giuse hoặc Maria gì đó, mới là thánh-nhân hiền-lành trong Đạo!    
  
Vậy thì, nay xin phép các thánh-nhân nam/nữ đang đọc mấy giòng chữ còn con này 
cho phép bần đạo được kết thúc ở đây với lời chào “rất thánh”, mãi mọi thời. 
 
  
Trần Ngọc Mười Hai 
Có những thời những buổi 
Chẳng thấy mình thánh-hoá  
hoặc “thánh goá” gì hết  
Thế có chết không cơ chứ. 
  



220 
 

 33 “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 – Đêm Nguyện Cầu) 
 
 
(Tv 141: 2/Kh 8: 3-4/Lc 1: 9)   
 
Hễ cứ là nguyện cầu, thì đêm nào chả là đêm. Dù đêm ấy, hay đêm nay vẫn rất lặng 
như tờ, thờ ơ ít rộn tiếng. Vâng. Thế đó, là nguyện cầu. Ở đây đó, Nước Trời và 
cũng ôi thôi bần đạo bầy tôi  xưa nay cứ nghĩ đã là nguyện cầu, phải có tiếng nức 
nở với Thượng Đế, Ông Trời, Đức Chúa hoặc thần linh nào đó, mới phải.  
 
Thế nhưng, bần đạo đây đã sai lầm, hết chỗ nói. Bèn đi vào tìm hiểu với đấng bậc 
thày dạy để tỏ con ngươi.Nhưng, trước khi đi vào chính điểm, xin mời bạn và tôi ta 
nghe thêm lời ca tiếp: 
 
“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 
 
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. 
 
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) 
 
Và hôm nay, bàn về nguyện cầu có lời van có hương khói với tiếng nhạc, lại thấy 
những hỏi han và đối đáp như sau: 
 
“Thưa Cha, 
Lâu nay, con vẫn thích các lễ trọng có khói hương nghi-ngút quanh bàn thờ, nhưng 
con vẫn tự hỏi không biết ý-nghĩa đích-thực của nghi-thức này ra sao. Xin cha giải 
thích cho con biết để còn tin. Xin đội ơn cha.”  
 
Vâng. Nghi-thức phụng-vụ Đạo Chúa bao giờ cũng mang nhiều ý-nghĩa rút từ sinh-
hoạt phụng-tự vào thời trước. Có khi còn trước cả thời lập Đạo nữa. Thế nên, hôm 
nay ta cứ thử theo dõi những lời đối-đáp của đấng bậc vị vọng ở trong Đạo, để xem 
sao. Đối và đáp, từ đấng bậc rày như sau: 
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“Việc sử-dụng “hương trầm nghi ngút” có nguồn gốc rất xưa, ngay vào thời Cựu-
Ước. Chẳng hạn như, ta đọc ở sách Xuất Hành trong đó có câu nói: “Ông Môsê 
được lệnh dựng lều để hội họp, như đã bảo: “Ngươi sẽ làm một bàn thờ để đốt 
hương; ngươi sẽ làm bằng gỗ keo…Trên đó, Aharon sẽ đốt hương thơm: sáng nào, 
ông ấy cũng đốt hương thơm khi chuẩn bị dầu đèn, và lúc Aharon thắp đèn lên vào 
chập tối, ông ấy cũng sẽ đốt hương thơm: đó là hương vĩnh viễn dâng trước nhan 
Đức Chúa qua mọi thế hệ của các ngươi…” (Xh 30: 1, 7-8)      
 
Hương trầm tỏa mùi thơm phức như còn dạy: “Đức Chúa phán với ông Môsê: 
"Ngươi hãy lấy các thứ hương chất: tô hợp hương, hương loa, phong tử hương, các 
hương chất và nhũ hương nguyên chất; số lượng mỗi thứ sẽ đồng đều. Ngươi sẽ lấy 
các thứ hương chất đó chế thành hương để đốt: hợp chất các hương này sẽ là sản 
phẩm của thợ làm hương; hương đó sẽ là hương pha muối, nguyên chất, và là 
hương thánh. Ngươi sẽ lấy một phần tán thành bột, và sẽ đặt trước Chứng Ước, 
trong Lều Hội Ngộ, nơi Ta sẽ gặp gỡ ngươi. Đối với các ngươi, đó sẽ là một vật rất 
thánh. Các ngươi sẽ không được chế hương theo kiểu ấy mà dùng: đối với ngươi, đó 
sẽ là một vật thánh, dành riêng cho Đức Chúa.” (Xh 30: 7-8) 
 
Ngay ở đây, ta thấy là hương trầm dâng lên Chúa  là để thờ kính Ngài, chứ không 
phải cho người phàm. Thời xưa đã có lời dạy phải đốt hương khói mỗi ngày hai lần 
vào lúc tế-tự tượng-trưng cho lời cầu bay cao lên Đức Chúa. Chính vua Đavít cũng 
có nói ở Thánh vịnh:  
 

“Ước chi lời con nguyện 
như hương trầm bay toả trước Thánh Nhan,  
và tay con giơ lên được chấp nhận như của lễ ban chiều.”  
(Tv 141: 2) 

 
Ta còn biết, việc sử-dụng hương trầm nghi-ngút lại cũng có chung một biểu tượng cả 
trong sách Khải Huyền khi tác-giả nói đến việc phụng-thờ Chiên Con khi bảo rằng:  
 

“Một thiên thần khác đến đứng trước bàn thờ, tay cầm bình hương vàng. 
Thiên thần lãnh nhận nhiều hương thơm, để dâng trên bàn thờ bằng vàng 
trước ngai Thiên Chúa, cùng với những lời cầu nguyện của toàn thể dân 
thánh.”  
(Kh 8: 3-4)   

 
Thời Tân Ước, người theo Do-thái-giáo lại vẫn sử-dụng trầm hương ở nghi-thức 
phụng thờ, như thánh-sử Luca mô-tả ông Zacaria chồng bà Êlizabét thực-thi vài trò 
thượng-tế ở đền thờ Giêrusalem đã bảo:  
 

“Trong cuộc bắt thăm thường lệ của hàng tư tế,  
ông đã trúng thăm được vào dâng hương  
trong Đền Thờ của Đức Chúa.”  
(Lc 1: 9)  

 
Dù có sử-dụng trầm hương trong nghi-thức phụng thờ ở Cựu Ước, nhưng việc này 
đã trở thành thói quen thông-thường được Giáo-hội tiên-khởi áp-dụng thôi. Một trong 
các nghi-thức thấy rõ còn được ghi chép để lại là vào các buổi tang lễ, đã được các 



222 
 

sử-gia thuật lại, trong đó có chứng-cớ do Tertulian ghi vào niên-biểu 160-220 sau 
Công nguyên.  
 
Về sau, nghi thức này được quảng bá đưa vào di-tích và lăng mộ các thánh tử-đạo 
và vào buổi thánh-hiến nguyện-đường, vào thời trước. Di-tích lịch-sử được ghi chép 
lâu đời nhất, là vào thế-kỷ thứ tư tại một nhà thờ ở La Mã; và mục-đích các vị làm 
thế là để tạo hương thơm dễ chịu tại các nhà được dùng làm nơi tế tự.  
 
Phụng vụ thánh Giacôbê và thánh Máccô cũng đã xảy ra hồi thế kỷ thứ 5 khi đó đã 
có sử-gia viết về mục-đích sử-dụng hương trầm trong các nghi-lễ thờ kính Chúa và 
Sách Lễ Rôma hồi thế-kỷ thứ 7 cũng đề-cập đến sự việc đoàn tùy-tùng Giám mục 
bước lên bàn thờ vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. 
 
Đến thế-kỷ thứ 7 và 8, nhiều hồ-sơ ghi chép có nói đến việc sử-dụng hương trầm 
nghi-ngút ở các nghi-thức phụng-vụ tại Rôma để vinh-danh Đức Giáo-hoàng và tôn 
kính Sách Phúc Âm. Việc này, có thể là do thói quen dân dã đã sử dụng hương khói 
để vinh-danh các vị thẩm-phán và các sách Luật. 
 
Còn việc xông hương bàn thờ, giáo sĩ cùng bánh và rượu như quà lễ cũng được đưa 
vào hiện-thực từ thế kỷ thứ 9 có lẽ do thói quen phụng-vụ thực-hiện tại các nước 
như Pháp và Đức, vào thời đó.  
 
Mãi đến năm 1350, luật “Chữ Đỏ” ở Phụng vụ, cũng đã coi việc xông hương trong 
các lễ phải được thực-hiện cho đúng cách. Dù xông hương là để vinh-danh một 
người nào hoặc vật dụng nào đó, trước hết vẫn là hành-xử để thờ kính Chúa, vì 
hương thơm nghi ngút bốc cao tượng trưng cho lời nguyện cầu của Hội thánh.  
 
Ngày nay, trầm hương được sử-dụng vào nhiều lễ, chí ít là các thánh-lễ trọng-thể 
như xông hương bàn thờ, thánh giá xông cả linh-mục chủ tế lẫn giáo dân, cả Sách 
Phúc Âm cũng như của lễ trên bàn thờ và các đồ vật được thánh-hiến vào lúc dâng 
tiến.  
 
Vào các lễ mồ, qui lăng Giáo hội còn cho phép xông hương cả quan-tài, xông hương 
Mình Thánh Chúa vào các buổi Chầu Thánh Thể, Phép Lành cũng như lễ cung-hiến 
đền thánh hoặc bàn thờ trong các lễ trọng, nữa. 
 
Những việc như thế, đều để tăng thêm tính trọng-thể và thánh thiêng cho việc cử-
hành nghi-thức phụng vụ đồng thời đưa hồn mình lên cùng Chúa.” (X. Lm John 
Flader, Like the smoke of incense, prayer rises to God”, The Catholic Weekly 
29/4/2018 tr. 21) 
 
Đấng bậc vị vọng trong Đạo một khi đã bảo như thế thì mọi người đều cũng sẽ hiểu 
như thế. Chứ đâu nào có ai dám cãi. Bởi, mỗi khi vị linh-mục đại-diện Đức Chúa đã 
hành-xử hoặc cử-hành lễ lạy đều có ý tốt lành, hạnh-đạo. Nếu không, sao gọi được 
là buổi lễ rất thánh hoặc “thánh lễ”!  
 
Thế nhưng, sáng-chế ra càng nhiều nghi-thức này nọ cũng chỉ khiến cho đấng bậc 
chủ-sự hoặc người tham-dự lâu rồi sẽ xa dần ý-nghĩa và mục đích của mỗi sự và 
mỗi việc, thôi. Nói cách khác, nếu ta chỉ chú-tâm vào các hành-vi/hành-xử bên ngoài 
mà thôi, thì có lẽ rồi ra, ta cũng sẽ gần cận với thứ “Đạo bề ngoài”, thấy rất rõ.  
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Tóm lại, cũng nên để tâm đến các nhận-định của người ngoài Đạo vẫn cứ cho rằng: 
Đạo của ta, có là Đạo “nặng về hình thức” không?             
 
Để trả lời, có lẽ cũng nên về với “một chút sử-tính” của việc sử-dụng trầm 
hương/hương trầm trong quá-khứ, ở đâu đó xứ sở rất Rôma không xa Babylon của 
thời trước, qua các bài viết dài/ngắn cũng khác nhau, như sau: 
 
“Với đạo đa-thần của La Mã, thì việc sử-dụng “hương trầm nghi ngút bay” trong nghi-
thức dâng tiến lễ mang tính-cách cực đoan rất sâu đậm. Người dân Êtruria nước Ý 
đã cắm sâu tục lệ Đạo-giáo của La Mã bằng các nghi-thức thắp hương và xông 
hương từ thế-kỷ thứ 6 trước Công nguyên. Trong khi ở Hy-Lạp gần đó, triết-gia 
Homer (năm 850 trước Công nguyên) có đề cập việc dâng hương cho nữ-thần Tình 
Ái  tại đền thờ của bà trên đảo Síp. 
 
“Ngõ hầu duy-trì truyền-thống do Vua La Mã là Numa thiết-lập việc sùng kính có rất 
lâu là dâng tiến “bột mì, thức uống và các quà tặng ít tốn kém khác”; thành thử,bột 
spenta, bánh mì đặc biệt là các bánh bông lan có pha mật ong, rượu, sữa, hoa và 
dược thảo trong vùng. Từ các thứ như thế, người địa phương mới sáng-chế ra loại 
hương/nhang đặt cạnh than hồng đang cháy như một thói quen đốt hương vẫn có ở 
thế-giới cổ sử.  
 
“Thời đế quốc La Mã, nhiều người cũng thực-hiện giao-thương rộng rãi các sản-
phẩm sinh-thái từ các nước phương Đông đem đến, cộng thêm vào với danh sách 
của lễ dân-dã trong đó nổi-bật nhất là nhang đèn tiến lễ. 
 
“Khi người dân thường dâng lời nguyện cầu của họ lên Thượng Đế, thì họ có thói-
quen từ thời xưa cổ là kèm theo đó nhiều của lễ thông thường thì nhang đèn bao giờ 
cũng là của lễ đẹp lòng thần thánh hơn cả.  
 
“Truyền-thống tôn-giáo của người La Mã có nền-tảng đặt nặng lên hương thơm làm 
say lòng các thánh thần chỉ qua làn khói có hương thơm ngào ngạt bốc lên không 
trung đạt chốn thiên đường, thế nên lời cầu của ta cũng tương-tự như thế, suốt nhiều 
thời. 
 
“Tác-giả Carmelo Cannarella là tín-đồ đa thần đã diễn-tả sự việc này một cách 
thành-thạo như sau: “Khói của hương/nhang bốc lên bầu trời trước nhất là sự dâng 
tiến chốn trên cao, một hành-động tỏ bày sự siêu-nghiệm, tức khoảnh-khắc nối-kết 
giữa con người phàm và các đấng thần thiêng trên cao vút: một hội-ngộ trùng phùng 
giữa Trái Đất và Trời Cao chốn ấy…  
 
“Hình xoắn ốc nơi làn khói bốc từ nhang/đèn lan tỏa chốn không-gian bay bổng lên 
cao lên cao mãi “chốn mù xa tận trên trời. Làn khói bốc cao đây, tượng-trưng cho sự 
hòa-hợp với tầm cỡ Thánh Thiêng dành cho các hữu-thể sống-động và cả trong buổi 
lễ đầy tang chế nữa.  
 
“Chính sự “bốc cao bốc cao mãi” này vẫn tượng-trưng cho “sự tự-do hoạt-động, cho 
việc giải-phóng vũ-trụ vật-chất, cho sự siêu-nghiệm của thế-giới gian-trần nữa…” (X. 
M. Sentia Figula, Neo Polytheist, http://romanpagan.blogspot.com.au)  
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Đi vào cuộc sống có truyện kể đầy những khói và lửa, để mua vui hết mọi người, có 
lẽ ta cũng nên kể lại câu chuyện sống chung hoà bình giữa đôi vợ chồng tình tứ tuy 
có khác biệt về tư-thế giao-dịch hoặc “giao-diện”, những kể rằng: 
 
“Một nam nhân-viên đang tập trung tình-thần để làm việc ở sở, bèn nhận được cú 
điện-thoại từ người vợ cứ từ loan tin. Anh bèn hối thúc cô trẻ hãy nói nhanh cho 
được việc hỏi rằng:   
 
-Có chuyện gì thì cứ nói nhanh lên, anh đang bận lắm, công việc cứ bù đâu không 
thể chờ được! 
-Em có một tin tốt và một tin xấu cần bào cho anh ngay lập tức. 
-Được rồi, em chỉ nói tin tốt thôi, còn các chuyện khác thì để về nhà hãy nói sau. 
Cô vợ im lặng trong giây lát, rồi từ từ nói: 
-Tin tốt là: xe chữa lửa kịp thời đến nhà mình, cũng rất nhanh, anh ạ! 
-Thế mà gọi là tin tốt à? Thôi được, 30 giây thôi anh sẽ có mặt tại nhà.”(Truyện kể ê 
hề trên mạng) 
 
Truyện kể rút từ đâu chăng nữa, vẫn ê hề đầy ắp khắp nơi, rất nhiều nghĩa. Có 
truyện, kể ra nghe thấy cũng rất hay, lại thích hợp với sự sống của con người ở 
trong đời; như truyện kể về cuộc đời người đang cần phút thinh lặng/ngơi nghỉ trong 
sự sống đầy hình thức như được bàn ở truyện kể nghe được, bấy lâu nay, ở bên 
dưới: 
 
“Chúng ta thường nghĩ rằng một người thành công, hay là một người có ích cho đời 
là một người rất bận rộn. Người ta thường nói thì giờ là vàng bạc, vì vậy lúc nào ta 
cũng phải biết tận dụng thì giờ của mình, không được hoang phí.  Nhưng có một nhà 
văn Trung Hoa, ông Lâm Ngữ Đường, nói rằng, "Thì giờ có ích lợi nhất khi nó không 
bị bắt dùng vào một việc gì hết. Thì giờ cũng được ví như khoảng trống trong một 
căn phòng."  Khoảng trống ấy đâu có sử dụng cho việc gì đâu, nhưng nó rất là cần 
thiết. 
 
Cũng như trong nghệ thuật cắm hoa. Một yếu tố quan trọng trong sự cắm hoa là 
khoảng không gian chung quanh những nhánh hoa, những cành lá. Chứ không phải 
hễ càng cắm cho nhiều hoa, chen chúc với nhau, là đẹp. Nhìn vào ta phải thấy nhẹ 
mát, phải cảm nhận được nơi ấy một không gian rộng. 
 
Ta có thể ví dụ cuộc sống như là một bài nhạc. Trong một bài nhạc bao giờ cũng có 
những dấu lặng, và những khoảng cách giữa hai nốt nhạc với nhau. Thiếu những 
khoảng trống ấy, thì bản nhạc không thể là một bản nhạc, nó chỉ là một âm thanh 
kéo dài vô nghĩa mà thôi. 
 
Một nhạc sĩ dương cầm tài danh, Artur Schnabel, chia sẻ về nghệ thuật chơi đàn của 
ông như sau:"Tôi không nghĩ là mình chơi đàn hay hơn bất cứ một nhạc sĩ nào khác, 
những nốt nhạc trong một bài nhạc đều giống y như nhau, chúng cũng chỉ có vậy 
thôi. Nhưng tôi biết cách sử dụng những khoảng cách giữa hai nốt nhạc. Mà nghệ 
thuật nằm ở những nốt nghỉ đó. Chúng làm cho bản nhạc hay hơn." 
 
Bạn biết không, mọi vật trên vũ trụ đều có một nhịp điệu riêng, từ sự chuyển động 
của một hạt nguyên tử nhỏ bé, cho đến trái đất, mặt trăng, và các dãy ngân hà xa 
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xôi.  Tất cả đều có một nhịp riêng của nó.  Chung quanh ta, trời có mưa nắng, thiên 
nhiên cây lá có bốn mùa, thủy triều có lên xuống... 
 
Sự sống của ta cũng vậy, cũng có những sự mất còn, đến đi, cần thiết của nó. Có 
những lúc ta bước tới, nhưng cũng có những lúc ta cần sự dừng lại. Nếu như ta chỉ 
biết đi tới mà không còn dừng nghỉ, thì sự sống này chỉ còn có một chiều duy nhất 
mà thôi, nó sẽ lạc mất nhịp điệu. 
 
Bạn hãy làm cho cuộc sống mình được tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn, trong sáng hơn, 
bằng cách chú ý và trân quý đến những khoảng trống, những dấu lặng trong đời 
mình. Và bạn biết không, nghệ thuật sống đẹp của chúng ta nằm ở nơi những 
khoảng trống đó.” (Nguyễn Duy Nhiên kể lại) 
  
Kể truyện xong, nay mời bạn và tôi, ta lại sẽ hát những ca-từ ở trên để kết-luận mà 
rằng: 
 
“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 
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. 
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) 
 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Cũng đã trải-nghiệm 
Những lúc và những lần 
rất như thế.  
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34.  “Một vùng mây trắng bay đi tìm nhau,”  
Chẳng còn thấy đâu mắt em hoen sầu  

Vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đấy thôi  
Giọt sương vẫn rơi rừng còn ngây dại mơ bóng hình ai.” 

(Quốc Dũng – Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa?) 
 

(1Corinthô 15: 48-49) 
 
“Em đã thấy mùa xuân chưa” ư? Một câu hỏi rất khó trả lời. Bởi, mùa xuân là thứ gì 
mà thấy với không thấy. Chưa thấy thì sao? Và, thấy rồi thì đã sao, cơ chứ! Thôi thì, 
trên đời này nhiều thứ, ai cũng có mắt nhưng không thấy. Hỏi rằng, đó là thứ gì, thì 
xin để mỗi người và mọi người cứ tự tiện trả lờ/trả vốn cho rộng đưiờng dư luận.  
 
Ở đây, hôm nay, bần đạo bầy tôi chỉ xin bạn và tôi, ta cứ nghe thêm câu tiếp, hạ hồi 
ta phân giải. Câu tiếp, như thế này:: 
 
“Trời mưa giăng lối áo em lệ rơi  
Nhạt nhòa nét môi đã say quên lời  
Vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đấy thôi  
Ngày xuân vẫn trôi tình mình vẫn hoài thương nhớ đầy vơi  
Chiều xưa ngồi bên em anh nghe như đã xót xa trong tay mình  
Một giây hồn lênh đênh môi em thơm ngát đón đưa cơn say tình  
Em biết không em anh như bóng mây tìm nơi đỗ bến  
Đâu bến xa vời mà tình vẫn rơi mây hoài vẫn trôi  
Trời dào dạt sóng gió reo mùa đông  
Chìm trong giá băng bóng xuân mịt mùng  
Vì mình xa nhau nên xuân vẫn mãi xa vời chốn nao  
Còn thương nhớ nhau còn nặng u sầu muôn kiếp về sau.” 
(Quốc Dũng – bđd) 
 
Hỏi/đáp thì như thế, chứ ai lại gạn hỏi nhau những điều khó nói và khó thưa, để rồi 
sẽ không còn sức ta bàn tiếp. Vậy thì, cứ xin bạn và tôi, ta giữ sức để bàn tiếp rất 
nhiều điều. Nhưng, trước bàn tiếp nhiều điều, hãy cứ mời nhau đọc đôi ba giòng 
chảy có nụ cười hồn nhiên, những kể rằng: 
 
Có ông Bác sĩ kia ế khách, bèn nghĩ ra một kế. Ông ta trưng tấm biển trước phòng 
mạch, nói rằng: trị dứt bịnh thì tính 20 Mỹ-kim, còn không dứt bịnh thì bồi thường cho 
bệnh nhơn 100 Mỹ-kim. 
 
Bên cạnh phòng mạch có một ông luật sư ế khách đói dài, thấy vậy bèn tới phòng 
mạch Bác sĩ đó định kiếm 100 bạc xài chơi. 
 
Luật sư: Tôi bị mất khứu giác, ông trị giùm tôi. 
Đốc tưa: Y tá, lấy lọ thuốc số 9 và nhỏ vô lỗ mũi ông này ba giọt. 
Luật sư: Ê, cái này là nước mắm mà. 
Đốc tưa: Xin chúc mừng ông đã lấy lại được khứu giác. Trả tui 20 đô. 
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Luật sư cả giận, ba ngày sau trở lại phục hận. 
Luật sư: Tui mất trí nhớ, ông trị giùm tui. 
Đốc tưa: Y tá, lấy lọ thuốc số 9 và nhỏ vô mồm ông này ba giọt. 
Luật sư: Đừng, đừng. Cái này là nước mắm, tôi nhớ mà. 
Đốc tưa: Ông đã lấy lại được trí nhớ. Trả tui 20 đô tiền trị bịnh. 

Tuần sau, luật sư tới phục hận một lần nữa. 
Luật sư: Tui bị giảm thị giác, ông trị giùm tui. 
Đốc tưa: Cái này thì tui chịu thua. Đây là tờ 100 đô tui bồi thường cho ông. 
Luật sư nhìn tờ giấy bạc rồi nói: Đây là tờ 10 đô mà, đâu phải 100 đô ? 
Đốc tưa cười hề hề: Tui đã lấy lại được thị giác cho ông. Trả tui 20 đô lẹ lên ông Luật 
sư.” (truyện kể rất dễ tìm ở trên mạng, cũng mới đây). 
Ấy đấy là truyện kể trên mạng vi-tính. Còn đây, là truyện kể từ nhà Đạo có những 
vấn-đề lại-xạo miên-man thần học, cũng khá dễ cứ đưa ra những câu hỏi, rất dễ 
hiểu và dễ nhớ như sau: 
 
“Thưa Cha, 
Con có cô bạn rất thân luôn gặp nhau bàn đủ mọi chuyện. Chuyện gì cô ta cũng 
đồng ý với  con hết, duy có chuyện đạo-đức  là bọn con cứ nói ra là cãi cọ đủ mọi 
điều. Cả đến những những điều dễ hiểu như “cơm sườn” bày ở chợ, nhưng lại nghi-
ngờ hết mọi chuyện có liên-quan đến chuyện Đạo-giáo của ta, chí ít là chuyện sự 
sống sau khi chết. Cô ta những muốn con phải đưa ra chứng cứ hiển-nhiên về 
chuyện này. Cô ta còn bảo: chưa một ai từng ở trên Thiên-đàng về lại trái đất để nói 
cho mọi người biết về chuyện ấy. Vậy, theo cha con phải nói với cô ta như thế nào 
mới  chịu đây. Con xin được phép giấu tên cho tiện.” (Câu hỏi từ một bổn đạo ở tỉnh 
thành). 
 
Ở đâu thì ở. Hỏi gì cũng thế. Cứ hỏi, thì cha/cố mới ttả lời, đâu cần phải chứng minh 
là mình ở chốn thị-thành nhiều chuyện để thưa và để hỏi. Và mỗi lần hỏi, cha/cố đều 
cố mà trả lời như sau: 
 
“Mỗi khi có ai đó cần “chứng-cứ” cho việc gì, thì chắc hẳn bạn cũng như tôi, ta cũng 
nên cẩn-thận và uốn lưỡi nhiều lần trước khi đưa ra câu trả lời, mới được. Bởi những 
gì ta đưa ra, phải là luận-cứ vững-chắc về sự sống sau khi chết mới thuyết-phục 
được người khác. Về sự hiện-hữu của Thiên Chúa cũng thế, rất khó mà thuyết-phục 
được người ngoài Đạo.  
 
Theo nghĩa nào đó, thì việc Chúa hiện-diện ở với thế-gian đang chĩa thẳng vào ta 
như tạo-thành tuyệt vời, nhưng việc ấy lại khó lòng thuyết-phục những người chuyên 
ngờ-vực hoặc những người không tin có thần thánh nào hết. “Chứng-cứ” có thể 
thuyết-phục mọi người về sự sống sau khi chết dĩ nhiên ta luôn có, nhưng biết được 
chuyện này quả thật cũng trễ tràng rồi. Nay về với câu hỏi do anh/chị, có lẽ ta cũng 
nên suy về sự việc kể ở dưới. 
 
Trước tiên, là chuyện bảo rằng: thiên-đàng đích-thực đang có người sống ở đó và họ 
từng xuống thế-gian để nói cho mọi người biết chuyện này. Hiển-nhiên hơn cả, là 
chính Đức Kitô thường vẫn nói về sự sống sau cái chết, về sự phán xét chung cuộc, 
về thiên-đàng và địa ngục nữa. Nhưng, tại sao những người chuyên ngờ-vực mọi 
chuyện lại tin rằng Đức Giêsu là Chúa Giáng trần? dù, họ vẫn biết Ngài là Con bác 
thợ mộc thành Nadarét và đã chết trên thập-giá ở Giêrusalem. 
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Quả, là ta có nhiều bằng-chứng về Đức Giêsu từ trời xuống qua các văn bản cổ/xưa 
được viết sau 20 hoặc 30 năm ngày Ngài về với Cha. Đương nhiên, các văn-bản ấy 
hiện có ở Tin Mừng trong đó đó Ngài không chỉ tuyên-bố Ngài là Thiên-Chúa mà 
thôi, nhưng Ngài còn chứng-minh chuyện ấy bằng các kỳ-tích như làm cho những ba 
người đã chết được sống trở lại. Ngài cũng chữa lành cho người mù từ bẩm sinh và 
đã báo trước về cái chết và sự sống lại của chính Ngài sau khi chết.  
 
Thánh Phaolô cũng có tầm nhìn về thiên-đàng như đã từng viết trong thư thứ hai gửi 
giáo đoàn Corinthô đoạn 12 câu 2-4 và thánh-nhân đã về kể cho mọi người biết 
chuyện này. Thánh-nhân đã chứng-kiến thiên-đàng là nơi tuyệt đẹp một cách không 
thể diễn-tả mà chỉ viết như sau: “Như đã chép: Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề 
nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những 
ai mến yêu Người.” (Thư 1 Corinthô 2: 9)                  
 
Giả như những người chuyên ngờ-vực mọi chuyện muốn có thêm bằng-chứng rất 
mới về thiên-đàng, ta có thể kể cho họ biết sự việc những người từng đạt chốn đó, 
như Đức Mẹ từng quá vãng hồi thế kỷ thứ nhất, thế mà Mẹ đã hiện đến với dân-gian 
ở dưới thế rất nhiều lần và từ đó Mẹ còn làm nhiều phép lạ tuyệt-vời nhưng chẳng ai 
cắt-nghĩa được sự thể như thế hết. 
 
Nay, suy về các ảnh-hình Mẹ để lại trên cây xương-rồng cho dân con ở Guadalupê 
xứ Mêxicô vào năm 1531, đến nỗi các khoa-học-gia đều ngạc nhiên, chẳng cắt 
nghĩa được nguồn gốc cũng như cách duy-trì dấu ấn ấy, đó là chưa kể về một số 
chi-tiết được ghi trên đó, nữa. 
 
Sự-kiện Mẹ hiện ra ở Fatima, cũng thế. Năm đó, Mẹ báo cho 3 trẻ bé biết trước là 
Mẹ sẽ hiện ra ngày 13  tháng 10 và sẽ làm nhiều điều lạ lùng. Quả, là ngày ấy, có 
đến 70.000 người chứng-kiến hiện-tượng mặt trời vần-vũ trên không. Và, giả như 
không có sự sống sau khi chết, thì làm sao một đấng bậc từng quá vang đến hai 
ngàn năm rồi mà vẫn có thể xuất-hiện trên trái đất và làm được những sự lạ lùng 
như thế. Và, còn biết bao chuyện khác chứng tỏ: thiên-đàng có thật…” (X. Lm John 
Flader “Does Haeven exist? The Catholic Weekyly 6/7/14 tr. 18) 
 
Kể chuyện thiên đàng/hỏa ngục, nhiều lúc cũng không dễ để trả lời/trả vốn cho xong 
chuyện, mà thôi đâu. Chí ít, là: kể cho người bình-dân không cần lý-luận hoặc/biện-
chứng lưu-loát hoặc nói có sách mách có chứng. Nhiều khi, ta chỉ cần đưa ra một 
vài truyện kể có dính-dấp đến đời sống chân-phương/chân-chất của mọi người ở 
huyện nhà là xong. 
 
Thế nên, hôm nay, đề nghị bạn và tôi ta tìm tòi đôi ba câu chuyện ngồi lê đâu đó 
cũng nghe biết, thế là xong. Và cũng xong, như truyện kể ở bên dưới tuy không 
mặn-mà/rạch ròi cho lắm, cũng chỉ vui vui để nhớ mãi, mà rằng: 
 
“Một ngày nọ, sau khi đi học Giáo lý về, Tèo vội vã chạy vào kiếm bố hỏi ngay một 
câu “xanh rờn”: 
-Bố ơi! Bố có biết từ trái đất lên thiên đàng phải đi mất mấy ngày không? 
Bố Tèo đang bận rộn nên trả lời cho qua chuyện:  
-Có thánh mà biết được! 
Tèo bèn đáp:  
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-Bố không biết chớ con biết đó! 
Bố Tèo nổi cáu:  
-Mày biết thế nào, nói nghe coi? 
Tèo nhanh nhảu trả lời:  
-Chỉ có 5 ngày mà thôi! 
Bố Tèo gắt gỏng:  
-Tại sao? 
Tèo đáp tỉnh bơ: 
-Này nhé! Bố tính xem, từ Lễ Thăng Thiên đến Lễ Hiện Xuống là 10 ngày.  Vậy có 
phải là Chúa Giêsu lên trời mất 5 ngày và Chúa Thánh Thần xuống cũng mất 5 ngày 
không? 
Bố Tèo: Thôi thì Bố cũng đành “bó tay chấm cơm thôi.” 
 
Kể thế rồi, được dịp Tèo ta lại đố ngay ông bố đôi điều về thiên đàng như sau: 

-Con đố bố làm thế nào để được lên Thiên Đàng đây? Nếu thầy sống đời thanh 
sạch, cố tránh tội, dù là tội nhẹ, thầy có được lên thiên đàng không? 
Dĩ nhiên là "Không" 
-Nếu bố bán hết của cải dâng cho người nghèo, ăn chay, hãm mình, làm việc thiện 
suốt đời, vậy chứ bố có lên được Thiên đàng không? 
-Dĩ nhiên là “Không" 
- Nếu bố thương yêu mọi người như Chúa dạy, thế bố có lên được thiên đàng 
không? 
- Dĩ nhiên là “Không" 
Thấy thế Tèo bèn hỏi bố mình một câu khá “hóc búa” rằng:  
-Vậy thì bố phải làm sao mới có thể lên được thiên đàng? 
-Dĩ nhiên là phải chết trước đã !?!” (Trích truyện kể nghe hơi cổ nhưng không phải là 
cổ tích)  
 
Có biện-luận hoặc “kể” cho lắm về nhiều chuyện, cũng chỉ nên nói như Giáo sư 
Marcus J. Borg là thần-học-gia nhiên-cứu đã đưa ra một nhận-định về sử-tính của 
các truyện kể về Đức Giêsu, cũng như thiên-đàng, hỏa-ngục bằng lời giản đơn sau 
đây: 
 
“Nhiều thập-niên qua, ta có phong-trào được biết dưới tên thần-học truyện-kể kêu 
gọi mọi người hãy chú-tâm vào tính “kể lể” ở Kinh thánh đóng vai-trò chủ-động của 
“truyện kể” về thánh kinh Do-thái-giáo và kinh thánh ở Đạo Chúa. 
 
Điều này, thấy rõ qua 3 đặc-trưng Kinh-thánh, là: tạo cung-cách “kể truyện” kinh 
thánh như một tổng-thể, hầu nhìn vào bình-diện rộng/lớn hơn, thì sự việc này được 
coi như chuyện giản-đơn bắt đầu bằng truyện địa đàng và sự việc địa đàng biến-mất 
ở chương đầu sách Sáng Thế; rồi ngang qua truyện kể sẽ nói rõ hoạt-động cứu rỗi 
của Thiên-Chúa đối với dân Israel ngang qua Đức Giêsu, rồi kết-thúc bằng việc tập 
trung nhìn về địa-đàng và/hoặc thiên-đàng được tái-tạo ở Cánh-Chung-luận.      
 
Tính tập-trung vào truyện kể ở Sách thánh, còn biểu-hiện nơi sự-kiện khác nữa là: 
nó bao gồm cả trăm truyện kể ở trong đó. Cuối cùng thì, Sách thánh bao gồm một 
số truyện kể được “phóng-đại” mức tối-đa –tức: gồm cả những truyện lúc ban đầu 
hầu định-vị mọi thứ tưởng-tượng ở đạo-giáo và nơi cuộc sống của chúng dân Israel 
thời xưa/cổ cũng như phong-trào của Đạo Chúa vào thời mới chớm.  
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“Thần-học kể lể”, không chỉ tập-trung vào trọng-tâm câu truyện được ghi lại ở Sách 
thánh mà thôi, nhưng còn phẩm-bình phần lớn nội-dung thần-học Kitô-giáo và lịch-
sử cận-đại rất điển-hình từng làm lu-mờ hoặc che khuất đặc-trưng này. Thần-học kể 
lể, bằng vào khuynh-hướng nghiêng về ý-niệm-hóa mọi sự, đã tìm cách khai-thác ý-
nghĩa cốt-tủy rút từ các câu truyện kể, để rồi diễn-giải nó bằng hình-thức không còn 
gì để kể nữa.  
 
Thần-học kể lể, bằng cung-cách ở câu truyện kể, đã biến-dạng không còn tồn tại 
nữa. Công-cuộc nghiên-cứu lịch-sử thánh thời cận-đại, lại cũng để mất đi câu truyện 
kể, hoặc cách tìm cho ra tính sử nằm khuất sau câu truyện hoặc bằng các phân-tích 
thường làm biến dạng câu truyện kể bằng cách tập-trung vào chi tiết. Ở cả hai 
trường-hợp, truyện kể với tư-cách là câu truyện để kể, cũng biến-dạng dần. 
 
“Thần-học kể lể” cũng tìm cách bắt/chụp lại đặc-trưng kể lể ở Kinh Thánh, dù đó có 
là phong-trào mới xảy ra đây thôi. Nhưng sự thực, thì phương-cách định-hình của nó 
đã mang nguồn-gốc xuất xứ từ một thời  xưa cũ, rất không xa. Nói rõ hơn, Kinh 
thánh đã có gốc-nguồn từ truyện kể và cả từ sinh-hoạt kể lể đủ mọi chuyện, là như 
thế.  
 
Và, câu truyện kể được chuyên-chở cũng như trải-nghiệm theo cung-cách khác 
nhau, bằng mắt thấy, qua ảnh/tượng nghệ-thuật trong Đạo, đặc-biệt là từ cửa sổ 
bằng kính màu ở nhà thờ thời Trung Cổ và/hoặc các ảnh/tượng vào nhiều năm sau 
đó. Có thể là, các trải-nghiệm ấy được chuyển-tải qua âm-nhạc như bài vịnh hoặc ca 
khúc dân-gian; hoặc bằng môi miệng, như: các bài giảng ở nhà thờ hoặc nghi-tiết 
phụng-tự và lễ hội đình đám dọc suốt tháng ngày ở lịch phụng-vụ của Giáo-hội. 
 
Nhưng, thần-học truyện kể gợi nhiều tưởng-tượng hiện-diện bên trong con người 
qua đó có ảnh-hình đặc-biệt về thực-tại cuộc sống và nơi chốn ta sinh sống. Truyện 
kể ở thánh kinh lại cũng tạo hình-ảnh to lớn/cả thể về cuộc sống trong Đạo, là như 
thế.” (X. Gs Marcus J. Borg, Meeting Jesus Again for the First Time, HarperOne 
1994 tr. 119-tt)              
 
Đấng thánh hiền ở nhà Đạo còn căn dặn mọi người về thiên đàng rất như sau: 
 
“Những kẻ thuộc về đất thì giống như kẻ bởi đất mà ra;  
còn những kẻ thuộc về trời thì giống như Đấng từ trời mà đến.  
Vì thế, cũng như chúng ta đã mang hình ảnh người bởi đất mà ra,  
thì chúng ta cũng sẽ được mang hình ảnh Đấng từ trời mà đến.” 
(1Corinthô 15: 48-49) 
  
Truyện kể ở đâu đó, ở sách thánh hoặc trong sách truyện cũng chỉ là những câu 
truyện rất đáng nể, được người kể và người nghe biến thành một thứ gọi là “Thần-
học kể lể” về nhiều thứ, trong đó cả chuyện thiên-đàng, nữa. 
 
Truyện kể về thiên-đàng hôm nay, thấy rất nhiều. Tất cả cũng chỉ để nói lên một điều 
rằng: Thiên-đàng có thật hay không, không thành vấn-đề. Vấn-đề đích thực đối với 
mọi người, sẽ là và vẫn là: Thiên Chúa có thật Ngài rất giàu lòng lân-tuất và ta đang 
sống ở trong tình-yêu và ân-sủng của Ngài, thôi. 
 
Thế đó, là truyện kể cũng rất phiếm hôm nay xin được chuyển đến bạn, đến tôi và 
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mọi người ở huyện nhà Hội thánh, rất Nước Trời ở trần gian chứ không ở trên cao 
chốn đó, rất vần vũ. 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Và những chuyện trần-gian 
rất thiên-đàng 
ở dưới thế.  
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35. “Đôi khi trộm nhìn em,” 

Xem dung nhan đó (chứ) bây giờ ra sao.  
Em có còn đôi má đào như ngày nào,  

Kể từ khi vắng anh (nhau) em như tấm vải lụa nhầu.  
Thương thâu đêm giấc ngủ xanh xao,  

Anh (em)có bề nào ai đón ai đưa.” 
(Trầm Tử Thiêng – Trộm Nhìn Nhau) 

  
(Mátthêu 28: 19-20) 
 
Cuộc đời của tôi và của Em, cũng làng nhàng chỉ mỗi thế. Như thế, tức có nghĩa: chỉ 
“trộm nhìn nhau”, để “xem dung-nhan đó bây giờ ra sao” thế thôi. Nói vậy, cũng 
chưa hẳn là mọi người sẽ đồng ý với Em và với tôi chút nào đâu. Bởi, cuộc đời 
người đâu chỉ mỗi thế. Chẳng vậy mà, nghệ-sĩ nhà mình lại sẽ thêm những câu thưa 
hát rất như sau: 
 
“Cuộc đời là vách chắn là rào thưa  
Thương em tiếng hát sang mùa  
Một mai mưa ướt áo em áo mỏng đường mềm  
Dáng nhỏ thân quen (chân đêm)  
Đôi khi (em) trộm nhìn anh xem đôi tay rắn phong trần năm xưa  
Anh có còn mê sông hồ qua từng mùa (ngày)  
Kể từ khi vắng anh em như tấm vải lụa nhầu  
Đêm thâu đêm giấc ngủ (mộng)xanh xao  
Anh có bề nào ai đón đưa em (ai đưa)  
Cuộc đời là vách núi là tường mây  
Quê hương nắng cháy (gió) đêm ngày  
Mà anh chim vút cánh bay thăm thẳm đường dài  
Không (ít) về thăm em  
Đôi khi trộm nhìn me  
Soi gương trang điểm cho đời thêm tươi  
Thương tiếc thời tô phấn hồng sang nhà người  
Rồi mùa xuân cũng qua Mang theo tuổi dại ngọc ngà  
Đêm qua đêm tính trọn (gọn) tương lai  
Mơ thấy một ngày con níu chân cha  
Cuộc đời là bể cả, là dòng sông,  
Như con nước lớn nước ròng  
Mà ta như chiếc lá khô  
Nước chảy về (rời) nguồn, lá đành trôi theo.” 
(Trầm Tử Thiêng – Trộm Nhìn Nhau)  
 
Thế mới biết, cuộc đời người vẫn bao gồm nhiều thứ. Những thứ như: “vách chắn 
rào thưa”, “vách núi, tường mây”, hoặc chỉ là: “bể cả, giòng sông”, hoặc: “như con 
nước lớn, nước ròng mà ta như chiếc lá khô”… Ôi thôi, đủ mọi thứ, chả biết đâu mà 
nói cho hết ý, nên đã bảo: Đời người, dù ở trời Tây hay bên Tàu, đều cảm-nghiệm 
nỗi niềm nào đó, rất có giá. Nỗi và niềm, như truyện kể bên dưới, về giá-trị của niềm 
đau, như sau: 



233 
 

“Trong cửa hàng mỹ nghệ nọ, người ta thấy một tách trà thật xinh. Xinh đến độ, 
người mua vừa gặp thấy đã kháo-láo với nhau những câu như: “Quả là, ta chưa bao 
giờ thấy cái tách đẹp đến như vậy.” 
 
Bản thân tách trà hôm ấy vừa nghe nói, đã vội vàng tiếp chuyện ngay: “Ấy! Các bạn 
không biết chứ, đời tôi đây không phải lúc nào cũng là tách trà như thế đâu!” 
 
Có một thời tôi chỉ là nhúm đất màu đỏ hỏn. Khi ấy, ông chủ đã nắm lấy tôi đưa lên 
rồi cuộn tròn và phát vào người tôi một cái. Và rồi, cứ thế ông nhào nặn con người 
tôi mãi. Tôi bèn thét lên thật lớn bảo rằng: “Hãy để tôi yên đi nào!” nhưng ông chỉ 
mỉm cười rồi nói: “chưa được” 
 
“Thế rồi, tôi được đặt lên chiếc bàn xoay tròn…” Tách trà lại tiếp: “bỗng nhiên tôi bị 
xoay làm nhiều vòng. 
 
“Dừng lại! Dừng lại đi! Chóng mặt lắm rồi!” Tôi lại thét lên như thế, thêm lần nữa. 
Nhưng, ông chủ của tôi vẫn cứ lắc đầu nguầy nguậy và nói “chưa được!” 
 
Thế rồi ông đặt tôi vào lò nung. Tôi chưa bao giờ cảm thấy nóng đến như thế. Tôi tự 
hỏi: sao ông ta lại cứ muốn đốt cháy tôi như thế. Tôi thét lên lần nữa rồi đập vào cửa 
đến thình thình. Tôi chỉ trông thấy ông qua kẽ hở và nhìn thấy mỗi đôi môi của ông 
mỗi khi ông gật đầu bảo: “chưa được!” 
 
Cuối cùng thì, cánh cửa rồi cũng mở ra, và ông chủ đặt tôi lên một cái kệ. Tôi bắt 
đầu thấy mát hơn đôi chút. “Tốt hơn rồi” tôi nói. Nhưng ông chủ lại lấy sơn đem ra 
phết lên khắp người tôi. Mùi sơn này thật khủng khiếp. Tôi thấy người mình như chết 
ngộp bèn hét lên: “Dừng lại, dừng lại đi!” Tôi khóc mãi như thế, nhưng ông chủ vẫn 
cứ lắc đầu: “Chưa được”. 
 
Thế rồi ông lại đặt tôi vào lò nung, nhưng không như lần đầu. Lần này, sức nóng 
tăng lên gấp đôi nhiều hơn lần trước và lần này, tôi biết là mình sẽ chết ngộp. Tôi 
bèn nài nỉ van xin. khóc lóc kêu gào suốt. Trong khoảng thời gian đó, tôi chỉ nhìn 
thấy ông chủ mình ngang qua kẽ hở và ông cứ lắc đầu ra hiệu: “chưa được” 
 
Khi biết rằng có làm thế nào cũng vô vọng, tôi không còn van xin gì nữa mà gần như 
buông xuôi hết mọi chuyện. Nhưng kìa, cánh cửa lại đã mở một lần nữa và ông chủ 
đem tôi ra ngoài, rồi đặt lên trên kệ. Một giờ sau đó, ông đặt tôi trước gương rồi nói: 
“Đấy! Hãy nhìn ngắm chính mình đi. Ta đã xong việc”. 
 
Tôi thốt lên: “Thật đây không còn là tôi nữa. Sao tôi trông đẹp quá thế này. Tôi đẹp 
quá…” 
-Ta muốn con nhớ một điều, ông chủ nói. Ta biết sẽ làm cho con đau đớn thảm-thiết 
lắm mỗi khi nhào nặn con, nhưng nếu ta cứ để mặc, thì rồi ra, con sẽ khô héo dần. 
Ta biết ta làm con chóng mặt khi đặt con lên bàn xoay, nhưng nếu ta dừng lại thì con 
sẽ vỡ vụn từng mảnh, không còn hình thù gì ra hồn nữa.  
 
Ta biết lò nung này rất nóng bức và khó chịu, nhưng nếu ta không đặt con vào đó, ắt 
con cũng chẳng còn tồn tại được nữa, mà chỉ gãy nát thôi. Ta biết mùi sơn này rất 
khó chịu, nhưng nếu ta không tô vẽ gì thêm lên mình con, thì con sẽ không có một 
màu sắc gì trên người nữa. Và, nếu ta không đặt con vào lò nung lần thứ hai thì con 
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cũng chẳng tồn tại; bởi lâu dần sẽ không cò giữ được độ rắn chắc. Bây giờ con 
là sản phẩm tuyệt hảo. Con biết ý của ta rồi chứ?... 
 
Và người kể truyện, lại cũng đưa ra lời bình-luận như sau: 
 
“Cuộc đời con người là nhà trường lớn, ta thường thấy khổ sở và khó nhọc khi phải 
đối diện với nghịch cảnh, khổ đau, nhưng nếu hiểu biết một chút, thì khổ đau lại là 
thứ ''phúc-hạnh trá hình'', giúp ta ''mở mắt'' ra mà trưởng thành và vững chải hơn, 
biết thương đời hơn. Ta không thay đổi được hướng gió, nhưng vẫn có thể điều 
chỉnh được các cánh buồm hầu giữ được sự bình lặng trong cơn sóng dồn, mênh 
mông”.. 
 
Và, trong cuộc sống tu-trì ở nhà Phật, thiền sư Hoàng Bá đã để lại 2 câu thơ cho 
trần-thế như sau:  
 
''Chẳng phải một phen xương lạnh buốt 
Hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương..'' !!! (Như Thị trích và dịch câu truyện kể) 
 
Hãy cứ coi cuộc đời này như người kể truyện ở trên từng viết lên đôi điều, rồi ra mọi 
người cũng sẽ hiểu ý-nghĩa của nó. Tuy nhiên, với người nhà Đạo, lại có nhiều vấn 
nạn hỏi về đời đi Đạo và giữ Đạo không hẳn là dễ hiểu, như có vị từng thắc mắc gửi 
về đấng bậc nhà Đạo trên báo, như câu hỏi ở bên dưới: 
 
“Thưa Cha, 
Con có người bạn mới đây vừa đi Mexico về. Chị nói: dịp ấy chi có ghé Vương cung 
thánh đường Đức Bà Guadalupe ở thủ đô Mexico City. Chị ấy bảo: Đức Mẹ ở đó có 
nhiều điểm được mọi người chú ý rất nhiều. Vậy, bằng thư này, xin cha cho biết đôi 
điều về tượng ấy, được không ạ?” (Câu hỏi của một bổn đạo bé nhỏ ở Úc vẫn thắc 
mắc với đấng bậc). 
 
Thắc mắc/hỏi han là chuyện dài nhiều tập ở huyện nhà. Huyện Mexico City có 
tượng Đức Bà Guadalupe nổi tiếng thu hút biết bao người. Nổi hay không, hãy lắng 
tai nghe xem đấng bậc nhà Đạo mình giải đáp trên báo, có ý kiến thế nào. Và, đã là 
đấng bậc, thì Đức ngài  bao giờ cũng trả lời gọn gàng lớp lang, như sau: 
 
“Trong cuốn Giải Đáp Thắc Mắc số 4 tôi cho in, có bài viết trong đó tôi ghi rõ lời bình 
về một số đặc-trưng/đặc thù chuyện này rồi. Nhưng, để nhắc bạn đọc vừa đưa ra 
câu hỏi ở đây, nay tôi lại cũng nói thêm một lần nữa, là: Vào tháng 12 năm 1531 
Đức Mẹ đã hiện ra khá nhiều lần với một người thổ-dân Aztec đã hồi hướng về với 
thánh Juan Diego. Và, ngày 12 tháng 12 năm ấy, Đức Mẹ đã để lại hình lạ trên vỏ 
cây xương rồng của thánh-nhân và/hoặc lớp áo ngoài đại để như thế, nay đặt trong 
Thánh đường ở Mexicô để mọi người kính viếng.    
 
Một trong các đặc-trưng nổi cộm của bức ảnh/tượng đây, còn thấy cả nơi lớp vải sợi 
ấy nữa. Thông thường thì, lớp vỏ lụa của xương rồng sẽ tự phân-hủy trong vòng từ 
20 đến 40 năm . Thế nhưng, ở đây lớp vải này vẫn tồn-tại sau 5 thế kỷ dài không ít. 
Có điểm khác, là: độ bóng bảy của bức ảnh/tượng vẫn ra như không suy-xuyển suốt 
thời-gian dài như thế, dù cho có sự-kiện là: trong 116 năm đầu, bức ảnh/tượng được 
trung-bày dưới làn khí ước ẩm, cả vào nơi có tia hồng-ngoại, tia cực tím và lớp khói 
mù mịt mùng của hàng ngàn cây nến không có gì đậy chụp lên trên đó. 
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Điều thần-kỳ hơn nữa, đó là: bức ảnh/tượng đã tự mình chỉnh/sửa sau sự-kiện bị 
một người lạ đổ chất a-xít ni-trích lên đó, vào năm 1791 khiến ảnh bị phân-hủy 
không ít. Và sau đó, lại có người tìm cách phá-hủy toàn-bộ bức này bằng các đem 
bom đặt dưới chân bàn thờ, ngay dưới chân, vào ngày 14/11/1921; nhưng, 
ảnh/tượng không bị hề-hấn gì, dù thanh ngang của thánh giá trên bàn thánh gẫy gặp 
thành hai cọng sắt trơ ra. 
 
Có lẽ đặc-trưng ngoại-thường hơn cả là khi người ta bật đèn lên chụp hình bức ảnh 
này và rồi sau đó, vị nhãn-khoa chuyên-môn là Jose Aste Tonsman thuộc Trung-tâm 
Nghiên-cứu Guadalupe ở Mexico City đã phóng to lên 2500 lần để coi cho rõ.  Và ở 
phần mắt hơi nhắm lại của ảnh Mẹ trên lớp vải thêu nhiều màu lại thấy xuất-hiện làn 
ánh phản-chiếu ghi rõ những người chung quanh có mặt hôm ấy cả khi Juan Diego 
mở gói hoa cho vị Giám mục chủ-trì ngửi mùi thơm dịu mát nữa. 
 
Rõ nét hơn cả, là ảnh/hình người thổ-dân đang ngồi bên dưới, mắt ông ta vẫn hướng 
về trời. Ông là cụ già đầu hói với bộ râu trắng xóa trông giống chân dung Gm Juan 
de Zumárraga; ại cũng có một người trẻ tuổi hơn, có thể là thông-dịch-viên Juan 
Gonzalez, một thổ-dân khác có bộ râu mép tua tủa, là người cũng mở đóa hoa ra 
cho Giám mục chủ-trì được thưởng-lãm thêm một lần nữa. 
 
Ngoài ra, hôm ấy còn có phụ-nữ da năm ngăm, có thể là nô-lệ người châu Phi 
chuyên làm việc vặt phụ giúp Giám mục.Tiếp đến, một người đàn ông khác có dáng 
dấp dân Tây Ban Nha đang chăm-chú nhìn trừng trừng, tay ông cứ đưa lên vuốt bộ 
râu quai nón bộ ria mép rậm rạp chưa kịp cạo. Đồng thời, lại có cả gia đình một thổ-
dân gồm ông bố, bà mẹ và ít đứa con cũng có mặt ở nơi đó. 
 
Ngoài ra, còn có sự thể thật khó giải-thích là sự-kiện bức ảnh này không do bàn tay 
con người làm nên. Quả là, vào đầu thế-kỷ thứ 18, các nhà khoa-học có cho biết con 
người không thể nào vẽ lên bức ảnh nào trên lớp vải sần xùi gợn sóng giống thế 
được.  
 
Năm 1936, hóa-học-gia sinh-lý là Richard Kuhn, người từng đoạt giải Nobel ngay 
sau đó vào năm 1938 đã khám phá ra rằng: không có bất kỳ loài thú nào trong bức 
ảnh này, cả đến cây cỏ, hoặc sắc mầu kim-loại nào đó cũng không. Bởi lẽ, lúc ấy từ 
năm 1531 vẫn chưa có ai sáng chế ra mầu tổng-hợp nào hết, nên ta không thể cắt-
nghĩa ảnh này do bàn tay con người làm nên. 
 
Vào năm 1979, vật-lý-gia sinh-lý người Mỹ là Philip Smith đã đem bức ảnh này đi 
chụp bằng hồng-ngoại tuyến đã nhận ra rằng: không thấy dấu vết gì về lớp sơn màu 
và vải này không được xử-lý bằng bất cứ thể-loại kỹ-thuật nào hết. Tất cả, cho thấy: 
bức ảnh này có thay đổi đôi chút về màu sắc nếu đứng ở góc cạnh khác mà nhìn 
vào. Đây là hiện-tượng gọi là “óng-ánh sắc màu” mà con người không thể tạo nên 
được bằng bất kỳ chất-liệu nào do con người làm ra. 
 
Nói tóm lại, bức ảnh này là một hiện-tượng lạ lùng diễn-tiến giống hệt như trường-
hợp bức khăn liệm thành Turinô vậy. Các đặc-trưng khác có liên-quan đến biểu-
tượng của thổ-dân Aztec diễn-tả trong ảnh. Diện-mạo Đức Mẹ cho thấy Mẹ là con 
người, không phải là nữ thần nào hết; và, vai Mẹ khoác chiếc khăn quàng chứng-tỏ 
là Mẹ đang cưu-mang con mình trong bụng dạ. 
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Lại có sự-kiện cho thấy: toàn thân Mẹ phát ra những luồng sáng phía sau lưng, 
chứng-tỏ Mẹ quyền uy hơn cả mặt trời và dáng Mẹ đứng thẳng trên mặt trăng tăm tối 
hình lưỡi liềm cho thấy Mẹ đang đạp nát thần mặt trăng của thổ-dân Aztec. Và kìa, 
tay Mẹ đang ở tư-thế nguyện cầu có nghĩa là Mẹ đang cầu cùng Thiên-Chúa đầy 
quyền-phép. 
 
Tất cả, cùng với sự-kiện Mẹ ăn vận như Công Chúa người Aztec từng giúp đỡ 8 đến 
10 triệu con dân đất nước Mexicô và các nước phụ-cận đã hồi hướng trở về với niềm 
tin Công-giáo hơn 10 năm nay. Đại lễ Đức Mẹ Guadalupe được mừng kính vào ngày 
12 tháng 12 mỗi năm.” (X. Lm John Flader, The Catholic Weekly 10/12/2017, tr. 29)             
 
Chuyện lạ về ảnh Mẹ Guadalupe là như thế; lại được bi-kịch-hóa bằng câu truyện kể 
ở dưới do bạn bè gửi đến, cũng rất nhiều. Nhưng hôm nay, xin mạo muội trích và 
dịch ở đây không vì nội-dung câu truyện có liên-quan đến vấn đề ta đang bàn, mà vì 
người kể lại cứ lấy đầu đề là “Xưng tội tập thể”, thế mới ghê! 
  
Vậy, nay xin trình làng để xem bà con/bạn bè có ý kiến nào khả dĩ thay đổi đầu đề 
này không, kẻo cha/cố nhà Đạo mình cứ mắng-mỏ bảo rằng: bọn mình “phiếm lăng 
nhăng” cả chuyện đạo nữa cũng phiền. 
 
Vậy, mời bà con ta nghe thử: 
 
“Bữa đó linh mục chánh xứ giúp giáo dân trong nhà thờ xét mình ăn năn tội tập thể. 
Để tỏ ra lòng thành thực ăn năn hối tội, ai phạm tội thì phải can đảm đứng lên . Cha 
liền đọc theo một danh sách dài, tội nhẹ trước, tội nặng sau. Thỉnh thoảng mới có 
người can đảm đứng lên. Gay cấn nhất là khi cha đọc đến các tội về dâm dục, tức là 
giới răn thứ Sáu. Cha theo thứ tự ABC. 
 
-Adultery, tội ngoại tình. Cả nhà thờ im lặng. Một bà cụ già trên 80 tuổi thấy không 
có ai đứng lên, cụ bèn đứng lên. 
-Fornication, tội gian dâm. Không thấy ai nhúc nhích, cu già liền đứng lên. Ai cũng 
nhìn cụ già chòng chọc 
- Masturbation, tội thủ dâm. Cả nhà thờ im lặng như tờ. Cụ già lại đứng lên. 
- Pornography, tội đọc sách báo và xem phim ảnh khiêu dâm. Thấy không có ai 
đứng lên, cụ già bèn đứng lên. 
 
Khi đọc hết danh sách thì vị linh mục nói với cụ già : Cụ đã xét mình kỹ chưa. Tôi 
không nghĩ rằng cụ đã phạm đủ hết mọi tội tà dâm mà tôi vừa nêu lên. 
 
Cụ già liền đáp: “Thưa cha, con không hề phạm một tội nào cả, sở dĩ con đứng lên là 
vì đức bác ái, con không muốn chỉ có một mình cha đứng mà thôi.” 
 
Nói cho cùng, có gọi gì thì gọi, gọi thế nào cũng vẫn là tôi nặng tội, nghe cũng hơi 
“tội…nghiệp”! Thôi thì, ta cứ coi đó là chuyện là trong trăm nghìn chuyện lạ chỉ để 
phiếm, mà thôi. Phiếm thế rồi, nay xin bạn và tôi, ta ngừng bút để về lại với chuyện 
đứng đắn của nhà Đạo mà suy-tư, nghiền-ngẫm. 
 
Thế đó, là tâm tình cũng rất “phiếm” xin trình làng để rồi thôi không nói chuyện lỉnh 
kỉnh như thế mãi. 
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Trần Ngọc Mười Hai 
Vẫn cứ bận tâm  
Đôi ba chuyện lằng nhằng 
Cả trong Đạo 
Lẫn ngoài đời 
Đến mãn đời.   
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 MỤC LỤC CHUYỆN PHIẾM ĐẠO ĐỜI - TẬP 14  

1. " Bao lâu nữa anh rời xa tôi?"   
2. "Hầy Hô Hây Hồ Hây Hô. Nhịp nhàng khoan thai bước khẽ"   
3. "Rồi mai đây tôi sẽ chết  
4. "Anh đã thấy mùa Xuân chưa"   
5. "Tình đã như mùa Thu"   

6. "Như một lời cuối, tôi cám, tôi cám ơn đời"   

7. "Tình đầu hay tình cuồi"   

8.   "Hãy vui lên bạn ơi"   

9. "Nghẹn ngào em thầm hỏi, Người đi có nhớ nhà"   
10. "Ngày ấy em như hoa sen"   
11.   "Người ơi một mai nếu tôi đi rồi"   
12. "Ngày ấy em như sương trong  
13. "Đời lạnh lùng trôi theo giòng nước mắt"   
14. "Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên"   

15. "Em nghe chăng từng đêm"   

16. "Người về như bụi"   

17. "Đón Xuân ngày tôi nhớ Xuân xưa"   

18. "Con gái nói một là hai "   

19. "Ghi vào đời hình bóng một người"   

20. "Ai cho tôi tình yêu"   

21.  "Mắt môi đây, xin em đừng chờ  

22. "Tôi đi trong nắng thu vàng nhớ"   

23. "Anh không chết đâu em"   

24.   "Buồn ơi, ta xin chào mi"   

25. " Thấy phố phường buồn xưa chưa nguôi"   

26. "Em như cơn gió thu bay nhè nhẹ"   

27. "Người ơi khi cố quên là khi lòng nhớ thêm"   

28. "Yêu em từ thuở nào"   

29. "Hoa phương rơi đón mùa Thu tới  

30. "Ngày xưa ngày xửa ngày xưa"   

31. "Quê em miền thùy dương"   

32. "Vẫn biết trên cõi đời thường yêu thường mơ lứa đôi"   

33. "Có những lúc tiếng chuông đêm đêm vọng về rừng sâu"   

34. "Một vùng mây trắng đi tìm nhau"   

35. "Đôi khi trộm nhìn em"   

 


