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LỜI BẠT 
 
 
Người ta thường nói “im lặng là vàng”, hoặc “im lặng là đồng ý”, thế nhưng 
không phải lúc nào im lặng cũng đáng quý như vàng, hay im lặng đều mang ý 
nghĩa chấp thuận. Vậy giá trị thật sự của“im lặng” là gì? Im lặng là tôn trọng lắng 
nghe. Im lặng để nghe giải bày tâm sự. Ý nghĩa của sự im lặng trong trường hợp 
này là một loại “vàng” quý giá. Im lặng là để có một khoảng không gian riêng cho 
mình và cho người. Nhất là khi gặp tâm trạng bối rối bồi hồi, ta chỉ muốn tìm một 
chốn thật riêng tư, đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn và không muốn tiếp 
xúc, trao đổi với bất cứ ai. 
 

 
Im lặng cũng có thể là từ chối. Khi không muốn đón nhận tình cảm của một ai đó, 
sự im lặng kéo dài là một cách từ chối khéo. Chung quy lại, ý nghĩa của sự im 
lặng phụ thuộc vào từng hoàn cảnh, từng vấn đề, từng thời điểm. Không phải lúc 
nào im lặng cũng là vàng, vì vậy hãy biết cách im lặng. Bởi im lặng là một nghệ 
thuật sống. 
 

 
Khi nói đến “Im lặng” làm tôi nhớ đến một ca khúc đang ăn khách do linh mục 
Trần Tuấn sáng tác có tựa đề ngắn gọn là “LẶNG” với những ca từ như: 
 

 
“Lặng để nghe tiếng Chúa, nói trong tâm hồn ta. 
Lặng, để nghe Chúa nói Thánh Giá Ta mang vì ai. 
Lặng, để nghe Chúa khóc, khóc khi ta vô tình quay đi. 
Nhiều khi vấn nghi ơn Chúa trên bao ngày qua”. 
 
“Lặng, để ta thấy Chúa bước đi song song cùng ta. 
Lặng, để ta thấy Chúa đau đớn hơn ta khổ đau. 
Lặng, để ta thấy Chúa sớt chia bao vui buồn không tên. 
Ngài luôn ở bên, con có hay đâu Ngài ơi”.  
 

 
Với giai điệu thiết tha lắng đọng, ca khúc như muốn mời gọi ta trở về nơi sâu 
thẳm của cõi lòng để nghe, để chiêm niệm, để thấy mình đang ở đâu trong cuộc 
đời này, để thấy mình cần gì và thấy mình là ai. Thật vậy, chỉ có trong thinh lặng, 
Chúa mới nói với ta nhiều điều. Ngài không hiện diện trong sấm chớp hay bão 
táp mà lặng lẽ có mặt trong tiếng gió hiu hiu. Chúa âm thầm đồng hành với ta 
mỗi ngày. Ngài ở bên ta để “sớt chia bao vui buồn không tên”, vậy mà đôi lúc tôi 
cứ “ôm nỗi đau riêng một mình”.  
 

 
Trong thời gian gần đây, giữa lúc xảy ra những vụ “lời qua tiếng lại” ồn ào trong 
Gíao Hội Công Giáo liên quan đến những vụ bê bối lạm dụng tình-dục trong giới 
giáo-sĩ và/hoặc hàng giáo-phẩm ở nhiều nơi trên thế-giới, ĐTC Phanxicô đã phải 
nhấn mạnh đến “Sự Thật nằm trong thinh lặng”. Có lẽ ngài muốn nói cãi vã 
cho lắm cũng chẳng đi tới đâu.   



 
Thế nhưng, với giới báo chí hoặc với những người cầm viết, thì khó có thể giữ 
im lặng mãi được. Đây cũng là lý do khiến cho tác giả Chuyện Phiếm Đạo Đời 
tiếp tục cho ra đời tập thứ 15 với quan điểm và lập trường cố hữu là sẽ không 
giữ thinh lặng trước những gì “trái tai gai mắt”. 
 

 
Đối với bản thân, một lần nữa được tác giả tin tưởng trao cho trách nhiệm viết lời 
bạt, tôi muốn đề nghị với các độc giả - nếu đọc sách - và với các thính giả - nếu 
nghe qua CD hay trên mạng - chúng ta tiếp tục đồng hành với tác giả qua các 
giòng chảy tư tưởng rất thực tiễn của Trần Ngọc Mười Hai. Tác giả đã có một 
ước nguyện rất khiêm tốn là chỉ cần một độc giả hay một thính giả nào đó cùng 
“tâm đầu ý hiệp”, thì quả là hạnh phúc xiết bao. Và sau khi đọc xong, nghe xong 
CHUYỆN PHIẾM ĐẠO ĐỜI, chỉ xin quý vị và các bạn dành đôi phút THINH 
LẶNG để cho tâm hồn lắng đọng và để cho Thánh Thần Thiên Chúa làm việc và 
chắc chắn Phép Lạ sẽ xảy ra. 
 
Sydney, những ngày chớm thu 2019 
 
Vũ Nhuận  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. “Sài Gòn bây giờ trời mưa hay nắng...?” 

Sài Gòn bây giờ ai khóc thương ai...? 
Sài Gòn giới nghiêm che kín đêm dài 
Sài Gòn khói bay ...Sài Gòn nắng đổ 
Sài Gòn đã buồn như trời sớm mưa.” 

(Nhạc: Lê Uyên Phương/Thơ: Kim Tuấn – Khi Xa Sài gòn)  
 

(Mc 10: 14-16) 
  Sẽ ra sao, nếu ta đổi tên Sàigòn thành “Hội thánh”, chắc cũng buồn cười chứ? Dạ, không. Buồn thì 
có, chứ cười thì không? Hoặc, có buồn nhưng chẳng cười chút nào, là bởi nội mỗi nhắc đến nhạc bản 
có cụm từ “Sàigòn bây giờ” thôi, cũng muốn nghe hát thêm những chữ như sau: 

“Sài Gòn bây giờ trời mưa hay nắng? 
Sài Gòn bây giờ ai khóc thương ai? 
Sài Gòn giới nghiêm che kín đêm dài. 
Sài Gòn khói bay, Sài-gòn nắng đổ. 
Sài Gòn có còn bước chiều bơ vơ. 
Sài Gòn còn ai khóc kẻ lên đường. 
Sài Gòn mưa chiều rạt rời vó ngựa. 
Sài Gòn âm thầm, đèn đỏ đèn xanh. 
Sài Gòn mưa bay, thôi thế cũng đành. 
Giấc ngủ miền xa, ôm trời núi rừng. 
Bên rừng nhớ nắng trung nguyên. 
 
  Và, cứ thế người hát lại vẫn tiếp tục hát thêm những lời như: 

Sài Gòn bây giờ trời mưa hay nắng? 
Sài Gòn bây giờ cúi mặt xa nhau. 
Sài Gòn bước ai gõ xuống đêm sầu. 
Sài Gòn bóng nghiêng, Sài Gòn đứng đợi. 
Sài Gòn bây giờ cúi mặt xa nhau. 
Sài Gòn đã buồn khi trời sớm mai.... 
...Sài Gòn có còn bước chiều bơ vơ...” 
(Lê Uyên Phương/Kim Tuấn – bđd) 

  Hát về Sài gòn trong đêm nhạc Hát Cho Nhau – chủ đề ‘Quê Hương Trong Tôi’ thì thế chứ nếu ta đổi 
lại thành “Hội thánh Chúa”, hoặc hỏi han, lan man những câu rất kinh điển trong giới văn học thời buổi 
trước có những giòng sau đây: 

“Trong thế giới văn học của người Hoa, thi sĩ Dư Quang Trung được coi là một trong những nhà văn 
kinh-điển ở thế-giới văn-học đương-đại có ảnh-hưởng sâu rộng đối với nền văn học Đài Loan cũng như 
Trung Quốc và Hồng Kông. Các tác-phẩm của ông đều truyền đi một thông-điệp nhân bản sâu-sắc. 
  
  Dưới đây là bức thư gửi cho con ông. Ai đọc những giòng này đều có ý nguyện muốn sống tốt, sống 
đẹp hơn. 
  
"Con à, cha mong rằng con sẽ mãi là một người có lý tưởng, con có thể là nông dân, kỹ sư xây dựng 
hay thậm chí là một kẻ lang bạt, nhưng bắt buộc con phải có lý tưởng. 
  
  Lúc con còn nhỏ, cha mẹ thường kể cho con nghe về những vị anh hùng, điều đó không có nghĩa là 
cha mẹ muốn con trở thành anh hùng, mà chỉ hy vọng sau này lớn lên con sẽ trở thành một người có 
phẩm chất chính trực, tốt đẹp. 
  
  Khi con dần lớn lên, cha mẹ cho con tiếp xúc với thơ ca, hội họa, âm nhạc vì mong rằng tâm hồn con 
trở nên hướng thiện và sẽ theo con đi tới suốt đời. Ngay cả khi đối diện với sự lạnh giá khắc nghiệt 
nhất, cha mong con cũng sẽ không quên hương thơm của hoa hồng. Nền tảng đó giúp con người trở 
nên xuất chúng. 
  



  Con à, đừng vì ngoại hình của mình mà buồn rầu, bởi lý tưởng thuần khiết mới là khí chất của con. Vẻ 
đẹp dung tục bề ngoài chỉ khiến con người ta sinh ra thói xấu. Cuộc đời và lý tưởng thường không được 
như ý muốn của con người. 
  
  Có thể con sẽ phải trải qua những gian khổ, những thăng trầm nhưng con à, con cứ dùng hết sức để 
cống hiến, bởi lẽ cái kết của một người có lý tưởng có thể bi thảm nhưng tuyệt đối sẽ không đáng 
thương. 
  
  Trong cuộc đời nhiều khó khăn này, con sẽ gặp nhiều người trí thức và quân tử, con sẽ chiêm nghiệm 
thấy nhiều điều kỳ diệu mà người khác không thể cảm nhận được. Những lựa chọn bình thường sẽ 
không đem lại màu sắc gì cho cuộc đời con. 
  
  Đừng vì những lợi ích nhỏ nhặt mà đánh mất lý tưởng con nhé, cũng đừng vì trào lưu nào đó mà thay 
đổi niềm tin. Thế giới vật chất bên ngoài quá phức tạp, con phải học cách từ chối những cám dỗ của 
danh vọng tiền tài. Lý tưởng không phải là món đồ có giá trị tiền bạc và thường không thể mang lại cho 
con niềm vui trần tục. Vậy nên mong con đừng bị ảnh hưởng bởi những thói đời hư danh và hãy học 
cách khác biệt với người khác. 
  
  Cha cũng mong con là một người có thể tự mình bước đi, bởi vì cuộc đời quá ngắn ngủi mà những 
thứ hư không lại rất nhiều, sẽ khiến con lóa mắt, không tỉnh táo, để rồi cuối cùng lại chẳng có gì trong 
tay. 
  
  Nếu con là một cô gái xinh đẹp, khi con còn trẻ sẽ có nhiều chàng trai yêu chiều, nhưng những thứ 
con có được quá dễ dàng sẽ khiến con trở nên nông cạn, kém cỏi và thích những thứ tầm thường, phù 
du. Nếu con là một chàng trai thông minh, con sẽ nghĩ rằng tự mình luôn có thể làm nên việc việc lớn 
mà xem nhẹ, coi thường mọi thứ. 
  
  Con hãy nhớ kỹ, năng lực của con người có hạn, sống trên đời hãy tận tâm mang lại những điều tốt 
đẹp cho cuộc sống. 
  
  Là văn nghệ sĩ hay là nội trợ, đừng coi thường những người khác, cũng đừng đầu cơ trục lợi. Khi 
trưởng thành con sẽ biết, làm tốt một việc thực sự rất khó, nhưng đừng bao giờ cho phép mình bỏ 
cuộc. 
  
  Con phải biết trân trọng cảm xúc, dù là nam hay là nữ, một khi đã chấp nhận kết giao thì không nên 
thay đổi, hãy chung thủy một lòng. 
  
  Trong quá trình kết giao bạn bè, ắt sẽ có những lúc va chạm, hiểu lầm, con hãy nghĩ lại, trong thế giới 
rộng lớn này, vì sao chỉ có thể kết bạn với mấy người? Con cần phải biết bạn bè cũng có lúc rời xa, 
trong cuộc đời này có người ở bên con nghe con nói chuyện, hoặc nói cho con nghe, là một điều tốt 
đẹp, con nên cảm kích những người ở bên con như vậy. 
  
  Con nên biết trân trọng bản thân và yêu thương mọi người, thấu hiểu bản thân và những người xung 
quanh. Con phải học cách rơi nước mắt, học cách đối diện với bi kịch, bởi bi kịch sẽ làm tâm hồn con 
thêm phong phú. 
  
  Cha mong con không phải là một kẻ tầm thường chỉ biết lấy lòng và xu nịnh người khác. Nếu một 
ngày con bỗng có nụ cười xu nịnh thì chắc chắn cha phải che mặt vì xấu hổ. Trong cuộc đời, dù có rất 
nhiều thứ hào nhoáng nhưng bản thân chúng không hề có giá trị. 
  
  Làm người, cha mong rằng con sẽ không ngắt lời của người khác, cũng không nhu nhược yếu đuối, 
và phải bền chí chịu được gian khổ. Mỗi ngày ít nhất con nên dành ra hai tiếng đồng hồ để đọc sách, 
viết thư hoặc hồi âm cho bạn bè. 
  
  Con không nên lúc nào cũng nghĩ người khác nên giúp con làm gì, mà hãy nghĩ rằng con giúp được 
người khác những gì. Không nên tùy ý nhận ân huệ của người khác. Con phải ghi nhớ, người khác cho 
con thứ gì, dù tốt thế nào thì vẫn là của người ta, những thứ thuộc về con cho dù có kém cỏi cũng là 
của con. 
  
  Con à, vẫn còn một chuyện tuy rất khó làm, nhưng lại rất quan trọng, cha mong con có đủ dũng khí để 
đối mặt với khuyết điểm của chính mình. 



  
  Khi con khôn lớn theo thời gian, con sẽ gặp được rất nhiều người giỏi hơn mình, ưu tú hơn mình, rồi 
con sẽ thấy bản thân lộ ra rất nhiều nhược điểm và có thể con sẽ thấy thất vọng và tự ti, nhưng con 
nhất định phải đối diện với nó, không được trốn tránh. 
  
 Có như vậy, con mới có thể dần thay đổi dần thay đổi, khắc phục khuyết điểm của mình, chiến thắng 
chính mình còn có ý nghĩa hơn nhiều so với việc ganh đua cùng người khác. 
  
 Không cần biết thế giới này thay đổi như thế nào, nhưng phẩm chất tuyệt vời của một con người mới là 
vĩnh hằng: Chính trực, dũng cảm, độc lập. Cha mong rằng con sẽ trở thành một người ưu tú !" 
 
 “Người lý tưởng” trong đời thì như thế, tức: vẫn dẫy đầy các trường-hợp nổi cộm. Thế còn, nhà Đạo thì 
sao? Có lạo xạo, tình-huống nào giống thế chăng? Câu hỏi đây, tự nó nhen nhúm một hồi-đáp khá rõ 
rệt. Và, dưới đây là giòng kể của ai đó, trong văn-học Đạo/đời như sau: 
 
 “Nhà văn Mỹ Elbert Hubbard từng nói: Bạn có thể là người làm nên kỳ tích. Là người thông minh ai 
cũng hiểu được chân lý này: Cách duy nhất để giúp đỡ mình chính là giúp đỡ người khác. 
 
Một công ty nọ có truyền thống tổ chức tiệc và rút thăm trúng thưởng vào Giáng sinh mỗi năm. Theo 
quy định rút thăm trúng thưởng, mỗi thành viên tham gia đều phải đóng góp 10 USD làm lệ phí. Toàn 
công ty có 300 người, và phần thưởng chính là tổng số tiền của 300 người gộp lại: 3.000 USD. Ai may 
mắn sẽ được mang toàn bộ số tiền đó về nhà. 
  
Vào ngày tổ chức lễ bốc thăm, không khí náo nhiệt tưng bừng hơn bao giờ hết, ai nấy cũng mong đợi 
tới giờ vàng để thử vận may của mình. Mỗi người đều được phát một mẩu giấy để ghi tên mình trước 
khi bỏ vào thùng bốc thăm trúng thưởng. Và trong lúc chuẩn bị ghi tên, một cậu nhân viên trẻ chợt phân 
vân suy nghĩ: 
 
“Cô lao công Sarah là người có gia cảnh khó khăn nhất, con cái lại mắc nhiều bệnh tật, mà cô thì 
không có tiền để phẫu thuật cho con. Giá như cô có được số tiền này thì tốt biết mấy, nhưng cô lấy đâu 
ra 10 USD để tham gia cơ chứ?”  
 
Nghĩ rồi cậu không cần đắn đo mà quyết định sẽ ghi tên cô Sarah thay vì ghi tên mình lên đó. Mặc dù 
vẫn biết cơ hội quá mong manh, chỉ có 1/300 cơ hội, nhưng cậu vẫn cầu mong vận may mỉm cười với 
cô. 
 
Lúc chuẩn bị rút thăm, không khí hồi hộp không kém phần căng thẳng. Mọi người cùng nhìn lên khán 
đài khi giám đốc công ty chọn ra tấm phiếu may mắn. Ở bên dưới, cậu thanh niên trẻ không ngừng cầu 
Chúa, cầu Chúa hãy giúp đỡ cô Sarah… 
 
Vị giám đốc từ từ mở mẩu giấy ra… Tích tắc, tích tắc, mọi người đều nín thở chờ đợi đến mức tiếng kim 
đồng hồ cũng có thể nghe thấy. Khi nhìn vào cái tên trên tấm phiếu may mắn ấy, giám đốc bất giác 
mỉm cười… rồi ông đọc to lên. Và… kỳ tích thật sự đã xuất hiện! Khi cái tên Sarah được xướng lên, 
những tràng vỗ tay chúc mừng vang lên không ngớt tràn ngập cả hội trường. Cô Sarah vừa vui mừng 
vừa bất ngờ vì không biết mình được tham gia. Khi bước lên bục nhận phần thưởng, cô rối rít cảm 
ơn: “Tôi thật may mắn, có số tiền này con tôi được cứu rồi, cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người!”. 
 
Buổi tiệc diễn ra trong những tiếng nói cười và tiếng nâng ly chúc tụng. Chàng nhân viên trẻ miên man 
suy nghĩ về cái kết có hậu của đêm Giáng sinh năm ấy, bởi mọi thứ xảy ra như một kỳ tích. Cậu vừa 
bước dạo xung quanh vừa chúc tụng mọi người một Giáng sinh vui vẻ. Vô tình đi qua thùng phiếu, 
thuận tay cậu rút lấy 1 tờ ra xem, và… lạ chưa kìa, trên mảnh giấy đó có tên cô Sarah. Cậu không dám 
tin vào mắt mình nên vội vàng rút ra thêm một mẩu giấy, và một mẩu giấy nữa, tất đều có tên cô Sarah 
trên đó. 
 
Nỗi xúc động dâng trào trong lòng cậu, giống như những cơn sóng thuỷ triều dâng lên mãnh liệt. Hai 
mắt cậu đỏ lên, những giọt nước mắt hạnh phúc không ngừng tuôn rơi. Cậu nhận ra một điều, thế giới 
này thực sự tồn tại “kỳ tích đêm Giáng sinh”, chỉ có điều kỳ tích đó không phải từ trên trời rơi xuống, mà 
nó được tạo ra bởi những con người có tấm lòng lương thiện quanh ta. 
 
Câu chuyện này làm tôi nhớ đến trải nghiệm của chính bản thân mình. 



Đó là một buổi chiều rảnh rỗi, tôi cùng cậu bạn thân đi dạo trong ngoại ô thành phố. Đột nhiên có một 
cụ già mặc bộ áo nâu cũ kỹ đi tới, gánh một gánh rau chào mời chúng tôi mua hàng. Nhìn những bịch 
rau đã héo rủ xuống, những chiếc lá dập nát như vừa trải qua một trận phong ba, không những vậy lại 
còn bị sâu ăn lỗ chỗ rất nhiều. Nhưng cậu bạn đi cùng tôi không hề tỏ ra khó chịu mà còn vui vẻ mua 
liền một nửa gánh rau cho cụ. 
 
Cụ già ngại ngùng giải thích:  
-Số rau này do lão tự trồng, mấy hôm trước gặp trận mưa to, rau đều bị dập hết, nhìn thực sự rất xấu, 
thành thật xin lỗi. Sau khi cụ già đi rồi, tôi hỏi bạn mình:  
-Cậu thực sự mang số rau này về sao? Bạn tôi trả lời:  
-Không, số rau này chắc không thể ăn được nữa rồi. Vậy cậu mua về làm gì?  
-Mình dư biết là sẽ chẳng có ai mua, nếu mình cũng làm thế thì e rằng cụ không bán được hàng”. 
 
Tấm lòng lương thiện của người bạn khiến tôi vô cùng xúc động và khâm phục. Tôi chạy theo cụ già 
mua giúp cụ nửa gánh rau còn lại. Cụ già thấy vậy rất vui mừng: “Lão đi bán cả ngày trời nhưng ngoài 
hai cậu ra thì không có ai mua cả, thực sự lão rất cảm ơn hai cậu”... 
 
Tựa hồ bản nhạc có nốt bổng nốt trầm, cuộc sống luôn có những thăng trầm khiến ta thấy cần lắm một 
bờ vai, cần lắm một chỗ dựa. Và khi ta đang chới với giữa dòng đời, nếu như có một bàn tay sẵn sàng 
nâng đỡ ta lên, cho ta một điểm tựa, giúp ta vượt qua gian khó, thì tấm lòng thiện lương ấy sẽ là nguồn 
sức mạnh giúp ta vượt qua mọi giông bão của cuộc đời. 
 
Có một bài hát rất hay, từng kể rằng: “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”. Lòng tốt như ngọn cỏ, 
dẫu bạn chỉ bắt đầu nó bằng 10 đô la hay 1 mớ rau đã dập nát, nhưng nó sẽ lan toả và bạn sẽ bất ngờ 
khi thấy cả một thảm cỏ xanh ngát của tình yêu thương, sự đồng cảm, chia sẻ mà chúng ta có thể dành 
cho nhau. 
 
Và thế giới này sẽ trở thành thiên đường mà không cần bạn phải là vĩ nhân. Đôi khi bạn sẽ thấy những 
gì mình cho đi quá nhỏ nhoi, đến độ bạn thấy dù có làm nó hay không thì cũng không có gì đáng kể. 
Đó là lý do nhà Phật căn dặn rằng: “Đừng thấy việc Thiện nhỏ mà không làm”. 
 
Bởi, như cây cổ thụ kia, nó cũng chỉ bắt đầu bằng một mầm xanh bé nhỏ.. Chỉ cần bạn gieo nó, như 
bắt đầu một câu chuyện nhỏ, nó có thể đi xa tới mức khi nhìn lại bạn sẽ không ngờ rằng nó chính là 
kiệt tác của cuộc sống. Chỉ cần bạn bắt đầu bằng một ngọn cỏ, thế giới sẽ trở thành cánh đồng hoa rực 
rỡ.” 
 
“Cây cổ thụ, cũng chỉ bắt đầu bằng mầm xanh bé nhỏ”, quả là nhận-định không sai sót. Bởi, có nhỏ 
mới có to. Và tất cả, đều xuất tự những thứ bé nhỏ, cỏn con, không ai ngờ. Và cũng thế, lời vàng bậc 
thánh hiền cũng từng căn dặn: 
 
“Hãy để các trẻ nhỏ đến với Ta. 
Đừng ngăn cản chúng, vì Nước Thiên-Chúa thuộc về những người như thế.  
Quả thật, Ta bảo các ngươi:  
Ai không đón nhận lấy Nước Thiên Chúa như một trẻ nhỏ, 
Thì sẽ không vào được trong đó.  
Rồi Ngài bồng ẵm chúng, đoạn đặt tay mà chúc lành cho chúng.”  
                                                (Mc 10: 14-16) 
 
“Nước Thiên Chúa”, “trẻ nhỏ”, “chúc lành cho chúng”…nhất nhất là những khẳng định tuy nho nhỏ, nhè 
nhẹ, êm ả, nhưng lại là những quả quyết rất chắc nịch. Chắc đến độ, để chứng minh điều đó, “Ngài 
bồng ẵm chúng”, bồng như bồng bế báu vật. Ẵm, như ẵm mang một điều gì đó như trân châu, quí giá 
hơn mọi thứ.  
     
Vâng. Tất cả là ở chỗ đó. Tất cả không ở khối lượng hoặc kích thước to lớn, mà chính là phẩm-chất rất 
nhỏ, nhưng không be bé cũng chẳng tồi tàn, tệ lậu.  
 
Vâng. Tất cả chỉ để nói lên rằng, những gì bạn và tôi, ta trân quý đều xuất tự những thứ thật nhỏ bé, 
rất trân châu. 
 
Vâng. Thế đó, là bài học. Thế đó, lại cũng là sự thật hiển nhiên ở đất trời không suy xuyển.     
 



Trần Ngọc Mười Hai 
Thông thường vẫn suy-tư 
những điều như thế cũng rất nhiều.  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. “Nếu, nếu một ngày không có em” 

Thì niềm cô đơn dài như năm tháng 
Như mùa thu chết như lá thu rơi.” 
(Khánh Băng – Nếu Một Ngày) 

 
(1Côrinthô 13: 3-8) 
Cứ coi là thế đi. Một ngày mà không có Em hoặc có Anh, thì ngày ấy sẽ chẳng là gì hết. Huống hồ, là 
tình yêu. Một ngày như thế, há nào như “mùa thu chết” hoặc cũng chỉ như ”lá thu rơi”, thôi. Lá thu rơi 
ngày ấy, như tác giả nhạc bản “nếu một ngày” lại diễn tả thêm chữ “nếu” đầy tiếc nuối, mà rằng: 
  
“Nếu, nếu ngày ấy mình đừng quen nhau 
Thì ngày nay có đâu buồn đau 
Những khi mình xa nhau có đâu buồn đau 
 
Nhớ, nhớ một chiều em đến thăm 
Ngoài trời mưa trời mưa không dứt 
Con đường trơn ướt em đến thăm tôi 
Nhớ, nhớ ngày ấy mình cầm tay nhau 
Nhìn hạt mưa ướt mi 
Ngày sau sẽ không còn mưa rơi, sẽ không còn mưa rơi 
 
Thôi kỷ niệm ấy xin trả cho người 
Vì ngày mai tôi sẽ xa rời kỷ niệm, đành xa rời mãi. 
Trên, trên con đường sóng gió ra đi. 
Vì làm trai tôi đành lỗi hẹn. 
Những niềm tin sẽ không xa rời, sẽ không xa rời. 
 
Nếu, nếu một ngày không có tôi. 
Thì người yêu ơi đừng quên tôi nhé. 
Xin đừng giận dỗi, xin hiểu cho tôi. 
Nếu, nếu ngày ấy mình đừng yêu nhau 
Thì ngày nay có đâu buồn đau 
Những khi mình xa nhau có đâu buồn đau.” 
(Khánh Băng – bđd) 
 
“Có đâu buồn đau”, lại cũng giống như trường-hợp của đấng bậc vị vọng nọ ở trời Tây, rất Nam Mỹ, 
từng thổ lộ về chuyện riêng tư của “ngài”, rằng: 
 
Ngài linh mục người Brazil, Lm Antoine Teixeira đã có thư gửi Đức Phanxicô những lời sau đây: 
 
15 Tháng Chín, 2018 
 
Kính gửi Đức Giáo hoàng Phanxicô, 
Quả thật, ngài có lỗi! 
 
Đức Thánh cha có lỗi vì là một con người và không phải là một thiên thần! Đức Thánh Cha có lỗi vì 
khiêm tốn chấp nhận rằng mình đã sai lầm và cầu xin sự tha thứ cho chính mình và cho cả chúng con 
nữa. Trong khi điều này đối với nhiều người lại không thể chấp nhận được. 
 
Đức Thánh Cha có lỗi bởi vì ngài không muốn làm một vị thẩm phán, một con người của luật lệ, nhưng 
là một mẫu gương và nhân chứng của lòng thương xót. 
 
Đức Thánh Cha có lỗi vì đã từ bỏ truyền thống sống trong cung điện và chọn cuộc sống như những 
người bình thường. 
 
Đức Thánh Cha có lỗi vì đã khước từ sự xa hoa của [Vương cung Thánh đường] Thánh Gioan Latêranô 
và ưa thích viếng thăm sự nghèo khổ nơi những nhà tù, trại trẻ mồ côi, bệnh viện, vv. 
 



Đức Thánh Cha thật có lỗi! Đức Thánh cha ngừng hôn những đôi chân thơm tho của các vị hồng y, 
nhưng lại hôn bàn chân “bẩn thỉu” của những phạm nhân, phụ nữ, bệnh nhân, những tín đồ thuộc các 
tôn giáo khác, và những người “khác biệt”! 
 
Đức Thánh Cha đáng bị lên án vì đã mở cửa đón nhận những người tị nạn, và bởi trước những vấn đề 
đau buồn cần được giải đáp, ngài chỉ trả lời một cách đơn giản: “Tôi là ai mà dám phán xét?” 
 
Đức Thánh Cha đáng bị đày đọa vì thừa nhận sự yếu đuối của mình bằng cách xin chúng con cầu 
nguyện cho ngài, trong khi nhiều người yêu cầu Đức Thánh Cha phải giáo điều, bất khoan dung, và 
quan liêu. 
 
Kính thưa Đức Thánh Cha, ngài bị quy kết cho thật nhiều thứ tội, như “những phường phản bội,” “hạng 
bị dứt phép thông công,” và “kẻ lai căng,” những người nhờ Đức Thánh Cha đã tái khám phá khuôn 
mặt xinh đẹp của Chúa Kitô đầy dịu dàng và thương xót. 
 
Đức Thánh Cha có lỗi vì đã chỉ ra bản chất thực của sự việc và không ngừng nhắc nhở các giám mục 
rằng họ không phải là những mục tử ở sân bay, nhưng phải mang lấy “mùi chiên của họ.” 
 
Đức Thánh Cha có lỗi vì đã xé toạc những trang sử bất khoan dung và thứ luân lý khô khan, tàn nhẫn, 
và ban tặng chúng con vẻ đẹp của lòng từ bi, nhân hậu và sự chân thành. 
Đức Thánh Cha có lỗi vì đã mở mắt chúng con, những người [tự cho mình] thông minh và lý lẽ, nhất là 
con mắt của trái tim. 
 
Đức Thánh Cha có lỗi vì muốn mang lấy thập giá của Giáo Hội thay vì mua vui cho những ánh mắt, 
bàng quan trước những nỗi đau và nước mắt của nhân loại thời đại chúng ta. 
 
Đức Thánh Cha có lỗi vì không chịu đựng những tội ác ghê tởm nhân danh Thiên Chúa và những 
người rao giảng về Chúa nhưng lại sống đối địch với Ngài. 
 
Đức Thánh Cha có lỗi vì do lòng thương xót, dám tìm kiếm sự thật và công lý, thay vì thinh lặng, giấu 
giếm, giảm thiểu hoặc bỏ qua. 
 
Đức Thánh Cha có lỗi vì không muốn một Giáo Hội của đặc quyền, lợi ích, và vinh quang, và dạy cho 
chúng con sức mạnh của việc phục vụ, sự giàu có của việc rửa chân, và sự vĩ đại của tinh thần đơn sơ. 
 
Đức Giáo hoàng Phanxicô, hãy để người ta đổ lỗi cho ngài những “tội ác” này. Đức Thánh Cha biết 
rằng bên cạnh ngài là vô số những anh chị em nam nữ không phải là thiên thần như ngài, nhưng là 
những người yếu đuối, những tội nhân, những người hy vọng Chúa Kitô gìn giữ chúng ta và cho chúng 
ta. 
 
Đức Thánh Cha nên nhớ rằng có một làn sóng rất lớn của những tâm hồn luôn cầu nguyện cho Ngài 
mọi giây phút; vì Đức Thánh Cha, họ sẵn sàng mạo hiểm cả mạng sống mình. Họ bước theo Đức 
Thánh Cha như đoàn chiên tin tưởng vào mục tử của họ. 
 
Chính Đức Kitô đã ủy thác nơi Đức Thánh Cha sứ mệnh chèo lái “con thuyền” Hội Thánh. Ngài sẽ ban 
thêm sức mạnh cho Đức Thánh Cha theo đuổi con đường “tội lỗi” này, con đường đã được thực hiện 
thật tốt trên thế giới và trong Giáo Hội. 
 
Kính thưa Đức Thánh Cha, cảm ơn ngài đã trở nên “tội lỗi” để làm cho Hội Thánh nên xinh đẹp như 
mong ước của Chúa Giêsu.” (Lm. GB. Cao Xuân Hưng, Gp. Vinh biên dịch từ bản tiếng Anh, 
Nguồn: http://www.cbcplaiko.org/2018/09/13/from-a-priest-in-brazil-to-the-pope/) 
 
Chuyện đời thường hoặc riêng tư nhà Đạo của một linh mục, cũng na ná hơi bị giống chuyện của 
người ngoài, ở đời thường. Nói na ná, là bởi nó chỉ giống đôi chút khía cạnh nào đó, rất nho nhỏ. Na 
ná, như câu truyện kể cũng rất nhẹ như bên dưới: 
 
“Truyện rằng: 
Anh nọ có lần được dịp nói khoác: 
–Tôi được thấy có nhiều cái lạ lắm, nhưng lạ nhất là có một chiếc thuyền, dài không lấy gì mà đo cho 
xiết, có người thuở hai mươi tuổi đứng ở đằng mũi bắt đầu đi ra đằng lái, đi đến giữa cột buồm thì đã 

http://www.cbcplaiko.org/2018/09/13/from-a-priest-in-brazil-to-the-pope/


già, râu tóc bạc phơ, cứ thế đi, đến chết vẫn chưa tới lái. Trong làng cũng có một anh nói khoác nổi 
tiếng, nghe vậy liền kể ngay một câu chuyện: 
 
–Như thế đã lấy gì làm lạ! Tôi đi rừng thấy có một cây cao ghê gớm. Có một con chim đậu trên cành 
cây ấy, đánh rơi một hạt đa. Hạt đa rơi xuống lưng chừng gặp mưa, gặp bụi rồi nảy mầm, đâm rễ thành 
cây đa. Cây đa lớn lên, sinh hoa, kết quả, hạt đa ở cây đa đó lại rơi vãi ra, đâm chồi, nẩy lộc thành 
nhiều cây đa con, đa con cũng như cây đa mẹ lớn lên, sinh hoa kết quả, lại nẩy ra hàng đàn cây đa 
cháu. Cứ thế mãi cho đến khi rơi tới đất thì đã bảy đời tất cả. 
Anh đi xa về, nghe thế gân cổ lên cãi: 
 
–Làm gì có cây cao thế! Chả ai tin được. 
Anh kia cười ranh mãnh: 
–Ấy không có cây cao như thế thì lấy đâu ra gỗ mà đóng chiếc thuyền của anh? (Truyện kể rút từ điện 
thư vi tính, mới đây thôi.) 
 
Truyện vui vi tính, thật ra, nhiều lúc cũng chẳng ăn nhập đề tài được bàn luận hoặc kể lể. Thế nhưng, 
đã gọi là truyện kể để minh-họa đề tài mình đang nói hoặc sắp nói, thì “giữa hai hàng chữ” vẫn có ý-
tưởng sao đó, có thể xảy ra ngay ở đây vào một lúc, giống thế thôi. Thật ra thì, có kể truyện vui, cũng 
chỉ cốt để đề tài triết-lý/thần-học được dễ chịu khi người kể cứ bỏ thì giờ ra mà tìm kiếm. 
 
Thế đó, còn là tâm-trạng của bần đạo bầy tôi đây, hôm nay, những muốn đề-cập đến một thứ phiếm 
luận đạo đời, rất khô khan, thôi. Kể rồi, nay mời bạn/mời tôi, ta trở về với  ca-từ nhạc-bản làm nền ở 
trên mà đi vào đoạn kết, cho bớt phiền. Ca-từ lại cứ hát những lời rằng: 
 
“Nếu, nếu một ngày không có tôi 
Thì người yêu ơi đừng quên tôi nhé 
Xin đừng giận dỗi, xin hiểu cho tôi 
 
Nếu, nếu ngày ấy mình đừng yêu nhau 
Thì ngày nay có đâu buồn đau 
Những khi mình xa nhau có đâu buồn đau.” 
(Khánh Băng – bđd) 
 
“Một ngày, không có tôi”, và cả những người anh, người chị ở thế-trần này, lại sẽ giống như tình-huống 
rất đạo/đời, mà thôi. Tình-huống những một ngày như thế ấy, còn là và vẫn là những tình và huống rất 
căn-cơ như lời lẽ bậc thánh hiền từng thổ-lộ hôm trước, nay ta nghe lại mà rằng: 
 
“Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp ra mà bố thí,  
hay nộp cả thân xác mình để chịu thiêu đốt,  
mà không có tình mến thương,  
thì cũng chẳng ích lợi gì cho tôi. 
Thương yêu, mến mộ luôn nhẫn nhục, hiền hậu,  
không ghen tương,  
không vênh vang,  
không tự đắc,  
không làm điều bất chính,  
không tìm tư lợi,  
không nóng giận,  
không nuôi hận thù,  
không mừng khi thấy sự gian ác,  
nhưng vui khi thấy điều chân thật.  
 
Thương yêu, mến mộ tha thứ tất cả,  
tin tưởng tất cả,  
hy vọng tất cả,  
chịu đựng tất cả.  
Thương yêu, mến mộ như thế  
không bao giờ lại mất đi.”  
(1Côrinthô 13: 3-8)  
 



“Không thể mất được”, đó là lời quả quyết như “đinh đóng cột”. Thứ quả quyết mà cả tôi lẫn bạn, cũng 
như mọi người vẫn cứ đưa ra cho mọi người biết, để còn tin. Và, khi đã tin rồi, sẽ không còn gì để thắc 
mắc nữa. 
 
Thế đó, là lời thề của tôi và của bạn, của tất mọi người trong tương-quan đằm thắm rất yêu thương. 
Như thói thường cuộc đời người, xưa nay vẫn toàn thế. 
 
Thế đó, còn là ước hẹn của muôn người. Trên đường đời. 
 
Trần Ngọc Mười Hai   
Và những ước hẹn 
Có tự bao giờ  
Và bây giờ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. “Tình chết, không đợi chờ!”  
Tình xa, ai nào ngờ!  

Tình đã, phai nhạt màu . . . còn đâu?! “ 
(Nguyễn Ánh 9 – Tình Khúc Chiều Mưa) 

 
(1Côrinthô 13: 1-7) 
Quả có thế. Khi tình đã chết rồi, thì còn ai mà đợi mà chờ đến độ “nào ngờ” và lại “phai nhạt màu” còn 
đâu! Tình như thế, chỉ là mớ bòng bong với những câu nói vớ va/vớ vẩn, theo kiểu tiểu thuyết ba xu, 
thôi. 
 
Thế nhưng, người nghệ sĩ dù biết thế, nhưng vẫn cất lên những ca-từ đầy sướt mướt như sau:  
 

“Tình trót, trao về người  
Thì dẫu, lỡ làng rồi,  
Người hỡi, xin trọn đời . . . lẻ loi! 
  
Chiều mưa ngày nào, sánh bước bên nhau.  
Tin yêu rạt rào, mộng ước mai sau.  
Cho ân tình đầu, mãi mãi dài lâu.  
Cho duyên tình đầu, đừng có thương đau!  
 
Chiều nay một mình, chiếc bóng đơn côi.  
Mưa rơi giọt buồn, giá buốt tim tôi.  
Mưa rơi lạnh lùng, xóa dấu chân xưa.  
Tin yêu bây giờ, trả lại người xưa.”  

 
Thế nghĩa là, mọi người đã có “tình chết”, rồi lại “tình trót” và cả đến thứ “tình bây giờ, trả lại người xưa” 
nữa đây. Vâng. Tất cả vẫn chỉ là tình đời rất hỡi ôi, mà thôi. Tình đời rất hỡi ôi, lại vẫn được tiếp tục hát 
bằng những lời buồn của người đời, qua các ca-từ còn buồn sầu hơn ở nhạc-bản trên như sau: 

 
“Tình lỡ, nên tình buồn  
Tình xa, nên tình sầu !  
Tình yêu, phai nhạt màu . . . tình đau!  
 
Lời cuối, cho cuộc tình  
Dù đã, bao muộn phiền  
Lòng vẫn, yêu trọn đời ... người yêu ơi!” 

 
Vâng. “Lòng vẫn yêu trọn đời, người yêu ơi.” Đây mới là lời trần tình của người đời rất ư là éo le, miệt 
mài khiến người người sống ở đời thấy cần trải dài tư-tưởng về tình-huống nào đó, để rồi bà con cũng 
sẽ nhận ra được sự thật, rất như thế. Sự thật đây, là những sự rất thật về con người và cuộc đời, ở 
mọi chốn. Chí ít, là chốn miền của truyền thông/báo đài nhà Đạo có những câu hỏi được đặt ra một 
cách thẳng thắn như sau: 
 

“Sau khi đi một vòng “kinh lược” khu nhà đất rất rộng của chính phủ ở vùng ngoại ô Rôma, Đức 
Giáo Hoàng Phanxicô đã bất ngờ gặp đám trẻ sống vùng cận lân cũng gần đó. Thế là, Đấng 
bậc vị vọng ở trên cao đã thăm viếng các giáo-xứ cạnh bên bằng cách đưa ra một loạt các câu 
hỏi chĩa vào đám trẻ. Thoạt khi đặt chân đến Giáo xứ Phaolô Thánh Giá hôm 15/4/2018, Đức 
Phanxicô đã hỏi những câu như sau: “Mỗi lần bầu Giáo Hoàng, các con có nghĩ điều gì không?”         

 
Sau đó, đến phiên Emanuêlê trả lời. Cậu bé nhìn Đức Giáo Hoàng mỉm cười trong phút chốc, 
rồi đến gần máy vi-âm dự định nói điều gì đó, nhưng cậu bé bỗng thấy cứng đờ người bèn nói:  

 
 “Dạ thưa, con không thể làm thế.” 
 

Tức thì, thày dòng Lêônarđô Sapienza phụ tá Giáo Hoàng bèn khuyến khích cậu bé nói ra 
những gì cậu vừa suy-nghĩ, nhưng cậu bé vẫn cứ bảo: “Chịu thôi! Con không làm được.” 

 
Đức Giáo Hoàng bèn nói với cậu bé Emanuêlê: 

  
“Thôi được!  



Nào bé hãy đến nói nhỏ vào tai Ta cũng được!” 
 

Đức Ông Sapienza bèn giúp cậu bé leo lên bục cao bàn thờ đến gần chỗ Đức Giáo Hoàng đang 
ngồi. Emanuêlê lúc ấy thấy đỡ nhút nhát hơn trước và Đức Giáo Hoàng vội ôm cậu bé thật chặt 
rồi vỗ nhẹ lên đầu cậu, nói rất khẽ. 

 
Sau cái vỗ nhẹ vào đầu ấy, hai thày trò một người là Giáo Hoàng của cả một tôn-giáo, còn 
người kia chỉ là cậu bé con đang nói chuyện với nhau thật tâm đắc trước khi bé Emanuêlê về lại 
ghế ngồi dành cho bé.  

 
Tiếp đến, Đức Giáo Hoàng bèn trịnh trọng nói:  

 
“Giả như tất cả chúng ta đều có thể khóc như em Emanuêlê đây khi cháu gặp cơn đau tim nhức 
nhối trong lồng ngực nhỏ, thì cháu lại không khóc cho cơn đau của mình mà chỉ khóc cho người 
cha của cháu vừa qua đời và cháu có can-đảm làm điều ấy trước mặt tất cả chúng ta ở đây, bởi 
vì trong con tim bé nhỏ của cháu đang có tình yêu đối với người cha của cháu. 

 
Đức Phanxicô còn tiết-lộ thêm là: Ngài có hỏi Emanuêlê xem cháu có thể san sẻ câu hỏi này 
cho các bạn khác nghe được không, thì cháu đồng ý việc ấy, nên mới nói: 

 
Cách đây vài phút, cha của con vừa qua đời. Ông không theo Đạo Chúa, nhưng lại đã cho phép 
tất cả 4 người con của ông được chịu thanh tẩy trở-thành dân con của Chúa. Ông là một người 
cha rất tốt. Nếu thế thì, phải chăng ông đang hưởng mọi ơn lộc ở thiên đường không?”    

  
Đức Phanxicô bèn nói với đám trẻ bé đang tụ tập quanh đó, rằng:  

 
“Thật là câu nói tuyệt vời  
mỗi khi ta nghe người con nói về cha mình:  
“Ông quả là người tốt”.  
 
Và Đức Giáo Hoàng nói tiếp:  
 
“Còn gì tuyệt vời cho bằng ta có được một người con làm chứng-tá thừa-hưởng sức mạnh của 
cha mình, lại dám khóc thực sự trước mặt tất cả mọi người chúng ta đây. Giả như người cha 
nào đó lại có thể tạo được những người con như thế, tức: Ông đã là ngươi tốt. Ông thực tốt. 

 
Trên thực tế, tuy ông chưa nhận được quà tặng niềm tin tặng ban cho ông cách nhưng-không, 
và cũng chẳng là người tin vào Đức Giêsu là Con Chúa ở trên cao, nhưng ông lại đã cho các 
con của mình được chịu phép thanh-tẩy. Chắc chắn một điều là ông đã có một quả tim rất tốt!” 
(X. Cindy Wooden, “Is my dad in heaven?” boy asks Francis, The Catholic Weekly 22/4/2018 tr. 
11) 

 
Đọc những giòng trích-dẫn ở trên, rồi nhìn qua nhà Phật lại thấy nhiều vị cũng đã đưa ra những suy tư 
nho nhỏ về những cái mong manh, ngăn ngắn của cõi đời, bằng cụm-từ mà ông gọi là “Mong manh và 
ngắn ngủi”, như sau: 
 

“Hãy cứ tưởng tượng mà xem: chỉ 5 phút thôi, thân thể này sẽ biến thành tro ngay lập tức trong 
lò thiêu, hoặc da thịt này sẽ sình thối, nứt nẻ chảy nước rồi rã ra với mùi hôi thối nồng nực, 
 
Chỉ vài phút thôi, khi hơi thở không còn trong thân xác này, thì một dấu chấm hết, không còn gì 
cả, mất tất cả, không còn 1 dấu vết gì của 1 con người này trên thế gian cả! biến mất như 1 cơn 
gió thổi qua! chỉ còn là hư không.  
 
Vậy mà ta đã tốn không biết bao nhiêu công sức nuôi dưỡng cái thân này, bao nhiêu công sức 
xây dựng cơ ngơi, hoạch định tương lai lâu dài, dùng hết cả sức lực của mình đấu tranh giành 
giựt, tính toán thâu đêm để rồi chỉ 5 phút thôi tất cả thành tro bụi ngay lập tức, ta có giống con 
Dã Tràng không? xây dựng lâu đài cát cho sóng biển cuốn đi. 
 
Ngắn ngủi làm sao 1 kiếp người, mong manh làm sao 1 cuộc đời, ta bất lực với sự chấm dứt 
của nó, không thể kéo dài, không thể van xin mà thật ra kéo dài để làm chi nếu sự tồn tại của 



con người chỉ là 1 chuỗi những phiền muộn, lo toan, tranh giành, tính toán, hồi hộp, giận hờn, 
đau đớn bệnh hoạn, chứ có phải là cuộc sống thiên đàng đâu. 
 
Thế mà chúng ta không nhận ra giá trị của sự tồn tại cái thân này để tận hưởng và sử dụng cho 
xứng đáng những tháng ngày nó còn tồn tại, để khi nó hoại ta không thấy tiếc nuối mà sẽ hài 
lòng vì mình đã sử dụng, sống đầy ý nghĩa 1 cuộc đời. 
 
Nhận thức sâu sắc về thực tế này là 1 sự chánh niệm, tỉnh thức đầy trí tuệ, nó giúp ta sống 
đúng nghĩa, cư xử hợp lý, hành động không nông nổi bởi ta biết được hạnh phúc trong thực tại 
mới có ý nghĩa, còn những gì mong đợi cho tương lai, kiếp sau thật hư vọng. 
 
Tin sâu nhân quả, sống thuận theo nhân quả, tức biết những gì xấu nên tránh, những gì thiện 
nên làm là ta đã tiên đoán được 1 cuộc đời tiếp theo của thân này rồi vậy có cần thiết phải quá 
lo lắng “ ta sẽ về đâu sau khi bỏ thân này không?” 
 
Hãy sống thật sự, hãy cảm nhận từng phút giây trong hiện tại, ta còn đây, hiện hữu ngay giờ 
phút này, hãy hạnh phúc với những gì mình đang có, trân trọng nó. 
 
Hãy tự nhủ mình sẽ là cơn gió mát cho những tâm hồn nóng nảy, là bóng râm cho những người 
bạn lữ hành, là ánh đèn cho người đi trong đêm đen. 
Lợi lạc thay 1 cuộc đời. 
 
Chỉ thế thôi, tôi không cần đến đâu cả thiên đàng hay Tây phương, ngay đây, ở chốn này đã đủ 
cho tôi rồi.” (Pháp Đăng) 

 
‘Chỉ thế thôi’ Thiên đàng và miền Tây phương cực lạc ở ngay đây, chốn này và ngay bây giờ phải 
không bạn, phải không tôi? 
  
Nói cho cùng, thì “có được hưởng lộc trên chốn thiên-đường hay không” hoặc đạt “chốn Tây Phương 
cực lạc” nào đi nữa, thì đời người vẫn cứ thế và mãi ra như thế. Như thế, giống như người nghệ-sĩ 
diễn đạt bằng thơ-văn âm nhạc có những câu như sau: 

 
“Lời cuối, cho cuộc tình   
Dù đã, bao muộn phiền  
Lòng vẫn, yêu trọn đời ...  
người yêu ơi!” 

 
Lời cuối hay lời đầu, vẫn chỉ một ý. Ý đó vẫn là: “Lòng vẫn yêu trọn đời, người yêu ơi.” Cuối cùng thì, 
làm gì đi nữa, “yêu trọn đời’ vẫn là ý và lời của mọi người, như Đấng Thánh Hiền nhà Đạo từng diễn 
giải cho mọi người, hôm ấy như sau: 

 
“Giả như tôi có nói được các thứ tiếng  
của loài người  
và của các thiên thần đi nữa,  
mà không có được tình yêu,  
thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng,  
chũm choẹ chập cheng.  

 
Giả như tôi được ơn nói tiên tri,  
và được biết hết mọi điều bí nhiệm,  
mọi lẽ cao siêu,  
hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non,  
mà không có được Tình yêu,  
thì tôi cũng chẳng là gì.  

 
Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí,  
hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt,  
mà không có Tình yêu,  
thì cũng chẳng ích gì cho tôi. 

 
Tình yêu thì nhẫn nhục, hiền hậu,  



không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc,  
không làm điều bất chính, không tìm tư lợi,  
không nóng giận, không nuôi hận thù,  
không mừng khi thấy sự gian ác,  
nhưng vui khi thấy điều chân thật.  

 
Tình yêu tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả,  
hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. 
Tình yêu không bao giờ mất được.” 
(1Côrinthô 13: 1-7) 

 
Nói gì thì nói, đời người chẳng là gì khác ngoài chữ “yêu”. Chữ “yêu” đây, không chỉ là lời nói suông ở 
ngoài đời hay trong Đạo, mà còn là ý-nghĩa của một quyết tâm, của hành động của mỗi người trong 
đời mình. 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Cũng vẫn một nhận định  
rất nhiều chữ “Yêu”  
như thế.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. “Đường nào lên Thiên Thai,” 

“Đường nào lên Thiên Thai? 
Nơi hoa xuân không hề tàn, 

Nơi bướm xuân không hề nhạt, 
Nơi tình xuân không úa màu bao giờ.” 

(Hoàng Nguyên – Đường Nào Lên Thiên Thai) 
 

(Công Vụ 27: 7) 
Anh hỏi gì thì cứ hỏi, Em đây, nào có biết đâu mà trả lời. Chí ít, là trả những lời từ câu hỏi khó đoán và 
cũng khó hiểu. Hiểu sao được khi Em chẳng biết nhiều về chuyện Lưu Nguyễn khi xưa có những lời 
hát thêm sau đây: 
 
“Ngày xưa sao Lưu Nguyễn, 
gặp đường lên Thiên Thai, 
Nhạc vàng ai mê say, 
Rượu Đào ai ngây ngây 
Suối Ngọc reo dưới bước chân đi, 
Tiếng Nhạc tiên quyến luyến xiêm y, 
ôi làm sao lạc vào được Thiên Thai 
Anh nào biết đường lên Thiên Thai, 
khi trời đất còn vương thương đau, 
khi hồn anh chưa biết sẽ về đâu 
Anh nào biết đường lên Thiên Thai, 
khi lòng còn như băng buốt giá 
Và tình còn e ấp, nói không thành lời.” 
(Hoàng Nguyên – bđd) 
 
E ấp hay không, anh cứ hát. Hát không nhiều, thì ít nhất cũng là những câu hát rất đẹp như sau: 
 
“Nhìn trong đôi mắt đẹp, 
lòng chợt vui như say; 
kìa đường lên Thiên Thai, 
kìa đường lên Thiên Thai 
Ấy đường qua ngõ mắt thơ ngây, 
tiếng nhạc êm lẫn tiếng thơ say, 
Đưa hồn anh lạc vào tận tim ai.” 
(Hoàng Nguyên – bđd) 
 
Vâng. Đúng thế. Đẹp và khó biết, tương tự như chuyện cổ tích rất đời kể bên dưới: 
 
“Có một ông lão đã 76 tuổi, ở cùng vợ trong một căn hộ cho thuê ở thành phố San Francisco nước Mỹ. 
Ông chưa từng mặc qua quần áo hàng hiệu, kính mắt rất cũ kỹ, đồng hồ đeo tay cũng không hợp thời. 
Ông không thích món ăn ngon, thích nhất là sữa hâm nóng và bánh sandwich cà chua giá rẻ. Ông 
cũng không có ô tô riêng, ra ngoài thường đều đi bằng xe buýt, túi xách mà ông từng dùng để đi làm là 
túi vải. 
 
Mặt khác, nếu bạn cùng ông đến một quán rượu nhỏ uống bia, ông nhất định sẽ cẩn thận kiểm tra đối 
chiếu hóa đơn; nếu bạn ở lại nhà ông ấy, trước khi ngủ ông ấy nhất định sẽ nhắc bạn tắt đèn. 
Một ông già keo kiệt nghèo khó như vậy, bạn có biết trước 76 tuổi ông đã làm những việc gì chăng? 
 
Ông đã từng cống hiến cho đại học Cornell 588 triệu đô la Mỹ, cho đại học California 125 triệu đô la 
Mỹ, cho đại học Stanford 60 triệu đô la Mỹ. Ông từng bỏ vốn 1 tỷ đô la cải tạo và xây mới 7 trường đại 
học ở New Ireland và hai trường đại học ở Northern Ireland. Ông từng thành lập quỹ từ thiện để phẫu 
thuật sứt môi hở hàm ếch cho trẻ em ở các nước đang phát triển… Cho đến nay, ông đã quyên 4 tỷ đô 
la, còn 4 tỷ nữa đang chuẩn bị quyên góp. 
 
Ông là người sáng lập tập đoàn được miễn thuế toàn cầu DFS. Keo kiệt với chính mình, hào phóng với 
mọi người, thích kiếm tiền lại không thích được tiền – ông là Chuck Feeney. 
 



Trước mắt, Chuck Feeney còn ba nguyện vọng: Một là trước năm 2016 quyên hết 4 tỷ đô la còn lại, 
nếu không chết không nhắm mắt. Hiện tại, từ số tiền kia mỗi năm đều có hơn 400 triệu đô la chảy về 
các nơi cần trên thế giới. 
 
Ông đã dựng nên một tấm gương cho những người giàu có: “Trong khi hưởng thụ cuộc sống đồng thời 
quyên góp cho mọi người”. Bill Gates và Warren Buffett đều chịu ảnh hưởng nhiều từ ông mà đã thay 
đổi hành động của mình. 
 
Sau khi việc thiện của Chuck Feeney bị tiết lộ ra, rất nhiều phóng viên muốn tiếp xúc với ông. Trong 
tâm ai cũng đều có một nghi vấn: Làm sao Chuck Feeney có thể dửng dưng trước gia tài hàng tỷ đô la 
kia chứ? 
 
Đối với nghi vấn của mọi người, Chuck Feeney mỉm cười kể cho mọi người một câu chuyện: “Một con 
hồ ly thấy bồ đào trong vườn kết trái đầy, muốn vào trong ăn một chầu no bụng, nhưng giờ nó mập 
quá, không chui vào được. Thế là ba ngày ba đêm nó không ăn không uống để thân thể gầy xuống, 
cuối cùng cũng chui vào được! Ăn no nê, cảm thấy thỏa mãn, nhưng khi nó muốn rời đi, lại không chui 
ra được. Bất đắc dĩ đành phải giở trò cũ, lại ba ngày ba đêm không ăn uống. Kết quả, lúc nó đi ra, bụng 
vẫn giống như lúc đi vào.” 
 
Kể xong câu chuyện, Chuck Feeney nói: 
 
“Chỗ Thượng Đế ở không có ngân hàng, mỗi người đều là trần trụi sinh ra, cuối cùng cũng đơn độc ra 
đi, không ai có thể mang theo tài phú và danh tiếng mà bản thân đã đau khổ tìm kiếm cả đời.” 
 
Truyền thông hỏi Chuck Feeney, vì sao ông lại quyên góp hết gia tài của mình? 
Câu trả lời của ông đơn giản và ngoài dự đoán của mọi người! Ông nói: “Bởi vì tấm vải che tử thi không 
có túi.”  
 
“Chỗ Thượng Đế ở, không có ngân hàng”. Và, cũng chẳng có nơi nào chuyên quyên góp tiền bạc hoặc 
quà cáp cho người dưng. Thế nhưng, ở nhà Đạo thì sao?  Nhà Đạo ư? Thật rất khó mà trả lời những 
câu tương tự. Thôi thì, mời bạn và mời tôi, ta đi vào giòng chảy Tin Vui, để tìm đến chốn yên vui được 
gọi là “Bến Lành” có bến và cũng rất lành thánh, như thiên thai. 
 
Thiên-thai hay Bến Lành của nhà Đạo, là chốn/miền gồm chỉ mỗi niềm vui như hành-trình rao giảng 
của đấng thánh-hiền được kể ở sách Công vụ, mà bảo rằng: 
 
“Trong vòng nhiều ngày, tàu đi chậm,  
và vất vả lắm chúng tôi mới đến ngang Kniđô.  
Vì không thuận gió,  
chúng tôi đi vòng theo đảo Krêta,  
hướng về phía mũi Salmônê.  
Chúng tôi vất vả đi men theo mũi đó  
đến một nơi gọi là Bến Lành,  
gần đó có thành Lasêa.”  
(Công Vụ 27: 7) 
 
Thiên thai hay Bến Lành ngày hôm ấy, nay lại trở thành chốn miền ở đâu đây, rất gần gũi với quê ta, 
quê người đầy hung phấn. 
 
Bến Lành hay Thiên thai hôm nay, lại cũng hiện diện ở tâm can của bạn, tâm hồn của tôi và của mọi 
người trong đất miền lành thánh, thân thương có câu truyện kể làm nền, để nhớ mãi, không buồn, như 
sau:  
 

“Mới chiều hôm qua thôi. Mẹ cùng mấy bà trong xóm lên chùa trên núi quy y. Mẹ nghe sư thầy 
nói chuyện hay quá. Nhẽ ra mẹ nên chăm vào chùa và sống theo đạo lý nhà Phật từ lâu rồi mới 
phải.  

 
Mẹ từng nhiều lần nói với Thuần về mong muốn được thảnh thơi đi chùa lễ Phật. Điều đó có 
khó gì với người khác đâu nhưng lại vô cùng xa vời với mẹ. Vì mẹ còn nặng nợ với chồng con, 
với cơm áo gạo tiền. Mẹ còn gần mẫu ruộng, bốn con bò, đứa cháu nội ở với bà từ khi còn ẵm 
ngửa và khoản nợ ngân hàng mấy trăm triệu đồng hằng tháng sấp ngửa lo trả lãi.  



 
Mẹ thức khuya dậy sớm làm lụng quần quật suốt ngày. Buổi trưa mệt quá muốn đặt lưng xuống 
giường nghỉ vài phút cũng không yên vì còn phải trông đứa cháu nghịch như quỷ sứ. Mười hai 
giờ đêm còn có người gọi điện đến đòi nợ, dọa báo công an. Mà đâu phải mẹ nợ gì người ta. 
Đấy là món nợ chơi bời của thằng con cả đã bốn mươi tuổi đời, lớn mà vẫn dại. Mẹ bòn mót 
từng đồng tiền lẻ bán mớ rau khoai, gánh củi khô, mấy con gà, vài quả trứng. Vậy mà anh 
Thuần phá toàn tiền trăm bạc triệu. Mỗi lần người ta báo nợ về nhà là mẹ bủn rủn tay chân, 
khóc đứng khóc ngồi. Khoản tiền vài trăm triệu biết kiếm đâu ra? Không có trả thì người ta đánh 
đập bắt bớ con mình. Giận con thật đấy nhưng mẹ vẫn thương lắm chứ. Cá chuối đắm đuối vì 
con… 

 
Mẹ chạy vạy khắp nơi để lo đắp đậy nợ nần hết lần này đến lần khác cho đứa con nghịch tử. 
Vay sổ hộ nghèo, quỹ trồng rừng, quỹ hội phụ nữ, quỹ nước sạch. Trong nhà không gì nhiều 
bằng sổ nợ và bình rượu. Những bình rượu to vật vã cứ vơi lại đầy. Bố Thuần say ngất ngư từ 
ngày này qua ngày khác. Mà hễ cứ say là chửi. Giận con nhưng chửi vợ. Bố đay nghiến mẹ 
chuyện vay mượn trả nợ nần thay cho thằng con cờ bạc.  
 
Thỉnh thoảng bố ngồi ăn cơm nguội ở xó bếp rồi rưng rức khóc. “Đời bố phải đi phụ hồ vôi vữa 
ăn mòn mười đầu ngón chân để lấy tiền nuôi con ăn học. Vậy mà nó ra ngoài xã hội, cái hay 
không học lại đi học cái mất dạy”. Cũng có khi bố ngồi húp từng thìa cháo, tay bo cái răng đau 
mà than rằng: “Ngày xưa đói khổ, nhảy tàu đi mót sắn trên Yên Bái bị ném gãy răng. Một cái 
gãy là những cái xung quanh xô nhau gãy. Giờ chẳng còn mấy cái răng, ăn cái gì cũng phải 
hầm nhừ. Vậy mà con cái nó không thương mình. Nó phá cả nửa tỉ bạc mà vài triệu tiền trồng 
răng mình không có nổi”. Hết chửi bố lại quay sang đập. Đập gà, đập chó, đập con mèo đang 
chửa, con bò sắp đẻ và có khi đập… mẹ. Nhà lúc ấy loạn lên. Cháu khóc vì hoảng sợ. Mẹ khóc 
vì thấy đời mình sao khổ cực trăm đường.  
 
Bố vẫn rít lên từng hồi rằng: 
-“tiền nhà này tao làm còng lưng gãy xương giờ đi đâu hết?”. Lần nào về thăm nhà Thuần cũng 
thấy nghẹt thở. Đó là nơi Thuần yêu thương nặng lòng nhất mà sao lại là nơi thiếu ôxy nhất? 

 
Mẹ từng nhiều lần có ý nghĩ ngủ một giấc và không bao giờ thức dậy để thoát khỏi những khổ ải 
đầy đọa này. Thuần hiểu cảm giác một buổi sáng mở mắt lòng bỗng nhiên nặng trĩu. Ngày mới 
mà nỗi lo toan cũ vẫn đè nặng lên vai. Gần hai mươi năm qua số phận dúi vào tay mẹ cả nghìn 
buổi sáng lo sợ và hoang mang như thế. Những cục nợ không biết đẩy đi đâu? Xoay xở thế 
nào? Sau cục nợ này sẽ còn bao nhiêu cục khác? Cứu nó lần này liệu có còn lần sau nữa hay 
không? Cả thiên hạ không còn ai tin nó, mình là mẹ lẽ nào mình cũng quay lưng?  
 
Thuần từng xót xa bảo:  
-Mẹ không quay lưng lại thì làm sao anh ấy thấy được lưng mẹ đã còng rồi?”  
Mẹ khóc. Thuần không chịu được cảm giác nghe thấy tiếng mẹ khóc hu hu trong điện thoại. Tim 
Thuần như vỡ vụn. Đau đớn và bất lực.  

 
Mẹ bắt đầu lẩn thẩn. Đã có lúc mẹ quên cả tên Thuần, quên chỗ vừa cất tiền, quên điều mình 
muốn nói. Đến bữa mẹ chỉ gắp vài cọng rau, nuốt cố lưng bát cơm rồi chống gối đứng dậy. 
Những ngày nhiều gió ngồi ngó dáng mẹ gầy liêu xiêu khắc khổ, Thuần thấy tim mình nhói lên 
từng nhịp thở. Mẹ nói khổ thân xác không bằng khổ tâm. Ban đêm nằm lo toan nợ nần đã đành.  
 
Ban ngày đi ra đường không dám ngẩng mặt nhìn bà con hàng xóm. Đi đâu thấy người ta chụm 
đầu xì xào cũng nghĩ chắc người ta đang nói đến con mình. Đám cưới quê ngoại, nhìn các mợ 
các dì mặc áo dài thướt tha, làm tóc trang điểm cầu kỳ. Chỉ mình mẹ nhàu nhĩ ngồi một xó. Mặt 
mẹ buồn xo, mắt lúc nào cũng như sắp khóc.  
 
Nhà người ta con cái ngoan ngoãn trưởng thành nên đi đâu cũng mở mày mở mặt. Mẹ vất vả 
nuôi con học hành đến nơi đến chốn mà u mê lầm lạc. Thử hỏi lòng người mẹ sao có thể cất lên 
những tiếng vui? Thuần từng nhiều lần tần ngần nâng lên đặt xuống mảnh vải áo dài thêu công 
thêu phượng. Rồi ước ao được ướm nó lên người mẹ, sẽ đẹp biết bao.  
 
Ngày trẻ mẹ đẹp lắm, vẻ đẹp mũm mĩm của da trắng, tóc xoăn. Đấy là Thuần nghe các dì kể 
vậy. Những người từng thầm yêu trộm nhớ mẹ khi xưa bây giờ thỉnh thoảng vẫn ghé thăm. Có 
lần mẹ chạy trốn sau nhà không ra gặp. Vì mẹ không muốn mình tiều tụy trong con mắt những 



kẻ si tình. Họ thường thốt lên xa xót: “Em khác quá em ơi…”. Mẹ đối thoại với họ bên tách trà 
nguội ngắt. Thuần đứng trong buồng nhìn ra thấy mẹ đang thu mình mỏng manh như lá… 

 
-Tối nay mẹ không xem “Góa phụ nhí” nữa ạ? 
-Mẹ không. Dạo này tối nào mẹ cũng bận đọc sách. Mẹ mượn được mấy cuốn sách Phật hay 
lắm. Giá mà có đài “A di đà Phật” để nghe giảng Phật pháp thì thích biết mấy. Chỉ tiếc chùa trên 
mình không bán. Nghe nói chỉ những chùa lớn có nhiều phật tử thì mới bày bán thôi.  
- Để con tìm mua rồi gửi về cho mẹ.  
- Mẹ dặn thằng Út rồi nhưng chắc gì nó nhớ.  

 
Thuần có hơi bỡ ngỡ trước mẹ của hiện tại, khi đã quy y nhà Phật. Vẫn là người mẹ tảo tần, 
nhẫn nhịn, hy sinh của Thuần đấy thôi nhưng có gì đó hơi khang khác. Thuần phải tập làm quen 
với những bữa cơm mẹ chỉ gắp rau xanh. Những ngày cuối tháng mẹ ra chợ mua cặp chim bồ 
câu hoặc cua, cá phóng sinh. Chim bay lên trời, cá bơi dưới nước. Mẹ cũng phóng sinh dần 
từng chút nỗi buồn. Thuần gọi điện về thấy mẹ hay cười hơn.  
 
Những tiếng thở than đã bớt đi dù gánh nặng trên vai thì vẫn vậy. Khác hẳn với mẹ của ngày 
xưa hay nói về cái chết. Đời mẹ từng khất lần khất lữa hai thứ. Đó là khất nợ và khất chết. Nợ 
thì mẹ khất quanh năm. Chết thì mẹ khất theo mùa. Như lúc ngó những lộc non mùa xuân nảy 
nở, mẹ hẹn:  
Chừng nào cả khu vườn được bao phủ bởi những tán cây thì khi đó mẹ sẽ chết. Các con thiêu 
mẹ rồi xây mộ trong vườn. Thỉnh thoảng con cháu tụ về tìm mùa quả chín.  
 
Mùa hạ, khi thấy người ta nghễu nghện chở xe bò phông bạt bàn ghế qua cổng, mẹ hẹn:  
-Mẹ cố sống để được nhìn Thuần mặc váy cô dâu rồi nhắm mắt xuôi tay.  
 
Rồi thì Thuần cũng lấy chồng, cũng làm cô dâu trong ngày trọng đại. Mẹ khóc nhiều lắm. Mùa 
thu, thấy nhà người ta phơi tã lót trẻ con phấp phới trước sân, mẹ lại hẹn:  
-Chừng nào Thuần được làm mẹ, Thuần sinh con, mẹ bế cháu ngoại trên tay là có thể thanh 
thản hóa thành cát bụi”. Mỗi một cái hẹn là một lần tim Thuần đau. Suốt bao nhiêu năm Thuần 
cứ đau đáu mãi câu hỏi phải làm sao để mẹ chỉ muốn hẹn với Thuần về sự sống? 

 
“Mẹ quy y rồi”. Câu nói ấy cứ vang mãi trong đầu Thuần. Có lúc Thuần nghe như một tiếng reo. 
Có lúc nhẹ nhõm như vừa trút một tiếng thở dài. Mẹ nương nhờ nhà Phật là từ nay tâm thức mẹ 
sẽ được an ổn thoát mọi khổ não trên đời. Là mẹ có đạo để tin, có nơi để vịn, có niềm vui để 
sống.  
-Chắc kiếp trước mẹ nợ nhiều quá nên kiếp này còng lưng trả nợ. Chẳng nên oán trách ai. Con 
cũng nên chăm đi chùa, sống theo đạo nhà Phật để cho tâm thanh tịnh.  
-Con bận quá mẹ ạ. Cứ quay cuồng từ sáng đến đêm vẫn chưa hết việc. Đến thời gian nghỉ 
ngơi con còn không có. 
-Ừ thì... Phật tại tâm. Mỗi tuần ăn một vài bữa chay là thấy người nhẹ nhõm. Chăm nghĩ việc 
thiện, chăm làm điều hay để kiếp sau không phải gặp khổ đau ách nạn con ạ. Luật nhân quả 
chẳng chừa một ai. Đêm nào mẹ cũng nghĩ, anh con cứ sống như vậy mãi rồi cũng gặp những 
chuyện không hay. Cái khổ tâm lớn nhất của mẹ là đã không lôi nó ra khỏi những u mê tăm tối. 
Nên mẹ phải chăm ăn chay niệm Phật, thương người thương vật để cầu đức Phật gia hộ, soi 
đường chỉ lối cho các con.  
 
Thuần về thăm nhà, đêm thường nằm im nghe tiếng mẹ đọc kinh. Mẹ chỉ đọc kinh về đêm khi 
bố đã ngủ say. Đó là khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi trong nhà. Mẹ không muốn giữa chừng 
bài kinh phải nghe thấy tiếng chửi bới nồng mùi rượu. Bố là người vô đạo, ông không tin vào bất 
cứ điều gì ngoài rượu. Không tin bất cứ ai ngoài bạn rượu. Nhưng Thuần biết bên trong cái vỏ 
bọc cục cằn ấy là đau đáu yêu thương và nhọc nhằn bất lực. Bố thường ngủ rất ít, thậm chí có 
những đêm thức trắng. Đêm là lúc bố tỉnh táo nhất, men rượu trong người bay hết. Bố nằm nghĩ 
về cuộc đời mình, về đứa con có lớn mà không có khôn. Một hôm nào đó ngồi cùng bạn rượu, 
bố nói như muốn khóc:  
 
-Sau này chết đi, tôi muốn bán nội tạng. Chết là hết, thân thể mình rồi cũng chỉ còn lại nắm 
xương. Mình bán nội tạng vợ con có thêm chút tiền trang trải nợ nần, mà những người bị bệnh 
cũng được cứu sống. Nhưng vợ con tôi chẳng đời nào đồng ý. 
-Anh già rồi. Lại suốt ngày rượu. Lục phủ ngũ tạng hỏng hết. Ai thèm mua. 
-Chú chẳng biết gì cả… 



 
Trong lời nói của bố vảng vất hơi men nên Thuần thấy mắt mình cay nhòe. Người say không 
biết nói lời hay nhưng lại là lời thật. Những câu nói của bố cứ vảng vất trong đầu Thuần lúc nằm 
nghe mẹ đọc kinh. Câu kinh bay lên thì tiếng bố lại ghì chặt xuống. Bố hay ngáy ngủ. Tiếng 
ngáy vang khắp mấy gian nhà. Nó nhắc Thuần nhớ những ngày xưa cũ.  
 
Bố đi phụ hồ về thường để cả quần áo lao động và hai bàn chân dính đầy vôi vữa leo lên 
giường ngủ. Ánh nắng xiên qua mái ngói thủng chiếu vào mặt bố cả mảng to. Máy bay quân sự 
tập dượt bay ầm ầm trên trời át cả tiếng ngáy của bố. Vừa tỉnh dậy bố lại vội vã gò lưng đạp xe 
giữa trời nắng như đổ lửa. Thuần đứng dưới gốc cây vú sữa nhìn theo mãi cho đến khi bóng bố 
chỉ còn là chấm nhỏ nhoi giữa cánh đồng khô hạn mênh mông. Tối muộn trở về nhà với tấm 
lưng ướt đẫm mồ hôi. Bố chìa cho anh em Thuần mỗi đứa một chiếc kẹo cao su làm quà. Bố 
nhấc bổng Thuần lên quay vòng tròn bằng đôi tay rắn chắc. Thuần ngửa cổ lên trời thấy những 
vì sao lấp lánh đang ở rất gần tưởng như có thể chìa tay là với tới…  

* * * 
Sáng sớm Thuần nằm im trên giường nghe ngoài vườn tiếng chim líu lo bay tìm quả ngọt. 
Những chú gà con tìm mẹ kêu chiêm chiếp, thỉnh thoảng lại chạy tán loạn khi con mèo già õng 
ẹo đi qua. Một cơn gió ùa đến lay vài chiếc lá rụng xào xạc bên ngoài cửa sổ. Bố đang cuốc đất 
trồng rau sau khi tráng miệng buổi sáng bằng một chén rượu ngâm thuốc bắc. Mẹ rủ Thuần lên 
chùa sau khi đèo đứa cháu đi nhà trẻ. Mẹ ngồi sau lưng Thuần, nhỏ bé.  
 
Thuần bỗng nhớ đến những ngày thơ ấu ngồi sau xe mẹ. Mẹ chở Thuần đi chợ. Dốc chợ dựng 
đứng, Thuần ngồi trên xe để mẹ gò lưng dắt. Những ngày ốm mẹ chở Thuần đi bệnh viện. Bệnh 
viện cách xa nhà hơn chục cây số. Cột Thuần vào lưng mẹ bằng một chiếc áo, phía trên che 
nắng bằng chiếc lá cọ to. Mẹ cứ thế xuyên qua cánh đồng nắng đổ lửa mà đi.  
 
Giờ con đường đưa mẹ lên chùa rợp bóng cây xanh và tiếng chim ca. Mẹ ngày càng gầy đi còn 
Thuần thì ngày một béo lên. Nhìn ngấn mỡ trên bụng Thuần, mẹ lắc đầu than: “Béo thế nhiều 
bệnh tật lắm con ơi. Phải xem lại chế độ ăn uống đi thôi”.  
 
Thuần không sợ bệnh bằng sợ xấu. Có lúc soi gương Thuần thấy mình giống con gấu ngủ 
đông, giống một gã khổng lồ bụng phệ. Thuần tha thiết giảm cân nhưng lại không kiềm chế nổi 
nhu cầu ăn uống của mình. Những người ăn chay như mẹ khi nhìn cơ thể Thuần là thấy ngay 
mỡ động vật, thịt động vật, đồ ngọt dư thừa. Mẹ ngồi sau vòng tay ôm lấy eo Thuần khẽ bảo: 
 
-Con nên ăn nhiều rau xanh và chăm chỉ vận động. Đừng ngồi bàn máy suốt ngày. Từ khi ăn 
chay mẹ thấy khỏe ra, giấc ngủ sâu hơn, những cơn đau đầu cũng dần thuyên giảm.  
-Rau ở dưới thành phố xanh mà không sạch. Ăn nhiều rau có khi còn nhanh chết sớm. Con đi 
chợ nhiều hôm không dám mua rau. Dù bữa cơm không rau, ăn toàn thịt cũng cồn cào ruột gan 
lắm.  
-Thì tranh thủ thời gian trồng rau mà ăn. Nước gạo, nước rửa bát mình tiết kiệm mang tưới tắm. 
-Đấy là mẹ không biết đấy thôi. Đất dưới phố đắt hơn vàng. Người ta xây nhà trọ cho thuê như 
xây phòng giam vậy. Có chỗ ở là tốt rồi, làm gì có đất trồng rau. Con xin được mấy hộp xốp 
trồng ít rau cải mầm nấu cháo cho cháu hằng ngày thôi mẹ ạ. Người lớn thì khuất mắt trông coi, 
cứ mua rau chợ đầy thuốc trừ sâu hoặc là nhịn thôi mẹ ạ. 
-Hay là từ giờ mẹ trồng thêm mấy luống rau. Thỉnh thoảng cắt thành từng bó đón xe trên đường 
cao tốc gửi xuống cho con? 
-Thôi mẹ ạ. Xe chạy xuống chỗ con chỉ có chuyến lúc chín giờ tối. Giờ đấy mẹ còn ru cháu ngủ 
mà. 

 
Xe trôi qua cánh đồng mùa lúa non thơm mùi sữa rồi rẽ vào con đường nhỏ chạy dọc hai bên 
đồi bạch đàn. Mẹ ngồi sau bé nhỏ nơm nớp lo từng chỗ xóc. Mẹ bảo: 
-Nếu ông trời cho mẹ sống lâu thì sau khi các cháu lớn khôn mẹ sẽ lên chùa ở hẳn. Nương náu 
dưới gốc bồ đề, dưới chân đức Phật mà sống những tháng ngày cuối đời thanh thản. 
-Lúc ấy con chắc cũng đã thảnh thơi hơn. Con sẽ thường xuyên về thăm mẹ.  

 
Mẹ lặng im nhìn những hàng cây lùi lại phía sau. Thuần bỗng nhiên cay mắt khi nghĩ đến ngày 
đưa mẹ lên chùa sống. Ừ, nếu có ngày ấy thật thì con đường này chắc sẽ dài hơn. Mẹ ngồi sau 
xe chắc sẽ nhẹ như một chiếc lá khô, một áng mây trời. Hẳn sẽ như khúc Tống biệt hành của 
Thâm Tâm: “Đưa người ta không đưa qua sông/Sao có tiếng sóng ở trong lòng”.  
 



Lúc ấy Thuần không biết sẽ chuẩn bị những gì cho mẹ mang theo. Mà người tu hành có khi 
chẳng cần mang theo gì. Thuần cũng chỉ mong khi ấy mẹ có thể bỏ lại mọi thứ mà đi. Để vào 
chùa thấy lá rơi không buồn, nghe mưa rơi không nhớ. Liệu có ngày đó thật hay không mà chưa 
gì Thuần đã thấy hình như mình mất mát. Đúng lúc Thuần đưa tay lau khóe mắt thì mẹ bảo: 
 
-Nói thế chứ dễ gì mà lên chùa sống yên. Còn bố con nữa, sao lỡ bỏ mà đi. Phật ở trong tâm. 
Mẹ ở đâu cũng đều có Phật. Phải không con? 

 
Thế nên đất miền thiên thai hôm nay và mai ngày lại sẽ hiển hiện mãi ở cạnh tôi, bên bạn và mỗi người 
cùng mọi người, chứ không xa. Và, đất miền ấy, nay hẹn sẽ trổ những bông hoa lành/đẹp, như lời ca ở 
bài hát rất bình thường, thế này đây: 
 

“Anh nào biết đường lên Thiên Thai, 
khi trời đất còn vương thương đau, 
khi hồn anh chưa biết sẽ về đâu 
Anh nào biết đường lên Thiên Thai, 
khi lòng còn như băng buốt giá 
Và tình còn e ấp, nói không thành lời.” 
(Hoàng Nguyên – bđd) 

 
Rồi cứ thế, anh và em, ta tiếp tục hát mãi những lời hát rất “Thiên thai” mãi không thôi: 
 

“Nhìn trong đôi mắt đẹp, 
lòng chợt vui như say; 
kìa đường lên Thiên Thai, 
kìa đường lên Thiên Thai 
Ấy đường qua ngõ mắt thơ ngây, 
tiếng nhạc êm lẫn tiếng thơ say, 
Đưa hồn anh lạc vào tận tim ai.” 
(Hoàng Nguyên – bđd) 

 
Hát thế rồi, bạn và tôi ta cứ thế hân hoan tiến về phía trước mà cất lên lời ca mãi mãi đẹp, mà rằng: 
 

“Nhìn trong đôi mắt đẹp, 
lòng chợt vui như say; 
kìa đường lên Thiên Thai, 
kìa đường lên Thiên Thai. 
Ấy đường qua ngõ mắt thơ ngây, 
tiếng nhạc êm lẫn tiếng thơ say, 
Đưa hồn anh lạc vào tận tim ai.” 
(Hoàng Nguyên – bđd) 

 
“Hồn anh lạc vào tận tim ai?” lại sẽ là câu hỏi được gửi đến bạn, đến tôi và mọi người ở đất trời 

lành thánh, cùng với truyện kể nhẹ buồn nhưng thanh-thản làm kết đoạn một Phiếm “loạn”, rất miên 
man, êm đềm ngày tháng dài, ở nơi đây.  
 

Trần Ngọc Mười Hai 
Và những tháng ngày đẹp mãi 
trong tương lai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. “Đừng! đừng nhìn anh bằng đôi mắt buồn vời vợi”. 
Thà em nói thà em trách là anh dối gian thật buồn. 

Bây giờ còn hai ta giây phút cuối bên nhau. 
Em nói đi em nói đi dù chỉ một lần làm tan nát lòng nhau. 

(Nguyễn Vũ – Lời Cuối Cho Em 2) 
 

(2 Sam 8: 16-17)   
Chẳng cần biết, đó có là “lời cuối cho em” không, nhưng ca-từ năn nỉ/ỉ ôi như thể bảo: “Đừng nhìn anh 
bằng đôi mắt buồn vời vợi”, vẫn là lời nhắn nhủ, gửi đến em/đến anh, đến tất cả mọi người trên đời; chí 
ít là người đi Đạo, những câu nói da diết như sau: 
 
“Nếu ngày mai nếu chúng mình xa nhau  
anh xin hứa lời cùng em lần cuối. 
Nếu ngày mai lỡ chúng mình xa nhau. 
Anh xin muôn kiếp yêu em mà thôi.” 
(Nguyễn Vũ – bđd) 
 
Chính đó là vấn đề, của tôi/của bạn, của mọi người ngày hôm nay. Hôm nay, cũng giống như mai ngày 
và hết mọi ngày, chắc hẳn mọi người trong đời sẽ nhắn nhủ mọi người, những chuyện tựa hồ như thế. 
 
Thế đó, là lời hát. Còn đây, là vấn đề của những người đang lập hành-trình đi vào đời vẫn rất Đạo. Đạo 
làm người. Đạo làm dân con Đức Chúa, luôn có vấn-đề đặt ra cho Giáo hội. Cho người thường ở đời, 
như chuyện Đạo/đời được ghi lại qua mục hỏi/đáp sau đây: 
 
“Hỏi:  
“Thưa Cha, đọc sách Tân Ước, con thấy nhiều chương/đoạn đề-cập đến các vị “ký-lục” khi xưa nối-kết 
với nhóm Biệt-Phái/Pharisêu rất trổi bật. Vậy, xin cha giải thích cho con biết họ là ai? Họ từng làm điều 
gì trong xã-hội Do-thái-giáo?” (Câu hỏi từ một giáo-dân không biết nhiều về giáo-lý). 
 
“Đáp: 
“Vâng. Do không chuyên và cũng không hiểu nhiều điều về Giáo-lý/Sách phần, nên hôm nay người 
thưa chuyện mới đưa ra những thắc mắc khó tả nhờ “cha” giải-thích. Bởi, khi đã “chuyên” rồi thì người 
hỏi cần gì phải đưa ra những thắc mắc/hỏi han cho thêm bận! 
 
Đúng vậy. Bấy lâu nay, dù bận hay không, cha/cố hoặc đấng bậc vị vọng vẫn có nhiều thì giờ và tư-
tưởng để nghiên-cứu/học hỏi, rồi trả lời như sau: 
 
“Tự-vựng “Ký-lục” bên tiếng Anh, chỉ-định người nào đó từng viết lách, dạy dỗ rất nhiều “sự”. Và, đây là 
công-tác hàng đầu của vị gọi là “Ký-lục”. Cụm-từ “sopherim” bên tiếng Aram/Do-thái được dịch ra 
nguyên-ngữ thành “ký lục” có nghĩa khác nhau khi viết hoặc theo dõi thứ tự sự việc liên quan đến 
cân/đong đo/đếm. 
 
Trên thực tế, người mang danh “ký lục” đều làm các công việc tương-tự như thế. Đặc biệt hơn, khi làm 
bất cứ việc gì, họ đều quan-tâm đến lề-luật do Chúa tỏ bày qua tổ-phụ Môsê. Thành ra, các ký-lục sẽ 
viết xuống các điều ấy thành luật-lệ rồi sao chép luật và sắp xếp theo thứ tự hợp lẽ có khi còn đến số 
chữ trong các bản văn nữa, cũng không chừng. 
 
Các nhà ký-lục thường phục-vụ vua/chúa cũng như các vị cầm quyền mà ngày nay ta có thói quen gọi 
họ là thư-ký hoặc lục-sự, tức những người có bổn-phận soạn-thảo thư-từ giao-dịch, lập quyết-định và 
cả đến việc quản-trị tài-chánh của giới cầm-quyền. Chẳng hạn như, vào thời vua Đavít trị vì đất nước 
Do-thái, có ông Jôsaphát chuyên hoàn-thành nhiệm-vụ duy-trì sổ sách và Sêraja thực-thi công việccủa 
người thư-ký như có ghi ở sách Samuel như sau: 
 
“Ông Giôáp, con bà Xơrugia, làm cai binh.  
Ông Giôsaphát, con của Akhilút, làm ngự-sử.  
Ông Xađốc, con ông Akhitúp,  
và ông Akhimeléc con ông Épgiaha, làm tư tế.  
Ông Xơragia làm ký lục.” 

(Sách Samuel quyển 2 đoạn 8, câu 16-17)   
 



“Trong số các viên chức cao cấp của vua Salômôn, ta thấy có Êlihoreph và Ahijah là hai người đóng vai 
thư ký, còn Giêhôsa phát lại là người ghi chú hồ sơ, như có viết ở Cựu Ước: 
 
“Êlikhôrép và Akhigia,  
hai người con của Sisa làm ký lục. 
Giơhôsaphát, con của Akhilút,  
làm ngự sử.”  
(1 Vua 4: 3) 
 
“Và, các ký-lục thời vua chúa lại rất có thẩm-quyền cùng uy-tín đối với dân chúng. Bên dưới những vị 
này, lại cũng có giai cấp thấp kém chỉ lo mỗi việc ghi chép, đó là các thày trợ tế Lêvít, như sách 
Giêrêmia từng chép lại, những câu sau đây: 
 
“Ông Giêrêmia gọi ông Barúc,  
con ông Nêrigia lại;  
và theo lời ông đọc,  
ông Barúc đã viết lại  
tất cả những lời Đức Chúa đã phán với ông  
vào một cuộn sách.” 
(Giêrêmia 36: 4) 
 
“Thời Đức Giêsu, các ký lục lại có quyền soạn-thảo các tài liệu về luật pháp như hợp đồng hôn-ước 
và/hoặc ly-dị, vay nợ, thừa-kế, thế-chấp, bán đất, vv… Thế nhưng, công-tác quan-trọng nhất của 
những vị này là nghiên-cứu về luật pháp, diễn-giải và giảng dạy các thứ ấy cho mọi người hiểu. Thành 
thử, nhiều lúc họ cũng được gọi là luật-sĩ hoặc thày thuốc, tức: các bậc thày dạy pháp-luật.  
 
“Thông thường thì, các vị này phần lớn là những người học-thức trong xã hội qua đó các vị ấy vẫn vui 
hưởng quyền lợi to tát, gây nhiều ảnh-hưởng trong dân chúng. Các vị này đều có tiêu-chuẩn được bình 
bầu vào hội đồng tối-cao của Do-thái-giáo, còn gọi là Đại Công Nghị. 
 
“Một ví dụ khác cho thấy ý-nghĩa tương-tự giữa danh xưng ký-lục và luật sĩ như đoạn Tin Mừng Mát-
thêu trong đó có ông Pharisêu nọ hỏi Đức Giêsu về tầm quan trọng của luật sĩ, như sau: 
 
“Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Xađốc phải câm miệng,  
thì những người Pharisêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm  
hỏi Đức Giêsu để thử Người rằng:  
"Thưa Thầy, trong sách Luật Môsê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?" 
(Mt 22: 34-36) 
 
“Và ở một đoạn khác, tác giả Tin Mừng Mátthêu cũng phân biệt: 
 
“Bấy giờ, Đức Giêsu nói với dân chúng  
và các môn đệ Ngài rằng:  
"Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên toà ông Môsê mà giảng dạy. 
Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ,  
còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo,  
vì họ nói mà không làm… 
Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy.  
Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn,  
mang những tua áo thật dài. 
Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc,  
chiếm hàng ghế đầu trong hội đường,  
ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng  
và được thiên hạ gọi là "Rabbi". 
(Mt 23: 1-7)  
 
“Xem thế, rõ ràng là: có hiểu/biết vai trò của các kinh-sư cùng ký-lục, người đọc Kinh thánh mới hiểu 
được Sách này.” (X. Lm John Flader, Solving the fallacies about the Pharisee, The Catholic Weekly 
15/7/2018, tr. 21) 
 



Hiểu được vai-trò của mỗi người và mỗi vị như thế rồi, ta sẽ nhận ra bài sai gửi con dân đi Đạo, không 
chỉ gửi đến các đấng bậc Biệt-Phái, Kinh-sư hoặc “ký-lục” mà thôi. Nhưng, bài sai là “bài-bản-để-sai-đi” 
gửi đến với mọi người ở trần-thế, như đấng bậc nọ đã nhận chân ý-nghĩa thực-thụ những điều được 
viết trong Kinh thánh bằng lời dẫn-giải sau đây: 
 

“Dân con đạo Chúa đi nhà thờ hàng tuần những tưởng Tiệc Thánh Thể rày chấm dứt khi vị chủ 
tế giơ tay ban phép lành kèm theo lời nhắn nhủ: “Anh chị em hãy ra đi bình an.” Kỳ thực, lời nhắn hay 
chúc mừng “ra đi bình an”, đều thôi thúc dân con dự Tiệc hãy về với thế trần mang theo sứ vụ Chúa 
trao cho mọi người. Nhưng, sứ vụ đây là bài sai thúc giục người dự Tiệc phải làm những gì ngay sau 
đó? Làm theo cách-thế nào đây? Và, kết quả rồi sẽ ra sao? 

Ở đây, dân con dự Tiệc còn khám phá ra một thúc giục khác xuất từ Tiệc Thánh. Đó là, sự hiện 
diện mặt-đối-mặt với các sự vật như vật thể. Dự Tiệc, không là hiện diện bằng thân xác mà dân 
con/cộng đoàn từng trải nghiệm một cách chủ quan, giới hạn. Nhưng hiện diện, là qui cách hiện hữu 
chỉ mình Chúa mới có. Đó là sự Hiện Diện theo nghĩa tặng ban/cho đi. Cho nhưng-không, chẳng màng 
lợi danh, đổi chác theo nghĩa “có đi có lại mới toại lòng nhau”. 

Đức Chúa không tặng ban cho ta chỉ mỗi hiện hữu có lợi, Ngài cũng chẳng trông chờ ta cảm 
kích biết ơn rồi tạo ràng buộc khiến ta mất đi sự tự do, thoải mái. Ngài không muốn lấy đi giây phút hiện 
tại ta đang sống trong nhà Chúa như sự thể chính đáng. Và, Ngài cũng không đánh giá quá thấp tháng 
ngày dài thời quá khứ hoặc tương lai đang đến.  

Ta tưởng, đó như một hiện tại kéo dài để rồi đưa ra những mẩu chuyện nhỏ cho một tổng thể 
lớn. Tổng thể, tức: đường lối hoàn toàn khác hẳn vốn dĩ cho thấy người đời thường đặt nặng mọi thứ 
chứ không màng gì hiện tại. Nhất thứ là một hiện tại xảy ra vào cuối buổi Tiệc, lúc ta được bảo: hãy “ra 
đi” trở thành kẻ tản bộ tàn tàn đi trong ước mơ chậm lụt nhưng chắc chắn ở thế trần. Ra đi, vì bài sai 
Chúa gửi cho trần thế không do ta chọn hoặc lập ra, mà chỉ tuân thủ và thực thi. 

Và, Hội thánh hôm nay cho thấy thái độ “đóng kín” chẳng am tường gì bản chất của chính mình, 
nên đã không phản ánh cái đẹp của trần thế bằng việc thể hiện động thái của mình. Và, cũng vì không 
am tường bản chất của mình nên không tạo ảnh hưởng nào lên trần thế.  

Thành thử, khi nhận bài sai ra đi về với thế-trần làm chứng-nhân rao truyền Lời Chúa, sống cho 
Chúa, dân con đi Đạo thường cảm thấy khó mà sống thực niềm tin giữa lòng dân tộc, thời hiện đại. Bởi 
thế nên, nền văn-hoá thời-đại chẳng còn đón nhận sứ điệp từ Đạo Chúa. Thế trần thời hôm nay, là 
chốn miền khiến ta khó mà sống niềm tin đích thực. Ngày nay, người người vẫn dễ dàng sống theo lề 
thói vật chất, vui hưởng lợi lộc do chủ thuyết tiêu thụ dọn sẵn theo hướng chệch choạc. 

Đây cũng thế, ta không dễ gì định hướng được tính khí của nhân loại để mọi người ra đi mở 
rộng Nước Chúa, sống cho Chúa. Bởi, cơ chế xây dựng Hội thánh hôm nay càng ít trở nên gương mẫu 
cho người đời Thế nên, Hội thánh càng xa rời đời sống của chúng dân. Ở thế trần hôm nay, ngày càng 
thấy ít đi các buổi Tiệc hiến tế hoặc Tiệc Lòng mến thân thương nhiều người dự. Số lượng linh mục 
phục vụ Tiệc ngày càng ít dần, kéo theo một thực thể là sứ vụ rao truyền Lời ngày càng chất chồng lên 
đôi vai trần của một vài vị còn ở lại với thánh hội.  

Từ đó, có vị mục tử cùng lúc phải trông nom nhiều giáo xứ. Có vị phải bỏ nhiều giờ ra để đi tới 
vùng sâu/vùng xa mà “rao truyền Lời”. Thế nên, hôm nay, nhu cầu đòi hỏi dân con dự Tiệc nhận bài sai 
“ra đi rao truyền Lời” trở thành chuyện “sống thực” ở đời. Sống thực, là sống đúng nghĩa Tiệc Lòng Mến 
biến cải thế giới thành chốn đặc biệt để sống và lao động. Hôm nay, dân con nhận bài sai rao truyền 
Lời, cho thấy: đó là quan điểm cách mạng chứng tỏ vai trò giáo dân đã đến hồi nở rộ, đẹp đẽ, tốt lành. 

Vấn đề của giáo dân, nay không nhằm khuếch trương Hội thánh theo số lượng bao gồm sự việc 
và phong trào do Hội thánh chủ trương. Cũng không nhằm làm những gì hoặc làm thế nào để số người 
“đi nhà thờ” ngày một đông, hoặc có thêm người đọc kinh, hát xướng; mà là: sống thực cuộc sống hiệp 
thông ta học được từ Tiệc Thánh xảy đến trong trần thế rất khí thế.  

Trở thành giáo dân đúng nghĩa, là ơn gọi nhận bài sai ra đi rao giảng Lời, chứ không phải nhận 
lãnh danh xưng/chức tước để thi-hành. Ơn gọi giáo dân, là ân-lộc gọi mời mọi người trở nên dân con 
Chúa bằng cách sống hiệp thông, thương yêu. Gọi mời mọi người trở thành dân con sống thực Lời 
Chúa trong thế giới vật chất. Sống thực Lời, là sống hiệp thông thương yêu trong khuôn khổ của trần 
thế.  

Sống thực đây, không là kinh nghiệm hiệp thông có từ Tiệc Thánh rồi phổ biến cho thế giới làm 
giống thế. Làm thế, khác nào biến thế giới bên ngoài thành chi nhánh của Hội thánh. Làm thế, tức: dân 
con đi Đạo không còn tôn trọng các đặc-thù của thế giới bên ngoài và chỉ muốn canh cải mặt ngoài của 
thế trần, mà thôi.  

Sống thực Lời, là cởi mở với tính đặc-thù của trần thế nơi cuộc sống đời thường vẫn như thế. Và 
rồi, từ đó khám phá ra cuộc sống hiệp thông, thương yêu có từ Tiệc Thánh đang thăng tiến với thế trần.  

Mãi đến hôm nay, Hội thánh vẫn chưa thành đạt chuyện này. Hội thánh, nay vẫn hãi sợ “thế 
gian” phàm tục. Thế gian, là cụm-từ mà Hội thánh ít muốn để tai nghe. Thế gian, là từ-vựng về hệ 



thống giá trị mang tính phàm tục nghịch lại hệ-cấp giá trị của thánh hội. Và Hội thánh vẫn sợ cả đến 
giáo dân bên trong thánh hội mình; sợ rằng: ngày nào đó, họ sẽ qua mặt hệ-cấp rất thánh. 
  Cuối cùng thì, với bài sai vừa nhận, ta sẽ ra đi mà không hãi sợ trần thế rất “thế-gian” mà có lần 

cha/cố nhà Đạo vẫn ví-von “ba thù” hoặc “kẻ thù thứ ba” rất đáng gờm. Ra đi, hầu nhận-lãnh sứ vụ gửi 

đến mỗi người và mọi người có kèm theo lời chúc phúc rất hiên ngang. Cứ hiên ngang ra đi, vì Đức 

Chúa vẫn ở với mình và với người là thế-giới gian-trần Ngài mến thương. Ra đi, vì đó là ý-nghĩa và là 

mục-tiêu của thánh hội được Đức Chúa ủy-thác cho mình bài sai đặc-thù, rất như thế.” (X. Lm Kevin 

O’Shea, Lời Chúa Sẻ San, nxb Hồng Đức 2014, tr. 190-194)         

Xem thế thì, vai trò của các vị “ký-lục”, Biệt-Phái hoặc Pharisêu, đều là “nghĩa vụ” gửi đến mỗi người 
trong ta. Ta và người, đều được sai đi rao truyền Lời trong cương-vị của mỗi giáo dân ở huyện nhà, 
còn gọi là “con dân đi Đạo”, ở trong đời.  
 
Vai-trò và ý-nghĩa của các vị “ký-lục” không chỉ duy-nhất có một việc, là: sao chép, diễn-giải Lời Chúa 
phán bảo. Mà, còn là và vẫn là ý-nghĩa của “bài sai” đối với người dân trong Đạo khi lĩnh-nhận thanh-
tẩy ngay từ nhỏ.  Bài sai ấy, lời truyền đây, đều sẽ là và vẫn là lời khuyến-khích thúc giục ta và mọi 
người hãy làm thế cho mình và cho người, suốt mọi thời. 
 
Để minh họa cho kết cuộc bài Phiếm không chuyên hôm nay, tưởng cũng nên kể cho nhau nghe đôi 
giòng truyện cũng khá nhẹ nhưng rất thấm về danh xưng/vai-trò của một vài người trong đời, như ông 
bố và anh con trai trẻ tuổi, sau đây: 
 
“Truyện rằng: 
“Bao giờ cũng vậy, cứ bốn giờ sáng là ông Rôbớt lại thức giấc. Bốn giờ sáng, đúng cái giờ trước đây bố 
vẫn thường gọi ông dậy cùng đi vắt sữa. Thật lạ là cái thói quen đã hình thành cách đây 50 năm, từ lúc 
ông còn nhỏ, vẫn còn theo ông tới tận bây giờ. Bố ông mất cũng đã được 20 năm, nhưng ông vẫn luôn 
thức dậy vào lúc bốn giờ sáng mỗi ngày, rồi sau đó mới ngủ tiếp trở lại được. Nhưng hôm nay là Giáng 
sinh; ông không ngủ lại nữa. 
 
“Rôbớt lần hồi nhớ lại cái ngày ông mới 15 tuổi, ngày ông còn đang ở nông trang, và câu chuyện về 
tình yêu vô tận dành cho bố. Thực ra, ông cũng chỉ nhận ra tình yêu đó vài ngày trước lễ Giáng sinh 
năm ấy, năm ông 15 tuổi, khi nghe lỏm được câu chuyện của bố mẹ. 
 
“Bố bảo: “Mary này, anh không muốn gọi Rôbớt dậy sớm như vậy chút nào. Thằng bé đang tuổi ăn tuổi 
ngủ. Nhìn cái cách nó ngủ mỗi sáng trước khi phải gọi nó dậy mà xem. Anh cứ ước sao mình có thể tự 
làm việc đó một mình”. 
 
“Mẹ nói:  
-Ồ, anh biết là mình anh thì không thể ngày nào cũng làm việc đó được mà. Thằng bé cũng đã lớn rồi. 
Đã đến lúc cho nó tập làm việc đó. 
 
“Bố chậm rãi trả lời:  
-Thì đúng thế. Nhưng anh vẫn chẳng thích phải gọi thằng bé dậy sớm chút nào. 
 
“Trước đây, Rôbớt chưa từng bao giờ nhận ra bố yêu mình nhiều đến thế, thậm chí chưa từng bao giờ 
nghĩ tới điều đó. Rôbớt chỉ coi đó là chuyện tất nhiên trong quan hệ bố con. Cả bố và mẹ đều chẳng 
bao giờ nói họ yêu lũ trẻ tới mức nào, bởi họ chẳng có nhiều thời gian để nói ra những điều hiển nhiên 
như vậy. Công việc nông trang vốn đã hết sức bận rộn và đôi lúc họ chẳng còn thời gian cho điều gì 
khác. 
 
“Từ bữa đó, mỗi sáng khi bố gọi, Rôbớt không còn nấn ná ngủ thêm hay để phải gọi lần thứ hai nữa. 
Bao giờ cậu bé 15 tuổi cũng vùng dậy ngay lập tức, mắt nhắm mắt mở mặc thêm quần áo. Dẫu hai mí 
mắt còn đang dính vào nhau, Rôbớt đã loạng choạng đi thẳng về phía chuồng bò. 
 
“Đêm trước lễ Giáng sinh năm 15 tuổi, Rôbớt không khỏi suy nghĩ về ngày lễ sắp tới. Gia đình Rôbớt 
còn nghèo và sự háo hức đợi chờ một lễ Giáng sinh cũng chỉ xoay quanh món gà tây tự nuôi ở nông 
trang và bánh kẹp thịt băm mẹ làm. Mấy chị gái Rôbớt sẽ tự làm những món quà tặng còn bố mẹ thì 
luôn mua một thứ gì đó mà Rôbớt rất cần, không hẳn là kiểu như một chiếc áo ấm mà có thể là một thứ 
gì đó hơn thế, một cuốn sách chẳng hạn. Rôbớt cũng dành dụm và mua quà tặng cho mọi người. 
 



“Năm 15 tuổi, Rôbớt bắt đầu để tâm đi tìm một món quà nào đó có ý nghĩa dành tặng bố. Thường thì 
Rôbớt vẫn tới cửa hàng một giá 10-xen và mua một chiếc cà-vạt. Ý tưởng về một chiếc cà-vạt mới cho 
bố vẫn ổn cho đến đêm trước lễ Giáng sinh. Rôbớt nằm trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ căn gác xép 
áp mái và nghĩ về món quà cho bố; ngoài kia, muôn vàn vì sao đang nhấp nháy. 
 
“Đột nhiên, ý tưởng về một món quà Giáng sinh đặc biệt vụt tới, như những ánh sao lung linh ngoài kia. 
“Tại sao không?” Rôbớt nghĩ. Cậu có thể dậy sớm, sớm hơn nhiều so với cái thời gian cố định bốn giờ 
sáng. Rồi Rôbớt sẽ nhẹ nhàng đi tới chuồng bò, sẽ một mình vắt sữa. Đúng! Rôbớt sẽ làm việc đó một 
mình: vắt sữa và dọn dẹp, để đến khi bố dậy thì mọi việc đã xong. Bố sẽ biết ai là người đã làm việc 
đó. Rô-bớt mỉm cười, ngắm nhìn những vì sao lấp lánh ngoài ô cửa sổ. Rôbớt sẽ làm việc đó một mình, 
vì thế sẽ không được phép ngủ quá say. 
 
“Đêm đó, cậu bé Rôbớt trằn trọc, cứ thức rồi lại ngủ không dưới 20 lần. Mỗi lần thức giấc Rôbớt lại quẹt 
diêm soi chiếc đồng hồ cũ kỹ: nửa đêm, một rưỡi sáng, rồi hai giờ sáng. “Ba rưỡi sáng! Rôbớt bật dậy, 
mặc thêm quần áo, lặng lẽ rời khỏi giường đi về phía chuồng bò. Lũ bò sữa đưa đôi mắt ngái ngủ nhìn 
Rôbớt ngạc nhiên. Chúng cũng thấy còn quá sớm. 
 
“Trước đây Rôbớt chưa bao giờ vắt sữa một mình, nhưng có vẻ như việc này cũng chẳng quá khó. Vừa 
làm Rôbớt vừa mường tượng xem bố sẽ ngạc nhiên đến thế nào. Bố sẽ tới gọi Rôbớt và như mọi lần sẽ 
đi chuẩn bị đồ trong khi đợi Rôbớt mặc quần áo. Rồi bố sẽ mở cửa kho lấy hai chiếc thùng để đựng 
sữa và phát hiện ra hai chiếc thùng đã đầy. Bố sẽ kêu lên kinh ngạc: “Chuyện gì đã xảy ra thế này?” 
 
“Rôbớt mỉm cười tiếp tục vắt; hai dòng sữa trắng đục phun mạnh vào trong chiếc thùng, sủi lên lớp 
bong bóng nhỏ xíu, thơm phức. Công việc diễn ra trôi chảy hơn Rôbớt nghĩ. Lần đầu tiên trong đời cậu 
bé 15 tuổi Rôbớt, vắt sữa không còn là một việc vặt nhàm chán hàng ngày nữa. Nó đã trở thành một 
điều gì đó rất khác, một món quà đặc biệt cho một người luôn dành cho Rôbớt tất cả yêu thương. 
 
“Công việc đã xong. Rôbớt đậy nắp thùng, đóng cửa nhà kho cẩn thận. Về đến phòng, chỉ kịp cởi bớt 
quần áo, chui vào giường và kéo chăn kín đầu thì bố đã tới gọi: “Rôbớt! Dậy đi thôi. Chúng ta vẫn phải 
vắt sữa dù hôm nay là Giáng sinh”. 
 
“Rôbớt trả lời, giọng vờ ngái ngủ:  
-Vâng! 
 
“Cửa phòng đóng lại. Rôbớt thầm mỉm cười trong bóng tối. Chỉ vài phút nữa thôi là bố sẽ biết. Tim cậu 
bé 15 tuổi đập chộn rộn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chỉ mấy phút thôi mà tưởng chừng như thời 
gian dừng lại, không bao giờ dứt. Mười phút, mười lăm phút, Rôbớt cũng không nhớ rõ là bao lâu nữa. 
Cuối cùng tiếng bước chân bố cũng vang lên nơi bậu cửa. Cửa phòng bật mở; bố đứng đó, lặng im một 
lúc lâu. 
-Rôbớt! 
-Sao thế bố? 
 
“Bố bật cười lớn, tiếng cười thật lạ, bởi trộn lẫn trong đó là thứ gì như tiếng thổn thức:  
-Rôbớt, con nghĩ rằng sẽ gạt được bố sao? 
-Bố, đó là món quà Giáng sinh của con dành cho bố! 
 
“Ông Bố bước đến bên giường, kéo chăn xuống và ôm chặt lấy Rôbớt. Trời vẫn còn tối và chẳng ai 
nhìn rõ mặt ai:  
-Con trai, chưa ai từng tặng bố món quà nào tuyệt vời đến vậy! 
-Bố à, con chỉ muốn bố biết rằng… con chỉ muốn bố biết rằng…,  
 
“Giọng Rôbớt nghẹt lại rồi vỡ toang, đầy thổn thức. Rôbớt không biết nói gì nữa, trái tim cậu bé 15 tuổi 
run rẩy với cả nỗi lòng yêu thương. Rôbớt xuống giường, mặc quần áo ấm và tới bên cây thông Giáng 
sinh. Ở đó, bố đang kể lại câu chuyện về món quà Giáng sinh đặc biệt cho mọi người. 
 
“Bố bảo:  
-Đó là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất của bố. Mỗi Giáng sinh bố sẽ lại nhớ về món quà đặc biệt 
này. Bố sẽ không bao giờ quên con trai ạ, cho đến tận cuối đời. 
 



“Thời gian trôi nhanh. Cả Rôbớt và bố đều luôn nhớ về món quà đặc biệt năm đó. Rồi bố Rôbớt mất. 
Giờ chỉ còn mình Rôbớt là nhớ câu chuyện năm nào. Chỉ còn Rôbớt là nhớ y nguyên buổi sáng tinh mơ 
năm đó, nhớ lũ bò và món quà yêu thương của mình. 
 
“Năm nay ông già Rôbớt sẽ viết thiệp Giáng sinh tặng vợ. Thực ra đã rất lâu rồi ông không nói thành lời 
“ba từ yêu thương” đó, dù ông yêu bà theo cách rất đặc biệt, sâu lắng hơn rất nhiều so với thời họ còn 
son trẻ. Bà cũng rất yêu ông. Yêu và được yêu, đó là niềm vui đích thực của cuộc sống. 
 
“Giáng sinh này, cũng như mọi Giáng sinh, tình yêu vẫn cứ nồng nàn như những ngọn nến, bởi nó vẫn 
luôn ở đó, trong sâu thẳm trái tim ông già Rôbớt và của mỗi người. Đúng thế! Tình yêu tự thân nó có 
khả năng đánh thức tình yêu trong tất thảy mọi người. Trong buổi sáng Giáng sinh may mắn này, ông 
già Rôbớt sẽ viết ra những lời yêu thương cho vợ, để vợ ông có thể đọc và lưu lại mãi mãi trong tim. 
Ông đi đến bên bàn, ngồi xuống và bắt viết: Bà xã thân yêu… 
 
“Sẽ là một Giáng sinh hạnh phúc, rất hạnh phúc khi món quà là tất cả yêu thương!” (Truyện ngắn do 
ST sưu tầm) 

 
Giáng sinh hạnh-phúc hoặc hạnh-phúc của các “Biệt-Phái”, “ký lục” cũng na ná giống như thế. Tức có 
nghĩa, một thứ hạnh-phúc của những vị, những cụ thi-hành trọn vẹn danh-xưng/sứ mạng của mỗi 
người và mọi người, dù học có là “ký lục”, Biệt phái hoặc đơn giản chỉ là người còn trẻ tuổi mang tên, 
rất Rôbớt.     
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Từng lĩnh-nhận nhiều điều 
nhưng vẫn chậm hiểu 
và chậm tiêu 
Nên mới thế.   
 

 



6. “Tôi viết tên anh trên lá trên hoa,” 
Tôi viết tên anh trong trái tim tôi 
Tôi viết tên anh trên đá, trên vôi. 

Tôi viết tên em ngập nẻo đường đi ngàn lối.” 
(Hoàng Thi Thơ – Tôi Nhớ Tên Anh) 

 
(Mc 15: 40-41) 
Nhớ tên anh, tên em hay tên người nào khác cũng vẫn là nỗi nhớ nhung hoài, nhiều vương vấn. Nhớ 
tên anh, đến độ viết cả “trên gấm, trên nhung”, cũng là điều ít thấy ở nhạc bản, có những lời ca thêm 
thắt rất như sau: 
 
“Tôi viết tên anh trên gấm, trên nhung. 
Tôi viết tên anh trên trán, trên tay. 
Tôi viết tên anh trong gió, trong mây. 
Tôi viết tên anh vào lòng biển lớn sông dài.” 
(Hoàng Thi Thơ – bđd) 
 
Vâng. Có thể là như thế. Cứ viết tên anh/tên em cho thật nhiều ở đây đó, rồi cũng có lúc nhớ đến tên 
ấy với tên này cả vào khi mưa gió , lúc “trăng thanh”, “có tiếng tơ ngàn” để rồi “đi vào lòng thời gian đầy 
sắc tím” như câu ca còn hát tiếp: 
 
“Tôi nhớ tên anh khi gió khi mưa.  
Tôi nhớ tên anh khi nắng lưa thưa.  
Tôi nhớ tên anh qua ánh trăng thanh.  
Khi tiếng tơ ngân vào lòng thời gian màu tím.  
Tôi nhớ tên anh như nhớ tương lai.  
Tôi nhớ tên anh như nhớ trông ai.  
Tôi nhớ tên anh muôn kiếp không phai.  
Tôi chắc trong tôi đời đời còn nhớ nhung hoài.” 
(Hoàng Thi Thơ – bđd) 
 
Thế đó, là tên của người mà anh hoặc em những thương và nhớ suốt đường dài cuộc đời người - 
những người lính chiến hy sinh vì đất nước, vì lý tưởng. Thế đây, lại là nhà Đạo, người người còn nhớ 
đến tên ai chăng? Tên, của Đấng thánh hiền đạo-hạnh một thời được mọi người nhắc nhớ, tựa hồ để 
đề-cao/vinh-danh như câu truyện kể ngăn ngắn có ý-nghĩa. 
 
“Truyện rằng: 
Có phóng viên đài truyền-hình nọ bất chợt đến phỏng-vấn cặp vợ chồng nổi tiếng là hòa-thuận, vì chòm 
xóm/láng giềng chả thấy hai người to tiếng với nhau bao giờ hết. 
Phóng viên bắt đầu hỏi: 
-Xin anh chị cho biết bí kíp nào từng giúp anh chị có cuộc sống gia thất hạnh phúc đến như vậy? 
Ông chồng nghe hỏi bèn đáp vội: 
-Có gì đâu. Chẳng qua là, mỗi lần vợ chồng chúng tôi có chuyện hục hặc, cơm chẳng lành/canh chẳng 
ngọt là cứ đưa nhau ra công viên xa vắng ở đó giải-quyết cho xong, mới về nhà. Thú thật với quí vị là: 
bọn tôi e ngại chòm xóm biết chuyện riêng tư gia đình mình thật không tiện.” (Truyện kể lại cũng trích 
từ mạng vi tính, rất lền khên). 
 
Vâng. Mạng vi-tính hay vi-sinh đều thấy rất nhiều. Cả đến các chuyện riêng-tư/đạo đời cũng không 
thiếu. Chẳng hạn như, câu truyện riêng tư của một thừa-tác-viên/tông-đồ thời tiên-khởi cũng được 
truyền-thông đưa lên mạng hoặc làm thành phim. 
 
Đây, cũng là trường-hợp của đấng bậc tông-đồ phái nữ có tên là Maria Magđalêna được đề-cao, đưa 
lên báo điện có tên là MercatorNet hôm 26/3/2018 đã kể rằng: 
 
“Cuốn phim mới, có nói bà là vị “Tông-đồ của các tông-đồ”, tức một thần-tượng thuộc phái nữ. 
 
Đây, là Tin Mừng về nhân-vật Maria Magđala theo tầm nhìn của đạo-diễn phim-ảnh người Úc có tên là 
Garth Davi. Phim bản này, trình-bày về một nữ-phụ trổi-bật của Tin Mừng xuất-hiện trên màn hình lớn, 
cũng rất sớm. 
 



Maria Magđala, là một nữ-phụ quả cảm từng thách-thức nam-nhân trong gia đình bà được coi là “thày 
tư-tế” duy-nhất và được phép tháp-tùng các tông-đồ. Đức Giêsu và Maria Mẹ Ngài đã có hiểu biết và 
tình thương-yêu theo cách đặc-biệt, Mẹ hiểu biết Tin Vui An Bình và tình thương yêu rất mực, trong khi 
Nhóm Mười Hai chỉ nghĩ về chuyện đánh đổ đám người La Mã mà thôi. 
 
Đức Giêsu đã ban cho bà ơn trổi-bật, kể cả chỗ ngồi bên phải trong bữa Tiệc Tạ Từ (như cuốn The Da 
Vinci Code từng nói đến) và cũng công-khai để cho bà làm nhân-chứng đầu tiên cho Ngài. Thế nhưng, 
sau ngày Phục Sinh, ông Phêrô và các người khác đều coi nhẹ vị-thế cũng như quà tặng của bà. Và 
ngay khi đó, bà đã vượt qua khỏi mọi sự để tham-gia một thứ “lên-đường” của phụ-nữ bằng quyết tâm 
như thể bảo: “Tôi sẽ không giữ im lặng, nhưng sẽ loan-báo cho mọi người biết.” 
 
Phim trên còn ghi-chú, bảo rằng: dù hồi năm 591 Đức Grêgôriô Cả lại diễn-giải trong một bài giảng bảo 
rằng: Bà là cô gái điếm, được đề-cập ở Tin Mừng. Nhưng vào năm 2016, Đức Giáo Hoàng Phanxicô lại 
khẳng-định rằng: Bà là vị “Tông đồ của các tông-đồ”, tức có nghĩa: Bà ngang hàng với các tông-đồ của 
Chúa… 
 
Thật tình mà nói, phim ảnh về Bà Maria Magđalêna do Đạo-diễn Davis dàn dựng, đã khẳng-định vai trò 
của phụ nữ trong Giáo-hội khiến ta đi xa hơn các bằng chứng có được từ Tin Mừng. Những gì ta biết về 
Bà qua Tin Mừng cũng đánh động đủ. Bà là một trong các nữ-phụ được chữa lành “khỏi các thần dữ và 
các bệnh-tình khác nhau” rồi quyết-định theo chân Đức Giêsu và nhóm 12 tông đồ cung-cấp đủ mọi thứ 
giúp các vị thực-hiện sứ-vụ cao cả ấy. (Lc 8: 1-3; Mc 16: 9) 
 
Bà là một trong ba nữ-phụ được ghi chép là đã đứng dưới chân khổ-giá treo mình Đức Giêsu trên cqao 
trên đồi Calvariô, và hai vị kia là Maria Mẹ Ngài và Maria vợ của Clopas (Gioan 19: 25). Bà Maria 
Magđala và các nữ-phụ kia vội chôn cất Đức Giêsu vào buổi chiều ngày Sabát rồi sớm trở lại sáng hôm 
sau dự định thoa thoa dầu thơm lên xác Ngài, thì mộ phần trống vắng, ngay lúc ấy sứ thần Chúa báo 
cho các bà biết Đức Giêsu đã trỗi dậy, các ngài phải ra đi kể cho đồ đệ Ngài biết. Nhưng họ vẫn chẳng 
tin… 
 
Đó là những gì ta biết về bà Maria Magđala được nêu cao cùng với nữ-phụ khác và thân-mẫu Đức 
Giêsu ở Tin Mừng. Và, đó cũng là điều mà nhiều bậc hiển-thánh nay vẫn coi thánh-nữ Maria Magđala 
là mẫu-mã/thần-tượng để nói về vai-trò của các nữ-phụ trong Giáo hội.” (X. Carolyn Moynihan, 
MercatorNet 26/3/2018) 
                    
Nói cho cùng, đề-cao vai-trò người nữ tên Maria Magđala từng xuất-hiện trên Tin Mừng như một tông-
đồ năng-nổ, có nghĩa là: từ nay, Giáo-hội sẽ không còn coi thường vai-trò của phụ-nữ, dù trên lãnh-vực 
nào đi nữa; nhưng ngược lại, đã đặt cùng hàng với các tông-đồ nổi-bật xưa nay. 
 
Cuối cùng ra, bằng vào công-cuộc thừa-tác đắc-lực của các tông-đồ nữ như Maria Magđala, Giáo hội 
nay cũng sẽ cất cao lời hát vang vọng của người đời mà rằng:   
   
“Anh, lớp trai ngày nay  
Đắp xây ngày mai.  
Đem tự do cho người  
Mang niềm vui cho đời.  
 
Và, cũng từ đó, sẽ lại ghi nhớ tên anh/tên em, tên các đấng-bậc năng nổ, cả nam lẫn nữ, rằng: 
 
“Tôi nhớ tên anh khi gió khi mưa.  
Tôi nhớ tên anh khi nắng lưa thưa.  
Tôi nhớ tên anh qua ánh trăng thanh.  
Khi tiếng tơ ngân vào lòng thời gian màu tím.  
Tôi nhớ tên anh như nhớ tương lai.  
Tôi nhớ tên anh như nhớ trông ai.  
Tôi nhớ tên anh muôn kiếp không phai.  
Tôi chắc trong tôi đời đời còn nhớ nhung hoài.” 
 
Vâng. “Đời đời còn nhớ nhung hoài”, vẫn cứ là câu hát nhắc nhở mọi người hãy “nhớ nhung hoài” về 
nhiều chuyện. Những chuyện, được Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc con dân đi Đạo bằng một động-
thái hơi khang-khác nhưng cũng vẫn là nhắc nhở, như tin-tức trên báo/đài ở Úc cũng đã ghi:  
 



“Mới đây ĐTC Phanxicô đã cập nhật hoá vị thế của Thánh Bộ Giáo Dân, Gia Đình và Sự Sống, ngoài 
những trách nhiệm đã có được bổ túc thêm vai trò cổ xuý việc suy nghĩ sâu xa hơn về vị trí của phụ nữ 
trong giáo hội và xã hội, đặc biệt nhấn mạnh đến “tính chất thiên tài” của phụ nữ để kêu gọi sự đóng 
góp của họ. 
  
Vai trò mới được ĐTC phê chuẩn trên căn bản thử nghiệm và đượng Toà Thánh phổ biến hôm 8 tháng 
5 và sẽ bắt đầu có hiệu lực kể tử chủ nhật 13 tháng 5, ngày Hiền Mẫu. Thánh Bộ hiện do Đức Hồng Y 
người Mỹ là Kevin J Farrell cầm đầu. Quy chế mới, đòi Thánh Bộ phải có ít nhất hai thứ trưởng là giáo 
dân, mới được. 
  
Thánh Bộ cần duy trì các mối dây liên lạc với các Hội Đồng Giám Mục Đia Phương, với các giáo phận 
và các tổ chức khác trong giáo hội để khuyến khích sự hợp tác giữa họ. Quy chế mới cũng kêu gọi 
Thánh Bộ đưa ra những chỉ dẫn trong các chương trình đào tạo hôn nhân và cho các đôi vợ chồng mới 
cưới. 
 
Ngoài ra Thánh Bộ còn có trách nhiệm khác cho thấy “việc chăm sóc mục vụ cho các trường hợp hôn 
nhân bất thường, kể cả trường hợp sống chung chưa có giấy chính thức, hoặc trường hợp ly dị, tái-giá 
theo luật đời, thánh Bộ cũng có trách nhiệm chăm sóc giới trẻ, khuyến khích họ tham gia các sinh-hoạt 
của giáo hội cũng như xã hội.” (X. Cindy Wooden, Pope asks Vatican group to examine role of women 
in the Church, catholicherald 8/5/2018 Vũ Nhuận chuyển ngữ) 

 
Về vai-trò của nữ-phụ trong cơ-chế Giáo-hội, là chuyện không thể kể cho hết trong đời người đi Đạo. 
Nói và nhắc nhớ nhiều lần, còn là khẳng định của đấng bậc vị vọng nọ từng viết về phong-trào phụng 
thờ Mẹ và Con của Ralph Woodrow, như sau:  
 
“Một trong các ví-dụ thấy rõ nhất về đạo ngoại-thần của văn minh Babylon đã xâm-nhập vào với Giáo-
hội La Mã đến nỗi Đạo Chúa ở đây đã sáng-chế ra lối phụng thờ Đức Nữ Trinh Maria thay thế cho việc 
thờ-phụng các nữ-thần làm mẹ.  
 
Chính vào lúc, chúng dân người Babylon tản mát khắp nơi trên trái đất, họ họ đem theo đủ mọi chuyện 
về nữ-phụ trong đó có việc thờ thánh mẫu và người con nhỏ của Bà. Điều này cắt nghĩa tại sao nhiều 
quốc gia trên thế-giới lâu nay đã thờ kính Mẫu-thần và Con của Bà theo cách này hay cách khác suốt 
nhiều thế-kỷ trước khi Đấng Cứu Thế đích-thực là Đức Giêsu sinh ra đời!  
 
Tại nhiều nước trên thế-giới, việc sùng kính “Mẫu thân và Con của Bà” được lan rộng  và được đặt theo 
tên gọi của mỗi quốc-gia, mỗi phong-tục/tập-quán của địa phương, do bởi ngôn-ngữ của con người 
phàm đã thay-đổi xảy từ sự kiện ngọn tháp Babel. Người Hoa gọi Mẫu-thần của họ là “Shingmoo” hoặc 
“Đức Thánh Mẫu”. 
 
Người Đức cổ lại cũng tôn-thờ Nữ Trinh Hertha bồng trẻ bé trên tay Bà. Người Scanđinavia cũng tôn-
thờ thần Disa của họ theo hình thù bà mẹ bế con. Người Êtruscan gọi vị ấy là Nutria và người Druids 
gọi Nữ Trinh Patitura của họ là “Mẹ của Đức Chúa”… (X. Ralph Woodrow, Babylon Mystery Religion, 
Ralph Woodrow 1981 tr. 13)     
      
Nói về người nữ, luôn có nhiều điều để nói và để kể. Nói, là nói về triết-lý, thần-học và pháp-lý, ôi thôi 
chẳng bao giờ hết. Cũng hệt thế, kể các truyện có liên-quan đến sự khéo léo/tế-nhị hoặc cá-tính riêng 
biệt của phụ-nữ, sẽ không bao giờ cạn.  
 
Thôi thì, hôm nay, bần đạo bầy tôi đây chỉ xin nói và ghi lại một truyện đã được kể từ nhiều tháng ngày 
vào buổi trước rất nhiều lần để minh-họa cho bài viết, như sau: 
 
“Một người đàn ông hôm ấy đến gặp bác sĩ tâm-lý than-phiền về những khó khăn mình gặp, rằng:  
-Thưa bác sĩ, không biết tại sao đêm nào tôi cũng mơ chuyện vớ vẩn như quái vật mang hình đàn bà 
ngồi cạnh giường khiến tôi không ngủ được, cả tháng nay. 
Bác sĩ suy nghĩ một hồi, rồi từ tốn nói: 
-Được rồi. Tôi nghĩ bệnh của anh có thể trị dứt ngay lập tức. Nhưng có điều là chí phí điều-trị sẽ khá 
cao và dao-động khoảng từ 20 đến 30 ngàn đô, chứ chẳng chơi. 
Người bệnh bèn kêu thất thanh lên rằng: 
-Ấy chết Làm gì dữ vậy bác sĩ, 30 ngàn đô sao mắc dữ vậy? Tự dưng, tôi thấy không cần-thiết phải xua 
đuổi quái vật đội lốt đàn bà nữa. Suy cho kỹ, thì: gọi là quái vật chứ nó cũng có điểm đáng yêu, đấy 



chứ. Thôi, để tôi về nhà và cố gắng làm bạn với quái-vật ấy, là xong ngay. Có điều, hơi lấn cấn với bà 
vợ ở nhà một chút, bác sĩ nhỉ? 
Bác sĩ nghe vậy, chẳng biết nói sao cho người bệnh an lòng.” (Lại một truyện kể rút trên mạng)  
 

Kể truyện vui vui hoặc nói với nhau nhiều điều, cũng chỉ để nhắc nhau nhiều điều bằng ca-từ ở trên, cứ 
hát tiếp: 
 
“Tôi viết tên anh trên lá trên hoa, 
Tôi viết tên anh trong trái tim tôi. 
Tôi viết tên anh trên đá, trên vôi. 
Tôi viết tên em ngập nẻo đường đi ngàn lối. 
Tôi nhớ tên anh khi gió khi mưa.  
Tôi nhớ tên anh khi nắng lưa thưa.  
Tôi nhớ tên anh qua ánh trăng thanh.  
Khi tiếng tơ ngân vào lòng thời gian màu tím.  
Tôi nhớ tên anh như nhớ tương lai.  
Tôi nhớ tên anh như nhớ trông ai.  
Tôi nhớ tên anh muôn kiếp không phai.  
Tôi chắc trong tôi đời đời còn nhớ nhung hoài.” 
(Hoàng Thi Thơ – bđd) 
 
“Tôi nhớ tên anh/tên em” và/hoặc tên các nữ-tông đồ ở Tin Mừng, tức: vẫn còn nhớ lời đấng thánh 
hiền từng nói ở Kinh/Sách như sau: 
 
“Có mấy phụ nữ đứng xa xa mà nhìn,  
trong đó có bà Maria Magđala,  
bà Maria mẹ các ông Giacôbê Thứ và Giôxết,  
cùng bà Salômê.  
Các bà này đã đi theo  
và giúp đỡ Đức Giêsu khi Ngài còn ở Galilê.  
Lại có nhiều bà khác  
đã cùng với Ngài lên Giêrusalem,  
cũng có mặt tại đó.”  
(Mc 15: 40-41) 
 
Các đấng tông-đồ vị vọng phái nữ có mặt nhiều lần, nhiều nơi bên cạnh Chúa. Các bà có mặt ở đó, 
không chỉ để chiêm-ngắm những việc Chúa làm bằng mắt thịt người phàm mà thôi, nhưng vẫn là công-
việc thừa-tác các bà từng làm còn đắc-lực hơn các tông đồ phái nam, nữa.  
 
Thế đó, là chuyện không chỉ để phiếm đại cho xong mà thôi; nhưng, còn là niềm vui nhắc nhớ để ta lại 
sẽ viết tên nhau trên lá/trên hoa, trên tất cả mọi thứ ở đời, khiến người người cứ viết hoài viết mãi, rất 
không ngơi. 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
vẫn cứ viết nhiều điều để phiếm. 
Phiếm rất nhiều. 
Phiếm lai rai, dài dài 
Không biết chán.      
 



  
 

7. “Tôi hay nhớ về quê nhà vào buổi chiều”,  
Nhất là những buổi chiều mưa rơi.” 
(Đức Huy – Khóc Một Giòng Sông) 

 
Gioan 15: 20-21 
Trong nhà Đạo, những lời dặn “hãy nhớ” vẫn được tác giả Tin Mừng khi xưa ghi chép như sau: 
 
“Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em:  
tôi tớ không lớn hơn chủ nhà.  
Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em.  
Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em.  
Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em,  
vì anh em mang danh Thầy,  
bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy.” 
(Gioan 15: 20-21)    
 
Ở ngoài đời, những gợi nhớ “quê nhà” vào buổi chiều, có mưa rơi, tiếng khóc rất chơi vơi! Có cả “gợi 
nhớ” giống như thế khi ông khóc một giòng sông đang chảy xiết, ở “Cali” như câu hát tiếp theo sau: 
 
“Cũng may Cali trời mưa ít  
không như Sài Gòn  
Nếu không tôi đã khóc một giòng sông.  
Không chi xót xa cho bằng một phận  
người xa nhà sống một mình đơn côi.  
Cũng may bên này thời gian qua vun vút  
không như Sài Gòn.  
Nếu không tôi đã khóc một giòng sông.  
 
Khóc một giòng sông,  
tôi đã khóc một giòng sông.  
Một giòng sông dài nhớ cha nhớ mẹ, nhớ anh nhớ chị.  
Khóc một giòng song, tôi đã khóc một giòng sông.  
Một giòng sông dài những chiều mưa tôi khóc.  
Khóc một giòng sông.” 
(Đức Huy – bđd) 
 
Vâng. Cứ thế, rồi ra anh/chị cũng sẽ nhớ hoài, nhớ mãi “một giòng sông” hay ai đó, ở chốn xa vời để 
rồi ta sẽ không khóc dai, khóc dài nữa, nhưng sẽ nghiêm chỉnh đặt vấn-đề của nhà Đạo như Đấng Bậc 
vị vọng ở chốn trên cao, từng nhắc dân con mọi người rằng: 
 
“Đức Phanxicô khuyến cáo các linh mục có đời sống đồng tính nên rũ “áo chùng thâm” thì hơn.   
 
Những thanh niên nào có khuynh hướng đồng tính thì không nên được gia nhập vào hàng ngũ giáo sĩ 
công giáo, còn các linh mục nào có đời sống đồng tính thì nên rời hàng ngũ giáo sĩ hơn là tiếp tục có 
cuộc sống hai mặt. Trước đây ĐTC từng nhấn mạnh đến nhu cầu cần phải thanh lọc kỹ càng các 
chủng sinh về xu hướng đồng tính và các linh mục nào nhận thấy không thể chu toàn “lời khấn độc 
thân” thì nên “rũ áo”.  
 
Các lời khẳng định này đã được Đức Thánh Cha đưa ra trong một cuốn sách nhỏ có tựa đề là: “The 
Strength of Vocation. Consecrated Life Today”. (Sức mạnh của Ơn Gọi. Đời sống Thánh Hiến hôm 
nay). Đó là kết quả cuộc phỏng vấn dài 4 tiếng đồng hồ giữa Đức Thánh Cha và linh mục Fernando 
Prado, người Tây Ban Nha. Cuốn sách này được phát hành ngày 3 tháng 12 bằng nhiều thứ tiếng.  
 
Trong sách này, Đức Thánh Cha nhìn nhận: “Vần đề đồng tính trong giáo hội đang làm Ta hết sức 
quan tâm. Đó là vấn đề hết sức nghiêm trọng”. Ngài nói thêm rằng: những ai có trách nhiệm đào tạo 
chủng sinh trở thành linh mục, cần phải nắm chắc là các ứng viên ấy phải “trưởng thành về mặt nhân 
bản và tình cảm” trước khi được phong chức.  
 



Điều kiện này cũng được áp dụng cho các thiếu nữ muốn gia nhập cộng đoàn nữ tu. Theo giáo huấn 
của giáo hội Công giáo, thì xu-hướng đồng tính, tự bản chất, chưa phải là tội, thế nhưng các hành vi 
đồng tính thì ngược lại.   
 
Nhân dịp này, Đức Phanxicô khuyến cáo những người đồng tính đang là linh mục hoặc nữ tu hãynên 
tôn trọng “lời khấn độc thân” và không nên gây ra các vụ tai tiếng. Ngài nói: “Tốt hơn cả là họ nên rời 
hàng ngũ tu trì, hơn là có cuộc sống hai mặt”.   
 
Cuộc phỏng vấn được thực hiện hồi giữa tháng 8. Thế nhưng, không đầy 2 tuần sau đó, ngày 26 tháng 
8 năm 2018, Đức Tổng Giám Mục Carlo Maria Vigano - cựu Sứ Thần Toà Thánh tại Hoa Kỳ - đã gây 
sóng gió trong giáo hội khi ngài yêu cầu Đức Thánh Cha từ chức. Trong thư này, Đức Tổng Giám Mục 
Vigano tố cáo “một mạng lưới đồng tính” ngay trong Toà Thánh Vatican mà các thành viên tìm cách 
bao che và tiến cử lẫn nhau.  
 
Đức Tổng Giám Mục Vigano còn cho rằng: Đức Thánh Cha đã bỏ ngoài tai những cáo buộc cho rằng 
Đức Hồng Y Theodore McCarrick, 88 tuổi, từng xâm phạm tình dục các chủng sinh. Tuy nhiên Toà 
Thánh coi các cáo buộc này là “vu khống và phỉ báng”.  (Trích Tin tổng hợp do Vũ Nhuận chuyển ngữ) 
 
Tiếp theo đó, lại có bài viết từ Tuần Báo Sydney hôm 09/12/2018 đã ghi ý kiến của cây viết nữ mang 
tên Cindy Wooden, ghi như sau: 
 
“Giáo hội Công giáo quả cũng hơi chậm lụt trong việc nhận ra sự hiện-diện của các nam-nhân đồng 
tính trong giới linh-mục. Thế nên, bề trên của các vị này cũng nên ra tay giùm giúp các ứng viên như 
thế, ngõ hầu họ có thể sống đời độc-thân hoặc rời chủng viện mà ra về. Trên đây là nhận định được 
Đức Phanxicô đưa ra cũng mới đây. 
 
Đồng tính luyến ái, là vấn đề rất hệ-trọng nên ta cần nhận-thức cho thích-đáng ngay từ lúc ứng viên dự 
tính chọn lựa, nếu có vấn-đề. Đức Giáo Hoàng có nói với linh mục Fernando Prado trong buổi phỏng-
vấn đặc biệt trước khi cuốn sách nói trên hoàn-tất việc ấn-hành. 
 
Các đoạn trích trong bài phỏng vấn Đức Giáo Hoàng do linh mục Prado thực hiện vào tháng 8 năm 
2018 mang tên “The Strength of Vocation: Consacreted Life Today” (tức: Sức Mạnh của Ơn Gọi: Cuộc 
Sống Thánh Hiến Hôm nay” được đăng trên báo vào ngày 01/12/18 trước khi sách này được in. 
 
Năm 2013, Đức Phanxicô có tỏ bày với giới truyền-thông/báo chí Rôma, khi bảo rằng: “Giả như có vị 
nào đó là nam-nhân đồng tính muốn tìm kiếm Chúa và có thiện ý, thì tôi là ai lại dám phán xét họ?            
Và, một số cơ-quan truyền thông lại đã nói ngược lại những gì mà Đức Giáo Hoàng tuyên bố với linh 
mục Prado cả vào khi Đức Phanxicô từng nêu rõ điều đó trong cuộc phỏng vấn mới này khi họ bảo là 
ngài nói về sinh-hoạt đồng-tính giữa các linh-mục và tu-sĩ là những người tuyên-hứa giữ mình độc thân 
sống khiết tịnh. Đức Giáo nói thêm: Trong cuộc sống thánh-hiến hoặc đời linh mục, không có chỗ cho 
loại-hình thương-cảm này.” 

 
Chính vì lý do đó mà Giáo hội đề nghị là những vị nào có khuynh hướng đậm sâu như thế thì ta cũng 
không nên chấp-nhận họ đi vào thừa-tác-vụ hoặc cuộc sống thánh-hiến. Các linh-mục, tu-sĩ nam nữ có 
khuynh hướng đồng tính luyến ái phải được thôi-thúc sống độc thân toàn phần và, đặc biệt phải hoàn 
toàn có trách nhiệm quyết không bao giờ tạo tai tiếng trong cộng đoàn của mình hoặc đối với dân con 
của Chúa bằng việc sống hai mặt một đời. 

 
Đức Giáo Hoàng lại cũng nói: “Tốt hơn cả, những vị như thế cũng nên rời bỏ thừa-tác-vụ hoặc cuộc 
sống thánh-hiến hơn là sống đời hai mặt. Đức Giáo Hoàng có tỏ bày cho linh mục Prado biết rằng: 
Hôm nay trong xã-hội ta sống chừng như sự việc đồng tính luyến ái lại mang tính thời trang cuốn hút và 
não-trạng này, theo cách nào đó, cũng gây ảnh-hưởng lên cuộc sống của Giáo hội.” 

 
Đức Giáo Hoàng Phanxicô lại cũng cho biết: “Các chương-trình đào tạo tại chủng viện và cuộc sống tu 
trì phải được cập-nhật-hóa để nắm bắt vấn-đề này một cách nghiêm-túc hầu giúp đỡ các chủng sinh 
cũng như ứng-viên khao-khát cuộc sống ấu hiểu chính mình và cảm thông với nghĩa-vụ độc thân, 
thăng-tiến tính trưởng-thành và nhận-thức cho rõ xem ứng-viên nào đó đã sẵn sàng và có khả-năng 
sống cuộc đời độc thân hay không.” (X. Cindy Wooden, The Catholic Weekly 09/12/2018 mục CNS tr. 
23) 
 



Nói theo kiểu chính qui hay chính-mạch thì như thế. Còn nói theo kiểu thực tế, là hỏi rằng: giả như 
Giáo hội Công giáo của ta vẫn cứng ngắc đòi hỏi những chuyện tương tự, thì câu trả lời xin dành cá-
nhân mỗi người khi có ý-định thực-hiện cuộc sống tu-trì theo phép Đạo, rất Công-giáo. 
 
Nói theo kiểu người đời cho dễ hiểu, cả chuyện sống đời độc thân cũng không khác mấy đời sống vợ 
chồng mà chẳng ai nghĩ đến ai, thiết tưởng ta cũng nên đi vào vùng trời truyện kể ngắn/nhẹ, qua đó 
tác-giả trình bày cuộc sống lứa đôi, nhiều lúc cũng không dễ như đời sống độc-thân tù trì ở đây đó. 
 
“Truyện rằng:     
 
Vào buổi trưa một ngày nọ, tôi tan làm trở về nhà, nóng quá đến nỗi đầu chảy đầy mồ hôi, mở tủ lạnh 
ra xem, không ngờ bên trong có nửa quả dưa hấu mát lạnh, tôi mừng rỡ và vội lấy ra ăn một cách ngon 
lành. Đúng lúc này vợ tôi cũng trở về, vừa đi vào cửa nhà cô ấy vừa than thở: 
-Chết khát mất, nóng chết mất!, mở tủ lạnh ra, cô ấy ngẩn cả người ra. Tôi bảo với vợ là miếng dưa 
hấu đó tôi ăn rồi, nét mặt cô ấy thoáng một chút không vui, vội vã cầm ly đi rót nước uống, vừa nhấc 
ấm nước lên, bên trong cũng không còn một giọt nào. Thế là cô ấy đột nhiên phát cáu:  
-Anh cũng không biết đun lấy một chút nước, về nhà lâu như thế làm gì?  
 
Tôi giận dữ nói:  
-Sao cái gì cũng đều là tại tôi thế? Vì chuyện này mà hai chúng tôi chiến tranh lạnh mất một tuần mới 
hòa giải được. 
 
Thứ bảy, tôi một mình trở về nhà bố mẹ tôi, họ vừa thấy tôi liền hỏi:  
-Sao một tuần nay bố mẹ không nhìn thấy vợ con rồi?  
Tôi liền đem câu chuyện giận dữ kể cho họ nghe từ đầu đến cuối. Mẹ tôi nghe xong liền trách mắng tôi, 
làm việc không nên chỉ có nghĩ đến bản thân mình mà không để ý đến người khác. Tôi không cho là 
đúng:  
-Chỉ là ăn hết nửa quả dưa hấu thôi mà, có cái gì ghê gớm đâu.” 
 
Bố tôi vừa cười vừa nói:  
-Con không cần phải biện bạch cho bản thân nữa, ngày mai là chủ nhật, cả hai đứa hãy cùng tới đây 
một chuyến. 
 
Ngày hôm sau, tôi cùng vợ chở con trở lại nhà bố mẹ tôi. Vừa vào cửa, bố tôi liền sai tôi đi mua dấm 
chua, đợi đến lúc tôi mua trở về, bố tôi nói vợ tôi đã đưa con ra ngoài rồi, nói xong bố tôi liền bê ra một 
nửa quả dưa hấu đưa cho tôi rồi nói: 
-Nhìn con nóng quá đầu chảy đầy mồ hôi rồi, mau ăn miếng dưa hấu giải khát đi. 
 
Nửa trái dưa hấu cũng chừng bốn năm cân, ông đưa cho tôi một cái thìa:  
-Ăn không hết thì để phần thừa còn lại cho vợ con về ăn. 
 
Tôi cầm lấy cái thìa rồi ăn lấy ăn để, ăn chưa đến một nửa, bụng đã căng lên rồi. Lúc cả nhà ăn cơm, 
bố tôi mang ra hai miếng dưa hấu đặt lên bàn rồi nói với tôi:  
-Con xem xem chúng có gì khác nhau không? 
 
Tôi rất bối rối, cẩn thận nhìn đi nhìn lại, một nửa là tôi vừa mới ăn, một nửa còn lại cũng là đã được ăn, 
nhìn một lúc lâu, cũng nhìn không ra kết quả gì, đành phải lắc đầu. Bố tôi chỉ vào miếng dưa hấu rồi 
nói: 
-Một nửa này là con ăn, còn nửa kia là vợ con ăn, bố đều nói cho hai đứa là: “nếu như ăn không hết, thì 
để phần thừa còn lại cho người kia ăn”. Con nhìn vợ con ăn như thế nào? Là dùng thìa xúc từ bên cạnh 
rồi vào phía bên trong, ăn hết một nửa, nửa còn lại để nguyên không động tới. Nhìn miếng của con 
xem, bắt đầu xúc từ chính giữa, ăn hết phần thịt ở chính giữa, để phần bên cạnh cho người khác ăn, 
người nào mà chẳng biết phần thịt ở chính giữa ngọt chứ? Từ việc nhỏ này mà xét thì thấy vợ của con 
có tấm lòng hơn con nhiều.” 
 
Mặt tôi bỗng nhiên đỏ lên. Bố tôi nói ý tứ sâu xa:  
-Cả một đời của hai người, liệu có thể có bao nhiêu việc to tát? Tình cảm vợ chồng thể hiện ở chỗ nào? 
Là thể hiện ở một giọt dầu, một thìa cơm, một thìa canh trong cuộc sống hàng ngày. Lần trước con vì 
việc ăn dứa hấu mà cãi nhau với vợ, lại còn bao biện hót như khướu, điều đó rõ ràng là con không 
đúng.  
 



Nếu như đổi lại là vợ con về nhà trước, nhất định nó sẽ để phần cho con một nửa. “Đừng xem đây là 
việc nhỏ, nó có thể phản ánh ra tấm lòng của một người, bên trong miếng dưa chứa đựng một bài học 
lớn về cách ứng xử trong gia đình, khi trái tim đã nguội lạnh, con phải từng chút từng chút sưởi ấm cho 
nó, mỗi ngày đều luôn nhớ ủ ấm cho nó. Ngược lại khi trái tim đang ấm áp, con từng muỗng từng 
muỗng nước lạnh đổ vào nó thì một ngày nào đó nhất định sẽ khiến nó nguội lạnh. Con thử suy ngẫm 
xem, nếu như vợ con cũng giống như con, làm mọi việc đều không nghĩ đến con nữa, lâu dần, con sẽ 
thấy thế nào? 
 
Thực sự, đây là câu nói thức tỉnh một người trong mộng như tôi, tôi bỗng nhiên phát hiện ra rằng, 
thường ngày khi trở về nhà, đôi dép được để gọn gàng, nước trà đã để sẵn trên bàn, chiếc ô được để 
sẵn ngoài cửa ra vào khi trời mưa, đó đều là thể hiện tình cảm yêu thương của vợ tôi, nhưng còn tôi thì 
sao, lại cứ tùy tiện, coi như không nhìn thấy, không hiểu được những điều đó mà còn suy bụng ta ra 
bụng người. 
 
Nghĩ ra những điều đó, tôi hổ thẹn vô cùng, tôi vội vàng bưng sủi cảo đã lạnh ra đưa cho vợ:  
-Cái này không còn nóng nữa rồi, em ăn trước đi! 
 
Vợ tôi cười:  
-Anh chỉ giả bộ một chút trước mặt bố mẹ thôi. 
 
Bố tôi cũng cười:  
-Có thể hạ quyết tâm đóng giả như thế cả đời thì là người chồng tốt rồi. 
 
Tình yêu thương phải được thể hiện qua lại giữa đôi bên với nhau, hãy cảm thông với một nửa của bạn, 
đừng cho rằng mọi chuyện là họ cố tình gây sự với mình, mà hãy suy ngẫm tìm sai sót của bản thân 
mình. 
 
Tóm lại, hạnh phúc cũng đơn giản thôi, dù đó có là đời sống độc thân tu-trì hay cuộc sống lứa đôi rất vợ 
chồng. Về hạnh phúc, người kể hôm nay cũng thêm đôi ba nhận-định để bạn và tôi, ta cứ thế mà suy 
nghĩ: 
-Hạnh phúc không phải là ở trong một căn nhà lớn bao nhiêu mà là bên trong căn nhà có bao nhiêu 
tiếng cười hạnh phúc.  
-Hạnh phúc không là lái một chiếc xe rất sang trọng, mà là người lái xe có thể bình an trở về nhà. 
-Hạnh phúc không phải là yêu một người vô cùng xinh đẹp, mà là yêu một người có vẻ mặt cười sáng 
lạng. 
-Hạnh phúc không phải là cười vui, thắm thiết bên nhau, mà trong đầu chứa một bồ nghi ngờ, suy nghĩ 
tiêu cực đối với người bên cạnh. 
-Hạnh phúc không phải là nghe được bao nhiêu lời nói ngọt ngào, mà là lúc tổn thương có thể có người 
nói với bạn rằng: “Không sao cả, có anh ở đây rồi.” (Truyện do Phan Nguyên Luân… kể)  
 
Ai kể mà chả được. Miễn là, truyện kể ấy nghe rất thích hợp và có thể áp-dụng cho tôi, cho bạn hoặc 
cho ai đó trong đời. Thật cũng đủ. 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Những muốn kể lể 
Rất nhiều chuyện 
Trong đời 
Của nhiều người.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. “Tôi mơ giấc mộng dài 
Đừng lay tôi nhé cuộc đờ chung quanh 

Tôi đang thấy màu xanh 
ở trên cây cành trôi xuống thân mình 

(Phạm Duy/Lê Lan – Tôi đang mơ giấc mộng Dài) 
 
(Công vụ 2: 17) 
Màu xanh anh thấy, có là màu hồng của đời tôi đang “mơ giấc mộng dài” hay không. Nhưng nay đúng 
là sắc màu cuộc đời của tôi, của bạn, của mọi người. 
 
Mộng dài màu xanh, có là sắc màu lý tưởng mà nhiều đấng bậc nhà Đạo thường nghĩ tới? Câu trả lời 
của tôi chứ không phải của bạn, sẽ là và vẫn là: không hẳn thế. Bởi, làm sao được như thế khi anh, khi 
tôi, khi mọi người vẫn chắm chú theo dõi bản tin có Đức Giáo Tông nhà mình, từng tuyên-bốnhư sau: 
 
“Vừa qua, giữa tháng Hoa 2018, có nguồn tin cho thấy Đức Phanxicô đã triệu tập các giám mục Chí Lợi 
đến Rôma để họp khẩn cấp sau khi nhận được báo cáo dày 2.300 trang về tình trạng bao che nạn lạm 
dụng tình dục nơi hàng giáo sĩ. Trong cuộc tông du hồi tháng giêng tại Chí Lợi, ĐTC đã mạnh mẽ bênh 
vực ĐGM Juan Barros là người bị các nạn nhân tố cáo là bao che - mặc dầu chứng kiến các màn tồi 
bại - cho một linh mục từng là cha “nghĩa tử” của ngài. ĐTC nhìn nhận là đã “sai lầm nghiêm trọng vì 
không có được những thông tin khả tín”. 
 
Hội Đồng Giám Mục Chí Lợi cho biết trong 3 ngày nhóm họp với Đức Giáo Hoàng, họ muốn lắng nghe 
ý kiến và đi theo sự dẫn dắt của ngài để xin các nạn nhân tha thứ. Phát ngôn viên của Hội Đồng, Đức 
Giám Mục Juan Ignacio Gonzalez cho biết: “Có thể sẽ có một vài giám mục xin từ chức, thế nhưng còn 
tuỳ nơi Đức Giáo Hoàng”.(Vũ Nhuận Facebook “Dấu Chỉ Thời Đại” 16/05/18) 
 
Nếu thế thì, “Dấu Chỉ Thời Đại” hôm nay gồm toàn những dấu hiệu tỏ cho thấy: cả đến Đức Giáo 
Hoàng cũng nhìn nhận là mình “đã sai lầm nghiêm trọng vì không có được những thông-tin khả-tín”, 
nên mới thế. 
 
Thế mới biết, con người ngày nay, chí ít là những người con nhà Đạo rất “Công giáo” của ta, cũng đã 
thấy rằng mình “không có được thông-tin khá-tín” như vậy, nên mới thế. Nói thế, tức bảo rằng: hiện 
thời, ta có quá nhiều loại hình thông-tin mà người đời gọi là “tin giả” (tức: giả dạng loan truyền các 
thông-tin đích-thực để mọi người tin, hầu làm lu mời hoặc che-khuất sự thật, rất đáng tin. 
 
Có một sự thật trong đời rất khó mà tin từng che khuất hoặc bị con người thời nay làm lu mờ đi rất 
nhiều. Mặc dù chuyện ấy từng xảy ra nhiều năm trời ròng rã. Sự thật gì ư? Trước khi tìm ra câu trả lời, 
nay mời bạn/mời tôi, ta để tai nghe câu hát tiếp như sau: 
 
“Tôi đang nhìn thấy màu xanh ở trên cây cành trôi xuống thân mình 
Tôi đang nhìn thấy màu hồng ở khắp nẻo đường nhẹ thấm vào hồn 
Từ bình minh tươi mát, về hoàng hôn thơm ngát 
Làn gió đưa hương đời vào chứa chan lòng tôi 
Tôi nghe từ cõi đời vui vượt qua đêm dài lên tới sao trời 
Tôi nghe từ cõi lòng người lời nói bồi hồi tìm kiếm ngọt bùi 
Và nhìn thấy trong tim, tình yêu nở những con chim 
Nở những con chim tuyệt vời 
Đừng lay tôi nhé cuộc đời, 
Tôi còn trẻ dại, cho tôi mơ mộng.” 
(Phạm Duy/Lê Lan – bđd) 
  
Phải chăng vì “còn trẻ dại” nên mới “mơ mộng”? Điều này cần được kiểm chứng, rất nhiều lần. Nhưng, 
với nhà Đạo ngay các vị bô lão cũng biết đến giấc mộng, như được báo động trong giấc mơ được làm 
“đấng bậc” để mọi người luôn cầu nguyện không ngừng.  
 
Ở nhà Đạo cũng thế, có những giấc mộng lớn hoặc “Giấc mơ tuyệt trần đời” đối với nhiều người, vẫn 
là chuyện thường ngày ở huyện nhà. Và, huyện nhà ta hôm nay, lại cũng nói đến giấc mộng của một 
số dân con nhiều thời, vẫn có giấc mộng/mơ được nhiều người chiếu cố tới, bằng lời cầu. 
 
Ở huyện nhà Đạo của tôi hay của bạn, lại cũng có những câu hỏi khá ư là “lỉnh kỉnh” gửi đến đấng bậc 
vị vọng để hỏi những chuyện “lỉnh kỉnh” như sau: 



 
“Thưa Cha, 
Cha xứ nơi con sinh-hoạt thường nhật, vẫn cứ yêu cầu con cầu nguyện cho ngài, nhưng con thấy đây 
là điều trái khuấy, khá lạ lùng. Nói cho cùng, thì ngài là một linh mục, luôn rất tốt. Con đây mới là người 
cần đến lời nguyện cầu, chứ không phải ông cha chánh xứ. Câu hỏi của con hôm nay là: có thật là các 
linh mục cũng cần đến người khác cầu nguyện cho mình không? Phải chăng có cầu hay không cho các 
vị ấy, thì theo con các ngài vẫn lên thiên đàng thẳng cánh cò bay thôi…” (Câu hỏi từ một giáo-dân khá 
nhiều thắc mắc, từ xưa giờ) 
 
Vâng. Đúng thế. Đã là người, dù đạo đức cách mấy, vẫn luôn cần đến người khác cầu nguyện cho 
mình. Đấy, chỉ là ý kiến riêng tư của bần đạo bầy tôi, thôi. Nay, mời bạn và mọi người, hãy để tai xem 
đấng bậc vị vọng ở Sydney trả lời ra sao. Và, dưới đây là câu trả lời, rất rành rọt: 
 
“Ta phải cầu nguyện nhiều cho các linh mục, cho tất cả mọi linh mục, không cần biết các ngài ra thế 
nào đi nữa. Bởi, nói cho cùng thì các ngài cũng là Kitô-hữu như chúng ta; và các ngài cũng phải cứu 
linh hồn của các ngài. Các ngài cũng là người nên cũng vướng mắc tội lỗi và không ai trong chúng ta 
nắm chắc được ơn cứu rỗi cho đến khi mình quá vãng. Không phải cứ có Bí tích thánh Linh mục là các 
ngài nắm chắc được cái vé tự động tiến vào chốn thiên đàng được đâu! 
 
Hơn nữa, linh mục cũng như giám mục cần đến lời cầu nguyện của mọi người hơn ai khác, bởi vì các 
ngài đều biết sử-dụng ân-huệ đặc biệt và trách-nhiệm mình nhận được qua thiên-chức linh-mục, như 
Tin Mừng thánh Luca có viết: “Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều 
thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.” (Lc 12: 48) 
 
Đúng thật như thế. Linh mục có bổn phận phải trả lẽ không vì lợi ích cho phần linh-hồn của chính mình 
mà thôi, nhưng còn phải chứng minh xem mình đã làm được gì để giúp đỡ những ai đặt mình vào bàn 
tay săn sóc của các ngài nữa. Vai trò của đấng chăn dắt các linh hồn luôn có trách-nhiệm lớn lao và 
Thiên Chúa sẽ phán xét kỹ càng để xem các linh-mục thực-hiện chức-năng linh-mục của mình như thế 
nào như sách Êdêkien còn viết rõ:    
 
“Phần ngươi, hỡi con người, Ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Ít-ra-en. Ngươi sẽ nghe lời 
từ miệng Ta phán ra, rồi thay Ta báo cho chúng biết.8 Nếu Ta phán với kẻ gian ác rằng: "Hỡi tên gian 
ác, chắc chắn ngươi phải chết", mà ngươi không chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa, thì 
chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội của nó, nhưng Ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó. (Êdêkien 33; 7-
8) 
 
Phụng vụ Giáo-hội ta cũng đã phản-ảnh sự cần thiết là ta phải nguyện cầu cho các linh-mục bằng 
nhiều thánh lễ trong sách lễ dành cho các linh-mục, giám mục và các Đức Giáo Hoàng nữa. Và, trong 
các lời kinh nguyện cầu ở Tiệc Thánh, sau khi vị chủ tế đọc lời cầu cho Đức Giáo Hoàng, và các Giám 
mục, ngài cũng nguyện cầu cho cả hàng giáo sĩ nữa.   
 
Một ví dụ rõ rệt về sự cần thiết cầu nguyện cho các linh-mục là kinh-nghiệm của cha Steven Sheier ở 
Hoa Kỳ. Cha Sheier được thụ phong linh mục vào năm 1973 nhưng như ngài từng cho biết đã lo âu rất 
nhiều không biết các linh-mục khác và giáo dân của ngài có nghĩ ngài là linh mục lành thánh đối với 
Chúa Kitô hay không. Thế nên, ngài quyết trở nên bình dị được mọi người biết đến bằng việc rao giảng 
cho hòa bình, tình yêu và niềm vui, chứ không phải về đạo lý và tín-điều cứng ngắc. 
 
Ngày 18/10/1985 trong lúc lái xe đi từ Wichita, Kasas về nhà xứ ở Fredonia cách đó 138 cây số, ngài 
gặp tai nạn đâm đầu vào chiếc xe tải và bị bắn tung ra ngoài cửa sổ rơi xuống đường. Xem xét mọi chỗ 
trong người, thì ngài phát-hiện ra cổ của ngài bị gãy và toàn bộ hộp sọ bên mé phải ở trên đầu bị rách 
bung khiến một phần bộ não bi tét đè nát một số tế bào não. Dù bất tỉnh nhân sự, ngài cứ lập đi lập lại 
nhiều lần Kinh Kính Mừng khi nằm trên xe cứu thương chở đến bệnh viện. 
 
Bác sĩ chữa trị cho ngài, thấy mình đành bó tay không thể làm gì được ngoài việc khâu vá lại sọ não và 
gọi trực-thăng cứu thương chở ngài về Wichita. Bệnh việnchẩn-định rằng ngài chỉ còn 15% cơ may 
sống sót mà thôi. Toàn bộ các giáo xứ Thệ phản và họ đạo Công giáo ở Fredonia liên tục cầu nguyện 
cho ngài suốt cả đêm cho ngài được cứu sống và may mắn thay ngài đã sống sót. Và tháng Hoa kính 
Đức Mẹ vào năm sau đó, ngài đã có thể quay về lại xứ đạo của ngài để tiếp tục phục vụ mọi người. 
 
Ít lâu sau, trong lúc công bố Tin Mừng về cây vả ở Phúc Âm thánh Luca đoạn 13 câu 1-9, cha Steven 
thấy trang sách ngài đọc tự dưng chói sáng, bành trướng thật tỏ ra khỏi bục giảng và đập vào ngực 



ngài. Khi quay về phòng ở, bất chợt ngài nhớ lại sự việc xảy đến với ngài, rõ mồn một ngay lúc xảy ra 
tai nạn xe. Ngài thấy mình đứng trước tòa Chúa phán xét có Đức Giêsu đưa ngài trở về toàn bộ cuộc 
sống, cho ngài thấy rằng đã nhiều lần ngài sa ngã theo nhiều kiểu. Ngài đành công-nhận rằng tất cả 
những gì ngài thấy đều đúng sự thật và không còn gì để chối nữa. 
 
Vào cuối buổi phán xét, ngài được bảo cho biết mình sẽ phải xuống địa ngục và ngài thấy rằng mình 
đáng bị như thế. Tuy nhiên, ngay lúc ấy, ngài nghe có tiếng nói của một phụ nữ bảo với ngài rằng: “Hỡi 
Con yêu dấu của Mẹ, có thể nào con tha chết cho linh mục này để Mẹ cứu rỗi linh-hồn đời đời của y ta 
chứ?”  
 
Và Đức Giêsu đáp lại: “ Mẹ à, y ta từng làm linh mục những 12 năm cho chính y chứ đâu phải cho Con 
đâu; hãy để y chịu hình phạt này cho xứng với việc y làm.” Thế nhưng, Đức Mẹ bèn nói: “Hỡi Con yêu 
dấu, nếu Ta ban cho y một ân-huệ đặc-biệt và sức mạnh y cần thiết, chắc chắn Mẹ Con mình sẽ thấy y 
gặt hái kết quả ngay thôi; bằng không khi ấy, Con cứ việc ra tay hành động.” 
 
Sau đó, là im lặng. Và rồi, Đức Giêsu quay sang Mẹ Ngài và nói: “Mẹ à, đây là con của Mẹ.” Thành thử, 
có thể bảo rằng: dù trước khi bị tai nạn, vị linh mục này không có quan-hệ mật thiết gì với Đức Mẹ cả, 
nhưng từ đó trở về sau, ngài đã bắt đầu sùng kính Đức Mẹ rất liên hồi. Thành ra, làm linh mục đâu có 
nghĩa là mình nắm chắc chiếc vé đi vào chốn thiên đường đâu. 
 
Tất cả, đều phải kinh qua cửa hẹp, giống mọi người. Do đó, ta có thể nói: linh-mục là những vị rất cần 
đến lời cầu nguyện của mọi người.” (X. Lm John Flader, Question time: Prayer for Priests, The Catholic 
Weekly 27/7/2014, tr. 22). 
 
Lý do mà cha cố ở trên đưa ra câu truyện kể về cha Steven, cũng tùy người đọc nhận định. Thế nên, 
các đấng vị vọng nhà Đạo luôn được cầu nguyện, cả vào lúc các vị vừa thành “tân chức” cho đến cuối 
đời mình xem các ngài có làm được việc hay không; và cả các vị sa ngã, vẫn được cầu thay nguyện 
giúp. Như câu nói của bậc thánh hiền đã khẳng định ở Tin Mừng, như sau: 
 
“Thiên Chúa phán:  
Trong những ngày cuối cùng,  
Ta sẽ đổ Thần Khí Ta trên hết thảy người phàm,  
con trai con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ,  
thanh niên sẽ thấy thị kiến,  
bô lão sẽ được báo mộng.” 
(Sách Công vụ Tông đồ 2: 17) 
 
Cầu nguyện thật nhiều, cho dù là cầu cho ai đi nữa cũng vẫn là điều cần thiết. Chí ít, là như truyện kể 
về bà mẹ nọ từng dạy con như sau: 
 
Con đừng suy nghĩ nhiều về chỗ đứng 
Con nên suy nghĩ về cách đứng thế nào. 
Đứng thẳng người, chỗ thấp thành cao 
Đứng khom lưng trên cao thành thấp. 
 
Biết sống đủ luôn thấy mình sung túc 
Sống tham lam giàu có hóa ra nghèo 
Con đừng làm cái bóng ăn theo 
Biết gieo cấy để vui ngày gặt hái. 
 
Đời là biển khổ con đừng ái ngại 
Phải vượt lên để biết làm người 
Hạnh phúc ở đời là tỷ số những buồn vui 
Phải cóp nhặt những niềm vui nhỏ nhất. 
 
Vui thanh thản là niềm vui có thật 
Vui hư danh là trò ảo ở đời. 
Một kiếp người ngắn lắm con ơi 
Biết sống đẹp là điều không phải dễ…” (Truyện thờ do ST sưu tầm) 
 



Cuối cùng thì, “giấc mộng dài của tôi, của bạn và của mọi người ở huyện nào đi nữa, cũng tựa hồ như 
ý/lời của bài ca trên vẫn hát rằng: 
 
“Tôi đang nhìn thấy màu xanh ở trên cây cành trôi xuống thân mình 
Tôi đang nhìn thấy màu hồng ở khắp nẻo đường nhẹ thấm vào hồn 
Từ bình minh tươi mát, về hoàng hôn thơm ngát 
Làn gió đưa hương đời vào chứa chan lòng tôi 
Tôi nghe từ cõi đời vui vượt qua đêm dài lên tới sao trời 
Tôi nghe từ cõi lòng người lời nói bồi hồi tìm kiếm ngọt bùi 
Và nhìn thấy trong tim, tình yêu nở những con chim 
Nở những con chim tuyệt vời 
Đừng lay tôi nhé cuộc đời, 
Tôi còn trẻ dại, cho tôi mơ mộng.” 
(Phạm Duy/Lê Lan – bđd) 
 
Và như thế, tức là bạn cũng như tôi, như mọi người, nay đã thấy màu xanh cuộc đời “ở trên cây cành 
trôi xuống thân mình”, và bạn cũng như tôi, nay đã bắt đầu “nhìn thấy trong tim, tình yêu nở những con 
chim nở những con chim tuyệt vời.” 
 
Thế đó, là lời cuối của người viết xin được hân hạnh gửi đến tất cả bạn bè người thân, ở trong đời. 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Vẫn nhắn nhủ  
Hết mọi người 
Những lời lẽ đến là thế. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. “Sao anh ngồi lặng lẽ để lòng em tái tê “ 
“Hãy trả lời em đi nghĩ gì mà đợi chờ  

“Nhiều lần chung ước mơ  
“Bên nhau ta cùng hứa  

“Quên đi chuyện năm xưa.”  
(Lam Phương - Thao Thức Vì Em) 

 

(1 Thessalônikê 5: 6-10) 
Vâng. Có “chung ước mơ” và “bên nhau ta hẹn ước” đến thế, thì “anh (mới) ngồi lặng lẽ” để 
“lòng em tái tê”, rồi “đợi chờ” và “cùng hứa”. Hứa, những chuyện năm xưa luôn “Thao thức vì 
Em.”  Và cứ thao thức mãi, nên anh lại hát thêm những lời ê a, rên la như bên dưới: 
 

“Anh ơi suốt đêm thao thức vì anh.  
Vì lời giã từ lúc anh ra về.  
Rằng mai đây anh lại đến.  
Ước nguyện trọn một đời.  
Là mình luôn luôn có đôi.  
 
Anh ơi nhớ thương thương nhớ cả đêm.  
Làm sao quên được phút giây êm đềm.  
Chờ mong sao cho trời sáng.  
Đúng giờ mình hẹn hò.  
Là đời quên hết sầu lo.” 
Lam Phương – bđd) 
 

Là, nghệ sĩ chuyên viết các nhạc bản theo nhịp “Rumba”, “Bolero” nên mới hát những lời ỉ ôi, 
khăn gói quả mướp đến quên mệt. Thế đó, là tình người nghệ sĩ, ở đời. Còn, người nhà Đạo 
thì sao? 

 

Nhà Đạo ấy à? Thì, cũng ê a những là hứa hẹn, rồi ước mơ/đợi chờ, vv và vv... Nhưng, đợi và 
chờ như thế, để được gì? Phải chăng, được những hứa hẹn, ước mơ khiến người dân đi Đạo 
cứ là mơ ước, ước mơ những chuyện ơ hờ, cả thế hệ?  
 

Bản thân bần đạo bầy tôi đây, vốn dĩ là giáo-dân hạng thứ, cũng chẳng biết trả lời/trả vốn sao 
cho phải lẽ. Nên, cứ là lắng tai nghe đấng bậc vị vọng đâu đó ở bên Anh có lời trần thuật về 
tình cảnh Giáo hội Công giáo ngày nay, như sau: 
 
“Giám Mục Anh: Có một cuộc khủng hoảng gồm ba lãnh vực đang diễn ra trong Giáo Hội:  
 

Đgm Philip Egan, vị Giám Mục thứ tám của Giáo phận Portsmouth, miền Nam nước Anh, đã 
viết thư cho Đức Giáo Hoàng để yêu cầu ngài triệu tập một Thượng Hội Đồng Giám Mục 
Ngoại Thường hầu giải quyết cuộc khủng-hoảng lạm-dụng tình-dục đang làm điêu-đứng Giáo 
Hội. 
 

Trong cuộc phỏng vấn dành cho National Catholic Register hôm 10 tháng 9, vị Giám Mục Anh, 
năm nay 65 tuổi, nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng tai tiếng lạm dụng tính dục đang diễn ra 
trong Giáo Hội không chỉ bao gồm hai lãnh vực là những tội lỗi và tội ác chống lại giới trẻ bởi 
các thành viên trong hàng giáo sĩ; và việc xử lý sai và che đậy bởi hàng giáo phẩm.  
 

Thực ra, cuộc khủng hoảng hiện nay còn có một chiều kích thứ ba là những tội lỗi liên quan 
đến giới đồng tính trong hàng giáo sĩ. 
 

Đức Giám mục nói: 
“Giáo Hội thuộc về Chúa Kitô. Giáo Hội là thánh thiện, mặc dù, như chúng ta có thể thấy, Giáo 
Hội được tạo thành từ những con người tội lỗi như bạn và tôi. Giáo Hội tồn tại để kêu gọi 
những người tội lỗi và giúp họ trở nên thánh thiện. 



 

Có một cuộc khủng hoảng bao gồm ba lãnh vực ở đây: thứ nhất, là những tội lỗi và tội ác 
chống lại giới trẻ bởi các thành viên trong giáo sĩ; thứ hai, các nhóm đồng tính tập trung quanh 
Tổng Gm McCarrick, nhưng cũng có mặt ở các miền khác trong Giáo Hội; và kế đến, thứ ba, là 
việc xử lý sai và che đậy bởi hàng giáo phẩm ngay cả ở các tầng lớp cao nhất.” 
 

ĐGm Egan cảnh cáo rằng những vấn đề này sẽ có những hậu quả nghiêm trọng đến chứng tá 
của Giáo Hội trước thế giới và sứ vụ mà Chúa đã ủy thác cho Giáo Hội Ngài. Ngài nói: 
 

“Chúng ta biết rằng tất cả những vấn đề này ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực trong xã hội hiện 
đại, và chúng ta biết rằng ở nhiều nơi trên thế giới, chẳng hạn như ở đây ở Vương quốc Anh 
này, đã có những quy ước phòng ngừa rất mạnh mẽ được thực hiện trong nhiều năm qua.  
 

Tuy nhiên, những vụ tai tiếng vẫn ảnh hưởng đến chính tính chất bí tích của Giáo Hội và gây 
thiệt hại cho sứ mệnh truyền giáo của chúng ta. Tất nhiên, chúng ta cũng phải nhớ rằng việc 
truyền giáo luôn luôn là hai chiều, như hít vào và thở ra. 
 

Chúng ta không thể trao ra những gì chúng ta chưa có. Trong chập chùng những vụ tai tiếng 
này, không dễ dàng để đưa ra các chứng tá đức tin.” 
 

Ngài nói tiếp: 
“Tuy nhiên, tất cả những gì chúng ta có thể làm là cầu nguyện cùng Chúa Thánh Thần, cầu 
khấn sự cầu bầu của Đức Maria, là Mẹ của Giáo Hội, để chúng ta có thể lớn lên trong sự 
thánh thiện, để chúng ta có thể làm sâu sắc thêm đức tin của chúng ta, tăng gấp đôi lòng nhiệt 
thành cầu nguyện, sự hăng say học hỏi Kinh Thánh, lòng yêu mến Chúa Giêsu ngự trong 
Thánh Thể, và những nỗ lực của chúng ta để sống trong thực tế những gì chúng ta tuyên 
xưng. 
 

“Bức thư thỉnh cầu Đức Giáo Hoàng triệu tập một Thượng Hội Đồng Giám Mục Ngoại Thường 
để giải quyết cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục đã được gửi đến Đức Thánh Cha vào ngày 
22 tháng Tám, và được công bố trên trang web của Giáo phận Portsmouth. ĐGm Egan nói 
rằng đề xuất của ngài nảy sinh bởi những vụ tai tiếng tình dục gần đây ở Mỹ, đặc biệt là sau 
khi báo cáo của bồi thẩm đoàn Pennsylvania được công bố, cũng như các trường hợp khác ở 
Ái Nhĩ Lan, Chí Lợi và Úc. 
 

“Lạm dụng tình dục bởi hàng giáo sĩ dường như là một hiện tượng hoàn vũ trong Giáo Hội,” 
Đức Giám mục Egan viết trong thư gởi cho Đức Giáo Hoàng. “Là một người Công Giáo và là 
một Giám mục, những điều được phơi bày này làm tôi đau buồn và cảm thấy nhục nhã.” 
 

ĐGm Egan nói rằng, bên cạnh những cảm giác này, ngài cảm thấy bị thôi thúc phải đưa ra một 
“gợi ý mang tính xây dựng” hơn và xin Đức Giáo Hoàng cân nhắc việc triệu tập một Thượng 
Hội Đồng Giám Mục về đời sống và công việc mục vụ của hàng giáo sĩ. (X. giesu.net 
11/9/2018 Đặng Tự Do chuyển ngữ) 
 

Trước tình hình sục sôi trong Giáo hội như thế, có đấng bậc thày dạy thuộc trường/lớp Đại 
học Anh quốc lại có những nhận-định khá thực tế như sau:  
 

“Thinh lặng, là thành-phần sống còn của những gì bị mất đi trong lịch sử, một dụng cụ cần-
thiết để giúp ta tạo nghĩa cho những chuyện đã được viết và là bằng cớ nhãn-tiền về những gì 
ta sở hữu… 

 

Thinh lặng, là phần chính của xác thể trong đó các lớp xương làm nền cho chứng cứ tích-cực 
của lịch sử được mặc áo quần để che đậy… 

 

Nói gì đi nữa, thinh lặng lại vẫn là sở-hữu riêng của niềm tin Kitô-giáo. Do-thái-giáo, một trong 
hai thể-loại chính của Đạo Chúa, đã khởi sự chuyện trò sống động về lặng thinh. Các thể-loại 



lặng thinh khác hội-nhập vào với niềm tin Do-thái-giáo và Kitô-giáo từ các nơi thuận tình khác 
như nền văn-hóa Hy-Lạp đã cung-cấp gốc-nguồn cho Ki-tô-giáo và tạo-lập từ một trung khu 
nào đó còn xa hơn…” (X. Diarmaid MacCulloch, Silence: A Christian History, Penguin Book 
2013 tr 2-5) 
    
Tắt một lời, trong cuộc sống Giáo hội ở khắp nơi, kể ra không hết các tình-huống ồn-ào, sôi 
sục khiến dân con Đạo Chúa khó lòng mà giữ thinh lặng để còn sống. Sống có suy-tư, trầm-
mặc và quyết-tâm như nhiều đấng bậc từng hành-xử trong quá-khứ đầy sinh động.  
 

Sống quyết-tâm trong thinh lặng đôi lúc, lại cũng giống như nghệ-sĩ nhà vẫn diễn tả sự thể 
bằng các ca-từ nhạc như đã hát những câu sau: 
 
“Anh biết hay chăng  
Thương anh nhớ anh tất cả là anh  
Còn gì đẹp bằng lúc ta sum vầy  
Cầu mong sao duyên đẹp đôi  
Ước nguyện cả cuộc đời  
Là được mãi mãi gần nhau.” 
(Lam Phương - Thao Thức Vì Em) 
 

Thao-thức vì Em hay vì Anh, có khi chỉ vì cứ thấy Anh hoặc Em gặp phải những tình-huống 
khó khăn như thế, mà thương thôi. Thương đây, không mang tính thương hại, hoặc thương 
rồi làm hại; hoặc thương cho lắm chỉ có hại cho người “bị” thương mà thôi.  
 

Thao thức vì Em, còn là và sẽ là cứ thế mà thức rồi lao xao theo giòng đời “chảy xiết” như 
giòng nước nổi trôi, suốt một đời. Là, đời người có nhiều năm tháng cứ kéo dài nhiều ngày 
đến sốt ruột, thôi. 
 

Thao thức vì Em, hoặc vì Đức Chúa Bậc Thày mình, còn như Đấng Thánh Hiền từng căn dặn 
hết mọi người, rằng: 
 

“Vậy chúng ta đừng ngủ mê  
như những người khác,  
nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ.  
Ai ngủ, thì ngủ ban đêm;  
ai say sưa, thì say sưa ban đêm.  
Nhưng chúng ta,  
chúng ta thuộc về ban ngày,  
nên hãy sống tiết độ,  
mặc áo giáp là đức tin và đức mến,  
đội mũ chiến là niềm hy vọng ơn cứu độ.   
Vì Thiên Chúa đã không định cho chúng ta phải chịu cơn thịnh nộ,  
nhưng được hưởng ơn cứu độ,  
nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta,  
Đấng đã chết vì chúng ta,  
để dầu thức hay ngủ,  
chúng ta cũng sống với Ngài.” 
(1 Thessalônikê 5: 6-10)  
 

Trong tâm tình Thao thức vì Em hay vì Anh, tưởng cũng nên kết thúc câu chuyện luận phiếm 
cứ lai rai, kéo dài thời gian của người đọc, đến phát mệt. Thôi thì, cũng xin ban bố cho bần 
đạo bầy tôi rất lôi thôi ở đây một ân-huệ “để đời” rồi thôi, mà hát rằng: 
 

“Anh ơi suốt đêm thao thức vì anh.  
Vì lời giã từ lúc anh ra về.  
Rằng mai đây anh lại đến.  



Ước nguyện trọn một đời.  
Là mình luôn luôn có đôi.  
 
 

Anh ơi nhớ thương thương nhớ cả đêm.  
Làm sao quên được phút giây êm đềm.  
Chờ mong sao cho trời sáng.  
Đúng giờ mình hẹn hò.  
Là đời quên hết sầu lo.” 
(Lam Phương – bđd) 
 

Cuối cùng thì, “Là đời quên hết sầu lo”, đó mới là chuyện quan-trọng với nhiều người, ở trong 
đời. Quan-trọng như vấn đề được người kể nói đến trong câu truyện ở bên dưới: 
 

“Truyện rằng: 
“Đời là một chuyến đi không biết điểm đến. Rất ít ai đến được điểm mình dự định. Thông thường ta bắt 
đầu cuộc hành trình với một ý niệm đích điểm trong đầu, chỉ để nhận ra rất sớm là cuộc đời có rất 
nhiều chỗ rẽ bất ngờ, và sau một lúc thì ta chẳng chắc là đời ta rồi sẽ về đâu. Nhưng như vậy thì đời 
mới vui. Đọc truyện mà biết được đoạn cuối ngay từ khi khởi đầu thì cụt hứng rồi. Nhưng như vậy có 
nghĩa là đường đời không phải là đường thẳng, mà là đường quanh co ngoằn nghèo, cứ như đường 
rừng. Đôi khi đi cả chục cây số rồi mới khám phá ra là mình chỉ lại đến ngay điểm khởi hành. 
 
Đường đời thật là thế. Nếu quan sát trẻ em và người già thì ta thấy rất giống nhau—cả hai cùng rất yếu 
về thể xác và cùng nhiều tình cảm hơn lý luận. Và ta bắt đầu từ bụi đất, sẽ trở về cùng bụi đất. Điểm 
cuối cũng là điểm khởi hành. 
 
Khái niệm đường vòng này rất ích lợi trong kế hoạch sống của chúng ta. Nếu ta biết đời không phải là 
đường thẳng và ta có thể vòng lại điểm đã qua, thì tốt hơn là trên mỗi bước đi, ta nên ném ra vài hạt 
trái cây ngũ cốc bên đường, hy vọng là dọc đường sẽ mọc nhiều cây trái, để lúc nào đó ta vòng lại thì 
có thể đã có sẵn trái ngon chờ đợi! Đi đến đâu gieo hạt giống đến đó, tức là sống hôm nay mà trồng 
cho ngày mai đó, các bạn ạ. 
 
Dĩ nhiên là không phải hạt nào cũng lên cây tốt. Nhiều hạt sẽ bị chim ăn, nhiều hạt sẽ chết đi, nhưng sẽ 
có một ít hạt nầy mầm sinh cây. Và những cây này, biết đâu lại sinh hoa trái và chim chóc sẽ mang hạt 
của chúng gieo rắc hàng bao nhiêu dặm xa khắp nơi. Cuộc đời biến hóa vô lường, làm sao ta có thể 
đoán hết hậu quả của chỉ một hạt nẩy mầm, huống chi là khi ta gieo nhiều hạt mỗi ngày. 
 
Cho nên nếu sống khôn ngoan, thì ta gieo hạt trên mỗi bước đi.  
Nhưng các hạt đó là những gì? 
Thưa, chúng ta có thể chia các hạt ta có sẵn trong túi ra thành vài nhóm. 
 
1. Những nụ cười, những lời cảm ơn, và những lời nói hiền dịu. 
 
2. Tiền tài: Nếu có thể cho ai một tí tiền, thì cho. Nếu có thể cho ai mượn một tí tiền, thì cho mượn. Nếu 
có thể giúp ai đở đói một ngày, thì giúp.  
 
3. Công việc: Nếu có thể mách bảo ai một cơ hội làm ăn thì mách bảo. Nếu có thể chỉ ai có một được 
một công việc thì chỉ. Nếu có thể dạy ai một cách kiếm tiền thì dạy.  
 
4. Kiến thức: Nếu có thể dạy ai đó biết đọc, biết làm toán, thì dạy. Nếu có tài năng gì đó có thể chia sẻ 
lại với mọi người thì chia sẻ. Nếu có kỹ năng sống nào đó có thể dạy lại cho mọi người thì dạy. 
 
5. Đạo đức và triết lý sống: Nếu ta đã có kinh nghiệm sống biết thế nào là đạo đức, thế nào là thiếu đạo 
đức, thế nào là tốt cho cuộc sống, thế nào là có hại, con đường nào sẽ đưa đến khổ đau, con đường 
nào sẽ đưa đến an lạc, thì hãy chia sẻ lại với anh chị em, nhất là những người ít kinh nghiệm sống hơn. 
 
6. Cách tự sống vững trên hai chân: Có lẽ điều tốt nhất ta có thể trao tặng một người là kiến thức và 
kinh nghiệm giúp cho người đó có thể tự sống, tự xoay sở, dù là họ có lọt vào bất kỳ tình huống khó 



khăn nào. Đây là giúp cho họ kỹ năng sống cũng như tự tin để sống mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh. 
Phần cốt cán của nó là tư duy tích cực. 
 
Tất cả những điều này mỗi chúng ta đều đã có sẵn trong túi không ít thì nhiều. Chẳng tốn kém tiền bạc 
hay công lao chỉ để lấy ra vài hạt trong túi ném ra bên lề đường mình đang đi.  
Và tất cả các hạt này đều chỉ nằm trong một gia đình thực vật lớn, gọi là “tình yêu.”  
 
Nếu mỗi người chúng ta đều gieo hạt dọc đường thì sẽ có hai chuyện xảy ra. Thứ nhất, riêng cá nhân 
ta, một lúc nào đó ta sẽ hưởng được trái ngọt của hạt giống ta gieo hôm nay. Bắt buộc là như vậy. 
Càng gieo nhiều và càng sống lâu, xác suất được hưởng của ta càng tăng rất cao. Thứ hai, khi nhiều 
người gieo dọc đường, thì ai đi đâu, dọc đường nào, cũng đều có trái ngon chờ mình trên cây. 
 
Chúc các bạn một ngày vui. Hạt nào bạn gieo hôm nay?  
 
Mến, 
Trần Đình Hoành” (X. Thanh Trúc, trích Gieo Hạt Từng Ngày, bài của Thích Phước Tịnh)   
 

Trần Ngọc Mười Hai 
Có những lúc chỉ muốn lặng thinh 

Như tình đã thuận 

Nhưng không tài nào 

Đạt kết quả khả quan  
Chút nào hết. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. “Hãy mang đi hồn tôi” 
một hồn đầy bóng tối 
một hồn đầy gió nổi 

một hồn đầy hương phai.” 
(Phạm Đình Chương – Khi Cuộc Tình Đã Chết) 

 
(Thứ thứ nhất Phê rô 1: 11) 
Mở đầu chuyện phiếm hôm nay về điều gọi là “Hãy mang đi hồn tôi”, “một hồn đầy bóng tối, nhiều “gió 
thổi” và “hương phai” chắc cũng nên tự nhắc nhở bằng một chương/đoạn nói về nỗi khổ của Đức 
Giêsu, Kinh thánh vẫn kể rằng: 
 
“Thần Khí Đức Kitô ở nơi các ngài,  
đã báo trước những đau khổ dành cho Đức Kitô,  
và vinh quang đến sau những đau khổ đó,  
nên các ngài đã tìm hiểu xem  
Thần Khí muốn cho thấy việc đó xảy ra vào thời nào,  
trong hoàn cảnh nào.” 
(Thư 1Phêrô 1: 1-11) 
 
Khởi từ Lời Đấng thánh hiền, ta vào giòng chảy tin tức nhà Đạo, vốn kể rằng: 
 

“Đức Thánh Cha Phanxicô gặp người em trai của Lm Karadima từng bị kết tội lạm dụng tình 
dục.  
 
Người em trai của Lm Fernando Karadima ở Chí Lợi có mặt trong nhóm linh mục và giáo dân 
được gặp Đức Thánh Cha Phanxicô vào ngày 2 tháng 6. Ông Oscar Karadima cho biết đã nói 
cho Đức Thánh Cha về những đau khổ nhục nhã mà gia đình dòng họ Karadima đã phải chịu 
đựng sau khi vụ tai tiếng lạm dụng tình dục liên quan đến người anh bị đổ bể.  
 
Ông cho Đức Thánh Cha biết linh mục Fernando là một người kiêu căng, độc đoán. Trong gia 
đình ai cũng sợ, kể cả bà mẹ. Các thành viên trong gia đình Karadima đều trở thành nạn nhân 
của sự lạm dụng quyền lực. Thanh danh của gia đình Karadima bị hoen ố vì những hành động 
tội lỗi của người anh linh mục. Là một nhân vật có thế lực và thu hút, linh mục Fernando đã lôi 
kéo hàng trăm thanh niên đi tu làm linh mục trong số có 4 người trở thành giám mục kể cả giám 
mục Juan Barros tại giáo phận Osorno. 
 
Nói với tờ báo La Tercera, ông Oscar cho biết: “Tôi chỉ muốn có cơ hội nói với anh tôi là phải 
công khai xin lỗi các nạn nhân, không chỉ im lặng trước mặt Chúa và cầu nguyện. Tôi sẽ nói là 
anh không còn sống bao lâu nữa thì nay tôi xin nhân danh cha mẹ tôi, hai em gái tôi đã chết, 
anh cần phải có một lời xin lỗi công khai”. 
 
Vào năm 2010, cuộc điều tra của Toà Thánh đã đi đến việc kết tội Lm Fernando Karadima với 
hình phạt là phải ăn năn đền tội và cầu nguyện suốt đời. Ông Oscar muốn cho Đức Thánh Cha 
biết rằng 4 giám mục - con nghĩa tử của Lm Fernando - đã tạo một vòng vây che đậy tội lỗi của 
cha bố. Ngày 11 tháng sáu vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhận đơn xin từ chức của giám mục 
Barros.  
 
Ông Oscar còn tiết lộ: “Ai cũng biết uy thế của anh tôi qua sự quen biết và vần gũi với ĐHY 
Angelo Sodano là chủ tịch Hồng Y Đoàn từng là khâm sứ Toà Thánh tại Chí Lợi từ 1978 đến 
1988, sau đó trở thành quốc vụ khanh của Toà Thánh từ 1991 đến 2006. Sau khi nghe những 
lời tâm sự này của ông Oscar, Đức Thánh Cha Phanxicô đã lấy một tờ giấy và viết: “Gửi gia 
đình ông Oscar Karadima, cùng với phép lành và chia sẻ sự đau buồn lớn lao mà gia đình phải 
gánh chịu. Nhân danh Fernando, trong thinh lặng và không thể nhận ra các lỗi lầm của mình, Ta 
xin sự tha thứ của các con”.    
 
Ông Oscar cho biết sự cảm động trước hành động này của Đức Thánh Cha Phanxicô và cho 
biết đây là lần đầu tiên một chức sắc trong Giáo Hội nhìn nhận sự đau khổ của gia đình ông.  
 
Trong khi đó Đức Tổng Giám Mục Charles Scicluna of Malta - chủ tịch Uỷ ban điều tra vụ tai 
tiếng lạm dụng thuộc Thánh Bộ Tín Lý và Đức Tin - và linh mục Jordi Bertomeu Farno - một 
viên chức của Thánh Bộ - đã hoàn tất chuyến công tác từ ngày 14 đến 17 tháng sáu tại giáo 



phận Osorno với một thánh lễ tại nhà thờ Thánh Matthêu. Trong thánh lễ, Đức Tổng Giám Mục 
Scicluna và ĐC Jorge Concha Cayuqueo, giám mục phụ tá Tổng Giáo Phận Santiago - hiện là 
giám quản giáo phận Osorno - đã quỳ trước cộng đoàn và xin lỗi. Đức Tổng Giám Mục Charles 
Scicluna nói: “Sự hoà giải đích thực không thể xảy ra qua một sứ mạng chỉ diễn ra trong vài 
ngày, mà phải là một món quà từ Thiên Chúa qua một tiến trình lâu dài đòi hỏi sự kiên nhẫn, đại 
độ và khiêm tốn”. (Vũ Nhuận trích dịch từ Catholicherald 20/6/2018)  

 
Tin tức linh tinh ở nhà Đạo thì như thế đó. Truyện kể vui/nhẹ ở ngoài đời lại như sau: 
 
“Một ông nhà giàu mắc bệnh liên quan đến óc/não đi gặp chuyên-khoa, được vị này phán như sau: 
-Ông bạn chỉ có chịu thay óc mới sống được. Ông có thể chọn một trong ba bộ óc như sau: một là óc 
của một vật-lý-gia với giá $48.000 USD. Bộ thứ hai là của một giáo sư đại học, giá $500.000 USD. Cuối 
cùng là óc của một bộ trưởng giá hai triệu tư USD, ông muốn thứ nào? 
-Nhưng sao óc của các quan chức lại đắt đỏ đến thế? 
-Đắt, là vì nhờ bộ óc mới cứng này, quan-chức nhà mình mới dám đặt vấn-đề nóng bỏng, như các 
đấng bậc ở nhà Đạo vậy.” (truyện kể trích từ mạng Sưu tầm, rất đáng nể) 
 
Vấn-đề nóng bỏng do quan-chức đặt, đâu phải chỉ mỗi thế! Quan-chức nhà Đạo, còn ghê hơn thế nữa, 
mới đáng gờm. Gờm hay không, vẫn là chuyện thường ngày ở hyện nhà Đạo. Như mới vừa đây, bần 
đạo bèn đi một đường nhè nhẹ xục xạo ngõ ngách trong giới truyền thông báo đạo Đạo, bèn bắt chộp 
được một bài đăng tải theo dạng hỏi/đáp rất như sau: 
 
“Hỏi đây, là câu hỏi của một giáo-dân từng đề ra hôm tháng Tư 2018, ở Sydney mà rằng: 
 
Thưa Cha,  
Con vẫn tự hỏi: không biết thánh Phaolô có ý gì khi ngài viết thư gửi giáo-đoàn Côlôsê bảo rằng: có 
điều gì đó còn thiếu-sót trong nỗi thống-khổ của Đức Kitô không? Theo con, Chúa đâu thiếu sót điều gì 
gọi là chưa hoàn-tất đâu. Nếu thế, điều mà thánh Phaolô nói trong bức thư trên có ý gì? Xin cha cho 
con biết để không còn nghĩ ngợi sằng bậy về các thánh trong đạo.” (Thắc mắc của một giáo-hữu ở 
Sydney, vừa đưa ra trên báo). 
 
Và, thắc mắc này được đấng bậc vị vọng chuyên phụ-trách mục giải-đáp trên báo, như sau: 
 
“Bản-văn mà anh/chị đề cập là như sau: “Giờ đây, tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những 
gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể 
Người là Hội Thánh.” (Côlôsê 1: 24)           
 
Các nhà chú-giải bình-luận chương đoạn này đều đồng ý rằng: Đức Kitô không để lại điều gì mà chưa 
hoàn-tất cả. Chẳng có gì thiếu sót trong nỗi thống-khổ Người gánh chịu vì Hội thánh hết. Nỗi thống-khổ 
Người chấp-nhận đã đủ hầu đền-bù mọi lỗi/tội của nhân-loại, ở mọi thời. Điều này được Người hàm-
ngụ trong câu nói cuối cùng trên thập-giá, rằng: “Đã hoàn tất!" Và rồi, gục đầu xuống Người phó-thác 
Thần Khí.” (Gioan 19: 30)    
 
Vậy thì, điều mà thánh Phaolô muốn cho mọi người biết qua câu nói như thế, phải chăng để bảo rằng 
thánh-nhân đã hoàn-tất những điều còn thiếu nơi nỗi phiền-muộn của Đức Giêsu Kitô? Ta có thể phân-
biệt nơi đây sự khác nhau giữa ơn cứu-độ khách-quan và chủ quan. Ơn cứu-độ khách-quan, là việc 
Đức Kitô sử-dụng nỗi-niềm khổ-đau Người chấp-nhận hầu cứu rỗi nhân-loại, điều này kết-thúc bằng sự 
khổ đau và cái chết trên thập-giá. Ơn cứu-độ khách-quan trở-thành hiện-thực theo cung-cách trọn vẹn 
trên đồi Calvariô. Theo nghĩa này, ta có thể bảo: toàn nhân-loại được ơn cứu-chuộc đền bù bằng cái 
chết và sự sống lại của Đức Giêsu Kitô. 
 
Nhưng, điều này không có nghĩa là: tất cả mọi cá-thể sẽ đích-thực được ơn cứu-độ vào chốn thiên-
đường. Ơn cứu-độ chủ-quan áp-dụng vào phần thưởng ta có được nhờ sự thống-khổ của Đức Giêsu 
Kitô ban cho linh-hồn qua nhiều thế hệ. 
 
Công-việc này còn diễn-tiến kéo dài mãi đến ngày viên mãn, về thời-gian. Không có nó, chẳng ai đạt 
chốn thiên-đường được. Chính điều này, khiến ta nói được rằng: có cái gì đó còn thiếu-sót nơi nỗi 
thống-khổ của Đức Giêsu Kitô… 
 
Thánh Phaolô đã áp-dụng sự thật này cho chính thánh-nhân. Thế nên, ngài đã tìm cách theo chân 
Chúa Kitô mà vác thập-giá tiếp-tục công việc đem ơn cứu độ đến với muôn người. 



 
Lại cũng có cách khác, để ta nhìn vào sự việc này hầu hiểu rõ Đức Giêsu Kitô theo ý-nghĩa là: Người 
mang hình-hài thể-chất của nhân-loại cả theo nghĩa Thân Mình Nhiệm Mầu của Hội thánh, mà Người 
chính là Đầu, hướng dẫn Hội thánh trong mọi chuyện. Đầu Hội thánh, khi đã chịu đau khổ để cứu độ 
chúng ta, nên cũng tùy vào ta là thành-phần Thân Mình Người, mà sẻ-san nỗi niềm khổ-đau hầu đền 
bù mọi lỗi/tội ta vướng mắc, để xứng-đáng với ơn lành cao cả ấy. 
 
Ta có thể cống-hiến nỗi-niềm đau-khổ mình chịu cho người khác ngõ hầu họ chuyển đổi và bắt đầu 
tiến-trình sống thực ơn cứu độ của chính họ… 
 
Thánh Phaolô nhìn vào xích-sắt dằn vặt ngài trong tù và thấy được nỗi thống khổ mình chịu như 
phương-cách chuyển-đổi nỗi thống-khổ từ Đức Kitô qua các linh-hồn và nhờ đó hoàn-tất sự Thống Khổ 
của Chúa bằng phương-cách bên ngoài. 
 
Thành ra, ta hiểu được lời thánh-nhân nói khi bảo rằng: ông vui-hưởng nỗi đớn-đau của riêng mình vì 
lợi-ích của dân thành Côlôsê yêu quí. Và, bằng việc gánh chịu nỗi đớn-đau thể xác, Đức Giêsu đã 
hoàn-tất những gì còn thiếu sót nơi sự thống-khổ của Thân Mình Nhiệm Mầu của Người hầu tạo lợi-ích 
cho thánh Hội.” (X. Lm John Flader, “Our suffering plays its role in Christ’s victory”, The Catholic 
Weekly 22/4/2018 tr. 21)                      
  
Lại nữa, bảo rằng: Chúa gục đầu xuống, nói: “Đã hoàn-tất!” tức có nghĩa: ý-định của Chúa rày đã xong. 
Xong, một phần vụ. Xong, một cõi đời tạm-bợ ở dưới thế. Nhưng, ơn cứu-độ người phàm hẳn sẽ chưa 
xong hoặc không thành, giả như Chúa chưa Phục sinh/trỗi dậy cách trọn vẹn, chứ nhỉ?  Làm sao trọn 
vẹn, khi người đời cứ lê-thê kéo dài câu ca mà nghệ-sĩ trên, những hát rằng:     
 
“Hãy mang đi hồn người, chân đưa lời cáo biệt 
Mưa nối liền vai người, hiu hắt liền đời tôi. 
Khi cuộc tình đã chết, còn lời nào cho vui, đời đã đành chia đôi. 
Khi cuộc tình đã chết, còn mắt nào cho nguôi, đời đã đành chia đôi. 
Hãy mang đi hồn tôi, đầy tóc rối, đầy môi người, đầy tay siết 
đầy ngực thơm, đầy bão rớt, đầy điên mê. 
Xin nhớ đêm nay, 
xin nhớ đêm nay mưa đắp mềm vai người, đắp mềm tình tôi. 
Hãy mang đi hồn tôi một hồn đầy bóng tối một hồn đầy gió nổi một hồn đầy hương phai. 
Hãy mang đi hồn người, chân đưa lời cáo biệt, mưa nối liền vai người hiu hắt liền đời tôi. 
Khi cuộc tình đã chết còn lời nào cho vui đời đã đành chia đôi. 
Khi cuộc tình đã chết còn mắt nào cho nguôi đời đã đành chia đôi.” 
(Phạm Đình Chương – bđd) 
 
Cuộc tình người, với người đời, phải chăng như đã chết? Thế còn, cuộc tình của mọi người ở cõi tạm-
dung một đời sẽ ra sao, nếu chưa hoàn tất? Có lẽ, ta cũng nên đọc tiếp giòng chảy tư-tưởng của văn-
sĩ “ngoài đời”, từng kể rằng: 
 
“Nghỉ hè, nghỉ phép, ta thường đi chơi xa, trú ngụ tạm tại khách sạn. Dăm ba bữa nửa tháng, lại trở về 
nhà. Thường khi về nhà, lọt vào khung cảnh cũ, ngả mình trên chiếc giường quen thuộc, ta luôn luôn 
cảm thấy thoải mái, thú vị. Khách sạn là cõi tạm, nhà là cõi thực. Cuộc đời này là một cõi tạm. Hầu như 
mọi người đều nghĩ như vậy. Nhưng cái cõi tạm này, chúng ta tạm trú hơi lâu, quen hơi quen tiếng, nên 
khó rời. Biết là tạm mà vẫn cứ thích ở... khách sạn! 
 
Ông bạn da đen của tôi, rất tha thiết được chầu Chúa, đạo Cơ Đốc thuần thành, Chủ Nhật nào cũng đi 
nhà thờ, trong túi không bao giờ quên tờ giấy hai chục đô cúng dường, cuốn Thánh Kinh luôn luôn đeo 
theo người, nói câu nào cũng mời Chúa về góp tiếng cho chắc ăn. Một bữa, thấy ông vất vả với công 
việc, tôi giỡn: 
 
-Này, Gabriel, cuộc sống coi bộ nhiều mồ hôi quá nhỉ?” Bạn tôi cười nhe hàm răng trắng lạnh: 
-Đời mà! Chúa đã phán “Con phải đổ mồ hôi trán lấy bát cơm ăn”. Mình cứ phải theo ý Chúa vậy chứ 
sao.” Tôi làm bộ tỉnh phán theo. 
-Tôi thấy cậu là con cưng của Chúa, sao không xin Chúa cất về ngồi bên chân Chúa cho nhàn hạ cái 
thân!” Gabriel lắc đầu quầy quậy. 
-Còn sớm quá! Tôi còn mấy đứa nhỏ phải nuôi, chắc Chúa cũng hoãn cho một thời gian nữa chứ! 
 



Bạn tôi không nói rõ một thời gian là bao lâu, nhưng bằng vào cái lắc đầu hung hãn như vậy, tôi dè 
chừng chắc là phải lâu lắm! Một ông bạn khác, ung thư thời kỳ cuối, con cái đã chồng vợ đâu vào đấy, 
đời chẳng còn gì phải lo lắng, cuộc sống rất thoải mái về vật chất, nhưng cái đau đớn của tật bệnh thật 
khôn lường, chép miệng than thở khi tôi tới chơi. 
-Mình cũng tới tuổi rồi. Nhưng nếu Trời cho ít năm nữa thì quý hóa quá! 
 
Sống có vất vả, đau đớn đến thế nào chăng nữa, vẫn cứ thích bám vào cõi tạm. Sao vậy? Bởi vì cái cõi 
mà người ta gọi là vĩnh hằng, miên viễn, vô ưu... ta chưa hề biết tới chăng? Hay là bởi vì từ cõi tạm 
bước qua cõi thật đó, người ta phải xuôi tay nằm dưới ba tấc đất hoặc uốn người trong ngọn lửa thiêu? 
Toàn những trò khó chơi cả. 
 
Nhà sinh học Susanne Wiigh-Maesak, người Thụy Điển, vừa phát minh ra một trò mới. Trò này coi bộ 
dễ chịu hơn. Thi hài người chết sẽ được làm lạnh cực nhanh đến -18 độ C và sau đó nhúng vào nitơ 
lỏng có nhiệt độ -196 độ. Thi hài, sau khi được lấy ra khỏi dung dịch siêu lạnh, trở nên giòn tan như 
kính và vỡ vụn thành một hợp chất dạng bột. Tất cả số nước còn lại được hút vào một khoang chân 
không, trước khi cho chạy qua một màn kim loại để lọc bỏ tất cả những vật thể còn sót lại (những thứ 
cấy ghép trong thân thể) chưa phân hủy. Bột thi hài, sau đó, có thể được thiêu đốt, hoặc được chôn 
trong một quách làm bằng tinh bột bắp, đặt trong hố nông khoảng 30 phân. Sau khoảng một năm, oxy 
và vi khuẩn sẽ phá hủy chúng hoàn toàn, biến thi hài trở thành cát bụi. Bà Wiigh-Maesak cho biết bà đã 
đăng ký bản quyền phương pháp này ở 35 quốc gia. Phương pháp này giúp tránh làm vẩn đục môi 
trường như hai phương pháp thông dụng hiện nay là hỏa thiêu và chôn dưới đất quá sâu làm trì trệ quá 
trình phân hủy” 
 
Không phải là các nhà sinh học, mấy ông bạn tôi cũng bầy ra nhiều cách... vượt biên từ cõi sống qua 
cõi chết vui lắm. Như ông Du Tử Lê chẳng hạn từng làm thơ như sau:. 
 
“Khi tôi chết hãy đưa tôi ra biển 
đời lưu vong không cả một ngôi mồ 
vùi đất lạ thịt xương e khó rã 
hồn không đi sao trở lại quê nhà 
Ông Luân Hoán còn cãi cọ với... thinh không. 
không từ đất sao phải về với đất 
thịt xương này không thể mất khơi khơi 
khi tôi chết xin đem giùm thi thể 
chia cho thù lẫn bạn nhậu chơi 
Ông Lưu Nguyễn cứ thiên thai lơ lửng. 
mai này ta sẽ ra đi 
người ơi có nhớ có gì nhắn không 
trăm năm mây trắng bềnh bồng 
về nơi đã đến mà lòng thảnh thơi 
 
Dặn dò rối rít xong các ông ấy đi... uống cà phê. Bởi vì cái chết vẫn chưa trong tầm mắt. Cõi tạm này 
mới đích thực trong tầm tay. Tạm lâu ngày dễ có ảo tưởng đây mới là cõi thật. 
 
Đời người được bao lâu? Trăm năm trong cõi người ta. Trăm năm? Mấy người được trăm năm? Bà cụ 
114 tuổi của kỷ lục Guinness vừa qui tiên, nhà cầm quyền Việt Nam đang vận động cho một cụ bà Việt 
nam, cũng 114 tuổi, được ghi vào thay thế. Lóng rày, coi bộ Việt Nam ham giữ kỷ lục thế giới dữ. Hết 
bánh dầy, bánh chưng, bánh tét lớn nhất thế giới (có ở đâu khác làm thứ bánh này không nhỉ?), nay 
muốn đầu tư vào kỷ lục tới sự sống của con người (bệnh kỷ lục có phải là một biến tấu thời mở cửa của 
bệnh thành tích ngày cũ chăng?). Kỷ lục là thứ xịn. Thường thường bực trung khó với tới. Ông anh tôi 
bảo cứ sáu chục cái xuân già là gỡ đủ sở hụi rồi. Thêm được năm nào là bonus của trời đất, cứ hân 
hoan mà cám ơn! 
 
Trong cái thời gian sống chỉ là tích tắc so với đời sống của vũ trụ, con người quậy như điên. Đủ món ăn 
chơi.. Kèn cựa, khích bác, tranh giành, lừa đảo, xô đẩy, chém giết... nhau. Mỗi người cố thu vén cho 
riêng mình. Nhà sang, xe xịn, lợi danh, tiền bạc... Mặc sức mà vung tay vung chân. Mặc sức mà lèn 
cho đầy túi tham. Nhiều người sống trong cái sân si tối tăm trong suốt cuộc sống. Trẻ, tiết vịt còn chảy 
rần rần trong người, hung hăng con bọ xít đã đành. Già, máu tưởng đã phải nhiễm lạnh mà vẫn cứ sân 
sân si si phát khiếp. Như Bà Margaret Ann Thomas-Irving, 58 tuổi, cư dân ở Hartford, Connecticut 
chẳng hạn. Từ tháng 10/2002 đến tháng 7/2003, trong vòng chưa đầy một năm, đã một mình cướp nhà 
băng tới 12 lần. Tổng cộng số tiền cướp được là 19 ngàn đô. Vũ khí của bà chỉ là khẩu súng đồ chơi 



con nít, hoặc ngon hơn, chẳng súng siếc gì cả chỉ dọa nhân viên ngân hàng là trong ví có súng là họ 
nộp tiền ngon ơ! 
 
Cướp có nghệ thuật hơn là hai vợ chồng James Roland Clark, 71 tuổi, và Deloris Jane Clark, 66 tuổi, 
dân Florida. Ông chồng xách một bao cát vào ngân hàng dọa là chất nổ, bà vợ rồ sẵn máy xe chờ ở 
ngoài cửa. Cướp xong ông chạy ra phóng lên xe vù mất. Nhờ một gói thuốc nhuộm cho phát nổ sau đó 
cảnh sát mới tóm được hai ông bà già chịu chơi này.  
 
Bà già Connie Parker, 74 tuổi, cư ngụ ở Nassau, tiểu bang Nữu Ước vừa trúng số độc đắc 25 triệu. Khi 
đi lãnh thì, sau khi trừ thuế má, bà cầm tay được 7,3 triệu. Bà ôm chặt lấy tiền, nhất định không chia 
cho ông chồng Kenneth Parker, 77 tuổi, đang bị ung thư phổi thời kỳ cuối. Ông chồng cho biết là ông 
đã đưa cho bà 20 đô để bà đi mua số nhưng bà cãi lại bà đã mua số bằng tiền riêng của bà. Ông 
chồng tức giận đâm hai đơn một lúc. Một đơn đòi chia tiền, một đơn xin ly dị sau 16 năm rưỡi chung 
sống. Rút cục, cụ đi đường cụ tôi đường tôi, và bà Connie phải thỏa thuận chia cho ông chồng một số 
tiền không rõ là bao nhiêu nhưng, theo tiết lộ không chính thức, là một phần ba số tiền bà lãnh. 
 
Thất thập cổ lai hy. Hiếm có thiệt! Sống đã từng ấy tuổi tưởng tay chân đã làm biếng nhấc lên nhấc 
xuống, ai ngờ vẫn cứ chụp giật như máy. Để làm chi? Ôm về cõi viên mãn chăng? Cõi bình an đó có 
cần những thứ phù phiếm của cõi tạm này không? 
 
Một cặp vợ chồng già đã trên 80 tuổi mà vẫn khỏe mạnh. Họ ăn uống kiêng khem và tập thể dục hàng 
ngày. Không may hai cụ qua đời do một tai nạn xe buýt, họ lên thiên đàng và được thánh Phêrô đón 
tiếp nồng hậu. Thánh Phêrô đưa hai người đi coi nhà bếp khổng lồ, hồ bơi, phòng tắm hơi, sân chơi 
golf... Lóa mắt vì sự sang trọng của ngôi nhà, cụ ông hỏi thánh Phêrô. 
-Chúng tôi có phải trả tiền cho những thứ này không? 
-Tất cả đều miễn phí, đây là thiên đàng mà! 
Đến giờ ăn, thánh Phêrô đưa hai cụ đến môt phòng ăn sang trọng, thức ăn ê hề. Cụ ông hỏi: 
-Thưa Ngài, tất cả các món ăn này cũng miễn phí cả sao? 
-Tất nhiên! Cụ ông lại rụt rè hỏi tiếp: 
-Chúng tôi có thể ăn tùy thích, không phải lo ngại dư mỡ, đường, cholesterol chứ ạ? 
-Không, tôi đã bảo là cụ đang ở trên thiên đường cơ mà! Cụ có thể ăn uống no say tùy thích mà không 
sợ bị mập phì, đái đường hay nhồi máu cơ tim gì cả. Bỗng nhiên mặt cụ ông trở nên đỏ gay, quay sang 
cụ bà quát to: 
-Tất cả do lỗi của bà! Nếu bà không ép tôi phải ăn uống kiêng cữ và tập thể dục hàng ngày thì tôi đã 
lên đây sớm hơn mười năm rồi! Cái cõi mông lung đó đâu phải chỉ có thiên đường. Những nơi khác có 
vui như vậy không? 
 
Hai bợm nhậu ngồi bên chai rượu đã cạn quá nửa. Một ông hỏi. 
-Ông bạn nghĩ là có thế giới bên kia hay không? Ông bạn gục gặc đầu. 
-Có chứ! Mà chắc ở bển cũng vui vẻ lắm, nhậu nhẹt lu bù. 
-Sao ông biết? 
-Thì ông thấy đấy. Mấy chả đi có cha nào thèm quay về đâu! Dương sao âm vậy. Dân gian vẫn cứ tin 
như thế. Cái cõi đầy bí ẩn đó được hiểu như là một nối dài của cõi tạm này, cũng có cuộc sống và 
những cung cách sống cụ thể như nhau. Vậy nên mới có dịch vụ gửi UPS không thiếu thứ gì qua cõi 
mờ ảo đó. Nhà cửa, xe cộ, quần áo, nồi niêu soong chảo, vàng bạc, tiền đô giấy lớn 100.000, và cả... 
điện thoại di động nữa! Mấy bà thương chồng cũng không quên gửi những nàng hầu trắng trẻo xinh 
đẹp xuống cho các ông chồng bớt cô đơn. Dĩ nhiên, trước khi hóa vàng, mấy bà không quên rạch mặt, 
chọc mù mắt hình nhân để thỏa cơn ghen kéo dài qua hai cõi! 
 
Tin như thế bị coi là tin nhảm. Mê tín! Nhưng mâm cơm cúng ngày giỗ ngày tết chắc có ý nghĩa khác. 
Không ai nghĩ là người từ cõi kia về ăn như chúng ta ăn (cơm canh còn nguyên đó chứ có hụt đi chút 
nào đâu!) nhưng làn khói nhang ấm áp mời người quá cố về thụ lộc được hiểu như là một cách tưởng 
nhớ tới người thân đã bước sang cõi khác trước chúng ta. Tấm lòng thương tưởng của chúng ta thể 
hiện qua cách cúng những món ăn mà người thân quá cố ưa thích khi còn sinh tiền. 
 
Trong nghĩa trang, một ông dọn cơm canh cúng trên mộ vợ. Một ông người bản xứ thành kính đặt bó 
hoa trên ngôi mộ bên cạnh. Lễ bái, cầu kinh xong, ông bản xứ hỏi ông Việt Nam. 
 
-Bộ ông tin rằng vợ ông có thể về ăn được những thức ăn ông cúng như vậy chăng? 
Ông Việt Nam bình thản hỏi lại:  
-Bộ ông cũng tin rằng vợ ông có thể về ngửi được bó hoa ông đặt trên mộ kia chăng? 



-Chỉ một bước ngắn, chúng ta chuyển từ cõi này qua cõi khác. Ai cũng ngại ngần trước nhịp bước vô 
định này. Cõi tạm, cõi... khách sạn, chúng ta đã quen nếp sống. Cõi thực, cõi... nhà, chúng ta u u minh 
minh. Cái bước dùng dằng từ một chỗ đứng cân bằng trên mặt đất sang chỗ chênh vênh mây trời là cái 
bước mỗi con người phải trải qua. Cái điều chắc chắn sẽ xảy ra này chúng ta không muốn nghĩ tới. 
Càng thêm tuổi, chúng ta càng làm lơ không muốn nghĩ tới. Không nghĩ thì làm sao mà hiểu được. 
 
Thế giới có triệu điều không hiểu 
Càng hiểu không ra lúc cuối đời 
Chẳng sao khi đã nằm trong đất 
Đọc ở sao trời sẽ hiểu thôi.”  
(Mai Thảo – Cõi Tạm) 
 
Bởi thế nên, để kết thúc chuyện phiếm hơi dài hôm nay, cũng nên thêm đôi chút hương-vị hài nhưng 
vắn vỏi, hầu “kết cho có hậu” bằng câu kinh ngắn rằng: 
 
“Lạy Chúa,  
Xin ban cho con một bộ máy tiêu hoá thật tốt và cũng cho nó những vật liệu để nó tiêu hoá. 
Xin ban cho con một thân xác mạnh khỏe và biết cách tăng trưởng nó mỗi ngày. 
Xin ban cho con một linh hồn thánh thiện biết gìn giữ nó cho tốt đẹp, trong trắng trước Nhan Thánh Chúa.  
Cho nó không hoảng sợ trước tội lỗi nhưng biết cải thiện. 
Xin ban cho con một tinh thần vui tươi không buồn chán, rên rỉ, thở than và thở dài. 
Xin cho con coi nhẹ “cái tôi” nặng nề của con. 
Xin ban cho con một cảm quan hài hước, và cái duyên để cảm nhận một câu khôi hài. 
Từ đó con rút ra một niềm vui cho đời mình và chia sẻ cho anh chị em. Amen.” 
 
Cầu thế rồi, hẳn bạn và tôi, nay có thể chấm hết giòng chảy “vớ vẩn” để còn tiếp tục những tháng ngày sống 
hùng, sống mạnh với mọi người? Đó, là quyết-định của tôi và có thể cũng là của bạn, ở đây hôm nay? Vậy 
thì, ta cứ hiên ngang tiến bước về phía trước, không ngần ngại hát thêm câu chót như sau: 
 
“Hãy mang đi hồn tôi” 
một hồn đầy bóng tối 
một hồn đầy gió nổi 
một hồn đầy hương phai…” 
(Phạm Đình Chương – bđd)  
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Vẫn nhắn nhủ chính mình 
Và bạn hữu khắp nơi 
một ý-nguyện nhỏ    
rất không thôi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. “Quen nhau từ năm tháng rồi” 
Ngàn phương xa vời 

Anh đến nơi này 
để rồi quen nhau mãi mãi.” 

(Lê Dinh – Ngày ấy quen nhau) 
 

(1Th 4: 16-17) 
Quen nhau, đã từ lâu mà sao lại bảo “anh đến nơi này để rồi quen nhau mãi mãi”? Quen nhau mãi mãi, 
cũng không thể như đấng bậc vị vọng nọ, nại cớ quen nhau đã từ lâu bèn làm chuyện xằng bậy như 
bản tường trình từ nhà Đạo, viết như sau:  
 
“Mới đây Đức Tổng Giám Mục Wilson được coi là chức sắc cao cấp nhất trong Giáo Hội Công Giáo bị 
kết tội che dấu lạm dụng tình dục trẻ em. Qua một thông báo. Hội Đồng Giám Mục Úc cho biết: “Việc 
ngài quyết định từ chức đã đến sau khi tính chuyện tương lai tiếp theo sau việc ngài bị kết tội không 
báo cáo những trường hợp lạm dụng tình dục trẻ em xảy ra trong thập niên 1970”.  
 
Thông báo cho biết tiếp: “Trong khi thủ tục tư pháp tiếp tục, viêc từ chức của ĐTGM Wilson được coi là 
một chương mới trong câu chuyện đau lòng của những ai bị (cựu linh mục) Jim Fletcher xâm phạm tình 
dục mà cuộc sống đã bị hoàn toàn thay đổi. Quyết định này có thể mang lại đôi chút an ủi cho họ mặc 
dầu tất cả những đau khổ mà họ đã phải gánh chịu”. 
 
Thông báo còn cho biết thêm là “quyết định của ĐTGM Wilson có nghĩa là ngài không còn là TGM 
Adelaide nữa bởi vì có kéo dài thì cũng chỉ gây thêm đau khổ và phiền muộn cho nhiều người, đặc biệt 
là các nạn nhân còn sống và cũng cho tổng giáo phận Adelaide. Hồi tháng 5, Đức Tổng Giám Mục 
Wilson đã bị kết tội bao che lạm dụng tình dục và bị kết án 12 tháng quản thúc.  
 
Trong khi đó, qua một thông cáo báo chí của Tổng Gíáo Phận Adelaide, ĐTGM Wilson cho biết hy 
vọng và cầu nguyện rằng quyết định của ngài sẽ là một chất xúc tác hàn gắn đau khổ và phiền muộn. 
Ngài cho biết:  
 
“Vào ngày 20 tháng 7, tôi đã đệ trình đơn xin từ chức Tổng Giám Mục Adelaide lên ĐTC. Mặc dầu việc 
từ chức không được yêu cầu, thế nhưng tôi đã quyết định bởi vì càng ngày tôi càng quan tâm đến mức 
độ tổn hại mà việc tôi bị kết  tội mới đây gây ra cho cộng đoàn. Tôi từng có ý gia hạn quyết định này 
cho đến khi thủ tục khiếu nại hoàn tất.  
 
Thế nhưng, có quá nhiều đau khổ và phiện muộn nếu tôi tiếp tục duy trì vai trò Tổng Giám Mục 
Adelaide, đặc biệt đối với các nạn nhân của (cựu linh mục) Fletcher. (Vũ Nhuận chuyển ngữ từ 
abcnet.au) 
 
Quen nhau trong đời, quen cả những vấn đề được kể trong đời đi Đạo, nghe rất quen. Nghe quen 
quen, cón có truyện kể về các thiên thần hộ thủ, được giáo dân nọ đặt câu hỏi gửi đấng bậc nhà Đạo 
những câu tương tự như sau: 
 
“Thưa cha, 
Vẫn biết, Giáo hội từng dạy ta rất nhiều điều về các “thiên thần hộ thủ”. Thế nhưng, loài người chúng ta 
có thấy các vị ấy bao giờ đâu. Nếu vậy, lấy đâu là bằng chứng để ta tin là: các thiên thần ấy có thực. 
Xin cha giải thích cho con biết, kẻo không còn tin vào những gì được dạy dỗ từ lúc nhỏ.” (Câu hỏi của 
một bổn đạo người Úc không ghi tên)    
 
Ấy chết! Không ghi tên/tuổi hoặc gốc gác lai lịch, thì có ma nào biết được người ấy là người Úc, cơ 
chứ? Chẳng lẽ người Úc mình lại hay hỏi những câu vẩn vơ/lờ mờ như thế sao? Thôi thì, có hỏi sao 
thì cứ hỏi, rồi ra đấng bậc nhà mình vẫn vui lòng giải thích, để chính mình được vui, như sau: 
 
“Tôi e rằng phần lớn các giáo-hữu đều tin vào chuyện thiên-thần hộ-thủ từng giúp họ một số việc trong 
đời thật cũng khó thuyết phục được ai; chí ít là việc này lại dính đến chuyện các thiên thần vì đã đến 
cứu họ, nên không để cho tai nạn xảy đến hoặc trường hợp tìm ra đồ dùng đã mất hoặc nhớ lại vào 
phút chót những gì mình từng quên bẵng, và nhiều thứ khác. 
 
Lại có nhiều vị từng kinh-nghiệm về các sự việc khá ấn tượng. Như vừa rồi, có người đến kể cho tôi 
nghe câu chuyện một cụ bà nọ bị liệt đã té khỏi giường khi cụ ông ra khỏi nhà. Cụ không thể leo lên 



giường nằm trở lại được, bèn ngủ ngay trên sàn. Nhưng gặp lúc cụ ông đi làm về thấy vợ mình vẫn 
nằm yên trên giường ngủ. Cụ bà là người sùng kính hết sức mình vào các thiên thần hộ thủ gìn giữ cụ.  
 
Nhiều lúc, các thiên-thần cũng đã hiện ra với ai đó qua hình-thù người phàm. Đó là trường-hợp được 
tổng lãnh thiên thần Raphael kể lại trong Cựu Ước. Sách này cho biết thần-sứ Raphael đã hiện ra với 
người trẻ mang tên Tôbia và cùng với người này lập hành-trình rất dài và rồi kết thúc bằng sự kiện tốt 
đẹp. Cuối cùng thì, thần sứ Raphael mới bộc-lộ lai-lịch đích-thực của mình mà bảo rằng: ngài là thiên-
thần hộ -thủ. (X. Sách Tôbia 5: 4-5; 12: 15) 
 
Nhiều vị thánh cũng tuyên bố là: các ngài có kinh-nghiệm được các thiên-thần hộ-thủ gìn giữ suốt nhiều 
tháng ngày trong đời mình. Trong số các vị này, phải kể đến thánh Josemaria Escriva, người Tây Ban 
Nha. Thánh nhân đã kể câu chuyện từng xảy đến với ngài như sau:  
 
Năm ấy 1931, trong đợt sóng chống giáo sĩ ở nước này, trong lúc thánh-nhân đang đi bộ trên đường 
phố ở thủ đô Madrid thì có ba người trẻ tuổi sáp lại gần phía ông. Tức tốc, một trong ba gã ấy chạy ùa 
về phía thánh-nhân vội vàng kêu lớn tiếng:  
-Để tao bắt lấy nó.  
 
Lập tức, một đứa khác ngăn cản:  
-Không được thế. Ngươi đừng có đánh ông ta.  
 
Ngay sau đó, người trẻ ấy bèn gọi thánh Josemaria bằng những lời trêu chọc như sau:  
-Này, chú lừa con rất bé nhỏ.  
 
Đó là hình-tượng mà thánh-nhân nói về mình. Nhưng, những điều như thế, duy chỉ có mỗi ngài hoặc 
cha giải tội của ngài được biết mà thôi. Nên ngài biết chắc là kẻ dữ đã tìm cách đánh ngài và thiên-thần 
hộ-thủ đang đến cứu ngài. 
 
Ít năm gần đây, tôi có nghe kể lại câu truyện cô bé nọ có tham-dự buổi tình-nguyện do nhóm Opus Dei 
tổ-chức tại vùng Manchester City, thuộc nước Anh. Đêm tĩnh-nguyện hôm ấy, có chủ-đề về lòng sùng 
kính các thiên-thần hộ-thủ. Cô bé sau đó đã nói rằng: hiện giờ chẳng có ai còn tin vào các thiên-thần 
hộ-thủ mình nữa. 
 
Trên đường về nhà, cô bé phải lội bộ ngang qua một vùng tăm tối có cây phủ trùm, bỗng có một thanh-
niên người sạch sẽ sáng láng xuất hiện dưới ánh đèn lù mù, trước mặt cô. Đang suy tinh không biết có 
nên nhắm mắt rồi lầm lũi đi về phía trước hoặc rẽ sang đường khác cố tránh né. Khi đến gần, cô thấy 
người trẻ tuổi kia nhìn vào mặt cô; đổi lại, cô cũng nhìn vào mặt anh ta. May mắn thay, người trẻ ấy lại 
không sáp đến gần cô làm gì hết. 
 
Những ngày sau, cô mở báo ra đọc thấy có tin về một người con gái bị giết chết ở khu công viên vào 
cùng lúc đêm hôm ấy, và thủ-phạm đã bị bắt giữ. Cô đến đồn cảnh-sát hỏi thăm thì được tường-trình 
về những gì cô trải-nghiệm cùng buổi tối. Cô lân la và được phép hỏi chuyện thủ-phạm vụ giết người, 
thì được biết: thủ phạm lại chính là người trai trẻ từng đi ngang trước mặt. Đợi đến lúc hỏi rằng: tại sao 
lúc ấy hắn lại không tấn công cô thay vị một phụ nữ khác, thì anh ta bảo: “Lúc ấy có hai người con trai 
mạnh khỏe đã hộ-tống cô, nên hắn ta không làm hại cô được… 
 
Một ví-dụ khác, được các đài phát thanh thời ấy nói nhiều về đám thủy quân lục chiến quan-tâm nhiều 
trong thời chiến ở Triều Tiên. Rõ ràng, câu chuyện thật được anh lính chiến tên gọi là Micae từng kể lại, 
là: anh được cha mẹ dạy mỗi ngày cứ sáng sáng phải đọc kinh xin cùng thánh Micae Tổng lãnh Thiên 
Thần gìn giữ anh bằng những câu kinh như:  
 

“Lạy Tổng lãnh Thiên thần Micae,  
xin thánh-nhân giữ gìn hộ thủ con vào mọi lúc.”  

 
Anh vẫn nguyện kinh như thế mỗi ngày, chẳng hề quên. Một hôm, trong buổi tuần-tra/do thám vào mùa 
đông lạnh giá ở Hàn Quốc, bất chợt anh thấy mình đang ở cạnh một người lính chiến thuộc loại to lớn, 
rất vĩ đại chưa từng gặp, nhưng đã nói với anh rằng: Anh ta tên Micae và anh còn nói thêm: “có lẽ 
chúng ta sẽ gặp rắc rối, chợt đến trước mắt… 
 
Thế rồi, trời bắt đầu có tuyết càng ngày càng nặng hạt. Nhưng, người lính nọ lại quả quyết: chẳng mấy 
chốc, mọi nguy hiểm rồi cũng chấm dứt. Và, quả như lời anh nói, cơn tuyết đổ đã ngừng hẳn. Sau đó, 



hai người lại xa cách không còn dịp làm việc chung với nhau nữa, tuy thời-điểm tuần-tra vẫn tiếp-tục 
diễn-tiến. 
 
Ít lâu sau, lại có sự kiện nhóm của hai anh đi tuần-tra bèn gặp phải 7 người lính chiến thuộc đám địch 
thù xuất hiện tay lăm lăm mấy cây súng máy chĩa vào người cả hai anh. Bỗng anh bạn bèn hét lớn 
tiếng mấy câu:  
 

“Ngồi sụp xuống, Micae!  
Sụp xuống mau đí!”  

 
Và, cả hai đều nằm rạp xuống đất, tức thì có lằn đạn bay vụt trên đầu cả hai người. Anh thấy một 
Micae lực lưỡng vẫn đứng yên không động đậy, dù chẳng có ai ở đó tong quãng không hôm ấy. Micae 
lực lưỡng bèn nhảy chồm kéo anh nằm rạp xuống, nhưng chính anh ta lại bị đạn ghim vào trước ngực. 
Anh vẫn thấy Micae lực lưỡng yên hàn đứng sừng sững, chung quanh có lằn ánh sánh bao bọc tay anh 
cầm lưỡi kiếm sáng quắc, rồi biến mất.  
 
Thế rồi, anh lấy lại bình tĩnh trở về với thực-tại khi đám tuần-tra đến gần về phía anh đang nằm. Anh 
bèn hỏi đồng bạn là Micae người bạn lực-lưỡng khỏe mạnh kia đang ở đâu? Thì các bạn đều trả lời:  
 

“Bọn tôi đâu thấy có Micae nào lại gần anh đâu!  
Vả lại, trong tiểu đội của mình, duy nhất chỏi có anh tên là Micae mà thôi.”  

 
Rồi họ hỏi làm thế nào mà có thể bắn hạ được địch quân đông hơn anh thế? Anh bèn nói: bọn tôi có 
làm được tích sự gì đâu. Quả thật, cây súng máy của anh không hề nhả mất viên đạn nào hết. Nhưng 
bảy tay quân thù kia đều chết dưới lằn gươm sắc bén, chứ không phải sung đạn.  
 
Tựu trung, câu truyện muốn minh-chứng rằng: Thiên-thần hộ-thủ quả có thật.” (X. Lm John Flader, Are 
guardian angels real? The Catholic Weekly 04/01/2015, tr. 22) 
 
Có những truyện kể trong đời, tưởng chừng nghe rất quen, có khi quen đến độ “nằm lòng” lại vẫn là 
những câu truyện được kể như sau: 
 
“Sau tuổi 50, tôi hiểu ra rằng, cuộc đời muốn hạnh phúc chính là làm được 6 chữ này 
Thế là sau tuổi 50, tôi đã hiểu được rằng, thế giới thật rộng lớn, mà bản thân mình lại rất bé nhỏ, có 
những sự tình không cần phải xem nó nặng đến như vậy. Bản thân chúng ta vốn đã rất khổ, rất mệt, 
không cần cứ mãi chỉ trích lẫn nhau… 
 
Con người ta, cả một đời đều đang bận rộn, mệt mỏi, bôn ba. Dù cho vất vả bao nhiêu, sau cùng vẫn 
có rất nhiều việc không thể hoàn thành được. Con người ta, cả một đời đều đang tằn tiện, tích cóp, 
dành dụm; sau cùng dù cho dè sẻn bao nhiêu, tiền bạc vẫn không bao giờ thấy đủ. Con người ta, cả 
một đời đều đang chịu đựng, nhường nhịn, sợ hãi; nhưng dù cho cẩn thận thế nào, ta vẫn đắc tội với 
không ít người. 
 
Một đời chúng ta đều đang đọc, đang viết, đang cảm ngộ; nhưng dù có thông minh bao nhiêu, vẫn phải 
đối diện với không ít lần thua thiệt. Con người, cả một đời đều đang tỉnh táo, dù cho bình tĩnh bao 
nhiêu, cơ trí bao nhiêu; sau cùng vẫn không tránh khỏi những điều tiếc nuối. 
 
Thế là sau tuổi 50, tôi đã hiểu được rằng, thế giới thật rộng lớn, mà bản thân mình lại rất bé nhỏ, có 
những sự tình không cần phải xem nó nặng đến như vậy. Bản thân chúng ta vốn đã rất khổ, rất mệt, 
không cần cứ mãi chỉ trích bản thân. Đời người vốn không phải mọi chuyện đều luôn như ý, cớ chi phải 
cưỡng ép bản thân. Đã cố gắng hết mình rồi, dù cho kết quả thế nào cũng đều được cả. Chuyện nơi 
thế gian, không ai nắm chắc được vĩnh hằng. 
 
Đời người vốn không phải mọi chuyện đều luôn như ý, cớ chi phải cưỡng ép bản thân.  
 
Thế là sau tuổi 50, tôi hiểu được rằng: Đời người thật quá ngắn ngủi, không cần thiết phải tính toán quá 
chi li. Những việc không hiểu được, thế thì không cần phải hiểu; có những người không phỏng đoán 
được, thì không cần phải phỏng đoán; có những lý lẽ nghĩ không thông, thì không cần phải nghĩ ngợi 
thêm nữa. Những việc không vui trước đây, hãy đem nó cất giữ ở một góc xó không có ai. 
 



Vậy nên, tự nhắc nhở bản thân mình: Tôi có thể không được hoàn mỹ, nhưng nhất định phải chân thực, 
tôi có thể không giàu có, nhưng nhất định phải vui vẻ! 
 
Thế là sau tuổi 50, tôi hiểu được rằng: cuộc sống, sẽ không vì những lời oán trách của bạn mà thay đổi; 
đời người, sẽ không bởi bạn phiền muộn mà đổi khác. Dù bạn oán trách hay không, cuộc sống vẫn sẽ y 
như vậy; dù bạn có buồn hay không, đời người cũng sẽ y như thế. Oán trách nhiều, buồn phiền vẫn là 
bản thân; thương cảm nhiều, khổ não vẫn là chính mình. 
 
Bạn khóc, cuộc đời sẽ không bởi vậy mà chảy nước mắt vì bạn; bạn khổ, cuộc đời sẽ không bởi vậy mà 
thêm phiền não. 
 
Là con người, đâu có chuyện vạn sự đều luôn như ý, mọi việc đều luôn thuận tâm. 
Trong công việc, đâu có chuyện vạn sự đều viên mãn, mọi việc đều không chút tiếc nuối. 
Nếu đã như vậy, sao ta lại không mỉm cười? Nếu đã như vậy, hà tất phải phiền muộn lo âu? 
Người sống ở đời, vui vẻ là một đời, sầu khổ cũng là một đời, vậy sao ta không vui sống cho đến cuối 
cuộc đời này? 
 
Thế là sau tuổi 50, tôi đã hiểu được rằng: Đừng làm khó bản thân, một người, long đong khổ sở sống ở 
thế gian này, đừng bởi những người mình không thích mà đánh mất niềm vui, đừng bởi những người 
chỉ vụt thoáng qua trong sinh mệnh đó mà lưu luyến không thôi, cũng không cần phiền não với từng 
áng mây thoảng qua. 
 
Hãy sống vì bản thân, dù cuộc sống cho ta điều gì, đều thản nhiên vui vẻ đón nhận, đây mới là thái độ 
sống tốt nhất! 
 
Đừng làm khó bản thân, cũng đừng bắt chước người khác, hãy là chính bản thân mình, đi tốt con 
đường mà mình đã chọn, làm tốt những việc trong phận của mình, sống cuộc sống mà mình mong 
muốn. 
Người sống ở đời, vui vẻ là một đời, sầu khổ cũng là một đời, vậy sao ta không vui sống cho đến cuối 
cuộc đời này? 
 
Thế là sau tuổi 50, tôi hiểu được rằng: Với những gì bản thân không với tới được, không cần phải mong 
muốn thái quá, hãy để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Lòng mệt mỏi rồi, hãy nghe vài bản nhạc hay; 
trong lòng có chuyện sầu não, hãy thổ lộ với người bạn yêu thương. Mệt mỏi rồi, hãy pha cho mình một 
ấm trà, tìm một nơi yên tĩnh, nhắm mắt nghỉ ngơi. 
 
Những lúc buồn phiền, tìm kiếm niềm vui, đừng đánh mất hạnh phúc. Những lúc bận rộn, hãy tranh thủ 
thời gian nghỉ ngơi, đừng đánh mất sức khỏe. Những lúc mệt mỏi, hãy ngừng tay lại, chớ để đánh mất 
niềm vui. 
 
Thế là sau tuổi 50, tôi đã hiểu được: Đừng làm khổ bản thân, đời người chỉ mấy chục năm ngắn ngủi, 
bôn ba cũng được, lăn lộn cũng được, đều chỉ là nháy mắt. Không chỉ trích, không oán trách, cho bản 
thân một phần lạc quan, một phần bình hòa. Không cưỡng cầu, không mong mỏi thái quá, cho bản 
thân một phần tâm trạng thản nhiên, một phần tâm thái điềm tĩnh. Không so đo, không tính toán, giữ lại 
một phần tình cảm chân thành nhất trong tâm. 
 
Không hâm mộ vầng hào quang của người khác, không chê trách thói đời nóng lạnh, cất những bước 
chân tự tin, kiên định với sự lựa chọn của riêng mình. Lấy tâm thái lạc quan mà sống tuổi già tốt đẹp 
nhất của mình! 
 
Cuối cùng, sau tuổi 50, chúng ta hãy ghi nhớ rằng cách sống tốt nhất chính là 6 chữ: Nghĩ thông, nhìn 
thoáng và buông bỏ! 
 
Truyện kể về đời người sau tuổi 50, vẫn là những chuyện nghe khá quen, thế nhưng người nghe ít khi 
chịu cho đó là sự thật. Bởi thế nên, có nhiều chuyện trong đời, cứ tưởng là sự thật được mọi người 
chấp-nhận, nhưng sự thật lại rất khác.  
 
Thế đó, là đôi giòng chảy kể lể ở “Chuyện Phiếm Đạo Đời” rất quen quen, nay đưa ra để bà con ta, lấy 
làm đầu để để suy-tư. Suy tư đâu đấy rồi, nay xin mời bà con mình lại hát thêm vài ba đoạn ở trên để 
kết-thúc rồi còn đi vào thực-tế cuộc mà sống thự và sống với bà con, anh em như sau: 
 



“Quen nhau từ năm tháng rồi 
Ngàn phương xa vời 
Anh đến nơi này  
để rồi quen nhau mãi mãi...” 
 
Và, thêm câu điệp khúc cứ hát mãi rằng: 
 
“Quen nhau qua đáy mắt 
Duyên tình người em gái 
Ngày nào vừa quen nhau 
Nay đã mến thương nhau 
 
Giờ này người em tôi 
Hoa thắm lên môi hồng 
Bên câu chuyện nồng ước mộng chung.” 
(Lê Dinh – bđd) 
 
Thế đó, là vài ba đề-nghị nhỏ làm kết-luận cho chuyện phiếm đạo đời cộng với lời đấng thánh hiền, 
từng bảo ban, nhắn nhủ rằng: 
 
“Vì khi hiệu lệnh ban ra,  
khi tiếng tổng lãnh thiên thần  
và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên,  
thì chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống,  
và những người đã chết trong Đức Kitô  
sẽ sống lại trước tiên;  
rồi đến chúng ta, là những người đang sống,  
những người còn lại,  
chúng ta sẽ được đem đi trên đám mây cùng với họ,  
để nghênh đón Chúa trên không trung.  
Như thế, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi.” 
(1Th 4: 16-17)  
 
Nói cho cùng, đã có Tổng Lãnh Thiên Thần hộ-thủ rồi, thì ai trong chúng ta còn lý-do nào nữa, mà lo-
ngại? Thế đó, vẫn là lời nhắn gửi đến bạn bè, người thân, hôm nay và mai ngày ở huyện nhà. 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Và những câu chuyện phiếm 
Nghe quen quen 
Nên cũng thấy khó 
Mà nghĩ tiếp 
Cho mình và cho người 
ở trong đời.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. “Khói mây chiều buồn vương theo gió” 

Sáo êm ru hiu hắt lời thơ  
Lòng lắng trôi theo nguồn say mơ  

Khúc mơ hồ vương vương lưu luyến  
Mơ đến ngày đầy ánh huy hoàng  

Lòng ơi dứt đi đường tơ.” 
(Văn Thủy – Dứt Đường Tơ) 

 
(Sách Giảng Viên 5: 5-6) 
“Dứt đường tơ”, là dứt những gì đây? Dứt tình? Dứt bạn? Hoặc dứt “mối hoài mong” với “đàn lẻ cung”, “máu 
anh hùng” cùng nỗi buồn trước gió và theo gió, có cả tôi, không? 

Thôi thì, có dứt gì thì dứt xin cũng đừng dứt mối bang giao thân tình của bạn Đạo ở khắp nơi. Vâng. 
Dứt gì thì dứt, cũng xin đừng dứt tâm tình thân thương, “rung chí tơ lòng” như câu hát tiếp tục ở bên 
dưới:     

“Rung chi tơ lòng  
Ðầy vơi cung oán mơ mộng  
Buồn theo tiếng gió vấn vương qua cành lá  
Duyên tơ lỡ làng  
Sầu vương theo khúc bẽ bàng  
Ðìu hiu lướt êm trên hàng tơ liễu xanh.” 
(Văn Thủy – bđd)  

 
Và cứ thế, giòng chảy “u huyền” của con suối cùng với ánh vàng “lấp lánh” trong không gian, như sau 
đây:  

 
“Suối u huyền trầm lan trong gió  
Quyến trăng thanh lấp lánh vàng tơ  
Hờn chiến chinh vang lừng không gian  
Nhớ chăng lòng quê hương nguy biến  
Mau đứng lên chào đón thanh bình  
Lòng ơi dứt đi đường tơ ...”  
(Văn Thủy – bđd) 

 
Và, tất cả vẫn cứ êm đềm một giòng chảy đầy những truyện để kể, như sau: 
 

“Ngày xưa, các cố Đạo người phương Tây sang Việt Nam để truyền giảng bằng tiếng Việt mình. 
Vì thế nên, tiếng Việt của các ngài không trơn tru thông thạo như ta tưởng, nên nhiều lúc gây 
hiểu lầm thật không ít. Chuyện hiểu lầm dẫy đầy những điều buồn, vui lẫn lộn khiến có người 
cười ra nước mắt. 

 
Đặc biệt là câu chuyện mà mọi người đều nghe kể nhiều nhất như câu chuyện dưới đây: 
 
Có chàng thanh niên nọ, vẫn quen lui tới tòa giải tội để xin cố Tây ban phép lành cho mình được 
yên ổn. Có lần vào tòa cáo giải, anh xưng thú cùng vị cố Đạo những câu đại loại như: 
 
-Thưa cha, con đã có và được hai con nhỏ dễ thương đề huề, thế mà con vẫn còn bê tha phạm 
cái tội tày trời ghê lắm cơ cha ạ! 
 
Cha đạo nghe thế cũng có hiểu nhưng chẳng đoán ra tội của anh lớn lao đến cỡ nào, bèn nói: 
-Chúa Trời lòng lành vô cùng, con cứ thẳng thắn xưng các tội con mắc phải dù lớn đến đâu 
cũng được tha. 
Thanh niên bèn nhanh nhẹn thưa: 
-Dạ thưa cha, con có vợ rồi nhưng chứng nào tật ấy vẫn không chừa được cái tội có mèo nữa 
đó, thưa cha. 
Cha Đạo bèn nói: 
-Gì chứ mèo thì cha đây cũng có, nào đã sao!” (Truyện kể để cho vui mà thôi). 
 



Nói về tội và lỗi hoặc các sai phạm lớn/nhỏ, nhiều vị lại cứ liên-tưởng đến những “quấy quả” mà 
người đời thường vướng mắc. Có thứ nặng, có thứ cũng chả ra làm sao. Đôi khi còn là  cớ sự để 
người đời làm nên chuyện này chuyện nọ khá tốt đẹp. 
 
Đó là trường hợp của nhạc sĩ tên tuổi thật nổi cộm là danh-nhạc Beethoven vì mắc phải sự cố, lỗi 
phạm này/nọ nhưng lỗi ấy lại đã trở thành đặc-trưng quí hiếm, như tác giả Scott Dave kể như sau: 
 

“Không có gì phải chối cãi hết. Nhất định, phần cuối bản Giao-Hưởng-Khúc số 9 của Beethoven 
từng chứa-đựng một trong các giai-điệu tuyệt vời xưa nay chưa ai viết được như thế. Bởi, lần 
trình-diễn đầu năm 1824, đoản khúc “Ode to Joy” (tức: Bản Tụng Ca Vui Mừng) lâu nay được 
hát theo cung-cách khiến ta không tài nào kết thúc trọn-vẹn vừa bày tỏ sự tôn-kính, vừa khai-
thác hiện-tượng rất thực chí ít là khi “Bức Tường Ô Nhục” ở Bá Linh” được người Đức sử-dụng 
để quảng-bá một cách hoành-tráng, rất se sua…  

 
Phần cuối Giao Hưởng Khúc này, lại đã phối-hợp hài-hòa cả chất giọng lẫn âm-nhạc thượng-
thừa dựa trên bài thơ rất hay của thi sĩ Friedrich Schiller viết hồi 1786 để ca tụng chủ-đề nhân-
vị. Nhạc-sĩ Beethoven lúc đầu chỉ muốn khai thác ý-tưởng làm nền cho lối hòa-âm soạn hồi cuối 
thế kỷ thứ 20. Và nhờ khi ấy, Hoàng Đế Napolêon lại thích nghe các loại nhạc như thế, nên ông 
bị cuốn hút bởi sắc-thái cách-mạng ẩn-tàng dưới bài thơ này.  

 
Thật ra thì, Giao Hưởng Khúc số 9 vẫn không là công-trình do ông thực-hiện vào thời trẻ; đúng 
hơn, đó là công-trình ông thực hiện 12 năm sau khi cho ra Giao-hưởng khúc 7 và 8, tức: ba năm 
trước khi ông mất. Đó, là lúc ông phải phấn-đấu cho sự sống còn của chính ông. Nói khác đi, 
một số nhạc-phẩm do ông soạn tuyệt-vời như thế, mà cũng có người ngờ-vực công-trạng của 
riêng ông, nhất là lúc ông phải trải qua một cãi-tranh luật-pháp rất khổ sở để được quyền giám 
hộ đứa cháu của ông. Tóm lại, có lúc ông cũng ngờ-vực cả giai-đoạn được coi là nổi đình đám 
của chính ông đã đến hồi tận-tuyệt. 

 
Vậy thì, tại sao nhạc sĩ Beethoven lại chọn viết lên nhạc bản này cơ chứ? Phải chăng đây là 
cách giúp ông có quyết-định đúng đắn, tức: đưa ra dấu-hiệu hòa-giải đậm sâu? Hoặc, ông có 
toan tính chuyển-tải thông-điệp nào đó chăng nếu không muốn để nó rơi vào một thứ thất-bại 
âm-nhạc?…” (X. Scott Dave, How Beethoven’s ‘mistake’ became one of our most famous 
tunes?)   

 
Từ một nhận-định về một sai-chậy của Beethoven, nay ta thử xem nhà Đạo mình có mắc phải sai sót, 
lầm lỡ gì không? Có hay không, thiết tưởng nhà Đạo mình chẳng bao giờ huỵch-toẹt nói cho rõ. Gì 
cũng vậy, chuyện đúng/sai – sai/đúng là tuỳ người đứng từ góc cạnh nào đó mà nhìn. Đúng/sai – Sai 
hay đúng, cũng còn tùy lập-trường của đấng bậc chủ quản cộng-đoàn minh sống, như câu chuyện về 
“ghi nhận” ở bên dưới: 
 

Ghi nhận, là ghi chép và tiếp-nhận mỗi thế này: 
 
“Tháng 8 năm 2018 vừa qua, Đức TGm Carlo Maria Vigano, một nhà ngoại-giao cao-cấp của 
Tòa thánh đã đưa ra một bức thư ngỏ bảo rằng: Trong thư tố-cáo là Đức Giáo Hoàng Phanxicô 
đã toa rập trong việc bảo-vệ cựu Hồng y McCarrick, là nghi-phạm đã sử dụng chức-năng và uy-
quyền của mình để xâm-phạm tình-dục với chủng-sinh/linh-mục ở dưới trướng.  

 
Các bí-mật mà vị Hồng y này từng giấu-diếm bị đưa ra trước công-luận sau khi cụ bị cáo-buộc 
là từng xâm-phạm tiết-dục đám trẻ ở New York cách nay chừng 40 năm. Khi  đã làm thế, vị này 
còn kết luận bảo rằng: “Đức Phanxicô chắc hẳn là người đầu tiên tạo gương sáng cho Hồng y, 
Giám mục nào từng bao che hành-động phạm-pháp của ngài McCarrick rồi từ-nhiệm, và khi ấy 
lại mang các bí-ẩn đi theo mình. 

 
Cho đến nay, Tòa thánh La Mã vẫn chưa có đáp-từ nào gửi Tổng Giám mục Vigano, dù các lời 
cáo-buộc được trưng-dẫn cho mọi người trong ngoài Giáo-hội thấy rõ. Cuối cùng thì, vị trưởng 
lão Thánh Bộ Giám-mục là Hồng y Marc Ouellet, lại cũng đưa ra lời cáo-buộc khác cũng ghê 
rợn như sau: 

 
Đức Hồng y Marc Ouellet còn viết thêm: “Vị-thế của ngài hiện xem ra cũng khó hiểu và tệ hại 
không kém. Tôi xét thấy chuyện ấy cũng sai sót khiến ngài mới lợi-dụng tai tiếng ghê rợn này ở 



Hoa Kỳ để giáng một đòn vô tiền khoáng hậu lại không xứng-hợp ngõ hầu chối bỏ quyền-uy 
luân-lý của cấp trên của ngài, là Đức Giáo Tông. 

 
Đức Hồng y Marc Ouellet còn nói ngài đã tái xét tài-liệu tại thánh-bộ của ông. Đồng thời, được 
trang-bị bằng các hồ sơ cũng như bộ nhớ tư riêng của mình, ông đã đáp-trả một số cáo buộc 
của Hồng y Viganô bằng cách bảo rằng: ông đã có buổi hội-kiến ngắn với Đức Giáo Hoàng vào 
ngày 23 tháng Sáu 2013, không lâu sau khi ngài đắc cử ngôi vị Giáo hoàng. Ông cũng đã báo 
trước với ngài về quá-khứ khá tồi-tệ của cựu Hồng y McCarrick, nhưng Đức Thánh Cha chẳng 
nói năng gì… 

 
Đức Hồng y Marc Ouellet lại cũng quả quyết: Hồng y McCarick chưa bao giờ bị Đức Bênêđíchtô 
16 cấm-vận bao giờ hết. Thành thử, điều trớ trêu là ở chỗ: lời lẽ mâu-thuẫn đây, lại là giả-thuyết 
do Hồng y Viganô đưa ra, bởi lẽ theo như Hồng y Viganô thì Đức Phanxicô đã thực sự gỡ bỏ 
lệnh cấm-đoán trên do vị tiền-nhiệm của ngài là Đức Bênêđíchtô 16 đề-xướng… 

 
Đức Hồng y Marc Ouelett lại cứ bảo: thay vào đó, sau khi xem xét hồ sơ sự việc, Đức McCarrick 
chỉ được bảo là ngài phải “tuân theo một số điều kiện và giới hạn do có sự đồn đoán về các 
hành-xử của ông ta, trong quá khứ mà thôi. Và, vào lúc ấy, không có bằng chứng nào cho thấy 
ngài có đời sống song đôi nào hết… 

 
Nói cho cùng, Đức Hồng y Viganô cũng đã tô vẽ vài lớp sơn từng phết lên người Hồng y 
McCarrick như một vị cố-vấn đáng tin cậy đối với Đức Phanxicô tức: ngài có ảnh-hưởng rất lớn 
trên Đức Giáo Hoàng trong việc bổ-nhiểm các Giám mục người Mỹ…” (Michael Cook, Canadian 
Cardinal defends Pope against cover-up claims, MercatornNet 08/10/2018)  

 
Thế đấy, sai phạm và lầm lỡ trong Giáo hội Công giáo, là như thế. Trích-dẫn những lời nặng/nhẹ ở 
đây, không để chỉ trích hoặc dẫn-nhập lập-trường lành thánh của Tòa thánh cũng rất lành và rất thánh, 
một cơ-quan Giáo-hội luôn coi mình bao giờ đúng, vì “vô ngộ”.  
 
Có trích dẫn ở đây đó hoặc đâu đó, cũng chỉ để nói lên có mỗi điều, rằng: là con người, thế nào cũng 
có lúc ta vướng phải những sai lầm, sai sót hoặc sai phạm, dù không lớn. 
 
Trích dẫn đây, còn để nhắc nhớ lời thánh hiền từng bảo ban như sau: 
 

“Chớ để cho miệng lưỡi bạn làm bạn mắc tội,  
đừng nói trước mặt vị sứ giả:  
Đó là tội phạm vì nhẹ dạ thôi!  
Tại sao Thiên Chúa lại phẫn nộ  
vì lời bạn nói mà phá huỷ công việc do tay bạn làm ra? 
Quả thật, mơ mộng lắm thì nói nhiều, và nói toàn chuyện phù phiếm.” 
(Sách Giảng viên 5: 5-6) 

 
Cuối cùng thì, có trích dẫn hoặc viết cho nhiều những điều như thế, cũng chỉ để nói lên một hay nhiều 
điều khá lôi cuốn, hầu giúp nhau sống mạnh, sống vững trong tình Chúa thương mọi người. Đó, cũng 
là đôi điểu để bạn và tôi, ta cứ phiếm hoài, phiếm mãi rất khôn nguôi rồi thôi.  
 
Và sau hết, để làm nhẹ tình-tiết của bài phiếm, tưởng cũng nên mời bạn và mời tôi, ta đi vào vùng trời 
truyện kể mà “tìm cho ra” đôi ba giòng chảy cũng rất kể khá “hư cấu” hầu tiếp chuyện mọi người cho 
vui, như sau: 
 
“Truyện rằng: 
Có vị linh mục già ở giáo xứ nọ chết đã lâu nhưng chưa được vào cửa thiên-đường vì thánh Phêrô bắt 
đợi ở cửa, chờ đến lượt. Một ngày nọ, có ‘ma sơ’ khi trước từng giúp việc cho linh mục cũng chết đi và 
khi đến cửa thiên đường, ‘ma sơ’ gặp lại vị linh-mục bèn hỏi: 
-Ủa Cha chết lâu rồi sao ngài còn đứng ở đây làm gì? 
Linh mục nọ bèn trả lời: 
-Ấy, thánh Phêrô bảo: tôi phải đợi ở đây! 
 
‘Ma sơ’ liền dẫn vị linh-mục ra ngoài và đưa cho ngài một cái bao, rồi bảo: 



-Sao Cha dở thế, hễ gặp chuyện rắc rối là phải gặp các sơ để các chị chỉ cách cho mà xử thế. Thôi bây 
giờ, Cha cứ cầm cái bao này mà vào cửa thiên đường. Và giả như thánh Phêrô có chặn lại, thì Cha cứ 
việc biếu tặng ngài cái bao này, là xong.  
Nghe lời ‘ma sơ’, vị linh-mục bèn dõng dạc bước thẳng vào cửa thiên đường, thánh Phêrô thấy vậy bèn 
chặn lại, hỏi: 
-Này Cha, sao Cha lại đi thẳng vào cửa như thế đâu có được! 
 
Vị linh mục già bèn theo lời ‘ma sơ’ liền mở bao đưa cho thánh Phêrô xem. Ngay tức thì, thánh Phêrô 
bèn niềm nở cầm tay vị linh mục già kéo vào trong rồi nói: 
-Thôi được. Cha vào nhanh đi cho, đừng đứng đây hoài thật phiền phức cho tôi đấy.   
Vào trong, vị linh mục già mới hỏi ‘ma sơ’ một câu khác: 
-Này ma sơ, cái gì ở trong bao mà sao linh-thiêng hiệu nghiệm thế? 
Ma sơ cười nhẹ và nói nhỏ vào tai vị linh-mục già: 
-Chẳng có gì đâu thưa Cha, chỉ là con gà cồ thôi!?!” (Truyện kể nhẹ không ai nhận là tác giả) 
   
Thế nghĩa là, có sai sót hay sai lầm, là có cách chỉnh-sửa dù lớn nhỏ. Và, sai lầm ở chuyện phiếm Đạo 
đời hôm nay chỉ là sai sót rất không lớn. Sai lầm hay sai sót ở đời, vẫn là chuyện “nhỏ như con thỏ”, 
mà thôi.  
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Vẫn muốn phiếm rất nhiều điều  
để mua vui cũng được một vài phút giây 
mà thôi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. “Biết bao nhiêu điều tôi muốn nói” 
Nhưng cũng vậy mà thôi 

Nhưng cũng vậy mà thôi.” 
(Mai Anh Việt - Những điều tôi muốn nói với em) 

 
(1Phêrô 1: 14-15)  
“Cũng vậy mà thôi”, phải chăng đây là lời quả quyết như đinh đóng cột? Thứ đinh đóng cột, thật khó 
gỡ. Huống hồ là “những điều tôi muốn nói”, nhưng không thành lời.   
 
Ở nhiều nơi, kể cả nhà Đạo, lại cũng có những sự-kiện qua đó nói lên một “tự sự” đã trở thành như 
“đinh đóng cột”, một khi đã thốt nên thành lời. Những lời được diễn tả ở thi-ca/âm nhạc có những tình 
tự kết thêm sau đây: 
 
“Rồi tôi sẽ qua đời.  
Rồi em cũng quên lời.  
Có bao nhiêu lần tay vuốt mắt.  
Nghe thấy tận lòng đau.  
Nghe thấy tận lòng đau.  
Vì em đã qua cầu.  
Còn tôi thức đêm sâu.  
Những điều tôi muốn nói với em.  
không gần như Sao với Đêm.  
Không xa như vạt nắng bên thềm.  
mà nằm giữa con tim.  
Những điều tôi muốn nói đã quên,  
Như tình yêu không có tên.  
Sẽ một lần tôi đứng bên bờ vực.  
hoang mang bối rối không thật không hư.  
Biết bao nhiêu điều tôi lỡ nói.  
Thôi chớ ngại mà chi, chớ ngại mà chi.  
Vì sông rẽ đôi giòng.  
Sầu dâng sóng trong lòng.  
Hãy nâng niu tình ta ốm yếu.  
Cho đến tận đời sau, cho đến tận đời sau.  
Ngày vui nối đêm buồn.  
Hồn ta vẫn mưa tuôn.   
(Mai Anh Việt - bđd)  
 
Cuối cùng thì, “ngày vui nối đêm buồn” hiển nhiên là “hồn ta vẫn mưa tuôn”. Vâng. Hôm nay đây, mưa 
vẫn cứ tuôn, cứ đổ ở cuối chân trời nơi có giòng thi-ca, âm-nhạc; có cả những câu truyện kể rất đáng 
nể, để mọi người trong ta luôn tìm đến mà cảm kích. Những truyện để kể cho nhau nghe sau nhiều 
tháng ngày có những “ngày vui nối đêm buồn”, rất “mưa tuôn”. Và, cả đến “sầu dâng sóng trong lòng”, 
“mãi tận đời sau”, nữa đấy em. 
 
Vâng. Đời người còn lắm truyện kể mới nghe qua đã thấy sầu buồn/lẻ bóng, rất như sau: 
 

“Truyện rằng: 
“Có một vị tiểu hòa thượng phụ trách quét dọn lá rụng trong chùa, mỗi ngày phải cần rất nhiều 
thời gian mới có thể quét xong. Một người nói với anh ta: “Ngươi hãy rung cái cây thật mạnh cho 
lá rụng xuống rồi hãy quét, như vậy ngày mai sẽ không phải quét nữa!”. Tiểu hòa thường nghe 
vậy thấy cũng có lý, liền cao hứng làm theo, nhưng ngày hôm sau lá lại vẫn rụng khắp sân chùa 
như cũ. Mặc cho người này hôm nay ra sức rung mạnh cây, ngày mai lá vẫn lại rụng xuống như 
vậy. 

 
Mọi việc đều không thể nóng lòng làm cho xong, làm tốt việc của ngày hôm nay, chính là có 
trách nhiệm với cuộc sống của mình vậy.” (Truyện kể trích thuật từ nhiều trang mạng, không đề 
tên).  

 
Thật ra thì, kể những câu truyện nói lên ý-nghĩa của “ngày vui nối đêm buồn” vẫn kéo theo nhiều chuỗi 
ngày dài cuộc đời người, trong đó mọi người đều mang mặc ít/nhiều tình thương yêu, ta trao cho nhau.  
 



Tình yêu ấy, có thể là “tình vui” hoặc “hận sầu” tùy hoàn cảnh của mỗi người và mọi người. Còn tình-tự 
đây, lại là đề-tài nóng bỏng ở con người được diễn tả suốt, không khi nào cạn kiệt hoặc lấm tấm vài nỗi 
đau. Tình vui hay sầu buồn, vẫn là những tình-tự được các đấng bậc nhà Đạo khắp nơi diễn tả qua 
trang giấy mà ta có gọi là những “bài suy niệm”/nhận định trải dài nhiều cây số, rất như sau: 
 

“Cuộc đời đâu chỉ mỗi vậy. Lại nữa, nếu người hỏi từng bôn ba sinh sống ở nơi có nền văn hoá 
đặt nặng trên lề luật và cấm kỵ, tưởng cũng nên có cái gì đó giúp người ấy trong cuộc lựa chọn 
thoả đáng ngõ hầu đưa thương yêu vào vị trí ưu tiên cao nhất.  

 
Và, khi người người tìm đặt ưu tiên cao nhất, thiết tưởng việc ấy sẽ là tình thương yêu, thôi. Bao 
lâu tình thương yêu tồn tại, thì ánh sáng của những tháng ngày đẹp trời sẽ kéo dài mãi và khi 
đó mọi người sẽ về lại nhà mình mà nghỉ ngơi, vui hưởng các thành quả hái gặt được.   

        
Khi xưa, nhóm 138 học giả thuộc đạo Hồi từ 43 nước trên thế giới có thư ngỏ gửi cộng đồng tín 
hữu Đức Kitô vốn đề cập và đề nghị đưa tình thương yêu vào vị trí ưu tiên cao nhất cho hai 
Đạo. Và, các vị đã đồng thuận ký thư trên để tỏ bày rằng tình thương yêu vẫn là và phải là mẫu-
số-chung cho sinh hoạt của hai Đạo.  

 
Mẫu-số-chung ấy, là nền tảng và mục tiêu để hai đạo đặt ra cho mình thực hiện. Mẫu-số-chung, 
là mẫu-số rất chung về lòng mến Chúa và yêu người đồng loại, cả hai gộp lại làm một. Một mục 
tiêu, một điểm nhấn ngõ hầu ta phụng thờ chỉ một Chúa, thôi. Bởi, Ngài là Tình Yêu đích thật để 
ta biến nó thành hiện thực, với mọi người. Chính đó, là lòng mến mà tỏ ra với Chúa và với nhau 
để tôn vinh, kiến tạo cùng một chí hướng.  

 
Đức Chúa của Tình Yêu luôn đi bước trước trong sáng tạo và trao ban Tình Yêu cho ta theo 
cung cách cả hai Đạo đưa ra cho mọi người. Các học giả đạo Hồi ở trên lâu nay nới rộng vòng 
tay thân thương/hợp tác để cùng với cộng đoàn tín-hữu Chúa Kitô, coi đó như sáng kiến quả 
cảm, đặc biệt. 

 
Để phúc đáp, nhóm đối tác bên Đạo Chúa là các học giả từng đặt cơ sở ở đại học Yale, Hoa Kỳ 
cũng nới rộng vòng tay yêu thương của Đạo mình, với người anh em bên đó. Nhưng, trước khi 
hồi đáp bằng động thái thương yêu, các vị trong nhóm này đưa yêu cầu anh em bên đạo Hồi 
“hãy thứ tha cho các động thái mà tiền nhân mình đã xử sự trong quá khứ.  

 
Các đấng bậc nói trên cũng xin cộng đồng Hồi giáo và các vị trong tổ chức “Xót-Xa-Tình-Nên-
Một” hãy thứ tha các lầm lỡ mà anh em Đạo Chúa đã mắc phạm. Điều mà tiền nhân khi xưa 
từng sơ xuất, người thời đó gọi là “Thánh chiến”, nay đổi lại bằng tên gọi rất mới và thời thượng 
là: “Chiến tranh chống khủng bố”, nhưng thực tế, chỉ nhắm vào người anh em bên Hồi giáo, mà 
thôi. Bằng cử chỉ này, các học giả bên Đạo Chúa đã xưng thú các lỗi lầm mình sai phạm với 
người anh em bên đạo Hồi và mong rằng những việc như thế sẽ không còn tái diễn nữa.  

 
Học giả Đạo Chúa công nhận rằng: ngay từ đầu, xung đột giữa hai đạo dù được gán cho cái tên 
rất thánh thiêng đi nữa, vẫn không mang tính đạo giáo và vẫn hàm ẩn một tầm kích chống phá 
thương yêu. Và, các vị còn công nhận rằng: các vấn đề gây ưu tư/trăn trở nhiều thời, đã tạo ảnh 
hưởng xấu lên phân nửa dân số thế giới. Và, các ngài còn khẳng định: sự việc này ảnh hưởng 
không ít lên viễn tượng hoà bình và công chính, cho thế giới. 

 
Từ đó, các học giả nói trên đã dùng mẫu-số-chung “yêu thương” với lời lẽ và nền tảng cho mọi 
hành xử để các vị này không còn đặt nặng tính cá biệt giữa hai đạo, mà chỉ tập trung lên điểm 
chung căn bản của đạo giáo. Bởi, cuối cùng thì: trọng tâm của mọi nhóm vẫn nhắm vào tình 
thương yêu trải dài đến mọi người. Thương yêu, là lòng mến Chúa, mến mộ Đạo và là sự cảm 
thông với hết mọi người bằng mẫu-số-chung của hai đạo.  

 
Thương yêu, là lòng sủng mộ ta có với Chúa và với người thường, bất kể người đó là ai? Họ 
theo tôn giáo nào? Về điểm này, hai nhóm đều cố lướt thắng hết mọi thứ, ngõ hầu đạt đến cùng 
đích là cảm thông yêu thương xoá bỏ mọi khác biệt dễ gây hận thù. Nhóm anh em bên Hồi giáo 
cũng nói đến tình thương yêu Đấng Thánh Vô Hạn luôn xót thương hết mọi người.  

 
Trong khi Đạo Chúa, dưới tầm nhìn của người Do thái, cũng nói nhiều về Thiên-Chúa-là-Tình-
Yêu, Đấng làm cho mặt trời toả sáng trên mọi thứ tốt/xấu. Ngài là Đấng làm cho mưa rơi trên 



đầu người công chính cũng như với kẻ bất lương, hoặc phân rẽ. Mưa vẫn rơi, cho cả thế giới 
đạo Hồi lẫn Đạo Chúa Kitô, suốt mọi thời. 

 
Cả hai bên đã tôn trọng lẫn nhau qua kinh nghiệm về Thiên-Chúa-Đầy-Yêu-Thương đã đi bước 
trước trong thương yêu loài người dù người đó có là nam hay nữ, già/trẻ, Công giáo hoặc Hồi 
giáo. Ta không thể nói được: mình tin Thiên-Chúa-Là-Tình-Yêu cho đến khi nào mình nhận ra 
rằng: mọi người đều được kéo gần lại với nhau bằng tình thương Ngài ban tặng cho ta, cùng 
một kiểu. Điều này sẽ cải biến ý tưởng về “người đồng loại”.  

 
Ta thương yêu người đồng loại như Chúa dạy là tất cả phải trở nên một, gộp lại. Không thể nói 
mình thật tình tin Chúa mà lại không thích những điều mà người đồng loại mình từng mong ước 
hoặc không thực thi bằng hành động những gì mình muốn cho người đồng loại sẽ có. 

 
Ngày 4/11/2008, một nhóm các lãnh đạo và thần-học-gia từ các nước Hồi giáo đến thăm thủ đô 
Rôma để đối thoại với thủ lãnh và thần-học-gia Công giáo về “Giới Lệnh” Chúa ban. Mỗi nhóm 
24 vị đích thân hội kiến Đức đương kim Giáo Hoàng để tái lập mẫu-số-chung thương yêu từng 
lạc mất. Ngay ngày đầu, các ngài đã trao đổi về nền tảng của Giới Lệnh thương yêu theo truyền 
thống của hai bên. Các ngày sau đó, các đấng bậc cũng đã bàn về ý nghĩa phẩm cách con 
người, về việc tôn trọng phẩm giá đã nẩy mầm từ nền tảng thương yêu Chúa tạo cơ sở cho một 
hiệp nhất.  

 
Ngày cuối cùng, mở ra cho mọi người, cả chúng dân bên ngoài nhóm nữa. Tất cả như một, đều 
đã nguyện cầu để mọi người trở nên một trong tình Yêu-thương Chúa đề xuất. Đây là bước 
ngoặc lịch sử sẽ dẫn dắt cả hai đạo tiến xa và tiến mạnh đem hoà bình đến cho thế giới. Điều 
thú vị, là các thần-học-gia Công giáo cũng nhấn mạnh đến sự quan ngại về hành xử của tín đồ 
Đạo Chúa đối với người đồng loại, nói chung. Trong khi đó, các thần-học-gia đạo Hồi khi ấy tập 
trung nhiều vào Tình thương yêu đối với Chúa. 

 
Cách đây khoảng 150 năm, chức sắc nọ trong chính quyền Hoa Kỳ đến gặp anh Joseph, lãnh 
tụ nhóm Da Đỏ có tên là “Lỗ Mũi Xỏ” ở Hoa Kỳ. Chức sắc nói nhiều về lợi ích tặng cho người 
sắc tộc nếu họ chịu mở trường tại khu họ sinh sống.  

 
Ngay lúc ấy, trưởng tộc Joseph nói: “Chúng tôi thật chẳng muốn có trường học nào hết”. Khi 
được hỏi lý do tại sao như thế, thì trưởng tộc Joseph cho biết đơn giản chỉ vì: “Nếu làm thế, 
người Mỹ sẽ chỉ lo mỗi chuyện dạy dỗ con em chúng tôi cách xây nhà thờ/nhà thánh, thôi.”  

 
Chức sắc kia lại hỏi: “Vậy thì, các ông không muốn có nơi lo việc phụng thờ sao?” Câu trả lời 
cũng dễ hiểu: “Không! Chúng tôi không muốn nhà thờ! Tại sao ư? Thì, có nó bọn tôi cũng lại cãi 
nhau về Thượng Đế, mãi không dứt. Và chúng tôi chẳng muốn cãi vã về Thượng Đế, vì chỉ rành  
tranh cãi về những gì thuộc con người, thôi. Chúng tôi chẳng bao giờ muốn học biết các chuyện 
như thế hết!”  

 
Ai biết vi tính, hãy vào “Google” đánh chữ “linh thiêng” sẽ đọc hơn chục trang diễn tả từ ngữ 
này. Có trang nói về tuồng vọng cổ do Hương Lan đóng. Có trang về tính linh thiêng cao cả, của 
con người. Có trang đề cập đến cách sống mật thiết với Tình Yêu “thánh” rất thực. Sống mật 
thiết với Chúa gồm ba lãnh vực: thứ nhất, về bản chất kinh nghiệm, tức: bản chất của niềm tin 
đích thực, nơi con người.  

 
Thứ hai, gợi nhớ kinh nghiệm con người về tôn giáo. Thứ ba, diễn giải sự thể lâu nay gọi là triết 
lý/thần học khi nào con người tìm ra ngôn ngữ chung cho lãnh vực thứ nhất rồi, sẽ không cần gì 
nhiều cho hai lãnh vực kia. Tóm lại, chỉ một lĩnh vực duy nhất cần cho mọi người là ‘yêu thương 
người đồng loại’, thôi”. (Lm Kevin OShea DCCT biên soạn – Mai Tá lược dịch) 

    
Nói cho cùng. Kể cho hết, vẫn là động-thái của người viết cứ lan man chuyển tải nhiều ý-tưởng. Có ý-
tưởng tuy ngắn gọn, nhưng đượm nhiều nghĩa. Lại cũng có những ý-tưởng xem ra dài dòng, lại cũng 
chẳng nói lên nhiều điều cần nói.  
 
Thế mới biết, mọi người ở đời vẫn kể lại cho nhau nghe biết cái-gọi-là “dấu chỉ thời đại” rải rác đó đây, 
không làm sao hết. Dấu thời đại, đôi khi chỉ là những dấu hiệu rất rõ ràng  bật lên từ phía nhà Đạo. 
Cũng có lúc, vẫn chỉ là những gì mắt thấy tai nghe, rõ mồn một chẳng cần minh-xác vẫn có thể chấp-
nhận cho mình, và cho người. 



 
Thế mới hay, cuộc đời người còn có những động-thái hoặc tư-tưởng thời thượng khiến người trong 
cuộc không tài nào dửng dưng hoặc bỏ qua một bên chẳng đoái hoài gì đến nó. Có một tư-tưởng từng 
được đấng bậc trên cao ở nhà Đạo, vẫn khuyên-răn/nhắc nhở mãi để mọi người khỏi quên, như sau:        
 
“Đức Giáo Hoàng nhìn nhận “Chúng ta đã bỏ rơi các trẻ bé”. Trong một lá thư vừa được công bố với 
nội dung “thẳng thừng” khác thường, Đức Giáo Hoàng Phanxicô viết:  
 

“Một lần nữa ta nhìn nhận sự đau khổ mà nhiều trẻ vị thành niên đã phải chịu đựng sự lạm dụng 
tình dục, lạm dụng quyền lực và lạm dụng lương tâm mà một số đáng kể các giáo sĩ và những 
người được thánh hiến đã gây ra”. 

 
“Nhìn trở lại quá khứ, không một nỗ lực nào trong việc xin lỗi và hàn gắn sự tổn hại đã gây ra 
được coi là đủ. Còn nhìn về tương lai, mọi nỗ lực cần phải được dành ra để tạo một tình huống 
có thể đề phòng những trường hợp tương tự có thể xảy ra, thế nhưng đồng thời cũng phải đề 
phòng khả năng những hành động đó được bao che và kéo dài”. 

 
Lá thư do Đức Phanxicô viết cốt ý trả lời cho báo cáo của Đại Bồi Thẩm Đoàn ở Pennsylvia vừa 
được công bố với những chi tiết kinh hoàng cho thấy những lạm dụng tình dục khủng khiếp do 
một số giáo sĩ gây ra và được các giám mục che đậy.  
 
Báo cáo được dựa trên một số tài liệu nội bộ của 6 giáo phận tại Pennsylvania mà một số được 
coi là “tối mật” chỉ Đức Giám Mục mới được biết. Báo cáo cho biết - dựa trên bằng chứng có cơ 
sở - có trên 300 linh mục đã lạm dụng tình dục trên 1.000 trẻ vị thành niên. Một số bị chuốc 
rượu, bị sờ mó hoặc bị xâm phạm tiết hạnh.    

 
Qua những cuộc gặp gỡ riêng với các nạn nhân mà Đức Phanxicô đã có chất liệu để viết lá thư 
này. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh đến nhu cầu cấp bách là cần phải biết ai chịu trách nhiệm. 
Theo ngài đó là những người gây ra tội ác và những ai che đậy tội ác. Ông Greg Burke - giám 
đốc văn phòng báo chí Vatican - giải thích:  
 
“Đây không chỉ là vấn đề của Ái Nhĩ Lan, của Hoa Kỳ hay của Chí Lợi mà là của cả thế giới. 
Đức Phanxicô muốn gửi lá thư đó cho Dân Chúa, có nghĩa là cho mọi người. Điều cần để ý là 
Đức Phanxicô không chỉ gọi lạm-dụng tình-dục là tội lỗi mà thôi, nhưng còn coi là tội ác nữa”.   

 
Trang mạng bishopaccountability.org - là một tổ chức bất vụ lợi tranh đấu cho các nạn nhân bị 
lạm dụng tình dục - cho biết các vụ kiện cáo liên quan đã làm các giáo phận và các Dòng Tu tại 
Hoa Kỳ tốn kém khoảng 3 tỷ mỹ kim. Cuộc khủng hoảng hiện nay là một thách đố nghiêm trọng 
cho triều đại của Đức Phanxicô trong khi Hồng Y Sean O’Malley ở Boston - cố vấn tối cao của 
Đức Phanxicô trong vấn đề lạm dụng tình dục - qua một thông báo nhận định rằng: "Người 
Công giáo đã mất kiên nhẫn với chúng tôi và xã hội dân sự đã mất niềm tin vào chúng tôi”. 

 
Tuần này, Đức Phanxicô sẽ đến Ái Nhĩ Lan tham dự Đại Hội Gia Đình Thế Giới. Còn nhớ, Giáo 
Hội Công Giáo tại đây vào năm 2009 đã trải qua một cuộc khủng hoảng lạm dụng tình dục 
nghiêm trọng và dự trù Đức Phanxicô sẽ gặp một số nạn nhân trong cuộc tông du này.” (X. Dấu 
Chỉ Thời Đại ngày 21/8/2018, Vũ Nhuận chuyển ngữ). 

 
Tiếp theo sau, các “dấu chỉ thời đại” ở trong Đạo, cũng nên trở về với lời Đấng Thánh Hiền từng bảo 
ban, hôm trước, rằng: 
 

“Như những người con biết vâng phục,  
anh chị em đừng chiều theo những đam mê trước kia,  
lúc anh chị em còn mê muội.  
Anh chị em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở,  
để nên giống Đấng Thánh  
đã kêu gọi anh chị em,  
vì có lời Kinh Thánh chép:  
Hãy sống thánh thiện,  
vì Ta là Đấng Thánh.”  
(1Phêrô 1: 14-15) 

 



Tuân-thủ những lời khuyên nhủ ở trên, ta hãy hiên-ngang ngẩng cao đầu mà hát lên những ca-từ của 
nhạc bản, lấy đó làm lợi thế để rồi tiến về phía trước mà hiện thực những điều từng quyết tâm. Những 
ca-từ đầy phấn-chấn, vẫn hát rằng: 
 
“Những điều tôi muốn nói với em.  
không gần như Sao với Đêm.  
Không xa như vạt nắng bên thềm.  
mà nằm giữa con tim.  
Những điều tôi muốn nói đã quên,  
Như tình yêu không có tên.  
Sẽ một lần tôi đứng bên bờ vực.  
hoang mang bối rối không thật không hư.  
Biết bao nhiêu điều tôi lỡ nói.  
Thôi chớ ngại mà chi, chớ ngại mà chi.  
Vì sông rẽ đôi giòng.  
Sầu dâng sóng trong lòng.  
Hãy nâng niu tình ta ốm yếu.  
Cho đến tận đời sau, cho đến tận đời sau.  
Ngày vui nối đêm buồn.  
Hồn ta vẫn mưa tuôn.   
(Mai Anh Việt - bđd)  
 
Hãy hát lên và hát mãi, những ca-từ buồn vui nhưng phản ánh cuộc đời người từng kinh qua các giai-
đoạn vui buồn, hệt như thế. Hát xong rồi, bạn và tôi ta sẽ thấy đời cũng không đến nỗi tệ như nhiều 
người thường tưởng-tượng, cho riêng mình. 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Và những tháng ngày   
Còn hát hoài, hát mãi 
Những ca-từ 
Rất như thế. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. “Ai ngắt đóa quỳnh hương dưới trăng” 
“Đêm lắng mơ hồ tai gió nghe, dạt về 
Tiếng mưa buồn rơi có khi, tình cờ 

Giữa dòng trí nhớ.” 
(Hoàng Quốc Bảo - Tango xanh) 

 
(Tv 94: 17) 
“Tango Xanh” hôm ấy, lại thấy đóa quỳnh hương bị ngắt dưới trăng. Thế còn, Tango vàng/đỏ dẫu có bị 
ngắt nhiều đoạn cách nào đi nữa, lại cũng tương-tự lời ca còn hát mãi, như sau:     
 
“Đời vắng mấy cung nguyệt cầm cũng chẳng ai hay.  
Đời cách xa bao ngày vui, thơ ấu  
Rồi...  
Ai cười ai giữa đêm mùa trăng long lanh  
Ai cười vỡ tiếng đàn trầm mỏng manh...  
Rừng lá khua bốn mùa  
Đời gió đi không về ... tựa đời ta  
Quê hương biếc xanh là nhớ  
Trăng khuya rớt xô hiên nhà.  
Mênh mang tiếng thơ chuông ngày cũ , 
Ai qua áo bay (bước chân) cơ hồ  
Ngỡ là mơ......!   
 
Ai ngắt đóa quỳnh hương dưới trăng  
Đêm lắng mơ hồ tai gió nghe, dạt về  
Tiếng mưa buồn rơi có khi, tình cờ  
Giữa dòng trí nhớ.  
 
Đời vắng mấy cung nguyệt cầm  
cũng chẳng ai hay.  
Đời cách xa bao ngày vui, thơ ấu  
Rồi...  
Ai cười ai giữa  
đêm mùa trăng long lanh  
Ai cười vỡ tiếng đàn trầm mỏng manh...  
Rừng lá khua bốn mùa  
Đời gió đi không về ... tựa đời ta  
Quê hương biếc xanh là nhớ  
Trăng khuya rớt xô hiên nhà  
Mênh mang tiếng thơ chuông ngày cũ  
Ai qua áo bay (bước chân) cơ hồ  
Ngỡ là mơ......!” 
(Hoàng Quốc Bảo – bđd) 
 
Vâng. Văn thơ, nhạc tình có là giòng chảy mạnh/nhẹ thế nào đi nữa, thì người nghệ sĩ lại vẫn biểu-lộ 
qua văn hoa, trữ tình rất thần sầu. Còn, nhà Đạo khi bàn về cõi đời đi Đạo cũng thấy khó mà dùng 
ảnh/hình cho hợp với lẽ đạo. 
 
Vâng. Nhà Đạo bàn về thần-học tu-đức, tức: học hỏi về đấng bậc thần thiêng thánh hóa trên thiên 
quốc, vẫn thấy những điều mà người viết hôm nay, ở đây hay ở đó, có nhận-định đích-xác như sau: 
 
“Chúa mà chẳng thương phù trợ, 
thì hồn tôi đã vào chốn thinh lặng ngàn thu.” 
(Tv 94: 17) 
 
“Chốn thinh-lặng ngàn thu” ấy, nay là chốn vắng êm đềm để nguyện-cầu như đấng thánh hiền từng 
khuyên bảo: 
 
“Còn anh em, khi cầu nguyện,  
hãy vào phòng, đóng cửa lại,  
và cầu nguyện cùng Cha của anh em,  



Đấng hiện diện nơi kín đáo.  
Và Cha của anh em,  
Đấng thấu suốt những gì kín đáo,  
sẽ trả lại cho anh em.” 
(Mt 6: 6) 
 
Xem thế thì, lặng thinh chốn vắng êm đềm nhà Đạo không chỉ là chốn thinh-lặng để nguyện cầu hoặc 
để làm những việc cần thiết cho mình và cho người. Nghĩ thế rồi, nay mời/bạn mời tôi, ta nghe thêm 
xác-quyết của đấng bậc nổi-cộm ở Sydney từng giải đáp các thắc-mắc, như bên dưới: 
 
“Có người bạn rất thân từng nói với tôi rằng: một trong các đấng bậc được Đức Phanxicô tấn phong 
thành bậc hiển thánh hôm 14 tháng 10 năm 2018 trong những ngày có Thượng Hội Đồng Giám Mục ở 
Rôma bàn về giới trẻ, lại là một thiếu niên ở độ tuổi “tin” (tức “teenagers”) qua đời hồi còn khá trẻ. Bạn 
ấy là ai, xin Cha cho biết thêm chi tiết.” (Một người từng hỏi và hỏi). 
 
Và cứ có người hỏi là đấng bậc nhà mình lại xung phong đáp trả bằng những lời sau đây: 
 
“Đúng thế. Vị thánh trẻ vừa được Đức Phanxicô tấn phong thành bậc hiển-thánh có tên là: Nunzio 
Sulprizio, một thanh niên người Ý sinh tại Pescosansonesco, tỉnh Pescara hồi tháng Tư năm 1817. Khi 
mới lên 3, thân phụ em đã qua đời và em gái của em sau đó vài tháng cũng theo chân người cha ruột 
về với Chúa. Hai năm sau, mẹ của em thành gia-thất với người cha ghẻ có tuổi đời khá cao từng đối xử 
với em Nunzio một cách quá quắt. Khi ấy, Nuxzio về với mẹ và gần gũi bà ngoại em hơn bao giờ hết. 
 
Kịp đến tuổi đi học ở trường địa phương, tại đó em bắt đầu tập đọc và tập viết cũng rất hăng. Thời thơ 
ấu, em vẫn đi nhà thờ dự thánh lễ đều đặn và đã biết yêu thương Đức Giêsu cùng bậc thánh hiền là 
những vị mà em hết lòng muốn bắt chước.       
 
Một tháng trước ngày sinh thứ sáu của mình, Nunzio lại mất mẹ nên em đành phải về sống với bà 
ngoại là người có niềm tin rất mạnh mẽ đã đưa em đến nhà thờ dự thánh lễ rất đều đặn. Nhưng, bà 
ngoại lại cũng theo chân người thân đi về nhà Cha lúc Nuzio chỉ mới lên 9. 
 
Lúc này thì Nunzio lại phải về sống với cậu ruội là người đưa em đến lò rèn để học việc nhưng ông lại 
đối xử với Nunzio rất tàn tệ bắt em làm việc nhiều giờ trong điều kiện thời tiết giá băng hoặc nóng 
khủng khiếp và còn buộc em phải khiêng đồ nặng đem giao cho khách ngoài sức chịu đựng của con 
trẻ. 
 
Vốn là người khai-thác sức lao-động một cách triệt-để, người cậu này không cho phép Nunzio đến 
trường học-hành gì hết, đôi khi còn bắt em đi giao hàng đến vùng sâu vùng xa mà chẳng cho em thức 
ăn đi đường làm thực-phẩm. Đàng khác, ông còn la mắng/chửi rủa em đến thậm tệ mỗi khi phật ý bất 
cứ chuyện gì. Lúc ấy, Nunzio đành phải tìm cách ẩn náu phía sau Nhà Tạm chính là nơi em được tiếp 
xúc với Đức Giêsu như người bạn tri kỷ. 
 
Cộng với cung cách hành-xử bất nhân như thế, kịp đến khi em tròn 14 tuổi, Nunzio mắc phải căn bệnh 
ngặt nghèo khi bị ông cậu bắt em phải làm một số công việc vặt vãnh bên ngoài trời đông lạnh để rồi 
chiều tối hôm ấy chân em bị sưng tấy lên vì phù thủng. Dù vậy, em vẫn không cho người cậu biết rõ sự 
thể cho đến sáng ngày hôm sau em không còn sức đứng vững được nữa, nhưng ông cậu vẫn chẳng 
bận tâm về sự đau đớn này. 
 
Do đôi chân bị sưng vù phù thủng, Nunzio bèn phải chạy ra giòng suối gần làng mà rửa cho sạch vết 
mưng, rồi cứ thế em lần chuỗi Mân Côi xin Đức Mẹ cầu bàu cho mau khỏi. Và ít lâu sau đó, em buộc 
phải nhập-viện mới phát giác ra là mình bị chứng hoại-tử nơi chân. Em cắn răng chịu đựng cơn đau 
điếng và phó dâng mọi sự cho Chúa.  
 
Vào những lần cơn đau lên quá mức chịu đựng, người trẻ Nunzio cũng biết thưa thốt sự việc với nhiều 
người rằng: “Đức Giêsu từng đau đớn cam lòng chịu đựng vì con người chúng ta nhờ công-trạng của 
Ngài nên ta sẽ chờ đợi sự sống vĩnh cửu. Giả như chúng ta có chịu đau một chút ít, ta cũng sẽ nếm mùi 
hạnh-phúc chốn thiên-đường.” Hoặc:  
-Đức Giêsu từng đau khổ nhiều vì tôi, nên tại sao tôi lại không chịu đau chịu cực vì Ngài?  
-Tôi những muốn chết đi để cứu rỗi dù chỉ một linh hồn cũng đủ.  
 
Và, khi có người hỏi: Ai là người lo lắng chăm sóc em, thì Nunzio bèn nhanh chóng trả lời:  



-Có Chúa quan phòng mọi sự, em chẳng muốn gì hơn.  
 
Trong lúc ở bệnh viện, Nunzio có gặp một người chú họ muốn giới thiệu em với một vị đại tá trong 
quân-đội để nhờ ông coi ngó em như cha đẻ và chấp-nhận trang-trải mọi tổn-phí thuốc men cùng việc 
chữa trị. Năm 1835, khi Nunzio được 18 tuổi, các bác sĩ đành phải quyết định cắt cụt ống chân của em, 
nhưng cơn đau vẫn tiếp-tục hành hạ, không suy giảm chút nào                                
 
Sức khỏe của Nunzio cứ thế tiều tụy dần và cơn sốt vẫn cứ gia-tăng, nhưng Nunzio lại vẫn phó mặc 
mọi sự trong tay Chúa, biết rõ giây phút cuối đời đã gần kề. Anh yêu cầu các đấng ban cho mình một 
cây thập-tự và đã lãnh-nhận các phép bí tích trước khi phó dâng linh-hồn mình trong tay Chúa, vào 
tháng Năm 1836 hưởng dương 19 tuổi. Anh chết vì ung-thư xương. Một trong những việc cuối cùng 
anh nói với viên đại-tá đã trở-thành bạn chí thân rằng: “Hãy cứ vui lên đi anh bạn. Từ chốn thiên-
đường, tôi sẽ hộ phù anh luôn mãi.”  
 
Thế đó, là danh tiếng tên tuổi nổi cộm về sự thánh thiện của người trẻ tên Nunzio đã được coi là thân 
thế/sự nghiệp để được phong chân phước được mở ra năm 1843, tức chỉ 7 năm sau khi anh qua đời. 
Năm 1891, Đức Giáo Hoàng Lêô 13 đã chấp-thuận ký sắc lệnh về các nhân-đức anh-hùng của người 
trẻ và tuyên-bố Nunzio là ‘Tôi tớ Chúa’ và đề-nghị anh làm quan thày gương mẫu cho bậc thợ thuyền. 
 
Tháng 12 năm 1963, Đức Giáo Hoàng Phaolô đệ Lục đã phong á thánh cho anh. Tháng 10 năm 2018 
vừa qua, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cùng lúc phong thánh cho Đức Phaolô Đệ Lục và Nunzio 
Sulprizio. Ngoài ra, trong buổi phong thánh hôm ấy, Đức Phanxicô đã gọi Nunzio là đấng thánh can 
đảm, một người trẻ khiêm tốn từng giáp mặt với Đức Giêsu trong cơn khổ đau kéo dài, trong thinh lặng 
và trong việc phó thác toàn thân cho Chúa.” 
 
Trong buổi phong á thánh hôm ấy, Đức thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục có nói: “Nunzio Sulprizio sẽ 
nói cho mọi người chúng ta biết rằng ta không nên coi thời trẻ như tuổi tự do đam mê, sa ngã không 
tránh khỏi hoặc thời thử thách khó vượt qua hoặc cơn suy đồi khủng hoảng, cũng chẳng là thời kỳ ích 
kỷ đầy tệ hại. Đúng hơn ngài sẽ kể cho ta biết tuổi trẻ còn là ân-huệ Chúa ban… Ngài sẽ chỉ cho ta 
biết, hỡi các bạn trẻ, không có tuổi nào khác ngoài tuổi trẻ của các bạn lại thích hợp với lý-tưởng cao 
cả, với đặc-trưng anh-hùng cao-thượng luôn dính liền với các đòi hỏi về tư-tưởng và hành động. 
 
Thánh Nunzio sẽ dạy cho các bạn biết cách phục-hưng thế-giới trong đó Chúa quan phòng sẽ gọi 
các bạn đi vào đó để sống. Thế nên, cũng tùy các bạn có biết cống hiến chính mình cho việc cứu  
rỗi xã hội đang cần đến các linh hồn mạnh mẽ, không sợ hãi điều gì. Thánh Nunzio sẽ dạy cho các bạn 
biết rằng lời lẽ cao cả của Đức Kitô là: sự hy sinh hãm mình, là thập giá để cứu rỗi chính mình và cứu 
độ thế giới. Lớp trẻ là những người hiểu biết ơn gọi cao cả này, hơn ai hết.” (X. Lm John Flader, Pain 
became youth’s path, The Catholic Weekly 11/11/2018 tr. 21) 
 
Xem thế thì, lớp người trẻ đầy sức sống hoặc đám cao niên đang ngày càng lão-hóa rất nhiều thứ, 
cuộc đời vẫn cần nhiều hỗ trợ từ các đấng bậc hiền lành ở mọi nơi, mọi thời, rất thông thoáng. Trẻ hay 
già, vẫn là lớp người mạnh mẽ sẽ đứng lên lập lại trật tự thế-giới như nhân-loại đòi hỏi và mong đợi.  
 
Thế đó, là yêu cầu và là mong đợi của mọi người, rất hôm nay. Nhằm hỗ trợ nhận-định này trên thực 
tế, cũng nên đi vào vùng trời truyện kể có các câu truyện dân gian nhiều kể lể làm đoạn kết như sau:   
 
“Truyện rằng, 
Suốt năm qua, Dan Andy đau khổ và bất lực nhìn vợ bị một chứng bệnh kỳ lạ dày vò: Betty luôn luôn 
sợ hãi khi đi tới nơi nào trống trải hoặc đông người. 
 
Bác sĩ bảo đó là chứng sợ bãi rộng và môi trường lạ. Do bệnh tật, Betty phải nghỉ việc, chỉ ở nhà làm 
một số việc nhẹ. Tuy thế, bệnh tình không vì vậy mà chuyển biến tốt. Thậm chí có hôm chị phát bệnh 
ngay khi đang mua sắm ở siêu thị. Đi đâu chị cũng phải có chồng kèm bên, nếu không thì chẳng dám 
ra khỏi nhà. 
 
Một hôm Dan nhận được điện thoại của anh bạn, hỏi xem Dan có cần nuôi một chú lợn làm cảnh 
không:  
-Con lợn này tên là Rode, 4 tháng tuổi, thông minh hơn bất cứ con chó nào. Nó thích sống với người. 
Nếu Betty có con Rode bên cạnh, chắc hẳn cô ấy và nó sẽ trở thành đôi bạn thân đấy! 
 



Betty đứng bên cạnh nghe được câu chuyện điện thoại ấy, chị nhìn Dan nguây nguẩy lắc đầu. Dan 
khuyên vợ:  
-Em thử nghĩ xem, có lẽ một con vật đặc biệt đáng yêu sẽ giúp em được gì chăng ? 
 
Betty nhớ lại một cuốn sách tâm lý học chị từng đọc nói rằng một số loài vật có thể giúp con người vượt 
qua các trục trặc về tâm lý.  
-Một con lợn sao lại có thể giúp làm em bớt căng thẳng được nhỉ? Nhưng nếu chúng mình không thích 
nó nữa thì chắc là bà con nông dân sẽ vui lòng nhận nuôi nó đấy, chị nói. 
 
Con lợn được chở đến ngay. Trông nó hãy còn nhỏ, nặng chừng 10 cân, vẻ mặt rất nghịch ngợm, cứ 
như một thùng nước có 4 cái cọc thòi ra ấy. Dan không nhịn được cười.  
 
-Trông cái mũi nó kìa, chắc là chạy nhanh quá đâm vào tường nên mới bẹt dí thế. Dan nhìn vợ vui vẻ 
nói. Betty không tỏ thái độ gì, chỉ lạnh nhạt bảo:  
 
-Ôi dào, lèo tèo vài sợi lông, có lẽ lông cái bàn chải của em còn nhiều hơn nó đấy. 
 
Dan mở cái cũi nhốt con lợn. Rode vẫy đuôi chạy ra. Nó liếc nhìn xung quanh một tý rồi chạy tới chỗ 
Betty. Chị ngạc nhiên ngồi thụp xuống ngắm kỹ chú lợn con. Rode tiến lại, giơ hai chân trước lên và áp 
đầu vào lưng Betty, rồi lấy mũi hôn lên mặt chị. Betty bất giác cười thành tiếng. Đã lâu lắm chị không 
cười rồi. 
 
Sau đấy chú lợn con bắt đầu bận rộn chạy đi chạy lại khắp mọi chỗ, ra vẻ như đi tuần tra lãnh địa của 
mình. Chạy chán rồi nó nằm bệt dưới sàn nhà nhìn Betty tỏ ý xin ăn. Khi Dan bế nó lên đặt trên đùi 
mình, chú ỉn con thân thiết thè cái lưỡi ra liếm bộ râu của anh. 
 
Rode rất ngoan. Mỗi khi nghe thấy Dan hoặc Betty huýt sáo, nó liền chạy ngay tới chỗ chủ nhân. Tối 
hôm ấy, khi Betty và Dan chuẩn bị lên gác đi ngủ, Rode bám theo sau cũng muốn lên gác, nhưng cái 
bụng bự của nó quá to nên dù đã cố hết sức, Rode vẫn không thể leo lên cầu thang được. Betty kê một 
cái giường trong bếp cho nó nằm rồi vỗ vỗ nó: 
-Thế này được rồi ! Chào chú mày nhé! 
 
Betty mọi hôm đều thấp thỏm sợ một ngày mới, thế mà sáng nay khi ngủ dậy chị bỗng dưng vội ra khỏi 
giường chạy xuống bếp xem con vật cưng của mình. Nghe thấy tiếng chân bà chủ, Rode lập tức chạy 
ra đón. Nó cứ cọ cọ mãi cái mũi của mình vào chân Betty khiến chị cảm thấy khoan khoái chẳng khác 
gì được xoa bóp. Từ hôm ấy trở đi, trò xoa bóp trở thành tiết mục thường xuyên hàng ngày mỗi sáng 
khi Betty và Rode gặp nhau. Chị cảm thấy mình như đắm chìm trong cảm giác khoan khoái do sự “xoa 
bóp” ấy đem lại. Ăn sáng xong, Rode theo Betty đi vào phòng làm việc của chị. Nó lặng lẽ duỗi người 
ra nằm sấp bên cạnh bàn. Khi nào Betty cảm thấy thần kinh căng thẳng, chị lại nghỉ tay bế Rode lên, 
thì thầm vài câu với nó, nhờ thế cảm giác bình tĩnh nhanh chóng trở lại với chị. 
 
Rode nhanh chóng hòa nhập với cái gia đình nhỏ này, trở thành một thành viên trong nhà. Dan mua 
cho nó một cái giường mới, kê ngay cạnh giường Betty. Chú ỉn con nhìn thấy giường mới của mình bèn 
nghĩ cách “cải tạo”: nó cắn rách chiếc gối dạ hoa Scotland, lôi các vật lót trong gối ra rồi khoái trá nằm 
lên đống lót mềm ấy. 
 
Một buổi tối, Dan và Betty kê ghế ngồi xem truyền hình. Con Rode cũng dùng mũi đẩy một chiếc ghế 
đến bên họ, chễm chệ ngồi lên đó xem truyền hình, dường như nó muốn nói:  
 
-Ê kìa, chớ có quên cháu đấy nhé! Nó rất chăm chú xem, mỗi khi thấy người trên màn hình chuyển 
động, đầu nó cũng lắc lư theo. 
 
Rode không thích tiếng động lớn, nhất là tiếng chuông điện thoại. Cu cậu khám phá ra một điều là mỗi 
khi Betty cầm lấy ống nghe thì chuông hết kêu. Thế là mỗi khi Betty không có mặt mà nghe thấy 
chuông điện thoại kêu thì Rode bèn lấy mõm giằng lấy dây điện thoại, ống nghe bị nó lôi xuống nằm 
chỏng chơ trên sàn, còn nó thì liên tục kêu ư ử vào cái ống nghe ấy. 
 
Hôm ấy có một vị khách đến thăm Betty, thấy chú lợn con, ông ta thích quá. Từ đó trở đi hàng xóm láng 
giềng ai cũng biết nhà Betty có một con vật cưng rất hay, mỗi lần có dịp đi qua nhà chị, bao giờ họ 
cũng ghé vào xem con Rode. Để tiện gọi hơn, lũ trẻ con hàng xóm gọi chú ỉn ấy bằng một cái tên mới 
là Pick. Chẳng bao lâu ai cũng biết cái tên này. 



 
Người ta thường kéo đến nhà Betty để xem con Pick. Mới đầu thấy mọi người túm năm tụm ba ở nhà 
mình, Betty có chút căng thẳng, nhưng khi biết họ đến chỉ để xem con Pick, chị dần dần bớt cảm giác 
ấy, lâu ngày lại còn thích có nhiều người đến nhà mình nữa. Dan bảo vợ:  
-Bây giờ anh cảm thấy mỗi lần về nhà thật là vui. Gặp em, câu đầu tiên em hỏi anh là ‘Anh thử đoán 
xem hôm nay con Pick làm những trò gì không nào? Chúng mình luôn luôn nói về con Pick, cười cười 
nói nói thật là vui. Anh có cảm tưởng như chúng ta đang trở lại cái thời mới cưới ấy. 
-Đúng thế! Betty nói: 
-Anh biết con Pick hôm nay làm gì không nào? Suýt nữa thì em hết dở vì nó đấy.  
Thì ra mọi khi Pick ta rất thích bám theo chân bà chủ ra ra vào vào, nó trông thấy Betty lúc thì mở cửa, 
lúc thì đóng cửa. Sáng nay, Betty ra khỏi phòng mà Pick không đi theo, nó bắt chước tự đóng cửa lấy. 
Thế là cửa bị khóa ở trong. May sao Betty có mang theo chìa khóa nên mới không xảy ra rắc rối. 
 
Từ hôm ấy trở đi, Betty ngày càng thấy con Pick này đúng là chuyên gia siêu hạng về khoản bắt chước. 
Nó có thể nhanh chóng học được mọi động tác của bà chủ. Betty lắc đầu, nó cũng lắc đầu theo. Betty 
xoay người, nó cũng xoay theo. Thế là chị bắt đầu dạy nó học một số động tác mà chỉ những con chó 
thông minh nhất mới học được. 
 
Có Pick bên mình, Betty bắt đầu tìm lại con người đích thực của chị. Ông bố Betty thấy con Pick cũng 
rất thích, nhiều lần ông khuyên con gái mang Pick đến cuộc họp mặt của những người cao tuổi trong 
khu phố để giúp các cụ ông cụ bà được vui vẻ khuây khỏa. 
 
Một buổi tối, Dan về nhà mang theo một chiếc xe nôi. Betty hỏi: “Anh định làm gì thế? … À, em hiểu rồi: 
một chiếc xe đẩy dành cho chú ỉn con. Anh định dùng xe này để đưa con Pick đi dự cuộc gặp của 
những người cao tuổi chứ gì!” 
 
Được người nhà khuyến khích động viên, rốt cuộc Betty quyết tâm đem con Pick đi dự cuộc gặp mặt 
của chi hội người cao tuổi khu phố. Khi ngồi trên xe taxi, chị cảm thấy mình căng thẳng quá, thậm chí 
có chút run run. Con Pick ấp người nó vào chị. Betty nhè nhẹ vuốt ve nó, dần dà tâm trạng chị trở lại 
bình tĩnh.  
 
Lúc xuống taxi, chị đặt con Pick lên xe nôi rồi đẩy nó vào hội trường. Dọc đường, các ông bà già ai 
cũng hỏi:  
 
-Cái gì ở trong xe thế? Vào đến nơi, Betty đặt con Pick xuống, nó lập tức chạy tới một bà cao tuổi nhất 
và cọ cọ mũi lên mặt bà. Những người khác xúm lại xem chú lợn con. Ai nấy vừa cười vui vừa trêu nó. 
Họ hỏi Betty nhiều câu. Lúc mới đầu chị còn có chút do dự khi trả lời, về sau càng nói chị càng hưng 
phấn.  
Chị bảo:  
 
-Thật ra, con lợn này ngoan hơn chó. Nó rất ưa sạch sẽ, nó thích nhất tắm đấy ạ! 
 
Để chứng minh điều đó, chị gọi con Pick và bảo nó rằng nó là một chú lợn rất đẹp. Nghe thế, Pick ta 
lắc lư mình chạy tới, ra vẻ tự hào lắm. Lúc đó, Betty lại trách nó trông nhếch nhác quá. Thế là nó xấu 
hổ cúi đầu xuống; rồi để tỏ ý thành thật, nó còn lè lưỡi ra. Mọi người thấy thế đều ôm bụng cười. 
 
Sau lần ấy, Betty quyết định đưa con Pick đến thăm viện dưỡng lão gần nhà để góp vui cho nhiều cụ 
già hơn. Chị đẩy chiếc xe nôi chở con Pick đến thăm từng nhà. Tại nhà nọ, chị trông thấy một bà già 
gục đầu ngồi trên xe lăn, chăm chăm nhìn hai bàn tay mình không nói năng gì. Khi con Pick hiện ra 
trước mắt, bà bỗng dưng ngửng đầu lên, khuôn mặt nở một nụ cười. Bà giơ tay đan chéo trước ngực, 
hỏi:  
 
-Gì thế?”  
Betty hỏi lại:  
-Thưa bà, bà có muốn ôm nó không ạ? Chị y tá bảo:  
-Bà ấy từ ngày chồng chết đến giờ chưa nói một câu nào, chưa cười một lần nào, chẳng quan tâm đến 
bất cứ cái gì cả.  
 
Betty bế con Pick đưa cho bà. Nó ngoan ngoãn ngồi trên đùi bà, lim dim mắt, nhếch cái miệng, dường 
như mỉm cười với bà lão. 
 



Từ hôm ấy trở đi, mỗi lần Betty và Pick vừa đến cổng nhà dưỡng lão đã có người reo lên: “Con Pick 
đến đây kìa!” Rồi mọi người nhao nhao chạy ra để xem chú ỉn con láu lỉnh. 
 
Sau mỗi lần đi thăm những người già không nơi nương tựa ấy trở về, Betty đều cảm thấy bệnh tình của 
mình thuyên giảm một chút. Chị bảo Dan:  
 
-Trước kia em rất hận mình, nhưng bây giờ em bắt đầu cảm ơn mỗi một ngày Thượng Đế ban tặng cho 
em; mà tất cả những cái đó đều là nhờ có Pick. 
 
Nhờ có con Pick mà cả thị trấn đều biết Dan và Betty. Có lần hai vợ chồng chị đang mua sắm ở siêu 
thị, mấy đứa trẻ tinh nghịch reo lên:  
 
-Ô, bố và mẹ của chú lợn con cũng đang ở đây kìa!  
Nghe thấy thế, Dan và Betty ngượng nghịu vẫy tay chào lũ trẻ. 
Có người hỏi Dan:  
-Vậy rốt cuộc con Pick là gì thế nhỉ?  
Dan nói:  
-Đối với chúng tôi, nó là một con lợn. Nhưng Pick thì lại nghĩ nó là một con người.  
Có lần Dan còn dẫn một câu nói của văn hào kiêm cựu Thủ tướng Anh Churchill:  
-Chó bao giờ cũng nhìn chúng ta từ dưới lên. Mèo nhìn chúng ta từ trên xuống. Còn loài lợn thì nhìn 
chúng ta với con mắt bình đẳng. Nếu lúc ấy có con Pick ở bên thì nó nhất định sẽ liên tục kêu ư ử, như 
để xác nhận câu nói ấy là đúng.”  (Nguồn: Reader’s Digest (Mỹ) Nguyễn Hải Hoành dịch qua bản Trung 
văn của Haiwai Wenzhai) 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Vẫn cứ trông mong đợi chở 
hết mọi người 
làm như thế. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15. “Hãy đến từ lòng người và đến chính nơi ta.” 
“Đến với lòng thật thà đừng dối trá điêu ngoa.” 

(Nguyễn Quyết Thắng – Hát Từ Tim Hát Bằng Hơi Thở) 
 

(1 Corinthô 1: 1-2) 
Hát từ trái tim, thì như thế. Thế còn chơi đàn từ nơi đâu, khi bạn và tôi chơi cho người thân thiết nhất 
cuộc đời mình, đây? Trả lời câu hỏi này, thật không dễ. Thôi thì, bần đạo xin mượn câu truyện đã từng 
kể và nhiều người từng nghe để mào đầu chuyện phiếm hôm nay, như sau đây: 
 
“Qua nhiều năm dạy Piano, tôi nhận ra rằng trẻ em có nhiều cấp độ về năng lực về âm nhạc. Tôi chưa 
bao giờ hân hạnh có được một học trò thần đồng nào cả, dù cũng có một vài học sinh thật sự tài năng. 
 
Tôi có được cái mà tôi gọi là những học viên “ được thử thách về âm nhạc”. Robby* là một ví dụ. Robby 
được 11 tuổi khi mẹ cậu bé, một người mẹ độc thân, đưa cậu đến học bài Piano đầu tiên.  
 
Tôi thích học viên của mình (đặc biệt là những bé trai) bắt đầu học ở lứa tuổi sớm hơn và điều đó tôi 
cũng có giải thích với Robby. Nhưng Robby nói rằng mẹ em hằng ao ước được nghe em chơi Piano. Vì 
vậy tôi nhận cậu bé vào lớp. 
 
Qua nhiều tháng, cậu bé thì cần mẫn học bài và cố gắng luyện tập, tôi thì cố gắng nghe và động viên 
cậu. Cứ cuối mỗi bài học hàng tuần, em lại nói: “Một ngày nào đó mẹ sẽ nghe em đàn”. Nhưng dường 
như vô vọng. Đơn giản là cậu bé không có năng khiếu bẩm sinh. Tôi chỉ nhìn thấy mẹ cậu bé từ xa khi 
bà đưa con đến hoặc ngồi chờ con trong chiếc xe hơi cũ kỹ. Bà luôn vẫy tay và mỉm cười nhưng không 
bao giờ vào nói chuyện với tôi. 
 
Rồi một ngày kia, Robby thôi không đến lớp. Tôi có nghĩ đến việc gọi em, nhưng lại thôi, vì nghĩ rằng 
em đã quyết định theo đuổi một cái gì khác. Thật sự, tôi cũng mừng vì em nghỉ. Robby là một màn 
quảng cáo tồi tệ cho khả năng dạy học của tôi! 
 
Vài tuần sau, tôi gửi đến nhà các học trò của mình tờ bướm giới thiệu về buổi biểu diễn sắp tới. Thật 
ngạc nhiên, Robby hỏi em có thể tham gia biểu diễn không. Tôi trả lời rằng buổi diễn chỉ dành cho 
những bạn còn đang học, trong khi em đã nghỉ rồi. 
 
Robby nói mẹ em bị bệnh nên không đưa em đến lớp được, nhưng em vẫn tiếp tục luyện tập. Em năn 
nỉ tôi cho em tham gia. Tôi không hiểu điều gì đã xui khiến tôi đồng ý. Có thể vì sự kiên trì của cậu bé, 
hoặc có thể vì một cái gì đó trong tôi lên tiếng rằng sẽ ổn cả thôi. Rồi đêm diễn cũng đến. Khán phòng 
của trường chật ních những phụ huynh bạn bè, thân nhân của các em học viên.  
 
Tôi xếp Robby ở gần cuối chương trình, trước tiết mục nói lời cám ơn học viên và biểu diễn một bản 
nhạc kết thúc chương trình của tôi. 
 
Tôi sắp xếp thế để nếu Robby có làm hư bột hư đường thì tôi cũng có thể cứu vãn bằng tiết mục của 
mình. 
 
Và buổi diễn đã diễn ra khá suông sẻ. Rồi đến lượt Robby. Cậu bé bước lên sân khấu với bộ quần áo 
nhàu nhèo và mái tóc giống như cậu mới vừa dùng máy đánh trứng để đánh bung nó lên.  
 
Tôi thầm nghĩ sao em không ăn mặc như các học viên khác, sao mẹ em không chịu ít ra là nhắc em 
chải đầu trước khi đến với buổi tối đặc biệt này. 
 
Tôi ngạc nhiên khi Robby tuyên bố em chọn bản Concerto số 21 của Mozart. Tôi vô cùng bất ngờ với 
những gì được nghe tiếp theo.  
 
Các ngón tay cậu bé lướt nhẹ nhàng và linh hoạt trên phím đàn. Tiếng nhạc đi từ cực nhẹ đến cực 
mạnh, từ rộn ràng đến sâu lắng. Tôi chưa từng được nghe người nào ở tuổi Robby chơi nhạc Mozart 
tuyệt vời đến vậy. Sau sáu phút rưỡi, em kết thúc bằng một đoạn nhạc mạnh dần lên. Mọi người đứng 
dậy vỗ tay vang dội. 
 
Ngất ngây và giàn giụa nước mắt, tôi chạy lên sân khấu, ôm chầm lấy Robby trong niềm hạnh 
phúc. Tôi chưa bao giờ nghe em chơi tuyệt như vậy! em làm cách nào thế? Qua “microphone”, Robby 
nói trong xúc động, giọng ngắt quãng: 



 
-Cô có nhớ em đã nói mẹ em bị bệnh không? Mẹ em bị ung thư và đã mất sáng ngày hôm qua. Mẹ em 
bị điếc bẩm sinh, vì vậy tối nay em đã cố gắng đến đây vì nghĩ rằng đây là lần đầu tiên mẹ có thể nghe 
em chơi đàn. Em đã cố hết sức mình vì điều ấy”. 
 
Cả khán phòng hôm ấy không ai cầm được nước mắt. Khi những người ở ban công tác xã hội dẫn 
Robby về để nhận người đỡ đầu, mắt họ cũng đỏ và đầy xúc động. Tôi thầm nghĩ cuộc đời mình đã 
giàu hơn biết mấy khi nhận Robby làm học trò. Vâng, tôi không có học trò thần đồng nào cả, nhưng tối 
hôm ấy, tôi trở thành học trò của Robby. Em đã dạy tôi ý nghĩa của lòng kiên trì, tình yêu và niềm tin 
vào bản thân hoặc thậm chí dám đặt cược vào một người khác mà không hiểu tại sao. Tôi tin rằng luôn 
có những thiên thần ở quanh chúng ta, bên cạnh chúng ta, và ở trong bản thân ta.  
 
Có lẽ bạn cũng có một thiên thần trong cuộc đời bạn, chỉ có điều đôi lúc chúng ta không nhận ra mà 
thôi?” (Truyện kể được nghe khá nhiều lần, cũng tốt thôi) 
   
Quả thật, làm gì thì làm và nói gì thì nói, hãy cứ làm và nói như bài hát của ai đó có câu thơ như: “Con 
tim chân chính không bao giờ biết đến nói dối.” Hoặc còn bảo: Hãy nói bằng con tim của chính mình, 
dù thơ văn hoặc nhạc-bản rất tâm tình. Vâng. Đó là điều hay nhất và tốt nhất, cho mọi người. 
 
Hôm nay đây, nhớ lại cặp ca hát sĩ trong đêm thính nhạc ở Sydney hôm 13/10/2018 vẫn ưa vẫn thích 
hát những câu hát tiếp sau đây: 
 
“Hãy nói cùng tình người cuộc sống quá bôn ba. 
Ôi con tim dung tha là tiếng khóc nhạt nhòa. 
Những đêm hồng đốt cháy da thơm chết dần mòn còn dã thú làm người, 
Những ngày buồn phố xá tan hoang, 
Đến nơi đây ôi nắng mưa tinh khôi. 
(Nguyễn Quyết Thắng – bđd) 
 
Và, thêm câu hát khác, rất như sau: 
 
“Hãy đến từ lòng người và đến chính nơi ta. 
Đến với lòng thật thà đừng dối trá điêu ngoa. 
Hãy nói cùng tình người cuộc sống quá bôn ba. 
Ôi con tim dung tha là tiếng khóc nhạt nhòa.” 
(Nguyễn Quyết Thắng – bđd) 
 
Vâng. Cứ thế mà hát và nói cho thân tình và da diết, để người nghe bắt chụp được nhịp cầu chuyển tải 
những điều bạn và tôi, ta muốn hát và nói. Hát và nói mãi cho nhau, cho mọi người, ở mọi nơi. Như lời 
đấng bậc lành thánh từng nói ở đâu đó, nơi nhà Đạo, những câu sau đây: 
 
“Tôi là Phaolô,  
bởi ý Thiên Chúa  
được gọi làm Tông Đồ của Đức Kitô Giêsu,  
và ông Xốtthênê  
là người anh em của chúng tôi,  
kính gửi Hội Thánh của Thiên Chúa ở Côrintô,  
những người đã được hiến thánh trong Đức Kitô Giêsu,  
được kêu gọi làm dân thánh,  
cùng với tất cả những ai ở bất cứ nơi nào kêu cầu danh Chúa của chúng ta,  
Đức Giêsu Kitô,  
là Chúa của họ và của chúng ta.” 
(1Corinthô 1: 1-2) 
 
Vâng. Hãy cứ hát và nói những lời chân tình, thật thà và lành thánh như đấng bậc thân quen vẫn nói ở 
mục hỏi/đáp, như mọi lần. Hỏi rằng: 
 
“Thưa Cha, 
Khi đọc Kinh Tin Kính, ta đều thấy Giáo hội quả quyết mình đã là thánh. Con đây, hơi nghi ngờ chuyện 
ấy nên vẫn tự bảo: sao ta cứ gọi Giáo Hội của Chúa là Hội thánh khi rõ ràng là các thành-viên của 



nhóm hội này toàn là người vướng mắc rất nhiều tội, kể cả linh mục, giám mục. Sao ta gọi đó là Hội 
của các thánh được chứ?”      
 
Và, đấng bậc lại thân thưa với người hỏi, thế này đây: 
 
“Theo tôi thì, rất nhiều người cũng từng nêu lên câu hỏi tương tự. Điều cần thiết trước tiên ta cần nhớ, 
đó là: Hội thánh không chỉ bao gồm mỗi thành-viên có đến 1 tỷ 3 trăm triệu đấng bậc vào bất cứ lúc 
nào trên trái đất này. 
 
Giáo Hội là Thân mình Nhiệm mầu của Đức Kitô, có Đức Kitô làm đầu, có Chúa Thánh Thần là linh 
hồn, có Đức Maria là mẹ và vô vàn các thánh trên thiên-quốc cùng các linh-hồn đau khổ cùng cực dưới 
luyện ngục đang nguyện cầu cho ta.  
 
Phương-cách hay nhất để diễn-tả Giáo hội mình như truyền-thống vẫn gọi bằng tiếng Latinh là 
“Immaculatis ex maculates”, tức có nghĩa: vô tì-tích, chẳng một vết nhơ dù bao gồm toàn những thành-
phần nhơ bẩn. 
 
Không cần biết làm sao, bao nhiêu thành viên Giáo hội như chúng ta đây đều phạm phải lỗi tội trên địa 
cầu này, nhưng dù sao chính Giáo hội sẽ luôn luôn thánh-thiện bởi vì Giáo hội là Thân Thể Nhiệm mầu 
của Đức Kitô. Đây là lý do đầu tiên tại sao ta lại bảo Giáo hội rất thánh-thiện. Và, còn nhiều lý do khác 
nữa. 
 
Hai nữa, Giáo hội thánh-thiện vì do Đức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa là Đấng rất thánh tạo dựng, nên 
tất cả đều thánh-thiện. Nhiều đạo-giáo khác, lâu nay do con người thiết-lập, một số trong đó lại cũng 
nổi danh là người tội lỗi, còn Giáo hội Công giáo của ta lại do chính Thiên Chúa, ngang qua Con Một 
của Ngài là Đức Giêsu tạo thành. 
 
Thứ ba là, Giáo hội dạy rằng: tất cả mọi người chúng ta đều được kêu gọi sống lành-thánh hết mình. 
Hệt như Sách Giáo lý trích dẫn Công Đồng Vatican 2 từng bảo: “mọi kẻ tin, dù cho họ ở tình-trạng hoặc 
điều kiện sống thế nào đi nữa theo cung-cách riêng tư mỗi ngày, vẫn được Chúa kêu gọi sống toàn-
thiện toàn-hảo của sự thánh-thiện do bởi Thiên Chúa Cha là Đấng tuyệt-hảo.” (X. Ánh Sáng Muôn Dân  
đoạn 11 câu 3, Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo đoạn 825). 
 
Giáo hội không dạy ta thứ đạo đức của sự tầm thường qua đó mọi người đều có thể làm bất cứ thứ gì 
khiến họ vui lòng, nhưng đúng hơn kêu gọi ta sống thánh theo cách đích-thực được tạo mẫu từ sự 
thánh-thiện của chính Đức Kitô là Đức Chúa toàn năng và là con người toàn hảo.” (X. Kinh Tin Kính do 
thánh Athanasia lập). 
 
Nói theo ngôn-ngữ của Công đồng Vatican 2, thì “mọi hoạt-động của Giáo hội đều được hướng-dẫn 
đến cùng tận vào việc thánh-hóa con người nơi Đức Kitô và sự vinh-quang của Thiên Chúa. (SC đoạn 
10) 
 
Thư tư là, Giáo hội cống-hiến cho ta mọi phương-tiện cần-thiết để ta tăng-trưởng trong sự lành thánh. 
Chính nơi Giáo hội, mọi phương-tiện cứu rỗi dĩ nhiên vẫn được đề cao và đặt để nơi đây do bởi “ân-huệ 
Chúa ban ta đạt được.” (Tông thư UR đoạn 3; Ánh Sáng Muôn Dân đoạn 48; Sách Giáo lý Hội thánh 
Công giáo đoạn 824) 
 
Và, dĩ nhiện, phương-tiện cứu rỗi vẫn đặc biệt là bẩy phép Bí tích, cùng thánh lễ, nghi-thức phụng-vụ 
này khác và cả việc đọc Sách thánh nữa… 
 
Cũng tùy thuộc vào ta  là những người sử-dụng các phương-tiện này, vẫn thường xuyên nhận-lãnh các 
bí tích, đặc biệt là Bí tích Giao-hòa và Thánh thể. 
 
Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục khi bàn về Kinh Tin Kính của Dân Con Đức Chúa năm 1968 có nói 
rằng: “Vì thế nên Giáo hội là hội của các thánh cho dù trong Giáo họi vẫn còn nhiều người vướng mắc 
rất nhiều tôi, bởi vì Giáo hội tự thân, không có cuộc sống nào khác ngoài sự sống đầy ân sủng. 
 
Giả như mọi người trong Giáo hội sống địch thực cuộc đời mình, thì thành viên của Giáo hội đều được 
thánh-hóa; giả như các thành-viên bị cất rời khỏi cuộc sống Giáo hội, thì đương nhiên là họ sẽ rơi vào 
vòng tội lỗi, mất trật tự ngõ hầu ngăn chặn ánh hào quang thánh-thiện của Giáo-hội.” (Tài liệu Công 
đồng CPG đoạn 16, sách Giáo lý Hội thánh Công giáo đoạn 827) 



 
Thứ năm là, Giáo hội thánh-thiện là bởi vì rất nhiều thành viên trong Giáo hội sống đời lành thánh lại 
được Giáo hội tấn-phong làm thánh, tức công-nhận rằng các vị đã hiện-thực đặc-trưng anh-hùng và 
sống trung-thành với ân-huệ lành thánh của Chúa. Các ngài được đề nghị như kiểu mẫu và là đấng cầu 
bàu vì có như thế, các ngài mới giúp đỡ ta ở dưới thế này biết hướng lòng vào sự lành thánh rồi biến 
thế-giới này thành nơi tốt đẹp để sống… 
 
Tắt một lời, Giáo hội của Chúa đích-thực lành-thánh cho dù thành-viên trong đó là kẻ có tội.”(X. Lm 
John Flader, How Can a Church of sinners be holy as well? The Catholic Weekly 16/9/2018 tr. 33)  
 
Cuối cùng thì, tính-cách thánh-thiện của các thành-viên trong Hội thánh đương nhiên được minh-
chứng và thể-hiện bằng chính cuộc sống rất đời thường của mỗi thành-viên. Bởi thế nên, muốn chứng 
minh điều ấy cho rõ ràng, chỉ còn một cách là hãy cứ sống điều ấy bằng đời thường của mình.  
   
Và, để kết-luận câu chuyện phiếm hôm nay, xin mời bạn mời tôi, ta hát lại ca-từ nổi cộm ở trên mà 
rằng: 
 
“Hãy đến từ lòng người và đến chính nơi ta. 
Đến với lòng thật thà đừng dối trá điêu ngoa. 
Hãy nói cùng tình người cuộc sống quá bôn ba. 
Ôi con tim dung tha là tiếng khóc nhạt nhòa.” 
(Nguyễn Quyết Thắng – bđd) 
 
Và, cứ thế, hãy cùng bạn và cùng tôi, ta hiên ngang tiến bước về phía trước, mang theo ý tưởng rấ 
thời thượng vì đã hoàn-thành một bước ngoặt rất nổi bật như bao giờ. 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Và những ý tưởng nổi bật này khác  
vẫn có từ xa xưa đến bây giờ vẫn nhớ    
đi vào hiện-thực. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16. “Ðã có những lúc chán chường” 
Chán cho đời sao buồn quá.  

Mắt có những lúc đã hoen mờ,  
Vì sầu không đâu, không tên. 

(Văn Phụng – Chán nản) 
 

(Thư Philípphê 1: 7-10) 
Chán nản lắm ư? Chán hết mọi chuyện trên đời, hay chỉ “chán cho đời sao buồn quá” hoặc chán chết, 
hết mọi chuyện? Thế, bạn và tôi có chán cả câu truyện kể rất đáng chán như bên dưới:  
 
“Có lần, hai nhân viên thuộc công-ty khí đốt nọ, một người đã lớn tuổi, người kia hãy còn trẻ đang đi 
kiểm tra tình hình thời sự ở vùng ngoại ô nọ. Hai vị đỗ xe ở cuối đường rồi đi bộ đến xem từng nhà một. 
Sau khi kiểm tra khí đốt ở căn nhà cuối đường xong, nhân viên lớn tuổi đề-nghị chạy đua về chỗ đỗ xe 
với người trẻ tuổi để chứng-tỏ là ai khoẻ hơn ai. 
 
Trong khi chạy hết tốc-lực đễn chỗ đỗ xe họ bỗng thấy người đàn bà ở căn nhà mà họ mới vừa ra khỏi 
cũng đang hộc tốc chạy theo sau, vừa thở vừa la ơi ới. Hai người bèn dừng lại xem chuyện gì xảy ra 
mà bà la to thế: 
-Có chuyện gì thế, thưa bà? 
-Chúa, Phật ơi! Tôi cũng đang tự hỏi xem có chuyện gì xảy ra mà hai ông chạy bán sống bán chết đến 
như thế. Khi thấy hai ông tự dung chạy trối chết như thế, tôi bèn nghĩ: hay hơn hết, tôi cũng nên chạy 
theo xem có chuyện gì xấu không? Thì ra, chả có chuyện gì cả. Thật rõ chán.” (Truyện do St kể) 
 
À thì ra, “chả có chuyện gì cả, thật rõ chán!” đúng là câu nói cửa miệng của nhiều người, suốt một đời.  
Thế nhưng, đời người còn chán hơn nhiều giả như ta gặp đủ thứ người hoặc đủ thứ chuyện, mà người 
nào, chuyện gì cũng đều “chán như cơm nếp nát”, hết mọi sự. Bạn không tin như thế ư? Thì đây, mời 
bạn và tôi, ta nghe thêm một truyện kể khác, cũng rất ư là “chán mớ đời”, sau đây: 
 
“Truyện rằng, 
Trong khách sạn lớn thuộc hạng sang ở thành-phố, có bà khách đi thang máy thấy anh gác thang suốt 
ngày cứ đứng lên ngồi xuống mở cửa đóng cửa cho khách trú ngụ, rất ư là đáng chán, bèn buông lửng 
một câu hỏi nhỏ, rằng: 
-Lên lên xuống xuống mãi thế này, anh có thấy chán hoặc nản lắm không? 
-Dạ thưa không. Nghề của con mà, thím. 
-Lên nhiều mới chán vì mệt chứ đi xuống thì có gì đâu mà phải phàn nàn, đúng thế phải không? 
-Dạ thưa không phải thế. 
-Thế thì, xuống nhiều mới chán chứ gì? 
-Dạ cũng không phải thế. 
-Thế thì khi nào anh thấy chán chường nhất? 
-Dạ, khi gặp phải các cụ, cứ là hỏi mãi có một chuyện không biết chán, ạ!” (Truyện kể nghe đến chán 
nhưng vẫn kể) 
 
Quả có thế. Việc gì, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần cũng đều đáng chán hết. Chí ít, là viết phiếm, viết bài 
hoài hoài đến …chán chết. Vâng. Nội mỗi tự vựng “Chán chết” thôi, cũng hàm ngụ đủ thứ chuyện ở 
trong đó. Có khi là, “chán đến chết”. Có lúc, là: “chán muốn chết”. Ấy chết, lại nói gì thế? Chán đến độ 
muốn chết sao? Thế, bạn có cam đoan rằng: chết rồi hết chán không? Cái đó, xin hạ hồi phân giải. 
Nay, ta bàn chuyện rất “đáng chán”, nhưng không thể làm khác được. Đó là, phiếm luận hay phiếm 
loạn, cho giải cơn sầu/buồn đến chán ngán, hôm nay hoặc mai rày. 
 
Vâng. Không gì đáng chán và phát chán, như việc bàn mãi chuyện thần-học, hoặc học về thần riết rồi 
cũng nản, hết muốn viết tiếp. Như, tâm trạng của bần đạo ở đây bây giờ. Thôi thì, chỉ xin nói thêm một 
sự với bạn, rằng thì là: không bàn chuyện thần-học thì mấy cha, mấy nội bàn chuyện gì bây giờ? Luân 
lý, đạo đức hoặc tu-đức, tu tỉnh với tỉnh tu đâu cơ chứ? 
 
Vậy thì, mời bạn, và mời tôi ta nhập cuộc. Thế nhưng, trước khi đi vào cuộc, hãy để lòng mình trùng 
xuống với tâm tư, tình-tự của bài hát “chán chường” mà nghe tiếp những lời như: 
     
Tay đôi tay yếu đuối, dâng lên chới với giữa trời.  
Than van cho thân kiếp đoạ đày.  
Đời bao xót xa. Nhìn lá rơi, mùa Thu chết rồi!  
Gió gió cứ rít lên. Xuyên qua tim tôi. Xuyên qua làn môi. 



Gió gió đã cuốn đi Bao nhiêu ước mơ - Ôi, xa vời!  
Sóng sóng đã cuốn đi. Cuộc đời tốt tươi.   
Buồn ơi, chán ơi! 
Ðã có những lúc chán chường. Chán cho đời sao buồn quá.  
Mắt có những lúc đã hoen mờ. Vì sầu không đâu, không tên.  
Tay đôi tay yếu đuối. Dâng lên chới với giữa trời.  
Than van cho thân kiếp đoạ đày.  
Đời bao xót xa.  
Nhìn lá rơi, mùa Thu chết rồi!  
Gió gió cứ rít lên. Xuyên qua tim tôi.  
Xuyên qua làn môi. Gió gió đã cuốn đi  
Bao nhiêu ước mơ - Ôi, xa vời!  
Sóng sóng đã cuốn đi Cuộc đời tốt tươi  
Buồn ơi, chán ơi!  
(Văn Phụng – bđd) 
 
Như đã kể, còn gì chán ngán cho bằng, ở nhà Đạo, lại cũng thấy những giây phút chán ngán, chán nản 
khi có người viết thư về hỏi đấng bậc, nhưng câu như: 
 
“Thưa Cha, 
Con vẫn hiểu là Đức Giáo Hoàng Phanxicô có lần bảo rằng: Hỏa ngục không có thật và linh-hồn của 
những người từng chối bỏ Chúa, cuối cùng rồi cũng biến mất. Thưa, có thật là Đức Giáo Hoàng từng 
nói thế không?”  
 
Đúng ra, bổn đạo nói trên phải hỏi là Đức Giáo Hoàng có ý gì khi nói thế, mới ra nhẽ. Thôi thì, hỏi thế 
nào thì hỏi. Đấng bậc vị vọng nhà Đạo cũng xung phong giải đáp thắc mắc, cho ngọn ngành để bá 
quan văn võ trong Đạo hiểu được ý của Đấng bậc rất trên cao. Và câu trả lời, được ghi như thế này: 
 
“Có điều khá chắc chắn là: Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã không nói điều đó. Giống như mọi Kitô-hữu, 
ngài cũng tin vào hỏa-ngục và lâu nay ngài nói về chuyện ấy một vài lần trong thời gian năm năm trên 
cương-vị một Giáo-chủ.  
 
Sự thể về câu nói vốn dĩ làm nhiều người hiểu lầm, là do vị ký-giả hồi hưu nay đã 93 tuổi đời, trước đây 
ông từng là tổng-biên-tập tờ La Republica và tuyên-bố mình vô thần vốn dĩ là bạn thân của Đức Giáo 
Hoàng. 
 
Trong buổi bàn luận với Đức Thánh Cha Phanxicô xảy ra hồi gần đây, cụ ông Scalofari có viết trên báo 
vào ngày 28/3/2018 rằng: Đức Giáo Hoàng có nói với cụ là: “Hỏa ngục không có thật”, thế nên linh-hồn 
của những ai chối bỏ Chúa vào cuối đời mình thì cũng chỉ chấm-dứt hiện-hữu, thôi.         
 
Theo ông Greg Burke là phát-ngôn-viên tòa thánh Vaticăng thì Đức Giáo Hoàng Phanxicô “có mời ông 
đến bàn chuyện nhân mùa Phục Sinh”, nhưng buổi này nhất quyết không phải là buổi phỏng-vấn 
chính-thức như các lần trước. 
 
Các lần phỏng vấn Đức Giáo Hoàng trước đây, vào năm 2013 và 2015, cụ Scalfari đã không ghi chú và 
cũng chẳng thu băng điều gì, nên về sau buộc phải viết lại những lời đối-đáp dựa nhiều vào trí nhớ, và 
lần này cũng thế.  
 
Thực tế cho thấy, Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng đã nhiều lần đề-cập đến Hỏa ngục. Có lần, vào năm 
2014, để cảnh-giác nhóm Mafia băng-đảng, Đức Giáo-Hoàng có nói: “Hãy hồi hướng trở về! Nay, vẫn 
còn nhiều thời-gian để rồi không ai phải rơi xuống chốn lửa ngục. Đó là những gì đang chờ đón quí vị 
nếu quí vị cứ tiếp tục theo con đường này. Bà con, ai cũng có cha có mẹ: hãy nghĩ đến các ngài, Hãy 
khóc lên một tiếng rồi hồi hướng trở về.” 
 
Và rồi, trong tông-thư ngài viết vào Mùa Chay năm 2016, ngài có viết: “mối hiểm-nguy vẫn còn đó, chỉ 
cần liên-tục chối bỏ không mở rộng cửa tâm-hồn cho Đức Kitô đang gõ vào cửa ngõ của người nghèo, 
thì người tự-hào, giàu sang và quyền-thế rồi kết cục cũng sẽ tự lên án chính mình và sẽ đầm mình 
trong vực thẳm đầy cô-đơn tức Hỏa-ngục.” 
 
Giáo-huấn Hội thánh về Hỏa ngục vẫn còn đó, nói rất rõ. Trong Sách Giáo lý Hội thánh Công-giáo, ta 
đọc được những giòng chữ như: “Ai chết với tội trọng mà không chịu hối-cải cùng chấp-nhận tình 



thương nhân-lành của Chúa có nghĩa là cứ ở lại mãi trong sự chia cách tách rời họ mãi do mình tự-do 
chọn lựa. Tình-trạng tự tách rời khỏi sự kết-hợp mật-thiết với Chúa và những vị lành thánh gọi là ‘Hỏa 
ngục’. (Sách Giáo Lý Hội thánh Công giáo đoạn 1033). Sách Giáo lý còn tiếp tục dạy: “Giáo-huấn Hội-
thánh khẳng-định sự hiện-hữu vô cùng vô tận của Hỏa ngục.” (GLHTCG đoạn 1035) 
 
Thành ra, Hỏa ngục là có thật. Và chắc chắn một điều, là: không phải Chúa tống khứ con người xuống 
Hỏa ngục nhưng đúng hơn, chính những ai từ chối không nhận-lãnh tình thương của Chúa a vì thế mới 
chối bỏ Chúa và ở lại mãi trong tình-cảnh rời xa Ngài mãi mãi do chính những người ấy tự chọn. 
 
Đức Giáo Hoàng Bênêđíchtô thứ 16 cũng bình-luận, bảo rằng: “Trong trường hợp nào đi nữa, Thiên-
Chúa không bao giờ thúc ép một ai vào con đường cứu-độ. Chúa chấp-nhận tự do của con người. Ngài 
không là phù-thủy chỉ biết mỗi việc cuối cùng rồi ra cũng xóa bỏ mọi sự vẫn xảy ra lâu nay rồi cuối cùng 
cũng đem đến cho mọi người mối phúc-hạnh họ trông chờ.  
 
“Thiên-Chúa đích-thực là người Cha, là Đấng Tạo Hóa ban phát tự do cho mọi người, cả khi họ sử-
dụng nó để chống lại Ngài. Vì lý do đó, mà lòng Ngài luôn muốn cứu rỗi con người, nhưng điều này 
không có nghĩa là Ngài can-dự vào việc cứu hết mọi người. Ngài ban cho ta quyền chối-bỏ lòng tốt của 
Ngài. Thiên-Chúa thương yêu ta; nên ta chỉ cần tỏ ra khiêm hạ để cho phép Ngài yêu thương mình, là 
đủ.” (X. God is Near Us, Ignatius 2003, tr. 36-37)… 
 
Thành thử, ta hãy lợi-dụng những lúc người đời tung ra những “tin thất thiệt” sai sự thật, để nói chuyện 
với người khác về Hỏa ngục. Càng nói nhiều càng tốt. Với ta, chưa bao giờ là cơ hội thuận-tiện để bàn 
bạc về Thiên-đàng và Hỏa ngục, bằng lúc này đây.” (X. Lm John Flader, “Francis takes Hell deadly 
seriously: bank on it”, The Catholic Weekly 15/4/2018 tr. 21) 
 
Có tranh-luận về nỗi chán chường, hoặc như đấng bậc nhà Đạo gọi là “Hỏa ngục” nơi con người, rồi ra 
cũng chẳng thuyết phục được mấy ai. Bởi, mỗi người trong cương-vị của mình, ít nhiều đều đã có 
kinh-nghiệm bản thân về những điều như thế. Thế nên, thay vì cãi/tranh dài dòng đến vô tận, thì bạn và 
tôi cũng nên quay về với lời ca ở trên để cùng cảm-tức những tình-tự của người viết mà thấm-thía.  
 
Hôm nay hoặc mai rày trong cõi đời trải dài nhiều lữ-thứ, cũng không nên để tâm nhiều đến những 
biện-luận chỉ khiến người viết và/hoặc người đọc ngày thêm xa lánh, tránh mặt nhau. Chi bằng, ta cứ 
hát lên lời ca trên, để rồi hòa cùng một nhịp với tác-giả bài rất lao xao, rộn rạo như sau: 
 
“Đời bao xót xa.  
Nhìn lá rơi, mùa Thu chết rồi!  
Gió gió cứ rít lên. Xuyên qua tim tôi.  
Xuyên qua làn môi. Gió gió đã cuốn đi  
Bao nhiêu ước mơ - Ôi, xa vời!  
Sóng sóng đã cuốn đi. Cuộc đời tốt tươi  
Buồn ơi, chán ơi!  
(Văn Phụng – bđd) 
 
Bạn và tôi, chắc cũng như mọi người đều biết: nhạc-sĩ Văn Phụng là tác-giả chuyên viết nhạc vui để 
mọi người quên nỗi chán chường của cuộc đời. Hôm nay đây, sở dĩ ông viết những giòng thơ đầy ý 
nhạc lã chã buồn như thế, cũng chỉ để an ủi bạn và tôi, trong chuỗi ngày dài nhiều nghĩ suy về cuộc 
đời, mà thôi.           
 
Nhận định thế rồi, nay mời bạn và tôi, ta quay về vườn thượng-uyển với lời vàng của bậc thánh-hiền 
chứa đựng nhiều niềm vui hơn, như sau: 
 
“Tôi có những tâm tình như thế đối với tất cả anh em,  
đó là điều hợp lý,  
bởi vì tôi mang anh em trong lòng tôi.  
Khi tôi bị xiềng xích,  
cũng như lúc tôi bênh vực và củng cố Tin Mừng,  
anh em đều thông phần vào ân sủng tôi đã nhận được.  
Có Thiên Chúa làm chứng cho tôi:  
tôi hết lòng yêu quý anh em tất cả,  
với tình thương của Đức Kitô Giêsu.  
Điều tôi khẩn khoản nài xin,  



là cho lòng mến của anh em ngày thêm dồi dào,  
khiến anh em được ơn hiểu biết và tài trực giác siêu nhiên,  
để nhận ra cái gì là tốt hơn.  
Tôi cũng xin cho anh em được nên tinh tuyền  
và không làm gì đáng trách,  
trong khi chờ đợi ngày Đức Kitô quang lâm. 
(Thư Phillíphê 1: 7-10)       
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Nay nhất quyết  
không hát nhạc buồn nhiều chán ngán  
của bất cứ ai đang buồn chán  
chốn nợ đời.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17. “Thăm thẳm chiều trôi,” 
khuya anh đi rồi, sao trời đưa lối. 

Khi thương mến nhau, hai người hai ngả tránh sao bồi hồi. 
Hẹn gặp nhau đây, đêm thâu lá đổ, 

sương giăng kín mờ, nhạt nhòa ước mơ. 
Đã gặp nhau rổi, sao em không nói, 

sao em cúi mặt, em giận hờn anh chăng?.” 
(Trần Thiện Thanh – Tạ Từ Trong Đêm) 

 

(Mc 9: 14-15) 
Tạ từ vào giờ nào, sao không buồn? Khi đã “thăm thẳm chiều rơi” rồi, thì người anh kia cũng 
đi mất đất, đó là chuyện thường ở huyện luôn thấy “trời đưa lối”, “tránh sao bồi hồi”. Nhưng rồi, 
anh lại hát:  
 
“Anh hiểu rồi đây khuya nay  
em về trăng gầy soi bóng, 
Nên em cúi mặt  
ngăn giòng nước mắt phút giây tạ từ. 
Đừng buồn nghe em,  
tuy anh biết rằng  
xa xôi vẫn làm tâm tư héo mòn. 
Nếu em đã trọn thương anh xa vắng, 
Xin em chớ buồn  
cho nặng lòng chinh-nhân. 
Nếu em biết rằng  
có những người đi đấu tranh chưa về. 
Mang lời thề lên miền sơn khê. 
từng đêm địa đầu hun hút gió sâu. 
Nếu em đã gặp mẹ già  
thương con khấn nguyện đêm rằm. 
Vợ yêu chồng đan áo lạnh từng đông. 
Thì duyên tình mình có nghĩa gì không? 
 
Anh hỏi một câu  
khi trong đêm dài vọng về tiếng súng 
Sao em cúi mặt  
không nhìn đôi mắt hứa thương em trọn đời. 
Đầu đường chia phôi anh không nói gì, 
Nên phong kín lời hẹn tình lứa đôi. 
Nếu anh có về khi tàn chinh chiến, 
Xin em cúi mặt dấu lệ mừng nghe em.” 
(Trần Thiện Thanh – bđd) 
 
Lại như thế sao? Ai cho Anh tình yêu ư? Thứ tình “Của ngày thơ ngày mộng” ư? Hỏi ai trồng 
khoai đất này bây giờ. Câu hỏi này, chắc cũng nên chuyển cho nhiều người được biết, trong 
đó có tôi và bạn, là những người đang đọc giòng chữ nghĩa này, ở đây.  

 
Thôi thì, nay đề-nghị bạn và tôi, ta nghe tiếp bài hát “trứ danh” trích ở trên, để rồi sẽ tính. Bài 
hát trên, có ca-từ nghe hơi lạ, rất như sau: 
 
“Nhưng biết chỉ là mơ ... 
Nên lòng nức nở,  
thương còn đi chứ yêu thì chưa đến 
Nên gọi tên tình chưa đỗ bến,  
(biết) nẻo mô mà tìm? 
 



Nằm nghe cô đơn,  
thoáng bước trong buồng 
Giá buốt về tìm,  
sao rơi cuối đêm 
Nhà vắng mang nhiều cay đắng,  
xua hồn đi hoang.” 
(Trần Thiện Thanh – bđd) 
 
Ố là là, toàn những chữ và chữ. Hết nói: “nằm nghe cô đơn”, rồi lại thấy “giá buốt về tim”, “sao 
rơi về đêm”, “xua hồn đi hoang”  Ôi chao là âm-nhạc! Những âm và nhạc như thể “Cho tôi tình 
yêu”, “để làm duyên nụ cười.” Nhưng chưa hết, còn mấy đoạn sau đây, rất ư là “nhức nhối”: 
 
“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 ....” 
(Trần Thiện Thanh – bđd) 
 
Cho gì thì cho. Có “cho đi tình yêu” nhiều lắm, rồi cũng sẽ “nghẹn ngào”, “e ấp” đấy hỡi người. 
Vâng. Chuyện “cho đi tình yêu” ở đời, thường là như thế. Còn chuyện “cho đi lòng đạo” ở nhà 
Chúa, lại sẽ khó hơn nhiều. Để minh-xác chuyện này, thiết nghĩ bạn và tôi cứ thử để mắt đọc 
giòng chảy đầy những chữ ở Kinh Sách vẫn bảo rằng: 
 
Khi Đức Giêsu và ba môn đệ trở lại với các môn đệ khác,  
thì thấy một đám người rất đông đang vây quanh các ông,  
và các kinh sư tranh-luận với các ông.  
Thấy Đức Giêsu, lập tức tất cả đám đông kinh-ngạc.  
Họ chạy lại chào Ngài.  
Ngài hỏi các môn đệ:  
"Anh em tranh-luận gì với họ thế?"  
(Mc 9: 14-15) 
 
“Tranh-luận gì với họ thế?” có thể là câu hỏi để đời, cho mọi người. Tức: những người trong 
đời chỉ muốn tranh-cãi và biện-luận với nhau suốt đời. Chi bằng, ta cứ mời nhau nghe câu hỏi 
về nguyên tắc lưỡng nan đạo và  phán và quyết của đấng bậc vị vọng ở Sydney qua hỏi/đáp 
sau đây: 
 
“Thưa Cha, 
Vừa qua, con có nghe một người lại cứ quả quyết rằng nguyên-tắc về hiệu quả lưỡng-nguyên 
là cách giải-quyết vấn-đề lưỡng-nan đạo-đức. Con đây, chưa từng nghe những chuyện như 
thế bao giờ. Vậy, có thể nào xin cha giải-thích để con được am-tường?” Câu hỏi của một 
người thường xuyên theo dõi mục giải-đáp trên báo Đạo) 
 
Thường xuyên đọc báo hay không, hễ cứ hỏi, là đấng bậc chắc chắn sẽ giải mã ngay tức thời. 
Bởi lẽ, nghề của “chàng” là như thế. Và chỉ mỗi thế, mà thôi. Và câu trả-lời của đấng bậc, sẽ 
như sau: 
 
“Như anh/chị vừa cho biết, nguyên-tắc giải-quyết vấn-đề lưỡng-nguyên ở đây là cách giúp ta 
giải-toả những rắc rối/khó xử trong đời người, theo cách rất bổ ích. 
 
Lý-do để ta gọi là hiệu-quả lưỡng-nguyên vì nó qui về tình-huống có hành-vi nào đó diễn ra có 
thể đem lại hiệu-quả xấu/tốt, khiến người trong cuộc rơi vào tư-thế cũng khó xử. 
 



Hầu hết các tình-thế tiến-thoái lưỡng-nan về đạo-đức/chức-năng đều kéo theo tình-huống 
tốt/đẹp đồng thời cũng kèm theo tình-trạng xấu xa/tồi-tệ nữa. Bởi thế nên, nguyên-tắc ở đây 
cũng hữu-dụng để ta dễ giải-quyết chúng, cách xuyên suốt.  
Ví-dụ điển-hình thường thấy ở sách giáo-khoa, là: trường-hợp nữ-phụ đang mang thai lại được 
chẩn-đoán nhuốm bệnh ung-thư tử-cung. Chị được bảo là triệu-chứng này ở vào thời kỳ cuối 
bắt buộc chị phải cắt bỏ tử-cung càng sớm càng tốt, mới sống sót. Chị không thể chờ đợi 
phẫu-thuật cho đến khi cháu bé chào đời. Hậu-quả tốt đẹp là nếu giải-phẫu thì chị sẽ được 
cứu sống. Còn chuyện hậu-quả xấu-xa/tồi-tệ là: trường-hợp cháu bé sẽ phải chết. Vậy câu hỏi 
ở đây, là: chị có quyết-định tiến tới giải-phẫu bất chấp mọi hậu-quả không? 
 
Trên nguyên-tắc, phải thực-hiện ba điều-kiện, nếu muốn xúc-tiến hành-động để có thể biện-
minh về luân lý. Ba điều-kiện ấy, như sau: 
 
Thứ nhất, việc xúc-tiến hành-động phải tốt đẹp về mặt luân-lý hoặc ít ra cũng khá tốt. Điều đó 
có nghĩa: tự thân, hành-động xúc-tiến phẫu-thuật không thể là chuyện xấu xa, như: giết người, 
ngoại tình hoặc trộm cắp… bao giờ hết. Ở đây, việc cắt bỏ cơ-phận đã nhiễm bệnh khỏi tử-
cung của nữ-phụ bị bệnh, là hành-vi tốt đẹp về mặt luân-lý/đạo-đức. Giả như, nữ-phụ ấy không 
mang thai, sẽ không thành vấn-đề dù chị quyết-định xúc-tiến cuộc giải-phẫu. 
 
Thứ hai là, ý-định xúc-tiến sự việc đều phải là việc tốt đẹp, mới được. Ở đây, ý-định cứu-vãn 
sự sống của người nữ-phụ bằng cách cắt bỏ tử-cung người bệnh ngặt-nghèo, thì đây là ý-định 
tốt. Sự việc lại sẽ khác hẳn, nếu đương-sự hài lòng với phẫu-thuật, do bởi hành-động này sẽ 
chấm-dứt sự sống của đứa con chị, đồng thời khiến chị sẽ không thể có con trong tương-lai, 
tức có nghĩa: những gì khiến chị suy-nghĩ tìm cách giải-quyết, là chứng bệnh ung-thư hiện 
đang làm cho sự việc trở nên dễ dàng hơn, đối với chị.  
 
Đây có thể là ý-định xấu. Nhưng, giả như chị than-phiền về việc bé em của chị sẽ phải chết và 
chị không còn khả-năng có con được nữa trong tương-lai, như thế tức là chị đã có ý-hướng tốt 
rồi.  
 
Thứ ba nữa, đây phải có lý-do xứng-hợp mới có thể xúc-tiến hành-động. Nói cách khác, phải 
có sự tương-xứng thích-đáng giữa hiệu-quả tốt với hệ-luỵ xấu. Hiệu-quả tốt đây, là: cứu cho 
người mẹ được sống, tức: tương-xứng với cái chết của trẻ bé. Và như thế, người mẹ mới dám 
xúc-tiến cuộc giải-phẫu được.  
 
Giả như chị không chịu xúc-tiến giải-phẫu, thì cả chị lẫn bé em đều sẽ chết. Nên nhớ: đây 
không là hành-động trực-tiếp phá thai. Nhưng, chỉ là việc cắt bỏ dạ con đã nhuốm ung-thư là 
căn-bệnh khiến tử-cung người phụ-nữ không thể tồn tại, đành phải chết. Và, đây được coi là 
hành-động phá-thai cách gián-tiếp, thôi. 
 
Tôi còn nhớ trường-hợp cách nay nhiều năm, là chuyện: nữ-phụ nọ đã có thai được 4 tháng 
rưỡi rồi, nhưng chị lại bị chứng ói mửa nghiêm-trọng mà khoa-học gọi là: “chứng sung-huyết 
nghiêm-trọng”, nên chị không có khả-năng giữ thức ăn đưa vào bụng và vì thế cứ đi dần vào 
cõi chết. Rõ ràng là, cơ thể chị không thể đối-đầu với chuyện mang thai được nữa và chỉ còn 
cách duy-nhất muốn cứu sống chị, là phải cắt bỏ tử-cung đã nhuốm bệnh, không tài nào tồn-
tại được nữa.  
 
Nếu áp-dụng 3 điều-kiện nguyên-tắc về hiệu-quả lưỡng-năng, thì rõ ràng chỉ mỗi hai điều kiện 
cuối là còn chấp-nhận được, trong khi đó thì điều-kiện đầu-tiên là không thể được. Ở đây nữa, 
việc ta phải làm, là: cắt bỏ thai-nhi một cách gián-tiếp, tức: sự xấu đã nằm ở đó, rồi.  
 
Có điều là: nữ-phụ nói đây lại là y-tá theo đạo Công-giáo nên chị hiểu/biết rất rõ thế nào gọi 
được là có hoặc không có chuyện phá thai một cách gián-tiếp. Và, chị chọn lựa sẽ không làm 
thế; do đó, chị và cháu bé đều phải chết. Thế nhưng, khi trước có lần chị từng tuyên-bố là: chị 
không muốn giết chết thai-nhi đồng thời lại muốn cứu sống sinh mạng chỉ mình chị, thôi. 
 



Có lẽ, giải-pháp thoả-đáng cho trường-hợp này, nếu nó xảy ra hôm nay, là: ta cố chờ chừng 
vài tuần-lễ nữa để xem tử-cung người mẹ tương-lai xem có hy-vọng sống sót không, sau đó 
mới tiến tới sinh đẻ. Giả như cháu bé không sống sót, thì ít ra cũng tạo cho bé có được cơ-hội, 
cũng là hy-vọng. 
 
Mọi việc nói trên, đều là những khó-khăn trong chọn-lựa giải-pháp luân-lý/đạo-đức, và con 
người không nênphê-phán những ai từng làm thế. Tuy nhiên, điều thấy rõ là: con người không 
thể làm điều xấu xa/ác độc với lý-do là để có sự tốt đẹp từ đó. 
 
Nói tóm lại, nguyên-tắc hiệu-quả lưỡng-nguyên có thể rất hữu-ích giúp ta giải-quyết vấn-đề 
luân-lý/đạo-đức trong tình-thế tiến-thoái lưỡng-nan trong đó mọi người phải đứng trước chọn 
lựa có liên-quan đến việc gây ảnh-hưởng tốt/xấu trong đời người. 
 
Điều cần nhớ về 3 điều-kiện nói trên là: ta cần tham-khảo thêm ý-kiến của người khác, nếu có 
điều gì còn ngờ-vực.” (X. Lm John Flader, “Evil consequences but not of evil intent”, The 
Catholic Weekly 23/7/2017, Question Time  tr. 23) 
 
Nói chuyện luân-lý/đạo đức như ở trên, chỉ để nói lên rằng: trong đời người, nhiều việc nhìn 
qua cứ tưởng dễ, nhưng khi tra tay hoặc khi đã ở trong cuộc, rồi mới thấy.   
 
Nhưng thôi bạn và tôi hãy lướt qua vài truyện vui cho thoải mái hơn là phải chọn lựa đau đầu! 
 
1. Ly dị 
Sau khi ly dị, người chồng vẫn điện thoại cho vợ hàng ngày. Sau một thời gian, bà vợ không đủ kiên 
nhẫn mới quát lên: 
- Này, ông đừng gọi cho tôi nữa có được không? Tôi đã nói hàng trăm lần là chúng ta đã ly dị rồi kia 
mà! 
- Tôi biết thế nhưng vẫn muốn được nghe lại điều đó mỗi ngày. 
 
2. Đúng giờ 
Thấy An cứ gãi tay gãi chân 
- Tùng: Bị muỗi chích à? Sao ko thoa thuốc chống muỗi vào? 
- An: Nhưng chưa tới giờ. 
- Tùng: ??? 
- An: Trên bao bì có ghi: “Có hiệu quả từ 6 đến 8 giờ” Mà bây giờ mới có 5 giờ thôi. 
- Tùng: ??? 
 
3. Một tiếng thở dài hai nghĩa khác nhau 
Quan tòa hỏi một nhân chứng nữ: 
- Có chồng hay chưa?  
Bà này thở dài.  
Tòa nói với thư ký: 
- Ghi đi: Chưa chồng.  
Một lát sau quan toà hỏi một nhân chứng nam: 
- Đã có vợ chưa?  
Người này cũng thở dài.  
Tòa nói: - Ghi đi: Đã có vợ. 
 
Và, có nhiều chuyện cũng liên-quan đến vấn-đề đặt ra, thật cũng khó mà giải quyết. Hệt như bài ca 
trích-dẫn ở trên, vẫn hát rằng: 
 

“Thăm thẳm chiều trôi,” 
khuya anh đi rồi, sao trời đưa lối. 
Khi thương mến nhau, hai người hai ngả tránh sao bồi hồi. 
Hẹn gặp nhau đây, đêm thâu lá đổ, 
sương giăng kín mờ, nhạt nhòa ước mơ. 
Đã gặp nhau rổi, sao em không nói, 
sao em cúi mặt, em giận hờn anh chăng?” 
 



Và, câu tiếp vẫn nhắc nhở anh và em rằng: 
 
“Anh hiểu rồi đây khuya nay em về trăng gầy soi bóng, 
Nên em cúi mặt ngăn giòng nước mắt phút giây tạ từ. 
Đừng buồn nghe em,  
tuy anh biết rằng xa xôi vẫn làm tâm tư héo mòn. 
Nếu em đã trọn thương anh xa vắng, 
Xin em chớ buồn cho nặng lòng chinh-nhân. 
Nếu em biết rằng  
có những người đi đấu tranh chưa về. 
Mang lời thề lên miền sơn khê. 
từng đêm địa đầu hun hút gió sâu. 
Nếu em đã gặp mẹ già  
thương con khấn nguyện đêm rằm. 
Vợ yêu chồng đan áo lạnh từng đông. 
Thì duyên tình mình có nghĩa gì không? 
Anh hỏi một câu khi trong đêm dài  
vọng về tiếng súng 
Sao em cúi mặt  
không nhìn đôi mắt hứa thương em trọn đời. 
Đầu đường chia phôi anh không nói gì, 
Nên phong kín lời hẹn tình lứa đôi. 
Nếu anh có về khi tàn chinh chiến, 
Xin em cúi mặt dấu lệ mừng nghe em.” 
(Trần Thiện Thanh – bđd) 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Với những câu hỏi trong đời 
Nhiều lúc cũng khó nói 
Khó trả lời  
Bằng ngôn-ngữ 
Của người đời. 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18. “Hầy hô, hây hồ hây hồ” 
Ta đi vô vườn dừa”. 

(Phạm Duy – Dã Ca Ngày Mùa) 
 

(Rm 12: 12-13) 
Vừa rồi, bần đạo bầy tôi đây được đọc một bài do đàn em trong Dòng là Lm Lê Quang Uy DCCT viết 
dưới đầu đề là “Thời nay sao cái gì cũng vội”, bèn nảy sinh một ý tưởng đặt ra câu hỏi khác bảo rằng: 
“Thời nay, sao thấy nhiều người cứ dùng các chữ vô và vô cũng khá nhiều!” Này nhé, những là “Vô 
cảm”, “vô lại”, “vô thần” và nhiều thứ vô khác nữa. 
 
Vô, đây là “Không” và “không”. Phải chăng, nói thế là vì húy với chữ “Có” ở Kinh thánh khi Giavê Thiên 
Chúa tuyên bố Ngài là “Đấng Có”? 
 
Cách nay không lâu, bần đạo được dự thêm một buổi “Hát Cho Nhau Nghe” ở Sydney được tổ chức 
dưới chủ đề “Quê Hương Trong Tôi”. Hôm ấy, có “hát sĩ cây nhà lá vườn” đã cất lên những lời ở nhạc-
bản Dã Ca Ngày Mùa của Phạm Duy có thêm những lời sau đây: 
 
Hầy Hồ Hây Hô Hấy Hố 
Ta đi vô vườn dừa 
Hây Hô Hây Hô Hây Hô 
Nhịp nhàng khoan thai bước khẽ 
Đi trong mưa nhè nhẹ 
Hây Hô Hây Hô Hây Hô 
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 
Hây Hô Hây Hô Hây Hô 
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 
Di quanh quanh hoài hoài 
Hây Hô Hây Hô Hây Hô 
Ngoảnh nhìn bên ta vẫn thấy 
Ôi êm ru ngày dài 
Hây Hô Hây Hô Hây Hô 
 
Hôm nay đây, ngồi buồn im lặng trong một góc phòng vào mùa Đông ở Sydney nhưng không lạnh, bần 
đạo chợt nảy ra trong đầu một tư-tưởng cũng hơi “ngộ”, bèn trích-dẫn ra đây để mời bạn và mời tôi, ta 
cùng thưởng-lãm giòng suy-tư ngắn, sau đó tiếp-tục tham-gia hát những ca-từ cứ lặp đi lặp lại mãi chữ 
“Hây hồ”, rồi “Hầy hô”, những hư-vô, vô độ, rất vô tình, rằng:   
 
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 
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) 
 
“Ta đi vô vườn nhà” hôm nay và mai ngày, lại cũng nghe và thấy nhiều vấn-đề đặt ra, để ta nghĩ và suy 
đến liên-tu bất tận, thật nhiều điều. Suy cho nhiều, là bởi đề-tài hôm nay và có thể trong nhiều ngày 
nữa, cũng là về tên tuổi và chức vụ của các đấng bậc ở Kinh Sách, rất thánh thiêng, như các đấng 
được gọi là “Kinh Sư” , “Ký lục” , toàn những Pharisêu là các đấng bậc vị vọng rất hiển-hách. 
 
Hôm nay, đấng bậc cha/bác ở Sydney có tên là Lm John Flader, đã giải-đáp đôi ba thắc mắc nho nhỏ 
từ một giáo-hữu gửi về, những hỏi rằng: 
 
“Kính thưa Cha, 
Trong Kinh thánh, người đọc thường thấy thánh sử nói nhiều về người Pharisêu và Ký lục, hoặc ai khác 
nữa. Xin Cha giải thích cho biết, các vị ấy là ai? Có vai trò gì trong xã hội hoặc nhóm hội tôn-giáo thời 
của Chúa. Xin cảm ơn Cha trước.” (Độc-giả báo The Catholic Weekly gửi thư về nhờ đấng bậc giảng 
giải mà không ghi tên tuổi). 
 
Viết thư gửi về tuần báo Công giáo Sydney mà lại không ghi tên tuổi, đó là chuyện thường ngày ở 
huyện. Chí ít là huyện nhà Đạo rất Công giáo ở Sydney. Thôi thì, hễ có thư gửi về hỏi han đủ mọi thứ, 
thì thế nào đấng bậc nhà mình cũng vui sướng đến mê tơi rồi. Chẳng cần ghi tên tuổi hoặc vỏn vẹn chỉ 
tên gọi mà thôi cũng chẳng làm đấc bậc bận tâm, dù âm thầm. 
 
Thôi thì, đã có người hỏi, thì đấng bậc nhà Đạo ở Sydney sẽ có lời giải, như sau: 
 
“Thưa anh/chị, 
“Trước hết, tôi xin nói ngay ở đây rằng, với người theo Do-thái-giáo thời Đức Giêsu sống, thì: các đấng 
bậc vị vọng mang danh Pharisêu, hay Xađuxê đều là chức sắc nhà Đạo lập thành hai nhóm người 
chính có lai-lịch và tầm nhìn rất khác-biệt về một số chủ-đề. 
 
Hầu hết những người Pharisêu khi xưa đều thuộc đảng/phái chính-trị hoặc phong-trào/trường-phái tư-
tưởng rất khác-biệt, vào thời Chúa. Gọi các đấng bậc khi xưa là “Pharisêu” thực-sự cũng để chỉ-định 
các đấng bậc “đứng biệt lập” hoặc “cách biệt.” 
 
Nhóm Pharisêu nổi trội vào giữa thế-kỷ thứ hai trước Công nguyên, sau khi có nhân-vật nọ tên là Judas 
Maccabeus, một người thuộc nhóm Hasmonê đã đánh bại lực-lượng Saleucid dưới thời vua Antiochus 
Êpiphanes trị vì (X. Maccabê quyển 2). 
 
Nhóm Seleucid đã phạm lỗi phỉ báng Đền thờ rồi đổ cho người Do-thái-giáo vi-phạm luật-lệ bằng cách 
thuận theo thói-tục của nhóm Seleucid trong đó có cả việc ăn thịt heo bị cấm nghiêm-nhặt. Cháu nội 
của ông Judas Maccabeus là Gioan Hyrcanus đã thiết-lập chế-độ quân-chủ theo kiểu mới do các 
thượng-tế đặt ra với mục-đích tiếm-vị cả về chính-trị lẫn tinh-thần. 
 
Trong khi đó, nhóm người Pharisêu vẫn luôn dạy, rằng: người Do-thái-giáo phải sống tinh-sạch cả khi 
tổ-chức nghi-lễ phụng-thờ bằng việc tách rời khỏi tập-tục tin-tưởng và lề-thói của Hy-Lạp cũng như 
người ngoại-cuộc chỉ biết tuân theo các tập-tục thuộc giòng-dõi Sêleucid mà đám người Maccabê luôn 
kình-chống. Thế nên, tên của họ được gọi là Pharisêu, tức: những người ly-khai khỏi mọi nhóm. 
 
Người Xađuxê lại cũng trổi-bật vào giữa thế-kỷ thứ hai trước Công nguyên, nhưng họ thuộc giai-cấp ở 
trên cao chuyên lo về xã-hội và kinh-tế, trở-thành nhóm tuyển-chọn bên trong xã-hội Do-thái-giáo. Tên 
của họ xem như xuất từ tự-vựng “Zadok” tức: các thày thượng-tế phục-vụ tại Đền thờ do Vua Salômôn 
ra lệnh xây cất. 
 



Nhóm Xađuxê chuyên đặc-trách các vai trò chính-trị, xã-hội và tôn-giáo, rât khác nhau, kể cả vai-trò 
thượng-tế và bảo vệ Đền thờ. Việc này đã tạo cho họ một thế-đứng hưởng mọi đặc-quyền/đặc lợi trong 
dân-gian, lý do là vì người Do-thái-giáo vẫn coi các vị này thuộc giai-cấp cao nhất trong xa-hội.  
 
Nhiều người tin rằng các vị này đã tuyệt-tích năm nào đó sau khi Đền thờ bị phá-hủy, tức hồi thập-niên 
70 ở thế-kỷ đầu. Một trong những khác-biệt lớn giữa nhóm Pharisêu và Xađuxê là tùy cung-cách xử thế 
của họ đối với Luật Môsê. 
 
Nhóm Xađuxê chỉ quan-niệm coi Luật trên giấy hoặc Torah như nguồn gốc uy-quyền thánh-thiêng do 
Trên ban và họ diễn-giải luật lệ một cách từng chữ. Trong khi đó, nhóm Pharisêu lại tuân-giữ cả luật 
Torah viết thành chữ và hệ-thống truyền-khẩu đã phát-triển quanh đó. 
 
Hệ-thống truyền-khẩu bao gồm việc duy-trì các luật-lệ và thói-tục mà giới thày cả hoặc thày dạy đã 
thêm vào đó nhiều thứ trải qua nhiều thế-kỷ qua. 
 
Nhóm Pharisêu và các bậc thông-thái hoặc thày thượng-tế vẫn cứ duy-trì mọi luật rồi bảo rằng hệ-
thống lề-luật truyền miệng này, tức luật Talmut đã có nguồn gốc trên núi Sinai cùng lúc với luật Torah.  
 
Vì thế nên, với người Pharisêu, thì luật Torah tự thân không phải là thứ Luật cố-định một lần rồi thôi, 
nhưng là một tiến-trình giải-thích và áp-dụng trong đó Thiên-Chúa vẫn can-dự. Bắt nguồn từ đây, một 
trong các nguyên-lý xuất tứ nhóm Pharisêu tạo sự khác biệt giữa họ và các nhóm khác cả nhóm 
Xađuxê nữa, vẫn quả-quyết rằng: tất cả mọi người Do-thái-giáo đều phải tuân-giữ một cách tỉ-mỉ các 
luật-lệ trong đời sống thường nhật của họ kể cả các hình-thức tế-tự trong thanh-sạch vốn áp-dụng cách 
triệt-để trong việc phục-vụ ở Đền Thờ mà thôi. 
 
Tỉ dụ như, khi Đức Giêsu đến ăn uống tại nhà người Pharisêu, thì có người lên tiếng ngỡ-ngàng khi 
thấy Ngài không rửa tay trước khi ăn. Khi ấy, Đức Giêsu đã quở trách người Pharisêu chỉ chú-trọng lau 
chùi bên ngoài chén dĩa trong khi bên trong thì đầy dẫy những thói-tật yếu kém; chỉ để tâm đến chuyện 
thu thế thập-phân trên rau quế rau răm trong khi đó lại quên cả chuyện chính-trực lẫn việc kính yêu 
Đức Chúa, như Tin Mừng còn ghi chép: 
 

“Đức Giêsu đang nói, thì có một ông Pharisêu mời Ngài đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Ngài liền 
vào giường ăn. Thấy vậy, ông Pharisêu lấy làm lạ vì Ngài không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng 
Chúa nói với ông ấy rằng: "Ấy đó, các người Pharisêu, bên ngoài chén đĩa, thì các ngươi rửa 
sạch, nhưng bên trong các ngươi thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. Đồ điên dại! thế thì 
Đấng dựng ra bên ngoài lại đã không dựng nên bên trong sao?  
 
Song, trong có gì thì bố thí đi; và này: mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các ngươi. Khốn cho 
các ngươi, hỡi người Pharisêu! Các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ 
rau cỏ, mà lại nhãng qua lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa: chính các điều này phải thi-
hành mà đừng sao lãng các việc kia. Khốn cho các ngươi, hỡi các người Pharisêu! Các ngươi 
chuộng chỗ nhất nơi hội-đường cùng bái chào ngoài công-trường. Khốn cho các ngươi! Các 
ngươi như mả ẩn tàng, thiên hạ giẫm lên mà không biết."  (Lc 11: 37-42)  
 
“Chính vì lý do này, mà hôm nay ta dùng tên gọi “Pharisêu” để chỉ người nào đó cứ tỉ mỉ về việc 
giữ luật đạo nhưng lòng trí lại đặt không đúng chỗ. 

 
Ngoài ra, sự khác biệt giữa người Pharisêu và nhóm Xađuxê được thánh Phaolô mô-tả khá kỹ 
sự khác biệt khi thành-nhân đem ra trước tòa án của người La Mã và kêu gọi nhóm Sanhêdrin 
tự bảo vệ chính họ, bằng những câu  như sau: 

 
“Ông Phao-lô nhìn thẳng vào Thượng Hội Đồng rồi nói: "Thưa anh em, cho đến ngày hôm nay, 
tôi đã ăn ở trước mặt Thiên Chúa với một lương tâm hoàn toàn ngay thẳng." Nhưng thượng tế 
Khanania truyền cho những người phụ tá đánh vào miệng ông Phaolô. Bấy giờ ông Phaolô nói 
với ông ấy: "Bức tường tô vôi kia, Thiên Chúa sẽ đánh ông! Ông ngồi xử tôi chiếu theo Lề Luật, 
mà ông lại ra lệnh đánh tôi trái với Lề Luật!" Những người phụ tá nói: "Vị thượng tế của Thiên 
Chúa mà mi dám nguyền rủa sao?" Ông Phaolô trả lời: "Thưa anh em, tôi không biết đó là 
thượng tế; quả có lời chép: Ngươi không được nguyền rủa người đầu mục trong dân." 
 
Ông Phaolô biết rằng một phần Thượng Hội Đồng thuộc phái Xađốc, còn phần kia thuộc phái 
Pharisêu, nên ông nói lớn tiếng giữa hội nghị: "Thưa anh em, tôi là người Pharisêu, thuộc dòng 



dõi Pharisêu; chính vì hy vọng rằng kẻ chết sẽ sống lại mà tôi bị đưa ra xét xử." Ông vừa nói 
thế, thì người Pharisêu và người Xađốc chống đối nhau, khiến hội nghị chia rẽ.  
 
Thật vậy, người Xađốc chủ trương rằng chẳng có sự sống lại, chẳng có thiên sứ hay quỷ thần; 
còn người Pharisêu thì lại tin là có. Người ta la lối om sòm. Có mấy kinh sư thuộc phái Pharisêu 
đứng lên phản đối mạnh mẽ: "Chúng tôi không thấy người này có gì là xấu. Biết đâu một vị thần 
hay một thiên sứ đã nói với ông ấy?" Hai bên chống đối gay gắt đến nỗi vị chỉ huy sợ người ta 
xé xác ông Phaolô, nên mới ra lệnh cho lính xuống lôi ông ra khỏi đám người đó mà đưa về 
đồn.”  (Công vụ 23: 1-10) (X. Lm John Flader, Pharisees and Sadducees: one faith, two vies, 
The Catholic Weekly 01/7/2018 tr. 21)  
 

 

Bằng việc này, ông Phaolô đã tạo sự chia rẽ/cãi cọ giữa nhóm Pharisêu và Xađuxê đến nổi đóa. Thế 
mới biết, sự khác biệt giữa những người thuộc trường-phái khác nhau trong cùng một Đạo, thường 
vẫn gây rẽ chia, xào xáo đến vô tận. 
 
Thế mới hay, sống một đời đi Đạo, không thể chỉ biết đến luật và luật mà thôi, nhưng còn phải biết sẻ 
san sự hiểu biết lề luật cho đúng đắn, để rồi mọi người sống đích-thực luật “thương yêu” của Đạo 
Chúa, rất muôn thuở. 
 
Sống trong đạo-giáo nào đi nữa, khi đã mang danh-chức và sứ-vụ của đấng bậc chủ-quản rồi, thì 
người ấy đều thấy mình ở thế “hơn hẳn”, tức người đời gọi là thế “thượng phong”, ăn trên ngồi chốc, 
rất “mâm cao cỗ đầy”.  
 
Ở đây nữa, dù có thuộc về đạo-giáo nào đi nữa, thì: đấng bậc quyền cao chức trọng trong Đạo ấy vẫn 
thấy mình có bổn phận này là: luôn luôn tỏ mình “đầu cao mắt sáng” nêu gương lành thánh cho người 
đời, trong đạo.                      
 
Đi đến cùng kỳ lý, còn là và phải là: đi theo cùng một “tuyến đường” như đấng bậc khác khá ư vị vọng 
là Gm John Shelby Spong, là đấng bậc từng viết những giòng chảy “khá nóng bỏng” như sau: 
 

“Lâu nay, tôi từng tuyên bố với nhiều người, rằng: Hiểu cho đúng, cũng chẳng có sự kiện Đức 
Giêsu chịu cám dỗ suốt 40 ngày trong sa-mạc như nhiều người từng hiểu. Và, cũng chẳng có 
sự việc Đức Giêsu từng có “Bài Giảng Trên Núi” đâu. Hai thuật truyện này được viết lên thành 
truyện kể là để mô-tả chân dung Đức Giêsu sống lại kinh-nghiệm sinh-động của tổ-phụ Môsê, 
mà thôi. Và, cũng chẳng có sự-kiện ông Lazarô trỗi dậy từ cõi chết.  

 
Đây chỉ là giòng chảy kinh-nghiệm sống mà nhóm người hành đạo theo trường phái của ông 
Gioan muốn trở về với truyện kể để biến dụ-ngôn của tác-giả Luca thành một sử-liệu, mà thôi… 

 
Cũng thế, trước đây, tôi cũng từng bảo: truyện kể về sự việc nhân rộng số bánh và cá cho nhiều 
người được ăn chẳng phải là phép lạ cả thể gì hết, mà đơn giản chỉ là cố gắng của cộng-đoàn 
tín-hữu thời ban đầu muốn đưa câu chuyện về hai ông Êliya và ông Êlisha đem vào pha-trộn với 
truyện kể về Đức Giêsu cho hấp-dẫn, thế thôi.  

 
Lại nữa, truyện kể về người Pharisêu và người thu thuế nọ, hoặc cả đến câu truyện về “Người 
Con Đi Hoang”, “Người Samaritanô nhân-hiền, và/hoặc ngày Phán xét chung cuộc xếp riêng 
chiên và dê qua hai bên và nhiều truyện kể khác, vẫn không phải để nhớ các sự kiện trong sử 
liệu của Do-thái-giáo mà chỉ muốn minh-họa các bản-văn Torah để nói rằng con người “không 
chỉ sống bằng bánh trái mà thôi, nhưng là: mỗi lời nói được trích-dẫn đều xuất từ môi miệng của 
Thiên Chúa.” (X. Gm John Shelby Spong, Liberating the Gospels, reading the Bible with Jewish 
Eyes, HarperCollins SanFrancisco 1997, Epilogue, tr. 322 323). 

 
Xem thế thì, chuyện gì đi nữa, cũng đều có cái lý của nữa. Chí ít là, lý và lẽ ấy phải được đặt trong bối-
cảnh văn-chương/lịch-sử một thời của người viết hoặc người kể lại.  
 
Thế đó, là đôi điều góp nhặt từ sách vở, mà bần đạo bày tôi đây thâu tóm từ các năm tháng ngày giờ 
rất xa xôi, hoặc chỉ mới đây, cũng qui về một mục-đích san sẻ với bạn bè người thân hay người đọc, 
rất cận lân. 
 



Thế đó, là đôi điều chỉ chớm gợi ý, để rồi người đọc lại cũng sẽ san sẻ thêm cho người viết những 
giòng này để “tỏ con ngươi” con nhà Đức Chúa Trời, đầy lộc thánh. 
 
Thế đó, còn là ao ước cũng không nhỏ, của người viết hôm nay, và mai ngày. Viết cho nhiều và cho 
lắm cũng để đề-nghị người đọc và bạn bè, ta quay về với lời vàng bậc thánh hiền có những câu bảo 
rằng: 
 
“Hãy mừng vì mối hy vọng,  
Hãy kiên nhẫn trong gian truân,  
Hãy chuyên cần cầu nguyện.  
Hãy chia sẻ sự túng thiếu của các thánh  
Hãy ân cần cho khách trọ nhà.” 
(Thư Rôma 12: 12-13) 
 
Suy thế rồi, nay đề-nghị bạn/đề nghị tôi, ta đi vào cuộc sống có rất nhiều sai-trái/khác biệt khó có thể 
giải quyết trong thoáng chốc. Chi bằng, ta cứ nghe theo lời đề-nghị của bậc thánh-hiền để rồi cất lên 
bài hát “Thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ”, một ngõ ngách có những cung-cách khiến ta sống tuy 
riêng tư nhưng lại thích-hợp với đạo, hơn bao giờ hết.  
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Và những giòng chảy xuyên suốt 
Nhưng không xuyên phá tâm can 
của bạn bè người thân đang đọc những giòng này  
rất hôm nay.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19. “Chiều nay thấy hoa cười chợt nhớ một người” 
Chạnh lòng tôi khơi . . . bao niềm nhớ 

Người nơi xa xăm phương trời ấy 
Người còn buồn còn thương còn nhớ 

Nắng phai rồi . . . em ơi!” 
(Nguyễn Văn Đông – Nhớ Một Chiều Xuân) 

 
(Thư Phillíphê 1: 3-11)    
Ấy chết! “Nắng phai rồi” mà sao nghệ sĩ nhà mình cứ nhìn hoa lại thấy người, nhất là về đêm? Bần đạo 
bầy tôi đây thì lại khác, cũng chẳng văn hoa thi-tứ gì cho cam, thế nên hễ đã nhìn người là thấy “Văn”; 
hoặc, nói như các cụ ngày xưa rày sẽ bảo: “Văn, tức người!” 
 
Vâng! Ngày xưa thì thế, chứ hôm nay lại khác. Bởi hôm nay, văn hoa/nét vẻ của “Văn, tức người” cũng 
tựa như thế; tức: cũng xuất từ thuật-ngữ kỹ-nghệ máy móc, rất vi-tính. 
 
Vâng. Hôm nay, đã nói đi thì phải nói lại, tức: nói mãi một điều để bảo rằng: không chỉ mỗi “Văn, tức 
người”, không là chân lý rất chính xác mà, nơi “Văn, tức người” chắc cũng có địa lý/địa-hình chuyên 
định-vị con người nữa, chứ. Không tin ư? Thôi được, bà con ta hãy cứ để bần đạo bầy tôi đây dẫn 
nhập đi vào thuật-ngữ của tự-vựng nói ở trên cho “có đầu có đũa” theo kiểu người viết nhạc lại đã ghi 
thêm nhiều tiểu khúc, như sau: 
 
“Chiều Xuân, có một người ngơ ngác đi tìm 
Một tình thương nơi . . . phương trời cũ 
Chiều nay hoa Xuân bay nhiều quá 
Chiều tàn dần phai trên ngàn lá 
Tìm đâu bóng . . . hình ai ? 
Người về còn nhớ . . . khúc hát 
Người yêu dấu bên bờ thành Vienne 
Lòng này còn quyến . . . luyến mãi 
Đêm Xuân dài mà đâu có hay 
 
Chiều nay có một loài hoa vỡ bên trời 
Đợi mùa Xuân sang tô . . . màu nhớ 
Dừng chân trông hoa Xuân hồng thắm 
Buồn tìm về tình ai đằm thắm 
Giờ vun vút trời mây . . .” 
(Nguyễn Văn Đông – bđd) 
 
À thì ra, là thế đấy! Tình đằm thắm, nay “vun vút” trời mây” ở cố đô Huế mình như một nghệ sĩ khác lại 
cũng cảm-nhận được chốn miền êm ấm ấy, như sau: 
 
“Không phải vì những điều người Huế viết về Huế, đã làm tôi yêu Huế. Vì như vậy tôi phải yêu Hà nội 
hơn mới có lý. Phải yêu Sài gòn, phải yêu Đà Lạt hơn mới phải. Vậy mà tôi yêu HUế, thỉnh thoảng gặp 
lại một vài người bạn, tôi năn nỉ “mi nói cho tau nghe chút cho đỡ “dzở”. Con gái Huế nói như hát, dịu 
dàng, đi đứng khép nép, nhẹ nhàng. Có một cái gì đó thật mong manh. Như tơ, như sương khó, như 
một điều không có thật trong con người của các cô gái Huế. Tôi có cảm tưởng như họ không phải là 
một sự hiện hữu. Một chút hương khói hư ảo, chập chờn. Chỉ một tiếng động khẽ dù là tiếng rơi của 
một chiếc lá, cũng đủ làm tan biến đi tất cả. 13 năm qua, chỉ xin nói vài câu cho đỡ nhớ “nhà”.  
 
Như thế là yêu đấy, nhiều mới khổ chứ. Dù tôi chỉ biết HUế sau Tết Mậu Thân và không quá mười lần 
ghé Huế. Nhưng tôi yêu Huế bởi từ Huế tôi mới biết thế nào là tình yêu. Tôi không muốn nhắc đến 
những điều đã được viết quá nhiều về một nơi chốn. Tôi chỉ muốn nhắc đến “Huế của riêng tôi”, và như 
vậy cũng có nghĩa là mở ra cánh cửa kỷ niệm, của những hân hoan, đau đớn, nhưng ước mơ không 
thành, những dằn vặt ám ảnh, đeo đuổi tôi suốt 13 năm qua… mười ba năm đã không thành, không 
nói. Thì bây giờ lẽ ra càng không nên nói. Bởi dù có thêm 100 năm nữa “hai mái đầu xanh giờ đã bạc” 
cũng chẳng còn bao giờ gặp lại nhau. Nếu có chăng chỉ là kiếp sau.  
 
Nhưng “tình, tưởng như đã yên mà tâm còn động vọng”. Thì ra mười ba năm với tôi vẫn còn là cơn 
mộng. Chưa thoát ra được. Không thoát ra được. KHông muốn thoát ra. Cố gắng bao che, tự dối mình. 
Chỉ là một cơn mộng. Đêm sẽ qua, mộng sẽ tàn. Ta sẽ tỉnh. Thấy tóc còn xanh với lời dặn “que đèo Hải 



Vân nhớ cột tóc, kẻo gió bay nghe em…”(X. Khánh Ly, Đằng Sau Những Nụ Cười, nxb Văn Học 2015 
tr. 44)  
 
Nói thế, há bảo rằng: “Không phải vì các bậc thánh-hiền nói về Chúa, khiến tôi yêu Chúa. Nhưng vì 
nhiều sự khác, chẳng hạn như những người tôi quen/biết hoặc thương/yêu nói về và sống thực tình 
thương/yêu Chúa từng sống, đó mới là động-lực thúc đẩy to lớn này…”  
 
Thật ra thì, nói gần nói xa chẳng qua nói thật thêm lần nữa, mà bảo rằng: người xưa từng bảo: “Văn, 
tức người”. Còn hôm nay, bần đạo đây, lại xin thêm rằng: địa hình/địa lý vẫn có lý với người đời, là như 
thế. 
 
Còn, nhà Đạo mình nhận-định thế nào đây? Nhà Đạo mình, có đấng bậc không nói văn-hoa, thi-tứ cứ 
lẩn-quẩn nhưng chỉ phán. Phán, một cách chắc-nịch bằng một giảng-giải về địa hình/địa lợi theo cách 
khác, mà thôi.  
 
Khác, là khác thế này. Vừa qua, nhà Đạo Sydney có vị đã cả gan “nín thở qua sông” viết thư lên hỏi 
đấng bậc vị vọng những câu lan man, bàn bạc thế này: 
 
“Thưa cha, 
Con có người bạn cũng khá thân theo Chính thống-giáo Cốp-tích lại cứ muốn thuyết phục con bảo rằng 
đạo của cô mới là đạo chính gốc, còn Công giáo và các nhóm/phái khác, sau Công đồng Calxêđônia, 
đã ly-khai khỏi gốc/ngọn này. Vậy theo cha, con phải nói làm sao cho cô ta hiểu đây. Xin cha giúp, con 
rất lầy làm cảm-kích.” (Câu hỏi đây, lại cũng từ một nữ giáo dân hăng say, ở Úc)   
 
Hăng say hỏi han về lẽ Đạo, vẫn là đặc trưng/đặc-thù của nữ giới rất chuyên chăm. Thế nhưng, câu 
hỏi đây, có thể nhiều vị cũng chưa rành thế nào là “Chính thống” phái Cốp-tích, thế nào là hệ Phương 
Đông. Thôi thì, mời bạn và mời tôi, ta cứ nghe đấng bậc trả lời bằng văn-mạch rất chinh-xác, bài bản, 
như sau:  
 
“Đức Chúa của ta đã thiết-lập Giáo-Hội rất thánh lại đặt để thánh Phêrô ở vị-trí hàng đầu như Tin Mừng 
các tác-giả Mát-thếu và Gioan còn ghi chép ở Mt 16: 18-19; Gioan 21: 15-17. Giáo hội ta khi trước, chỉ 
là Một và đã thuần nhất kết hiệp dưới quyền Đức Giáo Tông là Đấng có quyền cai quản hết mọi người 
và cũng từng truyền-bá rộng rãi dưới triều đế-quốc La Mã qua nhiều thế-kỷ.  
 
Theo truyền-thống, chính thánh Mác-cô Tin Mừng đã lập nên Giáo hội ở Alexandria, thủ-đô nước Ai-
Cập vào niên biểu 42 sau Công nguyên, Mãi đến cuối thế kỷ thứ nhất, Giáo hội ta mới lan rộng xuyên 
suốt nước Ai Cập. 
 
Nhờ vào tính-cách bình-dị được lòng dân của linh mục ở nơi này là Arius là đấng bậc khi ấy phản-bác 
bỏ ý-tưởng cho rằng Ngôi Lời mặc xác phàm làm người thực sự là Thiên-Chúa Ngôi Hai, Công đồng 
Nicêa được triệu-tập vào năm 325 để các Giáo-phụ giải quyết vấn đề này, ngay tức thời.  
 
Khi ấy, Công đồng Nicêa đã thuận theo giáo-huấn/lập-trường của thánh Alexander của Alexandria  và 
nhất là thánh Athanasius cũng ở Alexandria, quyết lên án Ariuas và tuyên bố Ngôi Lời đích-thực là 
Thiên Chúa bởi Thiên-Chúa, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản tính với Chúa Cha”, như 
ngày nay ta vẫn quen tuyên xưng như thế ở Kinh Tin Kính vào mỗi Chúa Nhật. Và Hội thánh Chúa ở Ai 
Cập đã chấp-nhận giáo-huấn của Công-đồng, kể từ đó. 
 
Giáo hội Chúa, cũng đã chuẩn-thuận giáo-huấn của Công-đồng Constantinople được triệu-tập vào năm 
381 khi ấy cũng tuyên-xưng tính thánh thiêng của Chúa Thánh Thần. Và năm 431, Công đồng Êphêsô 
cũng tuyên-bố Đức Kitô là Đức Chúa gồm hai bản-chất thánh thiêng và con người; đồng thời, Đức 
Maria là Mẹ Thiên-Chúa. Giáo-huấn của thánh Cyrillô của Alexandria đã tạo nhiều ảnh-hưởng lên trên 
các tuyên-bố của Công đồng Êphêsô này. 
 
Thế nhưng, kịp vào thời Công đồng Calxêđônia, giáo-huấn của thánh Cyrillô lại cũng đặt nặng lên tính-
chất một ngôi-vị trên Đức Kitô đã được các Tổ phụ của Alexandria là thánh Dioscurus và thày Dòng 
Eutyches giải-thích cho rõ thêm là Đức Kitô gồm có bản-chất Thiên-Chúa và người phàm nhưng cũng 
vẫn là Một nằm trong một xác phàm. Giáo-huấn đây, khi ấy được coi là thuyết Đơn nhất tính. 
 
Các ngài nói thế phải hiểu là chính thánh Cyrillô đã qua đời vào năm 444, thế nên ngài không thể có 
mặt để giải-thích nội-dung giáo-huấn do ngài đưa ra. Thành ra, vào dịp Thượng Hội Đồng Giám mục ở 



Constantinople triệu tập vào năm 448, Eutyches đã bị kết án là bè rối đạo. Ông ta bèn chống án lên tận 
Rôma, nhưng Đức Lêô Đệ Nhất vẫn kết án ông và ngài cũng đã giải-thích tín-lý đích-thực trong Tông 
thư mang tính-chất giáo-điều của ngài. 
 
Cuối cùng thì, một Công đồng khác được triệu-tập ở Cal xe đô nia vào năm 451 có khoảng 600 giáo-
phụ hiện-diện . Công đồng đây, tiếp theo sau Tông-thư Giáo-điều của Đức Lêô Cả, cũng đã lên án tính 
sai-trái của thuyết Đơn-nhất-tính và quyết rằng: Đức Kitô có hai bản-chất, Ngài vừa là Đấng thánh vừa 
là người phàm. 
 
Vào lúc này, Giáo hội ta ở Ai Cập không chấp-nhận các tuyên-bố của Công Đồng. Các ngài tự thiết-lập 
Tòa Thượng-phụ riêng ở Alexandria gọi Đấng làm đầu là Thượng-phụ Giáo-chủ và không còn công-
nhận quyền cai trị của Đức Giám mục thành Rôma nữa. Và từ đó, xuất-hiện Giáo-hội mà ngày nay mọi 
người gọi là Giáo hội Phương Đông Cốp-tích.  
 
Do bởi Giáo hội Ai Cập đã từng chấp-nhận giáo-huấn của các Công đồng trước đó, và chính Eutyches 
cũng công-nhận uy-quyền của Đức Giáo-chủ khi ông kháng án với ngài, nên các thành-viên Giáo-hội 
đây cũng chấp-nhận giáo-huấn của Đức Giáo Hoàng Lêô và cả đến Công đồng Calxêđônia nữa. Thành 
thử, rõ ràng là chính các vị ấy mới là người tách-ly khỏi Giáo hội duy-nhất, đích-thực của Đức Ki tô, chứ 
không phải ngược lại. 
 
Vào lúc có Công đồng Florence năm 1442, một phái đodàn Giáo hội Chính thống Cốp-tích đã ký kết 
một tài-liệu chấp nhận sự hiệp-nhất với Giáo hội Công –giáo, nhưng ở Ai Cập rất ít vị hỗ trợ việc nàu, 
thành ra không tạo hiệu-năng gì hết. Thế rồi, vào năm 1713, Đức Thượng Phụ Giáo hội Cốp-tích ở 
Alexandria một lần nữa đồng ý hiệp nhất với Công-giáo Rô ma, thế nhưng việc này cũng không kéo dài 
được bao lâu.  
 
Cuối cùng, vào năm 1824, Đức Giáo Hoàng quyết định thiết-lập Tòa Thượng Phụ Công giáo Cốp-tích ở 
Alexandria cho một số ít người Công giáo ở đấy. Và từ đó, con số các vị này gia-tăng rất nhanh. 
 
Cũng nên biết rằng, các mối quan-hệ giữa các Thượng-Phụ Giáo chủ Chính thống Cốp-tích và Đức 
Giáo hoàng lâu nay rất mật-thiết, lúc gần đây. Cách đây rất nhiều năm, sau khi trở-thành Giáo-chủ Tòa 
Thượng-phụ ở Alexandria vào tháng 10 năm 1972 Thượng-Phụ Giáo chủ Shenouda đệ Tam đã đi thăm 
Đức Phao lô Đệ Lục. làm nên sự-kiện đầu tiên có một Thượng phụ Giáo chủ Alexandria làm thế kể từ 
ngày Giáo hội ly khai từ năm 451. 
 
Tháng 5 1973, ngài đã thảo một tuyên-ngôn về bản-chất Đức Kitô có sự sự đồng-thuận của Giáo hội 
Công giáo, và các Giáo hội Chính thống Phương Đông, đã có bước tiến quan-trọng tiến tới việc tái-thiết 
sự hiệp-nhất giữa những người Đạo Chúa nói chung. Và, tháng Năm 2013, Đức Thượng Phụ Giáo Chủ 
thay thế cho Thượng Phụ Shenouda Đức Giáo chủ Tawadros đệ Nhị đã có cuộc họp thân-mật với Đức 
Giáo Hoàng Phanxicô ở Rôma. 
 
Dù sao đi nữa, ta cũng nên thêm lời nguyện cầu cho công cuộc hiệp-nhất các Giáo-hội quan-trọng để 
rồi vào một ngày rất sớm, sắp tới, toàn-thể Giáo-hội theo đủ mọi thể-chế, một lần nữa, sẽ có thể trở 
nên một trong Đức Kitô.” (X. Lm John Flader, Question Time: Coptic Orthodox and Catholics, The 
Catholic Weekly 29/6/2014, tr. 22) 
 
Về thời gian, thì: thông tin này có vẻ hơi bị cũ xưa một đôi chút. Nhưng về thực-tế, rất có thể xảy ra 
điều mà bài hát ở trên từng vang lên câu ca, mà rằng: 
 
“Chiều nay thấy hoa cười chợt nhớ một người” 
Chạnh lòng tôi khơi . . . bao niềm nhớ 
Người nơi xa xăm phương trời ấy 
Người còn buồn còn thương còn nhớ 
Nắng phai rồi . . . em ơi!” 
(Phạm Duy/Lê Lan – bđd) 
 
Và cứ thế, mọi người ở đây, hôm nay, hát cùng nhau cất lên tiếng hát, rất cao rằng: 
 
““Chiều Xuân, có một người ngơ ngác đi tìm 
Một tình thương nơi . . . phương trời cũ 
Chiều nay hoa Xuân bay nhiều quá 



Chiều tàn dần phai trên ngàn lá 
Tìm đâu bóng . . . hình ai ? 
Người vê còn nhớ . . . khúc hát 
Người yêu dấu bên bờ thành Vienne 
Lòng này còn quyến . . . luyến mãi 
Đêm Xuân dài mà đâu có hay 
 
Chiều nay có một loài hoa vỡ bên trời 
Đợi mùa Xuân sang tô . . . màu nhớ 
Dừng chân trông hoa Xuân hồng thắm 
Buồn tìm về tình ai đằm thắm 
Giờ vun vút trời mây . . .” 
(Nguyễn Văn Đông – bđd) 
 
Sự thật thì, một khi các đấng bậc nhà Đạo cứ luôn nghe hát những câu tương-tự, hẳn rồicũng sẽ tìm ra 
câu trả lời cho đích-đáng cho chuyện “vun vút trời mây” đầy tình mến. Bởi nếu không, sẽ chẳng có ai 
lại chịu ra nhà thờ để hỏi han các đấng, rất nhiều điều này/khác.  
 
Còn lại đây, là chuyện ngoài đời, nơi phòng mạch bác sĩ, lại cũng có những hỏi han, lan man nhiều suy 
tưởng khiến bà con ta cứ kể cho nhau nghe câu truyện khá tàn tàn, như sau: 
 
-Dạ thưa bác sĩ, bệnh của em không đến nỗi tệ, đôi lúc cứ như giả vờ ấy, nhưng sao em vẫn không yên 
tâm. Thú thật với bác sĩ, tối tối khi lên giường ngủ, em luôn có cảm giác như có đứa nào đó tìm cách 
chui dưới gầm giường của em, làm chuyện gì đó em cũng chẳng biết…. Nghĩ thế nên, em bèn…  
-Thế, sau đó thì sao? 
-Thì sao ấy à? Thì, em lại phải ra khỏi giường ngồi thụp xuống ngó vào đó xem có ma nào ẩn núp ở đó 
không … Thấy chẳng có ma mãnh nào hết, nên em bèn leo lên giường lại… cứ thế chuyện này kéo dài 
suốt cả đêm. Vậy, hôm nay em nhờ bác sĩ xem có thể làm gì để chấm dứt chuyện ấy không!… 
-Thôi được… có thể đây là ám ảnh gì đó thôi… để tôi coi xem nào… Tôi nghĩ, có lẽ mỗi tháng cũng nên 
bỏ ra ít là ba buổi chẩn đoán trong suốt bốn năm trời mới triệt được căn bệnh… Mỗi buổi khám tốn ít 
nhất 60 Eurô, tức: mỗi tháng mất 180 eurô, một năm tốn 2,160 eu rô và tổng cộng chừng 8,640 eurô là 
triệt nòi căn bệnh thôi… 
-Bác sĩ để em tính xem có bõ công trả số tiền ấy không đã nhé… 
 
Sáu tháng sau, bác sĩ tâm thần gặp lại bệnh-nhân bèn hỏi: 
-Sao mãi không thấy trở lại cho tôi tái khám gì hết vậy?   
-Dạ, em cứ tính toán mãi  là… nếu đưa cho bác sĩ chữa, em phải tốn hết 8,640 eurô… trong khi anh 
chàng giao bánh pizza đã lo cho em chỉ mất có 30 eurô thôi… 
-Anh chàng giao bánh pizza chữa được bệnh này mà chỉ mất có 30 eurô thôi sao? Hắn ta làm cách nào 
mà hay thế? 
-Dạ. Anh ta khuyên em cưa cái chân giường đi là xong… Và, em đã làm thế đấy… Cảm ơn Bác sĩ đã 
quan-tâm hỏi han…” (Truyện kể do bạn bè gửi qua điện thư, mới đây thôi.) 
 
Vâng. Kể truyện chữa trị này nọ trên thực tế ngoài đời hay trong Đạo, chỉ như thế. Tức có nghĩa, với 
người thời nay, thì tính toán sao cho vừa túi tiền, thì mọi chuyện cũng đều có thể giải quyết được hết, 
chí ít là chuyện đạo/đời, ở đâu đó. 
 
Chuyện ở đâu đó, cũng vẫn là chuyện phiếm kể lại cho mọi người nghe chỉ để mua vui cũng được một 
vài phút giây phù du, chóng vánh, chốn nơ đời. 
 
Chuyện đời hay chuyện nhà Đạo, có lẽ và có thể chỉ như thế, hoặc hơn thế cũng không sao. Miễn là, 
có đấng bậc “cao tay ấn” giải-quyết là xong ngay. 
 
Nghĩ lại, mới thấy mọi chuyện đều đã được báo trước ở đâu đó, như chuyện đạo được bậc thánh-hiền 
từng nói về tình thân thương giữa mọi người, rằng: 
 
“Tôi cảm tạ Thiên Chúa của tôi, mỗi lần nhớ đến anh chị em.  
Tôi luôn vui sướng mỗi khi cầu nguyện cho anh chị em hết thảy, 
vì từ buổi đầu cho đến nay,  
anh chị em đã góp phần vào việc rao giảng Tin Mừng.  
Tôi tin chắc rằng:  



Đấng đã bắt đầu thực hiện nơi anh chị em một công việc tốt lành như thế,  
cũng sẽ đưa công việc đó tới chỗ hoàn thành  
cho đến ngày Đức Kitô Giêsu quang lâm.  
Tôi có những tâm tình như thế đối với tất cả anh chị em,  
đó là điều hợp lý,  
bởi vì tôi mang anh chị em trong lòng tôi…  
Khi tôi bị xiềng xích, cũng như lúc tôi bênh vực và củng cố Tin Mừng,  
anh chị em đều thông phần vào ân sủng tôi đã nhận được.  
Có Thiên Chúa làm chứng cho tôi: tôi hết lòng yêu quý anh chị em tất cả,  
với tình thương của Đức Kitô Giêsu.” 
(Thư Phillíphê 1: 3-11)    
 
Chung vui hiệp lòng thương mến như thế, là sống thực Nước Trời ở mọi nơi. Cả trong cõi đời đầy 
chuyện, hôm nay nữa. Thế đó, là những giòng phiếm luận và phiếm “loạn” vào buổi rỗi rảnh, hôm nay 
và sau này. Mỗi thế thôi. 
 
Trầng Ngọc Mười Hai 
Vào những  giờ phút  
chỉ muốn hợp lòng tri ân  
hết mọi người. 
Ở đời.  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20. “Em đi giữa phố che mưa” 

Mắt xanh nũng nịu, gió đùa áo bay ơ. ..ơ.. ...hờ.  
(Nguyễn Quyết Thắng/Đoàn Văn Khánh – Suốt Đời Lang Thang) 

 
(Is 58: 8) 
“Suốt đời lang thang” mà cũng được ca tụng thành nhạc bản lan man bước nhiều bước ngắn bước dài 

thì làm sao biết được cảnh tượng “chim xanh vỗ cánh bay lên trời” vào “phố khuya” như người nghệ-sĩ 

cứ hát hoài hát mãi những lời sau đây:   

“Tôi đi bước ngắn bước dài.  
Bước cao bước thấp, bước hoài dưới mưa.  
Coi như lần trở lại này.  
Con chim xanh vỗ …  
Con chim xanh vỗ cánh bay lên trời.  
Bên hàng lá ngủ yên vui.  
Treo nghiêng chiếc bóng bồi hồi phố khuya.” 
(Nguyễn Quyết Thắng/Đoàn Văn Khánh – bđd) 
 
Lang thang một đời người, lại cũng giống như đời người đi Đạo, vẫn lan man thắc mắc nhiều điều, nên 
cứ hỏi: 
 
“Thưa Cha, 
Con vẫn thích kinh Mân Côi rất dài lời, nhưng con lại quen nhiều bổn đạo thường đặt vấn đề về kinh 
này. Các cụ bảo: “Kinh này cứ lặp đi lặp lại nhiều câu, có vẻ như con trẻ mải xin xỏ, cũng lỗi thời rồi, 
vv…” Vậy theo cha, con nên trả lời họ làm sao cho phải phép?”   
 
Trả lời ra làm sao, thì anh/chị cứ việc trả lời cho xong chuyện, chứ ai lại mỗi tí mỗi hỏi “ông cha đạo” 
những câu nghe kỳ quá đi. Ngày nay, tín hữu Đạo Chúa có đọc kinh, đi nhà thờ hoặc giữ đạo kiểu này 
cũng đều do mình hết chứ đâu do mấy ông cha đạo khuyên răn mình đâu, mà hỏi! Thôi thì, đây có lẽ 
cũng chỉ là cớ sự để cha/cố có lý do mà trả lời/trả vốn cho đầy báo, thế thôi. 
 
Thôi thì, cha/cố có trả lời thế nào đi nữa, hẳn là rồi ra ta cũng nên nghe xem các cụ trả lời có xuôi tai 
không. Thế nghĩa là, cha/cố hễ đã trả lời rồi thì phải nghe cho xuôi tai chứ? Vâng. Thì đây, mời bạn và 
mời tôi, ta cứ để tai mà nghe xem: 
 
“Nhiều năm trước, tôi có đọc một bài viết của Đức Hồng Y Albinô Luciani, trước khi trở thành Giáo 
Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhất, ngài có nói về một số phản-bác do nhiều người đưa ra. Ngài bắt đầu 
mục này, bằng một nhận-xét khá thú vị bảo rằng: “Thật ra thì, sự việc nổi trội trước tiên, không về nội-
dung của câu kinh mà là chuyện đọc kinh nói chung, cũng ê a ra phết. 
 
Ngày nay, thiên hạ chỉ mỗi chú trọng đến những lợi lộc vật-chất, chứ đâu ai để tâm đến chuyện linh-
hồn. Và rồi, tiếng ồn đã xâm-nhập cuộc sống thường-nhật của ta… xem thế thì, cuộc sống nội-tâm và 
chuyện trò nho nhỏ cùng những thì thầm nhẹ với Chúa cũng đã biến dạng đến độ mọi người không còn 
tìm ra một vài giây phút ngắn ngủi đã thấy mệt. Thật tội nghiệp! Quá ư là tội nghiệp nữa đấy!” 
 
Trong thư, anh/chị có nêu thắc mắc bảo rằng Chuỗi Mân Côi là một chuỗi kinh kệ cứ lặp đi lặp lại nhiều 
câu đơn điệu. Quả thật, khi đọc hàng chục kinh suy gẫm về nhiệm tích khác nhau, không ai chối-cãi 
điều ấy hết. Thế nhưng, phải chăng các cặp tình-nhân yêu nhau da diết đâu nào ngần ngại chuyện lặp 
đi lặp lại mãi một câu “Anh yêu Em” hoặc “Em yêu Anh” cả ngàn lần, nào thấy chán!  
 
Giả như ta yêu Đức Mẹ nhiều hơn thế, hẳn ta sẽ chẳng bao giờ thấy mệt để rồi sẽ lặp đi lặp lại lời chào 
“Kính Mừng Maria đầy ơn phúc”, chứ? 
 
Thánh Jose-maria Escriva đã có lý khi ngài viết lên lời kinh như sau: “Lạy Đức Nữ Trinh Vô Nhiễm 
Nguyên Tội, con biết rõ con chỉ là kẻ bất-hạnh khốn khổ, nên mọi sự con làm lại càng làm gia-tăng số 
tội hằng ngày con vướng mắc thôi.” Và hôm ấy, Mẹ có nói với con về việc đọc kinh Kính Mừng tuyệt vời 
biết bao… Và, con tin chắc rằng: với tất cả sự tự tin con thường có để lần chuỗi Mân Côi không mỏi 
mệt. Ôi! Phúc biết chừng nào sự đơn giản của Kinh Kính Mừng bởi vì kinh này tẩy sạch sự nhàm chán 
do các tội con từng phạm!” (X. Furrow, câu 475) 
 



Hơn nữa, lại cũng nên nhớ rằng: giả như ta chiêm ngắm các mầu nhiệm khác nhau khi lần Chuỗi Mân 
Côi hẳn là đầu óc ta sẽ tập-trung vào từng mầu nhiệm một, nên sẽ quên bẵng đi không còn nhận ra là 
mình đã đọc xong biết bao nhiêu kinh Kính Mừng rồi… 
 
Có người còn bảo: chuỗi Mân Côi là chuỗi kinh cầu dành cho trẻ nhỏ. Vậy, tôi xin phép được vấn nạn 
các vị xem có nhớ lời Chúa nói ở Tin Mừng thánh Mát-thêu đoạn 18 câu 14, rằng: “Hãy để trẻ nhỏ đến 
với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng vậy."                                  
 
Giống hệt thế, thánh Jose-maria Escriva lại cũng viết đôi lời dẫn nhập cho cuốn “Holy Rosary” khi ông 
muốn nói với các tín hữu tự coi mình là Kitô-hữu những lời sau đây: “Tôi buộc lòng phải cống-hiến cho 
các vị một ‘bí kíp’ ngay khi khởi-đầu cuộc hành-trình mà Đức Kitô muốn cho các vị thực-hiện, đó là lời 
nhắn bảo rằng: ‘Bạn à, giả như bạn muốn trở nên lớn lao/cao đẹp, hãy trở nên như trẻ nhỏ.” 
 
“Trở nên như trẻ nhỏ, các ngài đều phải tin như bọn trẻ vẫn tin, thương yêu như bọn trẻ vẫn yêu 
thương, tự buông xả như trẻ nhỏ vẫn thường xả và buông tất cả mọi sự,… và, cũng cầu nguyện như 
bọn trẻ thường nguyện cầu.” 
 
Và Đức Giáo Phaolô Đệ Nhất còn phán thêm:  
 
“Hôm nay, mọi người thường bảo: khi ‘tín-hữu trưởng-thành cầu-nguyện’, các ngài thường nói quá 
đáng, nghe qua đã thấy cường-điệu rồi. Phần tôi, khi một mình chuyện-trò với Chúa và với Đức Mẹ tôi 
còn hơn bọn trẻ đương sức lớn, tôi vẫn muốn có cảm-giác như đám trẻ nhỏ… Thế nghĩa là, tôi tự 
buông xả theo cách hồn-nhiên dễ thương như đám trẻ thường thưa gửi ba má chúng… Thế nên, Chuỗi 
Mân Côi là một chuỗi những lời nguyện cầu giản đơn, dễ đọc đã giúp tôi trở thành ‘như con trẻ’, và tôi 
chẳng bao giờ thấy có vấn-đề gì để xấu hổ hết.’ 
 
Còn chuyện có người phản-bác rằng: ‘chuỗi Mân Côi nay đã lỗi thời rồi, ta cũng nên thay bằng hình-
thức cầu nguyện nào đó mới mẻ hơn và không bao giờ bị thoái hóa’. Tôi, thì tôi nghĩ thế này: mỗi tuổi 
đời, đều có khả-năng đưa ra hình-thức đạo đức theo kiểu mới mà thời đại ta chắc chắn đã có được, tức 
là: điều đó không bao giờ lỗi thời hết. 
 
Thành thử, Kinh Tin Kính, Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, kinh Vinh Danh, Lạy Nữ Vương Thiên Đàng vv… 
đã tạo nên Chuỗi Mân Côi, sẽ không bao giờ trở thành lỗi thời hết. Việc suy gẫm cuộc đời Đức Giêsu 
và chuyện đời của Mẫu thân Ngài đã trở thành Chuỗi Kinh này, cũng sẽ trở thành một phần sự sống 
đích-thực của tín-hữu … 
 
Trường hợp nào cũng thế, chính Đức Mẹ từng nhắc ta nhiều lần tại Lộ Đức, La Vang hoặc ở Fatima, 
vv… rằng: ‘Các con hãy ra sức mà lần chuỗi Mân Côi’. Vậy thì, ta hãy làm Mẹ vui lòng bằng cách tiếp 
tục lần Chuỗi này với tất cả tình thương yêu mến mộ, cần thiết.” (X. Lm John Flader, Please her: Pray 
her prayer, The Catholic Weekly 21/10/18 tr. 21) 
 
Và hôm nay, có người lại cũng quan niệm chuyện kinh-kệ nhà thờ/nhà thánh, theo hướng khác. Khác, 
về cung-cách chứ không phải về ý-hướng căn bản của việc nguyện cầu dài lâu. Thật ra thì, ý-hướng 
của việc nguyện cầu đại để vẫn như lời đấng bậc nọ từng lên tiếng, như sau: 
 
“Thế giới với vạn vật, như thế sẽ giúp ta trở nên nhẹ nhàng, êm đềm nhiều nhân bản. Việc này chỉ xảy 
đến khi ta tìm được những gì mình để mất, cũng rất lâu. Mất, con tim chân chính những biết yêu 
thương, giùm giúp mọi người. Phải công nhận, là: ta từng phung phí thời gian kiếm tìm thêm “thu 
nhập/lợi nhuận” cho riêng mình. Trái lại, cần khám phá ra mức độ sự sống khả dĩ tạo cho ta thêm thời 
gian và nghị lực và tài nguyên cho “người khác”. Tức, những người kiếm tìm mãi vẫn không có. Mỗi 
người và mọi người phải nói được: “Tôi hiện hữu là vì mọi người đã hiện hữu cùng với tôi.” Nói thế có 
nghĩa: hãy bớt tập trung vào mình. Mà, hiệp thông sâu sắc nhiều hơn nữa. 
 
Đó là, sắc thái đặc trưng tư riêng của người cùng chung ý nghĩa. Đó là, tin tưởng và cởi mở với mọi 
người. Bởi, triết lý xưa cũng như quan niệm ngày nay đều nhấn mạnh chuyện này. Tất cả chúng ta đều 
sống chung trong vũ trụ vạn vật khiến ta có thể tin tưởng lẫn nhau, vì ta cùng xuất thân từ Chúa, có 
Chúa ở chung cùng trong đó. Là người, ta cũng thuộc cùng một vũ trụ của những người có thể tin cậy 
nhau. Tin, vào nhân loại rất “của chung”. Và, người-dưng-khác-họ lại không là mối đe doạ gửi đến với 
ta. Nhưng, họ chính là cơ hội để ta có thể minh chứng rằng: hiện thời, vẫn có nhiều bản thể, hơn là chỉ 
có “chúng ta” đang sống trong vũ trụ khá riêng rẽ. 
 



Mọi truyền thống đều phải thực hiện chuyện như thế, kể cả truyền thống tôn giáo và triết lý sống. Tin 
Mừng lâu nay được coi là Truyền thống trong Đạo nói lên giá trị kinh điển của Đức Chúa. Điều này thật 
rất đúng, kể từ khi thánh Máccô viết Tin Mừng đầu cho Tân Ước. Nhưng, tự thân, Tin Mừng Chúa nói 
vẫn cần một diễn tả mới về ý nghĩa chủ lực để chuyên chở.  
 
Tin Mừng ta đọc, nay kể về người mù ngồi đó xin ăn, bên vệ đường. Xin ăn hay mù loà ở trong truyện, 
có thể mang ý nghĩa của một diễn giải chính trị, vào thời đó. Người ăn xin/mù loà lại những muốn người 
nào đó, có thể là Chúa đang đi ngang, sẽ xót thương phận hèn “xin ăn” của anh ta. Nhưng, Chúa lại đã 
gọi anh đến gần. Và, anh lại đã nhảy mừng vì sung sướng, đã đến cùng Chúa.  
 
Và, lời Chúa hỏi: ”Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Và, người “xin ăn” lại đã diễn giải sự việc nay thấy 
đúng. Sự việc rất đúng, đó là: “Lạy Chúa, xin cho tôi thấy được!” Anh không “thấy” được điều đó, nhưng 
qua yêu cầu Chúa tặng ban cho mình, anh đã “thấy”. Hành động “thấy” và tin đã cứu anh. Việc “thấy” 
lại đã về với anh. Và, anh bước theo con đường Chúa đi, mà chẳng cần đến con mắt dẫn đường của ai 
hết. 
 
Phải chăng điều tuyệt vời, nếu hôm nay ta lại cũng “thấy” được như thế? Phải chăng, điều ấy rất tuyệt, 
nếu lãnh đạo mọi tổ chức cũng “thấy” được như thế? Cả ta nữa, ta cũng cần “thấy” được sự việc Chúa 
muốn mọi người cũng “thấy” và cũng làm, như Ngài?” (X. Lm Kevin O’Shea DCCT, Suy tư Chúa Nhật 
thứ 30 TN B 28/10/18) 
 
“Chúa muốn mọi người cũng thấy và cũng làm như Ngài”, như lời kinh Cựu Ước nói về dân con Đức 
Chúa được Đức Công Chính của Ngài mở đường phía trước và Vinh quang Ngài lại bao bọc ở phía 
sau, mà rằng: 
 
“Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, 
vết thương ngươi sẽ mau lành. 
Đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước, 
vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau ngươi.” 
(Is 58: 8) 
  
Cuối cùng thì, tất cả đều từ một khẳng định như câu truyện kể ở bên dưới muốn nói lên, như sau: 
 
“Xưa kia, có một vị vua rất thích săn bắn. Ngày nọ, nhà vua trong lúc đi săn có bắn trúng một con báo 
hoa, liền hồ hởi đến nơi để thu về chiến lợi phẩm. 
 
Không ngờ rằng khi nhà vua xuống ngựa, con báo hoa đang nằm hấp hối bỗng vùng lên cắn mất ngón 
út của ngài. Ông vô cùng buồn bực, liền triệu Tể tướng của mình tới uống rượu giải khuây. Nghe nhà 
vua giãi bày với những lời oán trách số phận, Tể tướng chỉ mỉm cười và nói: 
-Hoàng thượng nên nghĩ thoáng một chút. Bởi tất cả những chuyện xảy ra trên đời này chắc chắn đều 
là sự sắp xếp tốt đẹp nhất của trời xanh dành cho ta. 
  
Nghe vậy, vua liền nổi giận quát rằng: 
-Nếu trẫm đem ngươi tống vào ngục giam, ngươi cũng cho rằng đó là sự sắp xếp tốt đẹp nhất? 
Tể tướng không sợ hãi, chỉ từ tốn thưa lại: 
-Nếu vậy, thần cũng nguyện tin tưởng đó chính là sự an bài tốt đẹp và thỏa đáng nhất. 
Nhà vua giận vô cùng, lập tức phái người bắt Tể tướng nhốt vào đại lao. Một tháng sau, vết thương đã 
khỏi hẳn, vua bèn bí mật xuất cung một mình đi vi hành. Khi đến vùng núi xa xôi, bỗng có đám thổ dân 
từ trên núi lao xuống bắt trói lại rồi đem về bộ tộc. 
 
Bộ-tộc nguyên-thủy sống trên núi hàng tháng cứ vào ngày trăng tròn đều bắt nguồn mang về làm vật tế 
cho nữ thần Mãn Nguyệt, nên nhà vua sẽ bị thiêu sống để dâng cúng thần linh. 
  
Đang chìm đắm trong tuyệt vọng, vua bỗng thấy thầy cúng hốt hoảng vì vừa phát hiện ra là ông bị thiếu 
mất ngón tay út. Nếu nữ thần Mãn Nguyệt phát hiện vật tế không hoàn mỹ, nhất định thần sẽ vô cùng 
tức giận. 
 
Không còn cách nào khác, mọi người trong bộ tộc chỉ còn cách thả nhà vua cho đi. Vua ta vô cùng vui 
thú vọ cùng, khi về cung lập tức cho thả Tể tướng nọ, và vua còn mời ông đến uống rượu rồi nói: 
 



-Những điều ái khanh nói quả không sai. Tất cả đều là sự an bài tốt nhất của trời xanh. Nếu trước đây 
trẫm không bị con báo kia cắn, thì có lẽ giờ này đã mất mạng rồi! 
 
Nói đến đây, nhà vua như chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi Tể tướng: 
-Thế nhưng ái khanh lại vô cớ bị giam hơn một tháng, điều này cũng là sự an bài tốt đẹp hay sao? 
Tể tướng ung dung nhấp môi chén rượu rồi đáp lại: 
 
-Nếu thần không bị giam trong ngục, vậy người đi theo Hoàng thượng vi hành hẳn sẽ là thần. Thổ dân 
phát hiện Hoàng thượng không thích hợp để làm vật tế, thì há chẳng phải sẽ đến phiên thần hay sao? 
Lúc này, nhà vua cười lớn mà nói rằng: 
-Quả không sai! Tất cả là sắp xếp tốt đẹp nhất của trời cao! (Truyện trích từ mạng do ST sưu tầm)  
  
Từ truyện kể đây, người kể bèn rút ra một bài học, bảo rằng:  
 
“Khi gặp chuyện không vừa ý, thay vì mất thì giờ để uất ức, buồn tủi, bạn chỉ cần nghĩ rằng: đó hẳn là 
một sắp xếp đẹp nhất ông trời dành cho mình. 
 
Hãy phóng mắt nhìn ra xa. Hãy mở rộng tầm nhìn của mình vào cuộc đời này để rồi luôn vui vẻ, lạc 
quan và tin vào tương lai. Bởi, chỉ cần ta sống lương-thiện và lạc-quan, rồi thì những điều tuyệt-vời 
chẳng cần truy tìm, chúng cũng sẽ tự đến mà thôi. Thế còn bạn thì sao? Bạn đã sẵn sàng đón nhận 
“những an bài từ trời xanh chưa?”  
 
Sắp xếp của Ơn Trên bao giờ cũng đẹp. Đó, là sự thật không ai có thể chỗi cãi được hết. Chối thế nào, 
cãi làm sao, chuyện này xin để hạ hồi phân giải. Chỉ biết rằng, Ơn Trên sắp xếp bao giờ cũng đẹp và 
cũng tốt, như mọi lần.  
 
Lần này, hôm nay, xin bạn và tôi ta cứ hân-hoan hướng về phía trước mà cảm tạ vì những sắp xếp rất 
“từ Trên” là sắp và xếp thật tốt đẹp để ta và mọi người sống mạnh, sống vững chãi suốt đời mình, mà 
thôi. 
 
Trần Ngọc Mươi Hai 
Hẳn khi nào cũng muốn là: 
Mọi chuyện luôn được sắp xếp cho đẹp 
Suốt nhiều thời.  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21.“Còn tiếng hát ta ru trời, ta ru đời, ru người” 
Rồi nghe ra một tiếng khóc lẻ loi.” 

(Trần Quang Lộc/Nguyễn Đình Toàn - Còn Tiếng Hát Gửi Người) 
 

(Mt 26: 38-39) 
Vâng. “Tiếng khóc lẻ loi” gửi cho người, nào có khác “tiếng hát ru trời, ru đời và ru người!” Khóc và ru 
như thế, lại là nỗi buồn của người đời, suốt nhiều thời. Và, “tiếng gửi người” lại vẫn sầu buồn hơn cả 
tiếng hát ru đời và ru người là thế. Và, dưới đây cũng là “Tiếng gửi người” khá buồn cười, như một 
chuyện tiếu lâm nhàn nhạt, thôi:   
 
“Tiếu lâm kể rằng: 
Trong một quán rượu, có anh thanh niên nọ đến gặp người bạn đang ngồi uống một mình, bèn bảo: 
-Trông anh buồn quá! Có chuyện gì thế? 
-Tôi buồn là vì mẹ tôi mới vừa mất vào tháng 6, để lại cho tôi chỉ có ba nghìn đôla, thôi. 
-Xin thành thật chia buồn cùng anh. 
-Ấy chưa hết! Vào tháng 7 sau đó, bố tôi lại cũng chết và để lại có 7 nghìn đô. 
-Trời đất! Chỉ trong vòng 2 tháng trời mà anh đã mất đi những người thân yêu nhất. Tôi cũng hiểu  
 vì sao anh lại buồn đến mức độ này.   
-Chưa hết đâu anh ạ. Tháng 8 vừa rồi, dì tôi lại chết để lại cho tôi 10 nghìn đô… 
-Anh quả là người bất hạnh nhất trên đời… 
-Nhưng có điều đáng buồn hơn cả, là: tháng này chả ma nào chết tốt!”  
(Trích “truyện buồn thế kỷ” thả trên mạng rộng khắp chốn)  
 
Vâng. Chuyện thế kỷ, thường vẫn buồn là thế. Vẫn cứ âu sầu hơn mọi chuyện. Nhưng, có sầu và có 
buồn đến độ thế, cũng chẳng sao. Bởi, đã là chuyện ‘buồn thế kỷ’ rồi, thì còn gì buồn hơn? Khác nào 
chuyện buồn của người Đạo Chúa, được kể bằng lời ca hiền từ vào tối hôm trình-diễn Hát Cho Nhau 
Nghe 13/10/2018, như sau: 
 
“Hồn có lúc khói hương bay,  
tình có lúc như đèn soi.  
Chập chờn về đâu đây,  
còn vang vọng tiếng chân người.  
Thầm bước tới kêu rêu hoài,  
đêm trăng động dấu hài,  
Từng cơn mưa về đưa lá vàng rơi. 
Còn tiếng hát chất ngất trên môi,  
Và nước mắt thay ngày vui,  
Một lần tình xa là vĩnh viễn xa người.  
 
Người đi đã quá xa,  
chỉ còn ta với bóng ta,  
Và mùi hương đã hoá ra hương mê đời.  
hương nay lạnh giá,  
Tình Em như gió qua,  
còn thoảng nơi chăn gối xưa. 
Một vì sao vừa nghe đã vỡ,  
Trong tâm hồn anh mềm như tơ.  
Tình dẫu cố nuôi cho dài thương cho hồn rã rời.  
Đành xem như là một giấc mộng thôi.  
Chợt thức giấc ngó quanh đời,  
Chỉ thấy bóng em tạnh hơi.  
Một lần xa nhau là ta mất nhau rồi.   
(Trần Quang Lộc –Nguyễn Đình Toàn: bđd) 
 
Vâng. “Chỉ thấy bóng em tạnh hơi” cũng đã buồn. Thế nên, có nỗi niềm nào buồn hơn câu kế tiếp, 
những hát rằng: “Một lần xa nhau là ta mất nhau rồi…” Quả thật, đây là nỗi buồn tê tái, hơn “Tiếng Gửi 
Người” của nhà thơ được phụ soạn thêm bằng thứ âm-nhạc da-diết, điên-dại với những ca từ như: 
“đành xem (đó) như …giấc mộng thôi”.  
 
Hỡi người nghệ sĩ từng hát “Tiếng gửi người” đến liên hồi, hôm nay đây, nhà Đạo chúng tôi cũng thấy 
mối tình buồn như người viết nhạc qua lời hỏi/đáp không kém phần da-diết, điên-dại như sau:  



 
“Thưa Cha, 
Hiện con đang làm công việc dọn dẹp phòng ốc mà công ty con đã trúng thầu chăm sóc bệnh xá vẫn 
dung-nạp các bà mẹ muốn phá bỏ thai-nhi của bà. Hôm nay đây, nhân cơ hội này, con xin được phép 
hỏi cha một câu: ‘Giả như con buộc phải giải-quyết các thai-nhi bị trừ khử cho gọn/sạch, thì thử hỏi: 
con có được phép làm các việc như thế không? Con đây, hoàn toàn chống lại chuyện phá thai, nhưng 
cũng không muốn để luột mất cơ-hội có công ăn việc làm vững chãi, thế nên thật khó cho con khi suy 
tính…” (Một độc giả viết thư hỏi đấng bậc nhà Đạo nhưng lại không cho biết tên của mình). 
 
Người đọc ở đây, hôm nay, đâu cần biết tên tuổi của các vị đưa ra thắc mắc, với hỏi han. Bởi, cha đạo 
người Tây, lâu nay chỉ cần bà con đưa thắc mắc chưa giải quyết để rồi tìm cách trả lời cho xong việc. 
Và, đáp-từ của ngài cũng quanh quẩn mỗi thế này: 
 
“Nhiều người thấy mình cũng rơi vào tình-huống giống hệt như trường-hợp anh/chị vừa nêu ra để học 
biết những gì khiến họ chống-đối trên căn bản đạo đức. Sự việc anh/chị thắc mắc như trên, không chỉ 
xảy ra ở sở làm nào đó thôi, nhưng còn xuất-hiện ở nhiều nơi khác trong đời. Thành thử, tôi nghĩ: mình 
cũng nên coi đây là chuyện quan-trọng, khiến ta cần tìm hiểu cho rõ, hầu giải quyết các vấn-đề khó xử 
về luân-lý. 
 
Trường hợp anh/chị nêu ra đây, là điều mà các thần-học-gia luân-lý gọi là ‘cộng-tác vào sự tội’, theo đó 
người trong cuộc được yêu-cầu có hành vi đạo-đức, chức-năng. Nhưng, theo cách nào đó, việc ấy lại 
hợp-tác vào hành-vi đầy lỗi phạm. Thành thử, vấn-đề là hỏi rằng: mọi người, dù nam hay nữ, có thể 
cộng-tác vào sự việc như thế không? 
 
Để trả lời, trước nhất cần phân-biệt rõ sự việc hầu giúp ta giải-quyết vấn đề đặt ra. Trước nhất, hỏi 
rằng: người trong cuộc có đồng ý với hành-động của những người được kể ở đây không? Và, ta có 
bằng lòng hợp-tác hoặc chống-đối chuyện như thế chứ? Giả như ai đó đồng thuận với hành-động đầy 
lỗi tội mà ta gọi là hợp-tác vào sự tội thì sao? Và, như ta biết, điều này bao giờ cũng là chuyện sai trái 
hết.  
 
Lấy ví dụ, người nào đó tuy không chống-đối chuyện phá thai, nhưng lại chấp-nhận làm thư ký ngồi 
quầy tiếp khách hoặc nhận chân kế-toán công-tác ở bệnh xá phá thai, như thế tức là: đã hợp-tác với 
hành-động phá thai theo cách nào đó rồi. 
 
Tuy nhiên, giả như những người chuyên chống đối hành-vi đầy lỗi tội, nhưng theo cách nào đó, hẳn 
cũng thấy mình bắt buộc phải hợp-tác nhận làm công việc mà ta gọi là ‘hợp-lực theo thể chất mất rồi. 
Thật ra, một số trường-hợp trong đó cho thấy việc hợp-lực theo thể-chất có lẽ cũng được phép làm. 
 
Nhằm định-vị việc này, trước nhất ta phải tự hỏi xem việc hợp-lực nói ở đây có nối-kết chặt-chẽ với 
hành-động đầy lỗi tội không, hay chỉ là ‘hợp-tác từ xa’ kết-nối với việc ấy? Ở trường hợp trước, ta gọi đó 
là hợp-lực theo cách rất gần và ở trường-hợp sau, ta gọi đó là hợp-lực từ xa. Đương nhiên, trong cuộc 
sống đời thường, ta có hàng loạt các cấp-độ hợp-tác rất gần hoặc hợp-lực từ xa thật không thiếu.  
 
Nhưng, cứ như nguyên tắc luân-lý lâu nay được được áp-dụng vẫn bảo rằng: hành-động nào lại gần 
cận hành-vi đầy lỗi tội, thì lý-do gây ra càng mạnh-mẽ hơn, cốt để con người tham-gia làm công việc 
đó. Và, việc hợp-lực càng từ xa, thì ta càng dễ biện minh cho nó, nhiều hơn nữa. 
 
Lấy ví dụ một trường hợp phá thai có y tá hoặc nhân-viên trợ-lực nọ làm việc tại bệnh xá phá thai, tự 
bản-chất, đã hợp-tác một cách rất gần cận, khi tiếp-viên ngồi quầy hoặc thư-ký làm việc tại một nơi xa-
xôi tương-tự như nhân-viên lo dọn dẹp vệ-sinh hoặc chăm sóc vườn tược, vẫn làm việc theo cách từ 
nơi xa xôi. Thiết nghĩ, người đi Đạo chẳng nên chấp-nhận làm công việc của nhân-viên toàn thời tại 
bệnh xá phá thai, vì làm thế cũng không khác gì mình đang hợp-tác thực-thi công việc hàng ngày, dù từ 
xa, trong việc giết chết trẻ thơ vô-tội. Tuy nhiên, có thể có hoàn cảnh nào đó người công-nhân thỉnh 
thoảng mới làm việc theo tư-cách người dọn dẹp vệ-sinh hoặc thợ làm vườn.  
 
Điều này còn tùy sự khác biệt xảy ra sau đó. Vấn-đề là, giả như ai đó cộng-tác vào hành-động đầy lỗi 
phạm có được tiếp-tục tiến về phía trước không? Lấy ví dụ, người đặc-biệt nào đó khước-từ việc chùi 
dọn bệnh-xá phá-thai thì như có phần chắc chắn là nhiều người khác cũng sẽ làm thay công việc dọn 
dẹp ấy và như thế, thì chuyện phá thai lại cứ tiếp diễn, thôi.  
 



Trường hợp này, lý-do ít chính đáng hơn hầu biện-minh cho việc chấp-nhận làm công việc này. Một ví 
dụ khác, giả như bạn của cô gái đăng ký phá thai và những người sống ở vùng quê đã từ-chối không 
chịu chuyên chở cô gái về thành-phố để thực-hiện việc phá thai, thì sự thể rất dễ xảy ra là: cô ta sẽ 
không có khả-năng xúc-tiến việc phá thai. Thế nên, cô gái được yêu-cầu lái xe chở bạn mình đi phá, 
phải từ-chối làm thế là vì cô không thể ngăn-cản việc phá thai vào ngày đặc biệt và có thể cô sẽ bảo là 
bạn không cùng mình đi phá. 
 
Cuối cùng thì, việc ta có quan-tâm đến chuyện hợp-tác phá thai hay không lại là sức mạnh tạo lý do tự 
hỏi: tại sao con người phải suy-tính kỹ có nên hợp-tác phá thai hay không? Giả như đây là vấn-đề để 
luột mất công ăn việc làm và khó có thể kiếm được việc nào khác, thì điều này có thể chứng minh 
chuyện hợp-tác từ xa như trường hợp anh/chị vừa nêu ra.  
 
Thế nhưng, giả như đó chỉ là vấn-đề kiếm kế sinh nhai hầu có nhiều tiền hơn, thì điều ấy không chứng 
minh được là việc hợp-lực vào hành-động nào đó cũng quái-ác như việc phá thai vậy. Nói chung, ta 
phải tìm cách tránh-né, quyết không hợp-tác vào việc gây nên tội, như từng thấy, vẫn có trường-hợp ta 
có thể chứng minh được như việc hợp-tác từ xa, theo thể-chất. Cuộc sống cho thấy nhiều tình-huống 
trong đó mọi người phải giáp-mặt, thế nên ta cần có quyết-định là có nên hợp-tác vào sự tội của người 
khác không.  
 
Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo có viết rằng: “Ta chịu trách-nhiệm về các lỗi/tội do người khác phạm 
khi ta hợp-lực vào đó: “Bằng hành-động cố ý tham-gia cách trực-tiếp vào việc ấy; bằng cách ra lệnh, 
khuyên nhủ, tán đồng hoặc chấp-thuận chúng; hoặc bằng cách không biểu-lộ hoặc không giấu diếm 
chúng khi ta có bổn phận phải làm thế; qua hành-động bao che/bênh-vực những người có hành-động 
xấu.” (X. Sách GLHTCG đoạn 1868).  
 
Việc này tạo nhiều yếu-tố để ta suy-tư thêm nữa. Trường-hợp hỏi rằng mọi người có được phép dự 
đám cưới của người Công giáo nào đó ngoài công-viên hoặc bãi biển, thì xin bà con đọc cuốn do tôi 
soạn-thảo có tên là “Question Time 2, nxb Connor Court 2012, câu hỏi số 248.” (X. Lm John Flader, 
Co-Operation in sin, The Catholic Weekly 08/12/2013 tr. 10)                
 
Đời thường ở huyện, nhiều sự việc không suông sẻ như truyện cổ tích, rất dân gian. Thế nhưng, 
truyện dân gian/cổ tích nhiều lúc lại cũng giống như chuyện thật ở đời. 
 
Có câu chuyện thật từng diễn ra ở đời, hơi giống truyện cổ tích mà người kể gọi là: “Câu chuyện có 
thật giống như truyện cổ tích”. Truyện này, được người kể mang tên nghe giống người nhà Phật, như 
sau: 
 
“Trong thế chiến thứ hai, có một người đàn ông họ Wall tên là Martin. Martin Wall là một tù nhân chiến 
tranh, bị giam tại trại tù binh ở Siberia, từ đó phải rời xa quê hương Ucraina, bỏ lại người vợ là Anna và 
cậu con trai Jacob. 
 
“Vài năm sau đó, anh ta và gia đình mỗi người một phương, bặt vô âm tín, thậm chí sau khi anh ta bị 
bắt một thời gian, đến cả việc người vợ Anna sinh thêm một đứa con gái tên là Sonia mà anh ta cũng 
không hề hay biết. 
 
Thêm một vài năm nữa, Martin được trả tự do, lúc này anh ta kiệt quệ cả về sức khỏe lẫn tinh thần, 
nhìn bề ngoài như một ông già lọm khọm. Không chỉ có vậy, trên tay và chân của anh còn lưu lại nhiều 
vết sẹo, điều khiến anh đau lòng hơn nữa, là anh không còn khả năng sinh con. 
 
Sau khi được ra tù, chuyện đầu tiên mà Martin làm là tìm kiếm cô vợ Anna, và cậu con trai Jacob. Cuối 
cùng, anh cũng nghe ngóng được tin tức của họ từ hội Chữ Thập Đỏ, người ta nói rằng vợ con của anh 
đã chết trên đường đi tới Siberia. Martin đau khổ tột độ. Đương nhiên, anh vẫn không hề biết rằng mình 
còn có một cô con gái trên thế gian này. 
 
Thật ra thì, không lâu sau khi Martin bị bắt, Anna đã may mắn đưa được con trai Jacob chạy trốn đến 
nước Đức. Cô gặp được một đôi vợ chồng nông dân tốt bụng tại đó, đôi vợ chồng này đã giữ mẹ con 
họ ở lại. Vì vậy, Anna sống yên ổn tại đó, đồng thời cô cũng giúp họ làm việc đồng áng và dọn dẹp nhà 
cửa. 
 
Cũng vào thời gian này, cô sinh đứa con gái Sonia. Anna tin rằng, chỉ cần Martin còn sống, họ nhất 
định sẽ trùng phùng, nhất định có thể tạo lập một cuộc sống mới. Nhưng, đời không là mơ. Vài năm 



sau đó, cuộc chiến tranh tàn khốc đã đưa nước Đức đến bờ vực của sự thất bại. Anna và hai đứa con 
vô cùng vui mừng, họ cho rằng sẽ có cơ hội để đoàn tụ với Martin. 
 
Tuy nhiên, điều họ không ngờ là, Hồng quân Liên Xô đã tập trung những người dân di cư như họ lại, 
đưa họ lên một con tàu đông đúc như tàu chở súc vật, nói rằng đưa họ về nhà, nhưng thực chất là đưa 
họ đến trại tập trung đầy chết chóc ở Siberia. 
 
Hi vọng của Anna vụt tắt, cô cảm thấy tuyệt vọng, rồi sinh bệnh nặng. Cô cảm thấy mình sống không 
được bao lâu nữa, chỉ ngày qua ngày cầu nguyện: “Cầu xin ông trời, hãy phù hộ cho hai đứa trẻ bất 
hạnh của con!” 
 
Một ngày nọ, Anna gọi Jacob đến bên cạnh và nói: “Con trai của mẹ, mẹ bệnh nặng lắm rồi, có lẽ 
không sống được bao lâu. Mẹ sẽ ở trên trời phù hộ các con. Jacob, con phải hứa với mẹ, không bao 
giờ được bỏ rơi em gái Sonia”. 
 
Sáng sớm hôm sau, Anna qua đời. Người ta đem thi thể của cô chất lên xe hàng và chở đến một khu 
nghĩa địa đầy rẫy những ngôi mộ vô danh. Còn hai đứa trẻ thì bị đem lên tàu hỏa, đưa đến một cô nhi 
viện gần đó. 
Còn Martin – người đang chìm đắm trong tuyệt vọng, lúc này đang làm việc như cỗ máy trong một 
nông trang. Một buổi sáng, Martin gặp Greta – một cô gái làm cùng nông trang với anh. Greta luôn mỉm 
cười để ý đến anh. 
 
Martin không ngờ rằng, cô gái luôn lạc quan yêu đời, thông minh lanh lợi này lại là bạn học hồi xưa của 
mình. Bôn ba nhiều nơi, trải qua thời gian thăng trầm, xảy ra vô số sự việc, mà họ lại có thể gặp nhau ở 
đây, thật là thần kỳ! 
 
Chẳng bao lâu sau, họ tổ chức hôn lễ. Martin cảm thấy cuộc sống của mình tìm lại được ánh mặt trời, 
cuộc sống lại trở nên có ý nghĩa. Greta cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng cô luôn mong mỏi 
bản thân có một đứa con để yêu thương, chăm sóc. 
 
Đến một ngày, Greta khẩn cầu với chồng: “Martin, có nhiều đứa trẻ trong cô nhi viện, chúng ta hãy 
nhận một đứa về nuôi có được không?”. Martin phản bác: “Greta, sao em lại có ý nghĩ như vậy, anh 
không thể chịu thêm bất cứ sự đả kích nào nữa, em có hiểu không?”. Greta vô cùng buồn bã. 
Nhưng cuối cùng tình yêu mãnh liệt của cô dành cho trẻ em đã thuyết phục được Martin. Vào một buổi 
sáng, Martin nói với Greta: “Đi nào, chúng ta đi đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa trẻ”. Greta vui mừng 
khôn xiết, lập tức lên tàu đi đến cô nhi viện. 
 
Greta bước trên hành lang tối tăm của cô nhi viện, nhìn về phía lũ trẻ đang xếp thành hàng, chăm chú 
quan sát, cân nhắc. Nhìn thấy những khuôn mặt trầm mặc, những ánh mắt cầu xin của lũ trẻ, Greta chỉ 
muốn mở rộng vòng tay ôm lấy tất cả chúng vào lòng và đưa về nhà. Nhưng cô biết rằng, điều đó là 
không thể. 
 
Đúng vào lúc này, có một đứa trẻ cười thẹn thùng bước về phía cô. Greta quỳ xuống, xoa đầu đứa trẻ: 
“Cháu à, cháu có đồng ý đi theo cô không? Đến một nơi có cả cha lẫn mẹ?” 
 
“Đương nhiên cháu đồng ý, nhưng cô đợi chút, cháu đi gọi anh trai. Chúng cháu phải đi cùng nhau, 
cháu không thể bỏ lại anh trai mình được”. 
 
Greta cảm thấy vô cùng băn khoăn, bất lực lắc đầu: “Nhưng cháu à, cô chỉ có thể đưa một mình cháu 
đi thôi”. “Không, cháu muốn đi cùng anh trai mình. Trước đây chúng cháu cũng có mẹ, khi mẹ qua đời 
đã dặn dò anh trai không được bỏ rơi cháu”. 
 
Lúc này, Greta cảm thấy bản thân không muốn chọn bất kì đứa trẻ nào khác, bởi vì đứa trẻ trước mặt 
cô vô cùng đáng yêu, đã thu hút toàn bộ sự chú ý của cô. Tuy nhiên, cô nghĩ rằng mình phải về thương 
lượng lại với Martin. 
 
Khi về đến nhà, Greta lại khẩn cầu Martin: “Martin, có một chuyện em muốn thương lượng với anh. Em 
phải nhận nuôi hai đứa trẻ, bởi vì đứa trẻ mà em chọn có một người anh trai, nó không thể rời bỏ anh 
trai của mình. Em mong anh đồng ý nhận nuôi đứa trẻ này được không?” 
 



“Greta, vậy sao em không chọn đứa trẻ khác, mà lại nhất quyết là bé gái này? Theo anh thấy thì tốt 
nhất đừng chọn đứa nào cả”. 
 
Lời nói của Martin Wall, khiến Greta vô cùng đau lòng, cô thậm chí còn không muốn đi cô nhi viện nữa. 
Nhìn thấy bộ dạng buồn bã của Greta, trong lòng Wall chợt trào dâng niềm thương cảm. Tình yêu rốt 
cuộc lại giành chiến thắng. 
 
Lần này, Martin và Greta cùng đi đến cô nhi viện, Martin cũng muốn gặp đứa bé gái đó. Đứa bé gái ra 
ngoài hành lang tiếp đón họ, lần này, cô bé nắm chặt tay cậu bé đi cùng. Đó là một cậu bé gầy gò, 
trông rất yếu ớt, nhưng cặp mắt của cậu bé lại ngập tràn sự dịu dàng và lương thiện. Lúc này, cô bé 
mở to đôi mắt sáng lóng lánh, nhẹ nhàng hỏi Greta: “Cô đến đón chúng cháu phải không?” 
 
Greta chưa kịp trả lời, thì cậu bé đứng bên cạnh đã mở lời: “Cháu đã đồng ý với mẹ là sẽ không bao 
giờ bỏ rơi em gái. Khi mẹ cháu mất, cháu đã hứa như vậy. Vậy nên, đáng tiếc là em gái cháu không thể 
đi cùng với hai người”. 
 
Martin âm thầm quan sát hai đứa trẻ vừa đáng yêu lại đáng thương này. Một lát sau, anh tuyên bố đầy 
quả quyết: “Chúng tôi nhận cả hai đứa trẻ này”. Martin đã bị cậu bé gầy gò ốm yếu trước mắt thu hút 
đến nỗi không thể kháng cự nổi nữa rồi. 
 
Vậy là Greta đưa hai anh em đi thu dọn quần áo, Martin đến văn phòng làm thủ tục nhận nuôi. Sau khi 
Greta thu dọn đồ đạc, đưa hai đứa trẻ đến văn phòng, liền thấy Martin bần thần lúng túng đứng ở đó. 
Gương mặt trắng bệch, đôi tay run rẩy, dường như không dám kí vào thủ tục nhận nuôi. 
Greta sợ hãi hỏi: “Martin! Anh làm sao vậy? Martin?” 
 
“Greta, em nhìn những cái tên này xem!”. Greta nhận lấy tờ thủ tục nhận nuôi có ghi tên hai đứa 
trẻ:“Jacob Wall; Sonia Wall, Mẹ: Anna (Bartel) Wall; Cha: Martin Wall”. 
 
“Em có biết không Greta, hai đứa trẻ này là con ruột của anh! Một là đứa con trai mà anh tưởng rằng 
đã chết từ lâu, một là đứa con gái mà anh chưa từng gặp mặt!” 
 
Martin xúc động đến nỗi nước mắt nhạt nhoà, anh vừa nói vừa quỳ xuống, ôm chặt hai đứa trẻ vào 
trong lòng, thán phục nói: “Kỳ tích, thật là kỳ tích! Ôi! Cảm ơn trời đất đã phù hộ chúng tôi, ôi! Greta, 
nếu như không phải em đã thỉnh cầu anh nhận nuôi chúng, nếu như không có trái tim nhân ái của em, 
có lẽ anh đã không thể gặp được kỳ tích này mất rồi”. 
 
Đúng vậy, dưới sự vẫy gọi của tình yêu, mọi kỳ tích đều có thể xảy ra!” (Tuệ Tâm) 
 

Kỳ tích của tình yêu lúc nào cũng có thể xảy ra, như tác-giả truyện kể từng diễn-tả. Tuy nhiên, có một 
thứ kỳ-tích cũng sẽ xảy ra trong đời người, dù mọi người chẳng ai muốn thấy nó hiện hữu. Kỳ-tích ấy, 
lại được người đời gọi đó là “nỗi buồng không tên” vẫn nhanh chân lẻn vào mọi ngõ ngách cuộc đời. 
Chẳng thế mà, ngay đến tác-giả Tin Mừng Nhất Lãm, cũng không quên ghi chép các sự kiện xảy đến 
với Đức Giêsu, rõ ràng như sau:  
 
“Bấy giờ Ngài nói với các ông:  
"Tâm hồn Thầy buồn đến chết được.  
Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy." 
Ngài đi xa hơn một chút,  
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: 38-39)   

 
Đức Giêsu mà còn thấy “buồn đến chết được”, thì hỏi rằng người đời bình thường làm sao không. 
Buồn hay vui, đều là tâm trạng của mỗi người và mọi người, ở mọi nơi, mọi lúc trong đời mình. Vấn đề 
còn lại, là: làm sao thoát khỏi những tình-huống như thế để rồi có thể xướng lên câu hát vốn dĩ nâng 
nhẹ lòng người, để mà sống, rất như sau 
 
“Một vì sao vừa nghe đã vỡ  



Trong tâm hồn anh mềm như tơ  
Tình dẫu cố nuôi cho dài thương cho hồn rã rời  
Đành xem như là một giấc mộng thôi  
Chợt thức giấc ngó quanh đời  
Chỉ thấy bóng em tạnh hơi  
Một lần xa nhau là ta mất nhau rồi   
(Trần Quang Lộc –Nguyễn Đình Toàn: bđd) 
 
Hạt sao có vỡ nát hoặc “tâm hồn anh có mềm như tơ”, vẫn là tình-trạng của tôi, của bạn hay của ai đó 
trong đời rất giống sự việc vẫn thường diễn-tiến ở đời. Như mọi thời. Thế đó, là tình-huống có thể sẽ 
gặp thấy nơi tôi, nơi bạn hoặc ai đó vẫn ưu-tư, kỳ vọng bấy lâu nay. 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Và tình huống  
rất giống đời thường  
ở đời, 
vào mọi lúc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22. “Dìu em đến đem cho đời anh thôi hoang vắng” 

Tim ta say đắm đã yêu em trong cuộc tình  
Giòng tháng năm đó đã cho tình yêu em tha thiết  

Những ái ân để phôi pha.” 
(Nhạc Pháp – Lời Việt: Lạc Mất Mùa Xuân của Lữ Liên)  

 
(Gioan 17: 19) 
“Những ái ân để phôi pha”. Chao ôi là lời nhạc. Đã là “Ái ân” rồi sao lại “phôi pha”. Ối chà là thi-ca. Sao 
lại là “Dìu em đến đem cho đời thôi hoang vắng”? Thế nghĩa là, thi ca hay âm nhạc vẫn là những 
phương tiện để chuyển tải tình-tiết rất phôi pha, tha thiết, rồi “hoang vắng”.  
 
Thôi thì, ta cứ tiếp tục nghe người nghệ sĩ hát thêm những ca-từ ở bên dưới: 
  
“Đành hỡi đuyên kiếp em bước đi trong chiều mưa rơi  
Lặng đứng trên bến anh với trông thuyền ra khơi  
Những tháng năm đếm lá theo mùa thu chết  
Những thu chết  
Xuân về cho cây xanh lá,  
có riêng mình anh, lạc mất mùa xuân  
(Cớ sao tình ta chỉ có mùa thu)  
Đêm đêm nằm nghe hồn bâng khuâng,  
Bên song anh trông đầu non trăng xế  
Thương bèo trôi theo sông nước  
biết bây giờ em lạc bước về đâu  
Tương tư về thương đôi mắt nâu  
Đêm đêm tìm trong màn tối muôn sao 
Ngồi suốt canh vắng lãng quên sầu thương trong men đắng  
Cơn say mê đắm sóng dâng cao ngọn thủy triều  
Rồi thấy thấp thoáng bóng em về chìm trong đáy cốc  
Đôi mắt ưu buồn thiên thu  
Rồi nắng mai đến mây trắng bay khi tàn cơn say  
Tình đã xa vắng nỗi nhớ vẫn còn đâu đây  
Những tháng năm đến lá theo mùa thu chết  
Những thu chết  
Xuân về cho cây xanh lá,  
cớ sao tình ta chỉ có mùa thu  
Đêm đêm nằm nghe hồn tương tư  
Bên song đầu non tàn canh bóng xế  
Thương bèo trôi theo muôn hướng  
biết bây giờ em lạc bước về đâu  
Em ơi, chờ em đến kiếp nao?  
Xin cho ngày sau, mình mãi bên nhau. 
(Nhạc Pháp – bđd) 

Cứ mỗi lần người nghệ sĩ hát lên những ca ân ái, lại sẽ thấy những nào “mùa thu chết”, “chờ em đến 
kiếp sau”… ôi thôi là tỉ tê, với tê tái, đến mê dại. Thôi thì, ta cứ cho là như thế, để rồi xem thử ở nhà 
Đạo mình có điều gì khác lạ hơn thế, mỗi khi đề cập đến tình yêu lai láng, rất thân thương. Tình, là tình 
thương yêu người nhà Đạo có những lời hỏi đáp nhập nhằng rất nhiều lẽ. Hỏi, là hỏi những thế này: 
 
“Kính gửi Cha, 
Bà nhà tôi, xuất xứ từ đất nước Tây Ban Nha. Và, ở bên ấy, ngày lễ Các Thánh Nam Nữ vẫn được coi 
là lễ trọng thể và là ngày nghỉ. Bà ấy còn hỏi tôi: tại sao ở Úc này, người ta không coi ngày ấy như một 
ngày bắt buộc cơ quan, mọi người phải nghỉ, giống như Tây Ban Nha? Tại sao mỗi nước mỗi khác, dù 
vẫn theo văn minh Tây Phương, rất Công giáo?” 
 
Và, câu trả lời của đấng bậc nhà Đạo, đương nhiên phải là chính quy, đặc trưng/đặc thù rất công-khai 
như sau: 
 
“Vấn đề ngày nghỉ lễ xưa nay vẫn là chuyện dài thế kỷ, khá thích thú. Thời Trung Cổ, có nhiều ngày lễ 
trọng bắt buộc người có Đạo phải nghỉ để đi nhà thờ dự thánh-lễ. Kịp đến năm 1642, Đức Giáo Hoàng 
Urbanô thứ 8 đã cắt giảm con số những ngày này xuống còn 36 ngày một năm. Rồi đến đầu thế kỷ thứ 



20, Đức Giáo Hoàng Piô thứ 10 lại ra lệnh cho giảm những ngày này xuống còn 8 ngày, rồi đến năm 
1917, con số những ngày này lại được Luật Hội thánh gia-tăng lên thành 10 ngày. Dù sao thì, mỗi vị 
Giám mục được quyền ấn-định số ngày nghỉ lễ khiến giáo dân của các ngài phải tuân giữ trong địa 
phận mình.  
 
Năm 1983, Giáo luật vẫn duy trì con số các ngày này thành 10 ngày, đó là: Lễ Giáng Sinh, Lễ Hiển 
Linh (còn gọi là lễ Ba Vua), Lễ Thăng Thiên, Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Lễ 
Thánh Cả Giuse, Lễ Thánh Phêrô và Phaolô và cuối cùng là Lễ Các Thánh Nam Nữ.” (Giáo luật số 
1246, đoạn #1). 
 
Theo nghĩa của câu cuối, ta có thể giải thích tại sao có nước thì mừng lễ này, có nước lại không làm 
thế. Chẳng hạn như, chính tại Tòa Thánh Vatican, chứ không ở giáo phận còn lại của Rôma, như giáo 
phận Luganô bên Thụy Sĩ chẳng hạn, bà con bên đó vẫn buộc mừng tất cả 10 ngày nghỉ lễ. Còn ở các 
nước khác, con số này thường ít hơn và thay đổi cũng khá nhiều. 
 
Riêng tại Úc, luật hội-thánh ban hành trước năm 1983 đã ấn-định 5 ngày nghỉ lễ chính-thức là: Lễ 
Giáng Sinh, Tết Tây (lúc đầu được gọi là Lễ Đức Giêsu chịu phép Cắt Bì, về sau lại gọi là Lễ Đức Mẹ là 
Mẹ Thiên Chúa), Lễ Chúa Thăng Thiên, Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Về Trời và Lễ Các Thánh Nam Nữ. 
 
Khi Đạo Luật mới được áp-dụng, thì vào năm 2001 Hội Đồng Giám Mục Úc đã giảm bớt con số các 
ngày nghỉ lễ xuống còn 2 ngày, đó là: Lễ Giáng Sinh và Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Về Trời (tức ngày 15 
tháng 8 mỗi năm). Thêm nữa, các Giám mục Úc còn chuyển một số ngày nghỉ lễ được liệt kê trong 
Giáo-Luật vào 1 ngày Chúa Nhật trong năm, đó là: Lễ Hiển Linh, Lễ Thăng Thiên  và Lễ Mình Máu 
Chúa, thành thử những ngày lễ này có thể được mọi giáo dân mừng kính dễ dàng hơn.  
 
Tại Tây Ban Nha, là xứ sở nơi phu-nhân của anh xuất phát, tổng cộng có 7 ngày nghỉ lễ cả thảy, đó là: 
Lễ Giáng Sinh, Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Lễ Hiển Linh, Lễ Thánh Cả Giuse, Lễ Đức Mẹ Hồn Xác 
Về Trời, Lễ Các Thánh Nam Nữ và Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm. 
 
Tại Hoa Kỳ, có tất cả là 6 lễ, đó là: Lễ Giáng Sing, Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Lễ Thăng Thiên, Lễ 
Đức Mẹ Về Trời, Lễ Các Thánh Nam Nữ và Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm. 
 
Ở Ý, cũng có 6 ngày nghỉ lễ cả thảy, đó là: Lễ Giáng Sinh, Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Lễ Hiển Linh, 
Lễ Đức Mẹ Về Trời, Lễ Các Thánh Nam Nữ, và Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm. 
 
Ở Ái Nhĩ Lan cũng thế, có 6 ngày nghỉ lễ tất cả, đó là: Lễ Giáng Sinh, Lễ Hiển Linh, Lễ thánh Patrick, 
Lể Đức Mẹ Về Trời, Lễ Các Thánh Nam Nữ và Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm. 
 
Có điều lạ, là: ở Mã Lai và Singapore, Thứ Tư Lễ Tro lại là ngày nghỉ lễ bắt buộc. Bên Giáo hội Công-
giáo Phương Đông, thì luật Hội-thánh dành cho Giáo hội ở đây định rằng: có 5 ngày nghỉ lễ công cộng 
dành cho các Giáo hội, đó là: Lễ Giáng Sinh, Lễ Hiển Linh, Lễ Thăng Thiên, Lễ Đức Mẹ đi ngủ và Lễ 
Thánh Phêrô và Phaolô (X. Giáo luật hội thánh Phương Đông, luật số 880). Riêng Lễ Đức Mẹ đi ngủ là 
ngày giáo dân mừng kính Mẹ ngủ nghỉ hoặc qua đời  đồng thời sau đó Mẹ Về Trời được mừng kính vào 
ngày 15 tháng 8 mỗi năm. 
 
Có một thắc mắc mà phần đông các giáo dân thường đưa ra, đó là hỏi rằng: ta có buộc phải tuân-giữ 
các ngày lễ nghỉ tại nước của mình trong lúc đi du lịch hoặc sống ở nước ngoài không. Trường hợp đi 
du lịch hoặc xa xứ, thì theo lẽ thường tình những người này vẫn được khuyến khích tuân giữ các ngày 
nghỉ lễ của nước mình; thế nhưng, không buộc phải giữ các ngày lễ nghỉ của nước mình vào đúng 
ngày giờ  ở bên ấy. Và, khi họ dọn luôn sang sống ở đất nước mình mới đến, thì buộc phải giữ các 
ngày nghỉ lễ của đất nước mới của mình. (X. Lm John Flader, An All Saints Obligation?, The Catholic 
Weekly 18/11/2018 tr. 21)         
 
Nói về luật-lệ trong Giáo-hội, dù là ngày nghỉ lễ hoặc ngày lễ buộc phải đi nhà thờ, vẫn là chuyện 
thường ngày đối với một số người ở huyện nhà. Thế nhưng, hỏi rằng với giới trẻ ngày nay thì sao? 
Thiết tưởng, giới trẻ ngày nay có lẽ chỉ chú tâm đến ngày nghỉ để còn lên kế-hoạch đi chơi, tiệc tùng 
vui chơi cho qua ngày đoạn tháng, mà thôi.   
 
Ngày nay, hiếm khi thấy lớp người trẻ tuổi thời bây giờ lại cứ bận tâm đến chuyện ngủ nghỉ hoặc đi làm 
“suốt”. Đó là, sự thể diễn ra với người thường ở huyện, tức: những người có thói quen đi nhà thờ nhà 
thánh thường xuyên, bất kể ngày ấy có là ngày nghỉ. Chỉ khác một điều, là: ngày ấy các cha tổ chức 



bao nhiêu thánh-lễ trong ngày? Và, các thánh-lễ như thế có diễn ra vào thời khắc thích-hợp cho người 
trẻ thích vui chơi, nghỉ ngơi, không? 
 
Câu trả lời, xin dành cho mỗi người dù già hay trẻ. Bần đạo bầy tôi đây không dám có ý-kiến ý cò gì 
ráo trọi vì liên quan đến phần hồn của người khác. Dù người đó có là phu-quân/phu-nhân con cái hoặc 
cháu chắt trong nhà. Bởi lẽ, thời nay bần đạo nghe quá nhiều về quyết tâm mang tên “Hồn ai nấy giữ”. 
Đằng khác, còn có vấn-đề nữa là: hồn người có còn trinh trong, vẹn-toàn nhiều ngõ ngách hay không 
mà thôi. 
 
Tắt một lời, mỗi người đi Đạo hoặc sống trong Đạo Chúa nay vẫn có quyết-tâm riêng mà người ngoại 
cuộc không được phép dính dự. Để minh-họa chuyện này, có lẽ cũng nên quay về với lập-trường của 
bậc thánh hiền trong Đạo khi xưa cũng có những lời hay/ý đẹp cốt để gìn giữ tinh-thần đạo-mạo, đạo-
đức hay đạo-hạnh của mỗi người và mọi người, rằng:  
 
“Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ.  
Lời Cha là sự thật.  
Như Cha đã sai con đến thế gian,  
thì con cũng sai họ đến thế gian.  
Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con,  
để nhờ sự thật,  
họ cũng được thánh hiến.” 
(Gioan 17: 19) 
 
Nói cho cùng, thì: có thánh-hiến cá nhân mới mong được thánh-hóa và thánh ‘quá’ như mọi người 
hằng kỳ vọng. Kỳ vọng hay không, xin dành cái quyền này cho mỗi người trong Đạo. Vấn-đề ở đây 
hôm nay, là: ta hãy cùng nhau giúp sức mọi người sống đời thánh-hiến như Đức Chúa hằng khuyên 
nhủ. 
 
Để minh-họa và nhớ vấn đề này, có lẽ cũng nên đề-nghị bạn, đề nghị tôi, ta lao vào vùng trời tuyện kể 
để kiếm tìm những câu truyện ‘để đời’ mà sống cho ra con người, ở đời. Và, cũng để kết-thúc câu 
chuyện bạn và tôi đang phiếm lai rai, phiếm đường dài khi rảnh rỗi. 
 
“Truyện rằng: 
Liz Woodward là một nhân viên phục vụ trong một cửa hàng thức ăn nhanh phục vụ 24/24h tại New 
Jersey. Cô luôn bắt đầu ngày làm việc mỗi ngày lúc 4 giờ sáng, khi trời vẫn còn tờ mờ. 
 
Một ngày nọ, hai nhân viên cứu hỏa với gương mặt mệt mỏi bước vào của hàng nơi Liz đang làm việc 
và nói bằng giọng khản đặc: “Cô gái, cho chúng tôi hai tách cà phê espresso.” 
 
Hai người họ vừa tham gia cứu hỏa cho một vụ cháy lớn. Ngọn lửa trong nhà kho vô cùng dữ dội. Họ 
đã chiến đấu với nó suốt 12 giờ và cả đêm không hề chợp mắt. Lúc này, họ đang vô cùng kiệt sức và 
rất cần một ly cà phê để tỉnh táo lại. 
 
Liz chăm chú lắng nghe câu chuyện của hai người lính cứu hỏa Paul và Tom trong khi pha cà phê. Cô 
rất cảm kích bởi những gì họ đã làm. Cô muốn mời họ 2 ly cà phê và chuẩn bị một bữa sáng thật ngon 
thay cho lời cảm ơn những người hùng thầm lặng.  
 
Trên mặt sau của hóa đơn, Liz viết: “Tôi đã trả tiền cho bữa ăn sáng ngày hôm nay. Cảm ơn sự đóng 
góp của các anh. Khi tất cả mọi người đều tìm cách thoát thân, các anh lại không màng tính mạng lao 
vào ngọn lửa. Bất kể trách nhiệm là gì, các anh là người dũng cảm, mạnh mẽ nhất, cũng là tấm gương 
tốt nhất cho tất cả mọi người. Cám ơn vì mọi việc các anh đã làm, hãy nghỉ ngơi thật tốt”. 
 
Hai người đàn ông mạnh mẽ bỗng bật khóc sau khi đọc được những lời khích lệ ấm áp từ cô gái trẻ. Họ 
đã làm công việc này rất nhiều năm, chứng kiến biết bao nỗi đau thương tâm sau mỗi vụ hỏa hoạn, 
nhưng có lẽ chẳng mấy người có thể hiểu được nỗi nhọc nhằn của những người làm lính cứu hỏa. Sự 
quan tâm của một cô gái trẻ chưa từng quen biết đã chạm tới trái tim mềm yếu của họ. Liz nhìn hai 
người đàn ông đang rưng rưng nước mắt, hai người cũng nhìn Liz. Họ dành cho nhau ánh mắt ấm áp 
và nở nụ cười, cuối cùng vẫy tay từ biệt.  
 
Sau khi trở về nhà, càng nghĩ về Liz, Tim càng cảm thấy cảm động. Anh đã chia sẻ câu chuyện này 



trên mạng xã hội, kèm theo lời nhắn gửi tới bạn bè: Hãy tới cửa hàng đầy ấm áp đó. Nếu như gặp được 
cô gái lương thiện này, hãy trả thêm một ít tiền. 
 
Thật bất ngờ, chỉ trong một đêm, lời nhắn nhủ của Tim đã nhận được rất nhiều ủng hộ từ cư dân mạng. 
Tấm lòng lương thiện của Liz được truyền đi khắp nơi. Nhiều người còn đích thân tới cửa hàng để khen 
ngợi, ủng hộ với cô gái. 
 
Lúc này, mọi người mới biết về hoàn cảnh của Liz. Trên thực tế, gia đình của Liz không giàu có, thậm 
chí là khá túng thiếu. Đầu năm 2010, cha cô bị liệt do tổn thương não. Gia đình không đủ khả năng 
mua một chiếc xe hơi  có hệ thống đưa xe lăn lên xuống, nên người cha bị ốm của cô quanh năm phải 
nằm trên giường. Còn Liz, cô phải gánh vác toàn bộ công việc gia đình. Hiện tại, cô đang làm 3 công 
việc bán thời gian suốt ngày đêm. 
 
Sau khi biết được hoàn cảnh của Liz, chàng lính cứu hỏa Tim không thể diễn tả được tâm trạng của 
mình. Anh đã cùng với một số đồng nghiệp của mình lên kế hoạch giúp đỡ cô gái lương thiện này. 
Chẳng mấy chốc họ đã tạo ra một trang gây quỹ cộng đồng để mua một chiếc ô tô cho cha của Liz. 
Ban đầu họ chỉ kỳ vọng quyên góp được $17.000 USD, không ngờ rằng số lượng người tham gia rất 
lớn và số tiền thu được lên đến $86.000 USD. 
 
Khi Tim tới thăm cha của Liz và trao cho cô số tiền đó. Liz đã ôm lấy anh và bật khóc. Cảnh tượng này 
cũng khiến cho những anh chàng cứu hỏa đi cùng rơi nước mắt. Có lẽ Liz cũng không ngờ rằng một 
hành động nhỏ của mình lại nhận được sự báo đáp lớn đến như vậy.  
 
Được biết, trước khi cha của Liz bị liệt, ông đã làm “nhân viên khắc phục thảm họa” trong nhiều thập 
kỷ. Trong mỗi thảm họa, dù lớn hay nhỏ, ông đều lao vào hiện trường để hoàn thành công việc của 
mình mà không màng tính mạng của bản thân. Lòng tốt ấy của ông có lẽ đã truyền cho con gái mình, 
và rồi cuối cùng lại quay trở về bên cạnh ông. 
 
Vậy nên, người ta mới nói: Lòng tốt là một vòng tuần hoàn. Khi bạn trao đi lòng tốt, nó sẽ trở về bên 
bạn. Khi bạn gieo mầm hạt giống thiện lương, nó sẽ kết hoa thơm trái ngọt. (Hải Dương trích dịch) 
 
Lời Chúa dành cho bạn, cho tôi và cho mọi người hôm nay, hẳn vẫn là câu trích dẫn từ bậc thánh hiền 
ở trên, rằng: “nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.” Đúng thế. Sự thật luôn là những sự việc đích 
thực “thánh hiến” hết mọi người, trong đó có cả bạn lẫn tôi, và mọi người. 
 
Hôm nay đây, để kết thúc đoạn phiếm “loạn” hơi bị dài dòng hôm nay, xin gửi đến bạn và đến tôi, lời 
phán-quyết rất chân thật như thế. Gửi thế rồi, nay đề nghị bạn, đề nghị tôi, ta cứ thế mà tiến tới, như 
những người thật, việc thật, ở trong đời. 
 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Vẫn cứ mong rằng 
những sự thật trong đời người 
sẽ thánh-hóa cuộc đời của bạn và của tôi 
như đời mọi người.              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23. “Sống trên đời này” 
người giàu sang cũng như người nghèo khó.” 

Trời đã ban cho ta cám ơn trời dù sống thương đau 
Mai kia chết rồi trở về cát bụi giàu khó như nhau 

Nào ai biết trước số phận ngày sau ông trời sẽ trao.” 
(Lê Dinh – Trở Về Cát Bụi) 

 
(Lc 2: 41) 
“Trở Về Cát Bụi”, lại có nghĩa “đi vào lòng đất”, lòng người và lòng đời, rất khơi khơi. “Trở về cát bụi” 
còn là và sẽ là trở về với nhà Đạo nhiều tầng lớp. Có lớp tầng đầy vàng son. Có tầng lớp lợi danh với 
chức quyền, như nhạc bản còn lên tiếng, như sau: 
 
“Này nhà lớn lầu vàng son 
Này lợi danh, chức quyền cao sang 
Có nghĩa gì đâu… sao chắc bền lâu 
Như nước trôi qua cầu 
Này lời hứa… 
Này thủy chung… 
Này tình yêu… Chót lưỡi đầu môi cũng thế mà thôi 
Sẽ mất ngày mai như áng mây cuối trời 
Sống trên đời này tựa phù du có đây lại rồi mất. 
Cuộc sống mong manh xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen 
Nào người sang giàu đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em 
Người ơi xin nhớ cát bụi là ta… mai này chóng phai 
Người nhớ cho ta là cát bụi trở về cát bụi 
Xin người nhớ cho.” 
(Lê Dinh – bđd) 
 
“Người nhớ cho”, xin nhớ đủ mọi thứ chuyện. Cả đến truyện kể không nặng nề, nghe cũng thấy mê, 
đọc được ở bên dưới: 
 
“Truyện rằng:  
Một người đàn ông chết rồi, mới ý thức được rằng cuộc đời mình thật ngắn ngủi. Lúc đó, anh ta nhìn 
thấy Phật tổ tay xách một cái hòm, tiến lại phía mình. Phật tổ nói:  
-Con trai, chúng ta đi thôi. 
Người đàn ông đáp:  
-Sao nhanh quá vậy, con còn rất nhiều việc vẫn chưa hoàn thành.” 
Phật tổ nói:  
-Ta rất xin lỗi, nhưng thời gian của con hết mất rồi! 
Người đàn ông lại hỏi:  
-Vậy thưa Phật tổ, trong chiếc hòm của ngài có chứa thứ gì vậy? 
-Đó là di vật của con, Phật tổ trả lời. 
 
Người đàn ông tỏ ra nghi ngờ, hỏi tiếp:  
-Là di vật của con sao? Ý của người: đó là thứ thuộc về con, có phải là quần áo và tiền không ạ?” 
 
Phật tổ đáp:  
-Những thứ đó trước giờ chưa bao giờ thuộc về con, chúng thuộc về địa cầu. 
-Vậy có phải trong đó là ký ức của con không?  
 
Người đàn ông ngẫm nghĩ một lát rồi phỏng đoán.. 
-Không phải, ký ức thuộc về thời gian. 
 
Người đàn ông lại đoán:  
-Có phải là tài năng thiên phú của con? 
-Không, chúng thuộc về cảnh ngộ. 
 
Người đàn ông băn khoăn:  
-Lẽ nào trong đó là bạn bè và người nhà con? 
-Con trai ạ, không phải vậy đâu. Họ thuộc về hành trình mà con đã đi qua. 
-Vậy có phải là vợ và các con của con trong đó không thưa Phật tổ? người đàn ông hỏi tiếp. 



-Không, họ thuộc về trái tim con.. 
 
Người đàn ông lại phỏng đoán:  
-Vậy nhất định đó là thân xác của con rồi. 
-Không, thân xác của con thuộc về cát bụi. 
 
Cuối cùng, người đàn ông khẳng định chắc chắn:  
-Vậy đó nhất định là linh hồn của con! 
 
Lúc này, Phật tổ mỉm cười, đáp:  
-Con trai, con hoàn toàn sai. Linh hồn của con thuộc về ta. 
 
Mắt ngấn nước, người đàn ông nhận chiếc hòm từ tay Phật tổ bên trong chiếm hòm trống rỗng. Nước 
mắt chảy dài trên má, trái tim vỡ vụn, người đàn ông hỏi Phật tổ: 
-Lẽ nào từ trước tới nay con chẳng sở hữu bất cứ thứ gì sao? 
 
Phật tổ đáp:  
-Đúng thế con ạ. Trên thế giới này bây giờ chẳng có bất cứ thứ gì thực sự thuộc về con. 
-Vậy thì cái gì mới là của con? 
-Mỗi tích tắc khi con đang còn sống, chúng thuộc về con, còn bây giờ, con chẳng còn gì cả. 
 
Đến lúc này, người đàn ông mới như được thông suốt. Thì ra, sinh mệnh, đời người chỉ là những cái 
tích tắc ngắn ngủi và điều chúng ta nên làm nhất, là tận dụng nó sao cho thật hiệu quả, thật tốt, yêu 
quý nó, hưởng thụ nó. Còn được sống, đó đã là một sự chiến thắng vẻ vang. Việc kiếm tiền chỉ là một 
trò chơi không hơn không kém. Khỏe mạnh mới là mục đích và vui vẻ, hoan lạc mới là chân đế! 
 
Vậy nhưng trong cuộc sống này, thử hỏi có bao nhiêu người đang ra bị cuốn vào vòng quay tiền tài, 
danh vọng? Có bao nhiêu người vì chút lợi ích của bản thân mà làm tổn hại người khác và làm tổn 
thương chính mình mà không nhận ra? Có bao nhiêu người sẵn sàng bán sức, đánh đổi sức khỏe để 
lấy những vật ngoài thân…? 
 
Các bạn biết không, đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời, bởi đến lúc chết, chẳng có bất cứ thứ gì trên thế 
giới này còn thuộc về chúng ta. Vậy thì tại sao không tận hưởng một cách triệt để nhất mỗi tích tắc 
được sống trên đời? Tại sao không làm cho quãng thời gian ngắn ngủi ấy trở nên ý nghĩa, trọn vẹn 
nhất? 
 
Từ lúc này, mỗi chúng ta hãy chọn cho mình một cách tận hưởng thời gian hiệu quả nhất, đơn giản 
thôi, đừng quá nặng nề với những yêu cầu xa vời, chúng chỉ khiến cuộc sống của chúng ta thêm mỏi 
mệt. Và cũng bởi cuộc đời rất ngắn, nên hãy dành cho những người xung quanh ta sự trân trọng, yêu 
quý hết sức có thể, đừng tranh chấp, cũng đừng giận dữ, hãy lựa lời, cùng thấu hiểu và thông cảm cho 
nhau. 
 
Thời gian của mỗi người trên đời càng đi càng ngắn lại, dù là thân thiết gắn bó đến đâu, cuối cùng cũng 
vẫn phải chia ly”. (Theo báo Trí Thức Trẻ) 
 
Thời gian dài ngắn, đến trước đến sau, đều có những sự kiện để đời. Hệt như Đạo Chúa cũng có 
những sự-kiện để đời khiến con người không thể chối bỏ, tránh né hoặc bỏ bê không tham-dự. Chính 
đó, là lễ hội ở nhà Đạo được ghi nhận như sau: 
 
“Mọi người chúng ta nên biết đôi điều về các ngày lễ được nêu tên trong Tân Ước diễn tả cuộc sống rất 
đặc trưng của Đức Chúa. Tôi sẽ kể ra đây một vài lễ hội quan trọng của Do-thái-giáo. Trước tiên, ngày 
trọng đại nhất là Lễ Vượt Qua. Đây là lễ hội chính trong năm kỷ niệm cuộc giải thoát dân Israel sau 400 
năm sống đời cơ-cực ở Ai Cập. 
    
Hẳn mọi người còn nhớ Joseph, con trai của Giacóp bị các người anh của mình bán làm nô lệ cho Ai 
Cập, nhưng anh đã trỗi-dậy trở thành người quản-gia phục-vụ trong triều Pharaô. Suốt nhiều năm 
tháng kể từ ngày Israel phải chịu cơn đói kém trải dài, mấy người anh của Joseph đã thân chinh lên 
đường đi Ai Cập để kiếm cách độ nhật. Và theo lệnh Joseph, toàn-thể gia đình những người thân đã 
qua đó làm nô-lệ phục-vụ vua quan ở đó suốt 400 năm, khiến gia-tăng dân số lên gấp bội.  
 



Kế đó, tổ-phụ Môsê cũng đưa họ ra khỏi Ai Cập mãi đến lúc tử-thần chợt đến vào ban đêm giết sạch 
các con trai đầu lòng và cả thú vật của họ; riêng dân Do-thái được lệnh bôi máu chiên lên thành cửa 
thoát nạn, tình-hình khi ấy trở nên thập phần bi-đát khiến vua Pharaô biết chuyện đành phải thả họ về 
nước. (X. Sách Xuất hành đoạn 12 câu 1 đến câu 32) 
 
Sau đó không lâu, người Do-thái-giáo đã cử-hành mừng lễ hội này vào mỗi tháng, tức: đúng buổi chiều 
ngày thứ 14 tháng Nisan, tức ngày tròn trăng của mùa Xuân. Và khi ấy, đã có lệnh lan truyền rằng: mỗi 
gia đình đều phải ăn một con trừu được hiến tế vào sáng sớm trong ngày cùng với bánh không men và 
rau đắng; đồng thời, mọi người được bảo phải uống thật nhiều rượu và đọc lời cầu sau nghi thức được 
chỉ định. 
 
Mọi nam-nhân khi ấy đều phải chuẩn bị đi Giêrusalem dự lễ hội và Đức Maria cùng thánh Giuse cũng 
đều tới đó mỗi năm (Lc 2: 41; Xh 23: 14-17). Lễ hội Vượt Qua kéo dài một tuần lễ, trong những ngày 
này mọi người chỉ được phép ăn bánh không men thôi.  
 
Tin Mừng thánh Mátthêu, Máccô và Luca, rõ ràng có chép: Đức Giêsu cũng cử-hành tiệc Tạ-từ qua 
nghi-thức mừng Lễ Vượt Qua như mọi người (Mc 26: 17). Làm thế, Ngài đã biến Lễ hội Vượt Qua 
thành Tiệc Thánh Thể mừng kính sự-kiện Thiên Chúa giải-thoát dân con loài người khỏi tình-trạng nô-
lệ tội lỗi, nỗi chết và ác thần sự dữ bằng cái chết của Con Chiên Thiên Chúa trên thập-tự. 
 
Lại có lễ-hội khác, qua đó người Do-thái-giáo nối-kết với Lễ hội Vượt qua, là Lễ Bánh không men, bên 
tiếng Hy Lạp gọi là Azymes, tức: lễ hội ngày mùa qua đó nhà nông cùng nhau tụ-tập tiến dâng hoa quả 
đầu mùa lên Thiên Chúa  (x. Sách Lêvi 23: 15; sách Đệ Nhị Luật 16: 9)              
 
Do bởi người Do-thái không có khả năng trồng trọt và canh-tác mãi đến lúc họ trở về vùng đất hứa 40 
năm sau  khi rời bỏ đất Ai Cập, rõ ràng là lễ hội này được định-vị từ ngày ấy mà thôi. Như thế còn có 
nghĩa, đã từ lâu lễ này được cử hàng cùng với lễ Vượt Qua bởi lẽ cả hai lễ hội đều chú trọng đến bánh 
không men và cả hai đều được mừng kính cùng một thời-điểm trong năm. 
 
Nghi-lễ này chính-thức được định-vị trong những năm tháng ngày dài sau đó, cả hai lễ hội này đều 
được mừng kính tại Giêrusalem. Nghi-thức được cử-hành bằng thức ăn của lễ Vượt Qua vào đêm tối 
trước ngày 14 tháng Nisan. Lễ hội này kéo dài suốt tuần lễ và suốt thời gian này dân con mọi người bị 
cấm chỉ không được ăn bánh có lên men hoặc men bột được cất giữ ở trong nhà. Và, các ngày lễ trọng 
thể nhất là ngày đầu và ngày cuối của lễ hội ấy cùng với ngày sabát rơi vào những ngày từ 14 đến 21 
của tháng Nisan. 
 
Ngoài ra, còn một lễ hội khác cũng quan trọng không kém đối với người theo Do-thái-giáo, đó là: Lễ 
Ngũ Tuần hoặc còn gọi là Lễ Hiện Xuống. Lễ này được thiết-lập để dân con trong Đạo cảm-tạ Thiên 
Chúa đã phú ban cho họ hoa quả, đậu hạt, lúa miến, lúa mạch cùng nhiều lúa khác có màu đen. Dân 
con trong Đạo cử hành mừng lễ thất tuần hoặc 50 ngày sau lễ hội Bánh KHông Men , bên tiếng Hy Lạp 
gọi là Lễ Ngũ Tuần (Hiện Xuống). 
 
Đương nhiên, lễ hội này được nối kết chặt chẽ với lễ Bánh Không Men được cử hành xen kẽ vào ngày 
đầu và cuối vụ gặt. Với Lễ Vượt Qua, tất cả nam-nhân Do-thái phải có mặt ở đền thờ ở Giêrusalem để 
mừng lễ Hiện Xuống. 
 
Điều này cũng giải thích lý do tại sao tất cả mọi người Do-thái-giáo ở khắp mọi nơi trên thế-giới đều về 
Giêrusalem mừng lễ kỷ niệm ngày Thánh Thần Chúa hiện xuống với các thánh tông-đồ vào ngày lễ 
Ngũ Tuần (x. sách Công vụ đoạn 2 câu 5-11). Bầu khí tưng bừng vây quanh lễ hội này, là niềm vui cao 
cả, trong đó có yến-tiệc linh-đình hội-tụ tất cả mọi thành viên trong gia đình, từ người giúp việc cho đến 
khách quí được mời như người cùng nhà.” (X. Lm John Flader, Jewish feasts the roots of today’s 
Christian faith, The Catholic Weekly 14/8/2018 tr. 29)       
 
Trong những ngày vui đình đám như thế, giả như ai đó trong nhóm dân con đi Đạo lại cứ rủ nhau quay 
quần mà vui chơi, ăn uống luôn tiện mừng kính mọi ý-nghĩa này khác của đời người, hẳn mọi người sẽ 
không còn bận tâm gì đến lời lẽ của nhạc phẩm được trích dẫn ở trên với những ca-từ từa tựa như: 
 

“Sống trên đời này  
người giàu sang cũng như người nghèo khó. 
Trời đã ban cho ta cám ơn trời dù sống thương đau 
Mai kia chết rồi trở về cát bụi giàu khó như nhau 



Nào ai biết trước số phận ngày sau ông trời sẽ trao.” 
(Lê Dinh – bđd) 
 
Để minh-họa tình-tiết của lễ-hội vui, buồn đình đám nói ở trên, thiết tưởng cũng nên đi vào vùng trời 
truyện kể, để kiếm tìm một câu truyện làm nền, hầu ghi nhớ. Truyện, là những câu chuyện được gửi 
gắm cho nhau, đến với nhau, những niềm vui như sau: 
 
“Tôi không phiền lòng chuyện bạn tù của tôi là một “vợ”. Hắn rộng rãi chia với tôi những thỏi chocolate 
và thuốc lá mà bọn “chồng” mua cho hắn. Tôi cũng không khó chịu việc hắn là trí thức. Tôi cũng trí 
thức. Trong chốn này, chỉ cần kể được tên thủ phủ hai tiểu bang và đọc bảng chữ cái không vấp, người 
ta được coi là trí thức. Nhưng chúng tôi trí thức thứ thiệt. Chúng tôi biết cách lý lẽ. Khác nhau duy nhất 
giữa tôi và hắn: tôi trí thức hữu cơ, hắn trí thức vô cơ. 
 
Tôi nói vô cơ theo nghĩa, logic của hắn không được logic lắm. Hắn cho biết cả đời bị ám ảnh vì hình 
dạng những lưỡi kéo: “Tao khoái một số lưỡi kéo đầu tà, một số đầu nhọn. Chúng có thể đâm, cắt, mở 
toang hoác như miệng.” Hắn đưa hai ngón tay ngang mũi làm động tác cắt, cười tinh quái. Hắn nói cảm 
thấy ngây ngất được ở chốn này: “Suốt đời tao mong vào đây, dù không biết nó thế nào. Không phải 
sai lầm đâu, chỉ là một chọn lựa. Người ta chọn số phận mình.” 
 
Vớ vẩn. Tôi đâu chọn vào đây. Không ai chọn vào đây. Lý do đẩy tôi vào tù là một cơn bệnh ngoài tầm 
kiểm soát. Không ai có thể nói tôi thích tù hơn cuộc sống bên ngoài. Vì kiểu lý lẽ đó, hắn là một trí thức 
vô cơ. Hắn suy diễn những quy luật phổ quát dựa trên nhầm lẫn cá nhân. Hắn nói thêm: “Biết chấp 
nhận số phận, thậm chí một số phận quái đản, đầy đau đớn khổ sở của chính mình và kẻ khác, sau 
cùng ta trở nên thanh thản, thăng hoa!” 
 
Ý tưởng này đến từ tên tù chung thân không có khả năng được ân xá! Chuyện hắn đã làm chắc chắn là 
tội ác, nhưng không ghê tởm hơn tôi, hay hầu hết những kẻ trong này. Tôi không lên án hắn. Cũng 
không mong hắn ăn năn. Ðiều tôi phản đối là cách hắn nhìn tội ác như một phương tiện khám phá bản 
thể. “Ðể hoàn thiện một người,” hắn triết lý, “nhiều kẻ khác phải bị hủy hoại. Ðiều này cũng đúng với 
những quốc gia.” 
 
Nếu điều này là sự thật, tôi không hứng thú với sự viên mãn kiểu đó. Tôi thà làm nửa người đứng đắn 
còn hơn thành quỷ sứ nguyên con. Tôi vào đây vì đã làm tổn thọ mười hai mạng. Tôi không hãnh diện. 
Tôi lấy làm tiếc việc phải tiêu phần đời còn lại của chính mình trong sở thú bê-tông và song sắt, giữa 
đám nửa người nửa ngợm. (Tôi phục vụ trong quân đội bốn năm, nhưng chuyện đó chẳng nhằm nhò gì 
so với tù.) 
 
Hàng tuần, trước khi được uống Depo-Provera, một thần dược giúp giảm cơn dày vò tính đực, tôi là kẻ 
nửa người nửa quái vật, nhưng lúc này quái vật đang ngủ yên trong ruột, nên phần lớn tôi có thể được 
xem là người. 
 
Tôi tổn thương, khích động và căng thẳng đến mức bất kỳ kích thích nhỏ nào - mẩu quảng cáo đồ lót, 
tách cafe, chiếc bánh donut - cũng đủ khiến tôi nghĩ: Máu! Tôi từng nghĩ thân thể mình là lưỡi dao dài, 
ngày ngày thọc về phía trước tìm kiếm nạn nhân. 
 
Khởi đầu, tôi nhắm mắt giết bừa, như điên, chẳng triết lý, nhưng đến khi nạn nhân thứ sáu hoặc bảy gì 
đó câm miệng (Diana? Susan?), khi là kẻ duy nhất còn lại trong phòng, tôi bỗng nhận chân được mục 
đích. Hơn cả chuyện dứt bóng những mạng sống, tôi quan tâm việc tạo mối liên hệ với nạn nhân thông 
qua sự làm nhục. (Còn gì gần gũi hơn việc chia xẻ ô nhục). Sau phát hiện đó, mỗi lần chuẩn bị cắt cổ 
nạn nhân, tôi nói: “Giờ thì chúng ta đã biết bí mật nhau, đã hạ nhục nhau, chẳng còn gì ngoài việc gặp 
lại kiếp sau. Anh yêu em.” Quá xúc động bởi tuyên bố tình yêu, mắt tôi đẫm lệ. Tôi hôn hàm răng lạnh 
giá những người đàn bà. 
 
Có một sự im lặng kỳ lạ sau mỗi lần ra tay. Có vẻ xác chết đang hút hết tiếng động thế giới vào quỹ 
đạo phân rã của nó. Ngay khi vừa giết xong, ta có cảm tưởng mình là người cuối cùng trên mặt đất. 
Một cảm giác thanh bình, tuyệt diệu. Người ta từng bịt mắt cả tá nô lệ ném vào vòng đánh nhau cho 
đến khi chỉ sót lại một mạng. 
 
Sau nạn nhân thứ mười, tôi cảm thấy ngây ngất đến độ tin rằng Thượng Ðế sẽ gọi tôi. Tôi chăm chú 
nhìn chiếc điện thoại, chắc rằng nó sẽ reng. Tôi tin Thượng Ðế sẽ chúc mừng tôi việc tham dự trò đùa 



của ngài. Phụ nữ thông hiệp với Thượng Ðế ở điểm khởi đầu trò đùa bằng sinh sản. Ðàn ông ở điểm 
kết thúc, bằng giết chóc. 
 
Mắt của nạn nhân thứ mười một mở trừng trừng. Tôi hơi run. Trong lớp dạy làm thơ, tôi được học về 
chủ nghĩa Tượng trưng và Siêu thực. Tôi viết: “Mắt là cửa sổ tâm hồn. Khi tâm hồn rời chỗ lưu tồn, mắt 
nên nhắm lại.” (Thầy giáo tôi, Mr. William, khen ngợi hiệp vần “hồn” với “tồn”, “sổ” với “chỗ”). Tôi tham 
dự tất cả những lớp học trong tù. Ðiều quan trọng là không phung phí thời gian và phải mở rộng chân 
trời hiểu biết. 
 
Nhưng nhân tố lớn nhất giúp tôi hồi phục sự tỉnh táo là những trao đổi với một bạn thư, tên Julie. 
Julie ở Úc. Nàng ba mươi chín tuổi, ly dị, và ung thư vú. Trong quá khứ, khi đau khổ của người khác là 
nguồn mạch hoan lạc của tôi, sự kiện sau cùng này sẽ khiến tôi ngây ngất. Nhưng giờ đây, tôi chỉ gởi 
lời an ủi đến nàng. Tôi cũng đều đặn tiêm cho nàng những liều bất hạnh của tôi, phóng đại khi cần 
thiết, để nàng cảm thấy dễ chịu khi so sánh. Tôi quan tâm Julie đến nỗi để giành lại hầu hết những 
chuyện tồi tệ nhất của đời sống ngục tù, chỉ chia xẻ khi nàng thật sự xuống tinh thần. Tôi nhạy cảm đến 
thế. 
 
Tôi cũng lưu ý giữ cân bằng giữa những chuyện kinh tởm và những chuyện thuần túy khôi hài. Chỉ 
trong thư thứ ba, tôi kể chuyện những tay gác tù phải khám dái và đít tôi thế nào trước khi cho phép 
vào sân đi dạo. Làm phụ nữ cười là điều tốt. Nụ cười sảng khoái có thể trì hoãn ung thư. Nhưng tôi 
thấy bạn đang nhăn. Bạn thấy tôi rơi vào trò tự bốc thơm. Bọn tù chúng tôi vẫn thường được coi là chỉ 
quan tâm đến mình. Ðủ rồi. Tôi phải hít một hơi dài và đổi giọng đơn điệu. 
 
Julie cho phép tôi dòm ngó vào đời sống thường nhật của nàng. Trước nay tôi chưa bao giờ quan hệ 
bình thường với phụ nữ. Nàng kể chuyện ăn sáng món gì, đọc sách gì. Nàng mô tả chiếc áo choàng 
đang mặc khi viết thư. 
 
Thư của Julie không mùi. Giấy chẳng có mùi. Tuy vậy, nó đã được chạm vào bởi một phụ nữ, một phụ 
nữ bằng xương bằng thịt. Vì thế tôi áp chặt lá thư vào mũi hít lấy một cách ngây ngất. Ðây là mẩu giấy 
có mùi tuyệt dịu nhất trần đời. Tôi không ngại thú nhận rằng tôi cũng vuốt ve mảnh giấy lên những bộ 
phận khác của cơ thể. 
 
Một vài tay trong tù lạm dụng bạn thư bằng những trò đại loại như yêu cầu các nàng ngồi lên máy 
photocopy, nhưng tôi không phải loại đó. Thực ra, tôi chưa xin Julie tấm ảnh nào. 
 
Julie chưa bao giờ hỏi lý do tù tội của tôi. “Tất cả chúng ta đều có một quá khứ đáng tiếc,” nàng viết, 
“Em cũng vậy. Ai cũng có quyền giữ bí mật riêng mình. Nếu tất cả bí mật được phơi bày, chúng ta sẽ bị 
khai trừ vĩnh viễn khỏi xã hội loài người.” 
“Nếu gặp em cách đây mười năm,” tôi viết, “anh đã không vào tù.” 
 
Kiếp này tôi sẽ chẳng bao giờ được ôm Julie trong tay. Hẹn kiếp sau. Mặt khác, tôi lấy làm vui vì Julie ở 
rất xa, tôi sẽ chẳng bao giờ làm được chuyện khủng khiếp với nàng. Không phải tôi muốn chuyện như 
vậy. Julie sẽ không bao giờ là nạn nhân thứ mười ba. Ðiều quan trọng là trong đời, đàn ông ít nhất phải 
một lần có quan hệ thành công với phụ nữ. Giờ tôi đã làm được chuyện đó. 
 
Bác sĩ tâm lý của chúng tôi, ông Fang, nói sở dĩ tôi sợ đàn bà là vì trong quá khứ họ đã bắt tôi chiều 
chuộng, ý tứ, đê tiện, hy vọng, và can đảm, tất cả những phẩm chất tôi không có, không bao giờ quan 
tâm phát triển. Ông nói: “Tất cả các anh đều sợ đàn bà. Ðó là lý do khiến các anh vào đây.” 
 
Trong sâu xa tôi vẫn tin sẽ có ngày thoát khỏi nơi này. Có thể động đất hay một cuộc cách mạng sẽ 
khiến cửa tù bật mở. Có thể một cuộc xâm chiếm của người hành tinh. Có thể một thiên thạch. 
Ðôi khi, khoảng trước giấc ngủ, lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi mơ thấy đang thả bộ trên đường Pine ở 
Philadelphia. Nhưng mình không thể thả bộ được, đang ở tù mà! Trong giấc mơ chập chờn, tôi ý thức 
đang nằm trên giường, dưới tấm mềm mỏng ngứa ngáy, nhưng lại thấy rất rõ tiệm café Last Drop, đối 
diện bên kia đường là quán rượu Dirty Frank. Nếu thật tập trung, tôi có thể mở cửa Dirty Frank, bước 
vào. Tôi cảm thấy cơn giận khủng khiếp dâng lên, mắt mở to, nhìn thấy đáy giường gã bạn tù. 
 
Một lần, trong tình trạng như vậy, tôi gọi gã bằng những cái tên ghê tởm mà tôi lập tức hối hận. Khi hắn 
thức dậy, tôi biện hộ vừa trải qua cơn ác mộng. 
 



Gã bạn tù của tôi lập gia đình năm năm. Năm năm tuyệt diệu, hắn kể. “Tụi tao làm tình mỗi tuần hai 
lần, cãi nhau to tiếng mỗi tháng một lần, nấu nướng ngoài trời và đi biển mỗi mùa hè.” Nhưng hắn đã 
vứt bỏ tất cả chỉ vì bị ám ảnh bởi hình dạng những lưỡi kéo. “Suốt đời, tao bị thôi thúc không chịu nổi 
việc phải đâm đàn bà. Chỉ sau khi đâm chết vợ trong khi ả đang ngủ, chẳng vì lý do gì, bằng một chiếc 
kéo, tao mới nhận ra ham muốn thầm kín được ở tù. Tao muốn được ở giữa những thằng đàn ông. Tao 
muốn đến phiên mình được đâm để thỏa mãn số phận.” 
 
Phan Nhiên Hạo dịch từ nguyên bản tiếng Anh “Two Intellectuals” trong Linh Dinh, Blood and Soap 
(New York: Seven Stories Press, 2004). 
 
Sống trong đời, mà lại ví dụ như nhà tù, thì thật không phải. Thế nhưng, đời người có gì là phải hoặc 
không phải. Nói cho cùng, cũng chỉ là lý-luận phải trái với nhau, mà thôi. Lý và luận, hết mọi sự trên 
đời. Cả trong cuộc đời đi Đạo hoặc sống Đạo ở ngoài đời. Nhất nhất, cũng chỉ là những ngày dài trong 
cõi đời, nhiều ngày sống. 
 
Nói cách khác, tất cả chỉ là những ngày đi Đạo trong đời người cũng suy-tư, nguyện cầu hoặc nói năng 
cho trọn ngày, đoạn tháng, cũng thế thôi. 
 
Nói thế rồi, nay mời bạn, mời tôi, ta kết thức câu chuyện phiếm lai rai, đường dài khá lẩn thẩn và vô bổ. 
Nghĩ thế rồi, nay mời mọi người hãy cùng tôi kết thức những giòng chữ trải dài một cách vô duyên, vô 
bổ và vô tích sự, ở trong đời. 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Và những ngày dài 
Vẫn quan niệm 
Tựa hồ như thế. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24.“Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước,” 

Em đến tôi một lần. 
Bao lũ chim rừng, hợp đàn trên khắp bến xuân. 

từng đôi rung cánh, trắng ríu rít ca u ú ù u ú, 
Cành đào hoen nắng chan hoà.” 

(Văn Cao – Bến Xuân) 
 

(Zacaria 10: 1) 
“Cành đào hoa nắng chan hòa”, không chỉ ở “Nhà Tôi Bên Chiếc Cầu Soi Nước” mà thôi, nhưng vẫn 
còn ở với nhiều nhà, nhiều người và nhiều cảnh trí, rất hôm nay. 
 
Hôm nay đây, ở “Bến Xuân” ấy, người người vẫn râm ran nghe tiếng chim ca “u ú ù u ú” như còn hát ở 
bên dưới:   
 
“Chim ca thương mến, 
Chim ngân xa u ú ù u ú 
Hồn mùa ngây ngất trầm vương, 
dìu nhau theo dốc mới nơi ven đồi 
Còn thấy chim ghen lời âu yếm 
Tới đây chân bước cùng ngập ngừng 
Mắt em như dáng thuyền soi nước 
Tà áo em rung theo gió nhẹ thẹn thùng ngoài bến xuân. 
Sương mênh mông che lấp kín non xanh 
Ôi cánh buồm nâu còn trên lớp sóng xuân 
Ai tha hương nghe ríu rít oanh ca 
Cánh nhạn vào mây thiết tha lưu luyến tình vừa qua.” 
(Văn Cao – bđd) 
 
Thế đó, là nhà tôi có cảnh-huống ở bên cầu, bên nước rất “Bến Xuân”. Còn đây, ở khung trời này, an 
hưởng mùa “Xuân” có “Bến”, có cả cảnh-huống gần xa/xa gần đầy âu yếm.  Đi vào nhà tôi có cảnh-
huống êm đềm, đầy “Bến Xuân” này còn là đi vào nhà Đạo có mầu nhiệm Phục Sinh, rất quang vinh 
như Đức đương kim Phanxicô từng nhủ khuyên vào dạo trước, cứ bảo rằng: 
 
“Chúng ta không thể sống Phục Sinh mà không bước vào mầu-nhiệm này. Nó không phải là một cái gì 
đó có tính-chất trí-thức, một cái gì đó chúng ta chỉ biết về hoặc đọc về… Nó còn hơn thế nữa, hơn thế 
rất nhiều. 
 
Tiến vào mầu-nhiệm này, nghĩa là khả-năng biết ngẫm-nghĩ, biết chiêm-niệm; khả-năng biết lắng nghe 
cái thinh-lặng và biết nghe thấy tiếng thì-thào của lăng thinh mênh mang mà Thiên-Chúa muốn nói với 
ta. Tiến vào mầu-nhiệm này, còn có nghĩa là vượt ra khỏi những gì thoải mái/dễ chịu của mình, ra khỏi 
những gì là lười biếng và dửng dưng/lạnh lùng của mình kềm giữ chúng ta lại và xông pha đi tìm sự 
chân-thiện-mỹ và tình-yêu.     
 
Tiến vào mầu-nhiệm này, buộc chúng ta không được sợ-hãi thực-tại: ở chỗ chúng ta không được khóa 
kín bản thân mình, chúng ta không được trốn thoát khỏi những gì mình không thể hiểu được, chúng ta 
không được nhắm mắt trước các vấn-đề và chối bỏ chúng, không được gạt bỏ các vấn-nạn của chính 
mình.   
 
Đây là việc kiếm tìm một ý-nghĩa sâu xa hơn, một giải đáp không dễ cho những vấn-đề đang thách-đố 
đức tin của chúng ta, thách đố lòng trung-thành và chính sự sống của chúng ta. Để tiến vào mầu-nhiệm 
này, ta cần khiêm nhượng, cần đế những gì thấp-hén, hạ chúng ta xuống khỏi cái bệ “là chính tôi” đầy 
kiêu-hãnh, tự phụ; cần sự khiêm-nhu không coi mình là quan-trọng, nhìn nhận mình là ai, nhìn nhận 
mình là tạo-vật có mạnh/có yếu, là tội-nhân cần được tha thứ… 
 
Để tiến vào mầu-nhiệm này, ta cần những gì thấp hèn, tức: sự bất-lực, từ-bỏ các thứ ngẫu-tượng của 
chúng ta. Nói tóm tắt, ta cần phải biết tôn thờ. Không biết đến tôn thờ, ta không thể tiến vào được mầu-
nhiệm ấy”… (X. Vatican Insider 04/4/2015)  
   
Nói cách khác, “Đi vào mầu-nhiệm Đức Kitô Phục Sinh”, lại có nghĩa như: “đi vào Nhà tôi bên chiếc cầu 
soi nước”, tức: soi bóng êm đềm từ tất cả những gì ta mong mỏi và kiếm tìm.  Mong và tìm, mà sao 
vẫn còn ngơ ngác”, như câu hát tiếp tục bên dưới, những hát rằng:    



 
“Nhà tôi sao vẫn còn ngơ ngác 
Em vắng tôi một chiều 
Bến nước tiêu điều còn hằn in nét đáng yêu 
Từng đôi chim trong nắng khẽ ru u ú ù u ú 
Lệ mùa rơi lá chan hoà! 
Chim reo thương nhớ, 
Chim ngân xa u ú ù u ú 
Hồn mùa ngây ngất về đẩu 
Người đi theo mưa gió xa muôn trùng 
Lần bước phiêu du về bến cũ 
Tới đây mây núi đồi chập chùng 
Liễu dương tơ tóc vàng trong nắng 
Gột áo phong sương du khách còn ngại ngùng nhìn bến xuân.” 
(Văn Cao – bđd) 
 
“Du khách còn ngại ngùng nhìn bến xuân”, có lẽ cũng lại là trạng-thái rất quen của người nhà Đạo khi 
đi vào hội ngộ có những “bến xuân” tha thiết như câu truyện kể về lối sống “hòa nhập” coi như dẫn 
nhập cho chủ đề bàn luận. 
 
“Truyện rằng, 
Trong thôn nọ có hai gia đình, một ở phía Đông có nhà họ Vương, thường xuyên cãi nhau, đối xử với 
nhau như kẻ thù, cuộc sống hết sức thống khổ; còn ở phía Tây có nhà họ Lý, sống với nhau hòa hợp 
êm thấm, mỗi ngày đều vui vẻ tươi cười. 
  
Có một ngày, chủ nhà họ Vương chịu không nổi cảnh gia đình chiến loạn, liền đi tới nhà họ Lý để thỉnh 
giáo. 
 
Lão Vương hỏi: “Vì sao nhà ông lại luôn giữ được không khí vui vẻ đầm ấm như vậy được?” 
Lão Lý trả lời: “Bởi vì nhà chúng tôi thường làm điều không đúng”. 
  
Câu trả lời lấp lửng này khiến lão Vương càng thêm khó hiểu. Đúng lúc đó, con dâu của lão Lý từ bên 
ngoài vội vàng trở về nhà, vừa đi tới đại sảnh thì vô ý ngã nhào xuống đất. 
Bà mẹ chồng đang lau nhà lập tức chạy tới đỡ con dâu dậy rồi nói: “Đều là lỗi tại ta, đã lau sàn quá trơn 
khiến con bị ngã”. 
  
Chồng của cô gái đứng ở cửa lớn cũng tiến đến, ảo não nói: “Đều là lỗi tại ta, đã không nói cho em biết 
đại sảnh đang lau chùi, hại em bị ngã”. 
  
Con dâu vừa đứng dậy thì áy náy tự trách, nói: “Không, không! Là lỗi của con, là do con đi đứng không 
cẩn thận nên mới như vậy!”. 
  
Lão Vương nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức hiểu ra ngay, ông đã biết vì sao nhà lão Lý lại sống được 
với nhau hòa hợp như vậy. Nếu ngay từ đầu bà mẹ chồng trách cứ con dâu: “Đi đường mà không có 
mắt à, đúng là đáng đời”; hoặc những người khác không để ý đến cảm thụ của cô gái mà cười ha ha, 
thì liệu Lý gia còn có thể ấm áp nhu hòa được hay không?” (Truyện kể do bạn bè gửi) 
 
Truyện kể đơn giản chỉ có thế. Nhưng người kể, lại vẫn muốn thêm thắt đôi lời bàn theo kiểu “Mao Tôn 
Cương”, như sau: 
 
“Rất nhiều người thường ôm giữ cái tâm cho rằng “người khác mới là sai”, còn mình thì luôn đúng. 
Thực ra, như vậy rất khó để có thể sống chung với người khác được. 
  
Nhận ra lầm lỗi của mình là điều rất khó. Có người ví von rằng mỗi người đều mang một gùi đầy tội sau 
lưng và một gùi công đức trước ngực. Vì thế, người ta chỉ thấy công đức mà không thấy được lầm lỗi 
của mình. 
  
Ông Dale Carnegie, một học giả trứ danh người Mỹ viết nhiều cuốn sách nổi tiếng được dịch ra nhiều 
thứ tiếng trên thế giới quả quyết rằng: “Tôi đã bỏ ra gần 70 năm trong đời để khám phá ra chân lý là dù 
người ta có lỗi nặng đến đâu, thì trong 100 lần phạm lỗi thì có tới 99 lần người ta tự cho mình là vô tội”. 
Vậy nên,biết nhận lỗi chính là mỹ đức trên đời. 



 
Đều là lỗi của ta, là một loại kiểm điểm bản thân, khiến cho chính mình không ngừng đề cao; 
Đều là lỗi của ta, là một loại ý chí, thời khắc đều suy nghĩ vì người khác.”  
 
Bàn như thế, tức bảo rằng: trong cuộc sống rất đời thường, lại vẫn có những tình-huống khiến người 
người cứ cho rằng: mọi việc, mình đều đúng hết. Chỉ người khác, chí ít là đối phương hay đối đầu, 
hoặc đối nghịch mới là kẻ sai trái.  
 
Về sai trái/hơn thua lại cũng có người nhà Đạo thắc mắc đôi điều bèn gửi về tòa soạn Tuần báo Công 
giáo Sydney với những lời hỏi han sau đây: 
 
“Thưa Cha, 
Con vừa được tin về bác tài xế đã uống rượu rồi lại còn dám lái xe cán lên công-nhân đang làm việc 
trên đường phố, khiến người này bị thương nặng. Con có bàn chuyện này với một vài người bạn thì có 
người biện luận rằng: lẽ đáng ra quan tòa cũng nên nhẹ tay với anh ấy là bởi vì anh không chủ ý cán 
người mà vì ảnh hưởng của rượu  mà thôi, trong khi bạn khác lại bảo: cứ phạt nặng cho đích đáng là 
mọi người sẽ lái xe cẩn thận, thôi. Vậy câu hỏi của con là: Giáo hội có lập-trường thế nào về chuyện 
này?” (X. Lm John Flader, We’re all responsible – in varying degree, The Catholic Weekly)  
 
Hơn thua/tranh cãi vẫn là chuyện đời thường ở huyện. Tranh và cãi thật nhiều, nhưng cũng chẳng giải-
quyết được bao nhiêu. Và vấn-đề này được đấng bậc góp ý như sau: 
 
“Trường hợp mà anh/chị nêu lên ở đây, là ví dụ cụ thể về thần-học luân-lý giúp ta hiểu như hành-xử 
đầy thiện-chí hoặc gián tiếp có nguyên-nhân rõ ràng. Như ta biết, sách Giáo lý Hội thánh Công giáo 
từng viết: “Tự do giúp con người chịu trách-nhiệm về các hành-vi của mình đến độ trở thành hành-vi 
thiện chí.” (X. GLHTCG đoạn 1734) Bằng tụ-vựng “thiện-chí”, ta coi đó như hành-vị có tự do chọn lựa.  
 
Thế nên, sách Giáo lý còn tiếp tục bảo: “Các hành-vi thực-hiện như ý muốn gián-tiếp có thể qui cho tác 
tác-giả của nó.” X. GLHTCG đoạn 1736). Tự vựng “qui cho” là có nghĩa: người thực-hiện hành-vi ấy có 
trách-nhiệm với hành-vi này, dù đó có là hành-xử tốt đáng được tưởng thưởng hoặc hành-động tội lỗi 
đàng bị trừng-phạt. Bao lâu ta tự mình chọn-lựa làm thế, thì người làm động-tác ấy phải lãnh trách-
nhiệm vì nó. 
 
Thế nhưng, sự thể sẽ ra sao khi, vào trường-hợp thấy có người tự-do chọn làm điều gì đó vốn kết thúc 
bằng sự việc gây hại dù lúc đầu người thực-hiện không có ý làm như thế, dù có thể là người làm việc 
ấy có thể thấy trước được sự việc xảy ra do tự hành-xử của mình, chứ? 
 
Điều này coi như hệ quả có nghĩa như một hành xử tự nguyện theo cách gián-tiếp hoặc rất muốn làm 
có căn nguyên. Có nghĩa là, người thực-hiện đã tự-do chọn lựa lái xe khi trong người có nồng-độ rượu, 
và biết rằng làm thế có thể gây tai nạn hoặc có khi còn làm cho người khác bị thương hoặc chết nữa. 
Người lái dù không trực-tiếp muốn xảy ra tại nạn và gây thương-tích nhưng ít ra người này cũng thấy 
trước được có thể là như thế. 
 
Thương tật mà công-nhân nọ chịu dù không phải là điều mà người lái cố ý muốn hoặc cố ý một cách 
gián-tiếp đi nữa, nhưng đó là hành-vi cố ý cách gián-tiếp, bởi lẽ nó xuất-phát từ sự gì đó do trực-tiếp cố 
ý, tức: lái xe khi trong người có nồng-độ rượu. Hoặc, giả như ta sử-dụng tự-vựng khác, thì đó là hành 
động cố ý theo nguyên-nhân, theo cách hiểu rằng người lái có ý muốn nguyên-nhân gây thương-tật khi 
lái xe có ảnh hưởng nồng độ rượu.  
 
Theo ngôn-ngữ ở sách Giáo lý, thì: “Hành-vi nào cũng có thể là cố ý một cách gián-tiêp khi nó đưa đến 
kết quả do cẩu thả hay sao đó bảo rằng: người lái, lẽ đáng ra, phải biết hoặc làm như thế; ví dụ như, tại 
nạn do không biết luật đi đường.” ( sách GLHTCG đoạn 1736).  
 
Sách Giáo lý, lại cũng tóm tắt trách-nhiệm của người lái, ở trường-hợp này, bảo rằng: “Để gọi là hệ-quả 
xấu hầu qui tội, thì hành-vi đó phải coi như đã thấy trước và người vi-phạm có khả-năng tránh né không 
cho nó xảy ra, như trường-hợp ngộ-sát do người lái bị say/xỉn.” (Sách GLHTCG đoạn 1737)      
 
Thành ra, muốn gọi đó là hệ-quả xấu hầu qui trách cho người lái, thì sự việc nói ở đây phải hiểu là 
người lái xe đã nhìn thấy trước chuyện ấy và có khả-năng tránh/né không cho nó xảy ra. Cả hai điều 
đều thấy ở trường hợp anh/chị nêu lên; nên, có thể nói: bất cứ ai khi đã uống quá nhiều rượu, đều biết 



rằng sau đó không nên lái xe nữa, bởi vì làm thế có thể gây tai nạn, và người lái vẫn có thể thay vì lái 
xe vào lúc đó, lại sẽ chọn xe công-cộng hoặc nhờ bạn bè đưa mình về. 
 
Quả là, những ai đã uống quá nhiều rượu rồi, có thể sẽ mất đi khả năng suy xét, và vì thế bớt trách-
nhiệm về hành-vi của mình và cũng bớt kéo theo hệ-quả tạo trách-nhiệm khi leo lên xe lái về nhà và 
cuối cùng thì mọi khả năng đều diễn ra vào lúc mình quyết định uống thêm ly nữa. 
 
Tòa dân sự cũng đồng ý với Giáo hội về điểm này. Tất cả đều không đồng ý để người lái lên xe chạy về 
hoặc giảm bớt hình phạt vì người ấy đã có hơi rượu trong người, đúng hơn là vì biết rằng người ấy 
đang có lỗi và có thể còn gia tang hình phạt vì làm cho tình-thế thêm trầm trọng hơn nữa. Thông 
thường thì, tòa án có đề cập chuyện người lái có lẽ đã biết và phải thấy trước khả năng gây tai nạn 
khiến mình quyết định tránh né bằng cách không lái nữa. 
 
Một ví dụ khác về sự việc cố ý cách gián tiếp hoặc cố ý do nguyên nhân là trường hợp người nào đó 
xem phim có những cảnh đồi bại và cuối cùng kết cuộc phạm phải hành-vi đồi bại với chính mình hoặc 
người khác. Hoặc, trường hợp người nào đó xem phim ảnh có những cảnh bạo lực hoặc sử dụng 
những lời phạm thượng. Tất cả những chuyện nêu ra ở đây sẽ giúp ta tránh không làm chuyện gì khả 
dĩ đưa dẫn ta vào các hệ -quả gây hại một cách gián tiếp.” (X. Lm John Flader, Question time: We’re all 
responsible – in varying degree, The Catholic Weekly.com.au) 
 
Chuyện lái xe có hơi rượu, chỉ là một trong các ví dụ về sự việc con người nhiều khi hay làm những 
chuyện dù biết trước sẽ gây hại nhưng vẫn cứ làm. Sự việc này có thể áp-dụng ở nhiều trường hợp 
trong sống Đạo giữa đời và trong đời. Bởi, sống sống Đạo thực, không chỉ mỗi chu –toàn bổ phần đi 
nhà thờ xưng tội, dự lễ hoặc chầu phép lành cho đủ bộ, hoặc sao đó. Nhưng, chữ “nhưng” đây mới giá 
trị, là sống Đạo Tình thương mà Đức Chúa vẫn dạy mỗi người, từ hồi nhỏ. 
 
Đạo của ta là Đạo Tình Thương, tức: đem tình yêu thương đến với mọi người, trong/ngoài Đạo, trong 
ngoài xứ sở hoặc quan niệm sống của mỗi người.Để kết thúc câu chuyệm phiếm ở đây cho có hậu 
và/hoặc vui vui một chút, xin kể lại một ần nữa câu chuyện như sau: 
 

“Ở ngôi chùa kia có vị cao tăng với nhiều môn đệ.  Như mọi người bình thường, vị cao tăng biết 
rõ quy luật “sinh, tử” của Tạo Hóa là không có ngoại lệ.  Nay tuổi cao, sức yếu, ngài muốn tìm 
một người kế vị mình.  Ngặt nỗi, người kế vị chỉ cần có một, mà môn đệ thì ngài có rất nhiều.   
 
Vị cao tăng nghĩ ra một kế và tiến hành lựa chọn người kế vị theo kế của mình.  Cứ khoảng vài 
ba ngày, ngài tự đem giấu một món đồ vật và phàn nàn với môn đệ rằng, nơi đây có trộm 
cắp.  Ít lâu sau, vị cao tăng bỗng la lên: Trộm! Trộm! Có kẻ trộm! 

            
Nghe tiếng thầy kêu, các đồ đệ đều bật dậy, vội chạy tới. A là một môn đệ rất siêng năng, 
nhanh nhẹn, tháo vát, luôn quý trọng thầy, thương yêu sẵn sàng giúp đỡ bạn đồng môn, có uy 
tín vào bậc nhất trong các môn đệ của vị cao tăng. A chạy đến trước tiên, hy vọng sẽ giúp thầy 
tìm bắt kẻ trộm.  Vừa thấy A, vị cao tăng vội túm lấy áo của A và nói lớn: “Bắt được kẻ trộm 
rồi.  Đây chính là hắn!” 
 
Trước đông đảo các môn đệ, vị cao tăng tuyên bố: A là kẻ trộm vừa bắt được và đuổi A đi. Bị 
thầy đuổi, không một lời thanh minh, không một lời oán thán, A nhẫn nhục ra đi…. 
 
Ba ngày sau, A trở lại Chùa, quỳ trước vị cao tăng và nói: “Thưa thầy, hiểu được rồi”. Vị cao 
tăng đỡ A dậy, trong lòng rất vui vì đã lựa chọn được người kế vị xứng đáng đúng như lòng 
muốn. 
  
Và người kể còn thêm thắt những lời bàn như sau:  
 
“Điều gì đã diễn ra trong lòng của đồ đệ A trong ba ngày qua? Đó là những giờ phút độc thoại, 
chiến đấu, lắng nghe nội tâm, đối diện với chính mình.  Một vị “chân tu” như thầy mình, không 
thể nào hành động vô lý như vậy.  Thế thì, đằng sau hành động bất thường này, thầy có ý dạy 
điều gì? 
 
Đồ đệ A phải nâng tâm hồn lên để suy gẫm được điều đó, để hiểu được điều đó.  Nếu không, 
lòng tự ái bùng lên, danh dự bị thương tổn, đồ đệ A không thể nhận ra tình thương của thầy 
mình. Có thể tất cả đã đổ vỡ!” (Truyện kể lại cũng phát hiện ở điện-thư vi-tính từ bạn bè) 



 
Vấn đề ở đây, hôm nay, không phải là “tìm người kế vị bậc thày cao tăng ở chùa chiền, nhà thánh cho 
bằng làm sao tìm được người tiếp tục sống rất “Đạo” như Đạo mình từng huấn-giáo. Nghĩ thế rồi, nay 
mời bạn và tôi ta đi vào vườn hoa tràn đầy những lời vàng ngọc của đấng thánh hiền mà kết thúc: 
 
“Hãy cầu xin Đức Chúa  
ban mưa vào lúc cuối  
của mùa Xuân.” 
(Zacaria 10: 1) 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Vẫn hỏi mình và hỏi người 
Những chuyện vẩn vơ như thế. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25.“Anh yêu em, vì em vì em biết nói,” 

Đã biết thưa: Thưa anh em còn biết gọi, 
Sáng trời mưa, khiến cho anh nhớ em. 

Bây giờ nắng, anh nhớ em nhiều.” 
(Phạm Duy/Đỗ Quý Toàn – Mùa Xuân Yêu Em) 

 
(Thư Rôma 5: 4-9)  
“Mùa Xuân Yêu Em” ư? Quả, có như thế. Một khi đã yêu Em hay yêu Anh rồi, thì tôi và bạn nay cũng 
thấy mùa Xuân hiện đến, rất miên trường. Bởi, mùa Xuân là mùa của “yêu đương” đối với những 
người “đương yêu” và cứ yêu mãi, suốt nhiều năm trên con đường trường cuộc sống “có chim hót”, có 
“trời trong như mắt say”, có “hai đứa ngồi đó, như hai hòn bi!” Không tin là như thế ư? Nếu vậy, mời 
bạn và mời tôi ta nghe câu hát tiếp, rất như sau:    
 
“Ngồi xuống đây nghe chim là chim đang hót 
Đồng cỏ như bàn tay trời trong mắt say 
Ta ngó nhau ôi còn biết nói gì 
Hai đứa ngồi ngồi đó như hai hòn bi. 
Có cành hoa đẹp anh hái cho em 
Em không thèm nhận anh chết cho xem 
Rồi anh sẽ khóc liên miên suốt ngày 
Ôi chẳng bao giờ buồn như bữa nay. 
Này em yêu quý em nào có nghe 
Trên cánh đồng cỏ có con bò kia 
Nó kêu "bò bò" và nó ăn cỏ 
Trời hôm nay cao yêu em hỡi gió.” 
(Phạm Duy/ Đỗ Quý Toàn – bđd) 
 
Vâng. Đúng, là như vậy. “Này Em yêu quý em nào có nghe trên cánh đồng cỏ, có con bò kia nó kêu bò 
bò”… Vâng. Đúng vào hôm “Hát Cho Nhau Nghe” ở Sydney đêm ấy, khi hai hát sĩ ca đến câu này, thì 
mọi người cười rộ vì ca từ nghe đến là vui.  
 
Vâng. Đến là vui, vì vẫn nghĩ rằng: khi đã nói chữ “Yêu” rồi, thì cả người nói lẫn người nghe đều thấy 
thích. Thấy thinh thích, vì luôn nhận ra là mình đã có mặt ở trong đó, cả vào lúc trời mưa/trời nắng có 
người anh vẫn hát câu: “nhớ em nhiều”.  
 
Vâng. Thế đấy, là lời “yêu đương” của những người “đương yêu”, suốt buổi chiều, đầy thương yêu. 
 
Thế nhưng, những người chưa biết yêu hay đã yêu nhiều, nhưng nay lại cứ thấy có vấn đề này/khác, 
nên mới lừng khừng, chịu khựng lại trong giây phút để tư-duy đôi điều, về tình yêu.  
 
Viết đến đây, bần đạo lại nhận được tờ rời rất mới cứng của nhóm “Nhân Chứng Giêhôva” vừa kịp 
nhét vào thùng thư ở tận nhà, có lời lẽ như sau:  
 
“Đâu là bí-quyết giúp gia-đình hạnh-phúc?   
Theo bạn, đó là… 
*tình yêu thương? 
*tiền bạc? 
*hay điều gì khác? 
KINH THÁNH NÓI GÌ? 
‘Những người nghe và giữ lời Đức Chúa Trời thì hạnh phúc!’ (Lu-ca 11: 28) 
ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA GÌ VỚI BẠN? 
Nếu làm theo lời khuyên trong Kinh Thánh, gia đình bạn sẽ có được… 
*tình yêu thương chân thật. (Êphêsô 5: 28,29) 
*sự tôn trọng lẫn nhau (Êphêsô 5: 33) 
*bình yên thật sự (Máccô 10: 6-9) 
CHÚNG TA CÓ THỂ TIN KINH THÁNH KHÔNG? 
Có, ít nhất vì hai lý do: 
*Đức Chúa là Đấng lập nên gia đình. Kinh thánh nói: ‘Nhờ Ngài mà mọi gia đình được đặt tên’ (Êphêsô 
3: 14-15). Nói cách khác, chính Đức Chúa, danh là Giêhôva, đã lập nên gia đình trên đất. Tại sao ta 
biết điều này là quan trọng? 
 



Hãy cứ tưởng tượng: Bạn đang thưởng thức món ăn ngon và muốn biết món đó được chế biến từ từ 
nguyên liệu nào, nấu ra sao thì hỏi ai đây? Tất nhiên, là hỏi người nấu chứ ai vào đây, nữa. 
 
Tương tự như thế, để biết rõ yếu-tố nào giúp gia-đình hạnh-phúc, điều hợp lý hơn cả là hãy hỏi Đức 
Giêhôva, Đấng sáng-lập mọi gia đình (Sáng thế ký 2: 18-24) 
 
*Đức Chúa quan tâm đến bạn và gia-đình bạn. Thế nên, mọi gia đình hãy rốt ráo tìm lời khuyên bảo 
của Đức Giêhôva được ghi trong Kinh Thánh. Tại sao thế? Bởi vì Ngài quan tâm đến bạn (1 Phi-e-rơ 5: 
6,7). Đức Giêhôva muốn điều tốt đẹp nhất cho bạn, và lời khuyên lành của Ngài luôn tỏ ra hữu ích! 
(Châm ngôn 3: 5, 6; Ê-sai 48: 17, 18)  
 
Nói về tình yêu người nhà Đạo, là nói về một số điều có liên-quan đến chuyện yêu đương cho những 
người đương yêu nghe và hiểu. Nhân lúc có sự-kiện yêu đương của cặp bạn trẻ đương yêu ở đời 
thường, như nhà báo có bài viết về cuộc hôn-nhân giữa hoàng-tử Harry và cô bé “lọ lem” Meghan 
Markle như sau: 
 
“Về lễ cưới vừa rồi của Hoàng-tử Harry nước Anh, có rất nhiều điều phù-hợp với dân thường ở ngoài 
đời. Những chuyện, như việc cầm cương điều khiển cỗ xe bốn ngựa hoặc chiếc “Jaguars” nổi cộm 
hoặc chiếc vương-miện vô-giá, tất cả là chuyện không thể kể hết về đám cưới của ông hoàng trẻ ở 
nước Anh… 
 
Hệt như các cặp vợ chồng từng có mặt vào hôm ấy, việc tham-dự tiệc cưới vẫn luôn là sự-kiện mang 
nhiều ý-nghĩa hơn là dõi xem cặp uyên-ương này quyết-tâm ra sao để chung sống. Đám cưới quí-tộc 
lại vẫn tạo điều-kiện cho các cặp vợ chồng có cưới hỏi đàng-hoàng, lại có cơ-hội đưa ra lời thề-thốt 
chung sống với nhau cho đến khi bạc đầu/râu. Đây, còn là cơ hội để đôi trẻ của hoàng-tộc nhớ lại cuộc 
tình mà họ cảm-ứng vào ngày cưới của họ và cũng là dịp để họ tái lập lời thề trong âm-thầm, nhiều 
hứng thú. 
 
Tôi cũng thế, tôi cũng chẳng có luật trừ nào hết. Có nghĩa là, tôi cũng thấy mắt mình mờ dần khi từng 
bước và từng bước dõi theo đám cưới rềnh-rang ấy. Và rồi, tôi cũng từ từ đi lấy đôi bông tai đẹp do 
chồng mình tặng vào hồi trăng mật để đeo vào tai như cho anh ta biết là: mọi tình-cảm trong tôi vẫn 
không thay đổi…” (Ashley McGuire, The royal wedding is a reminder of public nature of marriage, 
MercatorNet 28/5/2018)    
  
Nói theo kiểu nhà Đạo, là cứ nói cho dài rồi còn đặt vấn-đề về tất cả những chuyện có thể xảy ra trong 
Đạo, rất xục-xạo. Thế nhưng, ở ngoài đời, mà lại nói chuyện yêu-đương trai/gái chắc chắn không thể 
nào đẹp cho bằng nói lời bình thường kiểu văn xuôi, hoặc bằng lời ca tiếng hát rất nên thơ, như sau:   
 
“Trên đỉnh đồi cao có cây to tướng 
Trên một cành ngang có một tổ kiến 
Có con đi ra và có con đi vào 
Trời hôm nay nắng yêu em xiết bao. 
Này em yêu quý em nào có hay 
Ban nãy trên trời có đôi chim uyên 
Có đôi chim trắng bay trên nền trời 
Trời xanh xanh quá đôi mình lứa đôi 
Trời xanh xanh quá đôi mình lứa đôi.” 
(Phạm Duy/Đỗ Quý Toàn – bđd)  
 
Nói chuyện yêu đương ở đời, không chỉ nói những lời văn hoa, thi-tứ; mà chỉ nên nói qua truyện kể dù 
truyện ấy đã được kể đi kể lại khá nhiều lần, ngõ hầu khắc ghi tâm can mình, như ở dưới: 
 
“Ngày xửa ngày xưa, có đôi vợ chồng nọ sống với nhau êm ấm rất nhiều năm. Vào cuối đời, bà phải 
nằm trong viện dưỡng lão, sống buồn tẻ. Một hôm, biết rằng bà sắp chia tay mọi người, ông chồng liền 
hỏi bà xem có điều gì cần dặn dò không.   
Bà liền đáp:  
-Ông vào trong phòng lấy hộp giày tôi để dưới gầm giường, trong đó có một món mà lâu nay tôi vẫn 
giấu kỹ không cho ông biết!” 
 
Ông chồng bèn khệ nệ bưng hộp giày lên, rồi hỏi:  



-Trong đây có gì mà lâu nay tôi thấy bà luôn kè kè bên hông mình thế? Vì tôn trọng bà, nên tôi mới 
không tọc mạch mở nó ra xem, đấy!  
Bà nọ liền đáp:  
-Trong đấy có búp bê nhỏ và số tiền tôi dành dụm bấy lâu nay.  
Ông chồng tiếp-tục hỏi:  
-Sao bà lại có búp bê và số tiền nhiều như thế?  
Bà ấy trả lời:  
-Trước khi về nhà chồng, mẹ tôi dặn: hễ khi nào giận dỗi với chồng, thì đừng nói gì chỉ cần đem cuộn 
len để trong hộp ra mà đan búp bê, thôi. 
 
Nghe xong, ông chồng tự tay mở hộp ra và thấy có búp bê ở trong đó. Mắt mũi đầm đìa, ông nói với vợ 
mình rằng:  
-Hóa ra mấy chục năm chung sống với tôi, bà chỉ giận tôi có một lần thôi sao?  
Ông hỏi tiếp:  
-Còn số tiền này, bà nói là đã dành dụm được phải không? Thế thì, làm cách nào mà bà lại có số tiền 
to lớn đến thế?  
Bà cứ thế lạnh lùng đáp:  
-Thì, đó là số tiền tôi bán mấy con búp bê do tôi đan khi tôi giận ông chứ tiền gì!  
Nghe thấy thế, ông chồng hiểu ra ngay là bà đã giận ông rất nhiều lần, nhưng vì nghe lời mẹ dạy, nên 
bà đã không làm sứt mẻ hạnh-phúc gia-đình”. (Truyện kể được lập đi lập lại rất nhiều lần rồi cũng 
xong!)   
 
Và người kể, lại vẫn có lời bàn rất Mao Tôn Cương như sau:  
 
“Câu truyện trên, dạy ta nhiều điều cốt để học hỏi cuộc sống hằng ngày.  Khi ta giận dữ, nếu không có 
việc gì khác để làm, ta sẽ dồn hết tâm sức để “chăm bón” nỗi giận/dữ ấy. Làm thế chẳng khác nào ta tự 
đầu độc hay tự sát. Bởi thế nên, khi các hành-động xuất tự tâm can mang tính tiêu-cực, như: lo-âu, 
phiền-muộn xảy đến, ta hãy nên tìm công việc nào khác mà làm.  Đây, là pháp-tu thể-hiện sự trân-quý 
cuộc sống của mình bằng cách không gieo thứ gì tiêu cực vào tâm thức, và không tạo điều-kiện cho 
tâm-hành tiêu-cực xuất-hiện, tàn phá đời sống của ta và của người thân.  
 
Nói chuyện yêu đương nhà Đạo, lại cũng có nhiều người giống bần đạo, cứ xục xạo các vấn đề xảy ra 
ở khu xóm, giáo xứ có các bậc trưởng thượng cứ kể truyện những chuyện “yêu đương” qua việc “sùng 
kính Đức Nữ Trinh Maria” nhưng lại không coi đó là chuyện phụng thờ, mà chỉ như chuyện “yêu 
đương” của người đương yêu và được bằng lời lẽ rất “Đạo” sau đây: 
 
“Về sùng kính Đức Mẹ, có ba điều cần minh-định cho rõ nghĩa. Trước nhất, chúng ta là người Công 
giáo giống như tín-hữu các giáo-phái khác, thường lập nhiều buổi tôn-sùng Nữ Vương không phải để 
phụng thờ Mẹ. Tự-vựng “sùng kính” nói lên việc tôn sùng và kính yêu, không có nghĩa là việc tôn-thờ, 
phụng-vụ. 
 
Sách Giáo ly Hội thánh Công giáo có trích lời Công Đồng Vatican 2 dạy mọi người, rằng: Giáo hội có lý 
khi tôn-vinh Đức Nữ Đồng Trinh Maria qua việc sủng-ái Mẹ cách đặc-biệt. 
 
Từ ngàn xưa, Đức Nữ Đồng Trinh Maria được tôn-vinh như bao giờ qua danh-xưng Mẹ là “Mẹ Thiên-
Chúa”. Bằng vào những việc như thế, Giáo-hội muốn chứng-tỏ rằng: Mẹ luôn gìn-giữ tín-hữu khi các 
người con của Mẹ đang gặp cơn nguy-biến, kêu cầu Mẹ…. 
 
Tôn-sùng đặc-biệt như thế, khác với việc tôn-thờ Ngôi Hai Nhập-thể cùng bản tính, đồng hàng với Ngôi 
Cha và Thánh Linh, nên Giáo-hội mới cổ-vũ việc tôn-sùng này.” (sách GLHTCG đoạn 971/Hiến chế 
Ánh Sáng Muôn Dân đoạn 66). 
 
Theo truyền-thống, Giáo hội luôn dạy mọi người, rằng: có tất cả ba loại tôn-vinh sủng-mộ, là: Thứ nhất 
là “Latria”, tức phụng-thờ duy-nhất chỉ một Thiên-Chúa mà thôi. Thứ hai, là: “Dulia”, giống như việc tôn-
kính sủng-mộ, tức tôn-sùng và kính yêu các thánh nam nữ. Và thứ ba, là: “Hyperdulia”, tức một hình-
thức tôn sùng và kính mến theo cách cao cả hơn các thánh nam nữ tựa hồ như việc ta vẫn hằng làm 
với Đức Mẹ là Đấng trổi-trang hơn các thánh; do bởi Mẹ là “Mẹ Thiên Chúa” đồng thời Mẹ còn là là Nữ 
Vương các thánh nam nữ, là như thế. 
 
Việc sùng kính/ái mộ Đức Mẹ còn cao cả hơn các thánh nam nữ, lại không giống như khi ta tỏ bày sự 
phụng-thờ duy nhất chỉ dành cho một Thiên Chúa mà thôi. 



 
Ở nhà thờ, ta trưng-bày đủ mọi ảnh/tượng Đức Mẹ, và cũng lập các trung-tâm làm việc sùng-kính Mẹ 
hoặc dựng đài tưởng-niệm khác nhau dành cho Đức Mẹ, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ ta lại bái 
gối/quì lạy trước ảnh/tượng Đức Mẹ như ta vẫn làm khi đi qua “Nhà Tạm” có sự hiện-diện của Đức Kitô 
ở trong đó. Ta có thể cũng cúi đầu tỏ dấu kính-trọng Mẹ, nhưng tuyệt nhiên không làm cử chỉ bái 
chào/quỳ lạy như ta làm đối với Thiên-Chúa. 
 
Công đồng Vaticăng 2 còn nói: “Đọc Sách Thánh, ta thấy các thánh tổ-phụ, tiến-sĩ Hội-thánh và ta còn 
được Hội-thánh hướng-dẫn thực-hành nghi-thức phụng-vụ có chỉ-dẫn cũng như để cho các bậc thày 
thần-học và đấng bậc chuyên dẫn dắt giải-thích cho ta biết phần-vụ cùng các đặc-quyền/đặc-lợi của 
Đức Mẹ là Đấng luôn hướng về Đức Kitô là Nguồn mạch sự thật, vốn dĩ lòng-lành, thánh thiện và đạo 
hạnh vô cùng. 
 
Ta cũng xa lánh những thứ và những sự, bằng lời nói hay việc làm, gia dĩ đưa ta đến với đồng-đạo 
hoặc các việc lầm lạc hiểu sai tín-điều đích-thực của Giáo-hội. Lại nữa, ta cũng nên giúp-đỡ bạn đồng-
đạo nhớ rằng: việc tôn-sùng thực các đấng bậc, không chỉ bao gồm mỗi tình-cảm thân-thương khô-
khan hoặc nhất thời, lại không ngang qua hành-xử cả tin nhưng rỗng-tuếch, vốn xuất tự lòng thành-
kính/tin yêu, qua đó ta được dẫn giải cho rõ ràng để hiểu được đặc-trưng của Mẹ Thiên-Chúa và nhờ 
đó, ta mới có lòng yêu thương của những người con luôn hướng về Mẹ mà học đòi bắt chước tính Mẹ.” 
(X. Hiến Chế Ánh Sáng Muôn Dân đoạn 67) 
 
Điều khác nữa, là: ta nói để trả lời cho bạn-đạo ly-cách của ta rằng: việc sùng kính Đức Mẹ là xuất tự 
sự-kiện Thiên-Chúa đã làm cho Mẹ; chính vì thế, nên mới đốc thúc ta biết cảm-kích mà yêu-thương 
Chúa nhiều hơn. 
 
Cuối cùng thì, chính Chúa đã chọn Mẹ là thân mẫu của Ngài và bạn cho Mẹ tràn đầy ơn lành thánh, 
như: biến Mẹ thành Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, đời đời đồng trinh sạch sẽ, không tì vết, lại đã ban 
cho Mẹ ơn Thăng thiên cả hồn lẫn xác… 
 
Thành ra, sùng-kính Mẹ đúng phép còn có nghĩa là vinh-danh Thiên-Chúa cao cả là Đấng đã tạo-dựng 
nên người Mẹ trọn lành, lại rất thánh. Việc sùng-kính sủng-mộ Đức Mẹ không làm cho ta xa rời Thiên-
Chúa, nhưng đúng hơn, lại dẫn đưa ta đi vào tình thương yêu Chúa hơn mọi thứ. 
 
Thứ ba, là: chính Mẹ đã dẫn đưa ta về với Chúa, Chính Mẹ đem Chúa đến với ta bằng việc chấp-nhận 
Ngôi Hai Thiên Chúa trong Ba Ngôi lòng lành vào cung lòng của Mẹ rồi sinh hạ Ngài tại thôn làng Bét-
Lê-hem nhỏ bé, khi xưa.  
 
Mẹ còn đem Chúa đến với thế-giới, đồng thời Mẹ cũng muốn cho mọi linh-hồn tôn-thờ Ngài hệt như các 
mục-đồng và Ba Vua khi xưa từng làm tại Bét-lê-hem, thôn làng nhỏ bé ở Do-thái. 
 
Mẹ cũng đã chịu-đựng mọi khổ-đau/sầu buồn với Đức Kitô trên núi Calvary để tất cả mọi người được 
cứu rỗi và chính Mẹ từng muốn cho ơn cứu-độ xảy đến với muôn dân nước, khắp địa cầu. Mẹ là Đấng 
Trung-gian cầu bầu mãnh-lực nhất đối với mọi linh-hồn đặc biệt là các linh-hồn ở nơi xa-xôi hầu đưa họ 
về với Chúa. 
 
Một kinh-nghiệm tư-riêng trưng dẫn ra đây để minh-họa; đó là: nhiều năm trước, khi tôi làm tuyên-úy 
cho một trung-tâm đại-học nọ, có một sinh-viên lâu năm lạnh-lẽo chẳng còn biết giữ đạo là gì đã chạy 
đến yêu cầu tôi ngồi tòa giải-tội cho anh ta. Khi xưng xong, anh hỏi tôi làm thế nào giúp anh tìm mua 
một chuỗi hạt Mân Côi.              
 
Anh giải-thích: nhiều năm trước, anh vẫn sống trong trường nội-trú ở đó mọi người có thói quen vẫn lẫn 
chuỗi Mân Côi hằng ngày và anh cũng muốn quay về làm như thế giống mọi người. Và xảy ra là, hôm 
ấy là ngày Lễ Mẹ nên tôi có hỏi anh là anh có biết chuyện ấy không, anh trả lời là anh chẳng hề biết 
ngày nào là ngày Lễ dành cho Đức Mẹ hết. 
 
Khi ấy, tôi bèn nói với anh rằng: theo tôi nghĩ, chính Đức Mẹ đã đem anh về lại với Chúa vào ngày lễ 
của Mẹ do bởi khi xưa anh từng sùng-kính yêu thương rất hết mình. Thành thử, ta không thờ Đức Mẹ 
chút nào hết, nhưng do bởi sự việc ta sủng-ái Mẹ chỉ làm gia-tăng lòng mến ta có đối Chúa, mà thôi.”  
(X. Lm John Flader, “Marian devotion is not worship – but it is love”, The Catholic Weekly 20/5/218 tr. 
21) 
 



Kể chuyện “yêu đương” theo đủ mọi cách, tưởng cũng nên quay về với lời “kể” của bậc thánh-hiền nhà 
Đạo từng có lời khuyên như sau: 
 
“Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Ngài vào lòng chúng ta,  
nhờ Thánh Thần mà Ngài ban cho chúng ta.  
Quả vậy, khi chúng ta không có sức làm được gì  
vì còn là hạng người vô đạo,  
thì theo đúng kỳ hạn,  
Đức Kitô đã chết vì chúng ta.  
Hầu như không ai chết vì người công chính,  
hoạ may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng.  
Thế mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta,  
ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi;  
đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta.  
Phương chi bây giờ chúng ta đã được nên công chính  
nhờ máu Đức Kitô đổ ra,  
hẳn chúng ta sẽ được Người cứu khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa.” 
(Thư Rôma 5: 4-9)  
 
Quan-niệm thế rồi, nay ta lại sẽ hướng cao tầm nhìn về phía trước, mà hát những lời như sau: 
 
“Anh yêu em vì em vì em biết nói,” 
Đã biết thưa: Thưa anh em còn biết gọi, 
Sáng trời mưa khiến cho anh nhớ em. 
Bây giờ nắng anh nhớ em nhiều. 
Ngồi xuống đây nghe chim là chim đang hót 
Đồng cỏ như bàn tay trời trong mắt say 
Ta ngó nhau ôi còn biết nói gì 
Hai đứa ngồi ngồi đó như hai hòn bi. 
Có cành hoa đẹp anh hái cho em 
Em không thèm nhận anh chết cho xem 
Rồi anh sẽ khóc liên miên suốt ngày 
Ôi chẳng bao giờ buồn như bữa nay. 
Này em yêu quý em nào có nghe 
Trên cánh đồng cỏ có con bò kia 
Nó kêu "bò bò" và nó ăn cỏ 
Trời hôm nay cao yêu em hỡi gió.” 
(Phạm Duy/ Đỗ Quý Toàn – bđd) 
 
“Bây giờ nắng, anh nhớ em nhiều” không chỉ là lời trần-tình của ai đó với người yêu thôi, mà còn là và 
sẽ là quyết-tâm của mọi người đối với nhau, trong cõi đời rất nắng. Và cũng mưa liên miên như mọi 
ngày. 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Dù nắng hay mưa 
Vẫn quyết tâm yêu em, yêu anh 
Yêu hết mọi người 
Trong đời. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26.“Sài-gòn bây giờ ai khóc thương ai.” 
Sài-gòn giới nghiêm che kín đường dài. 

Sài-gòn khói bay, Sài-gòn nắng đổ, 
Sài-gòn đã buồn như trời sớm mai.” 
(Lê Uyên Phương – Khi Xa Sài Gòn) 

 
(1Côrintô 14: 34-35) 
Mưa hay nắng, vẫn là Sài gòn của tôi và của bạn. Sài gòn ấy bây giờ, nào có thấy ai khóc thương cho 
ai? Hệt như nhiều thành phố lớn/nhỏ ở đây đó chốn phồn hoa đô hội, suốt nhiều thời. 
Sàigòn bây giờ hoặc Sàigòn mai sau, rồi thì cũng giống thị thành ở đây đó, có ngày có đêm, có nẳng 
đổ/khói bay, có chiều bơ vơ, đèn đỏ đèn xanh ai khóc thương ai, và những gì nữa? Có giới nghiêm che 
kín đêm dài, có cả những người khóc “kẻ lên đường” “rạt rời vó ngựa” như ca-từ còn ghi rõ ở bên 
dưới: 
 
“Sài-gòn giới nghiêm che kín đêm dài  
Sài-gòn khói bay, Sài-gòn nắng đổ  
Sài-gòn đã buồn như trời sớm mai  
Sài-gòn bây giờ trời mưa hay nắng  
Sài-gòn bây giờ ai khóc thương ai  
Sài-gòn giới nghiêm che kín đêm dài  
Sài-gòn khói bay, Sài-gòn nắng đổ  
Sài-gòn có còn bước chiều bơ vơ  
 
Sài-gòn còn ai khóc kẻ lên đường  
Sài-gòn xe chiều rạt rời vó ngựa  
Sài-gòn âm thầm, đèn đỏ đèn xanh  
Sài-gòn mưa bay, thôi thế cũng đành  
Giấc ngủ miền xa, ôm trời núi rừng  
Bên rừng nhớ nắng Trung Nguyên  
 
Sài-gòn bây giờ trời mưa hay nắng  
Sài-gòn bây giờ cúi mặt xa nhau  
Sài-gòn bước ai gõ xuống đêm sầu  
Sài-gòn bóng nghiêng, Sài-gòn đứng đợi  
Sài-gòn bây giờ cúi mặt xa nhau  
(Lê Uyên Phương – bđd) 
 

Lại thêm một chuyện những thương và khóc cho một thành phố có nắng mưa, hai mùa nhiều 
tình tiết. Tình tiết một thành-phố chốn phồn hoa đo hội, lại cũng giống như trường hợp của nhiều nơi, 
nhiều người ở đâu đâu cũng muốn có được hạnh phúc như câu chuyện bàn ở bên dưới: 
 

“Truyện bàn rằng: 
Hồi còn nhỏ, mẹ tôi lần thử xem trí phán đoán của tôi ra sao, có hơn kém các trẻ nhỏ khác trong 

vùng không. Cụ bèn hỏi nhỏ tôi rằng:  
-Con biết điều gì làm cho con người cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời mình, thế? 
Tôi bèn mạo muội thưa ngay rằng: 
-Theo con thì đó là sắc đẹp. 
-Cũng đúng một phần, như không hoàn toàn như thế đâu con.  

Sau đó ít lâu, mẹ đưa tôi đi bát phố xem thiên hạ có gì mà hạnh phúc thế, tôi bèn phát giác ra 
một điều tồi bảo mẹ: 
-À đúng rồi mẹ ơi. Tiền bạc làm cho con người thấy mình luôn hạnh phúc. Này nhé, người giàu chỉ cần 
tung tiền ra là có thể mua được đủ mọi thứ. Mua cái gì cũng được, thế là hạnh phúc nhất đời rồi còn gì. 
-Cũng chưa hẳn là thế đâu. Bởi, người giàu tiền của vẫn có lúc thấy mình thiếu nhiều thứ, mua đủ mọi 
thứ mà vẫn không mãn nguyện, chẳng sung sướng gì cả đâu… 

Nghĩ mãi một hồi lâu, tôi bèn nói thật to như thể vừa phát giác ra được sự thật; 
-Đúng rồi mẹ ơi. Người có sức khỏe không bị bệnh, tất nhiên là người hạnh phúc nhất đời rồi mẹ! 
-Cũng đúng đấy con. Nhưng chưa chắc là đúng 100% đâu con à. 
-Vậy thì cái gì làm con người hạnh phúc? 
-Câu hỏi này, con hãy giữ lấy cho mình, sau này tự kiểm lại ắt sẽ thấy… 

Nói thế, tức: mẹ tôi không trả lời câu nào để tôi có thể đồng ý hay không. Bà thật khôn ngoan. 
Trong khi chờ đợi mọi người tìm cho ra câu đáp trả đúng đắn nhất, nay đề nghị bạn đề nghị tôi, ta thử 



đi vào vùng trời truyện kể hy vọng sẽ tìm ra câu giải đáp dù nhất thời. Nếu tìm không ra, thì đây là một 
câu truyện kể, để ví dụ. Truyện như sau: “Truyện VÌ TÔI LÀ ĐÀN BÀ! 

 
Gửi người Đàn ông đang ở bên cạnh tôi. Người mà từ bây giờ, và cho đến ngày đi về bên kia 
thế giới, sẽ không thể rời xa tôi được!  

- Tôi mới cắt một kiểu tóc đắc ý nhất, đi qua đi lại nhiều lần trước mặt ông. Không biết mắt ông có bị 
“quáng gà”, và cổ họng ông có bị “tắt nghẽn lưu thông” không, mà sao chẳng thấy ông có ý kiến gì cả? 
Tôi muốn ông nhìn, và nói một câu gì đó (dĩ nhiên là khen ngợi rồi) về mái tóc mới của tôi. Ông không 
nói, chiều nay tôi có kiếm chuyện gây sự với ông, đừng có thắc mắc nhé! Vì tôi là Đàn bà! 
- Tuần trước, khi đi dự tiệc cưới con của người bạn, tôi mặc một chiếc áo Dạ hội lộng lẫy, và mang đôi 
giày mới toanh rất hợp thời trang, thế mà ông thản nhiên lái xe đến nhà hàng, không hề có biểu hiệu 
nào biết là tôi đang mặc áo mới, và mang giày mới. Tức quá tôi phải lên tiếng hỏi ông, chiếc áo tôi mặc 
hôm nay có đẹp không, ông chỉ nhìn lướt qua và nói:  
-Thì trông cũng giống như những chiếc áo khác thế thôi!!!  
Vậy thì, ông đừng có ngạc nhiên tại sao hôm đó tôi lại cau có tại bàn tiệc nha! Vì tôi là Đàn bà! 
- Khi đi nhà thờ hoặc dự tiệc tùng, tôi rất khó chịu khi thấy những “món” trên người ông chẳng “match” 
với nhau. Thí dụ: Áo sơ mi xanh, cà vạt màu đỏ đậm, suite màu nâu. Tôi mà không nhắc nhở ông từng 
ngày, chắc có lúc thiên hạ sẽ lăn bò ra cười, vì cái kiểu y phục đủ màu sắc, giống mấy chú hề trong 
gánh xiệc của ông. Vậy mà ông cứ than phiền rằng: Tôi khó tính hay chú ý những điều nhỏ nhặt. Ông 
có biết tại sao tôi lại tỉ mỉ như thế không? Vì tôi là Đàn bà! 
- Ngày Sinh nhật của tôi, ông hỏi muốn đãi tiệc hay thích món quà gì. Tôi trả lời: “Không cần thiết!” 
nhưng thật ra trong lòng rất vui và hồi hộp chờ đợi những bất ngờ mà ông sẽ dành cho tôi trong giờ 
phút chót. Vậy mà ông im re luôn ! Tại sao ông lại thật thà đến thế? Nếu ngày đó chén đũa có xao 
động, con chó của ông có bị đá đít, la oang oảng, thì ông cũng đừng lấy làm lạ. Vì tôi là Đàn bà! 
- Khi ngồi xe với ông, thật sự tôi không bao giờ an tâm, lúc nào cũng phải nhắc nhở ông về tốc độ, vì 
không muốn ông bị lãnh giấy phạt (chắc ông chưa quên, năm vừa rồi ông đã phải đóng tiền phạt đến 
hai lần). Khi tìm không ra nhà của một người nào đó, tôi đề nghị ông dừng lại gọi điện thoại để hỏi 
đường thì ông nạt ngang:  
-Có lạc đâu mà phải hỏi?  

Nhưng cuối cùng thì sao?... ông cũng phải gọi chủ nhà để nhờ chỉ đường. Lúc đó, ông lại đổ 
thừa, tại tôi nói lung tung làm ông bực mình, bị chia trí nên mới lạc! Thật ra, nếu ông chịu nghe tôi, thì 
đã không bị trễ hẹn. Tôi nghĩ, nếu nhờ người ta chỉ đường thì cũng đâu có gì gọi là mất mặt, sao ông lại 
cứ thích làm “Anh hùng rơm”? Tôi không muốn bị phạt và mất thì giờ vì đi lạc, nên mới góp ý với ông. 
Thật ra, tôi cũng có lỗi, vì không chịu “điều chỉnh âm thanh ” vừa đủ nghe để “khỏi làm phiền hàng 
xóm", nên có phần gây tổn thương cho cái lỗ nhĩ của ông. Xin ông thông cảm cho… Vì tôi là Đàn bà! 
- À, cái nầy mới lạ, ông cũng biết đọc, biết viết chứ có mù chữ đâu, mà lúc nào đi mua hàng cũng trật 
lất. Bất cứ tiệm nào, hàng hóa cũng được để đúng nơi, đúng chỗ. Vậy mà mười lần hết tám, khi tôi nhờ 
ông mua món gì, nếu không sai thì cũng đắt hơn. Không đắt thì cũng gần quá hạn. Như thế... nếu tôi 
không cằn nhằn mới là chuyện lạ. Vì sao? Vì tôi là Đàn bà! 
- Tôi không bao giờ hiểu được tại sao ông cứ lặp đi lặp lại, mình là vợ chồng chứ đâu phải thời bồ bịch, 
mà tôi cứ đòi được chiều chuộng, được khen ngợi. Tôi thật sự tức tối khi ông chê tô phở ở nhà không 
ngon bằng Phở Hòa, Bún bò thua nhà hàng Ngự Bình... Lúc chưa lấy nhau, tôi chỉ đãi ông một dĩa xà 
lách, mà ông ca tụng hết lời, và ly nước chanh tôi pha chua lè, vì quên bỏ đường, ông cũng uống không 
còn một giọt lại còn gật gù bảo rằng: Sao mà nó ngọt lạ kỳ thế! Tôi nhắc lại để ông nhìn ra sự thật phũ 
phàng, thì ông gạt ngang, hỏi tôi sao cứ kiếm chuyện. Vì tôi là Đàn bà! 
- Mỗi lần ông la ơi ới “cái kìm đâu rồi?” hay “có thấy cái đồ khui ở đâu không?” là áp huyết tôi lại bắt 
đầu tăng. Tôi đã nói hàng trăm lần, lấy cái gì ở đâu thì để lại chỗ đó, lúc nào cần khỏi phải tốn công tìm 
kiếm. Vậy mà ông có để ý đâu. Bực bội nên tôi phải gắt gỏng: “Ông có thể bỏ cái tính thiếu ngăn nắp, 
mất trật tự của ông được không?”, thì ông lại bảo tôi lắm mồm, khó tính vậy. Ông có biết vì sao không? 
Vì tôi là Đàn bà! 
- Cuối cùng ông nên nhớ điều nầy: Tôi muốn trong mắt ông chỉ có tôi là đẹp nhất, dịu dàng nhất, 
thương yêu ông nhất, cho dù ông có biết bao tính xấu. Bởi vậy, khi ra đường tôi không muốn ông nhìn, 
và khen ngợi người phụ nữ khác. Bây giờ tôi có mập một chút hay tôi có gầy gò, hốc hác so với thời 
con gái, cũng vì tôi phải tận tụy chăm lo cho con, cho chồng - tức là ông đó! Nếu tôi có bực bội, giận 
dỗi, vì cái tật liếc ngang, liếc dọc của ông, thì đừng hỏi tại sao. Không lẽ, cái lý do đơn giản như thế mà 
ông cũng không biết. Và cũng chính vì vậy mà bao năm qua tôi và ông đã phải “nội chiến từng ngày”. 
Ông đừng có giơ hai tay lên Trời, rồi nhăn mặt bứt tóc, bứt tai than thở:  
-Sao lúc nào bà cũng sẵn sàng gây hấn với tôi vậy?  
-Vì tôi là Đàn bà mà! (Nguồn: facebook Peter Thanh)  
Nghe truyện hẳn người đọc cũng lại tưởng nhớ đến lời lẽ bậc thánh hiền khi xưa từng bảo: 



“Như thói quen trong mọi cộng đoàn dân thánh, phụ nữ phải làm thinh trong các buổi họp, vì họ 
không được phép lên tiếng; trái lại, họ phải sống phục tùng như chính Lề Luật dạy. Nếu họ 
muốn tìm hiểu điều gì, thì cứ về nhà hỏi chồng, bởi vì phụ nữ mà lên tiếng trong cộng đoàn thì 
không còn thể thống gì.” (1Côrintô 14: 34-35)  

Lại nói rằng, ở đây ta không bàn chuyện đàn ông/đàn bà ai phải ai trái, ai hay ai đẹp, mà chỉ phiêm 
phiếm “Sài gòn bây giờ trời mưa hay nắng”. Mưa hay nắng, có thể là câu bóng gió hỏi rất nhiều 
chuyện, trong đó có cả chuyện kể rất dễ nể như sau: 

“Truyện rằng: 

“Phi cơ dừng và đổi chuyến tại phi trường Denver, hắn lấy hành lý từ ngăn đựng đồ, rồi đi vào 
hành lang phi trường để đến chuyến bay kế tiếp. Trước mắt hắn là một thiếu nữ tay dắt đứa con 
khoảng 3, 4 tuổi, tay kia kéo theo chiếc roller, trên lưng còn đeo thêm một backpack. Cái backpack khá 
lớn đủ để che mất tấm lưng và mái tóc của cô. Một món đồ chơi rơi xuống thảm hành lang từ tay thằng 
bé. Người thiếu nữ dắt con, trong khi mắt vẫn mải nhìn số gate của hãng máy bay, không để ý đến 
thằng bé đang cố vụt khỏi tay mẹ để nhặt món đồ chơi lên. Hắn nhặt lên giùm và đưa vào tay nó. 
Người thiếu nữ quay lại, rồi dường như… nhận ra hắn là một người quen, nàng dừng hẳn lại, tròn mắt:  

- You! You… again… Colin… Aren't you…? Thank goodness! 
Đang chú ý đến nét mặt biết ơn của thằng bé lúc nhận lại món đồ chơi, hắn giật mình khi thấy người 
con gái gọi đúng tên mình. Mái tóc cắt ngắn của cô làm hắn chưa thế xắp sếp hình ảnh trong đầu để 
biết đã gặp người này ở đâu. Nhưng ánh mắt của nàng làm hắn chợt cười lên vì đã nhận ra đứa con 
gái chung lớp mấy năm trước… Bất ngờ, bất ngờ quá, lại bất ngờ hơn nữa khi gặp lại nàng đi cùng đứa 
con trai 3, 4 tuổi. Hắn cứ đinh ninh là không còn thấy nhau nữa. Bây giờ tại một tiểu bang xa xôi này, 
hai tâm hồn “cô đơn” gặp lại nhau. Hắn cười vì chữ “cô đơn” vụt lên trong đầu. Cô đơn đâu mà cô 
đơn…! Vì hắn đã có Chúa, còn nàng thì đã có thằng con đi theo đây. 
Hắn lấy tay đập đập vào trán để tìm tên nàng: 

- Chính…hắn… Colin đây! Jeannette… Ah… Jenny…, “mày” khoẻ không? 
Nàng phì cười vì cái tên mới mà hắn đặt cho cô: 

- Not Jenny…, Jackqueline… Jackie! 
- “Tao” sorry! Thực có lỗi với “mày”, Jackie! Mừng quá “tao” quên…! 

Quả là hắn cũng có tài lấp liếm.  
Đứa con gái vui vì bất ngờ gặp lại hắn ở đây. Nàng nhìn vào mắt hắn, rồi lấy bàn tay mềm mại, vỗ vỗ 
vào ngay chỗ trái tim trên ngực hắn: 

- “Jackie”… okay! Keep me here…, memorize it by here! 
Hắn có vẻ cảm động, vì sự nhắc nhở một cách dễ mến của nàng, nên thấy tự nhiên trở lại: 

- Không ngờ được gặp lại “mày” ở đây… Is this your son! 
Người con gái cười tươi: 

- Yeah! My son… Andy! 
Rồi nhìn vào ngón tay không đeo nhẫn của hắn, nàng tiếp: 

- You're not yet married… Hah? 
- No... Never! 

Hắn vừa cười vừa trả lời cô. Nàng nhăn nhăn mũi rồi cười lớn hơn: 
- Youre…“chicken”, Colin…! 

Ha ha, hắn phì cười vì câu nàng chê hắn là đồ chết nhát. Phải! “Tao” nhát như “gà”, “tao” sợ có người 
nào đó nhốt “tao” trong chuồng, nên không tài như “mày” để có con dắt theo… Hắn chúc mừng đứa 
con gái: 

- Congratulations! “Mày”… đã lập gia đình! 
Đứa con gái lắc lắc đầu: 

- Uh…uh! I'm single… Single mom! 
Ừ phải, cứ nhìn một đứa con gái Mỹ dắt con, mà tưởng là nó có chồng, thì tầm bậy hết sức. Thằng bé 
nãy giờ, theo dõi mẹ nói chuyện với người đàn ông lạ, xen vào: 

- I have no… daddy! 
Bây giờ hắn mới để ý hơn đến thằng bé, mái tóc vàng giống mẹ dài phủ quá tai, nhìn nó trông giống 
như một đứa con gái nghịch ngợm… Hắn giơ tay ra với nó: 

- Hi… I'm Colin… Give me five…! 
Thằng bé đập vào tay hắn, rồi rụt tay lại khoe món đồ chơi: 

- I've new Superman! 
Hắn vờ ngạc nghiên với cái game nhỏ có hình Superman bên trên: 

- Wow! I like it! Did your mom buy it? 
Thằng bé gật gật đầu: 

- Yeah! 



Vậy là hắn gặp lại nàng nơi đây, để biết nàng làm engineer cho một công ty ở Denver đã mấy năm rồi. 
Bữa nay, hết contract, nàng trở về Dallas để nhận việc mới thì bất ngờ gặp lại nhau tại phi trường 
này… Trái đất quả là tròn! 

Jackie bỗng im lặng, nhìn thằng con trai Việt Nam vừa gần gũi vừa xa lạ này. Thật chẳng biết 
sao nàng lại có cảm tình với hắn, chắc tại vì hắn có nét gì đó chân thật, đem đến cho nàng sự an tâm 
khi tiếp xúc. Nghĩ lại, những lúc cùng hắn làm bài, những buổi gặp gỡ, đi ăn…, Jackie chưa hề thấy hắn 
có một cử chỉ nào tỏ ra để ý đến sắc đẹp của nàng… 

Cô thắc mắc và cố tìm hiểu về hắn nhưng đành chịu thua, chỉ biết công nhận một điều là hắn 
nice, hắn tốt với nàng. Có thể hắn là người tốt thứ hai sau mẹ nuôi của nàng. Người mẹ nuôi mà Jackie 
hết sức thương yêu. Người đã lãnh nhận nàng từ một Adoption Center nào mà nàng chẳng hình dung 
ra được vì còn quá nhỏ. Bà đã chết sau khi nàng vào đại học được hơn một năm.  

Đi học, sống vào tiền Grants trợ cấp và tiền làm Work-Study, Jackie có bản tính rất tự lập. Kinh 
nghiệm “single mom” của người mẹ nuôi trước đây, làm nàng cố cứng rắn với mình trong việc liên hệ 
trai gái.  

Chẳng phải vì nàng Công Giáo, coi chuyện đó là tội lỗi, cũng chẳng phải là nàng không thiết 
đến những thèm khát xác thịt, nhưng Jackie ngần ngại về sự chân thành từ những đứa con trai chung 
quanh, và cũng ưu tư chuyện học hành sợ mất thời gian về những giao tiếp đó. 
  Nên nàng vẫn tự nhủ, sẽ chỉ có bạn trai khi xong đại học, và cố gắng chỉ có sex với đứa con trai 
sẽ là chồng của nàng. Bởi vậy mà đám bạn classmates luôn bảo nàng cổ điển như một cây phong cầm 
cũ trong góc nhà thờ, nhưng kệ, Jackie cố đặt ra cho mình một nguyên tắc sống như vậy…! 

Nhớ lại buổi chiều ngày ra trường gặp hắn, Jackie đã có ý định nhờ thằng kỹ sư tóc đen này 
làm partner cùng đi chơi trong một bar rượu, với nhóm bạn của nàng. 

Rồi có thể sau đó sẽ rủ hắn về phòng mình. Nhưng đáng tiếc là hắn đã quên, hay từ chối không 
đến chỗ hẹn. Jackie thực không biết có phải buồn vì hắn lỗi hẹn không, mà đã uống nhiều rượu quá! 
Sau đó, cả bọn kéo nhau về nhà một đứa bạn. 

Lần đầu tiên vui chơi của một đứa con gái biết hạn chế như nàng, không ngờ kết cuộc lại đến 
như vậy! Say quá, Jackie chẳng còn biết gì hơn là vùi đầu chung chạ với đám bạn trai gái!  Chắc chắn 
hắn chẳng biết được nàng đã có một đứa con ngay đêm hôm đó, chỉ sau vài tiếng đồng hồ từ khi hắn 
thất hẹn với nàng. 

Ra trường, Jackie được nhận ngay vào một hãng sản xuất dụng cụ y khoa. Từ đó nàng cắm cúi 
đi làm nuôi con, và cũng đã có một hai mối tình hờ hững, quen rồi thôi.  

Đã hơn 4 năm rồi bây giờ mới gặp lại nhau, thấy hắn chững chạc và tự tin hơn. Jackie mơ hồ 
chẳng hiểu sao lại thấy vui vui khi biết hắn còn độc thân. Nhưng thôi, thắc mắc làm gì, chỉ biết rằng có 
lúc nàng đã thấy thích hắn, thích được đi chơi, ăn uống, và ngay cả có lúc muốn được cùng hắn lên 
giường!  

Jackie cười một mình khi nghĩ nếu như đêm đó đi với nhau, thì cuộc đời của nàng đã như thế 
nào nhỉ? Và đứa con, nếu có, chắc sẽ không giống như đứa con trai của nàng hôm nay.  Đứa bé, mà 
đến giờ này, Jackie vẫn chẳng biết được cha nó là ai trong đám bạn bè ngày ra trường đó. Nàng đã có 
lần nói với con, khi nó hỏi về daddy. 

Thằng bé ngước đôi mắt trong xanh lên hỏi mẹ: 
- “Sao vậy…?” 
Nàng không muốn gợi vào đầu con một câu chuyện rắc rối, nên trả lời: 
- “Mẹ giận “him”…” 
Thằng bé năn nỉ mẹ: 
- “Cho daddy về đi - Mom…!” 
Nàng cười cười vuốt tóc con: 
- “Chỉ khi nào daddy khóc trước mặt, mẹ mới cho về…” 
Thằng nhỏ tưởng thật, yên tâm, quay mặt vào tường, ngủ tiếp. 
Đáng thương cho nó, chắc nó muốn có một daddy như những đứa trẻ khác. Phần nàng, gặp lại 

nhau hôm nay, nàng có vẻ an tâm vì biết hắn vẫn ở Dallas. Như vậy là có dịp gặp lại nhau. Jackie tự 
nhủ, từ giờ, sẽ chủ động và biểu lộ sự quan tâm hơn đến gã “cố nhân” này… Cô thấy phấn khởi với ý 
nghĩ đó, cũng vừa lúc chuyến bay chuẩn bị cất cánh. Jackie hỏi số phone để sẽ gọi hắn sau. Gã con 
trai đưa cho nàng cái business card… 

Vài năm sau, 
Mình gặp lại nhau 
Tên em, ta vỗ trán đi tìm 
Em cười, nhắc ta thêm lần nữa 
Răng trắng muôn đời… sữa bình nguyên…! 
Hắn giơ tay vẫy mẹ con nàng, đang chuẩn bị bước vào khung hành lang hẹp dẫn đến cửa máy 

bay, trong nụ cười xinh đẹp của người con gái! 



Về lại Dallas, cũng vừa lúc hắn nhận được giấy báo của cha Joe cho biết đã được nhận vào 
trường Seminary. Tội cho cha, chắc không gặp được hắn trên phone, lại không thấy hắn đi lễ, nên đã 
gởi thư này. Cha hẹn vài ba tuần lễ nữa, cha đi cấm phòng và vacation về, hắn sẽ đến gặp cha ký giấy 
tờ, và những dặn dò cần thiết, để chuẩn bị vào chủng viện cho khóa học mùa tới. 

Ôi! Niềm mơ ước của hắn bây giờ đã thành sự thực! Chúa đã đáp ứng lời cầu xin của hắn. Hắn 
xúc động vì tin được nhận vào Chủng Viện cũng mãnh liệt như nỗi xúc động lúc được tầu Mỹ vớt lên, từ 
chiếc thuyền mong manh lênh đênh, ngày vượt thoát khỏi Việt Nam trước đây. Hắn cúi đầu cầu 
nguyện… “Vâng, Chúa đã cứu vớt con một lần trên đại dương gầm thét, bây giờ lại cứu vớt con lần 
nữa, đang lúc lênh đênh cuộc đời giữa trần thế này. Xin cám ơn Ngài…!” 

Tiếng chuông điện thoại reo, hắn liên tưởng đến vị linh mục hiền lành. Chắc là cha gọi mình 
đây. Nhấc lên, tiếng nói đầu giây bên kia có vẻ gấp rút: 
- Đây là Bệnh Viện St. Paul… May I speek with Mr. Do…please! 
Hắn giật mình như linh tính có điềm gì chẳng lành: 
- Vâng… chính tôi! 
- Ông có quen Jackie không? Jackqueline Thompson? 
Hắn lẩm nhẩm nhắc lại: 
- Jackie… Jackie… Ah, vâng, tôi là bạn cô ta…! 
Tiếng đầu giây bên kia: 
- Hãy đến bệnh viện, bác sĩ cần nói chuyện với ông! 

Khi đến bệnh viện, thì hắn được cho biết nàng đã chết vì một tại nan xe trên đường đón con đi 
học về. Nàng nằm kia, còn thằng Andy, con nàng, cũng đang được điều trị tại bệnh viện vì một vết cắt 
ở tay. Vì nàng không còn ai là thân nhân, mà chỉ có tấm danh thiếp của hắn trong túi xách, nên hắn là 
người được gọi đến, gặp gỡ ban chung sự nhà thương để bàn về cái chết của nàng. Thực là sững sờ, 
hắn không thế tưởng tượng nổi, sao có sự bất ngờ đau thương như vậy đến với mẹ con nàng…! 

Nàng nhắm mắt như đang ngủ, khuôn mặt bình thản. Hắn liên tưởng đến những lời nói, đến bàn 
tay mềm ấm đặt trên ngực của hắn, cũng như những cử chỉ chân tình của nàng trước kia, để cảm nhận 
được nỗi ngậm ngùi, xót thương cho người con gái, dâng lên từ trái tim hắn… 

Rồi lần này, 
Kìa em, gặp lại 
Nằm khép hoa môi giấc quan tài 
Đôi môi lần chót gặp ta nhắc 
Nghe nhớ bằng tim…, chớ bằng tai! 
Bệnh viện dành quyền cho hắn, nếu muốn, đứng ra để chôn cất nàng, hay để sở Xã Hội lo việc 

ma chay, coi như xác chết vô thừa nhận. Nhà quàn cũng cho hắn biết về số tiền chi phí để chôn cất, vì 
gia tài của nàng lúc này, ngoài cái xe móp méo, mà bảng số vẫn còn là Denver, thì tài khoản, như 
statement nhà bank trong ngăn của túi xách, chỉ còn gần ngàn bạc. Điều đáng buồn là bảo hiểm xe đã 
hết hạn hai hôm mà nàng chưa đóng tiền đáo hạn, và xui hơn nữa, kẻ đụng nàng là một gã Mỹ đen say 
xỉn mà cả năm rồi chẳng biết đến bảo hiểm xe là gì! 

Thương cho nàng, hắn không nỡ để nàng ra đi như một kẻ vô thừa nhận như thế. Ít ra trên đời 
này, nàng còn có hắn. Rồi chợt nghĩ đến thằng Andy đang nằm bệnh viện, nó cũng cần được săn sóc, 
vỗ về, nhưng hắn chưa biết phải lo cho nó như thế nào? Hắn nghĩ đến số tiền mấy năm nay đi làm 
dành dụm được. 
  Hắn không tiếc vì nghĩ rằng đồng tiền Chúa ban, nên trả lại cho Chúa qua những người anh em 
bất hạnh chung quanh… Vâng, xin Chúa giúp con trong cơn khó khăn này! Hắn đồng ý đứng ra chôn 
cất nàng, và ưu ái hơn, còn chọn cho nàng đúng mảnh đất nghĩa trang mà nàng mơ ước trong một lần 
hai đứa chạy xe qua. 

Sau tang lễ, hắn đến thăm Andy xem tình trạng nó ra sao. Cũng giống như me, nó giờ chỉ còn 
hắn là thân nhân độc nhất trên cõi đời. Hắn ghé vào Toys R Us mua game cho thằng bé, rồi đến nhà 
thương, đi thang máy lên phòng bệnh. Dường như nó nhận ra hắn là người quen mà đã có lần nói 
chuyện với mommy, nên mở đôi mắt xanh tròn nhìn hắn: 

- Where's mom! 
Hắn lấy tay vuốt mái tóc vàng của đứa trẻ tội ngiệp: 
- She's being in rest…! 
Thằng bé không hiểu là mẹ nó đã chết: 
- Take me to mom… Please! 
Hắn phân vân không biết có nên cho nó biết là mẹ nó chết hay không? Cũng không biết là nhân 
viên bệnh viện có cho thằng bé biết là nó đã mồ côi mẹ không…? Hắn kiếm cách an ủi nó: 
- I will…! 

Tiếng bật khóc của thằng bé làm hắn mủi lòng. Lau mắt cho nó, hắn dỗ dành: 
- Mom… đã về nghỉ bên God, nhưng giờ vẫn còn ta! My son…, Andy! 
- No…! You're not my… daddy! 



Sau câu nói, nó lại khóc rống lên. Một nhân viên bệnh viện đến cho nó uống thuốc. Thằng bé 
vùng vằng nắm áo hắn. Tội nghiệp thằng nhỏ mồ côi, hắn bế xốc nó lên dỗ dành. Nhưng dỗ con nít 
không phải nghề của hắn. Thằng bé nhoài người ra: 

- No…. Please…Let me be with mom…! 
Hắn vỗ vỗ lưng nó: 

- Okay… Okay… Andy, I promise…!  
Thằng bé có vẻ nín khóc vì lời hứa của hắn, nó ngước đôi mắt còn ướt sũng những giọt nước: 
- O…k…a...y…! 

Lấy tay không bị băng quệt nước mắt, nó chịu uống miếng thuốc màu đỏ, rồi tiếp tục: 
- Im hungry… now! 
“Gà trống nuôi con…!” Đây là lần đầu tiên hắn bận rộn với con nít là thằng Andy bên cạnh. Đặt 

nó xuống giường, rồi lấy phần ăn trong bệnh viện, hắn đút một miếng nhỏ vào miệng nó. Thằng bé lắc 
đầu: 

- I wanna go to McDonalds. 
Hắn dỗ dành: 

- Okay, we'll be there…! 
Hơn tuần sau, thằng bé được xuất viện. Hắn theo nhân viên Xã Hội đến Child Protective 

Services, để ký giấy chứng nhận được đi thăm nó tại một nhà trẻ thuộc sở Xã hội, cho đến khi sở kiếm 
được cho nó một cha mẹ nuôi chính thức. 

Hắn quyết định sẽ gởi đơn xin thôi việc ở hãng sau ngày đến gặp cha Joe, ký giấy vào Chủng 
Viện. Cám ơn cha, một vị bề trên nhân từ và đáng kính. Hắn cũng dự trù mua biếu cha bộ áo lễ, thay 
cho bộ áo cũ đã sờn rách, mong rằng cha sẽ vui. Trước khi đi thăm Andy, hắn lấy lá thư của cha ra 
xem lại cho chắc ăn, rồi tiện tay, nhét lá thư của cha vào túi áo, nhẹ bước ra khỏi phòng. 

Hôm nay thứ Bảy, hắn sẽ đưa Andy đi thăm mẹ nó như lời hứa. Mà có thể, đây là lần chót gặp 
nó trước khi hắn đi tu. Hắn đang suy nghĩ, sau này không biết ai sẽ là người đến thăm, và ai sẽ là cha 
mẹ nuôi của nó. Hắn nhẹ lắc đầu, tội nghiệp thằng bé mồ côi! 

Trong đầu hắn chợt có ý tưởng làm cha nuôi cho Andy. Ừ phải, hắn có đủ điều kiện và công 
việc như đòi hỏi của sở Xã Hội. Andy là một đứa bé ngoan hiền, dễ thương, nhất là nó lại là con của 
nàng. Thực tốt đẹp cho cuộc đời đứa bé, nếu như Andy được sống với hắn. Hắn đã may mắn được 
nước Mỹ đùm bọc, nuôi dưỡng, giáo dục, và tạo cho công việc, được hưởng mọi quyền tự do, và nhất 
là được sống trong một xã hội đầy tình người, nên bây giờ có cơ hội để đền đáp lại xã hội nhân bản đó, 
làm sao nỡ ngoảnh mặt khước từ? 

Nhưng cuộc đời hắn, đã nuôi ý định tận hiến cho Thiên Chúa từ lâu, bây giờ mới được toại 
nguyện. Còn gì trên đời hơn nữa mà không đón nhận? Hắn sẽ từ giã công việc và những vị tiền bối ở 
Boeing, từ giã bạn bè, từ giã những buổi chiều đi lang thang sân trường đại học, và buồn hơn, là bây 
giờ sẽ phải từ giã Andy, không thể hàng tuần đến thăm nó được nữa. 

Hắn lại nghĩ đến số tiền để dành, dù không còn nhiều, nhưng chẳng biết luật lệ Chủng Viện có 
cho tu sinh quyền giữ tiền riêng không? Dù được hay không, hắn nghĩ, sẽ chia số tiền, 1/2 cho thằng 
Andy vì nó còn nhỏ quá, cần được đền bù vì những bất hạnh của một đứa trẻ mồ côi. Hắn cũng gởi về 
Việt Nam cho cha mẹ một ít, còn lại sẽ đặt hết dưới sự quản lý của Chủng Viện. Nghĩ được như vậy 
hắn cảm thấy yên tâm. 

Hắn ghé vào McDonalds mua cho thằng bé phần Happy Meal, vì nó thích những đồ chơi nho 
nhỏ trong phần ăn này. Tiện tay, hắn lấy thêm vài tờ napkins nhét vào túi áo. Sau đó hắn dừng xe 
trước chợ mua một bó hoa tươi cho nàng. Vậy là đủ, hắn sẽ cùng thằng bé dắt tay nhau đi thăm mẹ 
của nó. 

Đường vào nghĩa trang vắng lặng vào một buổi chiều thứ Bảy, có nắng lung linh bao phủ trên 
những đóa hoa như nàng vẫn mơ ước. Hắn xuống xe, cầm theo bó hoa và tay kia dắt theo thằng bé. 
Nếu không vì mái tóc vàng giống mẹ của nó, thì người ta sẽ nghĩ đó là hai cha con thực sự. Thằng bé 
hớn hở vì được đi chơi. Đến bữa nay, dường như nó đã phần nào quên được mẹ, vì có nhiều bạn mới 
cùng tuổi, và nhiều đồ chơi trong nhà trẻ của sở Xã Hội. 

Đến trước mộ của nàng, hắn lặng lẽ cắm hoa vào khay được gắn trước mộ bia. Thằng Andy rụt 
rè, nắm chặt tay hắn. Trong đầu óc bé nhỏ của nó mường tượng ra được là từ nay sẽ không còn được 
gặp mẹ nữa. Mắt nó đỏ hoe chực khóc. Hắn cúi xuống, ôm và vỗ về nó, thằng bé dụi dụi mắt vào cổ áo 
của hắn: 

- Mama nằm đây hả…? 
Hắn vỗ vỗ lưng nó: 
- Ừ, nằm đây, và mama happy lắm khi thấy mình đến đây hôm nay…! 
Thằng bé xụt xùi: 
- I miss mama…! 
- Me too, Andy! Mama cũng nhớ Andy…, và muốn Andy là một good kid. Let's pray… 



Hắn lặng lẽ cúi đầu. Nhưng thằng bé chẳng yên lặng được lâu, nó vụt ra khỏi tay hắn để đi nhặt 
những cánh hoa cỏ nhỏ bé chung quanh, trong khi hắn lâm râm những lời kinh nguyện. 
Hắn quỳ gối, lấy tay sờ vào tấm hình trên mộ bia. Vẫn mái tóc, vẫn đôi mắt, vẫn nụ cười… đã đi vào 
tâm hồn hắn. Hắn chạm tay vào nét chữ khắc bên dưới rồi chợt thở dài, vì nghĩ lại những lúc nàng phải 
nhắc tên của nàng cho hắn. Ôi đầu óc của gã tị nạn Việt Nam, sao mà kém cỏi và vô tình! 

Bây giờ thì nàng yên tâm rồi, vì không còn phải nhắc tên cho hắn nữa. Tên của nàng đã rất rõ 
nét trên mộ bia và ngay cả trong trái tim của hắn. Nhìn vào ánh mắt, dù nàng đang cười với hắn, nhưng 
có một nét gì như là trách móc!  

Hắn ngậm ngùi, cầu mong nàng thứ lỗi, và hứa sẽ săn sóc Andy với tất cả khả năng của mình. 
Nghĩ tới đó, hắn thấy mắt mình cay cay! Hắn thầm thì nhắc lại tên nàng, mà đây là lần đầu tiên hắn đã 
không quên và không bị vấp váp… 

Phải rồi, Tên em, ta đã nhớ 
Âm hưởng mang máng giọt cô liêu 
Di ảnh long lanh lòng ta khóc 
Tên em… rõ nét… mộ bia chiều…!” 
Thằng bé chợt nhìn thấy người đàn ông khóc. Nó nhớ lại những lời mẹ nói trước đây… À, đây 

đúng là daddy của nó…, là người đàn ông khóc trước mặt mẹ! Vậy mà bấy lâu nay nó không nhận ra… 
Nó hấp tấp chạy lại ôm lấy cổ hắn: 

- “Daddy… Daddy…, mình về nhà đi…!” 
Tiếng gọi của thằng bé làm hắn xúc động. Hắn gục đầu xuống mái tóc vàng của nó, rút tờ 

napkin lau nước mắt, lá thư của cha Joe rơi theo xuống đất. Hắn thẫn thờ, nghĩ ngợi…, rồi cuối cùng 
nhặt thư của cha lên, thở dài: 

- Ừ mình về, từ nay con sẽ ở với daddy! 
   Hắn dự định sẽ đến gặp cha Joe, kể chuyện về Andy như một lời xin lỗi vì không còn ý định đi 
tu nữa, và mong cha vẫn tiếp tục cầu nguyện cho cuộc đời trần tục của hai cha con hắn, được bắt đầu 
từ ngày hôm nay… (Vũ Công Yn) 
 Gặp nhau như thế, vẫn là các trường hợp “chẳng đặng đừng” trong cuộc đời người. Cũng rất 
“người”. 

 
Trần Ngọc Mười Hai 
Cũng thường nhận định như thế 
Rất lai rai  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27.“Em không nghe mùa thu” 

Dưới trăng mờ thổn thức? 
Em không nghe rạo rực, 
Hình ảnh kẻ chinh phu, 

Trong lòng người cô phụ?” 
(Tùng Giang – Nam Lộc/ Phạm Duy/Lưu Trọng Lư  

– Anh Đã Quên Mùa Thu & Tiếng Thu) 
 

(1Phêrô 2: 15) 
Cụm từ thơ văn “Chinh phụ”, “lòng người cô phụ”, có “khói sương mù thổn thức”, “Hàng cây khô sầu 
úa, hiu hắt đứng trong mưa”, phải chăng tất cả đều nói lên tiếng nói hoặc âm vang của “lặng thinh”? 
Của, cái mà người xưa vẫn cứ bảo “lặng thinh là tình đã thuận”? 
 
Vâng. Có thể là như thế. Có lẽ, là như vậy. Tức: như người thời nay lại cứ quen ồn ào, náo động mà 
quên mất thứ “tình thuận” của lặng thinh. 
 
Vâng. Mới đây, người bạn thân trong chốn văn-chương nghệ-thuật của bần đạo là anh Nguyễn Văn Tạ 
có đến thăm bần đạo rồi “thảy” cho cuốn sách của tác giả Diarmaid MacCulloch  có nhan đề là 
“Silence: A Christin History” với lời nhắn nhủ bảo rằng: “Anh cầm mà đọc cuốn này xem có nhiều ý-
tưởng hay lắm!” 
 
Vâng. Ý-tưởng của tác-giả Diarmaid MacCulloch lâu nay có ý bảo nhỏ với người đọc rằng: thời buổi 
hôm nay, thiên hạ cứ là hay “lào xào” với những chuyện vẩn vơ, nho nhỏ và vô bổ, chứ chẳng biết thế 
nào là “tình đã thuận” của một lặng thinh. 
 
Vâng. Đành rằng, lặng thinh là tình đã thuận. Thế nhưng mà, thuận đây là thuận cái nỗi gì? Thuận nhĩ, 
thuận thảo hay thuận tình?  
 
Thế, sao còn gọi là lặng tình để rồi phối hợp với bài “Tiếng Thu” rồi sẽ hát thêm: 
 
“Bây giờ là mùa Thu, 
Trời vắng khói sương mù 
Hàng cây khô sầu úa 
Hiu hắt đứng trong mưa 
Mưa như lệ tình xưa 
Lệ thấm mấy cho vừa 
Lệ vương hoa phượng rũ. 
Em có nghe mùa thu.” 
(Phạm Duy/Lưu Trọng Lư – bđd)  
 
“Thu mang cho tình yêu một thời đã qua. 
Thu mang cho tình yêu một thời xót xa. 
Mùa thu đã xóa hết cơn mong chờ. 
Mùa thu đã cất dấu chân ơ thờ. 
Một người bước đi lệ tình ướt mi. 
Hôm nay trời vào đông. 
Tình đã chết trong lòng. 
Niềm cô đơn chợt đến. 
Em đã quên mùa thu.” 
(Tùng Giang/Nam Lộc – Anh đã quên Mùa Thu) 
 
Vâng. Mới rồi đây, quán nhạc “Hát Cho Nhau Nghe” ở Sydney có màn trình diễn những hát hò, trong 
đó người trẻ chơi nhạc đã gom gộp tình/ý hai bài Tiếng Thu và Anh Đã Quên Mùa Thu làm một để rồi 
sẽ yêu cầu người hát  kết thúc ý/tình của buổi tối vui bằng câu ca mà rằng: 
“Em không nghe rừng thu 
Con nai vàng ngơ ngáC 
Đạp trên lá vàng khô… 
 
Anh đã quên mùa Thu?  
Mùa Thu! Không Em?” 
(Phạm Duy/Lưu Trọng Lư/Tùng Giang/Nam Lộc – bđd phối hợp) 



 
Vâng. Có một điều, mà người đời thời nay cứ là hay lẫn lộn sự “lào xào” với chuyên thâm/cao” ở nhà 
Đạo, chính ra phải là “lặng thinh”. Bởi, có lặng và có thinh, thì tình mới thuận. 
     
Vâng. Ngày hôm nay, cả “Anh” lẫn “Em” đều không thể quên mất mùa Thu nào đó; mà còn quên cả thứ 
“tình đã thuận” của “lặng thinh”, nữa đấy chứ. 
 
Vâng. Nói thì nói thế, chứ nào ai hiểu rõ được thứ “lặng thinh” đích-thực của mọi sự, trước khi nhận ra 
được thứ “tình” và “ý” ấy! 
 
Vâng. Vậy thì, lặng thinh là gì? Lặng thinh có giá-trị ra sao? Tại sao cứ phải lặng thinh thay vì tự do lào 
xào, náo-nhiệt, hoặc lăng xăng cho “tới bến”? 
 
Vâng. Hôm nay đây, xin mời bạn và mời tôi, ta đi vào tìm hiểu tuy thoáng chốc, nhưng cũng là một 
dẫn-nhập cho lập-trường nào đó, rất mai sau! Thế nhưng, trước khi đi vào phần khô cứng của lý-luận 
và luận giải, xin đề-nghị tôi và bạn, ta nghe thử câu truyện ngụ ngôn nhè nhẹ, sau đây: 
 

“Mèo và Cáo giống như hai vị tiểu thánh gia đang trên lộ trình hành hương. Đó là hai kẻ đạo 
đức giả chân chính, hai lão đệ huynh, trong liềm hân hoan được đi du hành, kẻ đã chén không 
biết bao là gia cầm, người đã từng xơi nhiều pho mát. Vì đường đi quá dài và mệt mỏi, để rút 
ngắn lộ trình, hai con vật bày ra cách tranh luận cho quên quãng đường xa nhọc nhằn và cũng 
quên đi cơn buồn ngủ. Hai kẻ hành hương ra công kêu đến khản cổ lý lẽ của mình. Cuối cùng 
Cáo nói với Mèo. 
 
-Có thể Anh cũng khéo léo đấy nhưng tài anh sao bằng tôi được? Tôi luôn có trăm mưu ngàn kế 
trong đầu. 
Người kia đáp 
-Thế ư? Tôi thì không, tôi chỉ có một kế thôi nhưng tôi chắc nó còn ăn đứt cả trăm kế sách của 
anh. 
 
Cứ thế cả hai lại thi nhau cãi và về cái lý của mình kẻ nói có người nói không cho đến khi bất 
thình lình cơn nguy khốn xảy ra khiến cả hai im bặt, Mèo bảo Cáo: 
-Hãy lấy một trong số hàng trăm kế của anh ra đi, bạn thân mến. Hãy tìm trong đầu anh một 
mưu chắc chắn ấy còn tôi, đây là kế của tôi. 
 
Nói dứt lời, Mèo nhảy tót lên cây cao còn Cáo giở đủ các ngón mà chẳng ăn thua. Nó chui vào 
các hang khác nhau hòng lừa lũ chó nhưng đều bị thất bại. Khói xông vào trong hang buộc nó 
phải nhảy ra ngoài. Ngay lập tức hai con Chó nhanh chân nhảy bổ vào Cáo và xé xác nó ngay 
cú vồ đầu tiên.” 

 
Và, dưới đây là “lời bàn Mao Tôn Cương” của người kể ở đâu đó: 

“Câu chuyện cho thấy kẻ lắm mưu mẹo đôi khi vẫn bị thất bại trong công việc vì mải lựa chọn 
kế sách, cái gì cũng muốn làm, muốn thử xem kế nào hay? Cho nên đôi khi chỉ cần một cách 
hay thôi cũng đủ giúp thành công rồi.” (trích và dịch do một người giấu tên trên mạng)   

 
Đang bàn về “lặng thinh” mà lại kể truyện Cáo và Mèo, thì có lẽ không mấy hợp lý cho lắm. Tuy nhiên, 
điểm nhấn ở truyện kể là hai chú Cáo và Mèo giải quyết “công chuyện” theo hướng “lặng thinh là tình 
đã thuận”, cơ đấy!  
 
Thành thử, vấn đề lặng thinh mà người kể ở trên gọi là “cô tịch” lại cũng đi đôi với điều mà người ấy 
gọi là “hiện-diện” hoặc “hiện-hữu” cũng là chuyện “thường ngày ở huyện” rất đời người. Một đời, có 
những nhận-định rất ư chính-đáng, như sau: 
 

“Hiện diện và cô tịch. Một cặp bài trùng không thể tách lìa trong bí mật con người, nhưng không 
có vế nào tự mình là đầy đủ. 
 
Tính chất có vẻ lưỡng diện này là một biểu hiện của cấu trúc căn bản của con người, và như 
chúng ta đã thấy, nó cần phải có một nhịp hai thì, ra khỏi mình và trở về mình. Nhưng đó cũng 
là thảm kịch hiện sinh của con người. Hữu thể kỳ lạ này luôn bất an, chẳng có thể tìm được bình 
an trong cô tịch vì sẽ bị sợ hãi tấn công, cũng như trong hiện diện với người khác. Vì họ sẽ 



nhanh chóng thất vọng bởi lẽ sự hiện diện đó cũng không làm cho họ mãn nguyện. Họ không 
thể tìm thấy trong chính mình lẫn nơi người khác sự viên mãn mà họ tìm kiếm. 
 
Thảm kịch này không phải là một tai nạn tình cờ nhưng biểu hiện sự bổ túc thiếu sót căn bản, 
và đấy là một lời mời gọi âm thầm của Đấng Tuyệt Đối. Một sự bổ túc thiếu sót tự căn bản, thôi 
thúc họ phải tìm kiếm liên tục, khi thì trong cô tịch khi thì trong quan hệ, để có được sự nghỉ 
ngơi, hạnh phúc, là những điều luôn vượt tầm tay họ. Vì sự cô tịch hoàn toàn đòi hỏi phải có 
một sự viên mãn, một sự tự túc, nhưng đấy không phải là bản chất của con người! Và quan hệ 
của họ cũng không làm cho nỗi khát khao về tuyệt đối nơi họ được mãn nguyện, vì đấy không 
phải là bản chất nơi người khác! Aristote đã cảm thức rằng sự cô tịch chỉ có thể là một hồng 
phúc đối với Thiên Chúa vì Người tự Mình là viên mãn, đầy đủ. 
 
Chính đây là nơi mà mặc khải Kitô Do Thái giáo đem đến một ánh sáng quyết định cho bí ẩn 
con người. 
 
Thật vậy, nhân vật Kitô, Đấng công bố rằng Ngài là Con của Chúa Cha, được Thần Khí linh 
hứng, đã mặc khải rằng Thiên Chúa không phải là một hữu thể cô tịch nhưng là có tương quan, 
Người là một sự hiệp thông tình yêu giữa Ba Ngôi. Kitô giáo tin một Thiên Chúa Duy Nhất và Ba 
Ngôi. Sự bộc lộ về mầu nhiệm nội tại của Thiên Chúa, dù cho vượt quá mọi ngôn ngữ, thì tình 
yêu đòi buộc phải có qua lại một quan hệ giữa các ngôi vị. 
 
Hệ quả là một mặc khải liên quan đến con người. Thật vậy, trong chiều hướng mà con người 
được tạo nên theo hình ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi, con người tự bản chất đã là một hữu-thể có 
quan-hệ. Họ chỉ có thể hiện hữu, triển nở, trở thành “người” nhờ và trong các tương quan: “yêu 
và được yêu”. Tương quan ấy là yếu tố kết tinh nên bản chất, căn tính của họ. 
 
Toàn bộ con người họ như hướng về cùng đích này: Đó là sự Viên Mãn của tình yêu Thiên 
Chúa. 
 
Chẳng phải là đặt nền tảng trên mặc khải ấy, một mặc khải được chứng thực nhờ công cuộc 
nhập thể của Đức Kitô, mà các Kitô hữu nghĩ rằng ta chỉ gặp được Thiên Chúa không phải chỉ 
bằng cách “trốn vào sa mạc”, nhưng bằng cách chia sẻ kiếp người trong mạng lưới các quan hệ 
hằng ngày sao? Tình yêu nhân loại, việc mở lòng và hiến mình cho tha nhân, đối với họ, là 
những nơi ưu tiên để Thiên Chúa ngỏ lời và tự mặc khải. 
 
Thế nhưng, dù không phải ai ai cũng được kêu gọi sống ẩn tu, tất cả chúng ta cần phải nhận 
định ý nghĩa về hấp lực của sự cô tịch, được thể hiện từ ngày đầu của Kitô giáo trong những 
truyền thống Đan Viện lớn, ở Phương Đông cũng như ở Phương Tây, và hoa quả của các 
truyền thống ấy trong đời sống các Thánh thì quá hiển nhiên đến độ không thể nào phủ nhận 
được. Sự cô tịch mà những nhà linh đạo lớn đã từng đồng lòng công nhận vai trò quan trọng đối 
với cấu trúc con người. Ôi cô tịch hồng phúc! (O Beata Solitudo!). 
 
Nhưng, như chúng ta đã thoáng nhìn, chúng ta sẽ thấy rằng vấn đề không được đặt ra dưới 
dạng đối nghịch mà là bổ túc lẫn nhau. Con người là một hữu thể cô tịch và cộng đoàn, cần đến 
sự cô tịch và mối tương quan để tìm thấy mình và tìm thấy Thiên Chúa. 
 
Một nhà văn như St. Exupéry đã hiểu rõ điều đó, vì ông đã ca tụng tình bạn trong tác phẩm 
Terre des Hommes (Vùng đất con người), và biểu dương sự cô tịch trong tác phẩm “Thành trì”. 
Và Cha De Foucauld, mất hút trong sa mạc, vẫn xem mình là “Người anh em của mọi người!”. 
 
Chắc hẳn chúng ta cũng sẽ thấy rằng sự cô tịch cũng như đời sống tương quan, có những ảo 
ảnh và cạm bẫy riêng. Nhưng sự hàm hồ luôn khởi sự từ con người. Chúng ta sẽ khám phá ra 
rằng: rốt cuộc, thì: tiêu chuẩn duy nhất để phân đỊnh vẫn mãi mãi là phẩm chất của tình yêu. 
Các quan hệ cũng như sự cô tịch là để phục vụ cho con người, và cho con người biết học tập 
yêu thương. “Tình yêu và bác ái hiện diện ở đâu, thì Thiên Chúa hiện diện ở đấy!”. 

 
Hai con đường, đường cô tịch và đường tương quan, chỉ có thể đi vượt qua giới hạn nội tại của 
mình khi đón nhận sự Viên Mãn của Chúa. 
 
Đối với một tín hữu, sự cô tịch tiên vàn không phải là một nơi; mà là một phẩm chất của cõi 
lòng. Và sự cô tịch không bao giờ là cô lập, hay thoát ly, hay chạy trốn, mà là một sự chú tâm 



mới; đối với một Đấng Hiện Diện đang cư ngụ cả trong sự cô tịch của sa mạc, lẫn trong các 
tương quan giữa người với người.” (lại cũng trích và dịch từ tập sách “Những Nẻo Đường Thinh 
Lặng” của Michel Hubault) 

 
Với người nhà Đạo, mà lại là Đạo Chúa, thì cô đơn, cô tịch và ồn ào là như thế. Còn, với người đời mà 
lại là thi-nhân, nhạc sĩ, thì lặng thinh/cô-tịch lại sẽ được diễn tả bằng ngôn-ngữ thi-ca nhiều nghĩa như 
lời ca được hát tiếp ở bên dưới: 
“Em không nghe rừng thu 
Lá thu kêu xào xạc 
Con nai vàng ngơ ngác 
Đạp trên lá vàng khô?” 
(Phạm Duy/Lưu Trọn Lư – bđd) 
 
Chuyện lặng thinh ở đời còn được diễn nghĩa bằng nhiều cách thức. Có một cách rất lạ kỳ, và ít ai dám 
nói hoặc kể , rất như sau: 
 

“Về nhà thơ Anh John Milton, hôm ấy Giáo sư hỏi cả lớp: 
- Ai có thể nêu hai sự kiện lớn trong cuộc đời của nhà thơ Anh John Milton? 
Một nam sinh viên nhanh nhẩu phát biểu: 
- Sau khi kết hôn, nhà thơ viết tác phẩm "Thiên đường đã mất".  Đến khi vợ ông mất, ông viết tác phẩm 
"Thiên đường trở lại". 
 
Tương-tự như vậy, còn có truyện kể nhẹ nhưng rất thật như sau:  
“Nhân dịp nhạc sĩ Từ Công Phụng đến Melbourne trình diễn chương trình ca nhạc “50 năm Tình ca - 
một lần nhìn lại”.  Có một người đã hỏi:  
- Hình như nhạc sĩ Từ Công Phụng đã từ chối không chịu làm suôi với cố nhạc sĩ Trần Thiện 
Thanh phải không?? 
Từ công Phụng mỉm cười rồi gật đầu. Nhạc sĩ cho biết lý do là vì con trai của nhạc sĩ Từ Công Phụng 
tên Từ Công Nghĩa, còn con gái của cố nhạc sĩ Trần thiện Thanh tên Trần thị Trang.  Do đó khi đăng 
báo chúc mừng sẽ viết như sau: 
Chúc mừng hai họ TỪ - TRẦN 
và  
Chúc hai cháu NGHĨA - TRANG 
Trăm Năm Hạnh Phúc… 
Như vậy chắc không ổn rồi.  Có mời thì cũng chẳng ma nào dám đi đám cưới!!” 
 
Theo giới khoa bảng ở nhà Đạo, thì “Lặng thinh” trong lịch sử Đạo Chúa là chuyện rất quan-trọng như 
Gs Diarmaid MacCulloch từng tâm tình như sau: 
 
“Lặng thinh là thành-phần sống còn đã từng biến mất trong lịch-sử; bởi thế nên ta không có đủ lợi khí 
để tạo ý-nghĩa cho những gì mình biết và cũng không có chứng cớ nhãn-tiền cho những gì mình sở-
đắc... 
 
Hiện nay, đang có thứ văn-chương chữ nghĩa rất đáng kể của đạo-giáo nói về lặng thinh. Tôi tiếp cận 
đề-tài này từ một đời bỏ ra để giảng dạy và kiếm tìm lịch-sử đồng thời cũng nhờ vào tình huống đối đầu 
giáp mặt mang nhiều kết-quả đầy hoa trái với Giáo hội và đời sống tín-hữu Đức Kitô. Các mẫu mã, mô-
hình của đạo-giáo là những sự việc xảy đến trong khung/mành của xã-hội loài người mà ta truy-tầm 
được và chúng là trung-tâm của cuộc sống đầy doanh thương, tính toán. Ngang qua nghề-nghiệp 
mang tính sử-học của riêng mình, tôi đã có được kinh-nghiệm bản thân biết rõ tầm quan-trọng của lặng 
thinh trong mọi sự-kiện cuộc sống của con người… 
 
Tôi lại may mắn có cơ hội đối đầu với nhiều thách-thức trong cuộc sống ngay từ tuổi chớm trưởng-
thành, nên có nhiều dịp thuận để vui hưởng cuộc sống như mình hằng mong ước. và nhờ thế mới có 
được cuộc đời khá ổn-định. Kinh-nghiệm sống trong đời đầy huyên náo đã dạy tôi biết tỉnh táo trước 
những mờ-ám nơi ý-nghĩa của nhiều văn bản, cùng ánh mờ nhạt nơi ý-nghĩa khác biệt nơi hành-xử của 
những người sống quanh tôi. Và rồi, tôi cũng tự chỉnh sửa phù hợp để nghe được tiếng lặng thinh và 
nhờ đó tìm ra chìa khóa cần-thiết để hiểu biết nhiều tình huống khác nhau trong đời mình… 
 
Kinh-nghiệm bản thân nguyên khởi đã dẫn tôi đối đầu với lặng thinh trong đạo trước nhất là như một 
tránh né thoát khỏi mọi ràng buộc của sự thật. Đúng thế. Kinh-nghiệm đã dạy tôi biết nhận thức và vui 
hưởng sự thật cho thấy lặng thinh có thể mang dáng dấp tích cực cũng như tiêu-cực. Dù trên bình-diện 



trần-tục của cuộc sống con người, vẫn có những lời nói dối trắng trợn và nhiều sự việc không được nói 
ra bởi lẽ có những điều mình không nên nói. Nhưng, nhiều hơn thế, cuốn sách tôi viết đây có đầu đề là: 
“Lặng thinh: lịch-sử của Đạo Chúa”, sẽ đặt ra rất nhiều điều về lặng thinh với các biện-luận khác nhau, 
nhưng rất tích cực.  
 
Tóm lại, niềm tin ở Đạo Chúa đặt nền-tảng trên một khẳng-định quyết bảo rằng ta có nhiều thông hiểu 
về ý-nghĩa của lặng thinh hơn là chỉ mỗi sự giao-dịch/tương-tác giữa con người với con người, hoặc 
tương-tác giữa con người với xã-hội hoặc bối cảnh phủ trùm chung quanh họ. Dù tôi và nhiều bạn đạo 
của tôi có tin vào Thiên Chúa hay không, dù kinh nghiệm của con người nhỏ bé hoặc nghèo nàn cách 
mấy đi nữa, thì ta vẫn nên đối xử với khẳng định của người tin tưởng về sự hiện-hữu của Thiên-Chúa , 
và vai trò của bất cứ sử-gia nào tìm hiểu về đạo-giáo cũng vẫn là các nỗ-lực trong quá khứ tạo thiện-
cảm và sự thông hiểu niềm tin ấy.  
 
Và nhiều người sẽ thấy được rằng “lặng thinh” đã và vẫn còn nằm ngay bên trong trọng-tâm kinh-
nghiệm về đạo-giáo và tất cả mọi người rồi cũng mong khẳng-định rằng họ đều đã tạo hiệu-quả và 
ảnh-hưởng sâu sắc lên lịch-sử của Đạo Chúa.”  (X. Gs Diarmaid  MacCulloch, Silence, A Christian 
History, nxb Penguin 2014 tr. 2-5) 
 
Và, đấng thánh hiền nhà Đạo khi xưa lại cũng lên tiếng về sự lăng thinh, mà rằng: 
“Khi Con Chiên mở ấn thứ bảy,  
thì cả bầu trời thinh lặng chừng nửa giờ... 
Rồi tôi thấy bảy thiên thần  
đứng chầu trước nhan Thiên Chúa…” 
(Khải Huyền 8: 1) 
 
Và ở đoạn khác, cũng thấy nói: 
“Ý muốn của Thiên Chúa là  
anh chị em hãy làm điều thiện  
khiến những kẻ vô tri ngu xuẩn phải thinh lặng.16  
Anh chị em hãy hành động như những người tự do,  
không phải như những người lấy sự tự do làm màn che sự gian ác,  
nhưng như những tôi tớ của Thiên Chúa.” 
(1Phêrô 2: 15) 
 
Thành ra, muốn xử sự như người tự-do-con-cái-Chúa, có lẽ điều quan trọng hơn cả bao giờ cũng là 
“Hãy lặng thinh như tình đã thuận”. Thuận thảo với Chúa, với nhau và với chính mình. Đó chính là điều 
lành, tốt đẹp chỉ người lành thánh mới biết tuân thủ. 
 
Để minh họa chuyện này, cũng nên đi vào vùng trời gồm toàn những câu truyện để kể cho nhau nghe 
hầu mỗi người và mọi người có thể thụ-hưởng giây phút thư giãn, “lặng thinh”, như sau: 
 
“Ngày xưa tôi có xem một phim với tựa đề tiếng Anh là “Into the Great Silence.” (tức: Vào với lặng thinh 
lớn lao”.  Đây là phim tài liệu nói về đời sống trong tu viện cổ Grande Chartreuse trên vùng núi Alps ở 
Pháp.  Cuốn phim quay lại các sinh hoạt hằng ngày của các tu sĩ dòng kín Carthusian trong thinh lặng. 
 
Người đạo diễn của cuốn phim đã phải sống trong tu-viện suốt nửa năm, và chỉ quay phim bằng ánh 
sáng thiên nhiên.  Và để tránh gây ảnh hưởng đến đời sống thinh lặng của tu sĩ, ông không được phép 
tiếp xúc hoặc nói chuyện với bất cứ ai trong tu viện, và không được mang theo người nào khác vào làm 
phim với ông. 
 
Dĩ nhiên là, sự lặng thinh trong tu viện không phải hoàn toàn tuyệt đối.  Cũng có lúc các tu sĩ nói 
chuyện và phát biểu, như trong lễ hoặc khi sinh hoạt này khác, hay vào cuối tuần khi đi dạo bên 
ngoài.  Nhưng cốt-thiết của thực tập vẫn đặt nền tảng vào sự lặng thinh. 
 
Cuốn phim nói đây, mở đầu bằng cảnh mùa đông, khi toàn vùng núi Alps và tu viện phủ đầy tuyết 
trắng, vạn vật chừng như đông đá.  Giữa thinh lặng, ngồi trong tu-viện nhìn ra khung cửa, ta như nghe 
được âm vang của bông tuyết rơi xuống đất.  Trong lặng thinh, ta còn cảm nhận được sự hiện-diện của 
những chuyện tầm thường vây quanh mình, cách sâu sắc.  Thời gian từ từ xoay quanh không gian, 
tiếng cây cỏ chuyển mùa và giọt nước đá tan trên cỏ, những áng mây tuôn trôi ngang đầu, bầu trời về 
khuya làm vụn vỡ trăng sao, tất cả đều vận hành tự nhiên trong thế giới lặng yên. 
 



Điều ta cần nghe ngóng là lắng nghe chính mình. Cuộc sống hằng ngày của ta, so với phim, là một thế 
giới hoàn toàn khác lạ.  Những bận rộn chung quanh đều khiến ta không có giờ để ngồi yên, và thật sự 
tiếp xúc với những gì đang hiện diện. 
Trên đường đi, chắc bạn chẳng bao giờ nghe được âm thanh của chiếc lá rơi rụng, hoặc đêm khuya tạt 
ngang cửa sổ chợt dừng lại nhìn sân trước nhà tràn ngập ánh trăng...  Thật ra, trong cuộc sống ngày, 
ta ít có cơ hội để sống với lặng thinh, mà theo tôi dù có đi nữa, ta có khả năng tiếp xúc được chúng 
khôăng? 
 
Tôi có người quen kể rằng: có lần anh đi ăn trưa với một người bạn.  Anh chọn một quán ăn nhỏ thật 
vắng vẻ để hai người có dịp trò chuyện.  Trong tiệm vắng, chỉ những âm thanh hỗn tạp bình thường 
của chén/dĩa xục xạo trong nhà bếp, tiếng máy tính tiền và tiếng thực khách nói chuyện ở bàn bên, 
hoặc tiếng nhạc nhẹ êm, vv…  Bất chợt, mọi đèn đóm trong phòng ăn bị cúp!  Không gian như dừng 
đứng, căn phòng trở nên im ắng cách lạ kỳ.  Anh bạn tôi cho biết sự thinh lặng đây bất chợt thật khó 
chịu làm anh đinh tai nhức óc.  
 
Nhưng giây phút nói ở đây khiến anh chợt dừng lại trong phút chốc và ý thức rằng, mọi ồn ào náo nhiệt 
trong cuộc sống giúp ta tạm khỏa lấp khoảng trống trong chính con người mình.  Có lẽ vì thế mà người 
ta lại tìm cách trốn tránh thinh lặng để khỏi phải đối diện với sự trống vắng ở trong ta… 
 
Tôi nhớ một đoạn trong phim, trình chiếu cảnh trí cuối tuần ở bên ngoài, mọi người cùng ngồi với nhau 
bàn thảo về nghi thức xảy ra trong buổi lễ ban sáng.  Một tu sĩ phát biểu: “Không phải mục đích của 
hoạt động tiêu biểu là để ta tìm ra ý-nghĩa của mọi thứ, nhưng chính ta mới là người cần được tìm 
hiểu.” Thật ra, mọi hình thức lễ lạy chỉ cốt giúp ta quay về lại và nhận ra được chính mình, mà 
thôi.  Các tu sĩ, không hề vấn-nạn về lặng thinh, nhưng chính sự thinh lặng đặt câu hỏi cho ta và mọi 
người. 
 
Và bạn cũng như tôi, chớ nghĩ rằng lặng thinh không có nghĩa là ta chẳng làm gì hết, nhưng khi ta có 
được lặng thinh vây quanh, chắc chắn sẽ tiếp xúc được các yếu tố nhiệm mầu tự nhiên đang hiện-diện 
quanh ta với cái nhìn sâu sắc. Vẫn cứ là nhiệm mầu. Nhưng mầu nhiệm không mang ý-nghĩa chứng-tỏ 
mọi việc sẽ xảy đến theo ý mình, nhưng vẫn có nghĩa vì nó trong sáng tự nhiên.  Có thể đối với ta, trời 
xanh mây trắng chính là mầu nhiệm; nhưng với người khác, có thể đời họ đang cần ngày mưa tươi mát, 
dễ chịu.  Buổi sáng bước ra ngoài, trong làn nắng ấm, tâm thân của ta ra vui khỏe; hoặc, vào lúc xế, khi 
ta âm thầm lê bước đôi chân từ sở làm, tâm ta đầy lo lắng, mệt mỏi.  Phài chăng, hai giây phút ấy thật 
sự nhiệm mầu giống như nhau? 
 
Tôi nhớ có vị thiền sư nọ thường ca ngợi cái phút giây hiện tại đầy nhiệm mầu.  Lại có thiền-sinh kia 
cho biết: giây phút này, anh đang gặp nhiều khó khăn, đau khổ. Đời sống con người đâu có gì là nhiệm 
mầu?  Vị thiền sư nghe thế bèn đáp: cuộc sống con người tuy có lúc khó khăn, không mảy may dễ 
chịu, nhưng vẫn là mầu nhiệm! 
 
Nhiệm mầu, là vì ta vẫn có điều kiện để tiếp xúc được thực tại, và thấy được những gì thật sự đang xảy 
ra, hầu buông bỏ mọi vướng mắc của mình thấy sự vận hành của pháp, biết được sự hiện-diện của tuệ 
giác và tình thương ở quanh ta. Tất cả những điều ấy, chỉ có thể như thế trong giây phút hiện-tại mà 
thôi! 
 
Thênh thang như bầu trời. Hạnh phúc không là sự việc xảy ra theo ý muốn của ai khác, mà do thái độ 
buông xả của ta, mà thôi.  Trong tu-luyện, con người sẽ học được bài học về hạnh phúc. Và, người đạt 
được như thế vẫn thấy chuyện ấy xảy ra bất kể tình-huống xảy ra ở bên ngoài, dù trời  mưa gió hoặc 
nắng ấm. Mong sao mọi sự trong tôi và bạn không mang tính thù nghịch, nhưng vẫn yên ổn, lặng thinh 
và hạnh phúc. Hãy buông bỏ mọi khổ đau không cần thiết, bởi trong ta tất cả đều an vui, hạnh phúc, 
nhẹ nhàng.  Mỗi giây mỗi phút mặc-niệm đều như mũi tên buông thả, bay vào bầu trời cao rộng, nơi 
nào nó đến cũng là mục đích.  Bởi, trong thinh lặng, mọi sự đều trong sáng và tự nhiên.” (trích dẫn đôi 
giòng mặc-niệm từ điện-thư do bạn bè gửi, để suy-tư). 
 
Suy tư, mặc niệm lại vẫn là điều-kiện của lặng thinh là tình đã thuận, trong phúc hạnh cuộc đời, của 
con người. 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Và những nghĩ suy mọn hèn  
vào ngày êm ả 
và tươi mát. 



28 .“Ðau! Từ đáy trái tim ta buồn đau!” 

Ðau! Suốt bấy lâu, ta vẫn đau, vẫn mang u sầu! 
Nhìn nắng hắt hiu, ôi nắng yêu, theo nhau khoe mầu 

Bay trên trời cao nắng chiếu.” 
(Nhạc “Mal” của Christophe /Lời Việt: Phạm Duy – Đau Từ Đáy Trái Tim) 

 
(Thư Rôma 5: 3-5) 
Ối chà là cơn đau! Suốt từ “đáy trái tim” lên tận chốn “trời cao nắng chiếu”, vẫn cứ “u sầu nhìn nắng hắt 
hiu…” Thế nghĩa là, cơn đau đây vẫn nối kết đất với trời, với cả tình người nào đó đã “xa ta” và 
“thương ta” như lời thơ/ý nhạc còn diễn tả, ở bên dưới: 
 
“Ta vẫn thương ta vì nhớ mãi một tên người xa  
ta thương ta  
vì xót xa em trong áo hoa khiến ta hững hờ,  
vì nhớ tiếng ca em ôm ấp ta  
đêm dạ hội ngọc ngà,  
câu ca làm rung nỗi nhớ.” 
(Christophe/Phạm Duy – bđd) 
 
Quả là như thế. Cơn đau đây, còn kết hợp cả với “sóng biếc”, “biển xanh”, “mây bay”, “nắng yêu theo 
nhau khoe màu”, vì “ta vẫn thương ta” nên vẫn còn nhớ mãi tên người đến độ cứ hát rằng:  
  
“Đau bằng sóng biếc cao nơi biển xanh.  
Đau với áng mây bay bay vút mau.  
Khiến ta ưu sầu nhìn nắng hắt hiu ôi nắng yêu,  
theo nhau khoe màu bay trên trời cao nắng chiếu.  
ta vẫn thương ta vì nhớ mãi một tên  
người xa ta thương ta vì xót xa em trong áo hoa  
khiến ta hững hờ vì nhớ tiếng ca em ôm ấp ta  
đêm dạ hội ngọc ngà câu ca làm rung nỗi nhớ.” 
(Christophe/Phạm Duy – bđd) 
 
Vâng. Có thể là như thế. Thế nhưng, bạn hát như thế có thể mang dụng ý bảo rằng: niềm đau/nỗi nhớ 
xuất tự “đáy trái tim ta buồn đau”, “suốt bấy lâu”, từ canh thâu cho đến khi nắng chiếu, vẫn mang u sầu, 
niềm đau không dứt. 
 
Đó là cơn đau vì thương yêu/nỗi nhớ, ở đời người. Còn, ở nhà Đạo, lại cũng thấy niềm đau đớn/nỗi 
thống khổ khi con người bớt đi tình-tự nối kết sống với nhau như dân con cùng nhà, lâu nay được 
giáo-huấn/dẫn-dụ cả những điều cao-siêu/nhiệm-màu mà người đi Đạo không còn biết đến như lời 
trình-bày, ở bên dưới: 
 
“hậu-quả khó tránh khi con người chỉ biết đến những gì là đời sống xã-hội, kinh-tế và chính-trị, thôi. Thế 
nhưng, theo ba nhà đạo-đức thuộc giáo-phái Presbyterian, và hai linh mục Công-giáo người Ý-Đại-Lợi, 
thì việc phàm-tục-hóa Châu Âu còn mang nhiều lý-do khác nữa. 
 
Giáng sinh rồi, vị mục-sư nói ở trên là Mục sư hồi hưu Ts Derek Browning, một điều-hợp-viên trong 
Đạo thuộc Giáo-hội Tô-Cách-Lan vừa chuyển một thông-điệp thú-nhận rằng ông cũng có những giờ 
phút đen tối lại cứ tự hỏi lòng mình những câu như: thế-giới này, giả như không có Đức Giêsu, có lẽ tốt 
hơn không?  
 
Và, trong chiều hướng suy tư như thế, Lm Fredo Olivero thuộc Giáo xứ San Rocco di Torino ở Turinô, 
nước Ý cũng thế.  
 
Giáng Sinh vừa qua, linh mục Don Fredo đã dùng câu ca điệu nhạc hát tiếng Ý ngọt ngào qua bản 
Dolce sentire thay cho Kinh Tin Kính, khi ông hỏi: Quí vị có biết tại sao tôi không còn xướng/hát Kinh 
Tin Kính nữa không? Lý do đơn giản, là bởi vì: tôi nay không còn tin vào những điều ghi trong Kinh đó 
sau nhiều năm hiểu nghiên-cứu và hiểu rằng: có cái gì đó ta không tài nào hiểu nổi và không thể chấp-
nhận được. Thành thử, hãy hát thứ gì đó nói lên chuyện cần thiết trong đời mình, thôi… 
 
Điều này còn có nghĩa, đấng bậc nhà mình lại cũng đính kèm cả việc tuyên xưng niềm tin chủ ý bảo 
rằng: Đức Giêsu là Đức Chúa và là Đấng Cứu Thế. Cũng trong chiều-hướng đó, lại cũng có một linh-



mục khác thuộc Giáo-xứ Piedmontese là Lm Paolo Farinella đã công-bố trên báo viết tiếng Ý là “La 
Republica” là chính ông đã thôi không còn làm lễ mừng kính Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa rơi vào ngày 
Tết Tây mồng Một tháng Giêng mỗi năm và cả lễ Hiển Linh mồng 6 tháng Giêng nữa. 
 
Tại sao thế? Ông nói: lý do là vì ngày nay Giáng Sinh “chỉ còn là truyển cổ tích với những hoạt-cảnh 
Chúa Hài Đồng nằm giơ tay giơ chân bên cạnh lũ mục đồng thổi sáo hát ru “à ơi” này nọ do đám tài 
phiệt Tây Phương đặt ra cho giới tiêu-thụ hàng hóa, bỗng chốc biến toàn bộ Đạo Chúa thành một đạo-
giáo trần-tục, những bán buôn. Vì thế nên, với linh-mục này, nay đến lúc ta phải dừng lại với mấy trò 
chơi trơ trẽn ấy, 
 
Nhìn lại lịch sử, ta thấy có ba giai-đoạn minh-họa điểm nhấn khiến tăng tiến-trình phàm-tục-hóa lễ lạy, 
không chỉ xảy ra ở trời Tây bên Châu Âu mà thôi, như cái-gọi-là Hắc-tử (tức cái chết đen tuyền). Việc 
phàm-tục-hóa tâm/can người Đạo Chúa cách triệt-để đã biến bán-lục-địa này trở-thành chốn khô cằn 
đầy chết chóc trên trái đất, ít ra cũng tạo cho các vị mục-tử nói trên buông/bỏ Tin Mừng làm đề-tài thần-
học và chính-trị đính kèm hậu quả là làm mất đi niềm tin chân-chính như vẫn thấy qua việc thị-thành-
hóa thế-giới, hoặc việc giáo-dục tập-thể và cách mạng kỹ-nghệ dựa trên sự hiểu-biết của chính mình 
về bán lục-địa phương Tây này. 
 
Giả như Tin Mừng lâu nay không được giảng rao theo cách thuyết-phục mọi người (tức bảo rằng: con 
người luôn cần được cứu rỗi) và Đức Giêsu là Đấng Cứu chuộc đã giải-thoát chúng ta để ta đi vào cuộc 
sống rất tràn đầy của nhân loại và tạo cho ta sự sống vĩnh-cửu, thì cũng chẳng ai biết mà tin vào Phúc 
Âm. 
 
Giả như các vị mục-tử giảng rao Tin Mừng lại đầm mình trong dấu chỉ của đặc-trưng “nhưng-không”  
Qua việc thăng-tiến những gì tồi-tệ của “cái chết màu đen tuyền” như ảnh-hưởng mạnh-mẽ của Đạo 
Chúa tạo lên trên lịch-sử thế-giới gồm toàn các cuộc Thập-tự-chinh và/hoặc tàn-sát cắt cổ người Tây-
Ban-Nha như hồi nào, thì tại sao không một ai chịu đi nhà thờ địa phương mình mà nghe những lời 
liệu-pháp đầy thuốc giảm đau để rồi cứ bảo là tôi vẫn khỏe và anh/chị cũng khỏe như thế mãi. 
 
Giả như các mục-tử giảng rao Tin Mừng lại cứ thách-thức mọi người qua sự việc thế-gian bóp méo Tin 
Mừng không phải bằng chính sự thật của Tin Mừng, nhưng lại ngã nhào vào các sáo-ngữ rập khuôn 
giả danh mình theo thuyết Mác-xít, thử hỏi có ai đó lại cứ cho rằng nhà thờ vắng vẻ ít người đi là do 
như thế không? 
 
Sự thật là Đạo Chúa đang “dẫy chết” ở trời Âu. Thật ra, có rất nhiều lý-do dẫn đến tình-trạng này, trong 
đó có cả sự đồng lõa/tiếp tay từ người của nhà thờ cứ là ngập/lụt đầm mình trong cái xấu xa của ý-
thức-hệ đã đưa toàn-bộ thế-giới ở giữa thế kỷ thứ 20 đi vào lò sát sinh, thôi. 
 
Thế nhưng, Tin Mừng vẫn có uy-lực của nó và những người tin và giảng rao điều đó một cách đầy 
thuyết-phục đến độ họ có thể biến-đổi và làm cho cuộc sống thêm quí giá, cao cả, những vị như thế có 
còn muốn nghe điều gì không. 
 
Thật ra thì, thế giới sau thời cận-đại vẫn tự hủy chính mình thành nhiều hình-thức phi-lý lạ lùng hơn 
nhiều, như việc tẩy rửa, giải-thoát sự thật của Tin và tầm nhìn của cuộc sống thấy rất rõ ở Bài Giảng 
Trên Núi coi đó như một đề-nghị thật hấp-dẫn. 
 
Thế nhưng, đề-nghị này phải được thực hiện. Nhưng không do người của nhà thờ tức những người  
vẫn long trọng tự nhủ một cách lớn tiếng xem thế-giới với thế-gian không thể khá hơn mà không có  
sự hiện-diện của Đức Giêsu, hoặc những vị thay thế chất ngọt của đường/mật vào  Kinh Tin  Kính,  
hoặc đưa chúng dân vào cơn thịnh-nộ hơn là cứ tiếp tục cử hành Tiệc thánh. Chính đó mới là vấn đề 
của thế-giới đạo-đức hôm nay.” (X. George Weigel, “When Gospel Shepherds surrender”, The  
Catholic Weekly 25/02/2018 mục The Catholic Difference, tr.39)       
 
Nói tóm lại, niềm “Đau, từ đáy trái tim ta buồn đau…” đối với Đạo-giáo của ta hôm nay, là như thế. Như 
thế, tức: ngày nay ai cũng biết rằng người dân đi Đạo, nhất là ở trời Tây, đã “bỏ của chạy lấy người”, 
chứ không còn tin tưởng vào đạo của mình từng có thói quen tuân-giữ hằng từ thế-kỷ này qua thế-kỷ 
khác, không nao-núng.   
 
Nói cho cùng, thì nỗi-niềm gọi-là  “Đau từ đáy trái tim” ấy, vẫn tồn-tại nơi con người, vào mọi lúc. Cả 
những lúc, tưởng chừng mọi chuyện trong nhà/ngoài ngõ vẫn cứ êm ả một trời hoa. Nhưng, nay không 



ngờ rằng đã có đổi thay tận gốc rễ. Thành, nghệ-sĩ ở trên đã có linh-tính hát lên những giòng nhạc rất 
đau-thương, về kinh-nghiệm Đạo/đời bằng lời hát như sau:              
 
“Đau! từ đáy trái tim ta buồn đau.  
Đau! từ suốt bấy lâu ta vẫn đau.  
Vẫn mang ưu sầu nhìn nắng hắt hiu ôi nắng yêu.  
theo nhau khoe màu bay trên trời cao nắng chiếu.  
Đau từ đáy trái tim ta buồn đau.  
Đau từ suốt bấy lâu ta vẫn đau.  
Vẫn mang u sầu nhìn nắng hắt hiu ôi nắng yêu.  
theo nhau khoe màu bay trên trời cao nắng chiếu.  
ta vẫn thương ta vì nhớ mãi một tên người xa.  
ta thương ta vì xót xa em trong áo hoa.  
khiến ta hững hờ vì nhớ tiếng ca.  
em ôm ấp ta đêm dạ hội ngọc ngà.  
câu ca làm rung nỗi nhớ.  
 
Đau! bằng sóng biếc cao nơi biển xanh.  
Đau! với áng mây bay bay vút mau.  
Khiến ta ưu sầu nhìn nắng hắt hiu.  
ôi nắng yêu theo nhau khoe màu.  
bay trên trời cao nắng chiếu.  
ta vẫn thương ta vì nhớ mãi một tên.  
người xa ta thương ta vì xót xa.  
em trong áo hoa khiến ta hững hờ.  
vì nhớ tiếng ca em ôm ấp ta.  
đêm dạ hội ngọc ngà câu ca làm rung nỗi nhớ.”  
(Christophe/Phạm Duy – bđd) 
 
Nói cho cùng kỳ lý, thì: có đau không, vẫn là nỗi niềm của một người hoặc nhiều từng tiếc nuối những 
tháng ngày lành-lặn, rất phúc-hạnh ở đời thường cũng dễ thấy.  
 
Nói cho ngay, thì: có đau hay không, lại sẽ là nỗi và niềm của nhiều người, cả nhà Đạo lẫn đời thường 
vẫn thấy lạo sạo một niềm riêng hiếm quí, mãi hôm nay. 
 
Đau hay không, vẫn là cuộc đời người. Sống vui, sống thọ, sống hạnh phuc, bất chấp mọi đớn đau, bất 
ưng hoặc những trái khoái của đời người vẫn là lập trường của nhiều người vẫn hiên ngang sống, hệt 
như câu truyện được trình kể ở bên dưới: 
 
“Có người nói rằng nếu cuộc đời là một đoạn thẳng thì thời thơ ấu và lúc về già là hai điểm nút của 
đoạn thẳng ấy.  
 
Còn tôi thì lại nghĩ cuộc đời giống như một vòng tròn, người ta bắt đầu tại một điểm, đi loanh quanh 
trong những năm tháng đầy gập ghềnh và sóng gió, cuối cùng lại trở về nơi đã sinh ra. 
 
Có một ngày, tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người phụ nữ khi họ thấy một cụ già 
chống gậy bước qua: 
 
“Cha bà năm nay nhiêu tuổi rồi?” 
“75 rồi”, người phụ nữ còn lại đáp. 
“Cái gì? Cha bà 5 tuổi thì có, chứ 75 tuổi gì, giờ mà ông ấy còn tập đi kìa!”. 
Tôi nhớ mẹ thường hay nói rằng người già và trẻ nhỏ giống nhau, cùng đơn giản, cần sự chăm sóc và 
thương yêu. Vậy nên chăm sóc người già cũng cần cẩn thận và thấu đáo như chăm nom trẻ nhỏ. 
Cha mẹ nào cũng đã từng “mang nặng đẻ đau”, vất vả, tần tảo chịu bao nhiêu khó nhọc nuôi những 
đứa con khôn lớn. Khi trưởng thành và lập gia đình chúng ta mới hiểu hết tấm lòng của cha mẹ mênh 
mông như trời biển. 
Cách chúng ta đối xử với cha mẹ sẽ là hình mẫu để những đứa con sau này chăm lo cho chúng ta. Vậy 
nên, tất cả đều là một vòng tuần hoàn, những gì chúng ta cho đi cũng chính là những điều chúng ta sẽ 
nhận lại trong tương lai. 
 



Cách đối xử với trẻ em và người già rèn luyện cho chúng ta bản tính kiên nhẫn, và là tấm gương để ta 
trong hiện tại nhận ra chính mình trong quá khứ và tương lai. Nếu trong một khoảnh khắc nào đó, 
chúng ta thiếu nhẫn nại và cảm thông với những đấng sinh thành, hãy nghĩ rằng những ngày cuối đời 
của chúng ta cũng sẽ phải trải qua cảm giác như thế, để tăng thêm phần nhẫn nhường và sự bao dung. 
 
Phật gia có một câu chuyện như thế này. Cặp vợ chồng nọ có một mẹ già yếu và một người con trai 
còn nhỏ. Vì gia cảnh khốn khó và mẹ già yếu ớt khó nuôi nên vợ chồng này đóng một chiếc xe đẩy 
người mẹ lên núi và để lại người mẹ này cùng chiếc xe trên núi để tự sinh, tự diệt. 
 
Đúng lúc, đứa bé trai bảo cha mẹ hãy đem chiếc xe đã đẩy người mẹ lên núi về cho cậu bé. Người vợ 
ngạc nhiên hỏi:“Chi vậy con?”.Đứa bé trả lời:“Để mai mốt khi cha mẹ già đi, con đẩy cha mẹ lên núi”. 
Thấy vậy, vợ chồng này hoảng hốt và tỏ vẻ hối hận nên bèn đẩy người mẹ về lo lắng, chăm sóc. Vì họ 
thấy được bản thân mình trong tương lai khi đứa trẻ lớn lên và họ già đi. 
 
Vạn vật trên thế giới này đều không nằm ngoài quy luật tuần hoàn. Trời có bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, 
Đông. Nước từ dòng chảy ngầm trong lòng đất trôi ra sông biển, bay hơi tích tụ trên những đám mây rồi 
lại trở về lòng đất khi mưa xuống. 
 
Con người từ hư vô mà đến, sống hết một kiếp người rồi lại đi vào hư vô. Hết thảy những chuyện đối 
nhân xử thế cũng không ngoại lệ, cho người điều gì thì sẽ nhận lại như thế. Khi trao tặng một món quà 
gì cũng là lúc chúng ta đang nhận lại, như một “cuộc giao dịch” có giá trị trong tương lai, ảnh hưởng tới 
hiện tại và phảng phất tinh thần của quá khứ. Nên đừng ngại ngần sống để cho đi… 
 
Tôi thường nghe câu chuyện về những đứa con từ khi sinh ra đã chứng kiến cảnh cha nát rượu, cha 
mẹ “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”, và những đứa trẻ ấy khi lớn lên cũng lại rơi vào cạm bẫy của 
những tệ nạn, của đầm lầy bất hạnh. 
 
Rồi những đại gia kiếm tiền bất chính, dùng nỗi đau và nước mắt của người khác để mang lại cho mình 
khối tài sản kếch xù, hả hê trong cái giàu có của mình nhưng lại ngồi bất lực trước sự phá phách của 
cậu quý tử. 
 
Tiền tài, danh vọng chỉ là vật ngoại thân nhưng người ta vì nó mà sẵn sàng đánh đổi cả lương tâm và 
đạo đức. Người đời có thể vì một chút lợi nhỏ mà bạc bẽo với thế nhân. Quy luật tuần hoàn của cuộc 
sống khiến những điều được – mất chỉ như gió thoảng. Nhưng con người thì vẫn cứ mãi u mê… 
 
Chỉ khi đến ngưỡng cuối của cuộc đời, khi chuẩn bị kết thúc một “vòng tròn”, người ta mới thấm thía 
nhận ra chẳng có sự “được” nào trên thế gian này là tuyệt đối hạnh phúc, và chẳng có sự “mất” nào chỉ 
có đau khổ ê chề. 
 
Có một tỉ phú, trước lúc lâm chung, mới chợt nhận ra đâu là ý nghĩa cuộc đời. Sau tất cả những hào 
quang danh vọng và đeo đuổi vật chất, ông nhận ra rằng, điều khiến ông hạnh phúc không nằm ở đâu 
trong những thứ ấy, mà chỉ đơn giản là mấy chữ: Nghỉ ngơi, cho đi và buông xuống. 
 
Và tôi cũng biết rằng có rất nhiều người cha lam lũ cả đời nặng gánh mưu sinh nuôi con khôn lớn, sau 
này hạnh phúc tròn đầy khi chứng kiến cảnh đứa con mình thành đạt làm rạng rỡ tổ tông. Đó là vì ông 
đã cho đi bằng cả trái tim mình. 
 
Chúng ta sinh ra từ cát bụi, rồi lại trở về với cát bụi, vậy nên đừng để bản thân ràng buộc bởi những 
điều vốn không thuộc về mình. Sống trên đời, hãy cứ chân thành, nhẫn nại và lương thiện với mọi 
người xung quanh. Gặp ai trong cuộc đời cũng là duyên số, người còn ở lại với ta thì hãy trân trọng và 
đối xử tốt đẹp, khi nhắm mắt xuôi tay chẳng ai còn nhận ra ai nữa, hà cớ gì cứ giữ mãi những mối bất 
bình trong tâm? 
 
Có những người phải sống đến hơn phân nửa quãng đời mình mới nhận ra cái vòng tuần hoàn thiêng 
liêng đáng quý này, để rồi lại tiếc nuối những năm tháng đeo đuổi những giá trị hữu hình. Vì cuộc đời là 
những vòng tuần hoàn đáng quý của sinh mệnh, không ai luôn được và cũng không ai luôn mất, nên 
hãy biết sống để cho đi…” (trích truyện kể được tung lên mạng rất nhiều lần để người đọc còn nhớ rõ 
mà ghi-nhận tận tâm can) 
 
Như thế đó, còn là nhận-định của bạn và tôi, ta cứ lữ-hành đó đây rồi sau này sẽ lại về với giòng chảy 
lời vàng của đấng thánh-hiền cũng cảm kích trong ghi-nhận về đời người như sau: 



 
“Chúng ta tự hào khi gặp gian truân, vì biết rằng:  
ai gặp gian truân thì quen chịu đựng;  
ai quen chịu đựng, thì được kể là người trung kiên;  
ai được công nhận là trung kiên, thì có quyền trông cậy.  
Trông cậy như thế, chúng ta sẽ không phải thất vọng,  
vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Ngài vào lòng chúng ta, 
nhờ Thánh Thần mà Ngài ban cho chúng ta.”  
(Thư Rôma 5: 3-5)  
 
Thế đó là “lời hay ý đẹp” vẫn được gửi đến cho ta và với bạn, để rồi ta vững chí mà sống cho tốt. 
 
Tốt cả đạo. Đẹp cả đời. Nơi con người. 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Vẫn cảm-nghiệm nhiều điều 
cũng vang dội một cơn đau 
“Từ đáy trái tim” 
như mọi người.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



29.“Chiều thơm, ru hồn người bồng bềnh”  
“Chiều không, im gọi người đợi mong  
Chiều trông cho mềm mây ươm nắng  

Nắng đợi chiều nắng say  
Nắng nhuộm chiều hây hây.” 

(Vũ Thành An – Bài Không Tên Số 8) 
 
(2 Thessalônikê 3: 3) 
Mùi thơm của buổi chiều vàng, cũng “ru hồn người bồng bềnh” được thế sao? Thế còn, các hiện-tượng 
ở đời lâu nay vẫn ru hồn người vào chốn phù du, khó thấy thì thế nào?  
 
Thế đó, là hiện-tượng của cái gọi là “fake news”, tức: tin dỏm, tin giả, hoặc tin ngụy-tạo toàn những 
chuyện nhảm-nhí trong đời người, rất chán ngán. Vừa qua, có một nhận định cũng “chán ngán” được 
diễn-tả bằng các ngôn-từ như sau:  
 

“Fake news” = tin giả, tin dỏm, tin đồn, tin nhảm, tin ngụy tạo… – đang bùng nổ trong kỷ nguyên 
thông tin không biên giới. Fake news đang như một đại dịch toàn cầu. Khi có thể ảnh hưởng cả 
cuộc bầu cử tổng thống thì vấn đề fake news không phải là chuyện nhỏ vô hại như bề ngoài 
nhảm nhí của nó… 
 
Vượt phạm vi gây nhiễu xã hội với những tin đồn mua vui vô thưởng vô phạt, “fake news” còn 

đang được sử dụng cho mục đích chính trị. Có thể nói đây là biến tướng mang tính xu hướng 

của thời đại thông tin nằm dưới những ngón tay lướt chạm màn hình.” 

Thế đấy, là những sự-kiện trải dài trong đời người, hệt như lời nghệ sĩ từng phát-biểu ở nhạc-bản 

được hát tiếp, sau đây: 

“Ngày đi qua vài lần buồn phiền.  
Người quen với cuộc tình đảo điên.  
Người quên một vòng tay ôm nhớ.  
Có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay.  
Vắng nhau một đêm, càng xa thêm nghìn trùng.  
Tiếc nhau một đêm, rồi mai thêm ngại ngùng.  
Mai sau rồi tiếc, những ngày còn ấu thơ.  
Lần tìm trong nụ hôn lời nguyện xưa mặn đắng.  
Về đâu, tâm hồn này bềnh bồng.  
Về đâu, thân này mòn mỏi không.  
Về sau và nhiều năm sau nữa.  
Có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay”. 
(Vũ Thành An – bđd) 

 
Hôm nay, ngồi buồn theo dõi những lời ca, tiếng hát của người nghệ sĩ đã “ru hồn” tôi, hồn người vào 
chốn miền rất nhung nhớ. Nhớ, cả khung trời kỷ niệm từng hằn in nơi ký-ức nhiều người, mãi đến hôm 
nay. 
 
Hôm nay và mai rày, vẫn còn đó niềm vui/nỗi buồn làm lung-lạc cả người nghe lẫn người hát, rất khủng 
khiếp. Mai ngày hoặc hôm nay, còn thấy mãi khung trời kỷ niệm miên man ấy. Cũng một “lũ kỷ niệm” từ 
đâu đó, giờ đây về “ru hồn người” chốn phù du xuyên suốt. Bềnh bồng, nhưng không nhiêu khê, khó tả. 
Hôm nay và mai ngày, người người sẽ còn ru như thế đến muôn đời, rất khôn nguôi. 
 
Hôm nay đây, lại đã thấy một thứ “ru hồn người” cũng khá “chuẩn” qua một số câu chuyện hoặc sự 
việc khiến lòng người tỉnh-táo với những lời từng được trích-dẫn như sau:  
 

“Ngày xưa, có nhóm 138 học giả đạo Hồi từ 43 nước trên thế giới có thư ngỏ gửi cộng đồng tín 
hữu Đức Kitô vốn đề cập và đề nghị đưa tình thương yêu vào vị trí ưu tiên cao nhất cho hai 
Đạo.  
 
Và, các vị đã đồng thuận ký thư trên để tỏ bày rằng tình thương yêu vẫn là và phải là mẫu-số-
chung cho sinh hoạt của hai Đạo. Mẫu-số-chung ấy, là nền tảng và mục tiêu để hai đạo đặt ra 
cho mình thực hiện. Mẫu-số-chung, là mẫu số rất chung về lòng mến Chúa và yêu người đồng 



loại, cả hai gộp lại làm một. Một mục tiêu, một điểm nhấn ngõ hầu ta phụng thờ chỉ một Chúa, 
thôi.  
 
Bởi, Ngài là Tình Yêu đích thật để ta biến nó thành hiện thực, với mọi người. Chính đó, là lòng 
mến mà tỏ ra với Chúa và với nhau để tôn vinh, kiến tạo cùng một chí hướng. Đức Chúa của 
Tình Yêu luôn đi bước trước trong sáng tạo và trao ban Tình Yêu cho ta theo cung cách cả hai 
Đạo đưa ra cho mọi người. Các học giả đạo Hồi ở trên lâu nay nới rộng vòng tay thân 
thương/hợp tác để cùng với cộng đoàn tín-hữu Chúa Kitô, coi đó như sáng kiến quả cảm, đặc 
biệt. 

      
Để phúc đáp, nhóm đối-tác bên Đạo là các học-giả từng đặt cơ-sở ở đại học Yale, Hoa Kỳ cũng 
nới rộng vòng tay yêu thương của Đạo, với người anh em bên đó. Nhưng, trước khi hồi đáp 
bằng động-thái thương yêu, các vị trong nhóm nói đây đã yêu cầu anh em đạo Hồi “hãy thứ tha 
các động-thái mà tiền-nhân mình xử sự trong quá-khứ. Các đấng bậc trên cũng xin cộng-đồng 
người Hồi và các vị trong tổ chức “Xót-Xa-Tình-Nên-Một” hãy thứ tha cho các lầm lỡ mà anh em 
bên Đạo Chúa mắc phạm.  
 
Điều mà tiền-nhân xưa từng sơ-xuất, người thời đó gọi là “Thánh chiến”, nay đổi lại bằng tên gọi 
rất mới và cũng rất thời thượng, đó là: “Chiến tranh chống khủng bố”, nhưng thực sự chỉ nhắm 
vào anh em Hồi giáo, mà thôi. Bằng việc này, các học-giả Đạo Chúa đã xưng thú lỗi lầm mình 
sai phạm với người anh em đạo Hồi và mong là những việc như thế sẽ không tái-diễn.  

       
Học-giả Đạo Chúa công-nhận rằng: ngay từ đầu, sự xung-đột giữa hai đạo, dù được gán cho 
cái tên nào thánh thiêng đi nữa, vẫn không mang tính đạo-giáo và hàm-ẩn tầm-kích chỉ biết 
chống/phá thương yêu, mà thôi. Và, các vị lại cũng công-nhận, rằng: vấn-đề gây ưu-tư, trăn trở 
ở nhiều thời, đã tạo ảnh hưởng xấu lên phân nửa số dân trên thế giới. Và, các ngài lại khẳng 
định: việc này ảnh-hưởng không ít lên viễn-tượng hoà-bình và công-chính, cho thế-giới. 

 
Từ đó, các học giả nói trên đã dùng mẫu-số-chung “yêu thương” với lời lẽ làm nền cho mọi 
hành-xử để các vị không còn đặt nặng tính cá-biệt giữa hai đạo, mà chỉ tập-trung lên mấu-số 
chung căn-bản của Đạo. Bởi, cuối cùng thì: trọng-tâm của mọi nhóm/hội đoàn-thể vẫn nhắm 
vào tình thương yêu trải dài với mọi người. Thương yêu, là lòng kính-sợ Chúa, mến mộ Đạo và 
cảm thông với hết mọi người bằng mẫu-số-chung của hai đạo.  

 
Thương yêu, là lòng sủng-mộ ta có với Chúa và với người đồng-loại, bất kể người đó là ai? 
Theo tôn giáo nào? Về điểm này, hai nhóm trên đều cố lướt thắng hết mọi sự, ngõ hầu đạt cùng 
đích là cảm-thông/yêu thương, xoá bỏ mọi khác biệt dễ gây hận thù.  
 
Nhóm anh em đạo Hồi cũng nói đến tình thương yêu từ Đấng Thánh Vô Giới Hạn luôn xót 
thương mọi người. Trong khi Đạo Chúa, dưới tầm nhìn của người Do thái giáo, cũng nói nhiều 
về Thiên-Chúa-là-Tình-Yêu, Đấng làm cho mặt trời toả sáng trên mọi thứ tốt/xấu. Ngài là Đấng 
khiến cho mưa rơi trên đầu người công-chính cũng như những kẻ bất-lương, chia rẽ. Mưa vẫn 
rơi, cho thế giới đạo Hồi và Đạo Chúa, suốt mọi thời. 

 
Hai bên đã tôn trọng nhau qua kinh-nghiệm về Thiên-Chúa-Đầy-Lòng-Yêu-Thương đã đi bước 
trước trong việc thương yêu loài người, dù người đó là nam hay nữ, già hay trẻ, Công giáo hay 
đạo Hồi. Không thể nói: mình tin Thiên-Chúa-Là-Tình-Yêu cho đến khi nào mình nhận ra rằng: 
mọi người đều đã xích gần nhau bằng tình thương-yêu Ngài ban tặng ta, cùng một kiểu. Điều 
này sẽ cải biến ý-tưởng về “người đồng loại”. Ta thương yêu người đồng-loại như Chúa dạy 
rằng: tất cả phải nên một, gom gộp lại. Không thể nói là mình thật sự tin vào Chúa mà lại không 
ưa thích những gì mà đồng-loại mình mong ước hoặc không thực-thi hành-động những gì mình 
muốn cho đồng-loại của mình có được. 

      
Ngày 4/11/2008, một nhóm các lãnh-đạo và thần-học-gia từ các nước theo đạo Hồi đã đến 
Rôma để đối-thoại với thủ-lãnh và các thần-học-gia Công giáo về “Giới Lệnh” Chúa ban. Mỗi 
nhóm gồm 24 vị đã đích-thân hội-kiến Đức đương-kim Giáo-Hoàng nhằm tái-lập mẫu-số-chung 
thương-yêu từng để lạc mất.  
 
Ngay ngày đầu, các vị trao đổi về nền-tảng Giới Lệnh thương-yêu theo truyền-thống của cả hai 
bên. Những ngày sau đó, các vị cũng bàn về phẩm-giá con người, về việc tôn trọng phẩm-giá 
đã nẩy mầm từ nền-tảng yêu thương Chúa tạo cơ-sở cho hiệp-nhất.  



      
Ngày cuối cùng mở ra cho mọi người, cả chúng dân ngoài nhóm nữa. Tất cả như một, đều 
nguyện-cầu để mọi người trở nên một trong Yêu-thương do Chúa đề xuất. Đây là bước ngoặc 
lịch-sử sẽ dẫn dắt cả hai đạo tiến xa/tiến mạnh đem hoà-bình đến cho thế-giới. Điều thú-vị, là 
các thần-học-gia Công giáo cũng nhấn-mạnh sự quan-ngại về hành-xử của tín-đồ Đạo Chúa đối 
với đồng loại, nói chung. Trong khi đó, các thần-học-gia đạo Hồi tập-trung nhiều vào Tình 
thương yêu Chúa. 

      
Cách đây 150 năm, chức sắc nọ trong chính quyền Hoa-Kỳ đến gặp Joseph, một lãnh tụ Da Đỏ 
có tên là “Lỗ Mũi Xỏ” của Hoa Kỳ. Chức sắc này, nói nhiều về lợi-ích ban tặng người sắc-tộc 
nếu họ chấp-nhận mở trường học tại khu-vực họ sinh-sống. Ngay lúc ấy, tộc trưởng Joseph nói: 
“Chúng tôi thật chẳng muốn có trường học nào ở đây hết”. Khi được hỏi lý-do sao lại thế, thì 
trưởng tộc Joseph cho biết đơn-giản chỉ vì: “Làm thế, người Mỹ sẽ chỉ lo mỗi chuyện dạy con 
em chúng tôi cách xây nhà thờ mà thôi.”  

 
Chức sắc kia lại hỏi: “Vậy thì, các ông không muốn có nơi phụng thờ sao?” Câu trả lời thật dễ 
hiểu: “Không! Chúng tôi không muốn nhà thờ! Tại sao ư? Thì, có nhà thờ rồi, bọn tôi chỉ mải mê 
tranh-cãi về Thượng Đế, đến độ không bao giờ chấm-dứt. Và chúng tôi chẳng muốn cãi nhau 
về Thượng Đế, bởi con người chúng ta chỉ rành rẽ cãi tranh những gì thuộc con người, thôi. 
Chúng tôi chẳng muốn học và biết những chuyện như thế!”  
 
Ai giỏi vi-tính, hãy vào “Google” mà đánh chữ “linh thiêng” sẽ thấy hơn một chục trang diễn-giải 
từ-ngữ này. Có trang, còn nói cả tuồng vọng cổ do nghệ-sĩ Hương Lan thủ vai nữa. Có trang, lại 
bàn về tính thánh-thiêng cao cả, nơi con người. Có trang, cũng đề-cập đến cách sống mật-thiết 
với Tình Yêu “lành thánh” vẫn rất thực.  
 
Sống mật thiết với Chúa bao gồm ba lãnh-vực. Thứ nhất, về bản-chất của kinh-nghiệm, tức: 
bản-chất niềm-tin đích-thực, của con người. Thứ hai, gợi kinh-nghiệm của con người về tôn-giáo 
vốn diễn-giải sự thể lâu nay gọi là triết/thần. Một khi con người tìm ra ngôn-ngữ chung cho lãnh-
vực thứ nhất, sẽ không cần gì hơn cho hai lãnh vực kia.  
 
Tóm lại, chỉ một lĩnh-vực duy-nhất cần-thiết cho mọi người, là “yêu thương người đồng-loại”, mà 
thôi.” (X. Lm Kevin O’Shea DCCT, Suy niệm Lời Ngài Chúa Nhật 22 Thường Niên năm B 
2/9/2018) 
 

Thật ra, nếu bảo rằng các linh mục Đạo Chúa lại cứ giảng rao Tin Mừng bằng lời lẽ hoặc tư-tưởng hệt 
như kiểu “ru hồn người bồng bềnh” với sóng dồn, thì chắc chắn người nghe cũng đi vào Nước Trời im 
ắng, chẳng cần thưa thốt. 
 
Thật ra thì, giảng rao Tin Mừng ở đâu đi nữa, cũng chẳng là chuyện “ru hồn người” theo cách sao đó, 
mà chỉ là chuyển-tải cho nhau, đến với nhau bằng một tình huống êm-ru bà rù, rất nghe quen. 
 
Quả thật, có nhiều cách “ru hồn người” vào chốn miền nào đó, nhưng vẫn không làm người được ru cứ 
thế đắm chìm trong chốn tối tăm mịt mù “đợi nắng nhuộm chiều hây hây” đâu. Quả thật, đời người 
cũng có nhiều tình-huống rất “ru hồn người” bằng câu truyện kể cũng đáng nể nhưng khá buồn như 
câu truyện ở bên dưới còn giữ lại: 
 
“Truyện rằng, 
Tại trước khu chợ Phúc Lộc Thọ, CA, Phuc Jean cũng đã gặp một bà già Việt Nam lụ khụ ngả nón ăn 
mày. Không biết bà sang Mỹ đã lâu hay bây giờ mới qua? Tại sao bà lại phải ăn mày ở cái xứ người già 
có tiền trợ cấp xã hội đàng hoàng? Ôi, vì sao? tại sao? làm sao? 
  
Trong giờ lễ Chủ Nhật, tại nhà thờ Saint Columban, linh mục T.  đã làm nhiều người nghe phải nhỏ lệ 
khi ông kể một câu chuyện về một người Mẹ đã nuôi cả mười đứa con thành công về tài chánh, đứa 
bác sĩ, đứa kỹ sư, dược sĩ, nhưng rồi cả mười đứa con ấy, không nuôi nổi một bà Mẹ già. Đứa nào 
cũng có lý do để từ chối không muốn ở với Mẹ. 
 
Linh mục T. cũng kể lại lúc ông còn ở Chicago, có một lần trong thời tiết lạnh giá, đến thăm một bà Mẹ, 
thấy căn nhà rộng mông mênh, không có ai, vì hai vợ chồng đứa con đi làm cả. Điều ông quan tâm là 
thấy trong nhà rất lạnh, bà Mẹ phải mặc hai áo nhưng vẫn lạnh cóng. Ông có hỏi bà mẹ tại sao không 
mở máy sưởi, thì bà Mẹ cho biết là không dám mở vì sợ khi con đi làm về, sẽ càm ràm là “tốn tiền điện 



quá!” Những đứa con sang trọng kia, có thể chờ đến ngày Lễ Mẹ, thì đưa mẹ ra ăn tô phở, hoặc gọi 
điện thoại về nhà, nói: “I love you, mom!” Thế là đủ bổn phận của một đứa con thành công ở Mỹ đối với 
người mẹ yêu dấu của mình. 
  
Những Bà Mẹ ở đây là hiện thân của Mẹ Việt Nam đau khổ, đã hy sinh cả cuộc đời cho con cái, nhưng 
khi con cái phụ rẫy, bỏ bê, cũng im lặng chấp nhận cho đến hết cuộc đời. 
Có biết bao nhiêu trường hợp như thế trong cộng đồng Việt Nam hải ngoại? Biết bao nhiêu bà mẹ âm 
thầm, lặng lẽ chịu đựng tất cả những đau khổ từ khi lấy chồng, sinh con, rồi ráng nuôi dạy con nên 
người, sau đó lại chấp nhận những đứa con bất hiếu như một định mệnh mà không hề thốt lời than 
vãn? 
  
Một bà mẹ đã dành dụm bao năm buôn gánh bán bưng để cho con vượt biên một mình, sau đó, khi 
qua đến Mỹ, thằng con sợ vợ quá, không dám để mẹ ngủ trong phòng, mà bảo mẹ phải ngủ dưới đất 
trong phòng khách. Một lần, con chó xù của hai vợ chồng đứng đái ngay vào đầu mẹ. Bà mẹ kêu lên, 
thì đứa con dâu cười, trong khi chồng đứng yên, chẳng dám nói gì. 
  
Bà mẹ khác, không được ở chung với con trai, phải thuê một phòng của người bạn, vì sức khoẻ yếu, 
lúc nào cũng lo là chết không có ai chôn. Khi nghe nói về bảo hiểm nhân thọ, bà có năn nỉ thằng con 
trai đứng tên mua giùm, để bà bớt chút tiền già và đóng hàng tháng để mai sau, con có tiền lo hậu sự 
cho bà, nhưng đứa con dâu nhất định không chịu, cho rằng “tốn tiền vô ích, chết thì thiêu, liệng tro 
xuống biển là xong, chôn làm gì cho mất thời giờ đi chăm sóc.” Bà cụ uất quá, phát bệnh và qua đời. 
Không biết rồi bà có được chôn cất đàng hoàng theo ý muốn, hay lại bị cô con dâu vứt tro ra biển. 
  
Không thiếu những bà mẹ khi đến thăm con trai, phải ngồi nhìn vợ chồng ăn uống ríu rít với nhau, vì 
con dâu không chịu dọn thêm một chén cơm mời mẹ. Một bà mẹ nhớ con nhớ cháu quá, đến thăm con, 
nhưng sợ con dâu sẽ nhiếc móc thằng chồng, nên vừa vào tới cửa đã vội thanh minh: “Mẹ không ăn 
cơm đâu! Mẹ vừa ăn phở xong, còn no đầy bụng. Mẹ chỉ đến cho thằng cháu nội món quà thôi!” 
  
Không thiếu những bà mẹ vì lỡ đánh đổ một chút nước trên thảm mà bị con nhiếc móc tơi bời. “Trời đất 
ơi! Cái thảm của người ta cả vài ngàn bạc mà đánh đổ đánh tháo ra thế thì có chết không?” 
  
Có bà mẹ bị bệnh ung thư, biết là sắp chết, mong được con gái đưa về Việt Nam, nhưng con đổ thừa 
cho chồng không cho phép về, rồi biến mất tăm, sợ trách nhiệm.. Mẹ phải nhờ người đưa ra phi trường, 
nhờ người dưng đi cùng chuyến bay chăm sóc cho đến khi về tới nhà. Từ lúc đó đến lúc mẹ mất, cả 
con gái lẫn con rể, cháu chắt cũng chẳng hề gọi điện thoại hỏi thăm một lần. 
  
Một bà mẹ già trên 70 tuổi rồi, có thằng con trai thành công lẫy lừng, bốn năm căn nhà cho thuê, nhưng 
bà mẹ phải lụm cụm đi giữ trẻ, nói đúng ra là đi ở đợ vì phải lau nhà, rửa chén, nấu cơm, để có tiền tiêu 
vặt và để gộp với tiền già, đưa cả cho… con trai, một thanh niên ham vui, nhẩy nhót tung trời, hai, ba 
bà vợ. Mỗi khi gặp bà con, chưa cần hỏi, bà đã thanh minh: “Ấy, tôi ngồi không cũng chả biết làm gì, 
thôi thì đi làm cho nó qua ngày, kẻo ở nhà rộng quá, một mình buồn lắm!” 
  
Trong một cuộc hội thoại, một bà mẹ đã khóc nức nở vì chỉ đứa con gái phụ rẫy, bỏ bà một mình cô 
đơn. Bà chỉ có một đứa con gái duy nhất, chồng chết trong trại cải tạo. Trong bao nhiêu năm, bà đã 
gồng gánh nuôi con, rồi cùng vượt biên với con, tưởng mang hạnh phúc cho hai mẹ con, ai ngờ cô con 
chờ đúng 18 tuổi là lẳng lặng xách vali ra đi.. Nước mắt bà đã chảy cho chồng, nay lại chảy hết cho 
con. 
  
 
Tại những nhà dưỡng lão gần trung tâm Thủ Đô Tị Nạn, có biết bao nhiêu bà mẹ ngày đêm ngóng con 
đến thăm nhưng vẫn biệt vô âm tín. Một bà cụ suốt ba năm dài, không bao giờ chịu bước xuống 
giường, vì biết rằng chẳng bao giờ có đứa con nào đến thăm. Bà đã lẳng lặng nằm suốt ngày trên 
giường như một sự trừng phạt chính mình vì đã thương yêu con cái quá sức để đến tình trạng bị bỏ bê 
như hiện tại..  
 
Sau ba năm, bà mất vì các vết lở, vì nỗi u uất, mà những người chăm sóc bà vẫn không biết gia cảnh 
bà như thế nào, vì bà không hề nhắc đến. Có điều chắc chắn là khi bà còn là một thiếu nữ, bà phải là 
một mẫu người làm cho nhiều người theo đuổi, quyến luyến, tôn sùng. Chắc chắn bà đã trải qua bao 
năm tháng thật tươi đẹp, vì cho đến khi mất, khuôn mặt bà, những ngón tay bà, và dáng dấp bà vẫn 
khoan thai, dịu dàng, pha một chút quý phái. Nhưng tất cả những bí ẩn đó đã được bà mang xuống mồ 
một cách trầm lặng. 



  
Một buổi chiều tháng 5, tại một tiệm phở Việt Nam, một mẹ già đứng tần ngần bên cánh cửa. Khi được 
mời vào, mẹ cho biết mẹ không đói, nhưng chỉ muốn đứng nhìn những khuôn mặt vui vẻ, để nhớ đến 
con mình, đứa con đã bỏ bà đi tiểu bang khác, để mẹ ở với đứa cháu là một tên nghiện rượu, đã hăm 
doạ đánh mẹ hoài. Hắn đã lấy hết tiền trợ cấp của mẹ, lại còn xua đuổi mẹ như cùi hủi. Hôm nay, hắn 
lái xe chở mẹ đến đầu chợ, đẩy mẹ xuống và bảo mẹ cút đi! Mẹ biết đi đâu bây giờ? 
  
Trong một căn phòng điều trị tại bệnh viện Ung Thư, một bà cụ đã gào lên nức nở khi người bệnh nằm 
bên được chuyển đi nơi khác. “Bà ơi! Bà bỏ tôi sao? Bà ơi! Đừng đi! Đừng bỏ tôi nằm một mình! Tôi sợ 
lắm, bà ơi!” Những tiếng kêu, tiếng khóc nấc nghẹn đó lặp đi lặp lại làm người bệnh sắp chuyển đi cũng 
khóc theo. Người y tá cũng khóc lặng lẽ. Anh con trai của người sắp đi xa, không cầm được giọt lệ, 
cũng đứng nức nở. Cả căn phòng như ngập nước mắt. Mầu trắng của những tấm trải giường, mầu 
trắng của tấm áo cánh của bà cụ như những tấm khăn liệm, tự nhiên sáng lên, buồn bã. Bà cụ nằm lại 
đó đã không có đứa con nào ở gần đây. Chúng đã mỗi đứa mỗi nơi, như những cánh chim không bao 
giờ trở lại. 
  
Trên đại lộ Bolsa, thỉnh thoảng người ta thấy một bà mẹ già, đẩy chiếc xe chợ trên chứa đầy đồ linh 
tinh. Mẹ chỉ có một cái nón lá để che nắng che mưa. Khuôn mặt khắc khổ của mẹ như những đường 
rãnh bùn lầy nước đọng, đâu đó ở chợ Cầu Ông Lãnh, Thủ Thiêm, gần bến Ninh Kiều, Bắc Mỹ Thuận 
hay ở gần cầu Tràng Tiền, Chợ Đông Ba? Mẹ đi về đâu, hỡi Mẹ? Những đứa con của mẹ giờ chắc 
đang vui vầy…” (Chu Tất Tiến – trích gia đình NAZARETH) 
 
 
Cuối cùng thì, có “ru hồn người” cách êm ả thế nào đi nữa, thì hồn người/lòng người vẫn “tỉnh như sáo 
sậu”, đến khôn nguôi. 
 
Cuối cùng thì, “ru hồn người” theo cách nào đi nữa, cũng chỉ ru bằng những câu ca rất ư êm ả qua các 
hát ở trên, vẫn thêm thắt một đoạn kết, những hát rằng: 
 
“Chiều thơm, ru hồn người bồng bềnh”  
“Chiều không, im gọi người đợi mong  
Chiều trông cho mềm mây ươm nắng  
Nắng đợi chiều nắng say  
Nắng nhuộm chiều hây hây. 
Ngày đi qua vài lần buồn phiền.  
Người quen với cuộc tình đảo điên.  
Người quên một vòng tay ôm nhớ.  
Có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay.  
Vắng nhau một đêm, càng xa thêm nghìn trùng.  
Tiếc nhau một đêm, rồi mai thêm ngại ngùng.  
Mai sau rồi tiếc, những ngày còn ấu thơ.  
Lần tìm trong nụ hôn lời nguyện xưa mặn đắng.  
Về đâu, tâm hồn này bềnh bồng.  
Về đâu, thân này mòn mỏi không.  
Về sau và nhiều năm sau nữa.  
Có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay”. 
(Vũ Thành An – bđd) 
 
Và, dù tôi/dù bạn có hát những lời ru miên-man như thể bảo: “Về sau và nhiều năm sau nữa, có buồn 
nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay”, câu hát này vẫn không thể nào sánh kịp lời đấng thánh hiền 
từng bảo ban, như sau: 
 
“Nhưng Chúa là Đấng trung tín:  
Ngài sẽ làm cho anh chị em được vững mạnh,  
và bảo vệ anh chị em khỏi ác thần.  
Trong Chúa, chúng tôi tin tưởng vào anh chị em:  
anh chị em đang làm  
và sẽ làm những gì chúng tôi truyền.  
Xin Chúa hướng dẫn tâm hồn anh chị em,  
để anh chị em biết yêu mến Thiên Chúa  
và biết chịu đựng như Đức Kitô.” 



(2Thess 3: 3) 
 
Xem thế thì, niềm tin của tôi và của bạn cũng sẽ chắc-nịch hơn “lời buồn thánh” những hát lên câu 
“Chiều thơm, ru hồn người bềnh bồng”… mỏi mòn, mãi về sau.   
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Và những điệu ru hơi buồn  
về cuộc đời người. 
Rất hôm nay.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



30. “Nhìn về tương lai, thấy con đường dài”  

Ta đi và đi mãi, tâm tư miệt mài.  
Trong mây chiều, nắng quái. 

Thấy bao nhiêu hình hài.  
Đọng, giọt sương mai.” 

(Văn Phụng – Ave Maria) 
 

(Gioan 14: 6-7)  
Chọn đầu đề bài hát “Ave Maria”, dù không là người đi Đạo Chúa, hẳn tác-giả Văn Phụng vẫn trân-
trọng giòng tư-tưởng cứ bảo rằng: hễ “nhìn về tương lai” đều thấy “con đường dài” toàn những “tâm tư 
miệt mài”, “hình hài … đọng giọt sương mai”, rất “nắng quái chiều hôm”, thôi. 
 
Tương lai đời người quả là như thế. Huống hồ, tương lai con “Đường nhà Đạo” cũng lai rai, hát và viết 
dài dài ý-tưởng của lời thơ “Ave” tiếp-tục như sau        
 
“Lòng còn suy tư.  
Với bao tưởng nhớ.  
Cuộc đời xa xưa.  
Nào còn đâu nữa.  
Chỉ còn mưa gió.  
Chỉ còn câu ca.  
Nghẹn ngào khấn khúc:  
"Ave Maria  
Ave Maria  
Ave Maria  
Ave Maria  
Ave Maria  
Ave Maria"  
(Văn Phụng – Ave Maria) 
 
Đã hẳn, khấn khúc “Ave Maria” đâu chỉ bao-hàm mỗi ý-tứ hiền-từ cứ mải-mê/ê a hát hoài và hát mãi 
mỗi câu rầu đến thế! Chắc chắn, tiếng/giọng “Ave” còn là lời chào Mẹ Hiền đầy “sóng-lộc triều nguyên 
ơn phước cả”, tức: huệ-lộc to tát rất “Maria” đấy chứ!  
 
Và “Ave Maria”, lại sẽ là tâm-sự nặng tính dịu-hiền của các bà mẹ ở dưới thế. Bởi thế nên, khi đã cất 
tiếng hát “Ave Maria” chào mẹ hiền ở chốn trần-gian, người hát sẽ ngụ ý một điều, là: các bà mẹ của ta 
đều hiền dịu, hiền mẫu với hiền thê, cả đấy thôi. 
 
Còn nhớ có lần ở Úc, bậc hiền-mẫu nọ dám quả quyết: “Bà không là mẹ hiền giáo-dân hoàn hảo” hiểu 
theo nghĩa đặc-trưng “dịu-dàng” bậc hiền-mẫu, hiền-thê hoặc hiền-muội, nhưng bà vẫn dám trả lời/trả 
lãi cuộc phỏng-vấn đầy ý-tứ và ý-từ như sau:  
 
“Hỏi: Có phải là, chị muốn khuyến-khích các gia-đình đặt niềm tin lên hàng đầu, không? Nếu vậy thì, 
chị sẽ nói điều gì với những người luôn hỏi xem điều đó mang ý-nghĩa gì? Giống thứ nào đây?  
 
Đáp: Bản thân tôi, là người mẹ có hai đứa con trai nay khôn lớn. Dù tôi không là bà mẹ hoàn-hảo, cũng 
không là người Công giáo tuyệt-trần; nhưng nội mỗi chuyện trở-thành người mẹ của đàn con  khôn lớn, 
điều đó có tạo cho anh/cho tôi lợi điểm nào? Nếu bảo rằng: đây là những điều cho thấy ta đã làm nhiều 
việc cũng rất đúng, thì đây là những sự việc để anh có thể làm theo cách khác hẳn. 
 
Tôi nghĩ, nếu hỏi rằng thế giới nay ra sao, thì ta hãy xem mình có nên đưa vào danh sách các “việc nên 
làm” gồm toàn những chuyện xảy ra ở trường lớp hoặc bình diện thể-dục/thể-thao thôi. Nhưng, khi ta 
sống đích-thực cuộc sống có niềm tin đặt ưu-tiên cho những việc tiến-triển tốt đẹp và tái-tạo môi-trường 
sống rất yêu thương, từ đó nó giúp cho ta và con cháu ta nhiều thứ như thế. 
 
Hỏi: Vậy, chị sẽ gửi đến giới sinh viên/học sinh ở Úc thông-điệp nào đây?      
Đáp: Tôi luôn nhắn nhủ giới sinh viên/học sinh ở Úc chỉ 2 điều: thứ nhất, chúng ta đều thánh-thiện là do 
sự kiện ta được kêu gọi trở-thành thánh-nhân, và thế giới ta sống đang cần đến các vị ấy ngay lúc này 
chứ không phải mai sau, như nguồn lực làm tốt mọi chuyện. Thứ hai nữa, ta đều là những người kể 
truyện Chúa về việc Ngài tạo-dựng nên ta và dấy lên trong ta món quà độc nhất hiếm quí hầu san sẻ 
những gì về Ngài cho mọi người sống quanh ta. 



 
Thành thử, dù có là bài viết, tranh vẽ hoặc tạo-hình thành các băng video hoặc những ảnh hình tải lên 
“Youtube” hoặc bất cứ thứ gì theo cách của ta, đôi khi không phải là đường lối rõ ràng về đạo hầu tác 
tạo thế giới quanh ta khiến nó trở-thành chốn miền tốt đẹp đề sinh sống. 
 
Hỏi: Chị từng viết sách và biên tập các bài viết nói lên tinh-thần tốt đẹp của tình mẫu-tử, vậy có thể nào 
xin chị tóm tắt công việc ấy gồm những việc gì? 
 
Đáp: Lời kêu gọi Đức Maria nói lời “xin vâng” với Đức Chúa nổi bật rtong cuộc sống mỗi người chúng ta 
là lời mời gọi tinh-thần mà các bà mẹ đến với quà tặng làm mẹ. Giả như chúng ta là các bà mẹ thì ta 
không làm như Đức Maria nhưng mỗi người có riêng một sứ vụ gồm địa hạt duy-nhất khả dĩ có thể 
chúc phúc cho toàn thế giới nhờ vào công việc và lời cầu của ta. 
 
Cũng là điều hay đẹp để nhận ra rằng sứ vụ của chúng ta đôi khi chỉ là ngồi ghế phía trước trên chiếc 
xe hàng đi xa hoặc chỉ mỗi việc chuẩn bị cơm áo gạo tiền hoặc giặt giũ hoặc sắp đặt phòng họp, hoặc 
phụ trách công-tác nào khác ở nơi làm việc. 
 
Cả khi ta làm những việc nhỏ nhặt nhưng làm vì tình thương yêu cao cả như gieo hạt trồng cây là vì 
bọn trẻ đã nhìn thấy và ta dạy dỗ chúng cũng nhiều như khi nói về niềm tin mà không cần nói hơn cả 
những công việc ta làm với quá nhiều lời nói. 
 
Một trong những khó khăn lớn, đặc biệt đối với phụ nữ, là ta hay có khuynh hướng nhìn quanh quất 
xem thiên hạ làm gì và nghĩ gì, như thường bảo “Ôi chao, sao gia đình họ tốt đẹp là dường bao, nhìn lại 
gia đình mình thì đúng là một thất bại thật thảm hại, vv… Tôi vẫn nghĩ đây là chuyện bình thường ở 
huyện. 
 
Và tôi nghĩ, một trong những việc tiên quyết cần làm là nhìn lại gia đình mình, xứ đạo mình cách thật 
đặc biệt, có một không hai, như thế cũng đủ, không  cần phải so sánh với ai hết.  
 
Hỏi: Còn chuyện cầu nguyện, chị làm ra sao và làm những gì thế? 
Đáp: Cứ sáng sáng, tôi dâng cả ngày cho Chúa và tâm niệm Lời của Chúa mỗi ngày, đọc Kinh Truyền 
Tin vào giữa trưa và kết thúc một ngày của mình bằng việc xét mình buổi tối trước khi đi nghỉ. Tôi cũng 
lần chuỗi Mân Côi theo truyền thống, đôi lúc cũng chỉ cầm xâu chuỗi rôi mân mê nói chuyện với Đức 
Mẹ xem có ai mong mỏi lời cầu của mình hay không, hôm ấy. 
 
Nhiều lúc tôi cũng cầu nguyện theo kiểu-cách mà tôi gọi là cầu nguyện trong phòng giặt, tức là khi giũ 
áo quần cùng bí-tất dơ bẩn, tôi lại cầu nguyện cho những người mặc nó; hoặc khi rửa chén bát, tôi cầu 
cho những người đói kém, không có gì để ăn ngày càng nhiều trên thế-giới. Đây là cách-thức mà tôi gọi 
là cầu nguyện di-động vào lúc bận rộn khiến tôi thấy mình dễ chịu như đang ở nhà vậy. 
 
Hỏi: Chị có đồng ý khi nhiều người gọi chị là thừa-sai báo chí vào thời thông-số không?                    
Đáp: Chúng tôi khởi đầu việc phát sóng theo kiểu này từ năm 2007. Lúc đầu tôi tự biên tự diễn chương 
trình YouTube và Google ở Đại học. Khi tôi bắt đầu mở trang mạng có tên là Catholicmom.com, khi ấy 
tôi bắt đầu gửi điện thư email và chế ra các thiệp chúc mừng ngay trên máy vi-tính, mỗi thế thôi. Nhưng 
lúc ấy, tôi cảm thấy không sợ sệt gì hết, bởi tôi tự thuyết phục mình mà nghĩ rằng chúng tôi đang gợi 
hứng cho nhiều người mỗi khi gặp họ ngay trên đó. 
 
Hỏi: Giờ thì chị có dự tính làm gì khác nữa không? 
Đáp: Hiện giờ tôi đang tìm cách cung cấp cho giới trẻ một diễn-đàn lãnh-đạo. Giáo hội cần để tai ra mà 
nghe ý kiến của người trẻ, họ có nhiều chuyện để dạy ta biết lắm đấy. Tôi cũng bỏ nhiều thì giờ ở 
trường, đặc biệt là tiểu học, khuyến khích và lắng nghe bọn trẻ nói. Tính sáng-tạo của bọn trẻ nhỏ đã 
thúc đẩy thổi tôi đi khá xa. 
 
Hỏi: Chị có lời khuyên nào gửi mọi người về việc sử dụng truyền-thông/báo chí để rao giảng không? 
Đáp: Hãy cứ ngụp lặn vào với thế giới hiện tại và để cho họ thử thời-vận xem sao. Có thể nói, không 
phải những gì ta làm thử đều dẫn đến thành quả mỹ mãn hết đâu; nhưng, dù sao cũng đừng sợ, bởi 
như thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị có nói với chúng ta như thế, bởi thế giới đang cần đến tiếng/giọng và 
nhãn-giới của ta, cũng rất nhiều.           
 
Chắc một điều là, tôi hy vọng rằng chẳng có ai lại nhìn vào thể-loại truyền-thông của tôi rồi bảo: “Ấy, bà 
này lại cứ nghĩ rằng bà ấy là người hoàn hảo”, bởi lẽ tôi không là người như thế. Tôi đang rong ruổi trên 



hành-trình tìm kiếm Đức Kitô và tôi đang chập chững tiến bước với mọi người trong hành-trình này.” (X. 
Lisa Hendey, “I’m not a perfect Catholic mum”, The Catholic Weekly 2018, News)    
 
Nói và viết hay như thế, mà sao tác giả vẫn cứ khiêm-tốn bảo rằng mình không là người hoàn hảo. Đã 
là người, thì làm sao hoàn-hảo được. Cũng hệt như người nghệ-sĩ được nhắc tên ở trên, vẫn hát lên 
những lời ca như: 
“Chỉ còn mưa gió.  
Chỉ còn câu ca.  
Nghẹn ngào khấn khúc:  
"Ave Maria  
Ave Maria  
Ave Maria  
Ave Maria  
Ave Maria  
Ave Maria"  
(Văn Phụng – Ave Maria) 
 
Mưa gió vẫn còn đó. Vẫn có những câu ca đầy “khấn khúc”, rất Ave Maria như thưở nào. Ave Maria, 
vẫn là khúc ca dành trọn cho mọi người, chứ đâu chỉ bậc hiền mẫu, mà thôi đâu! Điều này, được 
chứng minh qua truyện kể nhẹ ở đây đó, khiến cả bạn lẫn tôi, ta cũng không nên bỏ qua. 
 
Hát bài ca “Ave Maria”, là hát lời ca/tiếng hát dẫn về với lời của Đấng Thánh Hiền khi xưa từng nhắn 
nhủ mọi người, bảo rằng: 
“Đường và sự Thật và sự Sống chính là Ta.  
Không ai đến với Cha mà không nhờ Ta.  
Nếu các ngươi biết Ta,  
tất các ngươi cũng biết Cha Ta,  
Ngay từ bây giờ, các ngươi Ngài  
và đã thấy Ngài." 
(Gioan 14: 6-7)  
 
Vậy nên, trước khi về với đoạn kết câu chuyện Phiếm hôm nay, tưởng cũng nên mời nhau nghe lại đôi 
giòng truyện kể khá dễ nể, để rồi bạn và tôi, ta suy tư sự đời như bên dưới: 
 
“Truyện rằng: 
Trong một chương trình radio mang tên “Nẻo về của trái tim”, một cô gái mù đã gửi cho những người 
làm chương trình câu chuyện của mình.  
 
Mong muốn của cô là được chia sẻ niềm hạnh phúc mà mình đang có và gửi lời cảm ơn chân thành 
nhất tới một người. 
 
Tôi là một kiến trúc sư vui vẻ, hoạt bát. Cách đây một năm, tôi là người vợ hạnh phúc nhất. Khi thức 
dậy cùng người mình yêu vào mỗi sáng, chúng tôi thường cùng nhau thưởng thức một tách trà trong 
không gian yên tĩnh đầu ngày. Chúng tôi xây dựng cho mình một thói quen: sẽ luôn cố gắng chia sẻ với 
nhau những suy tư và cảm nhận chân thật nhất của mỗi người để gìn giữ hạnh phúc. 
 
Cuộc sống của chúng tôi êm đềm trôi qua cho tới một ngày. Trên đường từ bến xe buýt vào tới công ty, 
tôi thấy mọi thứ như nhòa đi trước mắt, chỉ còn lại những tiếng còi xe inh ỏi. Rồi tôi lập tức được đưa 
vào bệnh viện. Ngày hôm đó, tôi vẫn còn nhớ rất rõ ràng cảm giác khi nghe câu kết luận của bác sĩ: 
“Đây là một căn bệnh thoái hóa nên chúng tôi cũng không thể giúp được gì”.  
 
Bác sĩ còn giải thích rất nhiều điều nữa, nhưng trong đầu tôi chỉ còn đọng lại duy nhất câu nói: “Cô sẽ 
sớm bị mù”. 
 
Tôi không biết các bạn sẽ cảm thấy ra sao khi đối diện với sự thật này. Còn tôi, tôi đã đầu hàng một 
cách hèn nhát. Tôi khóc, tôi cáu bẳn thậm chí nhiều lần gắt gỏng, đặc biệt khi chỉ có tôi và anh, trong 
căn nhà hạnh phúc của chúng tôi. Tôi đã rất sợ, sợ bị rơi vào bóng tối, sợ phải làm một người mù và sợ 
nhất rằng tình yêu của anh dành cho tôi cũng sẽ không còn.  
 
Tôi không còn dùng trà vào mỗi buổi sáng với chồng nữa. Bởi tôi muốn tất cả phải chịu trách nhiệm về 
căn bệnh của mình, đặc biệt là chồng tôi. Trước sự thay đổi chóng mặt của vợ, chồng tôi không nói gì, 



anh chỉ lẳng lặng quan sát và chịu đựng những cơn nóng giận vô cớ. Hơn thế anh giúp tôi làm mọi 
công việc nhà bất chấp sự phản đổi đầy ngang bướng của tôi.  
 
Thời gian đó, ông chủ vẫn sắp xếp cho tôi một công việc nhỏ trong văn phòng. Nhờ đó, tôi có thể 
được ra ngoài vào mỗi sáng. Được đi làm đã trở thành niềm hạnh phúc nhất của tôi khi ấy. Công việc 
cho tôi cảm giác tôi không phải là người thừa, tôi được chứng minh sự mạnh mẽ của mình và thỏa mãn 
cái tôi đang bị tổn thương ghê gớm. Tôi quyết định vẫn đi xe buýt tới công ty như tôi luôn làm trước 
đây. 
 
Tôi biết mình đã rất quen với con đường và tôi cũng đã dần thành thục việc sử dụng cây gậy cho người 
mù.  Chồng tôi đề nghị, hãy để anh đưa tôi đi làm mỗi sáng và trở về đón tôi mỗi buổi chiều. Nhưng tôi 
từ chối, tôi không muốn anh phải vất vả như vậy, bởi nơi chúng tôi làm việc cách nhau rất xa. Chồng tôi 
không phản đối, anh chỉ nói: “Hãy cẩn thận khi qua đường nhé, ngã ba đó khiến anh lo lắng hơn cả”. 
Tôi giữ im lặng trước lời dặn dò của anh. 
 
Mọi chuyện sau đó diễn ra suông sẻ ngoài mong đợi của tôi. Có lẽ sư lo lắng của tôi và chồng đều là 
thái quá. Khi dừng đèn đỏ ở ngã ba đầu tiên, tôi nhớ lại lời của chồng và bắt đầu cảm thấy sợ. Ngay lúc 
ấy có một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên: 
-Cô ơi, cô có thể dẫn cháu qua đường không?  
 
Tôi quá đỗi ngạc nhiên với câu hỏi của cậu bé, hình như cậu bé không biết tôi bị mù.  
-Cháu à, cô xin lỗi, nhưng cô sẽ không bảo đảm an toàn được cho cháu vì cô không nhìn thấy… Tôi 
chưa kịp nói hết câu thì cậu bé chen vào. 
-Cháu biết cô bị mù, cháu xin lỗi ý cháu là cô không nhìn thấy, nhưng không sao. Cô là người cao lớn, 
những người lái xe sẽ nhìn thấy cô, họ sẽ tránh chúng ta. Còn cháu sẽ dắt cô qua đường, cháu sẽ làm 
đôi mắt cho cô ở ngã ba này nhé. 
 
Trước lời nói ngây thơ của cậu bé, tôi thấy mũi mình cay cay. Chuyển gậy dò đường sang tay phải, tôi 
chìa bàn tay còn lại để nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó. Cậu bé nắm tay tôi thật chặt. Cái siết tay của cậu 
khiến tôi có thêm rất nhiều tự tin.  
 
Hóa ra tôi vẫn còn có ích, vẫn có thể giúp đỡ một ai đó chứ không hoàn toàn là “đồ vô dụng” như tôi 
luôn nghĩ về mình sau khi không còn nhìn thấy. Bên trong tôi bất giác thấy lại được niềm vui. Cậu bé 
quả là một người dẫn đường tài tình, chúng tôi đã qua đường an toàn và dường như không làm một 
người lái xe nào nổi giận. Khi chia tay ở ngã ba, cậu bé nói: 
-Cháu hy vọng mai cô sẽ lại ở đây nữa, vì sáng nào cháu cũng phải đi qua ngã ba này để đến trường. 
Cảm ơn cô nhiều nhé. Giờ cháu đi học đây. 
 
Cậu bé chào tôi và chạy đi nhanh như một cơn gió. Trước khi đi, cậu bé quay lại, nói thật to:  
-Hẹn cô ngày mai nhé, cháu sẽ chờ cô đấy”. Cậu bé khiến nụ cười trở về trên môi tôi, đôi má tôi cũng 
ửng hồng.  
 
Một cảm giác ấm áp khiến những căng thẳng bao ngày qua tan mất. Có lẽ ai đó nhìn thấy tôi lúc ấy sẽ 
phải thắc mắc: Cô gái mù ấy sao lại cười rạng rỡ thế? 
 
Không để tôi thất vọng, ngày hôm sau và ngày hôm sau nữa, cậu bé vẫn xuất hiện và chúng tôi đã trở 
thành đôi bạn “chinh phục ngã ba” từ đó. Đôi lúc chúng tôi còn nán lại nói chuyện với nhau. Tôi đã biết 
cậu bé thiên thần ấy (chí ít là với tôi) tên là Jimmy. Jimmy nhỏ người, mặt nhiều tàn nhang, tóc màu 
hung và có một cái mũi hơi kì lạ. Đó là dáng vẻ mà cậu bé tả về mình cho tôi nghe. 
 
Nhờ Jimmy bé nhỏ, tôi dần lấy lại niềm vui trong cuộc sống của mình. Tôi cũng đã có thể đối đãi dịu 
dàng trở lại với chồng, không còn nặng nề với anh nữa. Nhưng cảm giác muốn mở lòng để chia sẻ với 
chồng vẫn chưa trở về. 
 
Niềm vui của tôi chỉ kéo dài được một tháng. Sáng hôm đó, khi ở ngã ba tôi không thấy Jimmy, cậu bé 
đến muộn chăng? Tôi chợt hiểu ra rằng hình như những đứa trẻ đã kết thúc năm học và Jimmy sẽ 
không đến trường ngày hôm nay. Tôi chưa biết làm thế nào để qua đường khi không có người hoa tiêu 
nhỏ bé, tiếng lanh lảnh quen thuộc vang lên: “Cô James chờ cháu.” 
-Cháu đấy à, cô mừng quá, cô cứ nghĩ là cháu sẽ không đến. 
-Cháu không thể để cô một mình qua đường được. Đó là lời hứa danh dự. Nhưng cháu sắp theo bố mẹ 
về quê với ông bà rồi. Cô biết mà, trường học đã nghỉ hè và hôm nay là ngày cuối cùng cháu ở đây. 



 
Tôi cảm thấy lo lắng và hơi buồn, nhưng cố trấn tĩnh. Tôi hỏi Jimmy về “lời hứa danh dự” của cậu bé, 
điều khiến tôi cảm thấy rất tò mò. 
-Cháu đã hứa với một người. Nhưng chú ấy không cho cháu nói điều này với cô.  
 
Chúng tôi cùng nhau băng qua đường trong im lặng. Nhưng khi tới nơi, cậu bé níu tay tôi lại, hỏi rằng 
tôi có thể đi với cậu bé một chút không? Tôi đồng ý và chúng tôi thả bộ cùng nhau trong một công viên 
gần đó. Hóa ra cậu bé muốn kể cho tôi nghe về lời hứa danh dự của mình. 
 
Ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, đã có một người đàn ông nhờ cậu bé dắt một phụ nữ xinh đẹp 
nhưng bị mù qua đường. Người đàn ông ấy giải thích với cậu bé rằng, đó là vợ chú. Cô ấy vừa bị mất đi 
đôi mắt và chú không thể yên tâm để cô ấy một mình đi qua con phố đông đúc này. Nhưng chú cũng 
không thể tự tay dắt cô sang đường, vì cô đang đóng cửa tâm hồn mình với chú. 
 
Nước mắt tôi bắt đầu rơi. Cậu bé tiếp tục kể. Cậu bé đã đồng ý giúp người đàn ông lạ mặt đó:  
-Không chỉ một lần, cháu không biết tại sao nhưng khi nghe chú ấy kể về cô, cháu nhớ đến cách bố 
cháu nói về mẹ, đầy yêu thương. Vì thế, cháu đã hỏi chú ấy có cần cháu giúp những ngày tiếp theo 
không. Đôi mắt của chú ấy lúc đấy rạng rỡ như mắt cháu lúc được đi chơi hay ăn kem vậy. 
-Đó là lý do vì sao sáng nào cháu cũng ở đây chờ cô?”“Vâng, nhưng không chỉ chờ cô, cháu chờ cả 
chú ấy nữa. Chú ấy ngày nào cũng đi qua đường với chúng ta mà. Chú chỉ lặng lẽ đi cạnh cô, cách cô 
một đoạn để cô không cảm thấy sự có mặt của chú ấy. Chỉ khi cô cháu mình sang đường an toàn chú 
ấy mới đi làm.  
-Thật vậy sao? Tôi không còn biết nói gì hơn.  
-Cháu không định nói chuyện này cho cô nghe. Nhưng ngày mai cháu đi rồi. Cháu sợ cô sẽ thấy hoang 
mang vì không có cháu. Thêm nữa cháu sợ cô vẫn giận chú”. “Vậy hôm nay chú ấy có đi cùng chúng ta 
không, Jimmy?  
 
Chồng tôi đã đứng đó từ bao giờ. Anh đã lắng nghe câu chuyện của cô cháu tôi. Tôi không biết khuôn 
mặt anh lúc ấy như thế nào. Chỉ biết có một bàn tay to lớn, ấm áp và rất quen thuộc nắm lấy bàn tay 
tôi, nhẹ nhàng dắt tôi đi hết quãng đường từ công viên tới văn phòng. 
 
Sau ngày hôm ấy, tôi đồng ý để chồng chở đi làm, và buổi chiều tôi đi xe buýt về, anh đã nhờ được một 
người bạn trong công ty đưa tôi ra bến xe. Tôi còn được biết, công việc mà ông chủ sắp xếp cho tôi 
chính là nhờ anh đã tới gặp và thuyết phục ông. 
 
Đó là câu chuyện tình yêu mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Những ngày tháng vừa qua đã khiến tôi 
nhận ra rằng: Trong cuộc sống nhiều đau khổ này, tình yêu thực sự hiện hữu, và nó mang một sức 
mạnh chữa lành thật to lớn. Khi nghĩ về sự nhẫn nại của anh suốt thời gian cùng tôi và Jimmy sang 
đường, khi cảm nhận được rằng trái tim chan chứa thiện niệm của anh luôn nghĩ cho cảm giác của tôi, 
nghĩ đến việc làm thế nào để tôi an toàn và hạnh phúc nhất, tôi mới hiểu ra thế nào là thực sự yêu một 
ai đó. 
 
Chia sẻ câu chuyện này cũng là cách tôi muốn anh biết: Từ tận đáy lòng, tôi biết ơn tình thương và 
những điều anh đã dành cho tôi. Và hơn thế, anh và Jimmy bé nhỏ đã cho tôi hiểu và học được rằng 
yêu thương một người là dành cho người đó sự bao dung, nhẫn nại và những điều thiện lành nhất mỗi 
ngày.  
 
Bị mù hay không, đó vẫn là tình-trạng rất thường tình, trong đời. Nhưng đối xử với người mù hoặc 
sáng mắt vẫn là vấn-đề thường tình của mọi người. Bởi, đã là người ở đời, ai cũng trông vào tương lai 
mai ngày mà hy vọng. 

Đó là lý-lẽ của cuộc sống, và cũng là ý-tưởng được đưa vào Chuyện Phiếm hôm nay, để mọi người có 
cơ hội mà tư duy, nghĩ ngợi cho mình và cho đời. 

Trần Ngọc Mười Hai 
Và những tư duy  
hằng ngày trong đời. 
 

 
 



31.“Tình đẹp tựa mùa thu vàng”  
Tình mình nhiều mộng ước mênh mang  

Tình là một chuyện huy hoàng  
Tình là mình thành nhớ hoang mang ” 

(Văn Phụng- Tình) 
 
(Mt 25: 40) 
Quả thật, rất như thế. Truyện muôn màu ở đời người, vẫn được gọi là “Tình”. Tình đó “đẹp như mùa 
Thu vàng”, “nhiều mộng ước mênh mang”, rồi lại là  “bài thơ sầu”, nỗi “nhớ hoang mang”, cũng đều thế.  
  
Tình, còn hơn thế, rất đáng nể nhất thứ là khi ta yêu nhau, sẽ lại thấy những điều như: 
 
“Tình đẹp tựa mùa thu vàng  
Tình mình nhiều mộng ước mênh mang  
Tình là một chuyện huy hoàng  
Tình là mình thành nhớ hoang mang  
Yêu nhau khi xuân tươi thắm  
Yêu nhau trong tiếng ca tiếng đàn  
Yêu nhau trong muôn tia nắng  
Yêu nhau trong ánh trăng mơ màng  
Yêu nhau khi sương thu rơi  
Yêu nhau khi hoa lá xanh tươi  
Yêu nhau khi mưa đông rơi  
Yêu nhau Yêu nhau mãi suốt đời. 
(Văn Phụng – bđd) 
 
Quả có thế, nên tác giả mới lại cất thêm những âm-thanh “ú ù u” … những là “u sầu”, như sau:   
Ú . . . ù u  
Ú . . . ú ù u  
Ú . . . ù u  
U . . . ú u ù  
 
Và rồi, tình còn là “chuyện âu sầu”, “nỗi thương đau” và gì gì nữa rất như sau:  
 
Tình là một chuyện âu sầu “ 
Tình là mình nhiều nỗi thương đau  
Tình là một chuyện chia lìa  
Tình là mình thổn thức đêm khuya  
Tình đẹp tựa mùa thu vàng  
Tình là mình lệ ướt rơi tuôn  
Tình là một chuyện đau lòng  
Tình là mình mỏi mắt chờ mong  
Yêu nhau chi cho thương nhớ  
Yêu nhau chi khiến đôi mắt mờ  
Yêu nhau sao không đi tới  
Yêu nhau sao đã quên nhau rồi  
Yêu nhau chi cho tan mơ  
Yêu nhau chi cho mắt hoen mờ  
Yêu nhau chi cho thương đau  
Yêu nhau chi cho mãi âu sầu  
(Văn Phụng – bđd) 
 
Hát thế xong, người hát lại cứ bảo:  
“Đành rằng tình là âu sầu  
Đành rằng tình là nhớ là đau  
Đành rằng tình là chia lìa  
Đành rằng tình là khóc dêm khuya  
Đành rằng tình là ..đau buồn  
Đành rằng lệ mình ướt rơi tuôn  
Đành rằng tình là ..đau lòng  
Đành rằng tình là mãi chờ mong  



Nhưng sao ta mơ yêu mãi  
Nhưng sao ta vẫn thương nhớ hoài  
Mơ yêu đương trong tia nắng  
Say sưa trong ánh trăng mơ màng  
Bâng khuâng khi sương thu rơi  
Cô đơn khi hoa lá tơi bời  
Lang thang khi mưa rơi rơi  
Mơ yêu đương mơ mãi suốt đời......  
(Văn Phụng – bđd) 
 
Thế đó, là đời người gồm đủ mọi thứ chuyện, rất muôn màu. Thế đó, còn là con người, có đủ bảy thứ 
tình-tự không thiếu thứ nào, vẫn trào dâng miên man, suốt muôn kiếp. 
 
Thề còn, tình người đi Đạo thì sao? Vâng. Cũng hơi giống thế. Người đi Đạo, cũng không né tránh vấn 
đề lỉnh kỉnh mà người viết ở dưới từng phân-trần, như sau: 
 
“Giám mục Terry Brady, Giám mục Phó Địa-phận Sydney có thói quen vẫn giảng rằng: Đức Giêsu đến 
ở giữa chúng ta qua hình-dạng của người bình thường sống ở huyện, nhưng ta lại không nhìn thấy. 
Những lời như thế đã khiến tôi mang hy vọng rằng một ngày nào đó tôi lại cũng bước ra khỏi tình-
huống gặp gỡ ai đó rồi tự bảo mình rằng: cũng có thể là người tôi vừa giáp mặt, chính là Đức Giêsu mà 
tôi không rõ. 
 
Và, chuyện ấy xảy ra vào buổi tối Thứ Sáu tuần vừa qua. Số là, tối hôm ấy, tôi đáp tàu lửa tại trạm 
Town Hall ở Sydney hôm ấy khá trễ để về nhà, nên không phải leo lên leo xuống các bậc tam cấp cũng 
khá nhiều rồi lại phải chạm mặt người đồng hành trên toa xe chật ních những người là người. 
 
Tàu vừa đỗ, ở trạm tiếp, đã thấy hai người đàn ông nọ cùng bước lên toa một lượt. Một người ăn mặc 
khá chỉnh cũng nguyên bộ “côm-lê” lại cũng không thiếu chiếc cà-vạt thắt gọn gàng quanh cổ. Còn, 
người kia thì không, chỉ loàng xoàng mang giày bố vẽ vời đôi ba nét áo quần nhăn nheo, lếch thếch râu 
tóc bờm xờm ít khi cạo da dẻ nhem nhuốc khiến tôi có cảm giác anh ta là người ngủ đường ngủ chợ, 
bất cần đời. 
 
Xem ra, cả hai người đàn ông này không quen biết nhau bao giời, chỉ tình cờ bước lên xe cùng một lúc 
mà thôi. Thế nhưng, sự việc đập vào mắt tôi nhiều nhất là chuyện: ngay lúc ấy, người đàn ông ăn mặc 
bảnh bao tự dưng cất tiếng nói với chàng trai cẩu thả trong lối ăn mặc bằng những câu buông thõng 
chửi đổng vào giữa tối những câu như: 
-Đúng là lũ chim chóc như đồ chết bẹp, chẳng được tích sự gì, chỉ dùng làm thức ăn cho loài khác, mỗi 
thế thôi! 
 
Người ăn mặc bê bối nghe thế bèn nhìn bâng quơ lên trần rồi lên tiếng trả lời: 
-Chúng đâu chỉ là thức ăn cho loài khác đâu, xin lỗi bạn. Thật sự thì, chim chóc cũng là thọ tạo do Đức 
Chúa Trời tạo dựng, nên đáng lẽ ra ai cũng nên kính trọng chúng mới phải. Hệt như hôm trước, Đức 
Giáo Hoàng từng khuyên răn mọi người hãy chăm sóc mọi tạo vật, chứ không phải mỗi mình mình, đây 
thôi! 
 
Quan sát lúc ấy, tôi đây bèn nghĩ ngay đến tông thư của Đức Phanxicô khi ngài nói về việc ta phải biết 
quan-tâm đến môi-trường sống mới được. Và nay, thì chính một người xuề xoa, lạ hoắc lại dám nói lên 
điều đó với người đàn ông ăn mặc chỉnh-tề, thế mới lạ. 
 
Mẩu đối-thoại giữa hai người lạ mặt kia về môi-trường sống, lại cứ thế tiếp tục. Qua câu chuyện, tôi biết 
được là người đàn ông xuề xòa kia là người chuyên lục thùng rác quanh trạm trung-ương mong tìm 
được mấy gói khoai tây của nhà hàng Mac Donald’s hoặc các ly côca cạn nước chỉ còn mỗi đã cục 
cũng nâng lên miệng uống ừng ực, cho đỡ khát. Đến lúc ấy, người ăn vận chỉnh-tề quyết đối đầu với 
anh chàng bê tha kia chê trách anh ta chỉ là đám vô công rỗi nghề, lục thùng rác kiếm thức ăn mà thôi. 
 
Xem ra thì, người bê tha nọ cũng thu thập đồ thừa thiên hạ bỏ đem cho chim trời ăn, việc này khiến 
người ăn mặc lịch-sự thấy ghê tởm khi thấy có kẻ lại tự hạ mình xuống hàng rác rưởi để lục tìm thức ăn 
cho chim muông, loài thú vô bổ. Câu chuyện đốp chát giữa hai người lạ mặt cứ thế tiếp tục. Người, thì 
lo lắng chăm sóc môi-trường, nuôi nấng loài vật bé nhỏ, nhưng vẫn tôn-trọng hết mọi loài, kể cả người 
lạ mặt ăn mặc bảnh bao, nhưng vô tích sự… 
 



Câu chuyện giữa hai người chỉ có thế. Đến trạm phải xuống, tôi bèn đến bắt tay người lạ mặt thật chặt 
như để biết ơn những cử-chỉ đẹp của anh ta. Trên đường về, tôi cứ tự nhủ lòng mình mà bảo: Đức 
Giêsu chỉ đến với ta như một người lạ, như tôi vừa gặp Ngài qua cách xử sự của người lạ mặt tôi chẳng 
hề quen, trên chuyến tàu đêm hôm ấy… Hành-xử của anh còn cho tôi thêm một ý-tưởng nữa là: Đức 
Giêsu đã chứng tỏ cho mọi người chúng ta thấy bí mật bên dưới câu chuyện đối-đáp giữa hai người lạ, 
để ta hiểu là: đừng bao giờ lên án/xét đoán bất cứ một ai qua hình thù bên ngoài của mỗi người. 
 
Ngài còn dạy ta rằng mỗi người và mọi người –cả những kẻ vô gia cư, ăn không ngồi rồi, hoặc những 
người chỉ biết đến thể thao, hoặc kẻ ăn sung mặc sướng ngoài phố chợ, vẫn có được thứ phẩm-giá con 
người khiến ta phải trân trọng họ, vào mọi lúc.”  (X. Monica Doumit, “How I met Jesus on the train on a 
Friday night”, The Catholic Weekly 28/6/2015, tr.29) 
 
Trong đời người, lại có rất nhiều truyện kể để ta có thể minh-họa và nhớ mãi như câu chuyện để đời, 
hầu suy-tư. Truyện kể ấy, hôm nay nôm na mỗi thế này: 
 
“Trời sập tối đã lâu. Đồng hồ chỉ 9 rưỡi đêm khi tôi bước xuống xe buýt. 
 
Một tài xế xích lô còn nhớ mặt tôi hỏi có muốn đợi ghép thêm một khách nữa hay không. Nếu đi một 
mình, tôi sẽ phải trả 8 kyat, còn nếu ghép chỗ thì tôi chỉ phải trả 5 kyat. Tiền vé xe buýt và xích lô một 
ngày cũng chẳng phải là rẻ. Vì vậy, chẳng có lý gì để từ chối. 
“Lái tiếp theo chuẩn bị nhé”, người tài xế gọi to. 
Một cậu thanh niên đẩy xe ra. 
 
“Chú cứ ngồi lên đây mà đợi cũng được”, cậu ta nói rồi quay ra đường rao: “Xích lô đê, cần một khách 
nữa, thêm một khách nữa!” 
Tài xế là một thanh niên còn rất trẻ, dáng người mảnh khảnh, trạc tuổi con trai tôi, có lẽ vẫn còn đi học 
phổ thông. Trông cậu ta không được khỏe như con trai tôi. Chiếc áo sơ mi trên người đã sờn; vài 
đường chỉ ở ống tay đã hơi bai. Nhưng trông cậu ta không có vẻ gì là con nhà nghèo, không giống 
những người từng trải cuộc sống khó khăn. 
 
Tôi băn khoăn vậy thì tại sao bây giờ cậu ta lại phải đi đạp xích lô? Nhà cậu ta vừa mới gặp vận đen? 
Bố cậu ta vừa mất việc? Hay có lẽ vừa mới mất? Còn mẹ cậu ta thì sao? Gia đình cậu ta có bao nhiêu 
người, cậu ta có phải là con cả hay không? Tội nghiệp, liệu cậu ta có phải nuôi cả gia đình không nhỉ? 
 
Cứ miên man như vậy, tôi lại nghĩ tới con trai mình. Lòng trắc ẩn nhói lên trong tim. Nếu đó là con trai 
tôi thì sao… Nếu tôi có làm sao thì chuyện gì sẽ tới với con trai tôi? Nhìn cậu ta mà xem, còn quá trẻ và 
chẳng mấy khỏe mạnh để đạp xích lô. Mẹ cậu ấy có chịu nổi điều này hay không? 
Tôi bắt đầu cảm thấy tội lỗi vì chút nữa sẽ ngồi trên xích lô cậu ta chở. Cậu ta sẽ phải mất nhiều sức để 
chở cái thân hình tương đối nặng nề của tôi. Thêm sức nặng của vị khách đồng hành sẽ ghép của tôi 
nữa thì chắc hẳn cậu ta khó có thể chở được, đặc biệt là ở đoạn dốc dưới kia. 
Cậu thanh niên vẫn đang mời gọi thêm hành khách đi cùng, nhưng giọng cậu ta nghe đều đều và 
không đủ lớn. 
Tôi bảo: “Đi thôi. Tôi đi một mình cũng được”. 
Cậu thanh niên quay nhìn tôi rồi quả quyết đẩy chiếc xích lô xuống đường, chậm rãi đạp. Có vẻ như 
cậu ta khá quen với công việc này. 
Cũng không tồi, tôi nghĩ. Trông cậu thanh niên chín chắn hơn so với tuổi. Tốt. Tôi thích những người 
sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều sẽ xảy ra. Bỗng nhiên tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn về cậu thanh niên 
này. 
“Cháu làm việc này lâu chưa?” 
“Được khoảng một năm rồi ạ”. 
“Ta chưa từng gặp cháu trước đây… À, mà không phải ngày nào ta cũng đi xích lô, chỉ khi nào quá 
muộn thôi”. 
Cậu thanh niên đạp nhanh hơn để lấy đà vượt qua quãng dốc trên đường. 
Có vẻ như chiếc xích lô luôn được bảo dưỡng tốt. Cũng có lúc tôi gọi phải chiếc xích lô không còn mới. 
Cậu thanh niên này chắc hẳn là người tốt. Cậu không chỉ nuôi cả gia đình mà còn giữ xe rất tốt. Tôi tò 
mò không hiểu chiếc xích lô này là của cậu hay cậu đi thuê. 
Tôi hỏi, trong lòng vẫn mong sao nó là của cậu: “Chiếc xích lô này của cháu à?” 
Cậu thanh niên nhìn tôi trả lời ngắn gọn: “Vâng”. Có lẽ cậu cho rằng tôi hơi tò mò. 
Tôi bỗng thấy càng thương cảm cho cậu thanh niên. Không hiểu cậu còn tiếp tục được đi học hay 
không và liệu cậu còn có thể học được sau khi phải làm công việc nặng nhọc thế này hay không… 
Tôi hỏi: “Cháu còn đi học chứ? Lớp mấy rồi?” 



“Năm nay cháu vào đại học”. 
“Thật sao! Có được điểm giỏi nào không?” 
“Cháu được 4 điểm giỏi”. 
“Thật đáng ngạc nhiên! Đạp xích lô mà vẫn có thể có được điểm số như vậy. Nhiều học sinh cùng lứa 
khác thậm chí thi còn không qua, trong khi chúng có đủ điều kiện để đi học thêm tất cả các môn. Đúng 
là không ai có thể mua được chất xám, phải không nào? Trông cháu quả thật rất thông minh”. 
 
Cậu thanh niên cười lớn: “Cháu không đi học thêm các môn, chú ạ. Cháu cũng chỉ đạp xích lô khi thiếu 
người thôi, cũng là để tập thể dục. Cháu không thích thể thao, vì thế đây cũng là cách cháu giữ gìn sức 
khỏe”. 
“Vậy là đây là xích lô của bố mẹ cháu?” 
Cậu thanh niên đạp chậm lại. Có lẽ cậu thấy cần phải giải thích một chút. 
“Chiếc xích lô này là của cháu, chú ạ. Cháu có 4 chiếc cho mọi người thuê. Lúc có người ốm hay bận 
việc thì cháu đạp thay. Như vậy, cháu có thể hiểu rõ hơn về người thuê xe của mình. Cháu cũng được 
gặp nhiều người khi đi đạp xích lô; đó cũng là điều tốt. 
Giờ thì tôi lại thấy mình có chút xuẩn ngốc vì đã dành chút thương cảm ban nãy cho cậu thanh niên. 
Tôi ngẩng lên nhìn cậu thanh niên; trông cậu ta có vẻ quen quen. Không hiểu tôi đã gặp ở đâu đó rồi. 
Tôi hỏi: “Mà này, cháu đang ở đâu nhỉ?” 
Cậu ta mỉm cười: “Cháu ở Cửa hàng Goodwill (Thiện chí), gần chợ lớn đó”. 
Ngay lập tức tôi hiểu ra tình huống của mình. Cửa hàng Goodwill bao gồm một dãy cửa hàng sở hữu 
bởi một gia đình, bao gồm một nhà hàng, một siêu thị mi-ni, một cửa hàng bán salad lá trà và đồ ăn 
vặt, một cửa hàng cho thuê băng đĩa hình và một quán photocopy. Tôi đã mắc một sai lầm lớn khi nhận 
định về cậu thanh niên, nhưng tôi tiếp tục điềm tĩnh hỏi cậu thanh niên. 
 
“Cháu có bao nhiêu anh chị em?” 
“Năm người tất cả. Cháu là con út. Anh cả cháu quản lý nhà hàng cùng bố mẹ. Đó là công việc kinh 
doanh chính và đầu tiên của gia đình. Các cửa hàng khác sau đó được gây dựng sau khi chúng cháu 
đã lớn. Siêu thị mi-ni hiện do chị gái lớn quản lý; anh giữa quản lý cửa hàng cho thuê băng, đĩa hình; 
cửa hàng salad lá trà thì do chị gái còn lại của cháu điều hành; còn cháu thì đang quản lý của hàng 
photocopy. Nhưng cháu có mấy chiếc xích lô này từ lúc cháu còn nhỏ”. 
 
“Từ lúc còn nhỏ? Giờ thì không nhỏ sao?” 
Cậu thanh niên cười: “Đúng thế chú ạ. Lên mười tuổi cháu đã bắt đầu đầu tư và có được chiếc xích lô 
đầu tiên”. 
 
Câu trả lời của cậu thanh niên như một cú thụi vào giữa ngực tôi. 
Tôi là một tác giả đã từng nhiều năm viết về kinh tế và giáo dục, rao giảng rằng phải làm việc cần cù, 
hướng về phía trước, và giảng giải cả các chiếc thuật kinh doanh nữa. Tôi đã viết hàng trăm bài báo, 
một vài trong số đó dựa trên tài liệu từ các tạp chí nước ngoài. Tôi muốn thế hệ trẻ học hỏi từ những 
điều tôi viết đó. Giờ thì với cậu trai trẻ này, tôi đã gặp trận đấu của mình. Cảm giác thật là bẽ bàng, cứ 
như thể cậu ta đang cười thầm vào mũi tôi vậy. 
 
“Dừng ở đây thôi. Tới nơi rồi!” 
Tôi lần túi lấy tờ 10 kyat đưa cho cậu thanh niên, bảo: “Của cậu đây, tôi chỉ có tờ 10 kyat, không phải 
trả lại đâu”. 
“Không, chờ đã chú”. Cậu thanh niên rút ngay 2 kyat trong túi ra trả. 
 
Cậu nhìn tôi một chốc, bảo: “Mong chú đừng phật ý. Chú có vẻ để tâm nhiều đến cháu nên cháu thấy 
mình phải giải thích thêm một chút. Chú thấy đấy, ở cửa hàng photocopy hay khi đạp xích lô, cháu đều 
chỉ lấy đúng phần tiền của mình. Cháu không bao giờ lấy hơn dù là vô tình hay chủ ý. Cháu không bao 
giờ nhận tiền boa. Cháu cũng không bao giờ đưa người khác nhiều hơn số tiền phải đưa. Chú thấy đấy, 
ngạn ngữ có câu ‘Hãy chăm chút cho từng đồng kyat, rồi hàng chục nghìn kyat sẽ chăm chút lại bạn’. 
Đó là phương châm sống của cháu”. 
 
Vậy đấy, cậu thanh niên đã dạy cho tôi một bài học một cách rất nhẹ nhàng và hết sức lễ độ. 
“Thôi được, tôi đồng ý. Cậu rất thông minh. Giờ cậu về nhà luôn chứ?” 
“Chưa chú ạ! Vẫn còn kịp chạy thêm chuyến nữa. Tranh thủ bất cứ lúc nào còn có thể được chứ chú. 
Cháu đi đây”. 
 



Ồ được thôi, lũ nhóc ạ, giờ thì cứ đi đi; đi đạp xích lô, mở nhà băng, kinh doanh gì đó, lên kế hoạch và 
tranh thủ khi nào còn có thể; hãy làm giàu và thành công, hãy chiếm lấy tất cả những gì chúng ta có 
thể. 
 
Tôi bước vào nhà, đầu còn miên man suy nghĩ. Tôi tự hỏi có nên đánh thức thằng con trai đang gà gật 
trên mấy trang sách và bảo nó hãy ra ngoài mà đạp xích lô hay không? Tôi có nên bảo vợ mình đừng 
làm nội trợ nữa mà hãy mở một cửa hàng mì hay quán trà hay không? Phải làm điều gì đó chứ. 
 
Nhưng rồi tôi nghĩ lại… Liệu như thế có nguy hiểm quá cho tôi không? Tôi có thể tưởng tượng ra được 
vợ mình sẽ hét lên thế nào với tôi, rằng từ nay đừng có mà về nhà trong bộ dạng quá chén nữa… Thế 
là tôi phanh ngay cái ý nghĩ đó lại như cái cách người ta phanh một chiếc xích lô, lặng lẽ bước vào nhà 
như thể chưa từng gặp bất cứ câu chuyện tuyệt vời nào như ban nãy vậy.” (Trích truyện Truyện ngắn 
của Pe Myint (Myanmar)) 
 
Là người đi Đạo sống giữa đời, hẳn bạn cũng như tôi, khi nghe kể về sự việc như thế, ắt sẽ liên tưởng 
đến câu nói của bậc thánh-hiền qua Lời Vàng sau đây: 
 
“Ta bảo thật các ngươi:  
mỗi lần các ngươi làm như thế  
cho một trong những anh em bé nhỏ nhất  
của Ta đây,  
là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy." 
(Mt 25: 40) 
 
Chắc hẳn rằng, mỗi người và mọi người ở đây đó, khi nghe những lời kể trên sẽ phải âm thầm bước 
vào phòng riêng, đóng cửa lại rồi suy-nghĩ? Chắc hẳn rằng, người viết cũng như người đọc, lại sẽ lấy 
đó như câu chuyện làm quà cho bọn trẻ, ít theo dõi kinh kệ, hoặc sách vở. 
 
Hiển nhiên rằng, những điều như thế từng khiến bạn và tôi, ta suy nghĩ lung lắm, suốt nhiều ngày, ở 
đời mình. 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
lại cũng nhớ  
các trường-hợp nêu trên 
vẫn rất nhiều 
trong đời mình.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32. “Khi người yêu tôi khóc trời cũng giăng sầu” 

Cho từng cơn mưa lũ xoáy trong tâm hồn.” 
(Trần Thiện Thanh – Khi Người Yêu Tôi Khóc) 

 
(Mt 8: 11-13) 
Ơ kìa. Làm sao thế? Mới thấy “Người yêu khóc” thôi mà sao “trời cũng giăng sầu”? Trời đây, có là trời 
của riêng ai? Của tôi, của anh và mọi người? Thôi thì, hôm nay xin được mời anh, mời chị, mời mọi 
người, ta nghe tiếp bài thơ có ca-từ, như sau:    
 
“Khi người yêu tôi khóc  
thành phố buồn thiu 
Em ơi tôi níu một lần yêu ái  
trên cung ngà hắt hiu 
Mây từ đâu mây đến  
mờ dấu chân trời 
Em tại sao em tới  
cho anh yêu vội 
Cho một lần yêu cuối  
là phút lẻ loi 
Em ơi hãy nói vạn lời sầu đắng  
như em vừa trách anh. 
 
Em một đêm cúi mặt  
để cay đắng rơi thành giọt lệ đời 
Anh niềm đau đến muộn  
từng chiều lặng im nhìn mưa bão tới 
Khi hồn em rã rời  
ngày vui xé đôi tình nhỡ xa xôi 
Anh xin trọn đời gói thân  
trong một lần hối tiếc mãi thôi 
 
Khi người yêu tôi khóc  
xin rất im lìm 
Như từ lâu tôi dấu  
những cơn muộn phiền 
Xin đừng đem nước mắt  
gội xoá niềm đau 
Cho yêu thương đó  
em còn được giữ trong tâm hồn rất lâu.” 
(Trần Thiện Thanh – bđd) 
 
Quả thật ca/nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh là người đa tài, nhiều phép. Khi xưa ông chuyên trị 
“nhạc sến” là thế, mà nay người nghe hễ thấy ai khóc lóc thảm thương, đều nhớ đến bài hát này của 
ông. Nói thế, phải chăng là nói về nhạc trữ-tình cũng khá “sến” vào thời trước, nay trở-thành nhạc thời-
thượng mà người miền Nam một dạo cứ nghe hoài, nghe mãi vì đã thấm! 
 
Phải công-nhận, là: thời xa xưa ấy lúc bần đạo bầy tôi vừa mới lớn cũng được nghe loại nhạc này, 
nhưng chẳng bao giờ gọi đó là “nhạc sến” sợ rằng các chị hoặc các “má” tặng một đòn gánh lên đầu 
thì chỉ có nước chầu trời sớm, mà thôi.  
 
Thế nhưng, có mê nhạc dành cho các chị hoặc các má ấy đi  nữa, cũng chẳng có gì đáng sợ bằng cái 
cảnh chòm xóm hôm nay, chỗ nào cũng thấy cái-gọi-là văn-hóa thỉnh âm kiểu “mì ăn liền” hết. Ta có 
mì/cháo ăn liền thì cũng có âm-nhạc kiểu “mì ăn liền”, văn chương “ăn liền” và nay lại thấy thần học 
kinh thánh thuộc loại “mì ăn liền” thật hết biết.  
 
Hỏi chứ: “mì ăn liền” là cái chi mà ghê gớm thế? Nó là thứ gì mà dám chui cả vào nhà Đạo nữa vậy? 
Vâng. Xin bà con cứ từ từ, mọi sự hạ hồi sẽ rõ thế nào là “mì ăn liền” trong thần-học hoặc thánh-kinh, 
ngay thôi. 
 



Thôi thì, sợ rằng bà con không đủ kiên-nhẫn với kiên-trì chờ đợi, thì đây: bần đạo bầy tôi xin đi tắt bằng 
cách trích dẫn đôi điều cũng na ná giống thế. Trích và dẫn, là trích dịch và dẫn-giải đôi ba giòng thần 
học xuất từ tư-tưởng của đấng bậc nhà Đạo rất Hoa Kỳ Kỳ như sau: 
 

“Kinh thánh là một trong các biểu-tượng khá mơ hồ về quyền-uy/thế-lực mà lịch sử từng bao 
trùm bằng thứ thần-bí rất mê-hoặc. Đối với nhiều người thì, có khả-năng trích-dẫn thánh kinh để 
hỗ-trợ lập trường của mình được biện-minh, thuyết-phục tự-hào và đúng đắn. Với một số người 
khác, thì cuộc tranh-luận được đóng lại khi thấy rõ là Thánh Kinh ở về phe họ.  

 
Tuyên-bố chính-thức của Giáo-hội vẫn công-nhận điều này, lại có khuynh-hướng thắt chặt tùy-
tiện bằng các văn-bản thánh kinh lấy đó làm chứng cứ. Rất nhiều ảnh-hưởng của các nhà giảng 
thuyết hùng hồn thời đã qua cũng như các thuyết-giảng điện-tử ngày hôm nay đều xuất tự 
thẩm-quyền của loại kinh-thánh mở ngỏ có trong tay họ với lời khẳng định rằng sách này vẫn 
chứa-đựng lời “cố định của Chúa” khả dĩ giải đáp được mọi vấn đề.    

 
Những lời như thế đều mang tính chung cuộc, toàn thiện và ở bên trên mọi thứ mà không bị ảnh 
hưởng bởi các thay đổi hoặc trở ngại của cuộc sống dễ đi đến chỗ chết vẫn đe-dọa các cử-tọa 
là những người được kêu gọi đi vào đó. 

 
Kinh thánh, nếu hiểu theo nghĩa đen hoặc được công-bố chắc chắn như nền tảng của mọi sự, 
lại sẽ mang sự chắc nịch, ổn định đến cho những người chuyên chống lại mọi đổi thay, tức đem 
lại sự thoải mái tối đa cho những người như thế.  

 
Thật ra thì, trên thực tế, cả giới bảo-thủ lẫn người phóng khoáng đều trích dẫn kinh thánh có lợi 
cho phe của mình, khi tranh chấp. Thế nhưng, thế giới của ta là thế-gian trần-tục, cho nên mọi 
tranh luận giữa hai xu-hướng nói trên đều cho thấy nhiều khác biệt. Khác ở chỗ, là: Giáo hội 
nay không còn là cơ-quan nắm vững toàn bộ mọi uy-lực trên đầu óc của mọi người như đã từng 
xử sự hệt như thế trong quá khứ nữa. 

 
Điều đó có nghĩa là: các đấng bậc đạo đức trong giáo-hội nay không nhiều. Những vị xưa nay 
từng quyết tâm cải tổ giáo-hội đến độ tuyệt vọng nay cứ từ từ biến mất không còn chung lưng 
đấu cật, hiện-diện trong giáo hội có tổ-chức được nữa… 

 
Nói cách khác, Kinh thánh lâu nay vẫn là bản văn bị nhiều vị thuộc phe phái khác nhau lợi dụng 
để hỗ trợ cho lập trường của mình. Vì thế nên, Kinh thánh xưa nay vẫn bị thắt cột trong bốn bức 
tường tù túng, mất hết giá-trị thực chất trong một thời gian rất ngắn… (X. Gm John Shelby 
Spong, Living in Sin: An Ambiguous Symbol of Authority, viết trong  HarperSanFrancisco 1988 
tr. 90-93)  

 
Trong đời người, lại cũng thấy ê hề những khác biệt của người đời. Người thì chủ trương ăn hiền ở 
lành, kẻ thì bạ gì cũng làm, thấy gì cũng nói, kể cả những điều không nên làm, chẳng nên nói. Chính 
đó, là vấn đề. Chính đó, là sự khác biệt của tôi và của bạn, của mọi người trong cuộc sống. 
 
Để minh-họa những điều nêu lên ở đây, xin mạn phép trích dẫn đôi giòng văn-chương vẫn cứ chảy mà 
bần đạo bầy tôi “bắt chộp” được ở đây đó, trong kho tàng chuyện kể và cả những chuyện không để kể 
mà chỉ để nghe thôi. Dưới đây là một trong những chuyện đại loại, được trích và dẫn như sau: 
 

“Điều bất hạnh nhất của chúng ta là sống với những người có lối nghĩ tiêu cực, không 
có kiến thức sâu rộng và cái nhìn toàn diện, điều này sẽ khiến cho cuộc sống của ta trở 
nên nhạt nhẽo và vô vị. 
 
Ông chủ giàu có thấy tài xế của mình đã làm việc chăm chỉ trong nhiều năm. Vì muốn 
người lái xe này vẫn có một cuộc sống ổn định khi về hưu, nên ông chủ này đã đưa cho 
người lái xe tấm séc trị giá 1 tỷ đồng. 

 
Không ngờ tài xế trả lời:  
-Không cần đâu ạ, trong tay tôi cũng đã có hơn chục tỷ đồng rồi.  
Ông chủ giật mình hỏi:  
-Anh làm tài xế, lương của anh chỉ có 5 triệu đồng một tháng, làm sao lại tích cóp được 
nhiều tiền như vậy? 



Tài xế nọ bèn trả lời:  
-Trong suốt quá trình lái xe, khi ông ngồi ở đằng sau gọi điện và nói là sẽ mua đất ở 
đâu, tôi cũng mua một ít, ông nói mua cổ phiếu nào, tôi cũng mua một ít, hiện nay ước 
tính tôi cũng đã có hơn 10 tỷ đồng rồi. 

 
Qua câu chuyện ngắn này chúng ta có thể thấy khi chúng ta đi cùng triệu phú chúng ta 
có thể kiếm tiền triệu, đi cùng tỷ phú chúng ta có thể kiếm tiền tỷ. 

 
Một cây rơm rạ hoàn toàn không đáng giá một xu, nhưng nếu như nó được dùng để 
buộc một mớ rau cải thì nó sẽ có giá của một mớ rau cải. Nếu như nó được dùng để 
buộc cua biển, thì nó lại có giá đắt đỏ ngang với cua biển. 

 
Giả như chúng ta ở cùng với những người có lối sống tích cực thì chúng ta cũng suy 
nghĩ tích cực, nhưng nếu chúng ta sống cùng người tiêu cực, thì chúng ta sẽ suốt ngày 
than trách số phận hẩm hiu. 

 
Có người bảo, cuộc đời mỗi người có 3 thứ may mắn nhất: Khi đi học gặp phải thầy 
giáo tốt, khi đi làm gặp phải tiền bối tốt, khi lập gia đình gặp phải người bạn đời tốt. 

 
Đôi khi chỉ cần một nụ cười, hay một câu nói cũng đủ để tạo ra sự khác biệt cho cuộc 
sống của chúng ta, và khiến nó trở nên ý nghĩa hơn. 

 
Điều bất hạnh nhất của chúng ta là sống với những người có lối nghĩ tiêu cực, không có 
kiến thức sâu rộng và cái nhìn toàn diện, điều này sẽ khiến cho cuộc sống của ta trở 
nên nhạt nhẽo và vô vị. 

 
Có câu nói rất hay rằng, "Bạn là ai không quan trọng, mà quan trọng là bạn ở cùng với 
ai!" (Chuyện kể do St sưu tầm và trích-dẫn) 

 
Ngẫm nghĩ câu chuyện trên, hẳn bạn và tôi cũng có thể rút ra được một kết-luận cho cuộc 
mạn đàm luận phiếm hôm nay về cái-gọi-là “mì ăn liền” hoặc những thói quen thường thấy nơi 
chủ trương hoặc lập-trường của nhiều người ở nhiều nơi, hôm nay.  
 
“Mì ăn liền” trong các địa-hạt ở đời, còn là tình-huống dẫn đến khóc than, tiếc nuối hoặc ân-
hận như Tin Mừng từ bậc thánh hiền đã khẳng định nhiều lần, như sau: 
 
“Tôi nói cho các ông hay:  
Từ phương đông phương tây,  
nhiều người sẽ đến dự tiệc  
cùng các tổ phụ Abraham, Isaác và Giacóp  
trong Nước Trời.  
Còn chính con cái của Nước Trời  
lại sẽ bị đuổi ra chỗ tối tăm bên ngoài,  
ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng.” 
(Mt 8: 11-13)   

  
“Khóc lóc và nghiến rằng”, phải chăng là lời nguyền chuyển đến con cái sự chết hoặc hết thảy 
mọi người ở chốn thế-gian, tục-trần này? Điều này, hẳn không ai dám trả lời cho rõ rệt. Chỉ rõ 
một điều là, đời người xưa nay gồm nhiều tình-huống trong đó cũng có “khóc lóc” và “nghiến 
răng”, đến nghẹt thở.    
 
Nói khác đí, “khóc lóc và nghiến rằng” có lẽ là tình-trạng của những người không may mắn, 
thiếu hạnh-phúc trong cuộc sống đích-thực. Sống thực đời người hôm nay, gồm 7 thứ tình, hết 
hỷ nộ, ái ố ai hoan lạc đều có cả. Thế nhưng, vẫn cứ phải trải qua những ngày dài nhiều tình 
tiết phức tạp. 
 



Phức-tạp nhất, là tình-huống mà người nghệ sĩ hôm trước diễn tả qua thơ văn, âm nhạc với 
những lời như: 
 
“Em một đêm cúi mặt  
để cay đắng rơi thành giọt lệ đời 
Anh niềm đau đến muộn  
từng chiều lặng im nhìn mưa bão tới 
Khi hồn em rã rời  
ngày vui xé đôi tình nhỡ xa xôi 
Anh xin trọn đời gói  
thân trong một lần hối tiếc mãi thôi. 
 
Khi người yêu tôi khóc  
xin rất im lìm 
Như từ lâu tôi dấu  
những cơn muộn phiền 
Xin đừng đem nước mắt  
gội xoá niềm đau 
Cho yêu thương đó  
em còn được giữ  
trong tâm hồn rất lâu.” 
(Trần Thiện Thanh – bđd) 

 
Tắt một lời, cuộc đời người gồm đủ 7 thứ tình, những tình-huống trong đó có “khóc lóc và 
nghiến răng” sẽ không là khiếm khuyết nhỏ, với nhiều người. 
 
Nhận định thế rồi, nay mời bạn và mời tôi, ta hát là những ca-từ vừa trích-dẫn để nhớ mãi, 
nhớ hoài tình-tự của tôi, của bạn và của nhiều người, và rồi từ đó có quyết-tâm trở về với cuộc 
sống rất thực cùng mọi người, rằng:  
 
“Xin đừng đem nước mắt  
gội xoá niềm đau 
Cho yêu thương đó  
em còn được giữ trong tâm hồn rất lâu.” 

(Trần Thiện Thanh – bđd) 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Cũng có một thời 
từng suy đi nghĩ lại nhiều lần  
vẫn không hơn thế.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33. “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.  

 
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) 

 
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)  

 
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.’ ” 

 



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 ấu, 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) 

 
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) 

 
Lại nữa, lòng Chúa xót thương được thể-hiện qua câu nói rất mạnh của Bậc 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, chính đó là những “sắc hoa màu nhớ” đáng ghi trong đời, rất thức thời. Và, cũng 
đoạn-trường, miên-trường hoặc vĩnh-hằng tình thân thương mến mộ, rất bình-thường mà thôi. 
 
Thế đó, là tình-huống thôi-thúc bần đạo bầy tôi đưa ra ý-tưởng nhỏ bảo rằng: bản thân bầy tôi đây 
chẳng biết cách diễn tả tâm-trạng “lưu luyến quá” nói ở trên. Nhưng, chỉ dám nói lên điều này, là: dân 
gian ở đời dù mang nhiều niềm tin khác biệt nhưng vẫn được Bề Trên Thượng Đế xó thương cứu rỗi 
mà dẫn đưa vào chốn cao sang ở Thiên Đường.  
 
Thế đó, còn là tâm-tình thân thương xin được gửi gấm đến các bạn đang đọc những giòng này với lời 
nhắn đính kèm, rằng: “Hãy cứ thế nhắm thẳng về phía trước mà lên đường nhé bạn, nhé tôi, nhé mọi 
người. Trong đời.   
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Suy tư nghĩ ngợi  
cũng đã nhiều 
về sắc hoa màu nhớ 
rất thiên-thu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34. “Chiều êm êm đưa duyên về người” 
Đàn triền miên nắn tiếng sầu đời… 

Người hỡi! Đến bên tôi nghe lời xao xuyến như chuyện thần tiên 
Niềm mơ xưa là đó… 

(Nhạc ngoại quốc: Serenata – Lời Phạm Duy: Chiều tà) 
 
(Mt 14: 15) 
“Đưa duyên về người” một buổi chiều, có “lời xao xuyến như chuyện thần tiên”, ôi lời thơ đẹp như bức 
tranh thủy mạc, hôm nào. Thơ và tranh trong âm nhạc nay không thấy nhiều vào thời vi tính. Chí ít là 
những lời còn tiếp tục ở câu hát sau đây: 
 
“Lắng trầm tiếng chiều ngân 
Nhạc dặt dìu ái ân, Người ơi! 
Nhớ mãi cung đàn, năm tháng phai tàn,  
Duyên kiếp chưa hề lỡ làng. 
 
Đã quên hết sầu chưa? 
Lời này là tiếng xưa 
Quỳ dâng dưới nắng phai mờ,  
bên gối ơ thờ nghe tiếng tơ tình mong chờ. 
(Phạm Duy: bđd) 
 
Phải thú thật ở đây rằng: những bản nhạc ngoại lời Việt có giòng thơ miên man, êm đềm thật hiếm quí 
ở thời này. Hiếm và quí hơn nữa, khi những bài hát trữ tình ấy lại mô tả cảnh trí ở một nơi nào đó, tựa 
hồ cảnh thần tiên.  
 
Không tin ư? Mời bạn và tôi ta nghe thêm đôi câu nữa, rồi hãy mạn bàn chuyện Đạo/đời bấy lâu nay. 
Này đây, là lời thơ và ý nhạc, thật hết biết: 
 
Chiều êm êm đưa duyên về người, 
Đàn triền miên, nắn tiếng sầu đời. 
Người hỡi! Đến bên tôi nghe lời xao xuyến như chuyện thần tiên, 
Niềm mơ là đó… 
Cho ta nâng niu lời ca! 
Chiều mờ không gian, hờ hững khói thiên đường 
Thuyền trôi bến song xa đứng chờ… 
Xin hãy lắng nghe bao lời thơ chiều tà… 
(Phạm Duy: bđd) 
 
Đi vào vườn hoa Lời Vàng của Bậc thánh hiền lại cũng thấy những mô tả về buổi vàng có chi tiết như 
thế này: 
 
“Chiều đến,  
các môn đệ lại gần thưa với Người:  
"Nơi đây hoang vắng,  
và đã muộn rồi,  
vậy xin Thầy cho dân chúng về,  
để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn." 
(Mt 14 15) 
 
Và thể theo Lời Ngài từng kể, nay đề nghị bạn/đề nghị tôi, ta thả hồn theo lời thơ và giòng nhạc chảy 
suốt rất êm đềm như thế, hạ hồi sẽ thấy ngay ở góc báo The Catholic Weekly hôm 02/12/2018 có bài 
hỏi/đáp do Lm John Flader phụ trách, viết như sau: 
  
“Giuseppe Moscati (1880-1927) từng là y-sĩ Giáo sư y-khoa và là người tiên phong trong địa hạt hóa-
sinh. Ông được Đức thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị tấn phong lên hàng hiển-thánh vào năm 
1987 trong buổi Họp Thường Đỉnh Giám mục bàn về Vai Trò Giáo Dân. 
 
Giuseppe Moscati là người con thứ 7 của gia đình gồm 9 người con sinh hạ trong một gia đình quyền-
quý ở Ý. Thân phụ của ngài là một Thẩm Phán từng dẫn dắt gia đình đến định cư tại thủ phủ Napôli. 



Cụ ông là người mộ đạo sốt sắng đến độ vẫn giúp Lễ cả khi gia đình đi nghỉ hè ở vùng quê nơi ông 
sinh hạ là thủ phủ Navellino. 
 
Sinh viên Giuseppe Moscati quyết định theo học ngành y thay vì luật –học đúng vào lúc người anh 
Alberto Moscati, vị Trung úy Pháo binh ngã từ lưng ngựa bị chấn thương sọ não khó chữa trị vào năm 
1893. Trải qua nhiều năm, Giuseppe Moscati đành chấp-nhận ở lại nhà để giúp chữa trị người anh trai 
xấu số này. 
 
Năm 1897, khi Giuseppe gia-nhập đại-học y-khoa Napôli, lúc đó xảy ra bầu khí công khai bất khả trị, 
phi luân lý luôn phản chống giáo-sĩ, cũng là giai-đoạn khó khăn cho giới trẻ Công giáo. Thế nhưng, 
Giuseppe Moscati vẫn chuyên chăm học hành và tiếp tục thực thi niềm tin của ông và cuối cùng, vào 
năm 1903, ông đạt hoc-vị tiến-sĩ với nhiều bằng khen. 
 
Tiến sĩ y-khoa Giuseppe Moscati hành nghề thày thuốc tại Bệnh viện dành cho bệnh nhân nan-y ở 
Napôli và đã có nhiều năm dạy y-học tổng-hợp tại đại học này. Chẳng mấy chốc, ông trở thành người 
cai quản cả về hành chánh ở bệnh-viện. Ông đã chứng tỏ cho mọi người thấy kỹ-năng đặc-thù của 
mình trong việc chẩn-đoán bệnh-lý của người bệnh mà hầu hết các đồng-nghiệp của ông đã trầm trồ 
khen ngợi biệt tài phối hợp các phương pháp y-lý cổ truyền với các thành-tựu của ngành khoa-học mới 
mẻ về hóa-sinh. 
 
Các phương-án làm việc theo hướng tổng-thể của ông đã được mọi người phát-hiện trong thư ông viết 
cho một học-viên bác-sĩ trẻ, ông nhắc nhở: “Em hãy nhớ ta cần chữa-trị không phải mỗi thân-xác, mà 
cả linh-hồn của người bệnh qua việc kêu gọi họ chú-tâm vào cả đầu óc lẫn tâm can chứ không chỉ mỗi 
việc lạnh lùng kê toa thuốc rồi bảo họ đến các dược phòng gần bên mua/bán.” Trong lá thư viết cho 
học-viên khác, ông cũng bảo: “Không phải khoa-học mà là lòng bác ái yêu thương loài người là chất 
xúc-tác đã biến-đổi cả và thế-giới.”  
 
Một đám tập sinh trường thuốc đã theo Bs Giuseppe Moscati mỗi khi ông dắt họ đi rảo quanh thăm 
viếng bệnh nhân ở nhà thương để rút tỉa các bài học thực-tế khi chữa bệnh. Năm 1993, khi cung-hiến 
nguyện-đường kính thánh Giuseppe Moscati ở thủ đô Rôma, thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị 
từng diễn-giải phương-án chữa-trị của vị bác sĩ giàu tình thương này, rằng: “Thêm vào với tài nguyên 
hiếm quý là kỹ-năng riêng tư chuyên chăm sóc người bệnh của mình, thánh nhân đây còn sử dụng cả 
sự ấm áp đầy tính nhân-loại và bằng chứng hùng hồn của niềm tin ngài sẵn có, nữa.” 
 
Thánh Giuseppe Moscati coi việc hành nghề y-khoa của ông như công việc tông-đồ, một thừa-tác-vụ 
thực-thụ cho những ai đang gặp khổ đau trong cuộc sống. Chẳng hạn như, trước khi chẩn-đoán hoặc 
khám bệnh cho bất cứ ai hoặc khi dấn thân vào sứ vụ nghiên-cứu y-học, bác sĩ Giuseppe Moscati đã 
đặt mình trước mặt Chúa và thánh-nhân cũng khuyến-dụ người bệnh, đặc biệt là những người sắp sửa 
mổ, là: hãy mở rộng vòng tay đón nhận bí-tích do Giáo hội ban. 
 
Thánh-nhân rất độ-lượng trong việc thỏa-mãn nhu-cầu của người bệnh và chữa trị bệnh miễn phí cho 
các người bệnh đang trong cảnh túng thiếu, cơ-bần thậm chí thánh-nhân thường chuyển một số người 
về chữa tại nhà cộng thêm đó là các phong bì chứa toa-thuốc và tiền giấy trị giá $50 lira. 
 
Có lần thánh-nhân suýt bỏ mạng vì mải mê giúp đỡ người khác. Thoạt vào lúc núi Vesuvius phụt lửa 
vào tháng Tư năm 1906, thánh nhân cũng đã tình-nguyện giúp di-tản cư-dân đang sinh sống tại viện 
dưỡng lãotrong vùng hiểm nghèo bằng cách tự tay khiêng mang người bệnh yếu ớt, ốm đau về nơi an 
toàn chỉ vài giây phút trước khi mái nhà đổ sụp vì sức nặng của tro tàn núi lửa.  
 
Ngoài ra, thánh-nhân còn làm việc vượt cả bổn-phận của mình trong thời kỳ dịch-tả lan tràn khắp nơi và 
chính tay ngài đã chữa trị khoảng 3 ngàn binh sĩ trong thời Đệ Nhất Thế Chiến. Thánh-nhân được mọi 
người đặt tên cho là bác-sĩ nhân lành, thánh-thiện từng đeo đuổi nghiệp vụ khoa bảng từng ngồi vào 
ghế chuyên nghiệp xả thân cho công–cuộc nghiên-cứu chuyên-nghiệp, nhưng ngài lại ưa chọn công-
tác giúp bệnh nhân nghèo và huấn-luyện tay nghề cho các sinh-viên thực-tập ở bệnh-viện.  
 
Thứ Ba ngày 12 tháng Tư năm 1927, Giuseppe Moscati lên đường tham-dự thánh-lễ và đón nhận Mình 
Chúa như thường lệ và sau đó còn đi một vòng thăm viếng bệnh nhân ở nhà thương và sau bữa ăn 
trưa đơn giản, thánh nhân thấy yếu trong người, bèn ngả người nằm trên sàn đất và đó cũng là lúc 
thánh-nhân ra đi cách nhẹ nhàng, thanh-thản hưởng dương chỉ mới 47 tuổi. 
 



Năm 1975, Giuseppe Moscati được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn-dương lên bậc hiển 
thánh và tấn-phong thành thánh-nhân vào ngày 25 tháng Mười năm 1987. Ngày nay, thánh nhân được 
mọi người ghi nhớ cử hành mừng lễ vào ngày 16 tháng 11, mỗi năm.  (X. Lm John Flader, Doctor a 
holistic pioneer, The Catholic Weekly 2/12/2018 tr. 21) 
 
Đọc báo Đạo, người đọc đều thấy rõ nhà Đạo mình chỉ nói chuyện thánh-hóa bản thân qua các truyện 
kể các vị thánh thời xưa/cũ, ít khi thấy đấng bậc mình kể về chuyện thánh hóa hoặc thánh “quá” (đọc 
theo giọng Nam kỳ) ở quê nhà.  
 
Thế nên hôm nay mời bạn/mời tôi, ta đi vào vườn hoa truyện kể để rút tỉa câu truyện kể có tính đặc-thù 
về người thường ở đời có tính nhân lành hạnh đạo để minh-họa tính đặc-trưng của nhân-vật lành 
thánh như sau:  
 
“Người đến dự đám cưới khá đông. Ông hàng xóm gọi bác làm công đến và bảo: 
-Này, anh đi xem xem có bao nhiêu người đến dự đám cưới bên ấy, nhé. 
 
Bác làm công ra đi. Bác để lên ngưỡng cửa một khúc gỗ và ngồi lên bờ tường đợi khách khứa ra khỏi 
nhà. Họ bắt đầu ra về. Ai đi ra cũng vấp phải khúc gỗ, văng lên chửi và lại tiếp tục đi. Chỉ có một bà lão 
vấp phải khúc gỗ, liền quay lại đẩy khúc gỗ sang một bên. 
Bác làm công trở về gặp người chủ. 
Người chủ hỏi: 
-Ở bên ấy có nhiều người không? 
Bác làm công trả lời: 
-Chỉ có mỗi một người, mà lại là bà lão. 
-Tại sao vậy? 
-Bởi vì tôi để khúc gỗ bên thềm nhà, tất cả đều vấp phải, nhưng cũng chẳng ai buồn dẹp đi. Thế thì, lũ 
cừu cũng làm thế. Nhưng, một bà lão đã dẹp khúc gỗ sang một bên để người khác khỏi vấp ngã. Chỉ 
có con người mới làm như vậy. Một mình bà lão nọ là người, mà thôi. 
 
Và, thêm một lời bàn của người kể truyện, cứ bảo rằng: Câu truyện ở đây nghe qua có vẻ như hư cấu, 
nhưng vẫn là chuyện thật xảy ra ở đâu đó, có thể là ngay cạnh nhà mình, cũng nên. (Truyện vặt rút từ 
điện thư gửi người anh em thích đọc, ở quê nhà) 
 
Kể câu truyện trên đây, người kể không có ý bảo rằng, làm thánh-nhân, không có nghĩa là vị ấy chỉ làm 
những việc lạ kỳ, chẳng giống ai, mới là thánh. Kể như thế, bầy tôi đây chỉ cốt ý bảo rằng: làm thánh-
nhân, đôi lúc có nghĩa là làm những việc ít người nghĩ rằng đó là công việc dành mình, chứ không phải 
ai khác. 
 
Hôm nay, để kết thúc câu chuyện phiếm lai rai, phiếm dài dài, lại cũng có đề nghị bạn/đề-nghị tôi, ta 
quay về với nhạc bản trích-dẫn ở trên mà hát vang những lời phấn chấn, vẫn hát rằng: 
 
“Lắng trầm tiếng chiều ngân 
Nhạc dặt dìu ái ân, Người ơi! 
Nhớ mãi cung đàn, năm tháng phai tàn,  
Duyên kiếp chưa hề lỡ làng. 
 
Đã quên hết sầu chưa? 
Lời này là tiếng xưa 
Quỳ dâng dưới nắng phai mờ,  
bên gối ơ thờ nghe tiếng tơ tình mong chờ. 
 
Chiều êm êm đưa duyên về người 
Đàn triền miên nắn tiếng sầu đời… 
Người hỡi! Đến bên tôi nghe lời xao xuyến như chuyện thần tiên 
Niềm mơ xưa là đó… 
 
Cho ta nâng niu lời ca 
Chiều mờ không gian, hờ hững khói thiên đường 
Thuyền trôi bến song xa đứng chờ… 
Xin hãy lắng nghe bao lời thơ chiều ta 
Nhạc chiều của chúng ta 



Là câu ái ân muôn đời, bóng đã xế rồi 
Hãy nép trong lòng cõi đời. 
Tình yêu mãi mãi…” 
(Phạm Duy: bđd) 
      
Trần Ngọc Mười Hai 
Cũng có lúc 
Những kiếm tìm câu chuyện vặt vãnh 
lạ kỳ để mọi người vui 
mà thôi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35. “Ngàn hoa thắm tươi” 
hé môi cười mừng chào đón xuân  

Bầy chim tung cánh bay 
trên muôn cành cùng hát vang. 

(Nhạc và lời: Nhật Bằng) 
 

(Hôsê 14: 7-8) 
Thế đó là nhạc và lời, của ngày xưa. Còn hôm nay, hoa thắm tươi cả ngàn đóa vẫn “hé môi cười” chào 
đón hết mọi người. Từ già đến trẻ. Từ trong ra ngoài. Trong Đạo. Ngoài đời. 
 
Thế nhưng, về đạo lý và đạo thực tế trong ngoài nhà Đạo, vẫn là chuyện cần biết, cần bàn và cần 
tuyên dương. Tuyên dương nhà Đạo hôm nay có đôi chi tiết về tầm nhìn rất hoành tráng được truyền 
thông nhà Đạo phổ biến đó đây như sau: 
 

“Sức khỏe và sự an lành của Giáo hội Công Giáo có thể đo lường bằng nhiều cách và Tòa 
Thánh Vatican đã có nguyên một bộ-phận chuyên phụ-trách vụ việc này.  

 
Bộ thống-kê làm việc dưới trướng vị Bộ Trưởng Ngoại giao của Vatican có thực-hiện một số 
công-trình nghiên cứu về Giáo-triều Rôma suốt năm qua, nhưng một trong các dự-án gom gộp 
trong cuốn niên-giám dầy 500 trang của Giáo-hội. 

 
Niên-giám này sưu-tầm số dân đi Đạo qua nhân-số những người đã chịu phép rửa tại mỗi quốc 
gia và tính theo tỷ-lệ phần trăm dân số thế-giới. Bản tường-trình mới nhất căn-cứ trên con số 
gom gộp vào ngày 31 tháng 12 năm 2015, cho thấy con số 1.28 tỷ người Công giáo có mặt trên 
thế giới, tức 17.7% dân số toàn-cầu. 

 
Mười năm trước, cũng theo con số thống kê chính-thức trong Giáo-hội thì cộng-đồng Công-giáo 
lúc ấy chỉ gồm 1.1 tỷ người, tức 17.3% dân số toàn cầu, lúc bấy giờ. 

 
Người Công giáo trên thế-giới thường sinh-hoạt trong các địa hạt bao gồm 118.000 nhà thương, 
bệnh xá, viện dưỡng lão cho người cao niên, các trạm mồ côi, trung tâm tư-vấn và/hoặc các 
tiện-nghi phục-hồi chức năng khác nhau. Mười năm nay, con số các tiện-nghi này đã suy giảm 
qua con số ít hơn 115.000 đơn vị. 

 
Vào lúc cuốn Niên-giám của Giáo hội được đưa ra mỗi năm, thì con số đầu tiên cho thấy số 
người được sách niên-giám định-nghĩa như “lực-lượng lao-động cho công cuộc truyền-giáo của 
Giáo hội. Với thống kê đạt được vào ngày 31/12/2015 gồm có 5,304 Giám-mục; 281,514 linh-
mục; 134,142 tu sĩ các cấp; 42,255 phó-tế thường-trực 54,255 nam tu-sĩ; 670,330 nữ-tu; 
351,797 thừa-tác-viên dân-sự và hơn 3.1 giáo-lý-viên. 

 
Nhưng, sách niên-giám này còn đào sâu hơn bằng việc cho thấy khối lượng công-tác mục-vụ 
của hàng giáo-sĩ so với con số người Công giáo đã rửa tội cũng như dân số toàn cầu. Như số 
người Công giáo ở Tajikistan được trông đợi là sẽ đón-nhận thừa-tác-vụ riêng rẽ là: cứ mỗi linh-
mục chỉ lo cho 38 giáo dân mà thôi. Đây là, tỷ-lệ đẹp nhất thế-giới. Dĩ nhiên, miền thôn quê 
nước này chỉ có 4 linh-mục trông nom độ chừng 200 giáo dân là nhiều nhất.  

 
Một ví dụ khác, như 9 đảo-quốc Tuvalu ở vùng Nam Thái Bình Dương, tỷ lệ này cho thấy mỗi 
linh-mục phụ-trách lo cho 120 giáo dân ở đây. Trong khi đó, tại nước Qatar và Ả Rập Saud9i, 
nơi chỉ gồm chục ngàn giáo dân là công-nhân từ nước khác đến đây làm việc như Ấn Độ, 
Philíppines cũng có nhiều hạn-chế về thừa-tác-vụ của hàng-ngũ linh-mục nữa. Theo thống kê 
của Tòa thánh, thì tại Qatar tỷ-lệ linh-mục lo cho giáo dân là: mỗi linh mục phải chăm lo cho 
52,000 người; còn Ả-Rập Saudi thì: 1 linh-mục phải lo cho 125,000 giáo dân. 

 
Chỉ số trung bình trên thế-giới là: mỗi linh mục phải lo cho khoảng 3,091 giáo-dân. Nói chung, 
thì tình-hình tại Bắc Mỹ cũng khá hơn. Ở Canada mỗi linh-mục chỉ lo cho 2,242 giáo dân thôi và 
tại Hoa kỳ, mỗi linh-mục chỉ phụ trách lo cho 1,808 giáo dân là nhiều nhất. 

 
Thế nhưng, cả Canada lẫn Hoa kỳ đều đã lập danh sách hơn 12 nước trong đó số linh-mục tạ 
thế vào năm 2015 còn cao hơn số linh-mục tân-chức. Hầu hết các quốc gia có mặt trong danh 
sách này đều thuộc Tây Âu. 

 



Với Tòa thánh, một trong các thống kê quan-trọng vào bậc nhất là con số người rửa tội diễn ra 
hàng năm  và đặc biệt là tỷ lệ những vị này gồm những người Công giáo trên 7 là lứa tuổi mà 
truyền thống Giáo hội gọi là những người hiểu biết, có lý-trí. 

 
Năm 2015, sách niên-giám cho biết có hơn 15.7 triệu người được rửa tội tương đương với hơn 
17% là những người đã rửa tội gồm con trẻ và người lớn tuổi, tức con số cao nhất tại châu Phi 
(32.6%), sau đó đến vùng biển Caribê Trung Mỹ (23.3%) và Đông Nam châu Á là 17%. 

 
Phân tích kỹ, thì số con trẻ được rửa tội cộng chung với con số các trẻ nhỏ, thì thống kê cho 
biết số người rửa tội tính trên một ngàn người Công giáo. Cũng theo thống kê, thì trong 5 năm 
vừa qua, con số những người này sụt giả khá đáng kể do có suy giảm về sinh suất tại nhiều 
quốc gia trên thế-giới. tỷ-lệ suy-giảm tính trong thời kỳ 5 năm tại tất cả các nơi trên thế giới. 
Chẳng hạn như, ở châu Phi năm 2005, cứ 1000 người Công giáo sống ở đây, thì có 12.3 người 
được rửa tội. Tỷ-lệ hôn-nhân 
  
Công-giáo với 1000 người Công giáo sống tại đây cũng đã suy giảm trong thời kỳ 5 năm. Các 
con số khác rút từ niên-giám thống-kê, thì trên thế-giới có 481 giáo-xứ giao-quyền cho các nữ-tu 
trông nom”. Riêng tại Bắc Mỹ và châu Âu có 104 giáo xứ như thế, trong khi đó có 126 giáo-xứ ở 
Nam Mỹ do các nữ-tu chăm sóc. 

 
Hai nước nói trên là những nước có tỷ-lệ người Công giáo cao nhất trong số dân nói chung, thì: 
Andora có 99.7% người Công-giáo; Guinea Equator có 97.2% dân số là người Công-giáo. 
Riêng Lãnh-thổ Vatican không được tính trong bản khảo sát này. 

 
Trong số 5,304 Giám mục hiện diện trên thế-giới vào cuối năm 2015, có 886 vị (tức 16.7%) 
đang sống hoặc thực-thi công tác mục-vụ tại một quốc gia không phải là nơi các ngài sinh hạ. 
Năm 1995, có 4.319 Giám mục và 5.8% trong số các vị tại chức đang sống tại hải ngoại, tức 
không phải nước các ngài sinh ra. Các Giám-mục thực-thi công tác ở nước ngoài gồm thánh 
phần các Tổng giám mục phục vụ theo tư cách khâm-sứ của Vatican trên khắp thế-giới và 
những vị đang làm việc tại Tòa thánh.” (“A Portrait of the Universal Church, The Catholic Weekly 
25/6/2017, CNS tr. 12)   

 
Xem xét thế rồi, nay ta cùng với mọi người cất lên tiếng hát được trích-dẫn ở trên, rằng: 
 

Tính tang tính tang tiếng đàn,  
vang điệu ca mừng xuân đàn, vây cùng ta hòa ca thắm tươi.  
Tay cầm tay cầm tay đều, vui nhịp theo điệu ca cùng hát khúc ca xuân  
Xuân về chim hót ca, hoa nở cùng thướt tha  
Êm đềm ánh huy hoàng, khúc bình minh đang reo vang  
 
Bình minh sáng tươi reo trên ngàn muôn tia nắng xuân  
Hồn tràn bao ước mơ, vui yêu đời lòng đắm say  
Nắng xuân chiếu qua lá mờ, in hình trên hồ xanh sóng, rung tựa như hình muôn ánh sao.  
Chim và hoa cùng ta lạc bước trong chồn thần tiên hòa khúc hát ca xuân.” (Nhật Bằng – bđd) 

 
Chân lý và nét đẹp của con người hoặc cơ quan phục vụ con người được diễn-tả và nhân-cách-hóa 
bằng nhiều hình-ảnh cũng như quan-niệm ở đời, như người vợ hoặc người chồng trong cuộc sống. 
Chân lý và nét đẹp ấy được Kinh Sách diễn ta bằng hình ảnh của lây trái đâm chồi nảy lộc đã viết rằng: 
 

“Họ sẽ đâm chồi nẩy lộc, sum sê tựa ôliu tươi tốt, 
toả hương thơm ngát như rừng Libăng. 
Chúng sẽ trở về cư ngụ dưới bóng Ta, 
sẽ làm cho lúa miến hồi sinh nơi đồng ruộng, 
tựa vườn nho, chúng sẽ sinh sôi nẩy nở, 
danh tiếng lẫy lừng như rượu Libăng.” (Hôsê 14: 7-8)  

 
Chân-lý và ảnh-hình về nét đẻ của bất cứ thứ gì còn được nhiều tác-giả văn-chương xưa và nay diễn 
tả qua truyện kể về trường hợp nào đó như câu truyện nhiều ảnh-hình tốt/xấu, ở bên dưới: 
 
“Tôi có một người bạn, anh ta cảm thấy vợ của mình ngày càng trở nên ích kỷ và thô tục, tính khí mỗi 
ngày càng thêm nóng nảy. Chính vì vậy, hai vợ chồng ngày nào cũng cãi nhau, cãi tới mức hai người 



họ đều có những mối quan hệ riêng bên ngoài. Kết quả rất đơn giản. Rất nhanh họ liền ly hôn, anh ta 
tái hôn với người mới, vợ cũ cũng nhanh chóng lấy người khác. Bởi vì không có con, cuộc hôn nhân 
thứ hai của họ đều rất thuận lợi và hòa hợp. 
 
Sau khi người bạn đó kết hôn, người trước đây bị coi là “kẻ thứ ba” đã trở thành vợ chính thức, nhưng 
sự ấm áp lúc ban đầu dần dần đã biến mất. Gia đình của anh ta bắt đầu giống như trước đây, ngày 
ngày không ngừng cãi vã, người vợ ngay cả việc nhà cũng không thèm làm, để cho chồng phải tự dọn 
dẹp. Người đàn ông cho rằng mình không có số tốt, không tìm được người vợ nào tử tế, chính vì vậy 
mỗi ngày đều than phiền, rầu rĩ. 
 
Cho tới một ngày, vô tình gặp lại người vợ cũ đi cùng với chồng hiện tại của cô ấy trong một bữa tiệc. 
Hai người đàn ông vốn cũng không có chuyện gì để nói, sau một hồi hàn huyên, vài ly rượu xã giao, 
anh chồng cũ cuối cùng nhịn không được, bèn hỏi cuộc sống hôn nhân của gia đình họ như thế nào. 
 
Người đàn ông kia có tướng mạo bình thường, nhưng lời nói lại rất chắc chắn: “Cô ấy là một người phụ 
nữ rất tốt, đặc biệt chu đáo, tỉ mỉ, việc nhà đều rất chu toàn, còn rất yêu thương tôi, đối với cha mẹ, 
người thân, bạn bè của tôi cũng đều rất tốt, lúc cần phóng khoáng thì phóng khoáng, cần quan tâm thì 
rất chân thành, bây giờ, người phụ nữ như cô ấy thực sự không có nhiều!” 
 
Người bạn đó nói, ngay lúc ấy anh đột nhiên cảm thấy rất khó hiểu, trong lòng nghĩ: Cô ấy có gì mà tốt 
như vậy, tại sao chính mình lại không phát hiện ra? Nói ra những lời này, lẽ nào là do vì thể diện mà 
gạt tôi sao? 
 
Không lâu sau đó, thật trùng hợp, lúc người bạn tôi đi siêu thị mua đồ, từ xa liền nhìn thấy vợ cũ cùng 
chồng của cô ấy. Anh này bèn núp ở một bên lẳng lặng quan sát, cuối cùng thấy rằng họ quả thật rất 
hạnh phúc. Sự hạnh phúc đó có thể nhìn thấy trong nụ cười tươi như hoa của người vợ, ẩn giấu trong 
vòng tay ấm áp đầy tình cảm của người chồng. 
 
Thực ra, rất nhiều lúc, vợ trở thành “thiên sứ” hay “phù thủy” phần lớn là do người chồng. Người phụ nữ 
khi quyết định gả cho một người đàn ông, thời khắc đó họ đã quyết tâm cùng người đàn ông đó xây 
dựng một cuộc sống tươi đẹp. Lựa chọn của người phụ nữ sẽ khiến cho cô ấy có được nhiều điều, 
cũng sẽ khiến cô ấy mất đi một số thứ, có thể vì lấy bạn cô ấy sẽ bỏ lỡ những người đàn ông tốt hơn, 
yêu cô ấy hơn hay sống một cuộc sống thiếu thốn hơn về vật chất với bạn, nhưng cô ấy nguyện sẽ bên 
bạn và đi cùng bạn cả đời. Vì vậy, hãy thấu hiểu cho vợ mình hơn. 
 
Trong hôn nhân, nhẫn nại tất nhiên là một đức tính tốt, tuy nhiên nếu như thực sự yêu thương nhau thì 
điều lớn hơn hết đó chính là sự khoan dung. Khi bạn nhìn thấy người phụ nữ của mình ngang ngược, 
bướng bỉnh, nóng giận, cô ấy hoàn toàn không quan tâm tới việc mình biến thành “phù thủy”, vậy thì 
bạn hãy xem lại bản thân mình xem liệu có phải bạn đã làm điều gì đó không tốt với cô ấy, đã lâu rồi 
không quan tâm cô ấy, hay cô ấy có áp lực nào đó, chuyện gì đó buồn bực mà không thể chia sẻ cùng 
bạn và bạn lại không biết lắng nghe cô ấy v.v… 
 
Thậm chí ngay cả khi cô ấy “vô duyên vô cớ” nổi nóng với bạn, thì đã là một “đấng nam nhi đại trượng 
phu”, bạn hãy bao dung và xoa dịu người vợ của mình. Thực ra, tâm hồn người phụ nữ rất yếu đuối, chỉ 
cần một sự quan tâm nhẹ nhàng của bạn cũng sẽ khiến cho cơn giận của cô ấy biến mất hoàn toàn; 
chỉ cần những lời nói động viên yêu thương chân thành của bạn, cô ấy sẽ sửa đổi để trở thành một 
người phụ nữ tốt hơn. 
 
Vì vậy, nếu muốn có một người phụ nữ “thiên sứ”, trước hết trong tim bạn hãy coi cô ấy như thiên thần. 
Bởi vì, trên thế giới này, mỗi một người vợ đều có khả năng trả thành một thiên thần.  
Khi làm được như vậy, bạn sẽ phát hiện ra: Hóa ra, khi bạn thay đổi thái độ của mình đối với vợ, bạn sẽ 
tạo ra một “thiên thần” thực sự! 80% hạnh phúc của gia đình phụ thuộc vào người phụ nữ. Nếu như bố 
của bạn lấy phải một người phụ nữ không tốt, thời niên thiếu của bạn sẽ trải qua vô cùng đau khổ; nếu 
bạn lấy phải một người phụ nữ không tốt, vậy quãng đời trung niên của bạn sẽ vô cùng mệt mỏi; nếu 
con trai của bạn lấy phải một người vợ không tốt, vậy quãng đời cuối cùng của bạn sẽ trôi qua trong sự 
cô độc. 
 
Khi Bill Gates được hỏi quyết định thông minh nhất trong cuộc đời ông là tạo ra Microsofthay là một tổ 
chức từ thiện? Ông đã trả lời rằng cả hai đều không phải, tìm được người phù hợp để kết hôn mới là 
quyết định thông minh nhất. Warren Buffett từng nói ông tin rằng quyết định quan trọng nhất trong cuộc 
sống là kết hôn với ai đó, chứ không phải bất kỳ khoản đầu tư nào. 



 
Chọn người đồng hành cả đời không chỉ đơn giản là việc lựa chọn một ai đó, mà hơn thế nữa, đó là 
việc bạn lựa chọn cách sống của mình. Người vợ là người quyết định phần lớn hạnh phúc, niềm vui của 
bản thân bạn và tương lai sau này của con cái bạn. Vậy nên người ta mới nói rằng, người đàn ông 
quyết định số phận một đời của người phụ nữ, nhưng phụ nữ lại là người quyết định hạnh phúc, cuộc 
sống 3 thế hệ trong gia đình mộ. Hãy nhớ rằng: Gia đình không phải nơi chúng ta nói đạo lý mà là nơi 
dùng sự yêu thương để giải quyết mọi mâu thuẫn!” (Yến Nhi biên dịch) 
 
Đạo lý yêu thương, diễn-tả qua ảnh-hình của gia-đình hoặc chùa chiền được trình-bày qua lăng-kính 
ngưỡng-mộ của người kể. Đạo lý thương yêu nơi đời người, còn được nói theo nghĩa bóng hay huỵch 
toẹt tùy đối-tượng hoặc trạng-huống sống của người kể.  
 

Lại nói thêm một lần nữa về mục-tiêu/mục-đích viết chuyện phiếm xưa/nay vốn dĩ chỉ để giới thiệu với 
người đọc đôi ba câu truyện bắt gặp ở đâu đó, chí ít là mạng vi tính. Chuyện phiếm viết lên chỉ để luận 
phiếm lúc rảnh rỗi chứ không trông mong dẫn dạy một ai. Chí ít, là người đọc vốn dĩ sở hữu nhiều ý-
lực, hoặc tâm tuệ.  
 
Nói cho cùng, thì mục-đích hoặc mục-tiêu chuyện phiếm chỉ cốt để người đọc mua vui cũng được một 
vài phút giây rồi thôi. Thông-cảm thế rồi, nay xin chấm dứt đôi giòng chảy “lý sự” bằng ý/lời của nhạc-
phẩm trích và dẫn ở trên, coi đó như kết đoạn cho những phút giây đầy rặt những ý/lực thôi. Thông 
cảm thế rồi, nay mời bạn và tôi, ta cứ “đầu cao, mắt sáng” hướng về trước, mà hát: 
 
Ngàn hoa thắm tươi hé môi cười mừng chào đón xuân  
Bầy chim tung cánh bay trên muôn cành cùng hát vang. 
Tính tang tính tang tiếng đàn, vang điệu ca mừng xuân đàn, vây cùng ta hòa ca thắm tươi.  
Tay cầm tay cầm tay đều, vui nhịp theo điệu ca cùng hát khúc ca xuân  
Xuân về chim hót ca, hoa nở cùng thướt tha  
Êm đềm ánh huy hoàng, khúc bình minh đang reo vang  
Bình minh sáng tươi reo trên ngàn muôn tia nắng xuân  
Hồn tràn bao ước mơ, vui yêu đời lòng đắm say.  
Nắng xuân chiếu qua lá mờ, in hình trên hồ xanh sóng, rung tựa như hình muôn ánh sao.  
Chim và hoa cùng ta lạc bước.” (Nhật Bằng – bđd)  
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Vẫn muốn hòa mình với thi-ca, âm nhạc  
Để rồi sẽ sống vui,  
sống mạnh, sống hăng hái  
với mọi người.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36. “Em ơi! Phương xa nào em có biết” 
Có hay tình ta nhớ thương vơi đầy. 

Em ơi! Em ơi! Ở nơi xa đó 
Có khi nào em tiếc thương ngày cũ. 

Đắm đuối xa xưa khi sống gần nhau hay em quên mau. 
Như cơn mơ trở về bến cũ khiến ai chờ mong héo hon đêm ngày…” 

(Nhạc ngoại: Christophe “Oh Mon Amour” 
Lời Việt Phạm Duy: Tình Yêu! Ôi Tình Yêu!) 

 
(2Côrintô 1: 3) 
Hôm nay, trong giây phút im-ắng của những ngày đầu niên-lịch 2019, bần đạo lẳng-lặng xục-sạo, lục 
tìm trong đống hồ-sơ khá cũ ghi vội ít câu truyện kể để mào đầu bài phiếm mà viết lách, bỗng bắt gặp 
một loại-hình “kể lể” ở mục “phiếm đạo” cho đỡ bận.  
 
Trong một thoát chốc rất ngắn, bần đạo thấy xuất-hiện một câu truyện từng hơn một lần được kể, 
nhưng không buồn. Buồn sao được, khi trong đầu bần đạo không có ý tưởng nào vụt sáng để kể thêm. 
Và thế là, bần đạo bèn chép lại câu truyện nên nghe thêm một lần nữa, ở bên dưới: 
 
“Roddick là một tù nhân chiến tranh người Anh. Anh bị bắt trong một lần kém may mắn và giống như 
nhiều tù nhân khác, Roddick bị áp giải đến một trại tập trung ở Đức. 
 
Trong trại tập trung có gần 1000 tù binh, toàn bộ đều là người Anh. Họ bị đối đãi thậm tệ đến mức khó 
có gì lột tả hết, không khác gì loài vật và phải làm những công việc vô cùng nặng nhọc.. 
 
May mắn là, Roddick là một binh sĩ huấn luyện kỹ năng lái xe tải trong quân đội Anh. Trong trại tập 
trung của Đức, vị trí này lại thiếu rất nhiều nên tại đây, anh được chiêu mộ làm lái xe. 
 
Tất nhiên, trong số những tù binh Anh ở trại tập trung đó, không ít người có kỹ năng lái xe nhưng chẳng 
ai tình nguyện làm công việc đó, bởi nhiệm vụ của việc lái xe là chuyên vận chuyển những chiến hữu 
chết đói và bị sát hại mỗi ngày đến nơi chôn cất. 
 
Tuy nhiên, Roddick lại tỏ ra rất nhiệt tình với công việc này. Anh nói mình sẽ vui vẻ làm tốt công việc 
được giao. Và như vậy, Roddick cuối cùng đã là một lái xe của Đức quốc xã và cũng kể từ đó, anh trở 
nên thô bạo và tàn nhẫn với chính đồng bào mình. Không chỉ quát tháo, lớn tiếng với các tù nhân, anh 
còn dùng bạo lực, nắm đấm hướng về phía họ. Thậm chí, có tù nhân rõ ràng chưa chết, anh vẫn cố 
tình vứt lên xe. 
 
Lẽ dĩ nhiên, tất cả những tù binh đều tỏ ra căm hận con người này, đồng thời dùng nhiều cách khác 
nhau để cảnh cáo Roddick. Nghe xong, anh vẫn bỏ ngoài tai, việc mình mình làm. Các tù binh không 
tiếc lời mắng nhiếc Roddick là tên cẩu tặc, kẻ bán nước, loài chó săn… 
 
Nhưng cũng chính nhờ đó, quân Đức quốc xã càng lúc càng thích thú và tín nhiệm Roddick. Ban đầu, 
khi anh lái xe ra khỏi trại tập trung, binh sĩ Đức quốc xã đều chặn xe lại kiểm tra, giám sát từng cử động 
nhưng về sau, anh có thể ra vào thoải mái mà không hề bị kiểm soát.  
 
Chiến hữu của Roddick cũng ngầm công kích anh, không ít lần thiếu chút nữa thì bị họ đánh cho mất 
mạng. Sau một lần bị đánh thừa chết thiếu sống, Roddick vĩnh viễn mất đi một cánh tay, đồng thời, anh 
cũng mất đi giá trị lợi dụng. Không còn có thể tiếp tục lái xe, Roddick như chiếc bị rách bị quân Đức 
quốc xã vứt ra bãi rác. 
 
Không còn được quân Đức bảo hộ, Roddick nhanh chóng rơi vào trận địa báo thù vô tình của các tù 
nhân chiến tranh Anh. Một ngày mưa, trong một hoàn cảnh cô độc đến thê lương, anh chết cạnh một 
góc tường ẩm ướt trong trại tập trung của người Đức. 
 
60 năm đã trôi qua, người dân ở quê hương Roddick dường như sớm đã quên mất anh còn những 
người trong gia tộc cũng cố tình né tránh tất cả những việc làm liên quan đến con em mình. 
Cứ như thế, Roddick bị chôn vùi trong cát bụi của thời gian. 
 
Thế nhưng bỗng nhiên có một ngày, một tờ báo có lượng phát hành không nhỏ của nước Anh đã đăng 
tải một bài viết có tựa đề "Người cứu tôi, là người tôi hận nhất" ở ngay vị trí bắt mắt nhất trang nhất.  
 



Nội dung bài báo viết như sau: 
 
“Trong tại tập trung của Đức quốc xã có một tên phản đồ tên Roddick, cam tâm bán mạng cho tụi Nazi 
(ám chỉ Đức quốc xã). Ngày hôm đó, tôi ốm nhưng chưa chết, thế nhưng anh ta vẫn vất tôi lên xe tải và 
nói với bọn Đức là đem tôi đi chôn. 
 
Tuy nhiên, điều khiến tôi không thể ngờ đến, là: khi xe chạy được nửa đường, Roddick dừng xe, nhấc 
tôi đang thoi thóp ra khỏi xe và đặt tôi xuống dưới gốc một cây cổ thụ, để lại vài mẩu bánh mì đen và 
một bình nước, vội vã nói với tôi: Nếu như anh có thể sống, hãy đến thăm cái cây này rồi cấp tốc lái xe 
đi mất. 
 
Sau khi câu chuyện ngắn ngủi này được đăng không lâu, tòa soạn báo liên tục nhận được điện thoại 
gọi đến và không một ai ngoại lệ, tất cả đều là cựu binh chiến tranh Thế giới thứ hai và đều là những 
chiến binh già không may từng bị bắt làm tù binh. 
 
Một điều nữa càng khiến người ta không tưởng tượng được, là không một ai ngoại lệ, 12 cựu chiến 
binh gọi điện đến đều từng ở cùng nhau trong một trại tập trung của Đức – đó là trại tập trung mà 
Roddick đã ở. 
 
Những câu chuyện do chính 12 cựu quân nhân kể ra, dường như đều là bản sao của câu chuyện đã 
được đăng tải trên mặt báo: Họ đều được Roddick đặt xuống dưới gốc cây và nhờ đó mà thoát chết. 
 
Điều khiến người ta chú ý hơn là, mỗi lần Roddick lái xe ra khỏi trại tập trung, anh đều nói với các chiến 
hữu rằng: Nếu anh có thể sống, hãy quay lại thăm cái cây này. 
 
Người biên tập và giới thiệu bản thảo của bài viết là một cựu biên tập từng tham gia chiến tranh. Dựa 
vào trực giác nghề nghiệp, ông phán đoán một cách nhạy cảm, rằng cái cây mà Roddick nhiều lần 
nhắc đến, nhất định phải chứa đựng nội dung gì đó. 
 
Và ông lập tức tổ chức các cựu binh, hợp thành nhóm 13 người, men theo con đường năm xưa họ trốn 
chạy để tìm cái cây vốn không thể phán đoán liệu nó tồn tại hay không. 
 
Khi đoàn người đến được điểm đến, rừng núi vẫn như xưa, cái cây cổ thụ vẫn ở đó.. Một cựu binh 
không kiềm chế được cảm xúc, chạy về phía trước ôm thân cây, khóc lớn. Trong một cái hộc ở gốc 
cây, người này phát hiện một cái hộp sắt đã hoen rỉ từ bao giờ. 
 
Khi mọi người xúm lại lấy và mở chiếc hộp ra, họ phát hiện một cuốn nhật ký nhiều trang đã loang lổ và 
trong đó là một tấm ảnh đã mốc theo thời gian. Nhẹ nhàng lật giở cuốn nhật ký, cựu biên tập viên bắt 
đầu đọc: 
 
Hôm nay mình lại cứu được một chiến hữu, đây đã là người thứ 28 rồi… cầu mong anh ta có thể sống 
được… 
 
Hôm nay, 20 chiến hữu của mình đã chết… 
 
Đêm qua, các chiến hữu lại một lần nữa mạnh tay với mình… Nhưng mình phải kiên quyết đến cùng, 
cho dù thế nào đi nữa mình cũng không được nói ra sự thật, như thế, mình mới có thể cứu được thêm 
nhiều người khác… 
 
Các chiến hữu thân yêu, tôi chỉ có một hy vọng, nếu các bạn còn sống, xin hãy quay lại thăm cái cây 
này. 
 
Giọng của vị cựu biên tập ứ nghẹn lại, những cựu binh khác đã rơi nước mắt tự khi nào không hay. 
Những mái đầu hoa râm đứng dưới tán cây cổ thụ, cho đến lúc đó mới hoàn toàn nhận thức thật rõ 
ràng, rằng Roddick đã cứu tất cả 36 tù binh của Anh Quốc. 
 
Hôm nay, những người còn sống trên đời, có lẽ không chỉ có 13 người đi tìm lại gốc cây năm xưa. 
Cuốn nhật ký và tấm ảnh liên quan đến trại tập trung được lưu lại ở hộc cây, đó là bằng chứng thép 
vạch trần tội ác của Đức quốc xã với thế giới, nó cũng là bằng chứng thép cho thấy Roddick không tồi 
tệ như các chiến hữu năm xưa đã đánh giá về anh.  
 

http://soha.vn/


Roddick đã chấp nhận mọi đau khổ, thậm chí là chấp nhận cả cái chết dù anh biết mình đã bị hiểu lầm. 
Chia tay với các cựu binh, vị cựu biên tập nhanh chóng cho đăng tất cả những câu chuyện đủ hay, đủ 
sức lay động hàng triệu triệu trái tim trên khắp thế giới trên trang bìa của tờ báo mình đang cộng tác. 
 
Vì được báo chí đưa tin mà khung rừng già cùng gốc cây lưu lại dấu tích của Roddick kia bỗng trở nên 
náo nhiệt. Không ít người đã tự tìm đến đây, cúi đầu trước người chiến binh thực sự vĩ đại, thể hiện sự 
tôn kính của họ dành cho anh.  
 
Lẽ đương nhiên, Roddick trở thành anh hùng của nước Anh. Một tác giả đến thăm khu rừng này, bó 
một bó họa rừng không rõ tên đặt trước bia kỷ niệm mộc mạc và ngồi lại dưới gốc cây thật lâu. Về sau, 
ông ta lấy bút ra viết một đoạn cảm xúc ra cuốn sổ của mình. Ông cảm giác, mình có trách nhiệm phải 
nói với mọi người:  
 
Sự hoàn mỹ luôn cần có cái giá để đánh đổi, không có tinh thần trách nhiệm lớn lao, không có sự hy 
sinh bất khuất, không có một tinh thần thép, tuyệt đối không thể làm được! Khát vọng hoàn mỹ là quyền 
của mỗi con người. Có những lúc, sự hoàn mỹ đó vì bị môi trường thúc ép mà hình thức biểu hiện của 
nó trở nên khác với nguyện vọng ban đầu, vì thế mà tạo nên sự hiểu lầm, dẫn đến những ánh mắt thù 
địch. 
 
Điều này nhất định sẽ hình thành nên một loại áp lực xã hội vô cùng lớn. Thế nhưng người có thể vì sứ 
mệnh cao cả của sự hoàn mỹ, từ đầu đến cuối chấp nhận mọi oan ức, đau đớn, hiểu lầm… tên tuổi của 
anh ta sẽ trở thành một lá cờ luôn đương giương cao, cao mãi. 
Roddick là một người như thế. 
 
Và trên thế giới này, tôi kính phục nhất một kiểu người mà trong hoàn cảnh ác liệt và tồi tệ, họ thà chấp 
nhận gánh nặng trên vai và bước tiếp thay vì sống vô trách nhiệm, để mặc đời muốn trôi đến đâu thì 
đến!” (Truyện do bạn bè gửi qua điện thư trên mạng) 
 
 
Với tôi, và có lẽ với cả bạn bè của tôi nữa, câu truyện về anh Roddick chỉ là câu truyện để kể, thế thôi. 
Chứ thời buổi này làm gì có những người như thế. Có như thế đi nữa, cũng chẳng có ma nào chịu để ý 
rồi suy nghĩ viển vông cho nó vận vào người. 
 
Hôm nay nữa, nhà đạo mình cũng có đôi ba chuyện lỉnh kỉnh khiến bạn và tôi ta cứ suy và nghĩ lỉnh 
kỉnh cho dài thêm những tháng ngày cuộc đời, rồi thôi. 
 
Nghĩ thế rồi, bầy tôi đây bèn đi vào vười hoa truyện kể ‘xuc sạo’ đôi ba chi-tiết khá lỉnh-kỉnh mà suy 
thêm về những điều mà bọn trẻ thời nay ít chịu nghĩ. Chuyện cần suy và nghĩ mà người thời nay nên 
để tâm thực hiện trước tiên, đó là: NGHE. Về chuyện này, một đấng bậc vị vọng ở Úc từng khuyên 
đám học trò linh-mục Dòng mình như sau: 
 
 
“Sách luật Torah ghi lại tất cả gồm 613 điều luật. Thời tác-giả Tin Mừng Mátthêu, và kể từ ngày đền thờ 
Giêrusalem bị tàn phá, người Sađuxê và Kinh-sư cuồng-tín không còn tạo ảnh-hưởng gì trên bất cứ ai, 
duy chỉ mỗi nhóm Pharisêu là không còn cảm-tình gì với tín-hữu thời tiên-khởi và nhóm này đà khơi dậy 
phong-trào chống tín-hữu.  
 
Một trong số những người này, có lẽ là bậc thày chuyên về luật Torah đã đưa ra câu hỏi bảo rằng: 
“Trong sách Torah, giới-lệnh nào lớn hơn cả?” 
 
Cho đến nay, ta không có đủ bằng chứng để quyết xem có phải chính tác-giả Hillel, một trong các học-
giả Do-thái-giáo tài ba lỗi lạc đã trả lời câu hỏi này theo cùng một kiểu như Đức Giêsu từng nói ở Tin 
Mừng hay không?  
 
Cũng có thể, đây là câu nói do tác giả Tin Mừng Mátthêu đặt nơi miệng Đức Giêsu để trả lời câu hỏi 
xuất từ nhóm Pharisêu theo ngôn-từ do nhóm này sử-dụng. 
 
Nhưng điều quan-trọng hơn cả, là: ta cũng nên suy về câu trả lời của Đức Giêsu khi Ngài bảo: Nghe 
đây, Israel! Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi là một. Ngươi hãy kính mến Đức Chúa, Thiên- Chúa 
của các ngươi trọn tâm can, linh-hồn và đầu óc. Đó là giới lệnh cao cả nhất trong các giới-lệnh. Còn, 
giới-lệnh thứ hai là: “Ngươi phải thương yêu người lân cận như chính mình vậy!” 



 
Giới-lệnh tiên-quyết ở đây là: “Nghe đây! (tiếng Do-thái là: “Shema”). Đây là lời đầu tiên hiện trong câu 
kinh căn-bản của dân-tộc Israel được người theo Do-thái-giáo lặp đi lặp nhiều lần trong ngày.  
 
“Nghe đây!”, tức: Hãy nghe và chú ý, cố gắng vươn về phía trước và tin-tưởng vào đôi điều mà ngươi 
không đạt đến mà không chịu để tâm. Hay còn nói: “Cả đến việc đừng suy nghĩ gì về lề luật trừ phi các 
người thực-hiện luật ấy trước nhất…  
 
Thoạt vào lúc Đức Giáo Hoàng Bênêđíchtô 16 viếng thăm New York vào độ tháng Tư năm 2016, ngài 
vào một hội đường và được người Do-thái-giáo ở đó hát lên câu kinh Shema. Israel từng nói (đúng hơn 
là hát) cho Đức Giáo Hoàng của Công Giáo mà bảo rằng: “Hãy lắng nghe!”           
 
Vậy, hỏi rằng bạn nghe được gì khi lắng tai nghe? Đó là khẳng định: Đức Chúa, Thiên-Chúa của ngươi 
là Một. Ta đang nói về Đức Giavê, Thiên Chúa của Israel. Chính dân-tộc Israel không được phép 
xướng lên danh-tánh của Thiên-Chúa. Họ phải dùng lối nói dài dòng mà diễn-tả  ‘Đức Chúa’ (Adonai).  
 
Khi các ngươi lắng nghe, các ngươi khám phá ra Đấng nên Một là Đấng khó mà xướng tên ở đây. Và 
điều căn-bản mà các ngươi phát-giác ra được  -đó là Đức Chúa Đấng không thể xướng Tên lên được 
chính là Đấng NÊN MỘT. Đó không chỉ có nghĩa “Duy nhất chỉ có một Thiên Chúa”.  
 
Đúng hơn, Thiên Chúa Duy Nhất có sự Nên Một ngay trong chính tâm thân của Ngài là Đấng Duy nhất, 
và đó là bí mật của mọi thực-tại. Hãy Nghe Đây, các ngươi có thể nghe được điều ấy. Hãy Nghe đây, 
và các ngươi sẽ làm được điều ấy như trọng tâm cuộc đời mình…” (X. Lm Kevin O’Shea, CSsR “Where 
to from here”, The Catholic University in Strathfield Sydney 27/8/2016 tr. 4) 
 
Đọc chuyện chia sẻ ở trên, chắc hẳn bạn đọc cũng như bầy tôi đây, ta lại sẽ liên-tưởng đến lời vàng 
trong Kinh Sách, có những giòng chảy na ná, hệt như sau: 
 
“Chúc tụng Thiên Chúa  
là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô,  
Chúa chúng ta.  
Ngài là Cha giàu lòng từ-bi lân-ái,  
và là Thiên-Chúa hằng sẵn-sàng nâng-đỡ ủi-an.  
Ngài luôn nâng đỡ ủi an chúng ta  
trong mọi cơn gian nan thử-thách,  
để sau khi đã được Thiên Chúa nâng-đỡ,  
chính chúng ta cũng biết an ủi  
những ai lâm cảnh gian nan khốn khó.  
Vì cũng như chúng ta  
chia sẻ muôn vàn nỗi khổ đau của Đức Kitô,  
thì nhờ Ngài,  
chúng ta cũng được chứa-chan niềm an-ủi.”  
(2Corinthô 1: 3) 
 
Nói cho cùng, tất cả chỉ là những tư-tưởng nền-tảng giúp ta có thêm đôi ba phút thư-giãn nhập thiền 
hầu thoái sống nốt cuối đời còn lại, mỗi thế thôi. Nghĩ thế rồi, bần đạo lại cứ hiên ngang ngẩng đầu về 
phía trước mà cất lên lời ca tiếng hát được trích-dẫn, để rồi dùng đó làm kết-luận cho bài phiếm không 
dài, hôm nay. Vậy thì, mời bạn và mời tôi, ta cứ hát: 
 
“Em ơi! Phương xa nào em có biết, 
Có hay tình ta nhớ thương vơi đầy. 
 
Em ơi! Em ơi! Ở nơi xa đó 
Có khi nào em tiếc thương ngày cũ. 
Đắm đuối xa xưa khi sống gần nhau  
hay em quên mau. 
 
Như cơn mơ trở về bến cũ  
khiến ai chờ mong héo hon đêm ngày…” 
(Nhạc ngoại quốc Lời Việt - bđd)  
 



Hát thế rồi, ta lại hiên ngang tiến về phía trước mà thực hiện những gì cần hiện-thực, trong đời mình. 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Và những điều cần hiện-thực 
cứ lởn vởn mãi  
trong đầu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37. Nàng ơi, tay đêm đương giăng mềm 
Trăng đan qua cành muôn tơ êm, 
Mây nhung pha màu thu trên trời, 

Sương lam phơi màu thu muôn nơi.” 
(Nhạc: Phạm Duy: Tỳ Bà – Lời: Bích Khê) 

 
(Rôma 16: 17-19) 
Nhạc đàn “Tỳ Bà”, mà lại hát toàn lời thơ êm ái, kéo dài mãi được sao? Thơ/nhạc đây, lại là áng văn 
quí hiếm ít thấy ngày hôm nay. Vâng đúng thế. Hôm nay đây, người đọc và người kể lại hay liên tưởng 
đến những truyện vui ngăn ngắn, cũng đáng kể như bên dưới: 
 
“Truyện bảo rằng: 
Chuông cửa reo giữa đêm Giáng Sinh (hoặc đêm Giào thừa, tùy người kể) tại 1 ngôi nhà trong khu 
Harlem ở NewYork. Ông già Noel xuất hiện và bảo với chủ nhân ngôi nhà ấy rằng: 
- Hãy nói 3 điều ước, ta sẽ đáp ứng ngay. 
- 1 cỗ Roll-Royce đời 2008, 1 căn biệt thự có vườn giữa Hollywood và 1 triệu USD trong tài khoản ngân 
hàng. 
- OK! Nhưng xin hỏi lại một câu: Ngươi được bao nhiêu tuổi rồi? 
- Mới…42, thưa ông! - Chủ nhân hồ hởi đáp. 
- Ngần ấy tuổi mà còn tin ông già Noel là có thật ư?... 
 
Thêm nữa, là nhận-định về Ông Già Tuyết tóc trắng rất Noẽl, mà rằng: 
“ Trong cuộc đời, người đàn ông thường trải qua 3 giai đoạn: 
1- Tin vào ông già Noel. 
2- Không tin có ông già Noel. 
3- Thủ vai ông già Noel. 
 
Lại cũng thêm một chuyện đời giữa đêm vui êm đềm, mà rằng: 
 
Mẹ bảo con gái rượu trước kỳ nghỉ Giáng Sinh: 
- Con hãy viết thư khẩn cho ông già Noel xin bộ quần áo ưa thích, rồi má đem ra bưu điện gửi cho.  
- Con thích tất cả nên đã gửi trước đến ông ấy quyển catalogue mới ấn hành rồi. 
 
Kể gì thì kể, kể truyện vui cười hoặc hát nhạc hay, mang nhiều ý thơ tình tang đầy tình tiết như câu hát 
ở bên dưới: 
 
“Vàng sao im im trên hoa gầy  
Tương tư ôi người thôi qua đây  
Năm xưa ôi nàng quên câu thề  
Hoa vừa đưa hương gây đê mê  
Cây đàn yêu đương làm bằng thơ  
Cây đàn yêu đương run trong mơ  
Hồn về trên môi kêu : Em ơi  
Thuyền hồn không đi lên chơi vơi  
Tôi qua tim nàng vay du dương  
Tôi mang lên lầu, lên Cung Thương  
Tôi không bao giờ quên yêu nàng  
Tình tang tôi nghe như tình lang...  
Nàng ơi tay đêm đương giăng mềm  
Trăng đan qua cành muôn tơ êm  
Mây nhung pha mầu thu trên trời  
Sương lam phơi mầu thu muôn nơi.” 
(Phạm Duy/Bích Khê – bđd)  
 
‘Vàng sao im im trên hoa gầy’. Vàng ở đây là vàng nào đây. Thôi hãy hạ hồi phân giải và nay ta bàn về 
tuổi tác rất cao niên như sau: 
 
“Nhiều nơi trên thế giới, sự quan tâm của con cái đối với cha mẹ già đơn giản chỉ là gửi họ vào viện 
dưỡng lão, như làm tròn trách nhiệm và bổn phận của người con. Cuộc sống hiện đại đầy biến động, 
những người trẻ tuổi bị cuốn theo xu hướng. 



 
Ông Mak Filiser chính là một trong những người không may như vậy.Câu chuyện xúc động về người 
đàn ông già chết cô đơn trong viện dưỡng lão này đã làm thức tỉnh trái ƫіm của hàng triệu người trên 
thế giới… 
 
Tài sản duy nhất ông có, chỉ là tấm thân gầy gò và già nua. Bước sang tuổi xế chiều, ông được đưa 
vào sống ở viện dưỡng lão ở Úc. Không gia tài đồ sộ cũng chẳng con cái đầy đàn, tài sản duy nhất ông 
có chỉ là tấm thân gầy gò và già nua.  
 
Đến cả những cuộc hẹn của người thân ông cũng ít lần được nhận. Ai cũng cho rằng, Mak là người bất 
hạnh, không có chút tiền làm “của để dành” lúc cuối đời, và con cái ông cũng quá bận rộn để thỉnh 
thoảng có thể ghé thăm ông. 
 
Thế nhưng, cái ngày ông từ giã cuộc sống ngay chính nơi cô đơn nhất này, người ta mới phát hiện ra 
một kho báu vô giá. Đó không phải là vàng bạc, đá quý mà chỉ là một tờ giấy nhàu nát với những dòng 
thơ nguệch ngoạc, được cô y tá vô tình thấy lúc dọn phòng. 
 
Tưởng chừng như những câu chữ của một ông lão sẽ ngắn ngủi và chẳng mấy hay ho. Thế nhưng sau 
khi các cô y tá đưa bài thơ “Cranky Old Man” của ông lên mạng xã hội, tác phẩm này đã lan truyền 
khắp nước Úc, đăng trên mọi tạp chí trong lễ Giáng Sinh: 
 
Ông lão gàn dở 
Hỡi những cô y tá, cô thấy gì? 
Cô nghĩ điều gì khi nhìn vào tôi? 
 
Một ông lão ốm yếu, già nua và ngớ ngẩn 
Tính tình thật kì quặc với đôi mắt xa xăm 
 
Luôn rơi vãi thức ăn, chẳng mấy khi lên tiếng 
Khi cô lớn tiếng quát: “Ông hãy cố một lần 
Người luôn mãi bỏ quên… một chiếc giày hay tất? 
 
Chẳng bao giờ lên tiếng, để mặc cô làm việc 
 
Tắm rửa và ăn uống, suốt cho một ngày dài 
Đó là điều cô nghĩ, nhìn thấy, có phải không? 
Nhìn kỹ hơn cô hỡi, cô chưa thấy tôi đâu 
Hãy ngồi đây tôi kể, câu chuyện của đời mình 
 
Khi tôi lên mười tuổi, sống với cha và mẹ 
Với anh và với chị, những người yêu thương nhau 
Rồi khi lên mười sáu, với đôi cánh trên chân 
Luôn mơ mộng mỗi ngày, về tình yêu đích thực 
Và chú rể đôi mươi, với trái ƫіm rực cháy 
 
Sống với lời nguyện thề, trọn đời xin gìn giữ. 
Bước vào tuổi hai lăm, nuôi nấng đứa con mình 
Luôn cần sự chỉ bảo, bên mái ấm yêu thương 
Người đàn ông ba mươi, khi sức trai bùng cháy 
Tuổi bốn mươi ập tới, đàn con cất cánh bay 
Người Pʜụ пữ bên tôi, giúp vơi đi nỗi sầu 
Năm mươi năm trôi qua, những đứa trẻ lại về 
Một lần nữa trong tôi, hạnh phúc lại đong đầy. 
Bóng tối bỗng che phủ, khi vợ hiền đi xa 
Tôi nhìn vào tương lai, run rẩy và sợ hãi 
Những đứa trẻ của tôi, chẳng thể nào gặp chúng 
Năm tháng đã trôi qua, cuốn ɱấƫ đi tình yêu 
Giờ đây đã già nua, thiên nhiên thật tàn nhẫn 
Tuổi già đến nhanh chóng, cứ ngỡ như trò đùa.”  
(Truyện kể nhận được từ điện thư trên mạng mới đây thôi). 
 



Kế đến, là truyện kể về con trẻ, có những chuyện trò, rồi cãi vã sau cùng lại đấm đá cũng đớn đau, như 
sau: 
 
“Ông nội và người cháu đích tôn 3 tuổi đang ngồi chơi trò bán hàng. 
Cháu: – Đây tôi đưa bác 5.000 đồng, nhưng với một điều kiện. 
Ông: – Điều kiện gì cũng được. 
Cháu: – Thật không? 
Ông: – Thật. Bác cứ nói đi. 
Cháu: – Bác phải về dạy lại con bác đi nhé, con bác hay đánh tôi lắm đấy.” 
 
Kể truyện như thế rồi, tôi và bạn, ta hãy đi vào với bậc thánh hiền có những Lời Vàng, sau đây: 
 
“Tôi khuyên nhủ anh em hãy coi chừng những kẻ gây chia rẽ  
và làm cớ vấp ngã, vì đi ngược lại với đạo lý anh em đã học hỏi; anh em hãy xa lánh họ.  
Hạng người đó chẳng phục vụ Đức Kitô, Chúa chúng ta,  
mà phục vụ chính cái bụng của mình.  
Họ dùng những lời ngọt ngào nịnh bợ mà quyến rũ những tâm hồn đơn sơ.  
Thật vậy, ai ai cũng biết rằng anh em vâng phục Thiên Chúa; bởi thế tôi lấy làm vui vì anh em.  
Nhưng tôi muốn cho anh em khôn ngoan làm điều tốt, trong sạch không làm điều xấu.  
Thiên Chúa là nguồn bình an, chẳng bao lâu nữa sẽ đè bẹp Satan,  
bắt nó phải ở dưới chân anh em.” 
(Rôma 16: 17-20) 
 
“Đi ngược đạo lý anh em đã học, là đạo lý gì? Phải chăng, là đạo yêu-thương, giùm giúp hết mọi 
người? Đạo lý ấy, chắc chắn là Đạo của tình yêu dàn trải với mọi người ở đời, như Đức Chúa từng răn 
dạy. Như, đấng bậc nọ ở nhà Đạo từng có giòng chảy nhận-thức sau đây: 
 
“Đạo tình thương là Đạo yêu thương, phục vụ hết mọi người. Phục vụ, là hạnh phúc. Phục vụ, để san 
sẻ tình thương, lẫn hạnh phúc. Như: Lm Tony de Mello nọ từng biểu lộ: một khi đã phục vụ, ta sẽ 
thành-công trong tác-tạo những gì mình có. Cần, để tạo dựng nỗi niềm hạnh phúc ở đây, trong tay 
mình. Bởi, hạnh phúc và sự tràn đầy không ở bất cứ nơi nào khác, nhưng ngay tại đây và bây giờ. 
 
Tuy nhiên, phục vụ không có nghĩa vô chừng mực. Đức Giêsu cũng thế. Ngài không là người tham 
công tiếc việc, vượt nhu cầu. Để rồi, cuối cùng cuộc đời, Ngài lại phải lên núi đồi, mà hồi hưu. KHông 
phải thế. Ngài lên chốn hoang vu, không để lẩn tránh áp lực của cuộc sống, nhưng tìm nơi vắng vẻ để 
tìm đến Cha, mà nguyện cầu. Tìm Cha, để tạo thêm công lực. Để được thêm ân huệ, rồi tiếp tục phục 
vụ tốt hơn. Bởi, có đi xa Ngài cũng không tài nào tránh khỏi các khuôn mặt đang kiếm tìm Ngài nhờ 
chữa lành. Ngài không là người phục vụ bất đắc dĩ; nhưng rất công tâm và tự nguyện. 
 
Gặp môn-đệ, Ngài bác bỏ đề-nghị của các thánh yêu cầu Ngài trở về quê quán cũ, để gặt hái thành 
công. Ngài không tìm đến chốn thị thành nhiều người biết, lắm người hâm mộ. Ngài không màng trở 
thành trung-tâm thu hút mọi người. Cũng chẳng muốn đạt tiếng tăm, thành-quả. Nhưng, Ngài chỉ đến 
nơi nào dân chúng thực sự có nhu cầu. Và cứ thế, Ngài đi khắp nơi để phục vụ hết mọi người. Những 
ai được Ngài phục vụ, rồi cũng sẽ học được bài học ấy, mà phục vụ người khác, 
 
Sống phục vụ, là sống có ý-nghĩa, Sống phục vụ, là có giờ để nguyện cầu, suy tư và đến gần Chúa. 
Trong cuộc sống như thế, mới có thì giờ sẻ san với người khác bằng lời nói và hành động. Sống như 
thế, mới bỏ giờ ra mà dựng xây, chữa lành và hòa giải. 
 
Thực tế, không ai là không biết học hỏi cách sống đích-thực như thế. Sống đích thực, là sống như ông 
Gióp hay như Đức Giê-su? Và câu hỏi đặt ra cho mọi người, vẫn là: ta có giống như ông Gióp không? 
Có giống ông ta khi cuộc sống của mình trở nên ngán ngẫm, trì trệ, sống như cái máy…? Sống đích-
thực, phải là sống giống như Đức Giê-su. Sống có ý-nghĩa, có định hướng. Sống, để rồi sẽ cảm thấy 
hạnh phúc tràn đầy khi gia nhập làm thành-viên cộng-đoàn. Quyết tập-trung tạo cho cuộc sống nên tốt 
đẹp. Ở đây. Bây giờ.” (X. Lm Frank Doyle, sj, Suy niệm Lời Ngài.blogspot.com, Suy Niệm Tin Mừng CN 
5 thường niên năm B 29/1/2012) 
 
“Đạo lý anh em học được”, còn là tâm tình của các bậc cao niên từng diễn-tả trong truyện kể ở đây đó. 
Như truyện kể về viện dưỡng, đề tựa là: “Viện Dưỡng Lão, ngôi nhà cuối cùng của tôi” mà bần đạo vừa 
bắt chộp được trên mạng vi tính, rất như sau: 
 



“Ngày mai, tôi phải đi viện dưỡng lão…Không phải bất đắc dĩ, thì tôi cũng không muốn đi viện dưỡng 
lão đâu. Nhưng mà từ khi sinh hoạt hàng ngày không còn có thể tự xoay xở, mà con gái vừa làm việc 
bận rộn vừa phải chăm sóc cháu trai, không rảnh để quan tâm mình, đây dường như là sự lựa chọn 
duy nhất đối với tôi. 
 
Điều kiện sống ở viện dưỡng lão không tệ: Một mình một gian phòng sạch sẽ, được lắp các đồ điện 
đơn giản thực dụng, đầy đủ các loại phương tiện giải trí; đồ ăn cũng ngon miệng; phục vụ rất chu đáo, 
bày trí xung quanh cũng rất đẹp. 
 
Tuy nhiên giá cả đắt đỏ, tiền hưu của tôi nhất định không đủ trả. Nhưng tôi còn có nhà riêng của mình, 
đem bán nó đi, tiền cũng không còn là vấn đề nữa. Nhưng tài sản còn lại, trong tương lai tôi muốn để 
dành cho con cái. Con cái lại rất hiểu chuyện, chúng nói: “Tài sản của mẹ thì mẹ tùy ý sử dụng, không 
cần lo cho bọn con”. Số tiền còn lại đúng là tôi muốn chuẩn bị để vào viện dưỡng lão. 
 
Sống trong nhà, kim chỉ cái gì cũng không thiếu, rương hòm, ngăn tủ, ngăn kéo đều đầy ắp các loại đồ 
dùng. Quần áo bốn mùa, đồ dùng bốn mùa, chồng chất như núi; tôi thích sưu tầm, tem sưu tầm đã 
thành từng chồng lớn, ấm tử sa cũng đã hơn mười cái. Còn có rất nhiều vật linh tinh cất giấu, nào là 
ngọc bích, hạt óc chó, vật trang sức. Đặc biệt là sách, cả một mặt tường là giá sách, chật kín đầy ắp; 
rượu ngon thì Mao Đài, Ngũ Lương, rượu Tây cũng phải mấy bình. 
 
Còn có nguyên bộ đồ điện gia dụng, dụng cụ nấu nướng, nồi niêu xoong chảo, củi gạo dầu muối, đủ 
loại đồ gia vị, nhét chật đầy phòng bếp; còn hơn chục cuốn album ảnh, nhìn một phòng tràn đầy đồ vật, 
tôi cũng thấy phát rầu! 
 
Viện dưỡng lão chỉ có một gian phòng, một cái tủ, một cái bàn, một giường, một ghế sô pha, một tủ 
lạnh, một máy giặt, một TV, một bếp điện từ, một lò vi ba, căn bản không có chỗ để lưu giữ của cải mà 
mình tích lũy. 
 
Trong chớp mắt, tôi đột nhiên cảm giác được, những của cải này đều là dư thừa, chúng cũng không 
thuộc về mình… 
 
Tôi chẳng qua là nhìn một cái, chơi một chút, dùng một lát, chúng trên thực tế chỉ thuộc về thế giới này, 
những sinh mệnh lần lượt lướt qua ta, cũng chỉ là quần chúng. 
 
Cố Cung là của ai, hoàng đế cho rằng là của trẫm đấy, nhưng bây giờ nó là của nhân dân, của xã hội, 
chỉ có thể trở thành lịch sử. 
 
Tôi bỗng nhiên hiểu ra: Tại sao Bill Gates muốn đem cho toàn bộ tài sản của mình; tại sao Jack Ma 
tuyên bố muốn tặng toàn bộ đồ cất giữ cho viện bảo tàng? Đó là bởi vì bọn họ hiểu rồi: Tất cả vốn dĩ 
không phải của họ! 
 
Bọn họ chẳng qua là nhìn một cái, chơi một chút, dùng một lát, sinh không mang theo, chết không 
mang đi, chi bằng tích đức làm việc thiện lưu lại phúc cho con cháu. Đó mới thật là sáng suốt! 
 
Một phòng đồ đạc của tôi, thật muốn đem hiến tặng, nhưng lại không nỡ. Phải xử lý chúng trở thành 
một vấn đề khó khăn, con cháu lại chẳng dùng được bao nhiêu. 
 
Tôi có thể tưởng tượng, lúc cháu mình đối mặt với những bảo bối tôi khổ tâm tích lũy thì sẽ đối xử thế 
nào: Quần áo chăn đệm toàn bộ đều vứt đi; hơn chục cuốn album quý báu bị đốt bỏ; sách bị coi như 
phế phẩm bán đi; đồ cất giữ không có hứng thú sẽ bị dọn sạch; đồ gỗ lim trong nhà không dùng, cũng 
sẽ đem bán giá rẻ. Giống như phần cuối Hồng Lâu Mộng: “Chỉ còn lại trắng xóa một mảnh, thật sạch 
sẽ!” 
 
Tôi quay lại nhìn đống quần áo như núi, chỉ lấy vài bộ thích mặc; đồ dùng phòng bếp chỉ chừa lại một 
bộ nồi niêu chén bát. Sách chọn lấy vài cuốn đáng đọc; ấm tử sa chọn lại một cái để uống trà. Mang 
theo chứng minh thư, giấy chứng nhận người già, thẻ y tế, hộ khẩu, đương nhiên còn có thẻ ngân 
hàng, vậy là đủ rồi! 
 
Đây chính là toàn bộ gia sản của tôi! Tôi đi rồi, từ biệt hàng xóm, đem trả ngôi nhà này lại cho thế giới 
này! 



 
Đúng vậy, đời người chỉ có thể ngủ một giường, ở một gian phòng, dù nhiều hơn nữa đều là để nhìn 
chơi. Nhân sinh trên đời, quả thật không cần quá nhiều, đừng quá coi trọng vật chất, bởi vì tất cả cuối 
cùng đều phải trả lại cho thế giới này! Chi bằng xem nhiều sách, ở bên cạnh người thân, yêu mến bạn 
bè bên cạnh, làm cho thế giới này bởi vì có tấm lòng yêu thương của bạn mà trở nên càng tốt.” (Xem 
Tuệ Tâm, theo SOH/tinhhoa.net) 
   
“Chi bằng xem nhiều sách, ở bên cạnh người thân, yêu mến bạn bè bên cạnh, làm cho thế giới này bởi 
vì có tấm lòng yêu thương của bạn mà trở nên càng tốt.” Đó là nhận định dẫn đưa bạn và tôi đi vào 
đoạn kết của chuyện phiếm lai rai, hôm nay và mãi mãi những mai ngày. 
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Và những phút giây  
có phiếm luận lai rai dài dài  
và mãi mãi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tinhhoa.net/


38. “Được Ngài sai đi, sai đi khắp nơi,” 
Lòng mang Tin Vui, Tin Vui đến nơi 

Cùng các dân trên thế gian đang lầm than…” 
(Thành Tâm – Được Sai Đi) 

 
(Lc 24: 49) 
“Được Sai Đi Khắp Nơi”, “Mang Tin Vui, Tin Vui Đến Nơi”, có lẽ là chủ-trương “ắt và đủ” của Đạo Chúa, 
ở mọi thời. Chí ít, là chủ-trương của mọi sỹ-tử Dòng Chúa Cứu Thế khi xưa, hôm nay và mai ngày, còn 
ghi nhớ. 
 
Ghi tạc và nhung nhớ chủ-trương “sai đi” cũng là quyết tâm cần có rất “ắt và đủ”. Hôm nay, bần đạo 
bầy tôi đây lại nhớ đến trường-hợp xảy ra với anh em song sinh nhà O’Neill thuộc Dòng Chúa Cứu Thế 
Úc Châu, vốn dĩ là đấng bậc chân-phương, hạnh-đạo trong đời bình thường bậc trung, ở đây. 
 
Số là, trong cuộc phỏng vấn “bỏ túi” khá ngắn do Tuần Báo The Catholic Weekly ở Sydney thực-hiện, 
thì: nhị vị thừa sai mang tên O’Neill ở Úc có nói với Tuần báo Đạo The Catholic Weekly ở Sydney hôm 
này.  
 
Thế nhưng, trước khi đi vào chi tiết lời lẽ trong buổi phỏng vấn ấy, tưởng cũng nên nghe thêm câu hát 
của đấng bậc nọ thuộc Tỉnh Dòng Sài gòn từng hát lên như sau: 
 
“Được Ngài sai đi, sai đi khắp nơi,” 
Lòng mang Tin Vui, Tin Vui đến nơi 
Cùng các dân trên thế gian đang lầm than.  
Được Ngài sai đi, sai đi khắp nơi,” 
Lòng mang Tin Vui, Tin Vui đến nơi 
Để các dân được nhận biết 
Chúa đất trời.” 
(Thành Tâm – bđd) 
 
Và, tiếp theo đây, mời bạn và tôi, ta đi vào chi tiết cuộc phỏng vấn “bỏ túi” cũng khá ngắn nói về nhị vị 
linh-mục song sinh người Úc rặt ở Sydney hôm trước, qua giòng chảy như sau:   
 

“Là anh em song sinh giống nhau như giọt nước, hai linh mục Patrick và John O’Neill, CSsR 
đều đã có mặt tại chỗ khi cây cầu Sydney Harbour Bridge được khai-trương vào năm 1932. Thế 
nhưng, cả hai đều chẳng nhớ gì cái thời-khắc đáng ghi tạc ấy do bởi các vị lúc đó mới được 6 
tuần tuổi, thôi.  

 
Tuy thế, anh em giòng họ O’Neill nay đã 86 tuổi tròn cũng ghi nhớ ngày cùng thụ phong linh-
mục tại tu viện Dòng ở Ballarat cách nay đến 60 năm, tức vào ngày 16/3/1958. 

 
Dù sự kiện chứng tỏ hai anh em song sinh này cảm thấy mình được ơn gọi làm linh mục ngay 
vào thời nhỏ tuổi, nhưng chẳng bao giờ bàn luận với nhau về chuyện ấy. Cả hai “chỉ biết” mỗi 
việc là mình có được ơn gọi làm linh-mục, mỗi thế thôi. 

 
Linh mục Patrick O’Neill nói: “Tại sao tôi lại muốn trở thành linh mục ư? Tôi cũng không biết 
nữa. Nhưng, có một điều tôi biết rõ lúc ấy, là: làm linh mục, tức có một cuộc sống vui tươi, 
hạnh-phúc nên tôi chẳng muốn làm gì khác hơn. “ 

 
Trong khi đó, linh mục John O’Neill lại cũng bảo: “Khi ấy, lúc nào tôi cũng chỉ muốn trở-thành 
linh mục. Tôi nhắc lại là: lúc nào cũng thế. 

 
Cùng lớn lên với sáu anh/chị/em còn lại, anh em chúng tôi, Patrick và John đều nói: chúng tôi 
từng có chung một nền giáo dục tuyệt vời từ các nữ tu Dòng Mercy Sisters trong thời gian còn 
ngồi ghế ở Tiểu học và vào thời trung học với hội dòng Chirstian Brothers, Úc châu.  

 
Cả hai chúng tôi cùng bước vào Đệ tử viện Cứu Thế ở Galong khi mới 15 tuổi. Về sau, cả hai lại 
cùng gia-nhập Tu-tập-viện ở Pennant Hills và sau đó là Chủng viện ở Ballarat và Mayfield. 
Trong những năm ở Tu-tập-viện, ban giám-đốc đã quyết định là trong hai anh em chúng tôi, duy 
nhất chỉ một người thích-hợp với ơn gọi thôi, thế nên sau đó các ngài đã tìm xem người nào 
trong chúng tôi có ơn gọi thực-thụ.’  



 
Lm John O’Neill nói: “Chúng tôi giống nhau như hai giọt nước, nên cả hai đều không thể cùng 
có ơn gọi được; thành ra, các ngài mới nói: phải tách rời mỗi người đi một chỗ để xem ai là 
người thực sự có ơn gọi. Thế là, tôi được đề bạt lên lớp trên còn anh tôi ở lớp dưới.” 

 
Thế nhưng, làm như thế vẫn không ổn. Bởi, rõ ràng là cả hai người trẻ chúng tôi đều có ơn gọi 
làm linh-mục’. Linh-mục Patrick O’Neill lại cũng nói: ‘Lúc ấy, vẫn không thấy phản-ứng nào từ 
cấp trên cả, vì thế nên các ngài lại đưa chúng tôi về chốn cũ. Và, chúng tôi kết thúc năm học 
chung cùng một lớp. 

 
Ít lâu sau ngày thụ-phong, cả hai đều đã ra đi mỗi người một hướng khác nhau. Sau nhiều 
tháng ngày học chung với nhau tại Rôma, linh mục John O’Neill về lại Úc đứng lớp dạy ở chúng 
viện, còn linh mục Patrick thì ở lại đó tiếp tục môn thần-học luân-lý chuyên sâu. 

 
Hai anh em song sinh đi vào nề nếp ổn định, cuối cùng cả hai rồi cũng đến ngày phải chia tay đi 
Venice sau khi xảy ra biến-cố khá ư đau buồn, người này bèn báo-động người kia rằng mình 
phải ra đi, còn anh ở lại cố ở cho tốt, sẽ có ngày anh em mình lại gặp nhau thôi… Linh mục 
Patrick vừa cười vừa bảo thế. 

 
Cả thập niên sau đó, linh mục John O’Neill được sai phái làm mục vụ thừa sai tại các giáo xứ 
loanh quanh nước Úc như phần quan trọng trong cuộc sống ơn gọi làm linh mục Dòng Chúa 
Cứu Thế. Linh-mục John nhớ rõ mình đã phát-biểu, bảo rằng: “Bà con có thể làm những gì 
mình muốn  cốt sao Danh Thánh Chúa được mọi người biết đến, cũng giống như trường-hợp 
các thánh Tông-đồ của Chúa, cũng vậy thôi.  

 
Cuối cùng, ngài thấy mình được ơn gọi thừa sai tại Châu Phi và phục-vụ qua tư-cách của vị 
thừa sai mục-vụ ở Burkina Faso suốt 22 năm trời, chỉ về lại quê nhà khi bị tai biến nhẹ vào năm 
2007. 

 
Trong khi đó, linh mục Patrick O’Neill phục vụ Giáo hội qua vai-trò thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế 
cộng thêm công việc dạy học và làm kế-toán cũng như nuôi trồng ở nông-trại ở tiểu chủng viện 
Galong. Thế nhưng, với 3 năm làm mục-vụ ở Townsville, ông coi đây là những năm tốt đẹp nhất 
đời mình . Công tác thừa sai /mục vụ đã làm nổi bật ơn gọi của chính mình. Linh-mục cũng từng 
quả quyết: “Chính đó là mục đích của ơn gọi làm linh mục của chúng ta.” 

 
Khi linh mục John O’Neill bị đột quỵ tại Châu Phi, người em song sinh là linh mục Patrick bèn 
bay đi Rôma gặp gỡ và đưa người em song sinh của mình về lại Úc và khi ấy anh em song sinh 
lại có dịp đoàn tụ, thêm một lần nữa. Nay thì, cả hai đang chung sống tuổi già tại Dòng nhà ở 
Kogarah, Sydney, chuẩn bị mừng Lễ Ngọc linh mục vào ngày 16/3/2018, cả hai đều bảo chính 
bàn tay Chúa đã dẫn dắt hai anh em song sinh, đến từng bước. 

 
Nay, linh mục Patrick O’Neill cứ phân bua diễn giải cho giới trẻ mình biết là các ngài trở-thành 
sỹ-tử Dòng Chúa Cứu Thế, một trong các dòng tu năng nổ chỉ 6 tháng trước khi gia-nhập cuộc 
sống của Dòng này, mà thôi. Linh mục nói tiếp:  

 
“Làm sao ta có thể giải-thích được những chuyện như thế nếu không biết rằng ơn gọi là một 
nhiệm-tích rất bí ẩn. Chính Chúa nhận trách-nhiệm mọi chuyện, nên ta chỉ có việc tuân theo các 
chỉ-thị của Ngài, mà thôi. Chúa biết mình đang ở đâu, ta không cần phải lên kế-hoạch này nọ. 
Cứ việc chờ Ngài cho biết Ngài cần đến ta, muốn ta làm những việc Ngài cần, mỗi thế thôi. Điều 
tuyệt vời là: từ lầu cao, luôn có ai đó chuyên lo những chuyện này, thôi. Phải thế không, các 
bạn?” (X. Catherine Sheehan, Brothers ‘just knew’ vocation, The Catholic Weekly 18/3/2018 tr. 
7) 

 
Chuyện kể lể ở trên đưa dẫn người đọc vào một tình-huống có những ao-ước bảo rằng: Giáo hội ta 
đang cần nhiều mục-tử có đầu óc và lập trường sống khá thông thoáng và cởi mở, chứ không gò bó 
hoặc chú tâm đến luật-lệ mà thôi.  
 
Lập trường sống thông thoáng, cởi mở lại được tô đậm bằng câu truyện dân gian kể về “Ông già Việt 
kiều” trở về Sài gòn đứng trước nhà sách Khai Trí ở đường Lê Lợi, với những ý/lời giản-đơn, thân 
thương nhưng không hệ-quả giúp ta nắm bắt, hiểu được sự việc qua giòng chảy ở bên dưới: 
 



“Sự việc kể về một nhân-vật nổi danh từng tạo tri-thức cho nhiều người ở Sài gòn thời đó qua 
giòng chảy ngăn ngắn những kể rằng: 
 
“Thời chúng tôi còn học Trung học, tức dưới thời Tổng thống Ngô Đình Diệm, sách tiếng Việt ít 
nên muốn thi đậu bắt buộc phải dùng sách tiếng Pháp, như Toán hình học, Toán đại số, Toán 
vật lý… Học lớp Đệ tứ (lớp 9 bây giờ) mà làm hết cuốn Toán Hình học và Đại số của Réunion 
de Professeurs gồm 1.144 bài thì nhất, đi thi trung học chắc ăn như bắp. 
 
Thời ấy các tiệm sách lớn như Khai Trí chẳng hạn không có nhân viên bảo vệ mặc đồng phục 
ngồi gác ở cửa như bây giờ, mà có các nhân viên giả làm khách hàng, trông nom, ngăn chặn 
những người muốn ăn cắp sách.  
 
Buổi sáng hôm ấy, một cậu học sinh cứ lang thang mở coi hết cuốn sách này đến cuốn khác ở 
chỗ các giá sách bằng tiếng Pháp.. Việc lắm lét nhìn tới nhìn lui của cậu bé khiến nhân viên 
trông coi khu sách tiếng Pháp nghi ngờ. Lúc cậu đi ra, họ giữ lại, sờ ngực áo cậu và lôi ra một 
cuốn Toán Hình học và Đại số của Réunion de Professeurs quý giá đã nói ở trên. 
 
-Tại sao cậu ăn cắp sách? 

 
Cậu bé tái mặt không nói nên lời. Chiếc phù hiệu trên ngực áo cậu cho biết cậu học trường 
Pétrus Ký, một trong bốn trường trung học công lập lớn nhất, rất nổi tiếng tại Sài Gòn lúc bấy 
giờ: Gia Long, Trưng Vương, Pétrus Ký, Chu Văn An. 
-Hừ, học sinh trường Pétrus Ký mà ăn cắp sách! Tôi gọi cảnh sát đến bắt để cậu chừa cái thói 
đó đi!  
 
Họ lôi cậu bé tới chỗ quầy thâu tiền của cô thâu ngân viên, nhờ cô giữ cậu giùm rồi đi gọi cảnh 
sát. Cậu bé sợ hãi khóc như mưa như gió: 
 
-Lạy chị, nhà em nghèo không có tiền mua sách, chị nói với chú ấy tha cho em đừng gọi cảnh 
sát… 

 
Cậu bé khóc quá khiến cô thâu ngân viên cũng thấy mủi lòng: 
 
-Ba má em làm gì mà nghèo? 

-Ba em chết, má em quét chợ An Đông… 

-Mẹ quét chợ An Đông mà con học Pétrus Ký sao? Em học đến lớp mấy rồi? 

-Dạ thưa quatrième année. Chị tha cho em, nếu cảnh sát bắt, đưa giấy về trường em bị đuổi 
học tội nghiệp má em… 

-Các em quen tiếng Pháp lắm phải không? 

-Dạ! 
-Bởi vậy nên mới lấy trộm sách Pháp phải không? Bằng bấy nhiêu mà đã học lớp Đệ tứ, sắp thi 
Trung học là giỏi lắm. Nhưng chú ấy đã đi gọi cảnh sát thì biết làm sao… 

 
Cậu bé sợ quá lại khóc… 

Từ đầu đến giờ có một ông đã lớn tuổi, ăn mặc lịch sự vẫn đứng theo dõi câu chuyện. Thấy cô 
thâu ngân nói thế, ông bảo cô ta: 
 
-Thôi được, cuốn sách giá bao nhiêu để tôi trả tiền. Học trò nghèo mà, lấy một cuốn sách, lỡ bị 
đuổi học tội nghiệp… 

Cô thâu ngân viên chưa biết giải quyết thế nào thì đúng lúc đó ông Nguyễn Hùng Trương, chủ 
nhà sách mà mọi người vẫn gọi là ông Khai Trí, từ ngoài đi vào. Thấy chuyện lạ, ông dừng lại 
hỏi chuyện gì. Cô thâu ngân viên thuật lại sự việc và ông khách cũng đề nghị trả tiền như ông 
đã nói với cô thâu ngân. Ông Khai Trí cầm cuốn sách lên coi sơ qua rồi nói: 
-Phải học trò giỏi mới dùng tới cuốn sách này, chứ kém không dùng tới. Cám ơn lòng tốt của 
ông nhưng để tôi tặng cậu ta, không lấy tiền và sẽ còn giúp cậu ta thêm nữa…  
 
Ông trao cuốn sách cho cậu bé, thân mật vỗ vai khuyên cậu cố gắng học hành rồi móc bóp lấy 
tấm danh thiếp, viết vài chữ, ký tên và đưa cho cậu: 
-Từ nay, hễ cần sách gì, cháu cứ đem danh thiếp này đến đưa cho ông quản lý hay cô thâu 
ngân, cô ấy sẽ lấy cho cháu. Ngày trước bác cũng là học sinh trường Pétrus Ký mà…  
 



Ông bắt tay, cám ơn ông khách lần nữa rồi đi vào trong. Ba năm sau, nghe nói cậu bé đậu xong 
Tú tài phần II, được học bổng du học nước ngoài, hình như sang Canada. 
 
Thời gian qua đi. Một năm sau biến cố lịch sử 1975, nhà sách Khai Trí bị tịch thu, mới đầu 
người ta đặt tên là nhà sách “Ngoại văn”, sau đó đổi thành nhà sách “Fahasa” (viết tắt của 3 
chữ “Phát hành sách”), hiện nay lại đổi lần nữa thành nhà sách “Sài-Gòn”.  
 
Ông Khai Trí bị đi cải tạo vì tội “biệt kích văn nghệ”. Sau khi được thả, ông sang định cư bên 
Hoa Kỳ. 10 năm sau, ông ở Mỹ về Việt Nam một lần nữa, mang theo hy vọng làm được một 
chút gì cho đất nước. Ông đã mang về 2.000 đầu sách để tiếp tục làm văn hoá.  
 
Sách bị tịch thâu với lý do: in trước 75. Phần lớn sách bị tịch thâu là các loại sách Học Làm 
Người. …Ông đau lòng vì sách, ôm đơn đi kiện. Kết cục chẳng đi đến đâu. Ông buồn bã nói: 
-Chắc “năm 3.000 thì họ trả…”  
 
Ông mất năm 2005 tại Sài Gòn. Một buổi chiều, người ta thấy một “ông già” khoảng ngoài 70 
tuổi, ăn mặc theo lối Việt kiều, đứng ngắm trước cửa nhà sách Sài Gòn với nét mặt buồn buồn, 
rồi bước vào hỏi thăm các cô bán sách về ông Khai Trí, các cô nói hình như ông đã mất cách 
đây đến hàng chục năm. “Ông già Việt kiều” lại ra đứng ngắm trước cửa tiệm sách hồi lâu, lấy 
khăn giấy lau nước mắt, chắp tay hướng lên trên trời khẽ vái ba vái rồi đi. Không ai biết ông ta 
là ai cả…” (Trích câu truyện kể về Ông Khai Trí và cậu học trò Trộm Sách” khi xưa)  

 
Nhận định thế rồi, nay mời bạn và mời tôi, ta quay về vườn hoa thượng uyển có lời vàng của bậc thánh 
hiền nhắn nhủ như sau: 
 
“Phần Thầy,  
Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa.  
Còn anh em, hãy ở lại trong thành,  
cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống." (Lc 24: 49) 
 
Thực-hiện những gì được Đấng Bề Trên ưu ái trao ban theo cung-cách “ắt và đủ”, trên thực-tế, là 
chuyện đã đành với mỗi người và mọi người. Thế nhưng, cùng nhau thực hiện điều ấy qua cung-cách 
của nhân-vật nào đó như cặp linh-mục song sinh ở Úc hôm rồi, mới là chuyện lạ. Và chuyện lạ đây, 
nay trở-thành hiện thực cũng rất lạ. 
 
Vâng. Chính thế, đấy bạn ạ. Ta không gọi đó là ơn tiền-định hoặc phần số chút nào hết. Thế nhưng, 
trong cuộc đời thường của ta và của người, luôn có cái gì đó không do ta mà ra. Nhưng, xuất từ nơi 
nào đó, của ai đó không-là-ta và cũng chẳng là ai khác, ở đời. Đó, là vấn-đề của tôi, của bạn. Trong 
đời thường. Của mọi người.                     
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Biết nói sao cho vừa những chuyện  
đại loại khó diễn tả như trên. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39. “Chiều buồn ngồi một mình” 
Nhìn mây trôi mênh mang  

Nhìn đôi chim lang thang, lang thang” 
(Quách Thành Danh - Tình Chết Theo Mùa Đông) 

 
(Mt 19: 18-22) 
Nếu bảo rằng, viết chuyện phiếm là viết và kể lại những chuyện tình buồn của ai đó và của mình, thì 
cũng không sai. Chỉ sai có mỗi điểm, chuyện đó không phải của chính tác giả mà chỉ là chuyện “hư 
cấu” viết ra cho đỡ buồn mà thôi. 
  
Những tình tự nói ở trên, có thể là của tôi và của, hoặc của chúng ta, những con người thật biết vui biết 
buồn với mọi người, rất hôm. 
  
Vâng. Thế đó, là tình của bần đạo bầy tôi đây, hôm nay, chỉ muốn chuyển tải “một câu chuyện” có thể 
là không thật và có thể cũng rất thật, như tiểu thuyết, thế thôi. 
  
Vâng. Tâm sự thế rồi, nay xin đi thẳng vào nội dung của bài phiếm viết lai rai, viết hoài viết mãi, vẫn 
không chán. 
  
Vâng. Tình tự của tôi và của bạn hôm nay, có thể cũng chỉ như ca-từ ở bên dưới còn hát như thế này: 
  
“Trời buồn người càng buồn  
Trông mây nước thêm bâng khuâng  
Nhớ em từng phút mong từng giây em ơi  
Biết rằng cuộc tình đầu  
Thường gây bao thương đau  
Càng yêu nhau càng xa nhau mãi mãi  
Thà rằng người đừng về  
Cho nuối tiếc thêm dâng cao  
Để cho tình chết theo mùa Đông năm nao  
Người đến tìm tôi một đêm trời bão bùng  
Giọng nói người xưa như hờn oán  
Đừng nhắc người ơi mười năm rôì còn gì  
Anh sợ anh sợ những ngày biệt ly  
Thế rồi tình lại buồn  
Vì ai gây chia ly  
Vì ai em ra đi mãi mãi  
Giờ thì còn lại gì  
Hay muôn kiếp khóc cho nhau  
Chúc em hạnh phúc trong tình duyên mai sau.” 
(Quách Thành Danh – bđd) 
  
Và, một khi gọi đó là chuyện phiếm lai rai, tức đã bắt gặp câu chuyện từ đâu đó đáp-ứng tình-huống 
của mình hoặc của ai đó, cũng từa tựa như sau, thôi: 
  

“Chuyện rằng: 
Tôi gặp nàng lần đầu, khoảng giữa 1970, cách đây đúng bốn mươi tám năm, khi đang là Trung 

đội trưởng Chính Huấn của Đại đội 204 CTCT, Nha Trang. Một buổi sáng, Thiếu úy Cường, Trung đội 
phó, vào văn phòng gặp tôi, cùng với một thiếu nữ rất đẹp, vẻ hiền thục, tuổi độ đôi mươi. Cường nói: 
 - Xin giới thiệu với Trung úy, đây là cô Hương Mai, đến xin việc.   
  

Tôi ngừng viết, đứng lên, chào nàng. Thấy gương mặt thanh tú, môi thắm tự nhiên, tóc huyền rẽ 
đường ngôi ở giữa, buông xuống hai bờ vai, mắt to đen, mũi cao, trong bộ quần jeans và áopull tím ôm 
dáng cao thon, đầy đặn, tôi chịu ngay. Tất cả nơi nàng biểu hiện một vẻ đẹp có phần cổ điển, như 
trong tranh của Raffaello (Raphaël), họa sư người Ý, tràn đầy sức sống, và dưới mắt tôi đã đạt quá tiêu 
chuẩn của một ca sĩ, dù ca sĩ chính huấn –hay nữ huấn đạo, theo tên gọi chính thức. Hương Mai ngồi 
xuống, và bắt đầu tự giới thiệu, giọng nhỏ nhẹ, nửa Huế nửa Nha Trang: 
  - Thưa Trung úy, gia đình em ở Ninh Hòa.. Ba em là sĩ quan phục vụ tại Tiểu khu Phú Yên. Em 
còn mẹ và ba đứa em nhỏ. Em thi rớt Tú tài I, chán quá, bỏ học luôn... 
  Tôi ngắt lời, nói một câu khá vô duyên: 



  - Thi rớt là chuyện thường. Đừng vội nản, nhất là mới rớt lần đầu. Tôi khuyên cô nên tiếp tục 
việc học. Nghề nữ huấn đạo ba chìm bảy nổi lắm, không có tương lai đâu. Trừ phi, sau này, nếu cô trở 
thành một ca sĩ hoặc diễn viên nổi tiếng. 
  Nàng tỏ vẻ ngạc nhiên, đăm đăm nhìn tôi, rồi ngập ngừng hỏi: 
  - Trung úy nói thế có nghĩa là Trung úy không muốn nhận em?                                  

- Không đâu. Tôi không có quyền quyết định. Về dung mạo, riêng tôi đã chọn cô rồi, chắc Thiếu 
úy Cường đây cũng đồng ý với tôi. Về tài, thì cuối tuần này Trung đội sẽ tổ chức văn nghệ để các thí 
sinh vào thi phần hát. Tôi hy vọng cô sẽ có điểm cao. 
  Câu này, dĩ nhiên, tôi cũng đã nói với những cô thí sinh khác, trước nàng..Buổi văn nghệ thuộc 
loại bỏ túi được tổ chức tại hội trường đại đội. Như thường lệ, tiếng đàn tiếng trống xập xình vừa trổi lên 
đã thu hút một số đông khán giả từ khu gia binh và đồng bào quanh vùng Bình Tân –nơi chúng tôi trú 
quân, không xa Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân bao nhiêu. Dưới ánh đèn màu lấp lánh, bốn nữ huấn 
đạo của đại đội bỗng biến dạng, son phấn điểm tô, đẹp lộng lẫy trong những chiếc áo dài thướt tha, sặc 
sỡ, thay cho bộ đồng phục thường ngày tôi đã quen mắt, quần jeans và áo sơ-mi trắng pha màu xanh 
xám nhạt. Sáu cô thí sinh cũng thế, cũng đều yêu kiều, lả lướt như tiên giáng trần. Nhận ai, bỏ ai, là cả 
vấn đề làm điên đầu! Y như thi hoa hậu bây giờ. 
  Tôi ngồi hàng ghế khán giả, bên cạnh Đại úy Đại đội trưởng 204 Phạm Văn Tải (hiện sống tại 
Portland), khóa 15 Thủ Đức, đã đi tu nghiệp Tâm lý chiến-Dân sự vụ ở Mỹ –một sĩ quan nổi tiếng bay 
bướm, chịu chơi hết mình, một đơn vị trưởng có tài lãnh đạo và tổ chức, từ thời còn ở Ban Mê Thuột, 
Kon Tum, ai cũng mến. Đặc biệt, ông còn là một nhạc sĩ hào hoa với ngón đàn dương cầm và phong 
cầm điêu luyện tại các vũ trường, sau giờ làm việc. 
  Còn tôi, lúc ấy và hiện tại, vẫn là con số không to tướng về âm nhạc, thỉnh thoảng nổi hứng hát 
vớ vẩn vài bài, nhưng giọng fauxquá cỡ và luôn sai nhịp, và nếu cực chẳng đã phải ra sàn nhảy tôi chỉ 
biết có hai điệu tủ: slow, mà tôi thích nhất, vì không hao sức, và rumba, mà tôi đã quên, vì thiếu thực 
tập. Nhưng không hiểu sao Đại úy Tải, cũng như Trung úy Phan Nhơn, đại đội trưởng 202 CTCT (Qui 
Nhơn), trước đó, lại bổ nhiệm tôi, một người mù tịt về văn nghệ văn gừng, trông coi trung đội Chính 
huấn. 
  Sau này, mới vỡ lẽ, đó bởi vì các ông không muốn giao trứng cho ác, nghĩa là đặt tôi vào kỷ luật 
và trách nhiệm nặng nề của một ông “thần giữ của” giùm cho cha mẹ các nữ huấn đạo, đa số còn rất 
trẻ, theo giao ước bất thành văn với họ: tạo bầu không khí gia đình thân ái giữa các nhân viên và ca sĩ 
trong trung đội, nhưng đồng thời bảo vệ tối đa các cô khi đi công tác nhất là ban đêm, không để rủi ro 
nào xảy ra, không để sĩ quan và quân nhân thuộc đơn vị khác, hoặc ngay trong đại đội, đến ve vãn, dụ 
dỗ, gây tai tiếng. 
   Mỗi thí sinh sẽ hát hai bài tự chọn, một tình cảm, một hùng mạnh, và trước ngày thi, được phép 
đến tập thường xuyên với ban nhạc của Trung đội Chính huấn. Điểm số dựa trên phong cách trình diễn 
và nhất là giọng ca. Phong cách có thể tập luyện, nhưng giọng ca là thiên phú, cũng như hồn thơ và óc 
hài hước, như ai đã nói. Đêm ấy, cả sáu cô thí sinh đều rất xuất sắc. Hương Mai hát bản “Serenata”, 
nhạc Enrico Toselli, lời Việt Phạm Duy –bài ruột của tôi từ dạo được nghe dĩa thâu của Tino 
Rossi. Viens, le soir descend, et l’heure est charmeuse. Viens, toi si frileuse, la nuit déjà comme un 
manteau s'étend... Lắng trong tiếng chiều ngân, nhạc dặt dìu ái ân... Nhạc và lời đã hay, và nàng diễn 
xuất tuyệt vời, như một ca sĩ chuyên nghiệp, với dáng điệu lúc tha thiết, si mê, lúc kiêu sa, hờ hững, với 
giọng buồn, trầm bổng, lên xuống cung bậc một cách tự nhiên, dễ dàng, theo tiếng kèn clarinette nức 
nở của Trung úy Quân Nhu, tên Nhuệ, một sĩ quan bạn, được mời đến tăng cường giúp vui. 
  Tôi ngạc nhiên, sung sướng, nghe xôn xao bao nhiêu là mộng cũ và lời yêu gọi mời, giục giã. 
Cảm giác ngất ngây hiếm hoi đưa hồn xa rời cõi đời ô trọc và khói lửa chiến tranh, trở về những bến 
mơ thiên đường diễm ảo, cũng như mỗi lần nghe danh ca Kim Tước hát bản “Tiếng Thời Gian” của 
Lâm Tuyền và Juliette Greco ca bài “Les Feuilles Mortes”, phổ thơ của Jacques Prévert. Tôi vốn yêu 
những ca sĩ, và thi sĩ, đích thực. Vì muốn hát, hoặc viết ra, những ngôn ngữ mượt mà, quý phái, trữ tình 
như thế, họ phải có một tâm hồn rất thanh cao, trong sáng, luôn hướng về cội nguồn Chân Thiện Mỹ từ 
trời phản chiếu xuống Nghệ Thuật trần gian. 
  Một tuần sau, Trung đội Chính huấn và Ban Giám khảo họp bàn về kết quả thi tuyển. Chỉ lấy hai 
trong sáu thí sinh, để thay cho hai cô nữ huấn đạo xin nghỉ vì lý do gia đình, nên việc chọn lựa không 
dễ. Hương Mai đứng nhất với số điểm tối đa, gồm phiếu của Đại đội trưởng, ban nhạc và tất cả sĩ quan 
và ca sĩ trong Trung đội Chính huấn.                                  
  Mấy tháng sau, nàng đã quen công việc. Như những nữ huấn đạo khác, mỗi ngày nàng đến đại 
đội tập dượt đều đặn, và không bao giờ vắng mặt vào những đêm công tác. Gặp tôi, nàng luôn chào 
hỏi vui vẻ, lịch sự, khác với Thiên Ân, một ca sĩ cơ hữu, cũng đẹp và hát rất hay, thấy tôi đâu là tìm 
cách né tránh. Thiếu úy Cường bảo tôi: “Cô ấy giận Trung úy vì đã cấm các cô không được giao du 
thân mật riêng lẻ với bất cứ ai trong khi công tác và tập dượt.”  

Trong buổi văn nghệ Tết của Đại đội, Thiên Ân lên hát một bản tình ca, và mắt hướng về phía 
tôi, nói: “Bài này em xin riêng tặng Trung úy Trung đội trưởng Chính huấn độc tài và hắc ám của lòng 



em.” Cả hội trường cười rộ. Tôi cũng bật cười theo.Một lần, Hương Mai đến xin Đại úy Tải cho đi hát tại 
vũ trường Nha Trang Hotel ngoài giờ để kiếm thêm tiền. Ông chấp thuận, với điều kiện khi cần đi công 
tác là phải nghỉ. Còn tôi khuyên nàng không nên cho ai biết đang làm việc với Đại đội 204 và đổi tên khi 
hát cho vũ trường, bởi lý do an toàn cá nhân. Dần dần, cảm tình của tôi dành cho nàng tăng trưởng vì 
tính tình khả ái, tấm lòng chân thật, cử chỉ dịu dàng, cộng với tài nghệ, sắc đẹp tự nhiên và nét duyên 
dáng trong lời ăn tiếng nói đã làm nàng trở thành ca sĩ hoa khôi, ít ra là đối với lòng tôi. 
  Nhưng may mắn, tôi đã dừng lại được ở đó. Quả vậy, tôi không phải là nhà tu hành cũng không 
đạo đức giả, mà vì đã lỡ tự đặt cho mình một nguyên tắc bất di bất dịch qua thời gian và cuộc đời thăng 
trầm, là tự cấm không bao giờ được tơ tưởng đến, huống chi là đem lòng yêu thương, các nữ sinh học 
trò của mình và ca sĩ dưới quyền. Lý do thật đơn giản: tôi còn trẻ, và họ là những đối tượng tương đối 
dễ chinh phục, đã đặt hết lòng tin và kính trọng vào tôi. Tôi không muốn lợi dụng vị thế của mình, làm 
thất vọng mọi người. 
  Hương Mai, cũng như Thiên Ân, không hiểu điều đó. Một buổi chiều cuối tuần, để tưởng thưởng 
thành quả công tác Tâm lý chiến - Dân sự vụ tốt đẹp, sau khi tổ chức một tiệc vui chung cho cả Đại đội, 
Đại úy Tải mời riêng các sĩ quan và nữ huấn đạo ra quán Gió Khơi Số Một, lộ thiên, ở bãi biển Nha 
Trang ăn bò nhúng dấm chấm mắm nêm, món ngon nổi tiếng của quán. Hương Mai đến trễ, vẻ mặt 
buồn hiu. Tôi mang theo một chai rượu mạnh, đãi anh em. Nàng ăn ít, nhưng cứ nốc cognac của tôi, ly 
này sang ly khác, khiến tất cả ngạc nhiên, không ngờ tửu lượng của nàng cao như vậy, ăn đứt đám 
nam nhi, nhưng không ai dám cản, sợ bị hiểu lầm là kỳ thị nữ giới. Đến khi chai Courvoisier gần cạn và 
mặt nàng tái nhợt, Thiếu úy Cường mới giật lại ly rượu của nàng, không cho rót tiếp, và ôn tồn bảo: 
  - Cô say rồi, nên ngưng là vừa. 
  Nàng không nghe: 
  - Không sao đâu, cho em một ly nữa! Em đang vui mà! 
             Cường và các cô lựa lời khuyên nhủ. Ai cũng đoán nàng thất tình hoặc buồn chuyện gia đình. 
Còn tôi nghĩ khác: một người đẹp như nàng khó thất tình lắm, trái lại làm người ta thất tình thì có. Chắc 
một chuyện gì kinh khủng đã xảy ra cho nàng. Khi chai rượu cạn sạch, nàng đứng dậy, lảo đảo đến 
bàn tôi, nói với tôi, như ra lệnh, tỉnh bơ: 
  - Trung úy đưa em đi tiểu! 
  Mọi người há hốc mồm kinh ngạc. Còn tôi không thể tưởng tượng Hương Mai bình nhật rất 
đoan trang hôm nay có rượu vào lại “chơi bạo” đến thế. Sau mấy giây sửng sốt, các sĩ quan vỗ tay rào 
rào tán thưởng. Đại úy Tải thì cười cười, nhìn tôi chờ đợi. 
             Tôi vẫn ngồi yên, chưa biết phải làm sao. Thấy thế, Đan Tâm, cô ca sĩ trẻ nhất, chuyên hát 
nhạc kích động, đứng lên, nắm tay dắt nàng đi ra phía sau quán. Trở lại bàn, Hương Mai mệt lắm, tựa 
đầu vào vai Cường, lim dim mắt. Đại úy Tải nói tôi đưa nàng về trước, vì tối hôm ấy tôi lái xe nhà –
chiếc Peugeot 203 của ba mẹ tôi cho mượn. Tôi bảo Thiên Ân, người rất kỵ tôi, theo cùng.. Hai cô ngồi 
băng sau. Tôi hỏi Hương Mai về đâu. Nàng đáp, giọng chán chường: 
  - Về đâu cũng được. Em khổ lắm. Em không muốn sống nữa! 
             Rồi thiếp đi trong tay Thiên Ân. Không ai biết địa chỉ nhà nàng. Thiên Ân đề nghị về khu gia 
binh Đại đội, bề nào cũng còn có sĩ quan trực trại và lính gác. Cô dìu nàng vào phòng tôi, hầu như 
trống trơn, chỉ có một bàn viết, vài quyển sách, và chiếc giường nệm –mà tôi chỉ đặt lưng xuống vào 
những đêm cấm trại thôi. Khi tôi ngỏ ý không nên để nàng ngủ một mình trong tình trạng đó tại một nơi 
xa lạ, nhưng đồng thời tôi cũng không thể ở qua đêm canh nàng, Thiên Ân nói: 
  - Em sẽ ở lại đây với Mai, vì em cũng sống một mình. Không sao đâu. Em sẽ ngủ trên chiếc ghế 
bố kia kìa. 
  

Chờ đến khi các sĩ quan khu độc thân ồn ào kéo về, ghé thăm, tôi mới bàn giao hai cô cho ông 
phó Cường, đã có vợ hai con, cho chắc ăn. Lúc này Hương Mai đã ngủ mê, hơi thở mệt nhọc. Cường 
chu đáo lắm, lôi ở đâu ra được một lô mền gối, khăn mặt, ca cóng, bàn chải và kem đánh răng còn 
nguyên trong hộp, mang đến cùng với hai thùng nước lớn, và đặc biệt hai bộ pyjamađàn ông mới tinh, 
chắc là vừa trưng dụng được của anh chàng sĩ quan độc thân tốt số nào. Trong lúc giúp Thiên Ân căng 
ghế bố, Cường cười nói với tôi: 
  - Hôm nay tôi trực, ngoại trừ Trung úy, đứa nào muốn đụng đến hai cô phải bước qua xác chết 
của tôi. Trung úy cứ yên tâm về nhà. 
  Tôi và Thiên Ân cùng cười. Tôi bảo: 
  - Anh phải nói như thế này: kể cả Trung úy, đứa nào muốn đụng đến sẽ từ chết tới bị 
thương...        
             Sáng hôm sau, tỉnh dậy, Hương Mai nhớ chuyện đã xảy ra, bèn đi xin lỗi mọi người. Riêng tôi, 
cho mãi đến bây giờ vẫn không biết chắc đêm ấy nàng buồn chuyện gì để đến nỗi “em không muốn 
sống nữa”.  Những quân nhân và nữ huấn đạo trong Trung đội Chính huấn hiểu rõ công việc của mình. 
Giúp vui cho binh sĩ tại những quân trường và những đơn vị tác chiến về hậu cứ dưỡng quân, trong đó 
thỉnh thoảng có cả lính Kam-pu-chia được gửi qua Việt Nam “học”, thời Lon Nol và Sirik Matak, đồng 



thời trau dồi cho họ kiến thức chính trị, hun đúc tinh thần chiến đấu, lòng yêu nước, thương dân, v.v... 
bằng những buổi “lên lớp” ngắn, gọn, dễ hiểu do các sĩ quan trung đội đảm trách và chương 
trình mini văn nghệ gồm những bản hùng ca, vở hài kịch ngắn, màn ảo thuật, hoặc những trò chơi vui, 
lành mạnh được giao cho Trung sĩ trưởng ban văn nghệ sắp xếp. Đó là binh vận, tương đối dễ dàng và 
có kết quả mỹ mãn. 
  Đại đội 204 CTCT đôi khi được vài toán chính huấn từ Sài Gòn ra phối hợp công tác, trú ngụ 
trong doanh trại đại đội. Tôi nhận thấy những ông trưởng toán này còn “giữ gà” kỹ hơn chúng tôi, hoặc 
“giấu nghề” thái quá, vì nói là phối hợp, mà chả bao giờ họ chịu cho các nữ huấn đạo tập dượt hay sinh 
hoạt chung, trao đổi kinh nghiệm với trung đội chúng tôi, làm Đại úy Tải vốn rất xã giao, bặt thiệp cũng 
phải lắc đầu, khó chịu.  
  Công tác tại những đơn vị gần thành phố, như Trường Hạ Sĩ Quan Đồng Đế, chúng tôi trở về 
nhà ngay trong đêm. Ở nơi xa, như Trung Tâm Huấn Luyện Biệt Động Quân Dục Mỹ, phải ngủ lại. 
Những lần đi xa, tôi nhường xe jeep cho Cường và các sĩ quan, các quân nhân khác ngồi xe dodge, 
còn tôi lái Peugeot, chở theo được bốn cô nữ huấn đạo. Tất cả trang bị súng ống đầy đủ, để tự bảo vệ, 
khi cần. Đi ngang Ninh Hòa, Hương Mai thường xin ghé thăm nhà, gần quốc lộ. Đoàn xe dừng lại, vẫn 
nổ máy, trước nhà nàng chỉ độ năm, mười phút, nhưng khi trở ra, nàng lộ vẻ vui mừng, biết ơn, một lần 
còn giới thiệu mẹ nàng với tôi. 
  Một tối, sau buổi sinh hoạt tại Trung Tâm Huấn Luyện Dục Mỹ, cả trung đội chúng tôi và toán 
Sài Gòn được chỉ định nghỉ đêm trong một phòng học rộng ở khu gia binh, trên những chiếc bàn lớn 
xếp lại với nhau. Riêng tôi, liên toán trưởng, được cấp một chiếc giường tại văn phòng trường. Vì lịch 
sự với khách, tôi định xin thêm ghế bố cho hai sĩ quan Trung ương, nhưng hai ông Thiếu úy trưởng 
toán từ chối, bởi không muốn xa rời các cô ca sĩ của mình. Tôi ngồi chuyện trò, uống trà với anh em 
trong trung đội cho tới nửa khuya. Lò mò về phòng, vén màn tính chui vào giường, tôi đụng phải một 
thân người mềm mại đang nằm chờ. Bật đèn pin lên thì hóa ra Hương Mai, trong bộ đồ ngủ, rất khêu 
gợi. Tôi giật mình, suýt kêu lên. Nàng bật ngồi dậy, lấy tay bịt miệng tôi, rồi mỉm cười, khẽ nói: 
  - Suỵt... Em đây, chứ không phải ma. Đừng sợ. Anh cho em ngủ ở đây với anh đêm nay.        
  Tôi đứng chết trân, á khẩu, nhìn nàng không chớp, căng mắt định thần xem có cái đuôi chồn 
liêu trai nào lấp ló sau lưng nàng không, hoặc nàng có say như tối nọ? Tình thế thật khó xử và nguy 
hiểm. Một đàng nỗi khát khao thèm muốn bị ức chế bấy lâu thôi thúc, một đàng danh dự và trách nhiệm 
của một sĩ quan chỉ huy đè nặng lên vai, không đùa được. Lại còn cái nguyên tắc bất di bất dịch của 
tôi! Lại còn Thơ Thơ và mảnh trăng thề bỏ lại ở Qui Nhơn! Sau mấy giây vật vã với chính mình, cuối 
cùng lý trí thắng.. Nhưng từ chối thế nào để nàng không bị tổn thương, tự ái, tri hô cho mọi người 
nghe? Đoán được sự dằn vặt trong tôi, nàng đứng lên, nắm lấy tay nhẹ nhàng kéo tôi xuống ngồi bên 
nàng. Và ôm tôi, thủ thỉ: 
             - Hãy hôn em đi, một lần thôi, cho em biết rằng anh cũng đáp lại tình yêu của em... 
             Tôi nói, thầm thì như năn nỉ: 
  - Tôi không thể làm gì được bây giờ, cô..., em hiểu cho. Tôi hứa sẽ yêu em, sẽ hôn em, hoặc 
nếu em muốn, sẽ van xin tình yêu em ở một dịp khác, một hoàn cảnh khác, hay một kiếp khác, biết 
đâu, khi em không còn là ca sĩ trong trung đội của tôi nữa. Bây giờ thì tôi không thể, em hãy hiểu giùm 
cho... 
  Một giọt nước mắt rơi nhanh xuống cánh tay tôi. Nàng thút thít: 
  - Anh càng trốn chạy tình yêu em chừng nào, em càng đuổi bắt anh chừng nấy, dù từ bên kia 
cõi đời. Em hiểu nỗi khổ và cái nguyên tắc kỳ quặc của anh. Nhưng anh đâu có hiểu nỗi khổ của em. 
Anh tàn nhẫn lắm, anh biết không? Thôi em đi, để Trung úy nghỉ. 
             - Không, em cứ ở đây. Tôi xuống lớp học. 
             Tôi đặt nàng nằm lại ngay ngắn trong giường, đắp chăn cho nàng. Rồi bước ra giữa trời khuya. 
Làn gió mơn man trên mặt, trên tóc, và tôi thấy người nhẹ thở hẳn. Bỗng nhiên, lại nghĩ đến chuyện 
anh mục đồng, trong truyện Les étoiles của Alphonse Daudet, đã để cô chủ nhỏ xinh đẹp ngồi dựa vào 
vai anh ngủ vùi suốt đêm thâu trên núi, dưới bầu trời đầy sao, mà không dám động tĩnh gì hết. Tôi bước 
vào gian phòng của trung đội. Hạ sĩ Thảo còn thức. Thảo là một trong những hạ sĩ quan và binh sĩ 
thuộc cấp dễ thương nhất của tôi, mà tôi không bao giờ quên, bởi thái độ hiền hòa, tinh thần trách 
nhiệm, và nhất là sự thủy chung  
  -luôn dành cho tôi, trong mọi cảnh đời. 
             Thảo hỏi tôi: 
  -Trung úy chưa nghỉ sao?” 
  Tôi lắc đầu, và hỏi lại, rất khẽ; 
  -Anh đi ngủ đi chứ! Các nữ huấn đạo nằm đâu?” Thảo chỉ tay về một góc phòng. Các cô chắc 
đã say giấc ngủ, màn buông kín mít. Cách đó không xa là ông phó Cường và hai ông bầu Sài Gòn. 
Cuối cùng, tôi nói với Thảo: 
             - Tôi đến ngủ với anh em cho vui. 



  Cả trung đội không ai để ý Hương Mai đêm ấy vắng mặt vì số ca sĩ của hai toán Nha Trang và 
Sài Gòn lên tới tám cô, một kỷ lục, và cũng không ai biết nàng đang nằm trong giường của tôi và 
chuyện gì đã xảy ra giữa hai người. 
  Ba tháng sau, nàng đột ngột xin nghỉ việc, lấy lý do muốn làm ca sĩ toàn thời gian cho nhà hàng 
Nha Trang Hotel. Lúc từ giã, nàng nói với tôi, có sự hiện diện của Cường và một số quân nhân: 
             - Bây giờ em không còn là ca sĩ của Trung đội nữa. Em sẽ nhớ nó lắm! 
  Chỉ một mình tôi hiểu câu nói ấy. Từ đó, nàng không bao giờ trở lại Đại đội dù để thăm bạn bè, 
và cũng chỉ một mình tôi hiểu vì sao. Rồi đầu năm 1973, tôi phải đổi về trường Đại Học CTCT Đà Lạt. 
Đêm cuối cùng trước khi rời bỏ Nha Trang, tôi đến vũ trường, tìm nàng. Trên sân khấu, Hương Mai 
đang hát bản Besame Mucho, lời Việt, giọng buồn não nuột, và phía dưới sàn nhảy, những cặp tình 
nhân đê mê dìu nhau vào cõi mộng. Xong bài hát, nàng tiến nhanh đến bàn tôi, cười tươi, nét mặt rạng 
rỡ, nhưng đôi mắt long lanh như có ngấn lệ, hỏi dồn:     
  - Anh... Trên sân khấu, em thấy anh vào. Em chờ anh từ một thế kỷ rồi. Sao đêm nay anh mới 
đến? Anh đã quên em rồi sao? 
  
            Khi biết tôi đến từ biệt nàng đi xa, nàng nói sẽ xin nghỉ hát sớm để “sống với anh cho hết đêm 
nay”. Lên xe, tôi đề nghị ra biển. Chúng tôi ngồi trên bãi cát còn ấm nắng chiều, có bóng thùy dương 
hắt xuống từ những ngọn đèn đường, chở che, đồng lõa. Sóng vỗ, tràn vào bờ, xóa hết dấu chân của 
những tình nhân chia cách, như lời thơ Prévert ngày nào. Et la mer efface sur le sable les pas des 
amants désunis. Trăng mơ chiếu những tia lẻ loi, vàng vọt trên biển vắng. Chân trời tối mờ, xa tắp. 
Nàng nhắc lại chuyện cũ, chuyện chai Courvoisier, chuyện “Trung úy đưa em đi tiểu”, và tự trách “sao 
bữa đó em... cà chớn dữ vậy?” Rồi cả hai cười vui. Rồi tựa đầu vào ngực tôi, như trong đêm Dục Mỹ, 
nàng khẽ nói, lời nhẹ tơ vương: 
  - Hãy hôn em đi, một lần thôi, cho em biết rằng anh cũng yêu em. Hãy ôm em nhiều, thật 
nhiều. Besame mucho. Mucho, mucho. Em đâu còn là ca sĩ trong trung đội của anh nữa mà anh phải 
sợ? 
             Rồi từ đêm đó, tôi không còn gặp lại nàng. Vì bận bịu công việc và vài hình bóng khác len nhẹ 
vào đời, chiếm chỗ của nàng, tôi không về Nha Trang bao giờ nữa. Thỉnh thoảng nhớ Hương Mai và 
những kỷ niệm có nàng, tôi thở dài, lòng thấy xót xa và buồn vô hạn. 
             Cho đến sau năm 1983. Từ những trại tù cải tạo, tôi trở về quê cũ với mảnh đời vỡ nát và tâm 
hồn trống vắng. Đến Nha Trang Hotel tìm Hương Mai và dĩ vãng nào xanh như mắt em (Đinh Hùng) 
mới biết vũ trường đã đổi thành phòng trà, cà phê, có tên mới, chủ mới. Người ta không biết “ca sĩ 
Hương Mai trước 75, tóc có đường ngôi rẽ ở giữa” là ai. Một hôm, tình cờ, gặp lại Thiên Ân bán vải tại 
chợ Đầm. Trông cô vẫn còn trẻ đẹp, thách đố thời gian tàn nhẫn và cuộc đổi đời bi đát, nhưng trong đôi 
mắt cô  –cũng như các giai nhân Nha Thành một thời vang bóng còn kẹt lại– tôi đọc được, ôi, mênh 
mông là nỗi u hoài khôn nguôi của những nàng tiên bị đọa đày. Thiên Ân ôm chầm lấy tôi, khóc ròng, 
rồi kể lể: 
  - Từ ngày anh đi, bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Em nghỉ làm ở Đại đội, hát cho Nha Trang Hotel 
được một năm thì mất nước. Sau 75, Phương Hoa lấy một dược sĩ quân y “ngụy” vừa ra trường, nghe 
nói bây giờ đang ở Mỹ. Đan Tâm vào Sài Gòn sinh sống. Mấy cô nữ huấn đạo khác thì mỗi người một 
ngả. Đại đội tan tác hết. Đại úy Tải, Thiếu úy Cường chắc cũng đi cải tạo, em không biết ở đâu. Đôi khi 
có việc đạp xe ngang qua Bình Tân thấy không còn dấu vết gì của Đại đội cũ, nhất là căn phòng ngủ 
trống trơn của ông “Trung úy độc tài và hắc ám của lòng em”, em buồn muốn rơi nước mắt. Em lập gia 
đình với một thiếu úy Lực Lượng Đặc Biệt, có một đứa con trai năm nay được mười tuổi. Chồng em tử 
trận trên đèo Khánh Dương hai tháng trước khi Nha Trang mất. 
             Thiên Ân kể đủ thứ chuyện, mà không một lời nhắc đến Hương Mai. Tôi sốt ruột lắm, nhưng tự 
chế, không hỏi. Cuối cùng, cô cũng nói: 
             - Hương Mai chết rồi. Trong tay em... 
             Tôi hoảng hốt, ngắt lời: 
             - Thật vậy sao? 
             - Chuyện dài lắm. Mời anh tối nay đến nhà em chơi, ăn cơm, em sẽ kể anh nghe... 
             Mấy tháng sau ngày anh lên Đà Lạt, Hương Mai cặp bồ với một thương gia giàu sụ, khách 
hàng thường trực của Nha Trang Hotel, có vợ con, vừa mập vừa hói vừa xấu, lớn hơn nàng gần hai 
mươi tuổi. Bà vợ chằn lắm, đã mấy lần đến bắt ghen tại vũ trường. Nhờ em và nhân viên an ninh can 
thiệp, Mai không việc gì, nhưng mang tai tiếng phải bỏ hát và bỏ luôn lão ta. Sau 75, nàng giấu kỹ lý 
lịch, đổi tên, đổi họ, được đi hát lại, và xin học lớp kịch nghệ, và trở thành một diễn viên sân khấu có 
hạng, rất được ái mộ.  

Thời gian này nàng chung sống với một nhà văn soạn kịch trẻ, đang lên, tên Lân, nghe nói là 
một Thiếu úy trường CTCT vừa mãn khóa đầu tháng tư 1975, mới đeo lon, nên trốn cải tạo, từ nơi khác 
đến Nha Trang mua được hộ khẩu ở Xóm Mới, khai là cựu sinh viên đại học Đà Lạt, ban báo chí, và 
như thế tưởng qua mặt được bọn Công an địa phương. Lân và Hương Mai không hề biết là họ bị theo 



dõi và canh chừng gắt gao. Nàng cũng không hay rằng Lân lén viết gửi ra ngoại quốc bài vở có nội 
dung chống Cộng. Một lần tình cờ nàng bắt gặp anh ta đang loay hoay giấu một lô giấy tờ trên trần 
nhà. Lân biết bị lộ, nhưng rất tin tưởng nàng, nên ỷ y. Lúc này nàng ghiền sì ke, và vì say mê danh 
vọng và mong được đãi ngộ thêm, đã một lần phải trao thân cho tên Trưởng Ty Văn Hóa tỉnh cứ đeo 
đuổi, sách nhiễu nàng. Thấy tình thế đã chín muồi, Công an bắt đầu ra tay.  
            Đầu tiên, chúng gài bẫy bắt nàng về tội sử dụng ma túy. Dùng lời ngon ngọt, chúng dụ dỗ nàng 
khai ra chỗ Lân giấu tài liệu, để đổi lại những ưu đãi dành cho các ca sĩ, diễn viên thượng thặng. Rồi đe 
dọa, nếu ngoan cố, nàng sẽ bị đuổi khỏi đoàn kịch. Cuối cùng, nàng chấp thuận làm cộng tác viên, khai 
hết, và lập tức được thả ra. Trưa đó, trở về, nàng thấy công an đứng chật nhà hai người, và một ô 
vuông gỗ trên trần bị tháo xuống, và Lân đang bị còng tay, mặt mũi sưng vù, ngước lên nhìn nàng, vẻ 
khinh bạc, không nói một lời. Nàng hiểu, và chạy bay ra khỏi nhà, lao vào chiếc xe vận tải đang phóng 
ngược chiều... 
             Trong cơn hấp hối, lúc tỉnh lúc mê, tại bệnh viện, Hương Mai thều thào nhờ em xin Lân tha thứ, 
nếu sau này còn gặp anh ta. Nàng thầm gọi tên anh, khóc nức nở, lo sợ một ngày anh biết được những 
chuyện tồi tệ nàng đã làm và sẽ hết yêu nàng. Vì, nàng nói, anh vẫn là tình yêu duy nhất của nàng. 
Trước đó lâu lắm, khi tụi em trở thành bạn thân, Hương Mai có kể em nghe chuyện đã xảy ra trong 
đêm công tác ở Dục Mỹ giữa anh và nàng. Nếu anh ở lại với nàng tối hôm ấy, thì mặc dù nàng tự dâng 
hiến, em tin rằng Hương Mai đã quên anh ngay, như một trong nhiều người đàn ông khác đi qua đời 
nàng sau này, mà nàng rất ghê tởm.  

Cũng như em, phải sau một thời gian dài cách xa  và sau bao giông tố và cạm bẫy trong cuộc 
đời, mới hiểu con người trung hậu của anh, qua vẻ ngoài mà anh cố tình làm ra nghiêm khắc và hiểu 
rằng tận đáy hồn em, nói ghét anh không có nghĩa là ghét anh. Phụ nữ tụi em bị quyến rũ ở người đàn 
ông bởi nhiều cái khác hơn, cao quý hơn vẻ ngoài, tiền tài, địa vị.. Đó là sức mạnh tinh thần, tâm hồn 
cao thượng, đối xử tế nhị, phong thái trượng phu, lưng thẳng như thân cây trúc, đồng thời sự khổ đau, 
dằn vặt, và nhất là dũng cảm, trước những chọn lựa khó khăn. Đối với Hương Mai và em, tình yêu như 
đóa hoa, hái xuống sẽ úa tàn đi, nhưng nếu được giữ lại trên cành, nó sẽ vĩnh viễn sống trong tim, dù 
qua bao gió mưa tơi tả. Anh đã giữ đóa hoa tình yêu của nàng còn mãi trinh nguyên. Nàng nói hẹn gặp 
lại anh để cùng anh sống nốt những ngày hạnh phúc dở dang ở cõi khác, chắc chắn tốt đẹp hơn cuộc 
đời này. Nói xong, nàng chết trong tay em, vẻ mặt rất thanh thản, không còn thấy đớn đau nữa. Bấy giờ 
là giữa mùa đông 1981, chắc anh còn đang bị lưu đày cải tạo ở nơi nào trên đất Bắc... 
             Thiên Ân ngừng kể, đưa mắt buồn rầu nhìn qua song cửa. Mưa rơi tự khi nào, giăng kín khung 
trời mờ tím. Đêm xuống càng thêm lạnh trong hồn người quả phụ –một cựu ca sĩ chính huấn tài sắc 
vẹn toàn một thuở. Tôi đứng lên từ biệt, hôn má Thiên Ân, ôm đứa nhỏ vào lòng, và ngậm ngùi nói: 
  

- Cám ơn em thật nhiều đã kể cho anh nghe câu chuyện thương tâm này. Giống như Anna 
Karenine, nhân vật của Léon Tolstoi, chắc em còn nhớ, Hương Mai đã chọn cái chết để chuộc những 
lỗi lầm. Chắc nàng đã tìm được sự cứu rỗi, tha thứ và bình an ở bên kia thế giới, nơi không còn bất 
hạnh, hận thù, gian dối. Hôm nào, em hãy dẫn anh đến thăm mộ nàng. Anh mới là người cần được 
nàng tha thứ.” (Kim Thanh - Portland, 25/3/2018) 
  Vâng. Chuyện kể là như thế. Có vui, có buồn, đầy đủ cả. Và, chuyện kể là chuyện những kể lể 
cho mọi người nghe. Kể cả người viết ở đây, hôm nay. Bởi, viết tức phải đọc. Đọc cho nhiều những 
chuyện kể của mọi người. Có như thế, mới có đủ nguyên liệu để viết lách. 
 
Có công dụng cả 
Một người lái xe băng qua sa mạc Sahara trông thấy có kẻ lữ hành tay cầm ổ bánh, chai sữa và một 
cánh cửa xe hơi thì hết sức ngạc nhiên dừng lại hỏi: “Anh đem theo bánh mì để làm gì?” 
- Để khi nào đói sẽ ăn. 
-Thế còn chai sữa? 
-Khi nào khát thì uống. 
-Thế cái cửa xe? 
-Khi nào nóng quá hạ cửa kính xuống cho mát. 
 
  Và, hôm nay, viết xuống những điều cần kể và cần viết, cũng thấy đủ. Và lời cuối của người viết 
hôm nay, trong những ngày buồn vời vợi, là: viết ra những giòng kể lể, để nguôi ngoai tâm tình lạ như 
thể không muốn viết gì,và viết cho ai hết. Và hôm nay, bần đạo lại cũng không muốn viết thêm nhiều về 
Đạo, chỉ trích dẫn đôi điều từ Kinh Sách khi nói về chuyện sầu buồn của người thanh niên giàu có, 
trong Tin Mừng, rằng: 
 
  “Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn." 
  Người ấy hỏi: "Điều răn nào?" 
  Đức Giêsu đáp: "Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. 



Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian. Ngươi phải thờ cha kính  mẹ, 
và Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình. 

Người thanh niên ấy nói: Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không?   
Đức Giêsu đáp: "Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người 
nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi." 
  Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.” (Mt 19: 18-22) 
  

Xem thế thì, sự việc “có nhiều tiền của” là căn nguyên của sầu buồn, mới chỉ là một phần. Phần 
chính, phải là: “Hãy bán đi tài sản của anh và đem cho người nghèo.” Xem như thế, thì: chuyện không 
bán của cải mình có mà cho người nghèo, mới là điểm chính.            
  Phần chính ấy, hẳn bạn và tôi hôm nay nắm vững, ắt sẽ chuyển tải đến bạn bè người thân, 
cũng rất gần. Có thế, mới là sống thực đời đi Đạo, ở thế trần. 
  
Trần Ngọc Mười Hai 
Và những ý-tưởng không lạ xuất tự Tin Mừng Mátthêu còn đó nỗi buồn, 
của nhiều người.      
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40.“Rộn ràng một nỗi đau”  
Nghẹn ngào một nỗi vui  
Dịu dàng một nỗi đau  

Nghẹn ngào một nỗi vui.  
(Ngô Tịnh Yên/Trần Duy Đức – Nếu Có Yêu Tôi) 

 
(2Thessalônikê 1: 4-6) 
Nỗi đau rộn ràng ư? Đã đau rồi, thì bao giờ mà chẳng rộn-ràng. Rộn và ràng, theo nghĩa “khẩn trương” 
thân thương thật gấp rút. Nếu không, chắc sẽ không còn đủ thì giờ mà hát với xướng, những câu sau 
đây: 
 
“Có tốt với tôi thì tốt với tôi bây giờ  
Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa người  
Đừng đợi ngày mai đến khi tôi phải ra đi  
Ôi buồn làm sao nói lời tạ ơn.  
 
Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ  
Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa đời  
Đừng đợi ngày mai biết đâu tôi nằm im hơi  
Tôi chẳng làm sao tạ lỗi cùng người.  
(Ngô Tịnh Yên/Trần Duy Đức – bđd) 
 
Và cứ thế, người nghệ sĩ lại cứ ca hoài/ca mãi một câu hát được trích-dẫn rất nhiều lần, như sau:  
 
“Có nhớ thương tôi thì đến với tôi bây giờ  
Đừng đợi ngày mai lúc mắt tôi khép lại  
Đừng đợi ngày mai có khi tôi đành xuôi tay  
Trôi dạt về đâu chốn nào tựa nương.  
 
Và:  
“Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ  
Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời  
Đừng đợi ngày mai có khi tôi thành mây khói  
Cát bụi làm sao mà biết mỉm cười.  
 
Rộn ràng một nỗi đau  
Nghẹn ngào một nỗi vui  
Dịu dàng một nỗi đau  
Nghẹn ngào một nỗi vui.” 
(Ngô Tịnh Yên/Trần Duy Đức – bđd) 
 
Nỗi đau và niềm vui đây, có giống câu truyện kể ở bên dưới không?  
 
“Truyện rằng: 
Cậu bé 8 tuổi lần đầu tiên bước vào lớp ngày tựu trường. 
Cô giáo hỏi: 
-Này, em tên gì thế?  
-Em tên Mohamed.  
Cô giáo bèn nói tiếp: 
-Em đang ở Mỹ, từ nay mọi người sẽ gọi em là Mike nha.  
 
Tan trường cậu bé trở về nhà. Mẹ cậu bèn hỏi: 
"Ngày đầu đi học ra sao, Mohamed?"  
Cậu bé nói: 
-Con đang sống ở Mỹ, từ nay tên con sẽ là Mike.  
-Mày xấu hổ vì cái tên Mohamed hả? Mày muốn làm nhục cha mẹ, tổ tiên, truyền thống, và tôn giáo 
mày hả? Rồi bà mẹ đánh cậu bé một chập.  
 
Lúc chồng về tới nhà, bà ta kể lại. Thế là ông cha lôi thằng bé ra đánh thêm chập nữa.  
Hôm sau tới trường, thấy mình mẫy cậu bé bị bầm dập, cô giáo hỏi, 
-Em bị gì vậy Mike?"  



Mike trả lời:  
-Liền sau khi vừa trở thành người Mỹ, em bị 2 đứa khủng bố Hồi giáo chúng tấn công em! 
 
“Bị Hồi-giáo tấn công”, không sợ bằng bậc thày nọ có quan-niệm lạ về Cuộc sống, Giáo huấn và Sự 
việc liên quan đến Cách mạng Tôn giáo” như đã viết, rằng:    
 
“Từ hồi nhỏ, tôi vẫn hát những ca khúc kể về cuộc đời Đức Giêsu đã thuyết phục tôi suốt nhiều năm 
trường cho tới khi khôn lớn tôi vẫn nhận ra rằng đời mình còn có vấn-đề quan-trọng không kém, đó là: 
làm sao kể truyện Ngài đây? 
 
Quả thật, có nhiều cách kể về đời Đức Giêsu, nhưng kể cách nào, đó mới là vấn-đề. Và, vấn-đề này 
luôn mang tính nghiêm-chỉnh rất khó lường… 
 
Ở thế kỷ thứ tư và thứ năm, ngôn ngữ nhà Đạo luôn luôn kể rằng Đức Giêsu là “Ngôi Thứ Hai” trong Ba 
Ngôi Đức Chúa Trời và Ngài luôn trở nên Một với Thiên-Chúa Cha”. Với người theo Đạo Chúa, thì: 
mặc-khải lớn về Thiên-Chúa là Đấng có xương thịt, mà ta vẫn gọi bằng cụm-từ “Con Thiên Chúa”, qua 
đó sự việc Ngôi Lời đã mặc tính xác thịt ôm trọn những gì mọi người nghĩ về Thiên-Chúa trong cuộc 
sống của con người, như Ánh Sáng chiếu rọi nhân-trần, Ngài tỏa sáng trên ta về bản-chất và ý-định 
của Thiên Chúa và đường lối để ta sống. 
 
Đã đành là, người Đạo Chúa vẫn cho rằng Kinh thánh luôn mặc-khải về Thiên-Chúa như Lời của Ngài”. 
Quả thật, thần-học chính-thống của Đạo Chúa từ ngàn xưa, vẫn khẳng-định rằng sự việc mặc khải 
Thiên-Chúa đầy tính quyết-định chính là Đức Giêsu bằng xương bằng thịt.  
 
Và, Kinh thánh chính là “Lời” trở thành “lời lẽ”, thế nên mặc-khải về Chúa bằng “lời lẽ” của con người.  
 
Thành thử, Đức Giêsu chính là “Lời” trở thành xác phàm, thế nên mặc-khải về Chúa đã thành hiện-thực 
trong cuộc sống của con người. Thành thử ra, Đức Giêsu mang mặc đặc-tính đầy xác-quyết hơn cả 
Thánh Kinh…” (X. Marcus J. Borg, Jesus: Uncovering the Life, Teachings and Relevance of a Religious 
Revolutionary, HarperOne 1989, tr. 5-7)  
 
Niềm vui và nỗi đau ở đời người, còn được diễn tả trong truyện kể của người mình, cũng huê-dạng 
như sau: 
 
“Hà Nội là cả một thế giới bí mật, nó luôn luôn giấu những bất ngờ nho nhỏ ở một chỗ ta không hình 
dung ra được. Một may mắn tình cờ nào đó ta tìm thấy cái bí mật đó ngay trước mặt ta, ta bàng hoàng 
như được ai mời một chén rượu quý. Cái ngọt của rượu cứ vương mãi ở cổ như một bài thơ chưa đọc 
đến câu cuối cùng. Câu thơ đó có thể ở lại với ta suốt một đời người. 
 
Một buổi chiều, tôi lang thang trên đường phố Hà Nội, đi một mình trong khi chờ đợi chồng con (được 
một ngày mẹ cho) đang phân tán trong phố cổ trở về đi ăn tối. Vừa đi vừa ngắm nghía hai bên: Phố, 
người, xe tấp nập buổi tan tầm, chạy đâm vào nhau, như những con rối trong tuồng múa nước. Cái 
cảnh này trên thế giới chỉ có ở những nơi đất hẹp người đông. Hà Nội, Sài Gòn Việt Nam là hai nơi điển 
hình đáng kể nhất. Chen giữa bước chân đi là những hàng ăn, hàng uống bầy cả ra hai bên phố. Ngay 
trước những cửa hiệu hàng hóa, ai muốn bán thì cứ bầy ra bán.  
 
Ở một con ngõ vào xóm người ta cũng có thể chăng một tấm bạt từ vách tường của nhà bên phải sang 
vách tường của nhà bên trái ở ngay đầu ngõ làm thành một quán cà phê hay một quán bán chè, bán 
cháo.  
 
Ai may mắn có được cái mặt tiền độ ba thước vuông là thành một cửa hiệu khang trang lắm rồi, còn 
không thì cứ bầy ngay ra trên lối đi, trên một nắp miệng cống cũng để vừa một gánh hàng rong. Khách 
hàng xúm xít ngồi xuống ăn uống rất là tự nhiên, giản dị, thưởng thức món ăn thật hạnh phúc, chẳng 
kém gì những người khách ở trong một nhà hàng sang trọng thưởng thức món ăn của mình. 
 
Tôi hòa mình vào trong cái dòng sinh mệnh đông đảo đó. Lang thang mãi, mỏi chân và khát nước, thấy 
thèm một ly trà quá. Thật may, một cái quán bán nước trà, kẹo lạc (đậu phọng) đơn sơ ngay góc đường 
Tôn Đức Thắng và Đoàn thị Điểm. Quán không có bảng hiệu, vài cái bàn thấp và ghế đẩu, nhưng gần 
như mọi người đã ngồi hết, tôi đứng loay hoay một vài giây, có người giúi cho vào tay chiếc ghế đẩu, 
mà chẳng nói một câu gì.  
 



Tôi vội cám ơn và nhận được một nụ cười. Ngồi xuống, chưa kịp gọi thì chủ quán, một người đàn bà trẻ 
khoảng ngoài ba mươi đã đem đến trước mặt tôi một ly nước trà, và cái đĩa nhỏ có mấy chiếc kẹo. Chị 
không nói câu nào, đặt ly nước trà bốc khói, thơm ngát xuống ngay một góc bàn đã có bốn người ngồi 
trước mặt tôi với một nụ cười, tôi cũng cười lại đáp lễ, cúi xuống nhìn vào ly nước một giây, rồi uống 
một ngụm nhỏ. Nước trà vừa chát, vừa ngọt, vừa thơm, đúng là trà mộc Thái Nguyên. Uống ngụm 
nước mà như uống một nụ cười. Hình như những người ở trong quán này ai cũng hào phóng nụ cười. 
 
Nước trà làm tôi tỉnh hẳn người, lúc đó tôi mới để ý nhìn chung quanh. Quán trà nhỏ xíu nhưng rất ấm 
cúng và giản dị. Chị chủ quán đang loay hoay với những chiếc ấm, những hộp, những gói trà và những 
chiếc ly thủy tinh. Ánh lửa ở chiếc lò ga hắt lấp lóe một bên má chị, nhìn thấy cả đuôi lông mày của con 
mắt bên đó kéo dài một nét thanh thanh, cái bóng nhỏ bé của chị hắt một vệt rất mờ trên vách.  
 
Cả quán có ba chiếc bàn vuông và một chiếc bàn dài, bàn vuông thì ngồi được hai người, bàn dài thì 
được bốn người. Vì quán rất hẹp, nên kê gần nhau lắm. Bàn nào hình như cũng chen thêm ghế, và 
khách ngồi sát vai nhau rất là thân mật. Họ chụm đầu vào nhau, trò chuyện, nhai kẹo lạc ròn thành 
tiếng, khói trà nghi ngút bốc lên ngang mặt mọi người, nhưng sau làn khói mỏng manh đó những con 
mắt vẫn ánh lên khi họ nhìn nhau trò chuyện. Thỉnh thoảng họ lại giơ tay đập vào vai nhau rất thân 
thiện. 
 
Quán trà bình dân này không có tiếng hát, tiếng nhạc vỡ ra từ máy phát thanh hay truyền hình như ở 
các nơi khác, nên không khí rất êm ả. Khách nói chuyện với nhau rất khẽ, khẽ đến nỗi không nghe 
được tiếng, chỉ thấy những bàn tay xòe ra, nắm vào, những ngón tay chỉ vào ngực mình, hay chỉ vào 
mũi người khác thi nhau múa lên. Nếu họ nói to thì chắc là quán đang ồn lắm.  
 
Mặc cho tiếng ồn ào của những chiếc xe gắn máy, tiếng còi xe bóp inh ỏi, tiếng người gọi nhau ơi ới, 
tiếng rao hàng và đôi khi chen vào cả tiếng cãi cọ trước cửa quán, những người vào đây uống trà họ 
giữ được không khí rất là thinh lặng, nói rất khẽ và cười rất nhẹ. Chị chủ quán luôn luôn biết ý khách 
hàng, không đợi gọi, kẹo chưa hết đã mang ra, trà lúc nào cũng được rót đầy ly đem tới, chị thong thả 
chuyên nước sôi từ ấm sang bình, tiếng nước sôi trên bếp cũng nhẹ nhàng như tiếng guốc chị di 
chuyển, hình như tôi nghe được cả tiếng thở của chị. 
 
Tôi uống đến ly trà thứ hai và ăn gần hết chiếc kẹo, tỉnh hẳn người, lúc đó mới quan sát kỹ đến những 
người khách chung quanh mình. Họ phần đông còn trẻ, người già nhất chắc chỉ khoảng bốn mươi, họ 
đang nói chuyện với nhau bằng những bàn tay, múa khoa lên trong quán. Cách nói chuyện của họ làm 
tôi liên tưởng đến một lớp “Sign Language” ở College tôi đã theo học cách đây mấy năm.  
 
Câu đầu tiên chúng tôi học là lấy ngón tay chỉ vào giữa ngực mình, xong xòe bàn tay ra áp vào bên trái 
ngực, rồi chỉ ngón tay vào người đối điện. Như thế có nghĩa là I love you.Tôi đã học hết khóa vỡ lòng và 
có thể nói chuyện vài ba câu thông thường với người câm, điếc. Bẵng đi một thời gian không học tiếp 
theo, bây giờ khó mà nhớ lại được hết những điều mình học. 
 
Chị chủ quán đến gần tôi với một mảnh giấy, đưa cho tôi đọc. “Đây là quán Trà của người câm và điếc, 
bà cần gì thêm xin viết xuống đây.” Tôi ngẩn người ra nhìn chị, chị nhìn lại tôi cũng vẫn với nụ cười. Tôi 
viết lên tờ giấy của chị vừa đem đến, hỏi chị mở quán này bao lâu? Thì chị cho biết là mới hai năm, sau 
khi vừa lập gia đình, anh cũng là người dùng ngôn ngữ thinh lặng như chị.  
 
Chúng tôi tiếp tục bút đàm với nhau, chị nói khi mới mở quán trà, muốn bán cho tất cả mọi người, 
nhưng khách nói được đến uống trà thấy cứ phải bút đàm với chủ quán mất nhiều thời giờ quá và 
khách không nói được thì cứ giơ tay chỉ chỏ vào họ, nên họ bỏ đi. Dần dần những người câm, điếc rủ 
nhau đến đây uống trà, coi như quán này mở ra chỉ để dành riêng cho họ, những người đối thoại thinh 
lặng. 
 
Tôi ngồi im trong bóng chiều chập choạng, một vài cửa tiệm đã lên đèn, chị chủ quán cũng bật lên một 
ngọn đèn điện ở một góc quán, ngọn đèn không được sáng lắm, nhưng cũng soi rõ những bàn tay đưa 
ra, những ngón tay chỏ vào nhau, tôi ngắm nhìn những bàn tay đó cố vận dụng vốn liếng ít ỏi đã học 
được của mình, dần dần tôi hiểu họ đang nói với nhau về việc làm, giá sinh hoạt, có người có con vừa 
ở bệnh viện ra, có người vừa thất nghiệp. Tôi dở quá nên nghe được mà không nói được. Nếu tôi còn 
nhớ để nói chuyện được với họ thì hay biết bao! 
 
Nếu ai đã từng được thưởng thức tuồng Nô của người Nhật, là một loại tuồng các diễn viên sơn mặt 
trắng toát giống nhau, khi diễn kịch họ không nói tiếng nào, chỉ diễn tả bằng cách khoa tay múa chân, 



người xem phải đoán được cảm xúc của họ qua những cử chỉ đó, thì thấy những người đang uống trà 
trong quán này giống như họ vậy, có khác một điều những người này không phải kịch sĩ, họ không quét 
sơn trắng lên mặt, nên ta đọc được cảm xúc trên từng cái cau lông mày, cái cười mệt mỏi nửa miệng, 
hay nụ cười nở tung ra như một đóa hoa.  
 
Tôi phải nhờ chị chủ quán thông ngôn, cái ngôn ngữ thinh lặng này. Tôi viết xuống giấy câu hỏi, rồi chị 
chủ quán dùng tay nói lại với họ. Chị cho biết phần đông những người này không biết đọc, biết viết. 
Nếu tôi muốn nói chuyện với họ, phải nói thật to, không được dùng tay che miệng, họ sẽ nhìn miệng tôi 
mà đoán tôi đang nói câu gì. 
 
Có người rút ở trong túi ra một tờ giấy, có bọc plastic với một dòng chữ in sẵn: Tôi vừa câm vừa điếc. 
Không biết chữ. Xin nói to và đừng che miệng. Tôi nhìn tờ giấy được giữ gìn cẩn trọng như một tờ căn 
cước mà trong lòng rưng rưng, thấy nghèn nghẹn ở cuống họng, vội cúi xuống uống ngay một ngụm 
trà. 
 
Tôi ngồi chuyện trò với họ bằng sự trợ giúp của chị chủ quán, chúng tôi nói với nhau về những đời 
thường. Chuyện gia đình, chuyện học của con, chuyện việc làm của cha mẹ. Họ hỏi tôi về cái đất nước 
xa xăm tôi sống, ở đó những người câm, điếc được giúp đỡ thế nào?  
 
Chúng tôi hỏi nhau cả về chuyện uống trà. Câu chuyện càng lúc càng thân thiện cởi mở, họ nói năng tự 
nhiên, ước mơ giản dị, chỉ mong kiếm đủ ngày hai bữa, có chút tiền nhỏ phòng khi con cái ốm đau, đủ 
tiền đóng học phí cho con mỗi khóa học. 
 
Những buổi chiều tan việc, họ bỏ lại tất cả nhọc nhằn khuân vác trên bến dưới thuyền ở những bãi 
sông; những túi xi măng, những viên gạch, tảng đá ở nơi xây cất; cái cuốc cái xẻng ở một con đường 
đang đào, đắp nào đó, ghé uống mấy ly nước trà và gặp những người cùng chung ngôn ngữ với họ, 
ngôn ngữ thinh lặng trong quán trà thinh lặng này. 
 
Tôi ngắm nhìn họ cầm ly uống trà rất là bình dân, sảng khoái, hình dung ra ở một nơi uống trà khác của 
những người được gọi là thanh lịch. Những quán trà dành cho tao nhân mặc khách có những nghi thức 
cầu kỳ gọi là Trà Đạo. Khi cho trà vào ấm thì gọi là Ngọc Diệp hồi cung. Khi tráng trà thì gọi là Cao Sơn 
trường thủy (rót nước 60 độ, cao cách trà 20-30 phân). Khi pha trà thì gọi Hạ Sơn nhập thủy (rót sát 
miệng ấm, nước sôi đủ 100 độ). Khi nhấc chén trà lên thì mấy ngón tay cũng được thăng hoa gọi là ba 
con rồng Tam Long giá ngọc, trước khi uống ngụm trà đó phải từ tốn đưa lên mũi từ trái sang phải 
thưởng thức mùi thơm của trà gọi là Du Sơn lâm thủy.*  
 
Chao ôi là nghi lễ, thật cầu kỳ. 
 
Những người uống trà trong quán trà Thinh Lặng này họ giản dị lắm, trà do chị chủ quán pha một bình 
lớn, rót ra sẵn trước mặt, họ cầm lấy chén trà, nhìn nhau bằng những ánh mắt thân mật, ngửa cổ lên 
uống một hơi đầy, uống theo cả mệt nhọc của một ngày lao động vất vả vào lồng ngực. Họ chỉ vào 
ngực mình, ngực bạn, nói lòng quý mến nhau. Những tiếng động bên ngoài đường của xe cộ, của âm 
thanh ầm ĩ, họ bỏ cả ngoài tai. Trong những lồng ngực đơn sơ đó cái âm thanh tĩnh lặng kéo dài theo 
nhịp đập êm ả của trái tim. 
 
Tôi chào họ ra về, mang theo quán trà Thinh Lặng trong trái tim nhiều tiếng động đời thường của mình, 
nước mắt bỗng ứa ra. 
 
Chao ôi, là quê hương yêu dấu! Mỗi chỗ giấu một điều bí mật, ta có may mắn tìm thấy, khác nào như 
những người tìm được châu báu trong kho tàng cổ tích thần tiên.” (Trích “Quán Trà Thinh Lặng” của 
Trần Mộng Tú) 
 
Thinh lặng hay ồn ào, vẫn là nỗi đau của đời người, được người nghệ sĩ diễn tả thêm lần nữa, qua nét 
nhạc, rằng những hát: 
 
“Có tốt với tôi thì tốt với tôi bây giờ  
Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa người  
Đừng đợi ngày mai đến khi tôi phải ra đi  
Ôi buồn làm sao nói lời tạ ơn.  
 



Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ  
Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa đời  
Đừng đợi ngày mai biết đâu tôi nằm im hơi  
Tôi chẳng làm sao tạ lỗi cùng người.  
(Ngô Tịnh Yên/Trần Duy Đức – bđd) 
 
Gặp phải nỗi đau suốt một đời, cũng đừng tạ lỗi với ai hết. Bởi, nỗi đau ở đời người luôn sát cánh với 
người đời, hệt như lời đấng thánh-hiền từng bảo ban, như sau: 
 
“Bởi thế, chúng tôi hãnh diện về anh em  
trước mặt các Hội Thánh của Thiên Chúa,  
vì anh em kiên nhẫn  
và có lòng tin mỗi khi bị bắt bớ 
hay gặp cảnh gian truân.  
Đó là dấu cho thấy Thiên Chúa xét xử công minh:  
anh em sẽ được coi là  
xứng đáng tham dự Nước Thiên Chúa,  
chính vì Nước Thiên Chúa  
mà anh em chịu đau khổ.” 
(2Thessalônikê 1: 4-6) 
  
Hãnh-diện, không vì anh chị em từng chịu đau khổ suốt mọi thời. Nhưng, vì anh chị em mình đều vì 
Nước Thiên-Chúa, nên mới thế.  
 
Trần Ngọc Mười Hai 
Và những nỗi đau  
rất khó tả trong đời mình, 
nhưng vẫn kiễn nhẫn  
sống vui sống mạnh với mọi người 
suốt một đời. 
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01. ‘Sài-Gòn bây giờ trời mưa hay nắng …?’  
02. ‘Nếu, nếu một ngày không có em’  
03. ‘Tình chết, không đợi chờ!’  
04. ‘Đường nào lên Thiên thai’  
05. ‘Đừng! đừng nhìn anh bằng đôi mắt buồn vời vợi’  
06. ‘Tôi viết tên anh trên lá trên' 
07. ‘Tôi hay nhớ về quê nhà vào buổi chiều’  
08. ‘Tôi mơ giấc mộng dài’  
09. ‘Sao anh ngồi lặng lẽ để lòng em tái' 
10. ‘Hãy mang đi hồn tôi’  
11. ‘Quen nhau từ năm tháng rồi’  
12. ‘Khói mây chiều buồn vương theo gió’  
13. ‘Biết bao điều tôi muốn nói’  
14. ‘Ai ngắt đóa quỳnh hương dưới trăng’  
15. ‘Hãy đến từ lòng người và đến chính nơi ta’  
16. ‘Đã có những  lúc chán chường’  
17. ‘Thăm thẳm chiều trôi’  
18. ‘Hầy hô, hây hồ hay hồ’  
19. ‘Chiều nay thấy hoa cười chớt nhớ một người’  
20. ‘Em đi giữa phố che mưa’  
21. ‘Còn tiếng hát ta ru trời, ta ru đời, ru người’  
22. ‘Dìu em đến đem cho đời anh thôi hoang vắng’  
23. ‘Sống trên đời này’  



24. ‘Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước,’  
25. ‘Anh yêu em vì em biết nói’  
26. ‘Sài-gòn bây giờ ai khóc thương ai’  
27. ‘Em không nghe mùa thu’  
28. ‘Đau! Từ đáy trái tim ta buồn đau!’  
29. ‘Chiều thơm, ru hồn người bềnh bồng’  
30. ‘Nhìn về tương lai, thấy con đường  
31. ‘Tình đẹp tựa mùa thu vàng  
32. ‘Khi người yêu tôi khóc trời cũng giăng sầu’  
33. ‘Hoa Phượng rơi đón mùa thu tới’  
34. ‘Chiều êm êm đưa duyên về người’  
35. ‘Ngàn hoa thắm tươi”  
36. ‘Em ơi! Phương xa nào em có biết’ 
37. ‘Nàng ơi, tay đêm đương giăng mềm’  
38. ‘Được Ngài sai đi, sai đi khắp nơi’  
39. ‘Chiều buồn ngồi một mình’  
40. ‘Rộn ràng một nỗi đau’   
 
Bìa 4 

Lúc gần đây, giới truyền thông/báo chí có tường-thuật lời Đức Giáo 
Hoàng Phanxicô tuyên bố về cái-gọi-là “Sự thật nằm trong thinh-lặng”. 
Dù lúc ấy ngài muốn ám chỉ đến những “lời qua tiếng lại” về những vụ 
bê bối lạm-dụng tình-dục trong giới giáo-sĩ và/hoặc hàng giáo-phẩm ở 
nhiều nơi trên thế-giới. 
 
Quả thật, lặng thinh không chỉ là “tình đã thuận” mà thôi, nhưng thinh-
lặng một cách tích-cực còn chữa-trị được nhiều thứ, cả những thứ mà 
lâu nay ta cứ tưởng là không thể hoặc khó có thể thực-hiện được. 
 
Nói cho cùng, thì lặng thinh là yếu-tố khá quan-trọng trong việc giải-
quyết các tồn đọng cùng những sự bê bối trong nhà Đạo. 
 
Sự thật là như thế. Thế nhưng, với báo giới và/hoặc những người viết 
và lách hoặc viết để lách, thì khó có thể giữ im lặng mãi được. Đây, 
cũng là lý-do khiến người viết cuốn Chuyện Phiếm Đạo Đời tập 15 
muốn làm và quyết-định làm. 
 
Và, đó cũng là lý-do tạo hiện-hữu cho tập 15 trong quá-trình những 
“phiếm” và “phiếm”. Thế nên, hôm nay nữa, người viết lại được hân-
hạnh trình làng cùng các bạn thích đọc và/hoặc không thích đọc mà 
chỉ thích nghe, những giòng chảy này để ta cùng nhau hội-ngộ trong 
giòng chảy tư-tưởng, rất thực-tiễn. Đó, vẫn là và còn là lời ngỏ của 
người-viết-không-chuyên nhưng vẫn thích viết họ Trần lúc trước và 
hôm nay. 
 
Thế đó, còn là đôi tư-tưởng đang hiện rõ trong cuốn Chuyện Phiếm 
Đạo Đời 15 này. Thế đó, lại cũng là lý do khiến người viết vẫn phải 



tâm-sự mãi với bà con trong họ ngoài làng thuộc địa-hạt rất “phiếm” 
hôm nay và mai ngày. 
 


