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THẬP GIÁ ĐỜI VÀ THÁNH GIÁ PHÚC …………………………………… Lm JB. Nguyễn Minh Hùng 

ĐIỀU GÌ ĐÃ XẢY RA VỚI SIMON XỨ KYRÊNÊ SAU KHI CHÚA GIÊSU BỊ ĐÓNG ĐINH?..... 

……………………………………………………………………..Phêrô Phạm Văn Trung Chuyển ngữ 
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SẮC LỆNH VỀ ĐẠI KẾT 

UNITATIS REDINTEGRATIO 

Ngày 21 tháng 11 năm 1964 

CHƯƠNG II 
THỰC HÀNH ĐẠI KẾT 

5. Toàn thể Giáo Hội, tín hữu cũng như chủ chăn, đều phải quan tâm đến công cuộc tái lập sự hợp 
nhất, và tất cả đều phải tham gia tùy theo khả năng mỗi người, trong đời sống Kitô hữu hàng ngày 
hay trong các công trình nghiên cứu thần học và sử học. Thái độ quan tâm này một cách nào đó 
chứng tỏ mối liên kết huynh đệ vẫn tiềm tàng giữa các Kitô hữu và dẫn tới sự hợp nhất trọn vẹn 
và hoàn hảo theo như ý định tốt lành của Thiên Chúa. 

6. Tất cả công cuộc canh tân1 cốt yếu hệ tại ở việc Giáo Hội ngày càng sống trung thành với ơn 
gọi của mình, vì thế nỗ lực đổi mới chính là lý do đưa đến phong trào tìm về hợp nhất. Trên 
đường lữ hành, Giáo Hội được Đức Kitô mời gọi phải đổi mới liên lỉ, đây là điều luôn luôn cần 
thiết vì Giáo Hội là một định chế nhân loại tại thế; nếu vì hoàn cảnh mà một số điểm nào đó, hoặc 
trong phong hoá, hoặc trong kỷ luật, hoặc cả trong cách trình bày giáo lý - dĩ nhiên phải phân biệt 
cách trình bày với chính nội dung đức tin – đã không được tuân giữ chu đáo, Giáo Hội phải kịp 
thời và nghiêm túc sửa đổi. 

Vì thế, việc đổi mới có giá trị đặc biệt đối với công cuộc đại kết. Nhiều cách thức đổi mới đã 
được thực hiện trong đời sống Giáo Hội - chẳng hạn như phong trào Thánh Kinh và Phụng vụ, 

 
1 x. LATRAN V, Khóa XII (1517), Hiến chế Constituti: Mansi 32, 988B-C. 
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việc rao giảng lời Chúa và dạy giáo lý, hoạt động Tông đồ giáo dân, những hình thức mới trong 
đời tu trì, linh đạo hôn nhân, học thuyết và hoạt động xã hội của Giáo Hội - những cách thức ấy 
được đánh giá như là những bảo chứng và điềm lành báo trước những tiến bộ trong tương lai 
của công cuộc đại kết. 

7. Không thể có việc đại kết đích thực mà không có hoán cải nội tâm. Thật vậy, những ước vọng 
hợp nhất khởi phát và thành tựu nhờ sự đổi mới tâm hồn2, từ bỏ chính mình và quảng đại thực thi 
bác ái. Vì thế, cần phải cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta ơn biết thành thật từ bỏ, khiêm 
nhường và hiền hòa trong khi phục vụ, quảng đại trong tình huynh đệ đối với tha nhân. Vị Tông Đồ 
dân ngoại đã nói: “Đang bị xiềng xích trong Chúa, tôi khuyên anh em hãy tiến bước cho xứng với 
ơn kêu gọi anh em đã được, với tất cả lòng khiêm nhường và hiền hậu, hãy nhẫn nại chịu đựng 
lẫn nhau trong đức ái; hãy lo lắng duy trì sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần trong mối dây hòa 
thuận” (Ep 4,1-3). Lời khuyên nhủ này trước hết nhắm tới những người được nhắc lên chức thánh 
để tiếp tục sứ mạng của Đức Kitô, Đấng đến giữa chúng ta “không phải để được phục vụ, nhưng 
để phục vụ” (Mt 20,28). 

Lời chứng sau đây của Thánh Gioan vẫn còn giá trị đối với những sai lỗi chống lại sự hợp 
nhất: “Nếu chúng ta nói rằng mình không phạm tội, thì chúng ta coi Người là kẻ nói dối và lời của 
Người không ở trong chúng ta” (1 Ga 1,10). Vì thế chúng ta hãy khiêm nhường xin Chúa và 
những anh em ly khai tha lỗi cho chúng ta, như chúng ta cũng tha những kẻ có nợ chúng ta. 

Tất cả các Kitô hữu hãy luôn nhớ rằng mình càng cố gắng sống trong sạch theo Phúc Âm, thì 
càng cổ võ, hơn nữa, càng thực hiện sự hợp nhất các Kitô hữu cách tốt đẹp hơn. Vì khi càng kết 
hiệp mật thiết với Chúa Cha, Ngôi Lời và Chúa Thánh Thần, thì họ lại càng dễ dàng thắt chặt tình 
huynh đệ với nhau hơn. 

8. Sự hoán cải tâm hồn và đời sống thánh thiện liên kết với những lời cầu khẩn chung hay riêng 
cho sự hợp nhất các Kitô hữu, phải được coi như là linh hồn của tất cả phong trào đại kết và có 
thể xứng đáng được gọi là “công cuộc đại kết thiêng liêng”. 

Người công giáo có thói quen thường họp nhau để cầu nguyện cho Giáo Hội được hợp nhất, 
lời cầu nguyện mà chính Đấng Cứu Thế, trong đêm trước khi chịu chết, đã khẩn khoản dâng lên 
Chúa Cha: “Xin cho tất cả nên một” (Ga 17,21). 

Trong một vài trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như những dịp được chính thức tổ chức để cầu 
nguyện “cho hợp nhất” và trong các buổi hội họp về hợp nhất, người công giáo chẳng những được 
phép mà còn được khuyến khích hiệp nhau cầu nguyện với những anh em ly khai. Những kinh 
nguyện chung như thế là phương tiện rất hữu hiệu để xin ơn hợp nhất và là dấu chỉ xác thực của 
những mối dây còn đang liên kết người công giáo với những anh em ly khai: “Vì ở đâu có hai hay 
ba người nhân danh Thầy hội họp lại, thì Thầy sẽ ở giữa họ” (Mt 18,20). 

Tuy nhiên không được phép coi việc “thông dự vào các hành vi phụng tự thánh” như một 
phương cách có thể tuỳ tiện sử dụng trong việc tái lập hợp nhất các Kitô hữu. Việc thông dự ấy 
tùy thuộc chủ yếu vào hai nguyên tắc: biểu lộ đặc tính duy nhất của Giáo Hội và tham dự vào các 
phương tiện trao ban ân sủng. Nhiều khi, ý nghĩa của đặc tính duy nhất không cho phép thực 
hiện việc thông dự, nhưng đôi khi ân sủng đang được cầu xin lại khuyến khích sự thông dự ấy. 
Về phương cách hành động cụ thể, tuỳ theo hoàn cảnh thời gian, không gian và nhân sự được 
Đức Giám mục bản quyền địa phương khôn ngoan định đoạt, trừ khi Tòa Thánh hay Hội đồng 
Giám mục theo qui chế riêng ấn định thể khác. 

9. Phải hiểu biết tâm trạng của các anh em ly khai. Vì thế, cần tìm hiểu họ theo sự thật và với 
lòng nhân hậu. Người công giáo được chuẩn bị đầy đủ cần phải tìm hiểu sâu rộng hơn về học 
thuyết và lịch sử, về đời sống tu đức và phụng tự, về tâm thức tôn giáo và văn hóa riêng của 
những nhóm anh em đó. Để đạt được kết quả ấy, những buổi hội họp giữa hai bên sẽ giúp ích 
rất nhiều, nhất là khi bàn về các vấn đề thần học, trong đó mọi người được bình đẳng bàn luận, 
miễn là những người tham dự thật sự là những nhà chuyên môn, làm việc dưới sự giám sát của 
những vị giáo trưởng. Nhờ đối thoại như thế, lập trường của Giáo Hội Công Giáo được nhận 
thức rõ ràng hơn. Với phương cách đó, chúng ta có thể am hiểu tâm tư của những anh em ly 
khai và trình bày đức tin cho họ cách thích hợp hơn. 

10. Thần học và các môn học khác, nhất là sử học, cũng phải được trình bày theo chiều hướng 
đại kết để đáp ứng chính xác hơn với hoàn cảnh thực tế. 

Vì thế, các chủ chăn tương lai và các linh mục phải am tường khoa thần học được trình bày 
xác đáng theo cách thức đó, chứ đừng theo lối bút chiến, nhất là trong những vấn đề liên hệ đến 
những mối tương quan giữa Giáo Hội Công Giáo và các anh em ly khai. 

 
2 x. Ep 4,23. 
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Thật vậy, nhu cầu giáo dục và đào tạo tu đức cho các tín hữu và tu sĩ tùy thuộc rất nhiều vào 
việc đào tạo các linh mục. 

Cũng vậy, những người công giáo hiện đang dấn thân hoạt động truyền giáo trong những 
miền đất chung với các Kitô hữu khác, phải am tường các vấn đề và các thành quả do công cuộc 
đại kết đem đến cho việc Tông đồ của họ. 

11. Phương pháp và cách thức diễn tả đức tin công giáo không được gây trở ngại cho việc đối 
thoại với những người anh em. Cần phải tuyệt đối trình bày rõ ràng trọn vẹn giáo lý. Không gì 
phá hỏng công cuộc đại kết cho bằng chủ trương hòa đồng sai lạc, vừa làm tổn thương vừa làm 
lu mờ ý nghĩa đích thực và chắc chắn của giáo lý công giáo thuần túy. 

Đồng thời phải có những cách thức và ngôn từ để giải thích sâu sắc và chính xác hơn giúp 
cho các anh em ly khai có thể hiểu thật đúng về đức tin công giáo. 

Ngoài ra, trong cuộc đối thoại đại kết, các nhà thần học công giáo, trong khi vẫn luôn theo sát giáo 
thuyết của Giáo Hội, phải cùng với các anh em ly khai tiến hành việc tìm hiểu các mầu nhiệm linh 
thánh trong thái độ yêu mến chân lý, bác ái và khiêm nhường. Khi phải đối chiếu các giáo thuyết với 
nhau, nên nhớ rằng có một trật tự hay một “phẩm trật” trong các chân lý của giáo thuyết công giáo, 
dựa trên sự liên hệ khác nhau giữa các chân lý ấy với nền tảng đức tin Kitô giáo. Như thế, lối đường 
đã được vạch ra để nhờ sự tranh luận trong tình anh em, tất cả đều được thúc đẩy tìm hiểu sâu xa 
và biểu lộ rõ ràng hơn nguồn phong phú khôn lường của Chúa Kitô3. 

12. Trước mặt muôn dân, toàn thể các Kitô hữu hãy tuyên xưng niềm tin vào một Thiên Chúa 
duy nhất và Ba Ngôi, vào Con Thiên Chúa nhập thể, là Đấng Cứu chuộc và là Chúa chúng ta; 
đồng thời bằng một cố gắng chung trong thái độ tôn trọng lẫn nhau, hãy làm chứng cho niềm 
niềm trông cậy không bao giờ thất vọng của tất cả chúng ta. Ngày nay sự hợp tác trong lãnh vực 
xã hội đang được mở rộng rất nhiều, vì thế tất cả mọi người, nhất là những người tin vào Thiên 
Chúa, và đặc biệt các Kitô hữu, những người được mang danh hiệu của Đức Kitô, đều được mời 
gọi thực hiện công trình chung này. Sự hợp tác của toàn thể các Kitô hữu diễn tả cách sống động 
tình liên đới đang nối kết họ lại với nhau và biểu lộ khuôn mặt của Đức Kitô Tôi Tớ cách sáng tỏ 
hơn. Sự hợp tác này đã được thiết lập tại nhiều quốc gia và cần được cải thiện thêm mãi, nhất 
là trong những vùng đang có những chuyển biến về mặt xã hội cũng như kỹ thuật, hoặc bằng 
cách làm cho nhân phẩm được tôn trọng đúng mức, cổ võ cho hòa bình, nỗ lực áp dụng Tin 
Mừng vào đời sống xã hội, hoặc phát triển khoa học và nghệ thuật trong tinh thần Kitô giáo, áp 
dụng các phương dược thích hợp để chữa lành những nỗi thống khổ của con người ngày nay, 
như tình cảnh đói khổ và thiên tai, nạn mù chữ, tình trạng nghèo túng, vô gia cư và phân chia 
của cải không đồng đều. Nhờ sự hợp tác ấy, tất cả những người tin vào Đức Kitô có thể dễ dàng 
tìm được cách để hiểu biết, tôn trọng nhau hơn và dọn đường tiến tới sự hợp nhất các Kitô hữu. 
 

Còn tiếp 

VỀ MỤC LỤC 
 
  

 
 

 

QUÀ TẶNG TIN MỪNG: 

Thứ Tư Tuần Thánh 

MỘT SUY NGHĨ ĐÁNG SỢ 

Lm. MINH ANH, TGP. HUẾ 

 
3 x. Ep 3,8. 
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Kính mời theo dõi video tại đây: 

https://bit.ly/3xnWaIt 

Giuđa, kẻ nộp Ngài, cũng hỏi: “Có phải con không, thưa Thầy?”. Chúa nói với ông 

ta: “Con đã nói đó”. (Mt 26, 25) 

Blaise Pascal nhận định, “Quả là một sự dữ khi mắc đầy lầm lỗi, nhưng sẽ là một sự 

dữ lớn hơn khi đầy lầm lỗi mà không nhận ra chúng!”. Như vậy, tệ hơn biết mấy, khi biết đó 

là lầm lỗi nhưng từ chối nhìn nhận nó và vờ nghĩ rằng, nó không phải là tội. Đó là ‘một suy 

nghĩ đáng sợ!’. 

Kính thưa Anh Chị em, 

Ý tưởng của Pascal lộ nguyên hình nơi con người Giuđa qua Tin Mừng hôm nay, “Thưa 

Thầy, có phải con không?”. Giuđa có phủ nhận không? Giuđa có thực sự nghĩ rằng, ông 

không phản bội? Chúng ta không biết chắc chắn điều đang diễn ra trong tâm trí Giuđa; nhưng 

rõ ràng là, Giuđa đã phản bội! Thế nhưng, ông không thừa nhận điều đó với chính mình! 

Giuđa phủ nhận! 

Phủ nhận, nếu được viết ra dưới dạng viết tắt, cách nào đó, nó có nghĩa là, “Tôi thậm chí 

không biết mình đang nói dối!”. Phải chăng Giuđa vì đã đắm chìm trong tội lỗi của ông, ông sa 

lầy đến nỗi không thể thừa nhận với chính mình, chứ đừng nói thừa nhận với người khác; rằng, 

ông đang nói dối và chuẩn bị phản bội Thầy mình vì tiền. Đúng là ‘một suy nghĩ đáng sợ!’. 

Nó đáng sợ vì nó tiết lộ một trong những hậu quả của tội lỗi là ‘sự dai dẳng’. Tội lỗi dai 

dẳng đeo bám làm cho việc phạm tội trở nên dễ dàng hơn! Và cuối cùng, khi cố chấp trong 

cùng một tội, tội đó dễ dàng được hợp lý hoá, biện minh và ‘được’ phủ nhận hoàn toàn là 

tội. Một khi mắc kẹt trong vòng xoáy tội lỗi dai dẳng này, một vòng xoáy luôn đi xuống, thật khó 

để người ta có thể thoát ra! Và thường, cách duy nhất để tồn tại trong tâm lý là tiếp tục phủ nhận, 

và phủ nhận! 

https://bit.ly/3xnWaIt
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Đây là một bài học quan trọng cho chúng ta trong Tuần Thánh này. Tội lỗi không bao 

giờ là điều thú vị khi nhìn vào nó; phải hết sức can đảm mới có thể đối diện nó! Nhưng 

chúng ta thử tưởng tượng, nếu Giuđa thực sự thú nhận những gì ông sắp làm; hoặc nếu Giuđa 

sấp mình dưới chân Chúa Giêsu, trước các đồng môn, nói cho Thầy và anh em biết toàn bộ sự 

thật… thì có lẽ, hành động lương thiện này đã cứu được linh hồn vĩnh cửu và mạng sống của 

ông. Điều này rất đau đớn và nhục nhã, nhưng nếu vượt qua được, thì đó là một việc làm không 

thể đúng đắn hơn! 

Điều này cũng đúng với chúng ta! Có lẽ chúng ta không ở vào thời điểm mà tội có thể dẫn 

chúng ta đến sự phản bội Chúa Giêsu hoàn toàn như Giuđa; nhưng mỗi người đều có thể tìm 

thấy một số loại hình tội lỗi của mình trong Tuần Thánh này. Bạn và tôi, chúng ta hãy tìm 

cách khám phá, với sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần, một số ‘nếp tội’ hoặc thói quen xấu 

vốn đã hình thành. Đây sẽ là một khám phá tuyệt vời nếu chúng ta có thể đối mặt tội lỗi ‘đầu 

nậu’ này với lòng trung thực và sự dũng cảm. Điều này cho phép bạn bóc trần mọi tội lỗi của 

mình, và cho phép bạn chiến thắng nó, để khám phá sự tự do mà Chúa Kitô Phục Sinh muốn 

bạn trải nghiệm! 

Anh Chị em, 

“Thưa Thầy, có phải con không?”, câu nói buồn nhất này hẳn đã làm trái tim Chúa Giêsu 

tổn thương sâu sắc khi chứng kiến việc phủ nhận tội mình nơi Giuđa. Cũng thế, nhiều lần 

phủ nhận tội mình, nên chúng ta không thành tâm thống hối. Hãy biến Tuần Thánh này thành 

thời gian cho sự trung thực và chính trực. Lòng thương xót Chúa sâu sắc và thuần khiết đến 

nỗi, nếu hiểu được nó, không ai cần phải tiếp tục phủ nhận tội mình dưới bất cứ hình thức 

nào, ‘một suy nghĩ đáng mừng!’. Chúa Giêsu sẵn sàng ‘nâng đỡ sự nhọc nhằn’ của chúng ta, 

Ngài là vị Thiên Sai nhân ái; Isaia hôm nay cho biết, “Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được 

huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn”. Từ đó, mỗi người có thể thưa 
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lên, “Lạy Chúa Trời, đây giờ phút thi ân, xin đáp lại, vì ơn cả nghĩa dày!” như tâm tình tạ ơn 

của Thánh Vịnh đáp ca.  

 

Chúng ta có thể cầu nguyện, 

“Lạy Chúa, vẫn còn kịp! Xin giúp con dám sấp mình trước toà Cáo Giải ngay hôm nay; ở 

đó, Chúa Xót Thương đang đợi để ôm lấy con; và con sẽ trải nghiệm thế nào là tự do!”, Amen. 

 

 

(lời nhắn: mọi người đều có thể yêu cầu được nhận bài suy niệm ngắn gọn tương tự của cùng 

tác giả trong mỗi ngày, xin liên lạc qua email: minhanhhue06@gmail.com – xin cảm ơn). 

Lm. MINH ANH, TGP. HUẾ 

Hẹn gặp lại   

 

  

VỀ MỤC LỤC 

mailto:minhanhhue06@gmail.com
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QUÀ TẶNG TIN MỪNG: 

Thứ Năm Tuần Thánh 

PHỤC VỤ HAY DỊCH VỤ? 

Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – 

Ban Mê Thuột. 

 

Kính mời theo dõi video tại đây: 

https://bit.ly/3jBSE4U 

 

Thứ Năm Tuần Thánh, Giáo Hội kính nhớ việc Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể và chức 

Tư Tế thừa tác. Trong Thánh Lễ hôm nay, Thánh Lễ Tiệc Ly thì có cử hành lại việc Chúa Giêsu 

rửa chân cho các môn đệ. Chắc chắn có mối liên hệ mật thiết, thậm chí có mối tương quan biện 

chứng giữa ba việc Chúa Giêsu làm ở trên ngay trong cái đêm mà Ngài biết đã đến giờ Ngài sắp 

từ bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha (x.Ga 13,1). Xin có một cái nhìn về việc Chúa Giêsu rửa 

chân cho các môn đệ, đặc biệt với lời dạy của Ngài sau khi lập Bí Tích Thánh Thể và sau khi cúi 

xuống rửa chân cho các môn sinh: “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (Lc 22,19); 

“Vậy nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa 

chân cho nhau” (Ga 13,14).  

Rửa chân cho ai đó là làm công việc phục dịch trong tư cách của một người tôi tớ, một 

người nô lệ. Đây đích thực là sự phục vụ. Người ta đã dùng động từ phục vụ để chỉ người nô lệ, 

người tôi tớ, người hầu bàn… (servus). Chúa Giêsu đã từng nói rằng Ngài đến thế gian này 

không phải để được phục vụ mà để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc cho nhiều 

người (x.Mt 20,28). Đêm Tiệc Ly, chính Ngài cũng khẳng định với các môn đệ rằng “bấy lâu nay 

PHỤC VỤ HAY DỊCH VỤ? 

 

https://bit.ly/3jBSE4U
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Ngài ở giữa họ như kẻ hầu bàn (x.Lc 22,27). Đã là người phục vụ thì luôn lấy sự sống và 

hạnh phúc của người mình phục vụ làm mục đích nhắm. Không chỉ làm người tôi tớ cách vô 

vị lợi, người phục vụ còn xác tín việc phục vụ chính là lẽ sống của mình đến độ sẵn sàng 

hiến dâng mạng sống vì người mình phục vụ. Hình ảnh một vài cung nữ hay quan thái giám 

tận tụy trong cung đình thời quân chủ chuyên chế xưa, qua các thước phim ảnh cho chúng ta 

hình dung động thái phục vụ cách khá rõ nét. 

Tuy nhiên trong thực tiễn xưa lẫn nay vẫn có đó sự nhập nhằng giữa việc làm phục vụ 

và việc làm dịch vụ. Xét về hình thức bên ngoài thì cả hai đều làm những việc làm phục dịch, 

hầu hạ tha nhân cách tận tụy vì lợi ích hay ý thích của người được hầu hạ, phục dịch. Xem xét 

mục đích nhắm cũng như cái giá đắt phải trả thì chúng ta có thể phân biệt chúng. Mục đích của 

người làm dịch vụ có thể có nhiều nhưng luôn có đó sự thật không thể phủ nhận đó là vì lợi 

nhuận và người làm dịch vụ không bao giờ chấp nhận bị thiệt đến mạng sống của mình. 

 

“Này là Mình Thầy sẽ bị nộp vì anh em”. Khi ban Thánh Thể là Chúa Giêsu quyết định 

dứt khoát hiến dâng mạng sống mình để gánh lấy hậu quả tội lỗi nhân gian. “Này là Máu 

Thầy, Máu Giao Ước Mới đổ ra cho anh em và nhiều người được tha tội”. Khi hiệp thông 

với Máu châu báu Ngài tặng ban, chúng ta được giao hòa với Thiên Chúa và qua đó tội lỗi 

được thứ tha. Cũng đêm Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã cụ thể hóa tình yêu dâng hiến đến cùng này 

vì người mình yêu bằng việc phục vụ các môn đồ như là người tôi tớ qua việc rửa chân cho các 

vị. 

Lời truyền dạy: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” không dừng lại ở việc cử hành bí 

tích nhưng là sống nội hàm của bí tích tình yêu. Khi thông hiệp với Thánh Thể Chúa Kitô, ước gì 

chúng ta hãy dùng chính máu thịt của mình để sống tình liên đới với nhau cho đến cùng. 

Bí Tích Thánh Thể thôi thúc chúng ta không chỉ nỗ lực gánh lấy hậu quả tội lỗi của nhau 

mà còn giúp nhau ngày càng nên thanh sạch, ngày càng được sống và sống dồi dào.  
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Lời truyền dạy: “Các con phải rửa chân cho nhau” là mệnh lệnh. Đã là môn đệ Chúa 

Kitô thì phải cụ thể hóa đạo yêu thương bằng hành vi phục vụ. Để có thể tuân giữ mệnh lệnh này 

thiết tưởng không gì hơn hãy noi gương Chúa Giêsu “cởi áo ra” và “cúi xuống”. Không thể nói 

là phục vụ nếu chúng ta còn quá bám víu vào vai vị hay chức tước của mình. Để rửa chân cho 

các môn đệ, Chúa Giêsu đã tự hủy vai vị là Chúa và là Thầy của mình. Cũng không thể nói là 

phục vụ nếu chúng ta cứ còn mãi đứng hay ngồi bệ vệ trên ngai hay ghế cao. Đứng hay ngồi 

trên ghế cao thì chỉ có thể rửa tay hay đầu mà không thể rửa chân cho nhau. 

 

Tin Mừng thứ tư ghi rằng động cơ của việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ là vì 

“Ngài vốn yêu thương những kẻ thuộc về Ngài và Ngài muốn yêu thương họ đến cùng” 

(x.Ga 13,1). Như thế có thể nói rằng khi phục vụ nhau là chúng ta sống nội hàm mầu nhiệm 

Thánh Thể Chúa Kitô. Rất có thể nhiều khi chúng ta những lầm tưởng rằng mình đã và đang 

phục vụ nhau nhưng thực ra mình chỉ làm dịch vụ không hơn không kém. Ngoài ra xin đừng 

quên rằng đối tượng của sự phục vụ là con người mà nhiều khi chúng ta chỉ phục vụ chương 

trình, kế hoạch hay công trình nào đó của chúng ta mà không phải là con người. Đây là 

điều mà chính Hồng Y Raniero Cantalamessa đã nhắc nhủ giáo triều Rôma trong bài giảng thứ 

năm dịp tĩnh tâm mùa chay năm 2022 này. 
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Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột 

Hẹn gặp lại   

VỀ MỤC LỤC 

 
 

TUẦN THÁNH 2022 

Đức Thánh Cha Phaolô VI cho biết: Không thể có một Kitô giáo mà không có đổ máu. Đổ 

máu là dấu hiệu của chết chóc, của thất bại. Việc đổ máu của Chúa Kitô, trước mặt người đời, 

trước tất cả mọi phù phím của thế gian mang vỏ bộc khôn ngoan, tiến bộ, văn minh…, cũng chỉ 

là một thất bại lớn, một sự bị đốn ngã nhục nhã. 

Nhưng dưới dòng lịch sử của ơn Thánh - một dòng lịch sử chỉ có thể khám phá bởi lòng 

tin, bởi sự đơn thành, bởi cái nhìn thoát tục không bao giờ bị rào bị cản của tiến bộ, của văn minh 

mà con người theo đuổi - việc đổ máu của Chúa Kitô là sự tôn vinh Thiên Chúa và là ơn cứu độ 

vĩnh cửu của loài người. 

Đó cũng là niềm sung sướng của Hội Thánh, bởi không chỉ ngày đổ máu của Chúa Kitô 

là ngày Hội Thánh đã được khai sinh, mà còn là ngày mà Hội Thánh sung sướng tiến vào cuộc 

sống mới của Thiên Chúa, được sống bằng chính sự sống của Thiên Chúa. 

Càng suy niệm, chúng ta thấy nơi Thánh Giá, Chúa như tóm gọn cảnh một hành trình dài 

của con người đầy trắc trở, đầy mâu thuẫn, đầy xót xa, biến động. Và những gì diễn ra nơi Thánh 

Giá cũng như nơi cuộc đời con người vừa như tương tác lẫn nhau, vừa như hoàn toàn đối nghịch 

nhau. 

THẬP GIÁ ĐỜI VÀ THÁNH GIÁ PHÚC 
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Thánh Giá như tóm gọn hành trình của một kiếp người, như đang diễn tả toàn bộ mọi 

trạng thái của kiếp nhân sinh đang trải qua: Yêu thương và thù hận, thành công và thất bại, hy 

vọng và thất vọng, tin tưởng và sợ hãi, tự do và trói buộc, trung thành và phản bội, hạnh phúc và 

đau khổ, sự sống và giết chóc… 

Đặc biệt, mỗi khi dừng lại ở từng chặng Đường Thánh Giá, Hội Thánh mời gọi mỗi người, 

không chỉ làm dấy lên trong tâm hồn một cảm xúc đối với cuộc khổ nạn, mà còn là ý thức hồng 

ân đã được lãnh nhận qua Đường Thương Khó, qua cây Thánh Giá của Chúa Giêsu, và qua đau 

khổ là mỗi cây thánh giá trong đời mỗi con người, để xây dựng thế giới tốt đẹp bằng cách mang 

tình yêu vào giữa lòng thế giới, làm cho con người được sống và sống dồi dào. 

Chính vì sự liên quan mật thiết giữa Thánh Giá và những gì diễn ra trong đời người, cho 

ta hiểu rằng, cuộc sống hôm nay không tách rời Thánh Giá. Thánh Giá sẽ biến cuộc sống thành 

hoa quả ngày mai trong hạnh phúc vĩnh cửu. Bởi Thánh giá bao trùm trên cuộc sống hôm nay, 

nên ta tin tưởng, giá trị cuộc sống không là những thực tại trần gian nhưng là thực tại Nước Trời. 

Chính nơi đó mới là quê hằng sống. Chính nơi đó mới là quê bình yên. Chính nơi đó mới 

là quê của niềm hy vọng. 

Chỉ có nơi quê Trời ấy, ta mới thực sự thoát ly bất trung và bội phản, oán ghét và thù hận. 

Sẽ không bao giờ còn giết chóc, lừa lọc, gian dối. 

Sẽ tiêu tan hết những áp bức, những chà đạp, những độc ác… 

Và lúc đó, công lý được giương cao, hòa bình được trao tặng, sự thật được hoàn lại cho 

những ai đã từng bị cuộc sống hôm nay giày vò, ức hiếp. 

Bởi đó là Nước mà lòng xót thương của Thiên Chúa ngự trị. 

Mọi người là anh chị em có Thiên Chúa là Cha chung. 

Nước mà giờ đây Thánh giá đã chiến thắng. Chúa Kitô sẽ giương cao ngọn cờ Thánh Giá 

như biểu tượng của một tình yêu tuyệt đỉnh, của một sự bình an không cùng mà chính Người đã 

đi qua cuộc đời này và nay trao lại cho chúng ta trong Nước hằng sống. 

Cha Hoàng Kim để lại một bài Thánh Ca thường được hát trong Tuần Thánh, ai hát lên 

cũng thấy bàng hoàng xúc động: 

“Thập giá ngất cao ở trên thế gian này 

Ôi hỡi thập giá chúa Giêsu. 

Từ nơi Thánh Tâm yêu thương Ngài, 

Sông ơn thiêng khơi nguồn chan hòa, 
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Qua ngươi máu cứu độ chảy xuống nơi đây. 

Ôi hỡi thập giá Chúa Kitô”. 

“Thập giá ngất cao ở trên thế gian này, ôi hỡi Thập Giá Chúa Giêsu !”. Vâng! thập giá ở 

đâu mà chẳng có. Mấy chữ “ngất cao ở trên thế gian” vừa như muốn nói lên chiều cao, vừa như 

cho thấy chiều rộng, vừa như là sự cao cả, quý giá, nhưng cũng nặng nề, lo sợ. 

Và Giữa một rừng thập giá của kiếp nhân sinh, lại thấy nổi lên, lại thấy “ngất cao” cây 

Thánh Giá của Chúa chúng ta. Thánh Giá của Chúa ngất cao là để tỏa bóng, để lôi kéo, để đỡ 

nâng, để thánh hóa tất cả mọi cây thập giá đời. 

Vâng! Thập giá lúc nào mà không có. Không mời gọi, và dù run rẫy khi đón nhận, nhưng 

có ai thoát khỏi thập giá. Thập giá là người bạn không ai chờ đợi, nhưng nó vẫn cứ đến, vẫn cứ 

đồng hành trên suốt chặng đường đời của mỗi con người. 

Là Kitô hữu, chúng ta hạnh phúc, vì thập giá của chúng ta đong đầy ý nghĩa. 

Chúng ta biết, thập giá đời mình được tháp nhập, được lồng trong Thánh Giá Chúa Kitô. 

Thập giá đời dẫu có “ngất cao ở trên thế gian này”, thì mãi mãi vẫn còn đó Thánh Giá 

Chúa Kitô soi bóng, chiếu sáng ý nghĩa, lan tỏa hạnh phúc, như mặt trời soi vào từng ngõ ngách 

của trần thế. 

Cây thập giá được Chúa Giêsu chọn để làm nơi phó dâng linh hồn trong tay Chúa Cha đã 

trở nên báu vật của nhân loại và được gọi là Thánh Giá sau khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết 

và lên trời vinh hiển. 

Thiên Chúa đã thánh hóa cây thâp tự: 

- Từ một dụng cụ độc ác tàn nhẫn của con người thành công cụ của tình yêu thương, tha 

thứ. 

- Từ biểu tượng của sự chết đã trở thành biểu tượng giải thoát con người khỏi phải án 

chết đời đời. 

- Từ sự ô nhục, điên rồ và ngu xuẩn trở nên chiến thắng vinh quang của Đức Kitô. 

Chúng ta, những Kitô hữu luôn kính mến và tôn xưng cây thập giá đồng hành với Chúa 

Giêsu trên đường lên núi Sọ là Thánh Giá. 

Chúng ta vẫn thường đọc trước mỗi chặng đàng Thánh Giá: “Chúng con thờ lạy và ngợi 

khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ”, thường làm dấu Thánh 

Giá trước khi cầu nguyện, thường ghi dấu Thánh Giá lên thân mình trước và sau khi dùng bữa, 

thường ghi dấu Thánh Giá trước bất cứ một nghĩa cử đạo đức nào… 

Chúng ta thực sự hãnh diện, vui mừng vì Thánh Giá vinh quang của Chúa Giêsu trong 

chương trình cứu chuộc của Thiên Chúa: 
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Vinh quang của ta 

Là Thánh Giá Đức Kitô 

Nơi Ngài, ơn cứu độ của ta 

Sức sống của ta 

Phục sinh của ta 

Nhờ Chúa ta được cứu độ 

Nhờ Chúa ta được giải thoát.  

Vậy chúng ta hãy chạy đến với Chúa Giêsu vì chính Ngài là nguồn sức mạnh duy nhất có 

thể nâng đỡ và thêm sức cho chúng ta vác thập giá: "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh 

nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt. 1,28). 

Xin Chúa ngự trị và cùng vác thập giá với ta hàng ngày. Nếu ta mang vác những gánh 

nặng, những trách nhiệm, những lo toan hàng ngày một mình thì sức nặng của cây thập giá đời 

mình sẽ càng nặng, càng đau đớn, càng u uất… 

Nhưng nếu ta ngã mình vào Thánh Giá Chúa Giêsu, xin Ngài đồng hành với ta, thập giá 

đời ta, vẫn là thập giá ấy thôi, vẫn nặng nề, vẫn khổ đau, vẫn u uất, sẽ được biến đổi thành những 

cây Thánh giá phúc, có tình yêu của Chúa, có ơn cứu độ của Chúa, có sức mạnh của Chúa, có 

sức sống phục sinh của Chúa. 

Mãi mãi thập giá không nhẹ. Nhưng tình yêu Thánh Giá sẽ làm thập giá dễ chịu hơn, và 

chan đầy ý nghĩa. 

Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
  
 

Chuyên mục: 

TÔI TIN, CHÚNG TÔI TIN 
 

ĐIỀU GÌ ĐÃ XẢY RA VỚI 
SIMON XỨ KYRÊNÊ 

SAU KHI CHÚA GIÊSU BỊ ĐÓNG ĐINH? 
 

Phêrô Phạm Văn Trung 
Chuyển ngữ theo Philip Kosloski, https://aleteia.org 

 

 ĐIỀU GÌ ĐÃ XẢY RA VỚI SIMON XỨ KYRÊNÊ SAU KHI CHÚA GIÊSU BỊ ĐÓNG ĐINH? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://aleteia.org/
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Kính mời theo dõi video tại đây: 
https://bit.ly/36jVBEh  

 

Người ta biết rất ít về những gì đã xảy ra với Simon thành Kyrênê sau khi ông giúp Chúa 

Giêsu vác cây thập giá đến nơi bị đóng đinh. 

Chỉ có một cá nhân duy nhất trong lịch sử thế giới đã thực sự giúp Chúa Giêsu vác thập 

giá của mình. Ông được nhắc đến với cái tên Simon xứ Kyrênê và rất ít người biết về ông, hoặc 

những gì đã xảy ra cho ông sau khi Chúa Giêsu bị đóng đinh. 

Các sách Tin Mừng chỉ đề cập đến một số chi tiết về người đàn ông bí ẩn này. 

“Đang đi ra, thì chúng gặp một người Kyrênê, tên là Simon; chúng bắt ông vác thập giá 

của Ngài” (Mátthêu 27:32) 

“Lúc ấy, có một người từ miền quê lên, đi ngang qua đó, tên là Simon, gốc Kyrênê. 

Ông là thân phụ hai ông Alêxanđê và Ruphô. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Chúa Giêsu” 

(Máccô 15:21) 

 

Về cơ bản, chúng ta biết rằng Simon gốc ở Kyrênê, một khu vực ở Bắc Phi đã trở thành 

thuộc địa của La Mã và có một lượng lớn người Do Thái. 

https://bit.ly/36jVBEh
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Bản thân văn bản dường như nói rằng Simon bị buộc phải vác thập giá của Chúa Giêsu, 

có nghĩa là ông không có ý muốn bị liên kết với “tội phạm” này. 

Anne Catherine Emmerich, một nhà thần bí từ thế kỷ 19, tuyên bố trong cuốn “Khổ nạn 

đau thương” của mình rằng Simon là một người ngoại giáo. 

• Đúng lúc đó, Simon xứ Kyrênê, một người ngoại giáo, tình cờ đi ngang qua, dẫn 

theo ba đứa con của ông. Ông ta là một người làm vườn, vừa trở về nhà sau khi làm việc trong 

một khu vườn gần bức tường phía đông của thành phố, và mang theo một bó củi khô. Những 

người lính nhìn qua cách ăn mặc của ông ta cho rằng ông ta là một người ngoại giáo, bắt ông ta 

và ra lệnh cho ông ta hỗ trợ Chúa Giêsu vác thập giá của Ngài. Lúc đầu, ông từ chối, nhưng 

nhanh chóng bắt buộc phải tuân theo, mặc dù các con của ông, sợ hãi, khóc lóc và gây náo nhiệt, 

một số phụ nữ xoa dịu chúng và lãnh trách nhiệm trông nom chúng. Simon đã rất khó chịu, và tỏ 

ra hết sức bực dọc khi bị bắt buộc phải đi cùng một người đàn ông trong tình trạng bẩn thỉu và 

khốn khổ thảm hại như vậy; 

Hơn nữa, Emmerich cũng tuyên bố rằng trải nghiệm này đã thay đổi các con trai của 

Simon, sau này trở thành Kitô hữu. 

• Các con của ông mặc áo chẽn lưng may bằng nhiều mảnh vải đủ mầu sắc. Hai anh 

lớn, tên là Ruphô và Alêxanđê, sau này gia nhập vào đoàn các môn đệ; người thứ ba trẻ 

hơn nhiều, nhưng một vài năm sau đã đến sống với Thánh Stêphanô. Simon đã không vác 

thập giá theo Chúa Giêsu một khoảng thời gian lâu dài nào trước khi ông cảm thấy lòng mình 

được ân sủng đánh động sâu sắc. 

Một số nhà sử học Kinh thánh tin rằng Ruphô và Alêxanđê có thể nổi tiếng trong cộng 

đoàn Kitô giáo sơ khai, đó là lý do tại sao tên của họ được nhắc đến trong sách Tin Mừng. 

Ví dụ, Thánh Phaolô đề cập đến một “Ruphô” trong lá thư của ông gửi cho tín hữu Rôma, 

“Xin gửi lời thăm anh Ruphô, người được Chúa chọn, và thăm mẹ của anh, cũng là mẹ của 

tôi.” (Rôma 16:13). 

Điều gì đã xảy ra với Simon? 

Không biết điều gì đã xảy ra với Simon, người đã vác thập giá của Chúa Giêsu theo đúng 

nghĩa đen. Ông không được tôn kính rộng rãi như một vị thánh, mặc dù thật khó tin rằng việc ở 

gần Chúa Giêsu đến thế lại không thay đổi được gì nơi ông. Một số truyền thống tôn vinh ông 

là Thánh Simon xứ Kyrênê, với một ngày lễ vào ngày 1 tháng Mười Hai. 

Dù số phận của ông thế nào đi nữa, chúng ta có thể cố gắng chấp nhận cách sẵn lòng 

vác thập giá của mình từ Thiên Chúa và để cho sự đau khổ của Chúa Giêsu biến đổi cuộc 

đời của chúng ta. 
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Phêrô Phạm Văn Trung,  

Hẹn gặp lại 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
 

 

 
TÁC PHẨM  

NHÌN XUỐNG CUỘC ĐỜI 
 

20. NGƯỜI YÊU MÀU TRẮNG 
Tác giả Quyên Di 

Nhà Văn, Giáo Sư Ngôn Ngữ 
và Văn Hóa Việt Nam đại học UCLA 

 

 
 

 

NGƯỜI YÊU MÀU TRẮNG 
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Kính mời theo dõi video tại đây: 
https://bit.ly/37jCiLK 

 
 

Bạn tôi yêu màu trắng, nên những vật dụng bạn dùng, áo quần bạn mặc thường là màu 

trắng. Những ngày mùa Xuân, bạn tôi mặc bộ quần áo bằng lụa trắng, ngồi ngoài vườn, dưới 

gốc cây mơ cổ thụ nở đầy hoa trắng, trông bạn tôi và cảnh vật đẹp như một bức tranh. 

Có nhiều người khác cũng yêu thích màu trắng như bạn tôi. Có người yêu màu trắng, vì 

đó là màu áo của y khoa, của những con người nhân ái cúi xuống trên vết thương đau đớn của 

đồng loại, cố gắng với thiện tâm của mình, làm giảm đi cơn đau và làm khô đi những dòng nước 

mắt. Có người yêu màu trắng qua hình ảnh những nữ tu dòng Saint Paul ngày xưa, dịu dàng, 

thánh thiện, những nữ tu bước giữa dòng đời mà chân như không chấm đất. Rất nhiều người 

khác yêu màu trắng vì yêu kỷ niệm, vì ôm ấp mãi trong trái tim mình hình ảnh của tuổi thơ áo 

trắng tung bay, ngày ngày cắp sách đến trường. Và người ta có hằng trăm lý do khác nhau để 

yêu thích màu trắng. 

 

https://bit.ly/37jCiLK
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Màu trắng mang nhiều ý nghĩa, đẹp và dễ thương. 

Trước hết, màu trắng là màu của trinh bạch. Tấm giấy trắng chưa một vết mực là hình ảnh 

của một tâm hồn tuổi thơ còn trong trắng. Ngày em bé được bế đến nhà thờ chịu phép Rửa Tội, 

em thường được cha mẹ mặc cho bộ quần áo trắng, và vị linh mục, người ban phép Rửa Tội 

cũng khoác lên người em một tấm khăn trắng, tượng trưng chiếc áo trắng tâm hồn của em. Tặng 

một cành hoa trắng, người ta muốn nói với người nhận hoa rằng ''tôi dành cho người một tình 

cảm trong sạch." Thực là đẹp, nếu suốt cuộc đời, người ta giữ được vẻ trinh trắng của chiếc áo 

tâm hồn ngày chịu phép Rửa Tội; và cũng thật dễ thương nếu tình cảm người ta dành cho nhau 

mãi mãi trong sạch như cành hoa trắng mộng. 

Màu trắng còn là màu của bác ái, màu của một tình yêu mênh mông, không biên giới nào 

ngăn cản. Người sống với tình bác ái, trái tim không chất chứa bất cứ một điều gì đen tối. 

Trái tim đó ''không ghen tị, không khoe khoang, không kiêu kỳ, không tìm tư lợi, không giận 

dữ, không mưu mô gian ác, không vui khi thấy sự bất công...'' (1Conrintô 13:4-6.) Trái tim 

ấy thơm ngát tình người và tình trời. 
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Màu trắng là màu của bình an, hòa chứ không chiến. Lá cờ trắng kéo lên trong trận 

chiến mang ý nghĩa một sự cầu hòa, không muốn chiến tranh gây hấn nữa. Từ đó, người ta cũng 

có thể suy ra rằng màu trắng còn là màu của khiêm nhượng. Khiêm nhượng để nhìn nhận 

giới hạn của mình, vì thế mà không muốn tranh hơn tranh thắng. 

Màu trắng, hơn nữa, là màu của sự hòa hợp và chấp nhận. Trong nghệ thuật hội họa, 

màu trắng hòa hợp được với tất cả các màu khác. Noi khác đi, nó chấp nhận bất cứ màu 

nào đứng cạnh nó, không từ chối một màu nào. Bạn tôi nói rằng: mặc một bộ quần áo trắng, 

ta có thể cài bất cứ chiếc nơ màu nào, đi bất cứ đôi giày màu nào. Tôi tự nghĩ: nếu bất cứ người 

nào yêu thích màu trắng đều học được tính hòa hợp và chấp nhận người khác, như màu 

trắng hòa hợp và chấp nhận được mọi màu sắc, thì người ấy đẹp đẽ và dễ thương biết 

ngần nào. 

Thật ra, không phải tự nhiên mà màu trắng có thể hòa hợp và chấp nhận được mọi màu. 

Tự bản chất, màu trắng là tổng hợp của những màu khác. Quay tròn một chiếc đĩa giấy, trên 

đó vẽ bảy múi màu chính: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, người ta sẽ thấy những màu đó 

biến mất, chúng hòa lại với nhau trở thành màu trắng. Như thế, tận trong bản chất, màu trắng 

đã chứa đựng các màu khác. Tôi nghĩ, người sẵn sàng hòa hợp và chấp nhận người khác cũng 

như thế: không phải họ chỉ cố gắng cho có vẻ bên ngoài, nhưng trong tận cùng tâm hồn, họ 

phải chứa đựng hình ảnh của tất cả mọi người, lòng họ đủ quảng đại để bao dung tất cả 

mọi người. 

Tuy nhiên, màu trắng cũng có khuyết điểm: nó dễ bị ảnh hưởng của những màu khác. 

Giặt một mớ quần áo lẫn lộn, khi lấy ra, những chiếc áo trắng có thể đã bị loang lổ vì màu sắc 

của những chiếc áo khác phai qua. Người có ''tâm hồn màu trắng '' có lẽ cũng phải cẩn thận khi 

sinh hoạt, chung đụng với những người khác, kẻo sẽ chịu ảnh hưởng không tốt của tha nhân. 
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Tôi dừng sự suy tư về màu trắng của mình ở ảnh: Chúa Kitô Phục Sinh. Ngài mặc một 

chiếc áo choàng trắng tinh khiết và khuôn mặt Ngài vinh quang, rạng rỡ. Màu trắng, một 

màu tưởng như không là gì, lại là màu của chiến thắng, vinh quang và khải hoàn. Điều ấy 

nhắc nhở tôi rằng: sống hiền lành, khiêm nhường, chân thật, bác ái, hòa hợp, chấp nhận 

người khác... không phải là lối sống ủy mị, khiếp nhược, nhưng thực ra là cách sống hào 

hùng, cách sống đưa tới vinh quang, chiến thắng khải hoàn. 

 

Bởi thế, mỗi mùa Phục Sinh trở về, khi nhìn ngắm những bông huệ trắng xinh đẹp xuất 

hiện khắp nơi, tôi lại nhớ đến bạn tôi, người yêu màu trắng. Bạn tôi, thể xác trông mảnh mai yếu 

đuối nhưng lại có một tấm lòng rộng mở, một ý chí kiên cường và một lòng bác ái vô biên. Tôi 

cầu mong bạn tôi cũng như tất cả những ai yêu màu trắng học được những bài học quí 

giá của màu trắng, màu của Chúa Kitô Phục Sinh. 

 Nhà Văn Quyên Di 

Hẹn gặp lại 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 

(Trích trong tác phẩm  

“Ý NGHĨA CỦA VĂN HÓA - ĐẠO LÀM NGƯỜI” của Gs Nguyễn Đăng Trúc) 
 
 

Chương II 
 

Ý nghĩa của tên gọi Việt Nam và định hướng văn hóa 
 

1-  Ý nghĩa của tên gọi Việt Nam  
 

Ý nghĩa của tên gọi Việt Nam và định hướng văn hóa 
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Khi nêu lên câu hỏi ý nghĩa tên gọi Việt-Nam, tên gọi của quốc gia chúng ta hôm nay, hẳn 
nhiên cần phải ghi nhận những sự kiện lịch sử khách quan liên hệ đến việc chọn lựa danh hiệu 
nầy. Nhưng, trong khuôn khổ chuyên môn nghiên cứu của tôi, tôi không đủ khả năng để đi sâu 
vào những chi tiết có tính cách thuần lịch sử. Thật đáng tiếc !  

Tuy nhiên, khi nghiên cứu về văn hóa Việt-nam, tôi có đọc được một bản văn mà tôi đánh 
giá là có giá trị văn hiến làm nền cho tư tưởng truyền thống dân tộc - Truyện Họ Hồng Bàng trong 
tác phẩm Lĩnh Nam Chích Quái do Vũ Quỳnh hiệu chính và xuất bản vào mùa thu năm 1492 -, 
và truy tìm được nghĩa của hai từ Việt và Nam trong khuôn khổ văn hóa tư tưởng mà bản văn 
nầy muốn chuyển tải.  

 
Trong truyện Họ Hồng Bàng nầy, câu kết tóm gọn như sau : 

 
Bách-Nam là thủy-tổ của Bách-Việt vậy 4. 
 
Muốn hiểu hai chữ Nam và Việt trong câu nầy, dĩ nhiên chúng ta cần đọc nguyên bản văn5 

để nắm bắt được lý do tại sao hai chữ ấy có thể thu tóm ý nền tảng tư tưởng mà « bản văn Sáng 
Thế »  ấy muốn chuyển đạt. 

(Tôi đã cố gắng minh giải bản văn trên đây trong chương III cuốn Văn Hiến, Nền Tảng 
Của Minh Triết do Định Hướng xb. năm 1997. Để trình bày tiếp câu hỏi về ý nghĩa tên Việt 
Nam ở đãy, tôi chỉ gói gọn ý kiến của mình trong khuôn khổ bản văn truyện Họ Hồng Bàng 
trong cuốn Lĩnh Nam Chích Quái doVũ Quỳnh hiệu chính.) 

 
a/ Bối cảnh chung 
 

- Chúng ta xác định được là hai chữ Việt và Nam đã được nhắc đến trong tác phẩm Lĩnh 
Nam Chích Quái do Vũ Quỳnh hiệu chính năm 1492. 

 
- Hai chữ ấy được nêu lên cô động toàn ý nghĩa truyện Họ Hồng Bàng. Truyện nầy lại là 

truyện đầu cuốn sách : nó vừa trình bày nội dung tổng quát của sách (các truyện tiếp theo 
chỉ là phần khai triển chương nầy),  vừa nói lên một nội dung duy nhất và nền tảng cho 
văn hóa đó là VẤN ĐỀ Ý NGHĨA CỦA NHÂN TÍNH. Trong bối cảnh văn chương đặc loại 
như thế, chữ VIỆT và NAM phải được hiểu trong khuôn khổ của vấn nạn duy nhất ấy. 

 
- Hai sự kiện khác nữa cần lưu ý nữa đó là lối hành văn đặc biệt của các bản văn văn hóa 

cổ nói chung và đặc biệt của cuốn Lĩnh Nam Chích Quái :  
 

• Một là lối nói thi ca và tượng trưng : các chữ dùng chỉ nhằm nói đến một nội dung duy 
nhất là con người và những yếu tố hình thành, những chiều kích sinh hoạt của nó ; 
nhưng nội dung đặc lại nầy được diễn tả qua những hình ảnh của những vật thể khác 
trong vũ trụ. Riêng đối với cuốn Lĩnh Nam Chích Quái, phần lớn các tên gọi lại là hán 
việt ; do đó không những phải lưu ý âm hưởng thi ca của tên gọi, mà còn cần lưu ý âm 
hưởng thi ca của tên gọi đó trong bối cảnh của văn hóa Á Đông nữa. 

 

• Riêng đối với câu hỏi của chúng ta về ý nghĩa tên Việt Nam, thì vấn đề lại khó khăn 
hơn. Chữ ý nghĩa, tiếng Pháp là signification hàm ngụ sự hiểu biết của trí khôn con 
người khi đo lường một sự vật. Nó thuộc lãnh vực lý thuyết khách quan. Trái lại, nghĩa 
của hai chữ Việt Nam mà tác giả Vũ Quỳnh nêu lên trong khuôn khổ cuốn Lĩnh Nam 
Chích Quái không phải là ý nghĩa của một vật thể mà các bộ môn khoa học ngày nay 
truy tìm. Nghĩa của hai chữ Việt Nam phải được hiểu là phân vụ phải chu toàn, như khi 
ta nói nghĩa làm người hoặc là đạo làm người. Chữ nghĩa nầy chỉ áp dụng cho vấn nạn 

 
4 Bản dịch của Gs Lê Hữu Mục, do nhà xuất bản Trăm Việt, Portland, Hoa Kỳ tái bản 1982. 

5  Nguyên bản  Truyện họ Hồng Bàng  chỉ có 2 trang chữ in, khổ A5, nơi bản dịch qua chữ quốc ngữ. 
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về con người : trong ngôn ngữ dân gian, chúng ta thường nói  nghĩa vợ chồng, nghĩa 
làm con hay đạo làm chồng, đạo làm con…... chẳng hạn. Liên quan đến nghĩa của nội 
dung cuốn Lĩnh Nam Chích Quái, tác giả là Vũ Quỳnh đã viết rõ như thế nầy trong lời 
tựa :  

Than-ôi! Lĩnh-Nam có nhiều kỳ-trọng, các truyện làm ra không cần phải chạm vào đá, 
khắc vào ván mà rõ-ràng ở lòng người, bia truyền ở miệng người, ông già, con trẻ thảy 
đều thông-suốt, đem lòng ái-mộ, khuyên răn nhau, thời việc có hệ ở cương-thường, 
quan ở phong-tục, há có phải ít bổ-ích đâu?  

 
 
 

b/ Chữ Nam trong bản văn cuốn Lĩnh Nam Chích Quái 
 

( Trích bản văn) 
 

Đế-Minh lập Đế-Nghi làm tự-quân cai-trị phương Bắc, phong Lộc-Tục làm Kinh-Dương-
Vương cai-trị phương Nam, đặt quốc-hiệu là Xích-Quỉ-Quốc. 

Kinh-Dương-Vương xuống Thủy-phủ, cưới con gái vua Động-Đình là Long-Nữ, sinh ra 
Sùng-Lãm tức là Lạc-Long-Quân; Lạc-Long-Quân thay cha để trị nước, còn Kinh-
Dương-Vương thì không biết đi đâu. 

 (…) 

Đế-Nghi truyền ngôi cho Đế-Lai cai trị phương Bắc ; nhân khi thiên-hạ vô-sự, sực nhớ 
đến chuyện ông nội là Đế-Minh nam-tuần gặp được tiên-nữ. Đế-Lai bèn khiến Xi-Vưu 
tác-chủ quốc-sự mà nam-tuần qua nước Xích-Quỉ, thấy Long-Quân đã về Thủy-phủ, 
trong nước không vua, mới lưu ái thê là Âu-Cơ cùng với bộ-chúng thị-thiếp ở lại hành-
tại. Đế-Lai chu-lưu khắp thiên hạ, trải xem tất cả hình-thế, trông thấy kỳ-hoa dị-thảo, 
trân-cầm dị-thú, tê-tượng, đồi-mồi, kim-ngân, châu-ngọc, hồ-tiêu, nhũ-hương, trầm-
đàn, các loại sơn-hào hải-vị không thứ nào là không có; khí-hậu bốn mùa lại không 
nóng không lạnh, Đế-Lai ái-mộ quá, quên cả ngày về. 

 (…) 

Lạc-Long-Quân bỗng nhiên lại về, thấy nàng Âu-Cơ ở một mình, dung-mạo đẹp lạ-
lùng, yêu quá, mới hóa ra một chàng nhi-lang phong-tư mỹ-lệ, tả-hữu thị-tùng đông-
đảo, tiếng đàn ca vang đến hành-tại. Âu-Cơ trông thấy mà lòng cũng ưng theo; Long-
Quân bèn rước nàng về núi Long-Trang. 

(…) 

Âu-Cơ ở với Lạc-Long-Quân giáp một năm, sinh ra bọc trứng, cho là điềm không hay 
nên đem bỏ ra ngoài đồng nội; hơn bảy ngày, trong bọc nở ra một trăm trứng, mỗi trứng 
là một con trai; nàng đem về nuôi-nấng, không phải cho ăn, cho bú mà tự-nhiên trường-
đại, trí-dũng song-toàn, ai cũng úy-phục, bảo nhau đó là những anh em phi-thường. 

 
Qua đoạn văn trích dẫn, chúng ta có được một trực giác về ý nghĩa nhân tính của Bách Nam, 

những con người nguyên thủy được tạo dựng trong ánh sáng của chân lý : Bách Nam sinh ra 
từ 100 trứng, là hoa trái của tương giao giữa Lạc Long Quân và Âu Cơ (Trời và Người). 
Bách Nam vượt lên trên muôn sinh vật của vũ trụ (linh ưu vạn vật) : không phải cho ăn, cho bú 
mà tự-nhiên trường-đại, trí-dũng song-toàn, ai cũng úy-phục, bảo nhau đó là những anh em phi-
thường. 

Nam đối nghịch với với Bắc. Đối với người ở vùng bắc bán cầu như chúng ta, Nam tượng 
trưng vùng đất có mặt trời ban sự sống và ánh sáng. Bắc tượng trưng cho bóng tối và cõi chết 
(nơi cư ngụ của Đế Lai, kẻ thù của Lạc Long Quân).  
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Phương Nam là nước Xích Quỉ, là cộng đồng của giống thần thiêng : từ hán-việt Xích có 
nghĩa là hơi ấm của mặt trời; từ Quỉ không phải là quỉ ma (satan, diable) như ta hiểu ngày nay, 
nhưng là giống thần thiêng (có thể dịch qua pháp ngữ là esprit) 

Phương Nam là quê của Sùng Lãm ((Sùng là cao trọng đáng tôn kính bên trong, Lãm là 
đẹp đẽ xuất hiện ra bên ngoài), của Lạc-Long-Quân (Lạc: gợi lên hạnh phúc viên mãn (= Mỹ),  
Long :  nguồn gốc thần thánh (= Chân), Quân :  điều hành công minh, xử lý tốt lành cuộc sống (= 
Thiện).  

Nơi phương Nam, Âu Cơ (Âu là nhớ nhung Ai; Cơ là lo toan việc nầy việc kia; Âu Cơ 
tượng trưng cho hiện sinh con người) là con người trước đây từng bị Đế Lai (tượng trưng cho 
chấp ngã, dục vọng của quyền lực cá nhân, ham mê của cải vật chất...) khống chế, nay được 
Lạc Long Quân (tượng trưng cho chiều kích Trời hay Thần, hoặc là Chân Thiện Mỹ) đưa vào 
cùng chung sống nơi quê hương Thần Thánh (Long Trang)… 

Nơi phương Nam, con người được khai sinh bởi mối tương giao giữa Âu-Cơ và Lạc-
Long-Quân ; từ mối tương giao nguyên thủy và nền tảng đó con người nối kết với con người 
trong mối tình huynh đệ. 

Qua những hình ảnh tượng trưng dồn dập nói đến lý lịch thần thiêng của con người, Nam 
trong hai chữ Bách Nam ở câu kết của bản văn là nói đến chiều kích LINH THIÊNG của nhân 
tính ban cho mọi người, không loại trừ một ai. 

 
(Ở doạn văn nầy cũng như ở phần sau (trừ câu kết), chữ VIỆT không minh nhiên viết ra 
thành văn. Nhưng trong ngôn ngữ hán-việt, VIỆT có nghĩa là vượt qua, vươn lên, đưa 
lên cao ..., do đó, một khi Bách Nam là con người được Thần (Lạc Long Quân) nâng lên 
hàng linh thiêng, được giải thoát khỏi bóng tối và sự chết (giải thoát khỏi gông cùm của 
Đế Lai) thì Bách Nam ấy cũng hàm ngụ là  Bách Việt.)  
 

c/ Chữ Việt trong bản văn cuốn Lĩnh Nam Chích Quái 
 

Nếu con người từ nguyên thủy [từ lý lịch căn nguyên=  nhân chi sơ = con người ở vườn 
địa đàng (x. Sách Sáng Thế của Do-thái giáo và Kitô giáo)] là Bách Nam, thì thực tại hay hiện 
sinh con người là một thân thế tranh tối tranh sáng. Một mặt vì Thần (Lạc Long Quân) mà con 
người phải nối kết luôn ẩn mặt, luôn là KẺ KHÁC (không ai thấy Thần, Thần vô phương), mặt 
khác con người mang gánh nặng kinh hoàng của tự do và luôn bị bóng tối và sự chết (Đế Lai, 
phương Bắc) kềm hãm. 

 
Bản văn viết : 

Long-Quân ở lâu dưới Thủy-phủ; mẹ con ở một mình, nhớ về Bắc-quốc liền đi lên biên-
cảnh; Hoàng-Đế nghe tin lấy làm sợ mới phân-binh trấn-ngự quan-tái; mẹ con không 
về Bắc được, đêm ngày gọi Long-Quân: 

- Bố ở phương nào làm cho mẹ con ta thương nhớ.  

Long-Quân hốt-nhiên lại đến, gặp hai mẹ con ở Tương-Dạ; Âu-Cơ nói : 

- Thiếp vốn người Bắc, cùng ở một nơi với quân, sinh được một trăm trai mà không có 
gì cúc-dưỡng, xin cùng theo nhau chớ nên xa bỏ, khiến cho ta là người không chồng 
không vợ, một mình vò-võ. 

Long-Quân bảo : 

- Ta là loài rồng, sinh-trưởng ở thủy-tộc; nàng là giống tiên, người ở trên đất, vốn chẳng 
như nhau, tuy rằng khí âm-dương hợp lại mà có con nhưng phương-viên bất-đồng, 
thủy-hỏa tương-khắc, khó mà ở cùng nhau trường-cửu. Bây giờ phải ly-biệt, ta đem 
năm mươi trai về Thủy-phủ phân-trị các xứ, năm mươi trai theo nàng ở trên đất, chia 
nước mà cai-trị, dù lên núi xuống nước nhưng có việc thì cùng nghe, không được bỏ 
nhau. 
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Thủy-phủ ở đây là hình ảnh của cảnh vực bên kia bờ, là chiều kích siêu nhiên vượt lên trên 

thời gian không gian làm khung cho sự hiểu biết của con người. Khi nói Long-Quân ở lâu dưới 
Thủy-phủ có nghĩa là nói đến Thần vô phương, Thần Linh vượt lên trên trật tự mà sức con người 
có thể đo lường, khai phá. Nói cánh khác, con người thực tế trước mắt (hiện sinh), tuy mang ấn 
tích thần thánh trong mình, nhưng đang bị ràng buộc bởi thân phận đang gặp nguy cơ : chiều 
kích linh thiêng, mở ra với AI KHÁC thì ẩn kín, tưởng như xa vời (mẹ con ở một mình), trong lúc 
dục vọng chỉ tìm mình, chỉ biết mình và tham lam vật nầy vật khác  (nhớ về Bắc-quốc) thì rình 
rập không ngơi.  

Nếu ở phần đầu, Bách Việt có nghĩa là con người được Kẻ Khác ban phần linh thiêng vượt 
lên trên mọi sinh vật trong trời đất, hoặc con người được Thần nâng lên hàng thần thánh, thì về 
phần mình, trong thực tại làm người của bất cứ ai, phận vụ hoàn thành nhân tính của mỗi người 
(hoặc NGHĨA làm con người) lại là luôn nhớ Long-Quân và thân thế nguyên sơ của mình ở 
phương Nam. Nỗi nhớ nầy là ấn tích nguyên sơ, là Đại Ký Ức (ở bên trên mọi ký ức bình thường) 
làm nên nguồn suối sâu kín trong tâm con người . Nỗi nhớ ấy  là Nền Cao Cả ở trong Tâm (Hoàng 
Đế) vừa có sức can ngăn con người không cho nó rơi vào sự ác (phương Bắc, Đế Lai), vừa nhắc 
con người nhớ Lạc-Long- Quân nơi phương Nam ẩn kín.  

Đi vào Đại Ký Ưc để vượt lên thân phận bị trói buộc bởi phương Bắc, bởi Đế Lai (vốn là 
chính dục vọng chấp ngã, chỉ biết mình, phe mình, có nhiều vật cho mình) để tìm về  Thủy- tổ 
phương Nam, nơi con người được nâng lên địa vị thần linh, được mở ra với Ai Khác và nối kết 
với kẻ khác, nhìn nhận và yêu thương mọi người (không phân biệt chủng tộc, ngôn ngữ, nam nữ, 
trẻ già .... ) trong tương giao huynh đệ cùng chung mẹ Âu Cơ, cùng được khai sinh do tình yêu 
không điều kiện đến từ Cha Lạc Long Quân. 

Như thế, nghĩa làm người là chiến đấu vượt lên tăm tối sự ác để đi về ánh sáng của yêu 
thương và chân lý; nói cánh khác con người trong thực tại hiện sinh đúng nghĩa là BáchViệt. 

Một khi ánh sáng và nguồn suối khai nguyên con người là phương Nam, một khi con người 
ban sơ, nguyên thủy là Bách Nam (người sinh ra và cư ngư ở phương Nam nầy), thì Bách Việt 
(con người tại thế đang vươn mình tìm về nguồn ánh sáng khai nguyên) phải nhận ra Bách Nam 
chính là thủy tổ của mình. 

Bách-Nam là thủy-tổ của Bách-Việt vậy. 

Khi cảm ứng được nghĩa làm người như thế, con người nhận ra mình thuộc một giống tộc 
Lớn, Cao cả  (Hồng), ôm trọn được mọi người (Bàng) : con người đó  thuộc họ Hồng Bàng. 

Theo Vũ Quỳnh, nghĩa của hai từ Nam và Việt như thế đã được tổ tiên  cảm nhận từ nơi 
thâm cung tấm lòng của mỗi người  (không cần phải chạm vào đá, khắc vào ván mà rõ-ràng ở 
lòng người = Đạo Tâm) và phải được chuyển đạt cho con cháu.  

Xuyên qua huyền thoại họ Hồng Bàng, con cháu nên tiếp nhận nghĩa nầy như Văn Hiến 
hay Cương Thường dẫn lối cho cuộc sống :  

Ông già, con trẻ thảy đều thông-suốt, đem lòng ái-mộ, khuyên răn nhau, thời việc có 
hệ ở cương-thường, quan ở phong-tục, há có phải ít bổ-ích đâu ? 

 
2- Định hướng sinh hoạt văn hóa trong bối cảnh của lịch sử dân tộc Việt Nam  
 

Trước phát biểu về định hướng cho sinh hoạt văn hóa, tôi xin dừng lại một chút để nói đến 
tiền kiến tiêu cực về nội dung cụm từ thường được nhắc đi nhắc lại trong thời gian gần đây, đó 
là « văn hóa dân tộc VN». Tôi gọi là tiền kiến vì nhiều người nêu lên nội dung nầy làm như văn 
hóa dân tộc VN chỉ là một thực thể thuần khiết, lý tưởng, bất biến, có từ muôn đời, ở bên ngoài 
thời gian và không gian.  

Kỳ thực «văn hóa dân tộc VN» có một cấu trúc gồm hai phần gắn liền với nhau.  
Một mặt nó xây dựng trên nền tảng bất biến là Chân Thiện Mỹ (qua hình ảnh Lạc Long 

Quân) làm nên cấu trúc căn nguyên của nhân tính vốn không do lịch sử và bàn tay con người 
làm ra và quyết định; chính nền tảng đó là hồn sống, là cương thường (như Vũ Quỳnh đã nhắc 
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đến trong lời tựa cuốn Lĩnh Nam Chích Quái) cho sinh hoạt của bất cứ cộng đồng nào cộng đồng 
nào của nhân loại, trong đó cộng đồng dân tộc VN. Chính vì xác tín được cương thường chung 
của toàn nhân loại (một nhân tính chung cho mọi người bất cứ ở đâu và bất cứ thời đại nào, 
trong bất cứ hoàn cảnh nào) mà mỗi nền văn hóa, trong đó có «văn hóa dân tộc VN», không 
những biện minh cho TÍNH văn hóa của mình, mà còn có thể nhìn nhận, tiếp thu, trao đổi, hội 
nhập giá trị của các nền văn hóa của nhân loại.  

Nhưng mặt khác, cũng như bất kỳ một nền văn hóa nào, «văn hóa dân tộc VN» phải được 
khai sinh và còn phải được triển nở, trước hết qua lịch sử của cộng đồng với những tài năng, 
sáng kiến và công trình cá biệt, tiếp đến là qua những dòng trao đổi, hội nhập sinh động và liên 
tục với các nền văn hóa khác.  

Như vậy, nói theo ngôn ngữ kinh điển, chính hai yếu bất khả phân ly - phần thể (nền tảng 
nhân tính chung) và phần dụng (sinh hoạt cộng đồng xuyên qua lịch sử) - làm nên căn tính của 
một nền văn hóa.  

Nhưng cần lưu ý rằng lịch sử thì luôn sinh động và đang và sẽ diễn tiến. Do đó khó mà nói 
rằng một vài tập tục hay hình thức biểu lộ nào đó trong một thời kỳ quá khứ nhất định lại là khuôn 
vàng thước ngọc cho văn hóa dân tộc. Trong « văn hóa dân tộc VN » có thể có những sinh hoạt 
thời trống đồng, thời cha ông mang khăn đóng áo dài…nhưng những hình thức đó không thiết 
định được bản sắc cho toàn bộ văn hóa dân tộc VN. 

[Trong một kỳ Đại Học Hè Hải Ngoại dành cho chuyên viên và sinh viên trong thập niên 
90, do Trung Tâm Nguyễn-Trường-Tộ tổ chức, khi nói đến phương cách biểu lộ « văn 
hóa dân tộc VN », nhiều thành viên tham dự nhắc đến lối y phục khăn đóng áo dài. 
Một giáo sư nói đùa một cách ý nhị: Tại sao không đề nghị lối y phục mang khố vào 
thời « HùngVương » ! Không phải làm như thế sẽ vừa xa xưa vừa chưa pha chế với 
Tây Tàu hay sao ? 
 Đây, tuy chỉ là câu nói quá đáng, trên một bình diện nào đó, nhưng giúp người nghe 
ý thức được căn tính thật sự của « văn hóa dân tộc VN », vốn vượt lên bên trên và bên 
ngoài những biểu lộ giới hạn như thế.] 

 
 Để dẫn chứng về việc định nghĩa cấu trúc văn hóa nói chung của một cộng đồng nào bất 

kỳ (trong đó có cộng đồng người Việt chúng ta) mà tôi đã sơ phác như trên, tôi xin đưa ra ba 
đoạn văn của các tác giả VN đã mặc nhiên đề cập đến văn hóa, những tác giả mà cộng đồng 
người Việt chúng ta xem là đáng tin cậy trong lãnh vực nầy :  
 

- Bản văn Họ Hồng Bàng trong Lĩnh Nam Chích Quái  của Vũ Quỳnh (thế kỷ 15-16) ; 
- Truyện Kiều của Nguyễn Du ; 
- Phàm lệ cuốn Khổng Học Đăng của Phan Bội Châu (thế kỷ 20).  

 

• Bản văn Truyện Họ Hồng Bàng của Lĩnh Nam Chích Quái được chia làm hai phần : Phần 
thể và phần dụng.  

 
Phần thể ở phần đầu, được viết xuyên qua những hình ảnh của huyền thoại, nhằm gợi lên 

những cấu trúc siêu nhiên ghi sâu trong lòng người, vượt thời gian, không gian, làm nền cho 
nhân tính. Vũ Quỳnh gọi tên phần thể nầy là CƯƠNG THƯỜNG ; trong bài tựa cuốn Lĩnh Nam 
Chích Quái, tác giả viết : 

Than-ôi! Lĩnh-Nam có nhiều kỳ-trọng, các truyện làm ra không cần phải chạm vào đá, 
khắc vào ván mà rõ-ràng ở lòng ngýời, bia truyền ở miệng người, ông già, con trẻ 
thảy đều thông-suốt, đem lòng ái-mộ, khuyên răn nhau, thời việc có hệ ở cương-
thường, quan ở phong-tục, há có phải ít bổ-ích đâu?  

 
Phần thứ hai là phần dụng với những tên gọi có nét lịch sử và địa lý nhất định, những phong 

tục tập quán cá biệt của một cộng đồng dân tộc.  
Văn hóa được mặc nhiên định nghĩa như là một sự nối kết bất phân ly giữa thể và dụng, 

trời và đất : 
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Bây giờ phải ly-biệt, ta đem năm mươi trai về Thủy-phủ phân-trị các xứ, năm mươi trai 
theo nàng ở trên đất, chia nước mà cai-trị, dù lên núi xuống nước nhưng có việc thì 
cùng nghe, không được bỏ nhau. (Trích Truyện Họ Hồng Bàng của Lĩnh Nam Chích 
Quái) 
 

Cũng nơi bản văn nầy, bản văn mà tôi đánh giá như là một « Sách Sáng Thế » của văn hóa 
VN, chúng ta chứng kiến trước hết trực giác của tổ tiên về nền tảng về nhân tính, tiếp đó là tài 
năng sáng tác độc đáo về mặt văn chương với những cảm xúc tâm lý, những hình ảnh liên hệ 
đến khung cảnh địa lý, sinh hoạt kinh tế xã hội… . Nhưng bên cạnh đó, bản văn có vô số những 
hình ảnh, điển tích của hai nền văn hóa lớn trong vùng (văn hóa Ấn Độ và văn hóa Trung Hoa). 
Một cách mặc nhiên, tác giả Vũ Quỳnh cho rằng việc « hội nhập » nầy không phi bác bất cứ điểm 
nào về bản sắc « văn hóa dân tộc VN » của bản văn, trái lại nó phản ảnh tinh thần vô chấp và 
khai phóng của nền văn hóa chúng ta. Thực vậy, Trong truyện Bạch Trĩ của cùng cuốn sách nầy6, 
Vũ Quỳnh ghi lại cuộc đối thoại có tính cách huyền thoại và tượng trưng giữa Chu Công (là vị 
thầy của Khổng Tử) với sứ giả nước ta, để biện minh cho giá trị « văn hóa dân tộc VN » của cuốn 
Lĩnh Nam Chích Quái : 

Chu-Công hỏi : 
- Vì sao mà đến đây ? 
Sứ-giả thưa : 
- Trời không gió lớn mưa dầm, biển không nổi sóng nay đã ba năm, ngỡ là Trung-quốc 

có thánh-nhân nên mới sang đây. (Trích Truyện Bạch Trĩ của Lĩnh Nam Chích Quái) 
 

Thánh nhân, con người đặc biệt đó là người chu toàn nghĩa làm người vốn vượt biên giới 
chủng tộc, lịch sử…  

Đến gặp gỡ thánh nhân ở phương bắc, phương đông hay phương tây…, thánh nhân thời 
xưa hay thời bây giờ…học hỏi, hội nhập và thực thi các giá trị cao cả làm cho con người thành 
thánh, đó không phải là nhìn nhận niềm tin vào nền tảng cao siêu và bất biến của nhân tính của 
bất cứ ai là người hay sao? Đó không phải là xác tín mối tương giao nhân loại và tinh thần liên 
đới, đồng trách nhiệm cùng nhau hoàn thành nhân tính hay sao ? Đó không phải là thực thi đạo 
lý căn nguyên « tứ hải giai huynh đệ, trăm con trên trái đất nầy cùng sinh ra từ một bào thai 
chung » hay sao ? 

 

• Nguyễn Du7 là một nhà văn hóa dân tộc, khi truyện Kiều của thi hào đã dấy lên nơi tâm thức 
của người Việt qua nhiều thế hệ một nguồn cảm hứng thi ca8. Nhưng phải chăng truyện Kiều ấy 
được tiếp nhận là một gia sản văn hóa dân tộc chỉ vì nó phản ảnh tài làm thơ mô tả sâu sắc cảnh 
tình cảm nam nữ lứa đôi, hoặc tài viết truyện ghi lại đầy đủ nhưng sinh hoạt kinh tế, xã hội của 
cộng đồng người Việt vào đầu thế kỷ 19 ? Hoặc phải chăng vì truyện Kiều của Nguyễn Du chỉ là 
một bản phỏng dịch từ một truyện Tàu qua tiếng Việt9 mà nay cần xét lại giá trị văn hóa và bản 
sắc dân tộc của bản văn ? Cách nầy hay cách khác, không thiếu những nhà phê bình văn học 
đã đánh giá truyện Kiều của Nguyễn Du xuyên qua những chuẩn mực đại loại như thế.  

 
6 Xem Nguyễn Đăng Trúc, Văn Hiến, nền tảng của minh triết, Định Hướng xb, Reichstett, 1997, Chương VIII : Tinh thần kiểm 

thảo vô chấp và tinh thần khai phóng của minh triết. 

7 Xin đọc Nguyễn Đăng Trúc, Kiều của NGUYỄN DU (1766-1820), một gia sản văn hóa nhân loại, Tập San Định Hướng. 

8 Về cảm hứng thi ca, Socrate đã mô tả như sau: « Không phải do tài năng nào của mình mà các thi sĩ làm thơ, nhưng là do cảm 

hứng từ một quyền năng của Thần. Vì nếu dựa vào một tài năng trình bày lưu loát như người ta thường làm được trong các bộ 

môn nào đó, thì phải chăng thi ca cũng chỉ là một bộ môn nào bất kỳ hay sao! Bởi vậy, Thần đã xóa hết tài năng lý trí con người 

để dùng họ làm thi sĩ, cho họ nhập Thần và trở nên những tiên tri của Trời. Nhờ thế khi nghe lời thơ của các thi sĩ, thì chúng ta 

hiểu được rằng không phải do chính tài năng họ mà họ có được những giá trị cao cả, bởi lẽ lúc ấy họ đã bị tước hết tài trí của 

mình rồi; nhưng chính Thần nói, Thần chuyển lời của Thần đến với chúng ta qua trung gian các thi sĩ ! » (PLATON, Ion. 534 

c-d;  534 e..). 

9 Xem DƯƠNG Quảng Hàm, Việt Nam Văn học sử yếu, tr. 378: "Khi ta so sánh nguyên văn quyển Kim Vân Kiều truyện nầy 

(do tác giả hiệu là Thanh tâm tài nhân) với nguyên văn truyện Kiều của Nguyễn Du thì ta thấy rằng đại cương tình tiết hai quyển 

giống nhau: các việc chính, các vai nói đến trong truyện Kiều đều có cả trong cuốn tiểu thuyết Tàu". 
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Nhưng bên trên và bên ngoài những khen chê của các trào lưu văn học, đặc biệt trong thế 
kỷ 20 và những năm tháng gần đây, lời thơ của truyện Kiều luôn là nguồn cảm hứng của bất cứ 
tầng lớp nào trong cộng đồng người Việt : là lời ru con, là châm ngôn trong câu truyện hằng ngày, 
cũng là dấu tích lời thần thánh để bói toán, hoặc là lời diễn đạt minh triết… Như thế, sự kiện cộng 
đồng người Việt tiếp nhận truyện Kiều của Nguyễn Du như là một gia sản văn hóa không phải vì, 
xuyên qua bản văn ấy, cộng đồng người Việt tiếp cận được Đại Ký Ức của dân tộc mình, luôn 
nhớ cương thường làm nên cuôc sống văn hóa của mình và cố gắng áp dụng vào bất cứ sinh 
hoạt nào của mình hay sao? Không phải Kiều của Nguyễn Du cũng như Âu Cơ của Vũ Quỳnh 
đã cưu mang được Đại Ký Ức của dân tộc, đã trực giác được nghĩa của cuộc sống làm người 
(trăm năm trong cõi người ta), vừa bị trói buộc của Tài (kiếp hồng nhan = nghiệp phải bị ràng 
buộc với Đế Lai qua hình ảnh Sở Khanh, Thúc Sinh, Từ Hải), vừa ấp ủ hy vọng cứu độ của Mệnh 
(lắng nghe lời Đạm Tiên, gắn bó với Giác Duyên = tương giao gắn bó với Lạc Long Quân, hoặc 
đêm ngày NHỚ Long Quân) hay sao ? Không phải chính vì trực giác và diễn tả được nghĩa 
của nhân tính của mọi người trong mọi thời đại như thế mà nhà văn hóa của dân tộc Việt 
Nam Nguyễn Du cũng được các dân tộc khác trên thế giới chân nhận là nhà văn hóa, là người 
hiền của nhân loại hay sao10 ? 

 

• Trong phàm lệ giới thiệu về cuốn Khổng Học Đăng, Sào Nam Phan Bội Châu viết :   
"Cái danh từ học cũ chẳng phải là cái đồ để đánh cắp áo mũ cân đai đâu? Cái danh 
từ học mới chẳng phải là cái mồi để hốt gạt mề đay kim-khánh đâu...! 

Hễ ai đọc bản sách nầy, trước phải lập định một cái chí khí tự nhiên rằng: "Ta là Khổng 
Tử, ta là Mạnh Tử, ta là Bá Lạp Đồ (Platon), ta là Khang Đức (Emmanuel Kant), chẳng 
qua đời tuy có xưa nay, đất tuy có đông tây, mà tâm lý in như nhau, thánh hiền tức là 
ta, ta tức là thánh hiền; ta chỉ là người hậu tiến của cổ nhân mà thôi. Có chí khí ấy thời 
đọc quyển sách nầy mới thích. 
Nếu ai chưa đọc sách nầy mà trước đã có một ý kiến sẵn: định làm nô lệ cho người đời 
xưa, hay định làm nô lệ cho người đời nay thời xin chớ đọc. 
(… ) 
Mục đích người làm bản sách nầy là cốt phù trì nhân đạo; nếu ai không để lòng vào 
nhân đạo thời xin chớ đọc"11. 
 

Cũng như Vũ Quỳnh và Nguyễn Du, Phan Bội Châu chân nhận nền tảng văn hóa là nhân 
đạo, là cương thường hay thể chung cho mọi người, mọi nơi mọi lúc ; nhưng nhân đạo đó được 
khai sinh, được diễn tả, được thực thi do những con người, những cộng đồng khác nhau trong 
những thời đại khác nhau; cũng vì thế nhìn bên ngoài (qua cách diễn tả và qua lịch sử) lại có 
những nền văn hóa khác nhau, những học cũ, học mới.  

Cũng như Vũ Quỳnh và Nguyễn Du, Phan Bội Châu cho rằng tinh hoa của văn hóa được 
cưu mang bởi hình ảnh của thánh hiền12 là di sản chung của nhân loại : thánh hiền tức là ta, ta 
tức là thánh hiền, vì đằng sau những học cũ, học mới của các vị là nhân đạo chung của mọi 
người trong đó có ta. 

Nhưng truyền thống dân tộc gắn liền nội dung của sinh hoạt văn hóa với thánh nhân, thánh 
hiền, đạo làm người đã hụt hơi kể từ những đổi thay của xã hội Việt Nam vào giữa tiền bán thế 
kỷ 20. Cuộc tranh cãi về học cũ - học mới như Phan-Bội-Châu đã nói đến, những nghiên cứu rất 
có giá trị về cổ học và nhân chủng học … của Trường Viễn Đông Bác Cổ, những trào lưu canh 
tân xã hội v.v., tất cả vốn là những sinh hoạt bên ngoài của văn hóa, đã bị đồng hóa là toàn bộ 
sinh hoạt văn hóa. Từ đó, TÍNH hay hồn của văn hóa như bị lãng quên. Trước hiện tượng đứt 

 
10 Xem Karl JASPERS, Les grands philosophes, tome 1, trad. C. Floquet et autres, Plon, Paris, 1989, tr. 36 : Vĩ nhân không chỉ 

là người nắm bắt thời đại bằng tư duy của mình, mà còn giúp con người nơi cõi nầy đụng chạm đến vô tận. Vì thế tự căn nét 

siêu việt trong tác phẩm và nơi cuộc sống người ấy cống hiến một tấm gương soi dẫn mọi thời đại, mỗi một người trong toàn 

thể nhân loại.     

11  Sào Nam PHAN Bội Châu, Khổng Học Đăng, Khai Trí, Sàigòn xb, 1973, Phàm Lệ (1929).  

12 VŨ Quỳnh gọi là thánh nhân, Nguyễn Du diễn tả qua hình ảnh Kiều đã chết nghiệp hay kiếp hồng nhan bị khống chế bởi Tài 

để trở thành Kiều được Giác Duyên (Tâm) cứu thoát đúng với Mệnh của mình. 
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đoạn đó của truyền thống văn hóa dân tộc, Phan-Bội-Châu đã mạnh mẽ lên tiếng cảnh giác như 
ta đọc thấy trong mấy hàng trích từ Phàm Lệ cuốn Khổng Học Đăng ; tác giả Lê-Văn-Siêu trong 
cuốn  Việt Nam Văn Minh Sử Cương  còn nói rõ hơn : “chỉ lưu ý tới phần xác của nó lắm khi khô 
khan và trơ trẽn”13. Trong một bối cảnh như thế, cuốn Việt Nam Văn Hóa Sử Cương của Đào-
Duy-Anh được cho xuất bản. Ngay chương đầu, tác giả đi ngay vào định nghĩa thế nào là văn 
hóa. Tôi nhắc đến cuốn sách nầy và định nghĩa nầy về văn hóa vì các tác giả nghiên cứu sinh 
hoạt văn học Việt Nam từ gần một thế kỷ qua thường trích dẫn chúng như một tài liệu cổ điển có 
giá trị đối chiếu. 

Cuốn sách xuất bản sau cuốn Khổng Học Đăng của Phan-Bội-Châu chưa đến mười năm, 
nhưng nội dung định nghĩa văn hóa của đôi đường hoàn toàn cách biệt.  

Theo Đào-Duy-Anh: 
 

Người ta cho rằng văn hóa chỉ là những học thuật tư tưởng của loài người, nhân thế mà 
xem văn hóa có tính chất cao thượng đặc biệt. Thực ra không phải như vậy. Học thuật tư 
tưởng cố nhiên là ở trong phạm vi của văn hóa nhưng phàm sự sinh hoạt về kinh tế, về 
chính trị, về xã hội cùng hết thảy các phong tục tập quán tầm thường lại không phải là ở 
trong phạm vi văn hóa hay sao? Hai tiếng văn hóa chẳng qua là chỉ chung tất cả các 
phương diện sinh hoạt của loài người cho nên ta có thể nói rằng : Văn hóa tức là sinh 
hoạt. 
Văn hóa đã tức là sinh hoạt thì không kể là dân tộc văn minh hay dã man đều có văn hóa 
riêng của mình, chỉ khác nhau về trình độ cao thấp mà  thôi. Ví dụ văn hóa của các dân 
tộc Âu Mỹ thì cao, mà văn hóa của các dân tộc mọi rợ Phi châu, Úc châu cùng các giống 
người Mường, Mán Mọi ở nước ta thì thấp. 
Vì lẽ gì văn hóa của các dân tộc khác nhau như thế? Vì rằng các sinh hoạt của các dân 
tộc không giống nhau. Chính vì những điều kiện tự nhiên về địa lý khiến mỗi dân tộc 
sinh hoạt ở trên cơ sở kinh tế khác nhau, cho nên cách sinh hoạt cũng thành khác 
nhau vậy. Bởi thế muốn nghiên cứu văn hóa của một dân tộc, trước hết phải xét 
xem dân tộc ấy sinh trưởng ở trong những điều kiện địa lý thế nào. 
Các điều kiện địa lý có ảnh hưởng lớn đối với cách sinh hoạt của người ta, song 
người là giống hoạt động cho nên trở lại cũng có thể dùng sức mình mà xử trí và 
biến chuyển những điều kiện ấy cho thích với những điều cần thiết của mình. Cách 
sinh hoạt vì thế mà  cũng biến chuyển và khiến văn hóa cũng biến chuyển theo (...)14 

 
Trước hết Đào-Duy-Anh có công khi phân biệt một hình thái sinh hoạt văn hóa là học thuật 

tư tưởng với nội dung văn hóa nói chung. Trong quan điểm hời hợt của quần chúng, nhất là vào 
một thời có tranh cãi về  học cũ- học mới để có thêm kiến thức làm việc nầy việc nọ, nhất là để 
làm quan, làm giàu như Phan-Bội-Châu từng nêu lên, thì việc phân biệt như thế rất có giá trị.  

Nhưng theo truyền thống văn hóa của cộng đồng người Việt mà Vũ Quỳnh, Nguyễn Du, 
Phan Bội Châu trước đó phản ảnh, một truyền thống chân nhận thánh nhân, thánh hiền là nguyên 
tượng của văn hóa, thì đâu có hiện tượng xếp văn hóa trong khuôn khổ giới hạn của học thuật 
tư tưởng. Không phải Vũ Quỳnh15 từng định nghĩa văn hiến là cương thường phát xuất từ tâm 
con người làm giềng mối cho bất cứ sinh hoạt nào của cuộc sống con người hay sao ? Trong 
tâm thức người Việt Nam, ngữ nghĩa của từ thánh nhân, thánh hiền không nhằm nói đến người 
có nhiều kiến thức, những người lập thuyết hay biện luận giỏi, nhưng gợi lên hình ảnh người tuân 
thủ đạo làm người trong bất cứ sinh hoạt nào của mình.  

Như thế các bậc tiền bối và Đào-Duy-Anh đều có chung quan điểm không cho rằng văn hóa 
chỉ là học thuật được hiểu là các lý thuyết, các loại kiến thức và kỹ năng... mà là toàn bộ sinh 
hoạt của con người.  

 
13 LÊ Văn Siêu, Việt Nam Văn Minh Sử Cương, Nhóm Khởi Hành, Đức Quốc, tái bản 1990, tr. 23. 

14 ĐÀO Duy Anh, Việt Nam Văn Hóa Sử Cương, xb Quan Hải Tùng Thư, Huế, 1938, tr.13. 

15 Xem lại Lời tựa cuốn Lĩnh Nam Chích Quái trích ở phần trên. 
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Nhưng trong phần tiếp của đoạn văn nhằm giải minh đâu là nền, là thể làm cho sinh hoạt 
con người mang TÍNH văn hóa, và do đâu có sự khác biệt của các nền văn hóa, thì rõ ràng quan 
điểm của Đào-Duy-Anh đã tự tách ra khỏi truyền thống dân tộc và tâm thức sâu kín của người 
Việt mà văn học bình dân cũng như các tác phẩm văn chương của các hiền nhân tiền bối phản 
ảnh. Mẫu người văn hóa của Đào-Duy-Anh không còn là thánh nhân, hiền nhân, người tuân giữ 
Đạo Làm Người (= nhân đạo) qua mối tương giao “linh ư vạn vật” mà mối tình Âu-Cơ và Lạc-
Long-Quân gợi lên và qua mối tương giao huynh đệ “trăm con cùng chung một bào thai”;  mẫu 
người văn hóa mới không còn là kẻ “trọng nghĩa khinh tài”, cũng không còn là người chiến sĩ của 
cuộc chiến giữa Tài và Mệnh, giữa Tài và Tâm, nhưng là con người kinh tế đấu tranh với thiên 
nhiên địa lý để kiếm ăn và đấu tranh kinh tế với đồng loại để sống còn. Con người văn hóa và 
các nền văn hóa nay được định chuẩn qua cuộc chiến chế ngự thiên nhiên và tranh chấp giữa 
người với người về kinh tế. Họ sẽ được xếp loại cao thấp qua kết quả thành công hay thất bại 
theo thước đo mà các thánh hiền Trung Hoa và Hy Lạp gọi là Đạc Điền (= Đo đất) hoặc 
Géométrie, còn văn hóa truyền thống Việt Nam gọi là tương quan Âu-Cơ và Đế Lai (= con người 
thuần kinh tế đi tìm, chiếm giữ và hưởng thụ của cải riêng cho mình). Với thước đo văn hóa dựa 
trên việc chinh phục và khai thác thiên nhiên (địa lý) như thế, Đào-Duy-Anh đã đánh giá văn hóa 
của các dân tộc Âu Mỹ thì cao, mà văn hóa của các dân tộc mọi rợ Phi châu, Úc châu cùng các 
giống người Mường, Mán Mọi ở nước ta thì thấp. 

 
(Không biết có phải vì cuốn sách của Đào-Duy-Anh là một trong những cuốn sách đầu tiên 
trong văn học Việt Nam (?) minh nhiên nêu lên hai chữ văn hóa và được trình bày có hệ 
thống, hoặc còn do nhiều lý do khác nữa, mà nhiều sách nghiên cứu văn hóa về sau thường 
nêu định nghĩa từ cuốn sách nầy như một tiền đề mặc nhiên. Và sự kiện đó không phải là 
chuyện đương nhiên của giới nghiên cứu văn hóa chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa duy vật, 
duy vật biện chứng... nhưng điều đáng ngạc nhiên là ngay cả những người không cùng 
quan điểm nếu không nói là phi bác chủ nghĩa nầy thì cũng trích dẫn Đào-Duy-Anh như một 
đề nghị tích cực.) 

 
Phải chăng việc bứng gốc căn tính của văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam nằm 

trong một bối cảnh lịch sử xã hội quá đặc biệt vào tiền bán thế kỷ 20 ? Trong cách nhìn sinh hoạt 
văn hóa thuần túy dự trên bối cảnh xã hội, kinh tế, chính trị ... mà Đào-Duy-Anh đã gợi lên một 
cách khá đầy đủ, có thể đưa ra giả thuyết rằng sự rút lui của căn tính của văn hóa truyền thống 
của dân tộc Việt Nam, trước hết là do chính hoàn cảnh lịch sử xã hội riêng của cộng đồng Việt 
Nam lúc bấy giờ. Khi phải chung đụng với một cường quốc thực dân Tây phương vốn tự tôn vinh 
họ là một dân tộc có văn hóa cao, tâm thức và sinh hoạt văn hóa của người dân mình, đặc biệt 
là giới có trách nhiệm, vì tư ái dân tộc, đã có những phản ứng hoặc tự tôn hoặc tự ti để rồi chủ 
trương bảo thủ lối cũ của cha ông hay canh tân theo nếp sinh hoạt Tây phương; điều mà Phan-
Bội-Châu gọi là học cũ và học mới. Tiếp đó cũng phải lưu ý thêm về ảnh hưởng của trào lưu của 
Thời Đại Tân Kỳ (Les Temps Modernes) khai sinh và phát triển trong xã hội Tây phương vào hậu 
thế kỷ 19 và phổ biến trên thế giới vào tiền thế kỷ 20... Những nhà nghiên cứu có thể còn đưa ra 
nhiều dữ kiện khác nữa để dẫn chứng và biện minh cho sự đổi thay nầy. Nhưng tất cả những 
nghiên cứu đó đều đặt nền tảng trên một tiền kiến về căn tính của văn hóa đại loại như Đào-Duy-
Anh đã diễn tả. Nói cách khác, nếu dùng lối nói của Phan-Bội-Châu thì những nghiên cứu, những 
tranh luận liên quan đến sự đổi thay “cái học cũ, cái học mới” vốn đã quên lãng căn tính của văn 
hóa, căn tính được Phan tiên sinh gọi là nhân đạo.  

Theo Phan tiên sinh, sự đổi thay nầy không phải là một đổi thay về hình thái, về phương 
cách biểu lộ hay phần dụng của nhân đạo tùy thuộc vào hoàn cảnh tâm lý, xã hội, địa lý 
chính trị... nhưng là sự lãng quên hay đúng hơn là đánh mất hồn hay căn tính của văn hóa, 
đó là nhân đạo.  

Vào thế kỷ 15 và 16, Vũ Quỳnh trong Lĩnh Nam Chích Quái  thì ví sự đổi thay nầy như việc 
Âu-Cơ quay lại với Đế Lai ở Phương Bắc và quên đi mối tương giao với Lạc Long Quân là cha 
của 100 người con nhân loại. Văn hóa lúc bấy giờ không còn là tương giao với Long Quân ẩn 
kín mà hiện thân là Âu-Cơ, người Mẹ nuôi dưỡng đàn con bằng sữa NHỚ của mình trong bất cứ 
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sinh hoạt nào của cuộc sống (xem phần hai của truyện Họ Hồng Bàng). Rõ nét hơn nữa, trong 
truyện Bạch Trĩ, qua lời đối đáp của sứ-giả của Hùng-Vương với Chu-Công, Vũ Quỳnh nhắc nhỡ 
rằng căn tính của văn hóa hay đạo làm người mà hình ảnh tượng trưng là thánh nhân vượt lên 
trên những hình thái bên ngoài của sinh hoạt xã hội, chính trị, kinh tế... :  

 
Thời Thành-Vương nhà Chu, Hùng-Vương sai sứ-thần đem qua dâng cho nhà Chu giống 
chim bạch-trĩ, nhưng ngôn-ngữ bất-thông. Chu-Công sai người dịch lại mới hiểu. Chu-Công 
hỏi rằng : Người Giao-Chỉ cắt tóc, vẽ hình, để đầu trần, ngón chân cong, là tại làm sao ? 
Sứ-giả thưa rằng : Cắt tóc để tiện vào rừng; vẽ mình để làm hình rồng, khi lặn lội dưới nước 
thì giao-long không dám phạm đến; chân cong để tiện trèo cây, cày dao, đốt lửa, gieo lúa; 
đầu trần để khử nóng bức, ăn cau trầu để trừ ô-uế và làm cho răng đen. 
Chu-Công hỏi : Vì sao mà đến đây ? 
Sứ-giả thưa : Trời không gió lớn mưa dầm, biển không nổi sóng nay đã ba năm, ngỡ là 
Trung-quốc có thánh-nhân nên mới sang đây. (Trích Truyện Bạch Trĩ của Lĩnh Nam Chích 
Quái) 
 
Nếu đọc lại Truyện Kiều của Nguyễn Du, thì văn hóa theo định nghĩa của Đào-Duy-Anh là 

Tài quên Tâm, là Kiều “đào hoa” sinh hoạt với Sở Khanh, với Thúc Sinh, với kinh kệ bên ngoài 
trong khuôn viên gia đình do Hoạn Thư sắp xếp, với Từ Hải ... mà quên đi một Kiều đã chết đi 
Tài, vượt lên trên kiếp đào hoa để tìm lại Tâm khi tiếp cận với Giác Duyên (= Ơn Cứu Độ) trên 
sông Tiền Đường. 

“Tâm, thánh nhân, thánh hiền, nhân đạo, hồn của văn hóa”  vắng bóng trong sinh hoạt văn 
hóa hầu như chính thức kể từ giữa thế kỷ 20 đến nay. Không phải dấu tích sinh hoạt của con 
người về tài trí (homo sapiens), về khả năng lao động chế ngự và quản lý thiên nhiên địa lý (homo 
faber), về những sáng kiến và hình thức hưởng dụng tài vật, những thú vui giải trí tiêu khiển 
(homo ludens) là không có chút giá trị văn hóa nào. Nhưng xin lập lại lời của Lê-Văn Siêu : “chỉ 
lưu ý tới phần xác của nó lắm khi khô khan và trơ trẽn”. 

 
         Đến đây, chúng ta tự hỏi khi nêu lên vấn đề định hướng cho sinh hoạt văn hóa, cổ súy văn 
hóa dăn tộc …, thì chúng ta có cần tiếp tục đưa thêm một nét riêng nào đó trong nếp sinh hoạt 
của cộng đồng người Việt, một nét riêng trong muôn ngàn sinh hoạt như Đào Duy Anh gợi lên, 
để chủ trương sinh hoạt ấy là thiết yếu như thiên hạ thường làm hay không ?  
      Hay chúng ta đề nghị với nhau trước hết nên cố lắng nghe những bậc tiến bối  là phát ngôn 
tâm hồn văn hóa của cha ông chúng ta xem họ cảm nhận ý nghĩa của văn hóa như thế nào. 

Còn tiếp 
 

VỀ MỤC LỤC 

 

 
   

  
Chuyên đề: 

SỨC MẠNH TÌNH YÊU 
do Linh Mục Tiến Sĩ Tâm Lý 

Peter Lê Văn Quảng phụ trách 
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Kính mời theo dõi video tại đây: 

https://bit.ly/3jntgQg 

 

Nếu có dịp đi thăm các nước Âu Mỹ ta sẽ thấy rõ nền văn minh của họ. Nền văn minh ấy 

không phải chỉ ở nơi những tòa nhà cao ốc nguy nga lộng lẫy, nơi những con đường rộng thênh 

thang sạch sẽ, mà còn ở nơi cách sống của họ. Điều mà tôi cảm thấy đáng khâm phục hơn hết 

đó là không bao giờ nhìn thấy một người tật nguyền nào ngồi ăn xin trên các vỉa hè, vì họ có 

chương trình trợ cấp cho những người nghèo để mọi người đều có thể sống và sống xứng đáng 

là một con người. Nhưng nếu trở về với vùng Á Châu và Phi Châu, chúng ta sẽ thấy khắp nơi 

đều có những con người bất hạnh, đáng thương sống vất vưởng trên các vỉa hè, góc phố, không 

nhà, không cửa, không người thân , không bạn bè. Họ sống trong tình trạng thật bi đát, có thể 

nói không còn chút nhân phẩm, áo quần rách nát, thân xác đầy ghẻ chóc, ngồi ngửa tay xin một 

chút lòng từ thiện của những người khách bộ hành. Họ ngửa tay xin những đồng bạc bố thí để 

sống qua ngày đoạn tháng, nhưng đồng thời họ cũng muốn van xin một cái gì khác nữa, một cái 

gì cao đẹp hơn nữa như một sự quan tâm, một sự chia sẻ, một mối tình thương, một chút tình 

người nơi những con người may mắn hơn họ. 

Để có thể cảm thông được với những thương đau của những người anh chị em bất hạnh 

của chúng ta, hôm nay tôi muốn mời các bạn hãy cùng tôi đi thăm một trong những con người 

tật nguyền bất hạnh mà Phúc Âm thường hay nhắc tới, đó là người mù từ lúc mới sinh. 

Là một con người không được may mắn, vừa được sinh ra đã mang thân phận là một kiếp 

mù. Cuộc đời anh vì thế chỉ toàn là một bóng tối vây quanh, không một tia nắng sáng. Anh hoàn 

toàn bị cô lập ra khỏi những sinh hoạt của những người chung quanh mà dẫu anh có muốn dấn 

thân vào cũng không ai cho phép. Nhiều lúc, chính những nỗi cô đơn đó đã làm con người anh 

co quắp lại vì anh cảm thấy sự lạnh lẽo của cuộc đời khi nghĩ tới mình đang ngồi bên lề cuộc 

https://bit.ly/3jntgQg


33 
 

sống. Chính mặc cảm ấy đã làm cho anh đau khổ không thể diễn tả hết được. Có lúc cũng đã 

làm anh tuyệt vọng đến độ không còn muốn sống nữa. Anh cảm thấy không những bị cắt đứt 

khỏi thế giới con người, nhưng khỏi chính cuộc sống, khỏi tất cả những gì  hiện hữu mà người 

khác có thể nhìn thấy được, có thể tận hưởng được, còn anh thì không. Anh như một con chim 

không cánh. Anh không còn cách nào khác để tự tồn ngoại trừ phải ăn xin để sống. Điều đó có 

nghĩa là anh hoàn toàn tùy thuộc vào lòng từ thiện của những người khác. Ngày qua ngày, anh 

chỉ biết lê chân đến một chỗ quen thuộc để cầu thực. Quá khứ anh chất đầy những kinh nghiệm 

thương đau nhưng không có gì đáng để ghi nhớ. Tương lai anh là cả một con đường dài nhưng 

là một con đường không định hướng. Anh là một con người không có một phương tiện nào trong 

tay, cũng không có một mối hy vọng nào trong cuộc sống. Và đó mới chính là nỗi khiếp sợ cho 

anh vì cuộc đời của anh không có chút gì tươi sáng, và mãi mãi anh sẽ phải sống trong nỗi tối 

tăm và tuyệt vọng. Anh sẽ luôn là con người cô độc, hoàn toàn đứng bên lề xã hội. 

 

Cuộc đời của anh chỉ là một chuỗi dài những tủi hờn nối tiếp nhau. Những người đi qua 

đường bố thí cho anh một vài đồng xu, nhưng không một ai trong họ muốn dừng chân lại để nói 

chuyện với anh. Không một ai muốn đi vào thế giới cô đơn của anh ngay cả chỉ một vài giây phút. 

Sự dửng dưng, nỗi lạnh lùng của những người chung quanh đã làm anh đau khổ nhiều. Bị bạc 

đãi, bị bỏ rơi đã để lại cho anh cảm giác đớn đau này là: mình không quan trọng, không là gì cả. 

Sự hiện diện của mình chỉ là một sự thừa thãi, một cái gì không cần thiết. Anh đã được đối 

xử dường như anh không có cảm giác, không hề biết buồn, không hề biết tủi, như một cục gỗ đá 

không hồn. 

Nhưng chưa đủ, điều đáng buồn hơn đối với anh là: qua âm thanh, qua làn gió mà anh 

cảm thấy được khi những khách bộ hành lướt nhanh qua anh trong cách thức vội vã, đã khiến 

anh có cảm tưởng rằng có khi họ còn khiếp sợ anh, ghê tởm anh, né tránh anh như một con 

bệnh nguy hiểm. 
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Cuộc đời của anh cứ thế kéo dài cho đến một ngày kia anh nghe tiếng ồn ào của một đám 

đông đang đi qua. Anh tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra và anh được người ta cho biết 

rằng Chúa Giêsu sắp đi ngang qua đó. Đúng là một con người mà anh đã được nghe nói nhiều 

về lòng thương xót đối với những người bệnh tật và đau khổ. Bấy giờ, một nỗi hy vọng lóe sáng 

trong anh khiến anh bỗng nhiên mở miệng kêu lên: “Lạy Giêsu, Con vua David xin thương xót 

đến con”. Nhưng rồi, anh rất đỗi ngạc nhiên về phản ứng của dân chúng. Họ không muốn anh 

mở miệng kêu to. Họ bảo anh quấy rầy. Họ la mắng anh, bảo anh yên lặng. Điều đó làm anh nghĩ 

rằng họ quá ích kỷ, bởi vì ai trong họ cũng hy vọng sẽ được một cái gì mỗi lần Ngài về quê thăm 

làng. Tuy nhiên, họ muốn loại trừ khỏi họ một con người đang cần hơn họ một điều gì đó. Vì thế, 

trong một ý nghĩa nào đó, họ là những con người mù lòa hơn anh bởi sự ích kỷ của họ. 

Dẫu cho họ đã dọa nạt ngăm đe, nhưng anh vẫn nhất quyết không chịu im lặng. Trái lại, 

anh càng la to hơn: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót đến con”. Kết quả là Chúa Giêsu đã 

nghe thấy tiếng anh, nên Ngài muốn anh được đưa đến. Bấy giờ, anh quá mừng rỡ, vội vàng vứt 

bỏ hết mọi sự và đi về phía Ngài. Ngài nắm lấy tay anh và hỏi: Anh muốn gì ? Chính cử chỉ âu 

yếm đi đôi với lời dịu ngọt mà anh chưa bao giờ gặp thấy trong cuộc đời anh, đã khiến anh hết 

sức cảm động và nói lên ngay, không cần suy nghĩ, điều anh mong muốn: “Con muốn nhìn 

thấy”. Và rồi, Ngài bắt đầu chạm vào mắt anh. Dường như có một cái gì đã rơi khỏi mắt anh và 

anh đã nhìn thấy. Anh ngước mắt nhìn và thấy được Ngài. Ngài mỉm cười và nói: “Hãy đi, đức 

tin của con đã cứu con!” 

 

 

 

Trong khi gặp gỡ Chúa Giêsu, anh đã gặp được tình yêu của Ngài, dường như anh là một 

đối tượng duy nhất của tình yêu ấy. Anh không còn ở bên lề cuộc sống, bên lề xã hội nữa, nhưng 

Ngài đã cho anh một chỗ danh dự trong Nước Ngài. 
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Trong những lúc đen tối của cuộc đời, chúng ta thường cảm thấy đơn côi và bị đẩy ra 

ngoài lề cuộc sống. Chúng ta cảm thấy mình không cần thiết và bị lãng quên. Thật vậy, không 

tình yêu, cuộc đời sẽ đen tối. Sống không tình yêu, chúng ta sẽ cảm thấy tủi thân và chẳng còn 

ham sống nữa. Không tình yêu, chúng ta sẽ trở nên mù lòa vì chúng ta mất hướng đi và 

mất cả niềm hy vọng. 

Như người mù, dẫu sống bên lề xã hội cũng như dẫu cho đám đông quần chúng có dọa 

nạt ngăm đe, anh vẫn nuôi lấy niềm hy vọng. Chính niềm hy vọng đó đã khiến anh có đủ can 

đảm thốt lên lời kêu cứu và Chúa đã đáp lời anh, ban cho anh điều anh mong muốn. 

Hãy bắt chước Chúa, xót thương những con người cùng khổ, những con người bất 

hạnh. Hãy làm những gì có thể làm được để an ủi và vỗ về một phần nào những con người thiếu 

may mắn đang gặp nhiều khổ đau. Nếu những người giàu biết bớt đi một phần nhỏ những gì họ 

đang thừa hưởng để chia sẻ và nâng đỡ những con người cùng khốn thì trần gian nầy sẽ rộn 

vang nhiều tiếng cười hơn là tiếng khóc và vườn hoa thiên đường cũng sẽ bắt đầu trổ hoa 

trên mặt đất nầy.    

Lm. Peter Lê Văn Quảng 

Hẹn gặp lại 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

TÁC PHẨM  

NHÂN CÁCH ĐỜI TU 2 

Tác giả: EYMARD An Mai Đỗ O.Cist. 
 
(Tiếp theo và hết) 
 
 

PHÁ VỠ VÀNH ĐAI BẢN NGÃ 

Có thể nói, đây là một tác động mang tính 
cách mạng vì bản tính con người tự đi tìm sự an toàn 
mà phá vỡ giới hạn bản thân để mở ra cho nền văn 
hóa gặp gỡ luôn mang theo những rủi ro và cọ xát 
nếu không muốn nói là dễ tổn thương. Tuy nhiên, 
như chúng ta đã khẳng định con người chỉ lớn lên và 
trưởng thành qua đau khổ và thử thách.  

Sau khi bản thân có thể thực hiện nhiều cuộc 
hội nhập thành công, nghĩa là đã định hình nhân 
cách tương đối ổn định, con người lại phá vỡ cái giới 
hạn, vành đại cũ để nới rộng trong tương quan. Đây 
là một tiến trình đến sau nhưng không độc lập. Nghĩa 

PHÁ VỠ VÀNH ĐAI BẢN NGÃ 
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là việc đi từ phân hóa đến hội nhập là việc cả đời, cũng như việc phá vỡ vành đai bản ngã là việc 
tiến triển không ngừng trong đời sống. Chúng cuộn tròn vào nhau như những đợt sóng tạo nên 
sức mạnh cho biển cả. Thật vậy, một tu sĩ đang trải qua một cuộc khủng hoảng nào đó đang tìm 
phương hướng để vượt qua, nhờ ơn Chúa, họ đã hội nhập thành công và tiếp tục phá vỡ giới 
hạn cũ để nới rộng dung lượng trái tim cho một Người hay một thực tại mới mẽ. Đây là một chủ 
đề khá thú vị và luôn mang chiều kích hiện sinh. Xin hẹn lại bạn đọc trong một tác phẩm viết riêng 
về đời sống cộng đoàn.  

Ở đây, chúng ta cần ghi nhận rằng: vì việc phá vỡ vành đai bản ngã này đòi hỏi một sự 
can đảm lớn lao và những nhân đức anh hùng mà thánh Biển Đức đã gọi đời sống chung là cuộc 
sống dành cho những người anh dũng nhất. Và chỉ có những người sở hữu một tình yêu sâu 
đậm với Chúa Giêsu một cách nhất định mới khả dĩ vượt qua những khuynh hướng bản năng để 
định hình nhân cách của mình trong cộng đoàn. Quả thật, đời tu là một sự cộng hưởng và năng 
động qua lại giữa các tương quan với chính mình, tha nhân và Thiên Chúa. Hiểu như thế, mỗi tu 
sĩ cần tâm niệm rằng ngày nào tôi còn bám chặt vào Chúa, tôi sẽ lớn lên và trưởng thành trong 
ơn nghĩa Ngài.    

KẾT LUẬN 

Từ những gì vừa trình bày, chúng ta có thể tổng hợp một tiến trình mà một nhân cách nói 
chung phải trải qua, đó là khủng hoảng – giải hòa và làm mới. Trong đó, những cuộc khủng hoảng 
tạo nên do phần bản năng của con người mà Thiên Chúa đặt để ngay khi cho chúng ta thành 
hình trong lòng mẹ. Nếu như mỗi hữu thể đều mang tính độc đáo và duy nhất thì mức độ và cách 
thức cuộc biến động này cũng khác nhau và tùy mỗi linh hồn tiếp nhận ơn Chúa mà có những 
cái kết cũng khác biệt. Mỗi tiến trình là một trải nghiệm về cách hành động của Thiên Chúa mà 
chỉ có Ngài và linh hồn mới thấu tỏ. 

Cuộc giải hòa và làm mới đòi buộc phải có sự tác động và thánh hóa của Chúa Thánh 
Thần, Tác Giả của mọi đời sống mới trong Đức Kitô. Một nhân cách đời tu trưởng thành không 
thể phủ nhận vai trò thanh luyện của Thần Khí. Quả thật, những phần bản năng mà chúng ta đã 
bàn đến như danh, lợi và thú cần được mỗi tu sĩ đưa vào chương trình của Ngài; không phải là 
để triệt tiêu chúng như một thứ ung nhọt trên cơ thể nhưng như thành phần trong hiện hữu thực 
của mỗi người cần được biến đổi nhờ ơn thánh hóa của Thần Khí. 

Đến đây, người viết nhớ lại câu chuyện được kể trong truyền thống tu trì cổ xưa rằng: Có 
một vị thiền sư quyết tâm nhập thất nhiều năm để đạt đến bậc giác ngộ với chủ chương tuyệt đối 
giữ mồm lặng thinh. Ngày ngày có tên đệ tử lo phần ăn thức uống rất thanh đạm cho ông để ông 
chuyên tâm lo tu tác mà không màng đến nhu cầu như ăn uống. Sau thời gian đó, ông ra ngoài 
với vẻ mặt rạng rỡ và dõng dạc tuyên bố với tên đệ tử rằng: Ta đã đạt đến bậc giác ngộ. Đệ tử 
liền đáp: Thưa Thầy, xưa nay con chưa thấy ai đã đạt đỉnh cao của việc hành đạo lại tự xưng 
mình là bậc giác ngộ, vả lại, con nhìn thần thái của ngài và cảm thấy không được an tâm. Vừa 
nghe xong những lời ấy, vị sư phụ tỏ dấu nóng giận và bực mình như thể cả lò hỏa ngục bốc 
cháy không gian. Tên đệ tử lại nói: Con bảo mà có sai đâu. Nhận ra những sai lầm nghiêm trọng 
trên, vị thiền sư đã bỏ chạy lên rừng tiếp tục tu dưỡng. 

Qua đó, chúng ta nhận ra rằng cho dù miệng có im tiếng thì những phần bản năng trong 
con người vẫn lên tiếng; một khi con người không nhìn nhận sự hiện hữu của nó, nó càng tự 
tung tự tác mà chi phối tầm ảnh hưởng trên toàn diện đời sống con người khiến kết tủa bạo lực 
và bốc hơi nhân cách. Có thể nói, phần bản năng này như một con ngựa hoang bất kham, nó 
cần được chủ thể dùng hết năng lực mà thuần hóa, dần dà chúng trở thành lợi khí giúp bản thân 
thực hiện những dự phóng trong đời tu hầu thánh hóa bản thân và cứu các linh hồn. 

Chúng ta có thể thấy sự biến đổi ngoạn mục của thánh Inhaxiô thành Loyola, Đấng sang 
lập dòng Tên có ảnh hưởng mạnh mẽ trong Giáo hội mà Đức Phanxicô là một hậu sinh xuất sắc 
của ngài. Thời thanh niên, thánh nhân ôm ấp một cái tôi vĩ đại đã cầm đầu các đội quân hầu 
chiến đấu cho hòa bình dân tộc. Nhưng rồi Thiên Chúa đã chuyển hướng từ một người “đua 
tranh” quyền bính trở thành một vị Tổ Phụ của một dòng lớn ảnh hưởng về mặt linh đạo với tác 
phẩm Linh Thao mà ngày nay vẫn còn được người đương thời áp dụng để nhận ra ý Chúa trong 
từng biến cố cuộc đời.   
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Còn nhiều gương lành của các thánh giúp làm sáng tỏ vấn đề này nhưng không thuộc 
phạm vị tập sách này. Một điều cần ghi nhận và xác tín rằng: Đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có 
thể. Mặc dù, Ngài có thể biến những hòn đá thành những con cái trung thành của tổ phụ Apraham 
nhưng Ngài đã cho con người tự do và sáng tạo hầu chinh phục con đường nên người và nên 
thánh, và ở đó nhờ sự hiện diện và hướng dẫn của Ngài, mỗi tu sĩ đạt đến tầm vóc viên mãn 
trong Đức Kitô. Với việc trung thành đi theo sự hướng dẫn của những Lời Khuyên Phúc Âm, 
công với việc sử dụng những khí giới siêu nhiên là tin, cậy và mến, mỗi tu sĩ sẽ đạt đến một nhân 
cách đời tu đúng nghĩa theo mẫu mực là Đức Kitô. Điều này không có nghĩa là mọi tu sĩ phải nỗ 
lực bắt chước dáng vẻ bên ngoài của Người, mà cần phải đi vào trung tâm mầu nhiệm của Người, 
đó chính là mầu nhiệm tự hủy. Thực tại này được mỗi tu sĩ họa lại cách nào đó khi sống trong 
một cộng đoàn.16  
 

VỀ MỤC LỤC 

 
 

 
 

 

Đấy là câu chuyện của cặp đôi 

quân nhân Lesya Filimonova và Valeri 

Filimonov được Cha Tuyên Úy của Lực 

Lượng  Phòng Vệ Quân Đội Ucraina 

chứng hôn ở ngay tại Trạm Kiểm Soát 

– giữa điểm nóng quân sự của Kiev… 

Cô dâu – chú rể - vị chứng hôn – 

thị trưởng – các phóng viên và chiến 

hữu : tất cả đều trong quân phục, nhưng 

– dĩ nhiên – là với những nụ cười, 

những lới chúc phúc, nhưng nụ hôn, 

những bó hoa…và niềm tin ánh ngời rạng rỡ nhìn thấy được qua những ánh mắt đổi trao cho 

nhau…ở buổi sáng ngày thứ 11 của cuộc chiến từ phía Nga khởi sự ngày 24/2/2022 vừa qua… 

Tài khoản Facebook của Bộ Tư Pháp Ucraina cho biết là đã có khoảng gần 4.000 cặp đôi 

dăng ký kết hôn từ đó đến nay, bất chấp tình hình chiến sự căng thẳng…và khoảng  4.300 em 

bé Ucraina chào đời… 

Bộ Tư Pháp Ucraina viết : “Cuộc sống vẫn tiếp diễn…” 

Đúng là như thế : cuộc sống vẫn tiếp diễn và tình yêu vẫn đẹp – dù ở bất cứ hoàn cảnh 

nào…và có thể - cũng như nhất là - ở những giây phút cận kề chuyện sinh tử của chiến trường, 

bởi - chỉ trong Tình Yêu - hoa mới rạng rỡ và nụ hôn mới mặn nồng…Nhà thơ Nguyễn Đình Huân 

đã có những giòng rất hay về Nụ Hôn Đầu Đời : 

Anh kể tôi nghe về nụ hôn đầu… 

 
16 X. A. Cencini, Sđd, tr. 46.  

 
CÂU CHUYỆN CỦA TÌNH YÊU… 
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Ở chiến trường – nơi rừng sâu ngày ấy… 

Không có hoa rừng – suối reo – nước chảy… 

Chỉ có bom thù khét cháy đau thương !!! 

Đẹp đấy chứ - đẹp dù đôi khi – để có được nụ hôn ấy trọn vẹn hơn, người ta cũng phải 

giúp nhau cất di những những kềnh càng của trang phục chiến binh… 

  

Bạn thấy không : nếu cứ để nguyên hai cái mũ sắt trên đầu…thì những đôi môi đâu gặp 

gỡ được nhau, đâu xoắn xuýt được vào nhau…Phải có một bàn tay nào đấy giúp lấy chiếc mũ 

chiến tranh ra…và để lộ voan cưới trinh nguyên…giúp cho Tình Yêu lên ngôi… 

Bởi – vâng – bởi, cũng là của nhà thơ ấy, người ta nhận ra và hiểu rõ : 

Cuối cùng, ai cũng phải về với đất… 

Chuẩn bị hành trang từ giã cõi đời : 

Dẫu là hoàng đế hay tên hành khất, 

Khi giã từ - tay trắng giống nhau thôi !!! 

Cả dọc lẫn ngang của giỏng lịch sử con người, chiến tranh liên tục…và có vô vàn – vô 

cùng những lý do, những nguyên nhân : phân tranh ý thức hệ, phân tranh lãnh thổ, phân tranh 

quyền lực, giải quyết kinh tế vũ khí, thử nghiệm vũ khí mới…Nhiều và rất nhiều, nhưng – tội 

nghiệp – chỉ con người và con người…là nạn nhân của mọi cuộc chiến, đồng thời “biết” mình là 

nạn nhân!!! 

Người viết – đang trong thời kỳ “tĩnh túc” vì “nhiễm” không biết bởi đâu – nên, dù được 

khuyến cáo không nên “ thiền”  trên bàn máy quá lâu, thì vẫn phải “lén”, bởi quá đẹp nụ hôn giữa 

cặp đôi chiến binh…và cái chủ đề tháng tư này…mà người viết quyết định là mỗi tháng phải nhắc 

lại một “quyết tâm” dựa trên những suy tư và chia sẻ của Đức Thánh Cha Phanxicô được gom 

góp lại và đúc kết thành “quyết tâm” của mười hai tháng … 
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 Quyết tâm của tháng 4/2022 này là : Mơ về Tình Yêu… 

Và người ta đã tóm kết đây đó những suy tư :  “Bạn không thể có một gia đình mà không 

ước mơ”  - cuộc nói chuyện của Đức Thánh Cha ở Manila năm 2015; “Một khi gia đình mất đi 

khả năng ước mơ, những đứa trè không thể lớn lên được, yêu thương không thể triển nở, cuộc 

sống héo úa và lụi tàn…”;  “Ước mơ thật quan trọng, đặc biệt trong các gia đình. Đừng đánh mất 

khả năng mơ ước!”… 

Trong buổi chất vấn Đại Biểu Quốc Hội vừa qua, Bộ Trưởng Bộ LĐTB&XH cho biết là 

trong cơn Đại Dịch, Việt Nam có khoảng 2.582 trẻ em bị mồ côi -  khoảng 2.500 hoặc là mồ côi 

cha hay mẹ…và 81 em mồ côi cả cha lẫn mẹ…Dĩ nhiên các em vẫn sống trong sự chăm sóc của 

xã hội và bà con…và chắc chắn  thể nào cũng có những em sẽ thành công một mai đây khi lớn 

khôn lên…với những trải nghiệm nhiều đắng cay trong đời…vì thiếu vắng những bàn tay chăm 

sóc, đỡ nâng, những ánh mắt nhìn nồng nàn và những lời động viên thương mến từ người 

thân…Nhưng các em vẫn sống và vẫn đi tới – tự lực cánh sinh cũng có mà giữa những đùm bọc 

của xã hội cũng có… 

  

Điều mà Đức Thánh Cha mong ước : đấy là mỗi chúng ta – trong khả năng của mình – 

chúng ta hãy cố gắng giúp nhau và giúp các em có được những “Ước mơ về Tình Yêu”… 

“Đừng đánh mất khả năng ước mơ!” 

Lời khẩn nài dành cho mỗi chúng ta…và – trước mắt – chúng ta có trọn vẹn tháng tư để 

nghiền gẫm, để tự dệt cho mình những ước mơ đẹp, đồng thời giúp ươm mầm những giấc mơ 

đẹp trong gia đình cũng như nơi bất cứ ai chúng ta gặp từng ngày… 

Hiệp ý với Đức Thánh Cha, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện : 

“Lạy Mẹ, xin cho tiếng khóc của Mẹ làm thức tỉnh trái tim chai đá của chúng con. Ước gì 

những giọt nước mắt Mẹ đổ ra vì chúng con làm cho hoa tươi lại nở rộ nơi thung lũng kho cằn 

bởi lòng thù hận. Giữa tiếng sấm rền của bao loại vũ khí, bom đạn, xin Mẹ cho chúng con biết 

nghĩ đến hòa bình. Xin đôi tay Mẹ dịu dàng nâng đỡ những người đang đau khổ và phải trốn chạy 
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tránh làn mưa bom đạn. Xin tấm lòng từ mẫu của Mẹ an ủi những người phải rởi bỏ nhà cửa và 

quê hương. Xin trái tim sầu khổ của Mẹ dậy chúng con biết cảm thông và thúc đầy chúng con 

biết mở cửa đón tiếp và quan tâm giúp đỡ anh chị em chúng con đang mang thương tích và bị 

loại trừ.” 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

*A -Các bệnh chính của cơ thể là gì? 

Cơ thể con người là nạn nhân của cả ngàn thứ bệnh.  Và có nhiều cách để phân loại 

chúng. Một trong những cách này là chia chúng ra thành từng loại một tùy theo nguyên nhân. Đó 

là: 

1-      Bệnh do vi trùng gây ra như sốt thấp khớp, thương hàn, lao, bệnh dịch tả 

và ngộ độc thực phẩm; 

2-      Bệnh do siêu vi trùng gây ra như tê liệt trẻ em, bệnh ban đào, cúm và bệnh 

cảm lạnh; 

3-      Bệnh do ký sinh trùng như bệnh gây ra do các loại nấm, giun, và các đơn 

bào như bệnh amibe. 

Đó là những bệnh gây ra do nguyên nhân từ ngoài. 

1. Bệnh gây ra do dinh dưỡng như thiếu sinh tố cho tới bệnh kwashiorkor vì thiếu 

chất đạm làm cho cơ thể cháu bé bị tiêu hủy và gây ra ảnh hưởng trầm trọng cho sức 

khỏe. 

2. Các bệnh gây ra do những nguyên nhân đến từ cơ thể như  u bướu và ung thư; 

3. Bệnh tự miễn như viêm khớp dạng thấp; 

4. Bệnh về tuyến nội tiết như tiểu đường; 

5. Bênh gây ra do gene có ngay khi mới sanh như trong hội chứng Down và bệnh 

hồng cầu liềm; 

6. Bệnh gây ra do sự thoái hóa như mất thính giác, thị giác rất thông thường ở 

người cao tuổi; 

7. Các bệnh về hóa chất và vật chất gây thương tích như phỏng, ngã và các tai nạn 

khác; 

8. Các bệnh do dùng dược phẩm. 

**B. Các bệnh do ký sinh trùng có gây ra thiệt mạng không? 

CƠ THỂ BỊ TẤN CÔNG 
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Ký sinh trùng là một sinh vật sống ở một cơ thể khác và lấy chất dinh dưỡng, hoặc đầu 

độc cũng như tiêu hủy các mô bào của chúng.Các bệnh này có thể nhỏ li ti như các động vật đơn 

bào gây ra từ bệnh sốt rét tới bệnh sán dây có thể dài cả mấy thước. 

Một số bệnh ký sinh trùng đều ít nghiêm trọng như bệnh nấm ở chân các lực sĩ và các 

bệnh khác rất nặng đôi khi gây ra chết, chẳng hạn bệnh sốt rét là bệnh làm nhiều người trên thế 

giới bị tử thần mang đi. Tuy nhiên đa số bênh do ký sinh trùng không giết người. Nếu có thì tự 

chúng sẽ chết và bệnh không còn nữa. Thực vậy bệnh này và thân chủ sống chung với nhau vì 

khi cơ thể khỏe và chịu được các tổn thương do chúng gây ra. 

Ở đâu có dinh dưỡng tốt thì cơ thể của ta chống lại các bệnh gây ra do ký sinh trùng. Và 

ngược lại khi kém dinh dưỡng và nghèo thì các bệnh gây ra do ký sinh trùng đều rất nguy hiểm. 

***C- Các bệnh truyền nhiễm infectious diseases và bị nhiễm trùng contagious 

diseases có giống nhau không? 

Có nhiều người dùng hai chữ này rất tùy tiện nhưng  cần phân biệt rõ. 

Chữ truyền nhiễm dùng để chỉ những bệnh truyền từ các con vật, người hoặc thực phẩm 

có vi trùng. 

Còn chữ nhiễm trùng là một từ có nghĩa hẹp được dùng để chỉ các bệnh truyền trực tiếp 

từ người này sang người khác. 

Cả hai loại bệnh này đều do các sinh vật nhỏ chỉ nhìn thấy qua kính hiển vi. 

Các bệnh không gây ra do các vật còn sống như bệnh đa sơ cứng, đều không truyền 

được. 

Bệnh dịch hạch thể hạch hoặc Tử Thần Đen Black Death đã tiêu diệt một phần ba dân 

chúng Âu châu vào thế kỷ thứ 14 là một bệnh thiên về truyền nhiễm hơn là nhiễm trùng. Dân 

chúng mang bệnh khi bị cắn bởi những con bọ chét đã bị bệnh với vi khuẩn bệnh từ các con 

chuột mà chúng sống như những loại ký sinh trùng, dù rằng có thể từ người sang người như là 

bệnh dịch hạch phổi. 

Bệnh dại là những bệnh truyền nhiễm khác. Một người bị bệnh dại không gây ra nguy 

hiểm cho ai. Ta có thê bị bệnh dại khi bị một con vật như chó, dơi hoặc các thú vật khác. 

Ngược lại, cúm là bệnh truyền nhiễm vì chúng lan xa và cũng là bệnh nhiễm trùng vì bệnh 

này lan ra xa qua những giọt nước chứa siêu vi trùng mà người khác nhận được. 

 ****D Có gì khác nhau giữa cấp tính và kinh niên? 

Khó tiêu cấp tính và viêm ruột dư là các chữ khá quen thuộc. 
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Cũng như các bệnh cấp tính khác, cả hai bệnh này đều xẩy ra bất thình lình với các triệu 

chứng rất quan trọng. 

Khó tiêu rồi sẽ hết còn nạn nhân bị bệnh ruột dư lại phải cấp tốc vào phông cấp cứu để 

mổ. 

Bệnh kinh niên như viêm khớp hoặc vữa xơ động mạch xẩy ra từ từ và kéo dài cả mấy 

năm. 

Một số bệnh như sốt rét được coi như xẩy ra nhiều lần liên tiếp bởi vì không có các triệu 

chứng xen lẫn với thời kỳ có bệnh./. 

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức, MD. 

 

VỀ MỤC LỤC 

 

 

LỜI TẠM BIỆT: 
 

 
 

Kính xin mọi người hiệp thông 
cầu nguyện cho Cha Cố 

PX. Hoàng Đình Mai 
1947- 01.09.2018 

 
Xin chân thành cám ơn 

 

Quán trọ đời chân trần nay đã mỏi, 

Chào mọi người tôi tạm biệt ra đi, 

CÁI ĂN 
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Đột ngột chia tay chẳng kịp nói gì. 

Xin nhắn gửi đôi lời ai ở lại: 

"Quà Tặng Tin Mừng" đang đợi tiếp theo... 

"Cơm Yêu Thương" giúp ung thư ngặt nghèo. 

Đa tạ tấm lòng chung tình bác ái. 

Làm đẹp lòng Thiên Chúa: giáng Hồng Ân. 

 

Kính báo: Mọi sự giúp đỡ cho chương trình Quà Tặng Tin Mừng và Cơm Yêu Thương,  

xin vui lòng liên lạc BBT CGVN  conggiaovietnam@gmail.com   

Để tưởng nhớ và tri ân Lm Gã Siêu Hoàng Đình Mai, Đặc San GSVN sẽ cho đăng mỗi kỳ một 
Chuyện Phiếm của Gã Siêu. 

CÁI ĂN 

Nếu tôi không lầm, thì kể từ khi những làn gió lạnh len lén trở về, cũng là lúc người ta bắt 
đầu ‘’mùa ăn nhậu’’. 

Thực vậy, mùa mưa đã qua đi cùng với lũ lụt và dông bão, để chào đón những ngày nắng 
ấm và trong xanh. 

Thiên hạ thường bảo : chim chóc cứ đến mùa làm tổ, thì con người cũng đến mùa cưới 
hỏi, đây chính là thời gian cho những cặp tình nhân, trẻ cũng nhữ già, hối hả đi xây tổ uyên 
ương. 

Mà đã làm đám cưới, thì thế nào cũng phải có tiệc tùng. Mỗi lần nhận được thiệp hồng với 
một tí trà… móc câu, là phải chuẩn bị hào bao và dạ dày để…ăn cưới. 

Rải rác vào thời điểm này là những ngày lễ lớn, như Giáng sinh, tết tây và tết ta. Để lễ 
được lớn và thêm phần long trọng thì không thể thiếu vắng phần ăn nhậu, như thiên hạ vẫn 
thường bảo : 

- Trước là kính thánh, sau là đánh chén. 

Đúng là người ta ăn nhậu tơi bời hoa lá, người ta tiệc tùng tưng bừng khói lửa. 

Ngày xưa, lúc còn trẻ hồ hởi ăn nhậu bao nhiêu, thì bây giờ khi đã có tí tuổi, lại cảm thấy 
ngán ngẩm khi phải vác cái thân già cho đình đám bấy nhiêu. 

Nào là thời giờ bị đảo lộn. Nào là bao tử bị hành hạ… tham thực cực thân! Dẫu sao thì 
cũng vẫn phải đi vì tình nghĩa, vì nợ miệng…chuyện đời mờ lị. 

Vậy thì người ta ăn để mà làm gì ? 

Câu hỏi này quả thực xưa như trái đất và một đứa nhỏ cũng có thể trả lời ‘’phăng xi lô’’ rằng 
: 

- Ăn để mà sống, chứ còn để làm cái đí gì nữa. Khéo ỡm ờ, vờ vĩnh, vẽ chuyện ! 
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Thực vậy, người ta ăn để mà sống. Giống như chiếc xe không xăng dầu thì không thể nổ 
máy và chạy được. Cũng vậy, nếu không ăn, không đổ ‘’xăng’’, không bồi dưỡng, chúng ta sẽ 
không thể nào sống và hoạt động cho nổi. 

Kinh nghiệm bản thân cho thấy : 

- Khi bụng đói, thì mắt mờ tiệt và tay chân bủn rủn, thậm chí con ruồi đậu vào mép cũng 
chẳng buồn xua. 

Đặc biệt là những ngày ăn chay. Mới kiêng nhim nhím tí xíu, mà lúc gần tới bữa, đã thấy đói 
cồn đói cào. Và mẹ gã thường bảo : 

- Đó là chước mốc ma quỉ. 

Không kể trường hợp suy dinh dưỡng, mà nhiều người Việt Nam chúng ta vốn thường mắc 
phải do cái bệnh nghèo, hiện nay trên thế giới hàng triệu người đang lâm vào cảnh đói kém. 

Những em bé chỉ còn da bọc xương nằm la liệt chờ đợi chút thực phẩm nhân đạo để sống 
qua ngày xuất hiện dài dài trên màn ảnh truyền hình, chẳng biết có đánh động được cõi lòng 
băng giá nào không hầu góp tí tiền còm làm phúc bố thí. 

Ăn để mà sống, đó là chuyện đời thường, nhưng đời thường vốn có những cái nghịch lý của 
nó. Vì thế, không thiếu gì những người sống để mà ăn. 

Họ đi tìm những khoái cảm trong việc ăn uống. Có những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng, kéo 
dài từ ngày này qua ngày khác. Ăn no uống đủ nhưng vẫn chưa đã. Và thế là ‘’a-lê-hấp’’ móc cổ 
họng cho chó ăn chè để tiếp tục nhậu nữa. Tiệc một chưa đủ bèn rủ nhau gầy sòng  làm tiệc hai. 

Bên cạnh những kẻ thiếu ăn, có những bàn tiệc mâm cao cỗ đầy, thức ăn thừa mứa, mà mỗi 
khẩu phần trị giá bằng cả một năm lao động cực nhọc của những kẻ khố rách áo ôm. Đúng là 
tác phong ném tiền qua cửa sổ. 

Thánh kinh diễn tả rất đúng về hạng người thừa tiền và rửng mỡ này, khi gọi họ là những kẻ 
chỉ biết lấy cái bụng của mình làm chúa, ‘’quorum deus venter est’’ ! 

Tiếp đến, người ta thường ăn những gì ? 

Thưở ban đầu, khi còn là những bộ lạc du mục, người ta ăn những gì kiếm được trên rừng 
như : hoa trái, thịt thà, cá mú… và thường là ăn sống nuốt tươi cho đến khi tìm ra lửa. 

Với lửa, người ta bắt đầu chế biến những thức ăn tươi sống thành những món cao lương 
mỹ vị. Từ đó nghệ thuật nấu nướng không ngừng phát triển. 

Nếu là một triết gia, hẳn gã đã phát biểu một cách rất hách xì xằng  như sau : 

- Người là một con vật biết nấu nướng. 

Lời phát  ngôn này chắc chắn sẽ được treo ở các nhà hàng, tiệm ăn và xó bếp. 

Có lần gã định viết một luận án phó tiến sĩ  về vấn đề này. 

Đường đường là một đấng nam nhi, mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao, gã bèn truyền 
cho mấy cô em gái giao nộp cho mình tất cả những cuốn sách nữõ công gia chánh. 
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Suốt mấy tuần liền chúi mũi vào đống sách ấy để mà…‘’ngâmkíu’’. Từ bản mục lục phân tích 
do mình tự biên tự diễn, gã nghiệm ra rằng thì là mọi món ăn đều được chế biến dưới bốn dạng 
khác nhau : 

- Dạng thứ nhất qua nước hay hơi nước như : luộc, hấp… 

- Dạng thứ hai qua dầu mỡ như : chiên, xào… 

- Dạng thứ ba qua lửa như : nướng… 

- Dạng thứ bốn là chơi tươi sống như ăn gỏi… 

Nắm vững bốn dạng này, rồi tùy cơ ứng biến, thêm mắm thêm muối, thêm hành thêm tỏi, 
uyển chuyển trong cách thức trình bày, để mà thiên biến vạn hóa, trở thành những món ăn khác 
nhau, vừa bắt mắt lại vừa khoái khẩu. 

Thế nhưng, bao tử con người vốn có những đòi hỏi kỳ cục, hay nói đúng hơn người ta càng 
bày ra những món ăn lạ đời thì lại càng nổi tiếng. 

Chẳng hạn như máu nào chẳng là máu, nhưng khi ngả thịt con bò, phải múc lấy bát màu từ 
trong lồng ngực của nó mà…húp xùm xụp, thì mới bổ béo. 

Dân ghiền thịt rắn, trước khi xơi thịt phải uống máu nó bằng cách treo con rắn lên chặt mẩu 
đuôi, rồi kê miệng vào đó mà mút như cu Tí bú sữa mẹ, hay để cho những giọt máu ấy nhỏ xuống 
ly rượu nồng rồi chuyền tay nhau mà uống. 

Và theo những thày lang chính hiệu con nai vàng, thì đây mới đúng là ‘’tửu xà’’ rượu rắn thứ 
thiệt đại bổ.  Uống vào không bổ ngang cũng bổ dọc, và nếu lỡ quá chén chút xíu, bảo đảm sẽ… 
‘’bổ chẩng’’ liền tại chỗ. 

Thiên hạ có kể cho gã nghe câu chuyện sau đây : 

Ngày xưa, Từ Hi Thái Hậu bên Tàu mở tiệc thiết đãi các ông tây bà đầm. Bữa tiệc có một 
món đặc biệt đó là món óc khỉ. 

Bàn ăn được khoét một lỗ nhỏ cho mỗi người. Dưới lỗ nhỏ ấy là một hộc bên trong nhốt một 
con khỉ.  Chỏm đầu con khỉ vừa vặn với lỗ nhỏ ấy. 

Tới lúc thực khách xơi món này, người ta chỉ cần dùng một con dao thật sắc, phạt ngang 
một phát, bay luôn chỏm đầu cho óc khỉ hiện lên. Thực khách chỉ cần nêm vào đó chút muối tiêu 
chanh, rồi dùng thìa mà múc như khi ăn… vịt lộn vậy. 

Một  định luật kinh tế được áp dụng trong phạm vi nghệ thuật ăn uống đó là phàm cái gì càng 
hiếm thì lại càng quí. Mà càng quí thì lại càng mắc. 

Thẩn thơ trên hè phố Sàigòn, tôi đã từng đọc thấy những mẩu quảng cáo của các nhà hàng 
đặc sản. Thôi thì từ rùa, rắn, chuột đến khỉ, nai, tê tê… tất cả mọi thứ trên trời, dưới biển cũng 
như trong rừng đều chui tuốt luốt vào cái bụng con người. 

Thảo nào mà có biết bao nhiêu loài động vật quí hiếm đang dần dần bị tuyệt chủng. Mai mốt 
con cháu mình chỉ còn thấy chúng qua hình ảnh của những trang sách nằm trong thư viện mà 
thôi ! 
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Đồ ăn thì để mà ăn, đó cũng là chuyện đời thường. Tuy nhiên, có những thứ không thể đút 
vào miệng mà ăn, thế mà người ta vẫn cứ phải ăn hay cứ vẫn muốn ăn. 

Trước hết, có những thứ không thể ăn mà vẫn phải ăn, nổi cộm trong lãnh vực này đó là ăn 
đòn. 

Gã nhớ rất rõ, hồi còn bé ít khi nào ba gã cho gã ăn đòn. Nhưng đã cho ăn, thì phải ăn đến 
nơi đến chốn, không biết bao nhiêu roi mà kể. 

Việc ăn đòn cũng có mục đích cao cả của nó. Cha mẹ cho con cái ăn đòn là để giáo dục 
chúng, cho chúng biết vâng lời. Còn trong chốn giang hồ, xã hội đen, thì cho nhau ăn đòn là để 
đánh phủ đầu, dằn mặt nhau lần sau chớ có làm như vật nữa. Con nít Tây phương bây giờ được 
pháp luật bảo vệ, chẳng được… ăn đòn, nghĩ cũng uổng. 

Tiếp đến, có những thứ không thể ăn mà người ta vẫn muốn ăn, đó là ăn tiền. 

Thực vậy, nhìn vào cuộc sống chúng ta thấy có biết bao nhiêu mánh mung, có biết bao nhiêu 
cách thức để ăn tiền của nhau. 

Gã nghĩ rằng ăn tiền đó là cả một nghệ thuật, cũng thiên biến vạn hóa đến qủy thần cũng 
không lường nổi. 

Gã xin kê đơn hoàn tán, đại khái như sau : ăn bẩn, ăn hối lộ, ăn bòn, ăn cắp, ăn cướp, ăn 
trộm, ăn chận, ăn gian, ăn quỵt, ăn bớt… Tất cả những kiểu này đều có một mẫu số chung là 
tiền. 

Hiện nay việc ăn hối lộ là một cơn bệnh trầm trọng, không riêng gì Việt Nam, mà hầu như 
quốc gia nào cũng mắc phải. Nó làm cho dân chúng khổ cực, đất nước nghèo túng và chính 
quyền sụp đổ. 

Nhưng thấy tiền ai mà chẳng muốn xơi, nhất là tiền chùa của nhân dân cũng như của nhà 
nước. 

Một đứa con nít cũng thấy được quyền lực và giá trị của đồng tiền : 

- Có tiền mua tiên cũng được 

- Tiền là tiên là phật 

  Là sức bật của người già 

  Là cái đà của danh vọng 

  Là cái lọng để che thân 

  Là cái cần của công lý 

Ăn tiền là chuyện khó. Nhưng chùi mép sau khi đã ăn tiền cũng lại là chuyện khó nữa. Vì 
nếu không khéo chùi mép, chắc chắn một lúc nào đó sẽ thân bại danh liệt, nằm bóc lịch trong 
nhà đá  mà than thở : 

- Của Cêsar trả cho Cêsar… Của thiên trả địa…sự giả trá thế gian là như thế đó. 
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Sau cùng gã xin viết thêm chút xíu nữa cho câu hỏi : 

- Phải ăn như thế nào ? 

Kinh nghiệm cho thấy : nhân cách con người được biểu lộ rất rõ trong khi ăn. 

Thực vậy, người tham thì muốn xơi luôn phần của kẻ khác. Gã nhớ mang máng trong một 
cuốn sách nào đó về phép lịch sự có kể mẩu chuyện như sau : 

Bàn ăn có bốn người. Đĩa có bốn miếng giò. Anh chàng tham ăn gắp cá cặp một phát hai 
miếng liền, rồi giả bộ vẩy vẩy để cho nó bong ra. 

Thế nhưng, người ngồi cạnh bèn kê tủ đúng vào miệng hắn ta mà nói : 

- Anh có lấy chân mà đạp, thì nó cũng chẳng bong ra đâu. 

Người bất lịch sự thì chỉ biết cúi mặt xuống như muông chim mà ăn lấy ăn để, chả còn lưu ý 
tới kẻ khác. Họ có thể ợ ngáp như ở trong phòng riêng. Họ có thể húp canh sùm sụp như biển 
gầm sóng vỗ, muốn trôi cả bàn ghế và những người chung quanh. 

Vì thế, cha ông chúng ta đã dạy : 

- Học ăn học nói học gói học mở. 

- Ăn trông nồi, ngồi trông hướng. 

Tuy nhiên, có một góc cạnh của bữa ăn chúng ta cần lưu ý đó là bầu khí yêu thương. 

Thực vậy, bữa ăn là lúc qui tụ những người có cùng một mẫu số nào đó. Mẫu số ấy có thể 
là tình nghĩa ruột thịt như bữa ăn trong gia đình, cũng có thể là một niềm vui hay một nỗi buồn 
như tiệc cưới, đám giỗ…hay công việc làm ăn. 

Trước hết, những người cùng bàn chia sẻ  với nhau thức ăn, nguồn sinh lực cho thân xác. 
Trong cuốn “Người Việt cao quí”, tác giả Pazzi đã ca tụng chén nước mắm của mâm cơm Việt 
Nam. Hơi mất vệ sinh một tý đấy nhưng lại là một biểu tượng của chia sẻ và hiệp thông. 

Tiếp đến, những người cùng bàn còn chia sẻ với nhau niềm vui và nỗi buồn… vì vậy cần 
phải tạo ra một bầu khí yêu thương cho bữa ăn, đừng biến nó trở thành phiên tòa xử án con cái 
hay trở thành một dịp để đả kích, chửi xéo lẫn nhau vì : 

- Trời đánh còn tránh bữa ăn. 

Gia đình Việt Nam đâu cần đến những thứ cao lương mỹ vị mới nồng nàn yêu thương, trái 
lại chỉ cần : 

- Canh tôm nấu với ruột bầu 

  Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon. 

Viết đến đây gã cảm thấy hết chất, bèn phải vác tự điển ra để tra cứu và tham khảo thêm, 
gã bỗng khám phá ra rằng :  phạm trù ăn là một phạm trù quan trọng vào bậc nhất trong ngôn 
ngữ Việt Nam. 
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Thực vậy, để diễn tả động tác “ăn”, ngôn ngữ Việt Nam thật là phong phú. 

Trang trọng thì : 

- Xơi, mời… 

Bình thường thì : 

- Ăn, dùng… 

Vui vẻ thì : 

- Nhắm, nhậu, lai rai… 

Bực bội tức tối thì : 

- Đớp, hốc… 

Nếu Phạm Quỳnh đã viết : 

- Dân An nam ta phàm cái gì cũng cười. 

Còn gã, gã cũng có thể xác quyết : 

- Người Việt Nam chúng ta  phàm cái gì cũng ăn. 

Vui cũng ăn như ăn cưới, ăn khao. Buồn cũng ăn như ăn đám ma, ăn đám giỗ. 

Trong “Việt Nam từ điển” của Lê Văn Đức, gã đếm được cả thảy hơn một trăm năm chục 
tiếng được nghép với chữ ăn, như : ăn chay, ăn chực, ăn vụng… Thậm chí có những hành động 
chẳng hề liên hệ tới mồm miệng hay lục phủ ngũ tạng mà vẫn được ghép với chữ ăn  như : ăn 
đòn, ăn gian, ăn trộm, ăn năn… 

Gã không biết Thượng đế có bé cái lầm hay không khi trao ban cho mỗi người chúng ta một 
cái miệng. Công dụng của cái miệng là nói và ăn. 

Rất nhiều lần chúng ta đã phải khổ sở vì những lời dèm pha đầy ác ý. Lưỡi người còn sắc 
hơn cả gươm giáo và độc hơn cả nọc ong. Số người chết vì cái lưỡi còn nhiều hơn vì chiến tranh. 
Lời nói có thể làm cho chúng ta thân bại danh liệt, tiêu tan sự nghiệp. 

Còn cái khoản ăn cũng không kém phần nhiêu khê và rắc rối. Người ta lao động quần quật 
cũng để tìm kiếm của ăn đút vào miệng. Cái miệng con người đã làm cho bao súc vật bị tuyệt 
chủng, cây cối đi đến chỗ xác xơ tiêu điều… và đến núi cũng phải lở. 

Rồi những cuộc chiến tranh giữa người với người đã xảy ra cũng chỉ vì miếng ăn. Ôi, miếng 
ăn quả là miếng nhục. 

Giá như con người không phải ăn nữa thì sẽ lợi biết bao nhiêu. Lợi được thời gian. Lợi được 
công sức. Lợi được tiền bạc. Nhưng mà có lẽ lúc bấy giờ đời cũng sẽ buồn đi rất nhiều. 

Vì thế, gã vẫn cứ phải chịu khó ăn để mà sống mỗi ngày, cho dù là ăn những của đắng đót. 

Chuyện Phiếm của Gã Siêu 
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