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Lời giới thiệu
"Quà Tết 1" hôm nay đến tay bạn khi năm 2015
đang dần dần lùi vào dĩ vãng. Sau những ngày cuối
năm tất bật, bạn sẽ có những ngày thảnh thơi, mong
"quà Tết 1" mang lại cho bạn những giờ phút nhẹ
nhàng và hy vọng.
"Quà Tết 1" là công lao của rất nhiều người trong
cũng như ngoài nước. Đây là một ít câu chuyện
trong muôn ngàn câu chuyện, nhưng tất cả đều cùng
nhằm một mục tiêu chung là gởi đến bạn những
bông hoa đẹp như là những ngọn nến thắp lên niềm
hy vọng. Các tác giả đã rút ra được những bài học từ
những sự kiện thực tế của cuộc sống hằng ngày mà
có khi xảy ra trước mắt hay có những lời nói chúng
ta cũng đã nghe nhưng không được chúng ta quan
tâm hay không đánh động con tim của chúng ta.
Nếu Diogène vào thế kỷ thứ IV-V trước công
nguyên giữa ban ngày thắp đèn đi rong ngoài
đường, trả lời cho những người thắc mắc về hành
động đó rằng: "Tôi đi tìm MỘT NGƯỜI, nhưng tôi
chỉ gặp toàn những con người"1 , thì ngày nay, chắc
ngài cũng hài lòng vì chứng kiến được rất nhiều
CON NGƯỜI trong một thế giới quá nhiều tiêu cực,
trong mọi đẳng cấp của xã hội, từ người trưởng
thành cho đến những em bé, trong giáo hội công
giáo hay phật giáo, từ nhà triệu phú Mỹ cho đến một
người đàn bà bán ve chai... đâu đâu cũng tìm được
có những CON NGƯỜi đúng nghĩa.
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"Nhớ là những gì còn lại của tình yêu!" Bạn sẽ đi từ
bất ngờ nầy đến bất ngờ khác trước những tấm lòng
nhân ái, những tư tưởng sưởi ấm lòng người đôi khi
thốt ra từ miệng một em bé cho dù biết đời mình chỉ
còn được đếm từng ngày. Em coi nhẹ sự chết, ví cái
chết như một giấc ngủ: "Sẽ có một ngày con đi ngủ
và Cha con sẽ đến tìm con. Con thức dậy là đã thấy
mình ở Nhà của Cha, ở đời sống thật của con!"
Cũng như một cử chỉ đẹp của bà bán ve chai mà tác
giả cho rằng "đó là một trong những bức ảnh đẹp
nhất về chân dung con người, trong hoàn cảnh đảo
điên nhuộm nhoạm của xã hội ngày nay. Tôi cứ
ngắm mãi khuôn mặt chị, đó là một người đàn bà
chắc chắn đã trải qua rất nhiều khó khăn, đói khát.
Một khuôn mặt điển hình của những người lao động
vất vả ngoài đường" .
Có những câu nói hết sức bất ngờ, đơn sơ, thực tế
nhưng lại rất thâm thúy, ngoài dự đoán của mọi
người, như: “Bởi vì tấm vải che tử thi không có túi.”
Đó câu trả lời của ông Chuck Feeney, khi Truyền
thông hỏi vì sao ông lại quyên góp hết gia tài của
mình. Cho đến nay, ông đã quyên 4 tỷ đô la, còn 4
tỷ nữa đang chuẩn bị quyên góp. Chuck Feeney năm
nầy đã hơn 76 tuổi, nhưng vẫn miệt mài sống vì và
tất cả cho người nghèo. Những ai thắc mắc hỏi thì
ông trả lời: “Chỗ Thượng Đế ở không có ngân
hàng, mỗi người đều là trần trụi sinh ra, cuối
cùng cũng đơn độc ra đi, không ai có thể mang
theo tài phú và danh tiếng mà bản thân đã đau
khổ tìm kiếm cả đời.”
Tôi cũng có một người bạn năm nay đã gần thuộc
hạng thất thập cổ lai hy. Từ hơn 15 năm, ngài cũng
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đã hết mình vì người trẻ và đặc biệt những người
nghèo. Là người Mỹ gốc Việt, nhưng hàng năm,
ngài về Việt-nam, đi từ Nam chí Bắc sang
Campuchia để... tìm người nghèo, bất kể tuổi đời
ngày càng chồng chất. Có người nhìn với ánh mắt
cảm phục, nhưng cũng có người chép miệng nói
"Đủ rồi". Người đương thời của ông Diogène cũng
thế, cũng chép miệng thở dài khi thấy ông cao tuổi
mà vẫn còn "bon chen" mà rằng: "Già rồi, nghỉ đi".
Ông trả lời: "Tại sao vậy? Nếu tôi thi chạy đua
đường dài, tôi có phải nằm nghỉ khi tôi gần đến
đích hay không, thay vì gồng hết mình để chạy đến
đích? Mỗi chúng ta còn sống là người chạy đua,
theo như Thánh Phao-lô dạy.
Mong "Quà Tết 1" sẽ đem lại cho bạn vài phút mĩm
cười vì dù sao cũng còn đó những tấm lòng nhân ái
như là những ngọn nến thắp lên và hy vọng sẽ được
nhân lên hàng trăm nghìn những ngọn nến khác hầu
xoa dịu phần nào những vết thương của Chúa Giêsu, chính là những người anh em của chúng ta đang
gặp khó khăn.
Nhật Nhật Tân, fsc
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1- ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ BẤT
NGỜ ĐẾN QUÁN ĂN CỦA KHU CÔNG
NGHIỆP ĐỂ ĂN TRƯA VỚI CÔNG NHÂN

LTS:"Khiêm nhường, đó là « luật quý » : tiến triển, đi tới và hạ mình.
Chúng ta không thể tiến tới bằng một con đường khác". Đó là lời
khuyên của Đức Thánh Cha trong Thánh Lễ ngày 8 tháng 4 năm
2014. Và đó cũng là điều mà ĐTC sống vì Ngài xác tín rằng: " Tất cả
lịch sử của đức tin, đều được tạo nên bằng đức khiêm nhường "...Ăn
cơm trưa với công nhân trong một căng-tin, cầm mâm cơm xếp hàng
như bao người khác, thăm viếng tù nhân, rửa và hôn chân họ.... Điều
rất đặc biệt là Ngài ra sức bảo vệ quyền sống, quyền tự do và quyền
theo đuổi hạnh phúc, rất yêu thương những người anh em bần cùng
của chúng ta, những người đau yếu bệnh tật, những người nghèo khó,
những người bị khai thác ... mà Ngài gọi đó là những vết thương của
Chúa Giê-su và chúng ta "phải ôm vào lòng". Vấn đề và cần thiết là
« ra khỏi chính chúng ta » để đến gặp họ. Như Chúa Giê-su đã nói:
"Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần" (Lc
5, 31)
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Hôm nay chủ quán và
đầu bếp hoàn toàn ngỡ
ngàng khi thấy Đức
Thánh Cha Phanxicô
đã bất ngờ xuất hiện để
ăn trưa ngày thứ Sáu
với công nhân. Đây là
tiệm ăn bình dân dành
cho những công nhân
lao động mặc màu áo
xanh và những người
lao công trong "khu
công nghiệp" nhỏ ở
Vatican.
Bỗng dưng vào giờ ăn chúng tôi thấy ngài xuất hiện, tay cầm
khay đứng xếp hàng chờ đến nơi quầy thức ăn để chọn những
thứ đã làm sẵn, và chúng tôi đã may mắn được phục vụ ngài.
Anh Paini nói mà giọng anh vẫn còn đầy xúc động và hồi hộp.
"Xin hãy thông cảm cho tôi, vì tôi vẫn vui mừng qúa nên tường
thật mà vẫn cứ như run lên vậy.
Tôi thấy ngài chọn một đĩa mì ống mà không có nước sốt, một
phần cá Kabeljau, một cuộn mì sợi, một số rau, một ít khoai tây
chiên, một quả táo, và một chai nước suối loại không có ga, và
tự bưng đến bàn ăn ngồi chung với những công nhân. Ngài hành
động rất tự nhiên bình thường, như những người lao động.
Anh Paini cho biết: Đức Thánh Cha làm cho mọi người cảm
thấy thoải mái. Chúng tôi giới thiệu mình, ngài hỏi làm việc thế
nào, có thoải mái không? Chúng tôi kể về những công việc ở
đây ngài lắng nghe, và ngài đã khen ngợi những công việc làm
của chúng tôi. Ngài nói: Nó đã thực sự tốt đẹp vì các quán ăn và
quán cà phê ở khu công nghiệp Vatican đã phục vụ những nhân
viên làm việc, như kỹ thuật viên, thợ điện, thợ ống nước, thợ
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tiện, thợ máy, thợ thủ công, mà còn cả nhân viên của tờ báo
Vatican, L'Osservatore Romano nữa.
Ngài còn nói về những
di sản của Ý. Trong
những câu chuyện cũng
bao gồm cả đá banh và
nền kinh tế các tờ báo
của Vatican đã đưa tin.
Toàn bộ thời gian Đức
Giáo Hoàng vừa ăn vừa
trò chuyện thoải mái.
Người ta đã lấy máy
ảnh, điện thoại di động
và iPad của họ và chụp hình. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã
không cảm thấy bị làm phiền một chút nào cả. Nhiều máy nhấp
liên tục, ngài vẫn mỉm cười và ăn ngon lành.
Anh Paini cho tờ báo cho biết. Sau khoảng 40 phút ăn uồng và
trò chuyện Đức Giáo Hoàng đã không ở lại cho đến hết giờ ăn
trưa.
Claudia Di Giacomo, người đang ngồi sau quầy thu ngân nói:
Tôi không có can đảm để tính hóa đơn cho ngài.
Sau khi mọi người chụp hình chung với ngài tấm ảnh của cả
nhóm, ngài chúc bình an cho tất cả mọi người nơi đây, rồi ra xe
có tài xế chờ sẵn của ngài và tài xế lái xe trở lại nơi cư trú ở
Domus Sanctae Marthae.
Paini cho biết chuyến thăm bất ngờ như một tia chớp trong màu
xanh. Ai có thể nghĩ rằng! Đức Thánh Cha đến đây và ăn với
chúng tôi? Đúng là qúa bất ngờ! Tất cả chúng tôi như còn trong
mơ, nhưng nó là một trong những điều tốt nhất đã xảy ra.
Thanh Sơn
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2- Sau khi gặp ĐGH Francis, Chủ tịch Raul
Castro tuyên bố sẽ trở lại giáo hội
(Tin tổng hợp)
Sau cuộc hội kiến với Đức Giáo Hoàng Francis, Chủ tịch
Raul Castro rất phấn khởi nói rằng ông rất “bị xúc động” bởi
cuộc gặp gỡ kéo dài gần một giờ nầy. Ông tuyên bố với báo chí
rằng ông “đã có một cuộc gặp gở rất dễ chịu với Đức Giáo
Hoàng, một tu sĩ Dòng Tên”. Ông nói “một cách nào đó, tôi
cũng như thế. Tôi đã luôn luôn học hỏi ở các trường Dòng tên.”
Ông cho biết:“Khi Đức Giáo Hoàng đến thăm Cuba vào tháng
chin tới đây, tôi hứa sẽ tham dự tất cả các thánh lễ của ngài”.
Ông nói:
“Tôi rất bị đánh động khi rời cuộc gặp gở nầy, bởi sự khôn
ngoan, đức khiêm tốn, và những nhân đức của ngài, điều mà
chúng ta đều biết rõ. Tôi đã đọc tất cả những bài diễn văn và các
văn kiện của Đức Giáo Hoàng, và tôi nói với Thủ Tướng rằng
nếu Đức Giáo Hoàng tiếp tục con đường đó, tôi sẽ trở lại cầu
nguyện và tôi sẽ trở về với giáo hội, và tôi không nói đừa
đâu.”(if the pope continues this way, I will go back to praying
and go back to the church, and I'm not joking).
Ông nói tiếp:
"Tôi xuất thân từ đảng Cộng sản Cuba, là đảng không cho
phép các đảng viên theo đạo, nhưng bây giờ chúng tôi đã bỏ
cấm đoán này, đó là một bước quan trọng". (I am from the
Cuban Communist Party, that doesn't allow (religious) believers,
but now we are allowing it, it's an important step).
Sáng chúa nhật 10.5.2015, ĐGH Francis đã tiếp và hội kiến
riêng hơn 50 phút đồng hồ với Chủ tịch Nhà Nước Cuba, Ông
Raul Castro.
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Khi đến gần cửa thư phòng của ĐGH cạnh Đại thính đường
Phaolô 6, Chủ tịch Castro đã được Đức TGM Georg Gaenswein,
Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, Đức TGM Angelo Becciu Phụ tá
Quốc vụ khanh và Đức TGM ngoại trưởng Gallagher tiếp đón.
Sau cuộc hội kiến thân mật, ĐGH và Chủ tịch Castro tiến
sang sảnh đường nhỏ gần đó để gặp gỡ đoàn tùy tùng của Chủ
tịch gồm 10 người, trong đó có Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ
trưởng, ngoại trưởng và đại sứ Cuba cạnh Tòa Thánh.
Nhân dịp này, Chủ tịch Castro đã tặng ĐGH mề-đay quí giá
kỷ niệm Nhà Thờ chính tòa thủ đô La Habana và một bức tranh
nghệ thuật hiện đại diễm tả Thánh Giá lớn gồm những mảnh của
các con thuyền chất lên nhau, trước đó có một người di dân
đang cầu nguyện. Họa sĩ Cuba Kcho, tác giả bức tranh, cũng có
mặt và giải thích cho ĐGH rằng ông đã lấy hứng từ nỗ lực của
ngài lưu ý thế giới về những vấn đề của người di dân và tị nạn,
từ cuộc viếng thăm nổi tiếng của ngài tại đảo Lampedusa, cực
nam Italia.
Về phần ĐGH, ngài tặng Chủ tịch Castro cuốn Tông Huấn
“Niềm Vui Phúc Âm” và một huy hiệu lớn diễn tả thánh
Martino đang lấy áo khoác chùm cho người nghèo khổ bị giá
lạnh.
Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết trong cuộc hội kiến riêng,
Chủ tịch Castro đã cám ơn ĐGH vì ngài đã giữ vai trò tích cực
trong việc cải tiến quan hệ giữa Cuba và Hoa Kỳ; ông cùng bày
tỏ với ngài tâm tình của nhân dân Cuba đang chờ đợi và chuẩn
bị cho cuộc viếng thăm của ngài tại Cuba vào tháng 9 tới đây.
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3- BÀI NÓI CHUYỆN CỦA ĐTC
PHANXICO VỚI LƯỠNG VIỆN QUỐC
HỘI HOA KỲ
NGÀY 24-9-2015
Bản dịch Nguyễn Tiến Cảnh, MD

Thưa Phó Tổng Thống,
Thưa Phát ngôn viên Quốc Hội
Quí vị dân biểu
Quí bạn
Tôi rất hân hạnh được mời nói chuyện trước lưỡng viện quốc
hôi của “một đất nước của những người tự do và gia đình của
những người can đảm”. Tôi cũng muốn nghĩ rằng lý do là vì tôi
cũng là người con của lục địa vĩ đại này, từ đó tôi đã nhận được
mọi sự và tôi có trách nhiệm chia sẻ trách nhiệm chung.
Mỗi một người con, trai cũng như gái của một đất nước đều có
một sứ mệnh, một trách nhiệm cá nhân và xã hội. Trách nhiệm
của quí vị, những thành viên quốc hội là thúc đẩy quốc gia này
lớn mạnh bằng hoạt động lập pháp. Quí vị là diện mạo của dân
cả nước, là những đại diện của họ. Quí vị được kêu gọi để bảo
vệ và giữ gìn nhân phẩm cho đồng bào của quí vị với mục đích
theo đuổi thiện ích chung không biết mệt mỏi, vì đây là chủ đích
chính của mọi chính trị. Một xã hội chính trị kéo dài được khi
nó cố gắng làm thỏa mãn những nhu cầu chung -như là một ơn
gọi- bằng cách kích thích cho mọi thành viên cùng lớn mạnh,
nhất là những kẻ ở trong những hoàn cảnh khốn cùng và nguy
hiểm hơn. Hoạt động lập pháp thì luôn luôn phải dựa trên những
ưu tư của người dân. Vì thế quí vị được kêu gọi và đòi hỏi bởi
những người đã bầu cho quí vị.
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Công việc của quí vị làm tôi nghĩ đến 2 phương cách qua hình
ảnh của Maisen. Một đằng, tổ phụ và người ra luật cho dân
Israel hình dung ra những nhu cầu của người dân để giữ cho tinh
thần đoàn kết của họ được sống bằng cách đưa ra luật lệ. Một
đằng hình ảnh Maisen dẫn đưa chúng ta trực tiếp đến với Thiên
Chúa, và vì vậy đến với nhân phẩm tuyệt vời của loài người.
Maisen cho chúng ta một tổng hợp các công việc, quí vị có bổn
phận phải bảo vệ -bằng luật lệ- hình ảnh và mọi hình thức giồng
như Thiên Chúa trên mọi gương mặt của con người.
Hôm nay, tôi không chỉ muốn nói riêng với quí vị, nhưng -qua
quí vị- tôi muốn nói với toàn thể dân chúng Hiệp Chủng Quốc.
Ở đây, cùng với những đại biểu của họ, tôi muốn nhân cơ hội
này nói với nhiều ngàn người cả nam lẫn nữ, hàng ngày đang
phải làm những công việc rất khiêm tốn để có được cơm áo mỗi
ngày, để dành tiền và -một lúc nào đó- có thể có một đời sống
tốt đẹp hơn cho gia đình. Đây là những người cả đàn ông lẫn
đàn bà, những người không đơn giàn liên hệ đến việc phải đóng
thuế, mà một cách thầm lặng nào đó, họ đang phải chịu đựng
một cuộc sống khác thường trong xã hội. Họ cùng nhau đoàn kết
và lập nên những tổ chức khả dĩ có thể giúp họ một tay trong
những nhu cầu cần thiết nhất này.
Tôi cũng muốn nhập cuộc đối thoại với những người già yếu là
những kho tàng chứa đầy khôn ngoan do kinh nghiệm, và họ bằng nhiều cách, nhất là qua công tác thiện nguyện- cố gắng
chia sẻ những câu chuyện và những suy tư của riêng họ. Tôi biết
rằng nhiều người trong họ đã nghỉ hưu nhưng còn hoạt động. Họ
tiếp tục làm việc để xây dựng đất nước này. Tôi cũng muốn đối
thoại với tất cả những người trẻ đang làm việc để thực thi những
ước vọng vĩ đại và cao quí, là những người không bị lạc đường
vì những đề nghị dễ dãi và những người đang đối diện với
những hoàn cảnh khó khăn, thường là do còn non yếu chưa
trưởng thành đủ. Tôi mong ước đối thoại với tất cả quí vị, và tôi
hy vọng làm được nhờ nhớ lại lịch sử của dân tộc Hoa Kỳ này.
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Cuộc viếng thăm này của tôi thỉnh thoảng có được khi mà tất cả
mọi người có thiện ý, cả nam lẫn nữ nhớ lại những kỷ niệm của
những vĩ nhân Hoa Kỳ. Vì tính đa dạng của lịch sử và thực tế
yếu đuối của con người không cưỡng lại được, những người này
-do nhiều khác biệt và giới hạn của mình- có thể xây dựng một
tương lai tươi đẹp hơn bằng cách làm việc chăm chỉ và hy sinh,
đôi khi cả với giá của mạng sống mình. Họ đã uốn nắn những
giá trị căn bản để kéo dài mãi mãi theo tinh thần của nhân dân
Hiệp Chủng quốc. Một người với tinh thần đó có thể sống qua
nhiều khủng khoảng, áp lực và tranh chấp trong khi luôn luôn
tìm kiếm những tài nguyên để tiến tới và thi hành đúng vơi nhân
cách. Những người này cho chúng ta cách nhìn và cắt nghĩa
thực tế. Trong khi tôn trọng ký ức của họ, chúng ta đã được linh
hứng, ngay cả giữa những tranh chấp và mọi lúc trong ngày, để
rút ra những dự trữ văn hóa xâu xa nhất của chúng ta.
Tôi muốn nhắc tới 4 vĩ nhân của Hoa Kỳ này: Abraham Lincoln,
Martin Luther King, Dorothy Day và Thomas Merton.
Năm nay đánh dấu 150 năm kỷ niệm Tống Thống Abraham
Lincoln bị ám sát, người bảo vệ tự do, người làm việc không
biết mệt để “quốc gia này, dưới sự hướng dẫn của Thiên Chúa,
nảy sinh ra một nền tự do mới”. Xây đắp một tự do tương lai
đòi hỏi tình yêu công ích và hợp tác trong tinh thần hỗ tương và
đoàn kết.
Tất cả chúng ta đều biết -và rất ưu tư- về tình trạng xáo trộn xã
hội, chính trị trên thế giới hiện nay. Thế giới chúng ta hiện đang
xẩy ra những tranh chấp bạo động, oán ghét, hận thù ngày càng
tăng nhân danh Thiên Chúa và tôn giáo, Chúng ta biết rằng
không có tôn giáo nào thoát khỏi tình trạng ảo vọng cá nhân hay
ý thức hệ cực đoan. Điều này có nghĩa là chúng ta phải chú ý
đặc biệt đến mọi loại chủ nghĩa nền tảng, hoặc thuộc tôn giáo
hay bất cứ một loại gì khác. Để cho cân bằng thích hợp thì phải
chiến đấu tránh bạo động, không đệ nó xâm nhập nhân danh tôn
giáo, một ý thức hệ hay một hệ thống kinh tế mà vẫn tôn trọng
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tự do tôn giáo, tự do phán đoán và tự do cá nhân. Nhưng lại có
một cám dỗ khác mà chúng ta phải đặc biệt coi chừng là chủ
nghĩa co cụm lại thật đơn giản (simplistic reductionism) chỉ biết
có thiện và ác hoặc chỉ có phải và tội. Thế giới đương đại -với
những vết thương hở ảnh hưởng đến biết bao nhiêu anh chị em
chúng ta- đòi hỏi chúng ta phải đối đầu với mọi hình thức phân
cực đang chia rẽ thế giới thành hai phía. Chúng ta biết rằng trong khi cố gắng thoát khỏi kẻ ngoại thù- chúng ta lại bị cám dỗ
nuôi dưỡng kẻ nội thù. Để loại trừ những kẻ chuyên oán ghét,
những chúa bạo động và những kẻ sát nhân thì cách tốt nhất là
chiếm chỗ của chúng. Đó là điều mà quí vị, là người dân, lại
chối bỏ.
Đáp ứng của chúng ta phải là hy vọng và hàn gắn thay vì hòa
bình và công lý. Thế giới đòi hỏi chúng ta lấy hết can đảm và
thông minh để giải quyết những khủng khoảng kinh tế và địa dư
hiện nay. Ngay cả trong thế giới phát triển, hậu quả của những
cấu trúc và hành động bất công tất cả cũng chỉ là bề ngoài. Cố
gắng của chúng ta là phải nhắm vào việc bồi đắp hy vọng, nắn
cho ngay những sai lầm, giữ vững những cam kết và nhờ đó
kích thích sự thịnh vượng của cá nhân và cả dân tộc. Chúng ta
phải cùng nhau tiến tới, đồng một lòng, trong tinh thần đổi mới
của tình huynh đệ và kết đoàn, cộng tác với nhau một cách
quảng đại vì công ích.
Những thách thức hiện nay đòi hỏi chúng ta phải canh tân tinh
thần cộng tác đó, nó đã hoàn thành rất tốt qua lịch sử của Hiệp
Chủng Quốc. Tính đa dạng, sự trầm trọng và khẩn thiết của
những thách đố đó đòi hỏi chúng ta phải lấy ra những nguồn lực
và tài năng của mình để giải quyết hầu yểm trợ nhau trong khi
vẫn tôn trọng mọi khác biệt và sự xác tín của lương tâm.
Trên đất nước này, nhiều giáo phái khác nhau đã góp phần rất
lớn trong việc tạo dựng và lành mạnh xã hội. Điều quan trọng là
ngày nay cũng như quá khứ, tiếng nói của niềm tin cần tiếp tục
được lắng nghe, vì đó là tiếng nói của tình huynh đệ và tinh
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thương yêu; nó nói lên điều tốt đẹp nhất nơi mỗi người và mỗi
xã hội. Sự hợp tác như vậy là một nguồn lực đầy sức mạnh trong
trận chiến loại bỏ những hình thức nô lệ mới trên thế giới phát
sinh ra từ những bất công trầm trọng có thể lướt thắng được chỉ
bằng những chính sách và hình thức mới về thỏa hiệp xã hội.
Đến đây, tôi nghĩ đến lịch sử chính trị của Hiệp Chủng Quốc, ở
đó nền dân chủ đã được ăn rễ sâu trong tâm trí người dân. Tất cả
mọi sinh hoạt chính trị là để phụng sự và khuyến khích tính
thiện của con người và dựa trên sự tương kính nhân phẩm của
nhau cả nữ giới lẫn nam giới. “Chúng ta giữ sự thật này để minh
chứng rằng mọi người đều bình đẳng, và được Tạo Hóa phú
bẩm cho những quyền bất khả xâm phạm, đó là quyền sống,
quyền tự do và quyền theo đuổi hạnh phúc” (Bản tuyên bố độc
lập 4 july 1776). Nếu chính trị thực sự là để phụng sự con người
thì nó không thể là nô lệ cho kinh tế và tài chính. Thay vào đó,
chính trị là cách biểu lộ những nhu cầu bắt buộc để sống chung,
để xây dựng thiện ích chung: cái cộng đồng loại này phải hy
sinh những lợi ích đặc biệt để chia sẻ -trong hòa bình và công
bằng- của cải, lợi ích và đời sống xã hội của nó. Tôi không
đánh giá thấp cái khó khăn trong việc này, nhưng tôi khuyến
khích quí vị cùng cố gắng trong mục đích này.
Đến đây, tôi cũng nghĩ đến cuộc diễn hành của Martin Luther
King từ Selma đến Montgomery 50 năm trước đây như là một
phần của chiến dịch hoàn thành “giấc mơ” về dân quyền và
quyền chính trị của người Mỹ gốc Phi Châu. Chúng tôi, người
dân của lục địa này không sợ những người ngoại quốc, bởi vì đa
số chúng tôi cũng đã từng là người ngoại quốc. Tôi nói điều này
với quí vị với tư cách là một người con của di dân, biết rằng rất
nhiều người trong quí vị cũng là con cháu của những người di
dân. Buồn thay, quyền của những người ở đây trước chúng ta lại
không luôn luôn được tôn trọng. Đối với những dân tộc này và
những quốc gia của họ, tôi thành thật xác quyết -từ tâm một
người Mỹ dân chủ- lòng ngưỡng mộ và tri ân xâu xa nhất của
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tôi. Những đụng chạm đầu tiên này thường là ghê gớm và bạo
động, nhưng khó có thể xét đoán quá khứ mà dựa vào những
tiêu chuận của hiện tại. Ngoài ra khi một kẻ lạ ở giữa chúng ta
cầu cứu chúng ta, chúng ta không cần phải nhắc lại những tội và
lỗi lầm của họ ở quá khứ. Chúng ta phải giải quyết những
chuyện bây giờ để sống một cách cao thượng và công bằng hết
sức có thể như chúng ta từng dạy những thế hệ mới là đừng
quay lưng lại với những “người hàng xóm” và mọi sự ở chung
quanh ta. Tạo dựng một quốc gia đòi hỏi phải chấp nhận một
liên đới bền vững với tha nhân, loại bỏ mọi ý nghĩ thù nghịch
hầu có thể chấp nhận một thay thế hỗ tương với một cố gắng
bền bỉ để thực thi điều tốt nhất. Tôi tin tưởng chúng ta có thể
làm được điều này.
Thế giới chúng ta đang đối diện với một khủng khoảng lớn về tỵ
nạn chưa bao giờ thấy từ sau thế chiến II. Nó đặt trước chúng ta
một thách đố vô cùng lớn lao và nhiều quyết định nan giải. Ở
lục địa này cũng có cả hàng ngàn người phải di chuyển lên phía
Bắc để tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mình và cho những
người thân yêu của mình có được những cơ hội to lớn hơn. Đó
có phải là điều mà chúng ta mong muốn cho chính con em của
chúng ta không? Chúng ta đừng để ý đến những con số nhưng
hãy coi họ là những con người, coi diện mạo họ và lắng nghe
những câu chuyện của họ, cố gắng đáp ứng tốt nhất có thể cho
những hoàn cảnh của họ. Đáp ứng theo cung cách con người,
công bằng và huynh đệ. Chúng ta cần tránh những cám dỗ của
thời đại là loại bỏ bất cứ cái gì coi là phiền toái. Hãy nhớ rằng:
“Hãy làm cho người điều gì mà mình muốn người ta làm cho
mình” (Mt 7:12).
Luật này chỉ cho chúng ta một hướng đi rất rõ ràng. Hãy đối xử
với tha nhân với cùng một tình thương và lòng trắc ẩn như
chúng ta muốn được họ đối sử như vậy. Hãy kiếm cho người
những điều mà chúng ta đang tìm kiếm cho chính chúng ta.
Chúng ta hãy giúp tha nhân lớn mạnh như chúng ta mong ước
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được như vậy. Nói gọn ra là nếu chúng ta muốn có an toàn thì
hãy cho sự an toàn; nếu chúng ta muốn sống, hãy cho sự sống;
nếu chúng ta muốn có cơ hội thì hãy ban phát cơ hội. Cái thước
chúng ta dùng để đo người thì nó sẽ trở thành cái thước để đo
chính chúng ta. Luật này cũng nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm
phải bảo vệ và che chở mạng sống con người ở bất cứ giai đoạn
nào của đời sống.
Xác tín này đã dẫn dắt tôi từ lúc khởi đầu sứ vụ, cố vấn tôi ở
mọi mức độ trong việc đòi hủy bỏ tổng quát án tử hình. Tôi
cũng xác tín đây là phương cách tốt nhất, bởi vì mọi sự sống đều
được thánh hóa, mỗi con người đều được Trời phú bẩm cho một
nhân cách bất khả nhượng, và xã hội chỉ có thể hưởng lợi do sự
phục hồi của những tội nhân này. Gần đây những giám mục
huynh đệ của tôi ở Hoa Kỳ đã lặp lại lời kêu gọi hủy bỏ án tử
hình. Không phải tôi yểm trợ họ, nhưng tôi khuyến khích họ xác
tín rằng hình phạt công bằng và cần thiết không bao giờ được
loại trừ chiều kích của hy vọng và mục đích của phục hồi.
Trong thời gian này khi mà những quan tâm xã hội coi là quan
trọng, thì tôi không thể không nhắc tới người đầy tớ Thiên Chúa
là Dorothy Day, vị sáng lập Phong Trào Công Giáo Thợ. Những
hoạt động xã hội của bà, lòng say mê công lý và lý do của áp
bức của bà đã được cảm hứng bởi Phúc Âm, niềm tin của bà và
gương các thánh.
Đã có biết bao nhiêu là tiến triển có được ở phạm vị này trên thế
giới! Đã có biết bao nhiêu nhiêu điều làm được trong những
năm đầu tiên của thiên niên kỷ thứ ba này để đem con người
thoát khỏi cảnh nghèo đói! Tôi biết rằng quí vị chia sẽ sự xác tín
của tôi đang cần còn phải được thực hiện nhiều hơn nữa, và
trong thời gian khủng khoảng và kinh tế khó khăn này, tinh thần
đoàn kết thế giới không thể bị bỏ lơ. Đồng thời tôi muốn khuyến
khích quí vị để ý đến tất cả mọi dân tộc ở chung quanh chúng ta
đang mắc trong vòng nghèo khổ. Họ cũng cần phải có hy vọng.
Cuộc chiến chống lại cảnh nghèo khổ đói khát cần phải được
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liên tục và trên nhiều chiến tuyến, nhất là tuyến căn nguyên. Tôi
biết rằng nhiều người Hoa Kỳ ngày nay cũng như trong quá khứ
đang làm việc gần chết cho vấn nạn này.
Không cần phải nói, một phần của cố gắng to lớn này là tạo
dựng và phân phát sự giàu sang. Dùng những tài nguyên thiên
nhiên một cách chính đáng, áp dụng thích hợp kỹ thuật và sử
dụng tinh thần xí nhiệp là những yếu tố chính của nền kinh tế
đang đổi mới. “Thương mại là một ơn gọi cao quí, trực tiếp tạo
nên giàu sang và cải thiện thế giới. Nó có thể là nguồn mạch hoa
lợi của thịnh vượng trong phạm vi hoạt động của nó, nhất là tạo
công ăn việc làm là phần chính để gây phúc lợi chung” (Laudato
Si, 129). Phúc lợi chung này cũng gồm cả trái đất, đề mục chính
của tông thư mà gần đây tôi đã viết để “đi vào đối thoại với tất
cà mọi người về phúc lợi chung của chúng ta” (ibid.,3) “Chúng
tôi cần đối thoại với tất cả mọi người, bởi vì thách đố về môi
trường và những căn rễ của con người mà chúng ta đang trải qua
đều ảnh hưởng và liên hệ đến tất cả chúng ta” (ibid., 14).
Trong Laudato Si’, tôi kêu gọi sự can đảm và cố gắng có trách
nhiệm để “tái hướng dẫn những bước đi của chúng ta” (ibid.,61)
và tránh những hậu quả tai hại nhất của việc hủy hoại môi
trường do sinh hoạt của con người gây nên. Tôi xác tín rằng
chúng ta có thể làm được điều khác thường mà tôi chắc chắn là
Hiệp Chủng Quốc và Quốc Hội giữ một vai trò quan trọng. Bây
giờ là lúc phải can đảm hành động có kế hoạch, để hoàn thành
một “nền văn hóa săn sóc”(ibid., 231) và “một tiếp cận trọn vẹn
để chống lại nghèo khó, chỉnh đốn nhân phẩm đồng thời bảo vệ
thiên nhiên” (ibid.’ 139). “Chúng ta có tự do cần thiết để giới
hạn và hướng dẫn kỹ thuật” (ibd.’ 112), “để phân chia thông
minh….trong việc phát triển và giới hạn quyền lực của chúng
ta” (ibid.’ 78); và để kỹ thuật “phụng sự các loại thăng tiến
khác, một trong những thứ này là y tế, con người hơn, xã hội
hơn và trọn vẹn hơn”(ibd.’ 112). Về vấn đề này, tôi tin tưởng
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rằng những cơ quan nghiên cứu hàn lâm thượng đẳng của Hoa
Kỳ có thể góp phần chủ yếu trong những năm sắp tới.
Ở thế kỷ trước, lúc khởi đầu chiến tranh lớn mà Đức Benedicto
XVI gọi là “giết người vô lý”, một danh nhân Hoa Kỳ đã sinh ra
là thầy dòng Xito Thomas Merton. Thầy là một nguồn cảm hứng
linh đạo hướng dẫn rất nhiều người. Thầy viết trong bản tự thuật
của thầy: Tôi đã đến thế gian. Vì bản tính tự do và dưới hình ảnh
của Thiên Chúa, ngoài ra tôi đã là một tù nhân của chính sự bạo
động của tôi và của tính ích kỷ của chính tôi, dưới hình ảnh của
thế giới mà tôi sinh ra. Thế giới đó là hình ảnh của hỏa ngục,
đầy dẫy những người như tôi, yêu mến Thiên Chúa nhưng lại
ghét bỏ người; sinh ra để yêu mến người thay vì sống trong sợ
hãi của những con người khát vọng đầy mâu thuẫn và vô vọng”.
Merton vượt lên trên cả con người cầu nguyện, một nhà tư
tưởng đã thách thức mọi xác tín của thời đại thầy và mở ra
những chân trời mới cho các linh hồn và Giáo Hội. Thầy cũng là
một người của đối thoại, một cổ động viên hòa bình giữa các
dân tộc và tôn giáo.
Từ viễn tượng đối thoại đó, tôi muốn xác nhận những cố gắng
đã có được trong những tháng gần đây để vượt qua những khác
biệt lịch sử có liên quan đến những giai đoạn ở quá khứ. Đó là
bổn phận của tôi để xây những nhịp cầu và giúp mọi người cả
nam lẫn nữ, bằng bất cứ một phương cách nào có thể, cùng nhau
làm như vậy. Khi có những quốc gia không chấp nhận đối thoại
-cuộc đối thoại đã bị đứt đoạn vì những lý do hợp pháp nhất- thì
những cơ hội mới cần phải mở ra cho tất cả mọi người. Điều này
đã và đang đòi hỏi can đảm và mạo hiểm, nó không giống như
là một trách nhiệm. Nhà lãnh đạo chính trị giỏi là một người,
với tất cả những lợi hại có trong đầu, phải nắm lấy cơ hội với
tinh thần rộng mở và thực tế. Nhà lãnh đạo chính trị giỏi thì luôn
luôn thích khơi động các phương cách hơn là ngồi không chờ
đợi (cf. Evangelii Gaudium, 222-223).
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Công việc của đối thoại và hòa bình cũng có nghĩa là xác định
thực sự để giảm thiểu, và trong hạn kỳ dài, phải kết thúc những
bất đồng quân sự trên thế giới. Ở đây, chúng ta phải tự hỏi: Tại
sao những khí giới chết người lại được bán cho những kẻ đang
âm mưu gây đau khổ thầm kín cho cả cá nhân và xã hội? Buồn
thay câu trả lời -như chúng ta biết- lại đơn giản chỉ vì tiền. Tiền
thấm trong máu, thường là của những người vô tội. Trước sự
yên lặng tội lỗi và xấu hổ này, bổn phận của chúng ta là phải đối
đầu với vấn đề này và ngăn chặn buôn bán khí giới.
Bốn người con của đất nước Hiệp Chủng Quốc này, bốn cá
nhân và bốn ước mơ: Lincoln của tự do; Martin Luther King của
tự do đa nguyên không một ngoại trừ; Dorothy Day của công
bằng xã hội và quyền con người; Thomas Merton của đối thoại
và rộng mở với Thiên Chúa.
Thưa quí vị đại biểu nhân dân Hoa Kỳ,
Tôi sẽ kết thúc cuộc thăm viếng quí quốc ở Philadelphia, ở đó
tôi sẽ tham dự cuộc họp các gia đình thế giới. Đây là ước vọng
của tôi, qua cuộc viếng thăm này- gia đình phải là đề mục được
tái diễn. Gia đình quả là thiết yếu biết bao để xây dựng quốc gia
này! Và quí giá biết mấy tôi được yểm trợ và khuyến khích quí
quốc! Tuy nhiên tôi không thể che dấu được nỗi ưu tư cuả tôi về
gia đình đang bị đe dọa từ bên trong lẫn bên ngoài mà có lẽ
trước đây chưa bao giờ có. Mối liên hệ căn bản đang được đặt
thành một vấn nạn, một vấn đề rất căn bản của hôn nhân và gia
đình. Tôi chỉ có thể nhắc lại sự quan trong của nó, và trên tất cả,
là sự phong phú và vẻ đẹp huy hoàng của đời sống gia đình.
Đặc biệt, tôi muốn lưu ý quí vị nghĩ đến thành phần của những
gia đình, những người trẻ khốn cùng nhất. Tương lai của đa số
chúng thì đầy dẫy những bất trắc không thể đếm được, nhiều em
khác thì hình như mất định hướng và không mục đích, bị thẩy
vào một mê lộ vô vọng đầy bạo động, ngược đải và tuyệt vọng.
Những vấn đề này của chúng cũng là của chúng ta. Chúng ta
20

không thể lẩn tránh chúng được. Chúng ta cần phải cùng nhau
đối diện với chúng, bàn luận về chúng và tìm ra những giải pháp
có hiệu quả hơn là chỉ mải mê thảo luận suông. Cái nguy hiểm
của việc quá đơn giản vấn đề khi chúng ta nói rằng chúng ta
sống trong một nền văn hóa buộc giới trẻ không lập gia đình vì
chúng không có khả thi tạo lập tương lai. Nhưng cùng một nền
văn hóa đó lại giúp những em khác với rất nhiểu chọn lựa đã
khuyến khích chúng lập gia đình.
Một quốc gia có thể coi là vĩ đại khi nó bảo vệ tự do như một
TT Lincoln đã làm; khi nó cưu mang một nền văn hóa khả dĩ
giúp người dân đạt được “giấc mơ” với đầy đủ quyền lợi cho
những người anh em huynh đệ của nó như một Martin Luther
King; khi nó tranh đấu cho công bằng và những kẻ bị áp bức
như một Dorothy Day đã làm không biết mệt mỏi; khi niềm tin
của một Thomas Merton đã đem lại kết quả giúp cho đối thoại
và gieo hạt giống hòa bình theo lối chiêm nghiệm.
Trong bài nói chuyện này, tôi phải nói lên tính phong phú của
nền văn hóa của nhân dân Hiệp Chủng Quốc. Ước vọng của tôi
là tinh thần văn hóa này tiếp tục phát triển lớn mạnh để có thật
nhiều người trẻ hết sức có thể thừa hưởng nó và định cư trên
phần đất mà rất nhiều người mơ ước.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho Mỹ Quốc!
NB- Vì có vài chỗ nghe không được rõ nên người dịch phải
phỏng đoán. Nhưng nghĩ rằng nó sẽ không ngược nghĩa.
NTC

4- VỊ TỔNG THỐNG
NGHÈO NHẤT THẾ GIỚI !
Truyền thông quốc tế gọi Tổng thống 79 tuổi José Mujica
Cordano của Uruguay là vị "tổng thống nghèo nhất thế giới".
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Biệt danh này xuất hiện sau khi ông khai tổng tài sản của mình
chỉ là 1.800 USD (một chiếc xe hơi) khi lên làm Tổng thống
Uruguay năm 2009.
Tôi đâu có nghèo
Ông chỉ nhận mức lương khiêm tốn là 12.500 USD mỗi tháng,
khoảng 3,1 % so với những gì Tổng thống Mỹ Barack Obama
kiếm được trong một năm. Đã vậy, nhà lãnh đạo Mỹ Latinh tặng
đến 90% tiền lương hàng tháng của ông để làm từ thiện cho
những người có hoàn cảnh đặc biệt, những người vô gia cư và
chỉ để lại khoảng 1.250 USD để chi tiêu cho bản thân.
Là người đứng đầu đất nước nhưng ông Mujica từ chối sống
trong Dinh Tổng thống. Ông chọn sống cùng vợ trong một ngôi
nhà khiêm tốn ở trang trại ở ngoại ô của Montevideo và tự lái
chiếc xe Volkswagen Beetle mà ông tậu từ năm 1987. Thế
nhưng, ông Mujica cho biết ông không phải là người nghèo.
Tổng thống của Uruguay (áo xanh) ngồi xếp hàng ở mô ̣t bệnh
viện công khi đi khám bệnh như bao người dân khác. Ảnh: AP
Nói cách khác, ông bằng lòng với những gì ông có. Như ông nói
với báo giới vào năm 2012, "Tôi được gọi là "tổng thống nghèo
nhất", nhưng tôi không cảm thấy nghèo. Người nghèo là những
người chỉ làm việc để cố gắng giữ một lối sống xa hoa, và luôn
luôn muốn nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Tôi có thể là một ông
già lập dị ... Nhưng đây là một sự lựa chọn tự do".
Khi Mujica đã được bầu làm tổng thống năm 2009, ông đã báo
cáo tài sản của mình chỉ khoảng 1.800 USD - giá trị của chiếc
Volkswagen Beetle năm 1987. Nhưng theo kê khai tài sản gần
đây nhất của Mujica, vào tháng 4 vừa qua, tổng tài sản của ông
trị giá khoảng 322.883 USD.
Mujica tuyên bố sự gia tăng giá trị tài sản của ông là do ông bổ
sung thêm phần tài sản mà trước đây chỉ có điền tên vợ ông, bao
gồm cả tài sản và thiết bị nông nghiệp vợ chồng Tổng thống
đồng sở hữu.
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Ông từ chối sống trong Dinh Tổng thống
Và làm được việc.
Điều khiến ông Mujica được dân Uruguay yêu mến không phải
là vì nghèo hay tiết kiệm mà ông điều hành thành công trong
những năm gần đây, đặc biệt là vấn đề tài chính.
Theo chính phủ Uruguay, tổng sản phẩm quốc nội tăng khoảng
4% trong năm 2013, ấn tượng hơn các quốc gia như Mỹ và
Brazil. Ngân hàng Thế giới cũng đã báo cáo rằng họ chứng kiến
tỷ lệ đói nghèo mạnh giảm trong những năm gần đây, từ 34,4 %
trong 2006 xuống còn 12,4 % trong năm 2012.
Trước khi Mujica được bầu làm tổng thống của Uruguay trong
năm 2009, thế giới có thể không biết nhiều về các quốc gia Nam
Mỹ là quê hương của khoảng 3,4 triệu người. Điều này chắc
chắn đã thay đổi trong vài năm qua khi ông Mujica thông qua
một số đạo luật cấp tiến nhất không chỉ trong lịch sử của đất
nước, nhưng trong toàn bộ thế giới.
Mujica là lãnh đạo đầu tiên hợp pháp hóa việc sử dụng cần sa
một cách hạn chế để giải trí, thực hiện một hệ thống trong đó giá
1 gram cần sa không nhiều hơn 1 USD để đảm bảo các trùm ma
túy hết đường làm ăn.
Mujica cũng đưa Uruguay trở thành quốc gia thứ hai ở Nam Mỹ,
sau Argentina, hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Ngoài ra, ông
còn thông qua dự luật cho phép phụ nữ phá thai an toàn và hợp
pháp cho đến tháng thứ ba của thai kỳ.
Nói tóm lại, ông Mujica là người làm được việc, thể hiện mình
là con người liêm khiết và tờ Mint Press News nói: "Thế giới
cần nhiều hơn những vị lãnh đạo như thế".
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5- ĐIỀU SUY NGẪM TỪ MÓN QUÀ CỦA
BÀ BÁN VE CHAI
Người đàn bà bán ve chai vô danh ấy, có lẽ chẳng bao giờ hình
dung ra những con số dài dằng dặc để ghi lại số tiền đã hóa hơi
trong những đại án tham nhũng đang làm nghèo đất nước. Càng
không bao giờ biết đến chuyện, để chạy chức và chạy án, các
quan chức ngày nay xách đến nhà nhau hàng vali tiền mà người
nghèo có đếm cả đời cũng không hết.
Tôi cứ nghĩ mãi về một bức ảnh được lan truyền trên mạng xã
hội facebook mấy ngày nay khiến cộng đồng mạng xôn xao, xúc
động. Bức ảnh chụp một người đàn bà với khuôn mặt đen sạm,
nghèo khổ, trước mặt chị là một bao gạo và chai dầu ăn.
Bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội Facebook.
Chủ nhân bức ảnh chú thích: “Bức ảnh này chụp vào trưa ngày
13/01/2014 tại quán cơm chay Thiên Phước 5000 đồng, địa chỉ
62 Nguyễn Chí Thanh, Phường 16, Quận 11 (TP.HCM). Một
người đàn bà bán ve chai bước vào quán với bao gạo và chai dầu
ăn. Chị mang ơn quán cơm này vì đã cứu chị rất nhiều bữa đói.
Chị nghèo khó nhưng không quên ơn, gom góp từng đồng, cuối
năm, chị dành mua 1 bao gạo và 1 chai dầu tặng lại quán để có
thể giúp thêm những người khốn khó khác”.
Có lẽ đó là một trong những bức ảnh đẹp nhất về chân dung con
người, trong hoàn cảnh đảo điên nhuộm nhoạm của xã hội ngày
nay. Tôi cứ ngắm mãi khuôn mặt chị, đó là một người đàn bà
chắc chắn đã trải qua rất nhiều khó khăn, đói khát. Một khuôn
mặt điển hình của những người lao động vất vả ngoài đường.
Vậy mà trong khoảnh khắc ấy, chị thật đẹp. Vẻ đẹp tỏa ra từ bên
trong, từ hành động cao cả, nghĩ đến người khác, những người
khó khăn hơn mình, nên dù nghèo, chị vẫn gom nhặt từng đồng
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tiền lẻ để mua bằng được một bao gạo con con, một chai dầu ăn
mang đến quán.
Trong cái thời buổi đồng tiền lên ngôi, tình người lạnh lẽo, lối
sống ích kỷ lan tràn thì tấm lòng của người đàn bà bán ve chai
lại càng đẹp hơn bao giờ hết. Nó cho thấy dù chị nghèo khó thật
đấy, nhưng chị giàu có hơn vạn lần người khác, những người
chưa một lần chìa tay ra san sẻ cho đồng loại.
Biết được câu chuyện này, chẳng phải chúng ta đang cảm thấy
trái tim mình ấm áp, tâm hồn mình thư thái và hạnh phúc hay
sao? Bởi người đàn bà bán ve chai ấy, chẳng ai biết tên chị là gì,
giờ đang tá túc ở đâu, nhưng hành động của chị đã cho chúng ta
có thêm niềm tin, rằng những người tốt và những tấm lòng cao
cả ở đời còn nhiều lắm. Họ là con người đúng nghĩa với những
điều tốt đẹp nhất của danh từ này.
Tôi tin những người như chị, nếu làm người bán hàng sẽ không
bao giờ gian tham dối trá hay bớt xén của ai một đồng một hào
nào. Nếu làm người công nhân, sẽ có trách nhiệm đến cùng với
sản phẩm của mình. Nếu làm một công chức, sẽ cống hiến tận
tâm cho xã hội.
Một cộng đồng muốn tốt đẹp thì không thể không dựa vào từng
cá nhân tốt đẹp, một cái cây muốn tươi tốt, bền chắc thì phải có
bộ rễ khỏe mạnh. Đạo đức là gốc rễ của mọi vấn đề. Tiếc là
ngày nay, xã hội vì quá coi trọng đồng tiền nên đã xem thường
nó, coi rẻ nó, khiến cho mọi thứ lộn xộn, đảo điên.
Người đàn bà bán ve chai vô danh ấy, có lẽ chẳng bao giờ hình
dung ra những con số dài dằng dặc để ghi lại số tiền đã hóa hơi
trong những đại án tham nhũng đang làm nghèo đất nước. Càng
không bao giờ biết đến chuyện, để chạy chức và chạy án, các
quan chức ngày nay xách đến nhà nhau hàng vali tiền mà người
nghèo có đếm cả đời cũng không hết.
Chị chỉ quanh quẩn sáng tối với cái vỏ chai, mảnh giấy vụn.
Hạnh phúc của chị chỉ là sau một năm làm ăn cần mẫn, mua
25

được bao gạo, chai dầu đến cảm ơn quán cơm đã cứu đói chị và
san sẻ tình thương cho những người đồng cảnh ngộ. Nhưng cuộc
đời của chị, thanh sạch và đáng kính trọng biết bao nhiêu.
Những bài học lý thuyết về đạo đức, tình người sẽ không bao
giờ khiến chúng ta thấm thía bằng hành động của người đàn bà
bán ve chai ấy.
Cầu mong cho những tấm lòng cao cả ấy sẽ được tiếp nối, sẽ lan
rộng ra để duy trì sự tốt đẹp và làm sáng thêm hai chữ “đạo
nghĩa” trong đời sống này.

6- ĐỪNG QUÊN CÁM ƠN !
LTS: Qua sự kiện Chúa Giê-su chữa lành 10 người bị phong
hủi, nhưng chỉ có một người ngoại giáo trở lại cám ơn, Ngài
nói, có lẽ với một giọng trầm buồn: "Không phải cả mười người
đều được sạch sao ? Thế thì chín người kia đâu ? Sao không
thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang
này ?" (Lc 17,17). Qua sự kiện nầy, chúng ta có thể rút ra 1
điều quan trọng mà Người muốn nhắn nhủ chúng ta: - đừng
quên cám ơn, một điều thật đơn giản mà vào thời Chúa Giê-su
nhiều người đã quên và vào thời chúng ta có lẽ cũng không ít
người .... đang quên!
1. Một vị tổng thống hỏi bà cụ sống 104 tuổi về bí quyết sống
lâu. Bà trả lời: một là dí dỏm, hai là học biết cám ơn. Lấy chồng
từ năm 25 tuổi, ngày nào bà cũng nói nhiều nhất là hai chữ "cám
ơn". Bà cám ơn chồng, cám ơn bố mẹ, cám ơn con cái, cám ơn
hàng xóm láng giềng, cám ơn mọi sự quan tâm săn sóc dành cho
bà, cám ơn từng ngày sống yên lành, ấm cúng và vui vẻ. Mọi lời
nói thân thiết của người khác đối với bà, mọi việc làm bình
thường nhỏ nhoi dành cho bà, mọi nét mặt tươi cười hỏi thăm
bà, bà đều không quên nói hai tiếng "cám ơn". Mọi người không
những không ngán đối với vô số lần cám ơn hàng ngày của bà,
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trái lại càng gần gũi thương yêu bà, thường cảm thấy nếu mình
không thương yêu bà hơn nữa, sẽ có lỗi với từng lời "cám ơn"
của bà... 80 năm đã trôi qua, hai tiếng "cám ơn" khiến bà vui vẻ
lâu dài, hạnh phúc lâu dài, mạng sống lâu dài, "cám ơn" có bao
nhiêu, tình yêu có bấy nhiêu. Tình yêu có ngần nào, "cám ơn" có
ngần nấy.
2. Một lần đi xe buýt về nhà, trước mắt tôi có một cô bé 7,8 tuổi,
lưng đeo cặp sách, hình như vừa tan học. Khi lên xe em bước
không vững suýt nữa ngã. Tôi vội vàng đỡ em một tay. Vừa
đứng vững em giơ tay ra hiệu, không biết em định nói gì với
mình. Thấy tôi không hiểu em rất bối rối. Ngồi được một bến,
tôi sắp sửa xuống xe. Cô bé vội vàng chạy đến nhét vào tay tôi
một mẩu giấy. Tôi cứ tưởng có chuyện gì, ai ngờ xuống xe nhìn
mẩu giấy, chỉ thấy một dòng chữ xiêu vẹo "cám ơn, cám ơn
chú!" Thì ra em bị câm điếc. Không hiểu sao trái tim tôi bỗng
trào lên một tình cảm nóng bỏng không sao miêu tả nổi.
3. Ở một thành phố nọ, có cậu bé 14,15 tuổi, vì lấy cắp một
quyển sách của một hiệu sách, bị bảo vệ bắt quả tang. Bảo vệ
quát mắng khiến cậu vô vùng xấu hổ. Những người khác cũng
nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ. Bảo vệ cứ đòi cậu gọi bố mẹ hay
thầy giáo nhà trường đến nhận người. Cậu bé sợ co dúm người,
nét mặt xám ngoét. Lúc này có một phụ nữ đứng tuổi rẽ đám
đông vây xem, xông vào bênh vực cậu bé đang hoảng sợ:
- Đừng đối xử với trẻ em như thế. Tôi là mẹ của cháu!
Dưới con mắt khác thường của đám đông, người phụ nữ nộp
tiền phạt cho cậu và dắt cậu ra khỏi hiệu sách, khe khẽ giục:
- Mau về nhà đi con, từ nay trở đi đừng bao giờ lấy trộm sách
nữa!
Mấy năm đã trôi qua. Cậu bé luôn luôn nhớ ơn người phụ nữ
đứng tuổi không quen biết, luôn luôn hối hận đã không nói trước
mặt bà hai tiếng cám ơn. Nếu không có bà, đường đời cậu có thể
sẽ rẽ sang một lối khác. Sau khi thi đậu Đại Học, cậu sinh viên
27

đã thề nhất định tìm ra bà. Nhưng biển người mênh mông biết
tìm bà ở đâu? Thế là hàng năm, lợi dụng kỳ nghỉ hè nghỉ đông,
ngày nào cậu cũng đến gần hiệu sách chờ nửa tiếng đồng hồ, hy
vọng tìm được người phụ nữ đứng tuổi. Việc làm này hết sức
mong manh, nhưng mưa gió không cản trở được cậu, cậu vẫn
luôn không nao núng. Bởi vì cậu không bao giờ quên khuôn mặt
hiền từ của bà. Cứ thế, cậu sinh viên đứng chờ trong hai năm,
cuối cùng đã tìm được bà, nói hai tiếng "cám ơn" ôm ấp trong
lòng bấy lâu nay...

7- HÃY BIẾT
ƠN…
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8- CHUYỆN CON BÒ CẠP
Có một bạn gởi tin nhắn đại ý là “mình chỉ yêu thương được
người tốt và đối xử tốt với mình, chứ người xấu kệ họ, làm sao
mà đối xử tốt với họ được”. Để thay đổi được suy nghĩ này thật
khó chứ không thể ngày một ngày hai là ta có thể thay đổi được
liền. Khi giảng giải về chuyện này nhiều mình cũng gặp khó
khăn là nhiều bạn đặt vấn đề “nói ai nói chả được, làm mới
khó”. Mình chỉ nói là thay đổi suy nghĩ thôi chứ chưa nói
chuyện có thể làm được không. Từ cái miệng tới cánh tay là một
quãng đường rất xa. Việc thay đổi bắt đầu từ việc suy nghĩ về sự
thay đổi, suy nghĩ nhiều sau đó ăn sâu vào trí não và sẽ tác động
vào hành động. Nếu bạn luôn lấy cớ là những việc đó “nói dễ
khó làm” thì bạn sẽ thất bại ngay từ đầu trong việc tu thân của
mình.
Kể bạn một câu chuyện về điều này nhé.
Có một người Hindu thấy một con bò cạp đang tìm cách thoát
khỏi một hố nước. Anh ta quyết định cứu nó bằng cách đưa cánh
tay xuống để cho nó trèo lên. Nhưng khi tay anh ta vừa chạm
vào con bò cạp, nó đã cắn anh ta. Anh ta vẫn không rút tay lại
mà vẫn cố gắng giúp nó thoát ra khỏi hố nước. Và con bò cạp lại
tiếp tục cắn anh ta.Một người ở gần đó khuyên anh ta không nên
tiếp tục cứu con bò cạp nữa nếu không anh ta sẽ chết. Người
Hindu nói:
– Bản chất của loài bò cạp là cắn người. Bản chất của tôi là tình
yêu thương. Tại sao tôi phải từ bỏ tình yêu thương của mình chỉ
vì bản chất của loài bò cạp?
Nguyễn Đông Triều
Giảng viên kỹ năng sống
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9 - CHUYỆN ẾCH VÀ BÒ CẠP
TỪ CÂU CHUYỆN ẾCH VÀ BÒ CẠP, SUY NGHĨ VỀ BẢN CHẤT CON NGƯỜI

Một hôm nọ, con bọ cạp muốn sang bên kia bờ ao. Nhưng ao
quá sâu, bọ cạp không thể tự mình qua được. Trên một nhánh lá
sen, một con ếch đang nhởn nhơ vui đùa.
Chú bọ cạp nhỏ bèn gọi chú ếch:
Bọ cạp: Ếch ơi! mày chở tao sang bên kia ao với.
Ếch ngây thơ: Mày là bọ cạp mà, tao chở mày tới giữa đường
mày cạp tao chết thì sao?
Bọ cạp: Tao hứa không cạp mày đâu, đừng có lo.
Ếch ngây thơ: Nhưng tao vẫn sợ lắm!
Bọ cạp: Không sao đâu. Mày nghĩ coi, tao mà cạp mày chết rùi
tao cũng chết theo sao. Tao đâu có biết bơi đâu.
Ếch ngây thơ: ùh ha, mày mà cắn tao, thì mày cũng chết mà.
Thôi lên đây.
Chú ếch con ngây thơ chở bọ cạp phi băng băng qua các mặt lá
sen. Khi tới giữa dòng đột ngột nước dâng lên quá cao làm bò
cạp thấy sợ ,bò cạp liền lấy đuôi mình chít vào ếch, ếch nhẹ
nhàng nói tại sao biết cả hai sẽ cùng chết mà mày vẫn chít
tao.bò cạp đáp: tao xin lỗi mày ,tao không thể làm khác vì "đó là
bản năng của tao". Thế là cả chú ếch và bọ cạp đều chìm xuống
nước.

Lời bình:
Qua câu chuyện của chú bò cạp, chúng ta càng xác tín hơn về
gương của Chúa Giê-su qua cuộc đời của Ngài và qua những lời
Người phán dạy trong Phúc Âm.
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Trong suốt 3 năm cuộc đời công khai của Chúa Giê-su, Người
bị đuổi nhiều lần. Nhiều lần “làm ơn mắc oán”:
Cho dù làm ơn mắc oán? Mt 8, 30-34
Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết
đuối hết. Các người chăn heo chạy trốn vào thành, kể lại mọi
sự, và những gì đã xảy ra cho những người bị quỷ ám. Bấy giờ,
cả thành ra đón Đức Giê-su, và khi gặp Người, họ xin Người rời
khỏi vùng đất của họ.
Lc 11, 14-19 :
Bấy giờ Đức Giê-su trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ
xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên.
Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo : "Ông ấy dựa thế quỷ
vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ." Kẻ khác lại muốn thử Người,
nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. Nhưng Người biết tư tưởng
của họ, nên nói : "Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ
xuống nhà kia. Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính
mình, thì nước nó tồn tại sao được ?... bởi lẽ các ông nói tôi dựa
thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ. Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà
trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ ? Bởi vậy, chính
họ sẽ xét xử các ông.
Chúa Giê-su biểu lộ quyền năng của Người và cho thấy sự thống
trị của Người đối với sự dữ qua việc giải thoát người bị bầy quỷ
ám. Nhưng thay vì khơi dậy nơi những người chứng kiến ơn
Chúa thì phép lạ đuổi quỷ đó lại là cớ để đuổi Chúa Giê-su,
chính là Đấng đến để cứu họ. Thật vậy, đôi khi sự mất mát của
cải vật chất phát sinh từ một việc tốt, có thể làm cho sự nổi giận
trở thành “hợp lý” chống lại Chúa Giê-su.
Chúng ta cũng phải tự hỏi mình, của cải vật chất ảnh hưởng trên
cuộc đời chúng ta đến mức nào khi việc chọn lựa đón tiếp hay
xua đuổi Chúa Giê-su qua những con người “nhỏ bé” đến với
chúng ta?
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10- BÁT BÚN RIÊU
LTS: "Chính anh em hãy cho họ ăn." (Lc 9, 14). Chúa Giêsu
NGHE tiếng kêu của đám đông và Người động lòng. Khi họ xin
bánh, Ngài biết là họ có được một sự đói khát, đói một tình yêu
trung thành, để cho đi và để nhận lãnh. Sức mạnh của tình yêu,
sức mạnh của sự chia sẻ và sức mạnh của đức tin: 5 cái bánh và
2 con cá, 5000 ngàn người ăn, một dấu chỉ của sự đầy dư và
vĩnh cửu. Và một mẩu bánh chia sẻ, trở nên lập tức không bao
giờ vơi. Cũng như hủ bột không bao giờ cạn, bình dầu không
bao giờ vơi. Để cho thế gian nầy bớt chút bất công và biết chia
sẻ, chờ đợi một phép lạ không ích lợi gì nếu trước hết chúng ta
không góp phần của chúng ta vào. “Ai ăn bánh Chúa Ki-tô hôm
nay, không thể thản nhiên trước kẻ, ngay ngày hôm nay, không
có bánh hằng ngày” (TMV 2008 La San, trang 10).
Từ Auclair, theo đường Liên Tỉnh 53, ngược lên mạn Bắc là
Salon Springs thì rẽ phải theo Hương Lộ “P” nhỏ hẹp ngoằn
ngoèo lăn mình giữa những khu rừng phong ngút ngàn trùng
điệp, tiếp tục thêm vào dăm vòng qua những lưng đồi thoai thoải
dốc là tới thung lũng Nivagamond, Louisiana, trạm đặc khu của
người da đỏ.
Trời vào Thu, rừng phong đã thay chiếc áo choàng màu hồng
lựu. Hơn nửa giờ lái xe, không một bóng người ngoài tiếng gió
thở dài, tiếng lá khô sào sạc, tiếng rừng cây trăn trở, không còn
một âm thanh nào khác. Tôi cảm tưởng như lạc vào 1 hành tinh
xa lạ không sinh vật. Đồi lại đồi liền liền tiếp nối nhau sau cùng
tới Nivagamond. Nơi đây có Viện Dưỡng Lão Lakeview mà
theo lịch trình thì mỗi năm tôi phải đến một lần để thanh tra y
vụ.
Lần đầu tiên đến đây nên tôi không khỏi ngỡ ngàng tưởng dù
hẻo lánh đến đâu ít ra cũng có xóm làng, một giáo đường nho
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nhỏ hay vài ngôi nhà be bé xinh xinh nhưng tuyệt đối không.
Ngoài rừng phong đỏ lá chỉ có hồ nước trong veo xanh ngắt màu
trời. Trung Tâm An Dưỡng Lakeview như tên gọi ẩn mình dưới
tàng cây rợp bóng trên khu đất rộng.
Quay lưng vô rừng thông nhìn ra mặt hồ phẳng lặng như gương,
tôi ngẫm nghĩ, nơi đây có thể là điểm nghỉ ngơi lý tưởng cho
những người quanh năm lao lực hoặc những ai muốn tìm sự
quên lãng, còn chọn làm viện dưỡng lão thì hơi tàn nhẫn.
Tuổi già vốn đã cô đơn mà nơi đây lại hầu như tách biệt với thế
giới bên ngoài. Trừ y tá, y công và vài chuyên viên dịch vụ thì
chẳng còn ai, người nào cũng bận bù đầu, rảnh rỗi đâu mà tán
gẫu với những người già. Nhất là sau buổi cơm chiều khi hoàng
hôn buông xuống, ai nấy đều đã về nhà thì bóng đêm chắc phải
thật dài.
Vừa đẩy cửa bước vào tôi đã giật mình vì gặp một hàng 6 chiếc
xe lăn đang dàn chào. Trên mỗi xe là 1 lão ông hoặc lão bà độ
bảy, tám mươi, mái tóc bạc phơ, mắt hom hem sau làn mục
kính. Có người trông còn sáng suốt, người thì như xác không
hồn. Họ chăm chú nhìn tôi từ đầu đến chân như quan sát một
quái nhân đến từ hành tinh khác. Có lẽ vì tôi là người Á Châu
duy nhất tới đây chăng? Cô y tá hướng dẫn như đoán được cảm
nghĩ của tôi bèn nhoẻn miệng cười:
- Ông ngạc nhiên lắm sao?
Tôi ngập ngừng:
- Bộ họ biết hôm nay tôi đến đây nên hiếu kỳ muốn trông thấy
mặt tôi.
Cô y tá khẽ lắc đầu:
- Mỗi ngày đều như vậy, sáng nào họ cũng ngồi đó để mong
chờ.
- Chờ thân nhân tới đón?
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- Dạ thưa không.
- Vậy hay là chờ bạn bè đến thăm?
Cô y tá phì cười pha trò:
- Ông nghĩ già ngần ấy tuổi mà còn hẹn bạn gái sao?
- Không, ý tôi là bạn thông thường đấy.
- Nếu những người bạn ấy chưa nằm xuống thì cũng đang ngồi
xe lăn như họ tại một viện dưỡng lão nào đó thôi, rồi ngậm ngùi
họ mong chờ những hình bóng không bao giờ đến, xa xôi trong
ký ức.
Rồi cô khẽ thở dài:
- Tôi làm việc ở đây hơn 10 năm, đã chứng kiến nhiều hoạt
cảnh, tháng nào cũng có người mới tới và cũng có người vĩnh
viễn ra đi.
- Chắc ít nhiều, lòng cô cũng có phần nào xao xuyến, phải
không cô?
- Thật tình mà nói lúc đầu thì có đấy, nhưng mà bây giờ tôi đã
quen rồi.
- Tôi nghĩ là cô rất mẫn cảm?
- Chỉ là do tập luyện thôi chứ bằng không thì sẽ ngã quỵ đó ông!
Chúng tôi vào thang máy lên tầng trên, một cụ già chống gậy tập
tễnh vô theo. Cô y tá nhìn ông ta và hỏi:
- Ông đi lên thang máy hay là đi xuống?
Cụ đáp như cái máy, giọng nói khò khè yếu ớt khó nghe:
- Đi.. đi xuống, rồi đi.. đi lên, rồi đi.. đi xuống , đi lên.
Tôi nhận thấy ông ta chẳng nhìn ai cả, ánh mắt không hồn đang
hướng về phương trời vô định. Dường như quá quen thuộc với
những hiện tượng này, cô y tá thản nhiên nói:
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- Vậy thì xin ông bước ra chờ chuyến sau sẽ có người đi với,
chúng tôi đang bận.
Cô bèn nắm tay dẫn ông cụ ra ngoài rồi lạnh lùng khép cửa. Tôi
thắc mắc: - Nếu ông ấy lại tiếp tục bấm nút thang máy thì sao
cô?
- Chúng tôi đã lượng trước được điều ấy cho nên tất cả nút cắt
điện trong viện đều gắn rất cao người già không thể với tới.
- À thì ra vậy!
Công tác xong trời cũng về chiều, tôi từ giã, cô y tá tiễn tôi ra
cửa. Đoàn xe lăn vẫn còn dàn chào.
Chợt trông thấy trong góc tối 1 ông lão độ trên dưới 80 đang cô
đơn ngồi bất động trên xe lăn như pho tượng cũ. Điểm khác biệt
khiến tôi chú ý là ông ta không phải người da trắng và cũng
không hoà nhập vào toán dàn chào. Da ông màu đồng nâu có
nhiều vết nhăn đậm nét thời gian hằn trên mặt. Mái tóc bạc phơ
rủ loà xoà trên trán, vóc người bé nhỏ, mắt hom hem trân trối
nhìn tôi như muốn nói điều gì. Tôi đoán chừng ông là thổ dân da
đỏ. Hiếu kỳ tôi hỏi cô y tá:
- Và vị dưỡng lão này cũng là người Indian hở cô? Tôi nghĩ đó
là trách nhiệm của chính phủ liên bang chứ?
Cô ta ngạc nhiên:
- Ủa sao ông lại hỏi vậy?
Tôi trỏ ông lão ngồi xe lăn:
- Vậy không phải Indian là gì?
Cô y tá phì cười:
- Ông ta là người Á Đông đó ông ạ.
Tôi giật mình:
- Người Á Đông?
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- Dạ phải, dường như là Việt Nam đó.
Thêm một lần kinh ngạc, tôi không ngờ nơi vùng đất hẻo lánh
đìu hiu lạnh lẽo này cũng có người Việt cư trú. Tôi bèn hỏi dồn:
- Sao cô biết ông ta là người Việt.
- Dạ thưa ông hồ sơ có ghi đó ông ạ.
- Vậy thì ông ấy vào đây lâu chưa cô?
- Hơn 10 năm.
Rồi cô khẽ lắc đầu:
- Tội nghiệp, ông ta rất hiền lành dễ thương ai cũng quý mến cả.
Nhưng hiềm chẳng nói được tiếng Anh cho nên suốt ngày cứ
thui thủi một mình không có bạn.
- Vậy thân nhân ông ấy có thường xuyên tới thăm ông ấy
không?
- Một lần cách đây lâu lắm, hẳn có uẩn khúc gì đây.
Không cam tâm làm ngơ trước người đồng hương đang gặp
cảnh bẽ bàng nơi đất khách, tôi tự giới thiệu tôi cũng là người
Việt Nam. Cô ta trố mắt:
- Ồ thế mà tôi cứ đinh ninh ông là người Trung Hoa.
Tôi cười:
- Trong mắt người Tây Phương, thì bất cứ ai da vàng cũng là
người Tàu.
Cô ta pha trò:
- Cũng đâu phải lạ, nhiều anh Tàu nhan nhản khắp nơi. Ngay
trong xóm da đỏ hẻo lánh tít mù trên miền Bắc cũng có. Lần nào
qua đó tôi cũng ghé mua cơm chiên, chả giò vừa ngon vừa rẻ
nhưng phải cái là…..
Tôi nhoẻn miệng cười:
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- Mỡ dầu và bột ngọt hơi nhiều phải không cô?
Cô ta cười xoà:
- Phải nói là nhiều quá mới đúng. Khổ công tập thể dục cả
tháng, ăn một bữa cơm Tàu là đâu vào đấy, có khi còn thặng dư
là khác.
Tôi quay lại vấn đề:
- Tôi muốn tiếp xúc với ông lão người Việt để mà chào hỏi làm
quen, có thể ông ấy cũng đang cần nói chuyện vì lâu lắm chưa
có dịp.
Cô y tá mừng rỡ:
- Hay lắm, đó cũng là điều tôi mong muốn. Vùng này hẻo lánh
quá nên không tìm ra người thông dịch, nhân tiện nhờ ông hỏi
xem ông ấy có nhu cầu hay đề nghị gì hầu chúng tôi đáp ứng
không?
- Vâng, tôi sẽ cố gắng làm điều đó cô.
Thấy tôi đi tới ông lão ngước lên, nhíu đôi mắt hom hem nhìn
chầm chập, vừa ngạc nhiên vừa thoáng chút ngại ngùng. Tôi gật
đầu chào:
- Dạ thưa chào cụ ạ.
Nét mặt rạng niềm vui, giọng nói run run vì xúc động:
- Dạ chào, chào thầy, thầy người Việt à?
Giọng ông hơi nặng và chân thật. Tôi thân mật nắm tay ông.
- Thưa cụ cháu cũng là người Việt như cụ đấy ạ.
Ông lại nghẹn ngào:
- Cảm ơn Thiên Chúa, cảm ơn Đức Mẹ Từ Bi đã cho tôi gặp
được ông.
Tôi kéo ghế ngồi bên cạnh và bắt đầu trò chuyện.
43

- Thưa cụ, vì sao cụ cho là cuộc gặp gỡ hôm nay là do Thiên
Chúa và Đức Mẹ sắp đặt.
- Tại đêm nào tôi cũng cầu nguyện ơn trên cho tôi gặp được
người đồng hương.
- Có chuyện gì khẩn cấp không thưa cụ?
- Để được nói chuyện bằng tiếng Việt mình thôi.
Cụ thở dài:
- Lâu lắm rồi tôi chưa được nói hay là nghe tiếng mẹ đẻ.
Nhức trong tim, tôi bùi ngùi thương cảm, một ước mơ thật đơn
giản mà sao quá xa vời. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Ông kể:
“Tên tôi là Tỉnh, Nguyễn Văn Tỉnh, trước kia ở Bình Tuy, làm
nghề biển, có thuyền đánh cá. Tuy không giàu, nhưng cuộc sống
cũng sung túc. Tôi có vợ, 3 con trai, đứa lớn nhất còn sống thì
giờ này cũng đã gần 50. Năm 75, Cộng Sản tràn vào, cả nước
kéo nhau chạy nạn, sẵn phương tiện trong tay tôi chở vợ con
vượt thoát, nhưng chẳng may là sau 3 ngày lênh đênh trên mặt
biển thì gặp bão lớn tàu chìm. Tôi và đứa con út lên 6 được may
mắn đã gặp tàu Mỹ nó vớt, còn vợ và 2 đứa con lớn thì mất tích
thầy ạ. Sau đó thì tôi được bảo trợ về Louisiana, nơi đây có
đông người đồng hương nên cũng đỡ buồn. Tôi bắt đầu tái tạo
sự nghiệp, hùn hạp với bạn bè mua tàu đánh cá làm việc ngày
đêm, trước là để vơi buồn, sau là tạo dựng tương lai cho thằng
Út, giọt máu cuối cùng còn sót lại của tôi. Tôi ước mong thằng
bé sẽ theo cha mà học nghề biển nhưng nó thì không muốn. Nó
chỉ thích làm bác sĩ, kỹ sư ngồi nhà mát thôi chứ không chịu dãi
nắng dầm mưa như bố, thế nên thầy biết không, vừa xong trung
học là nó quyết chọn trường xa để mà tiếp tục theo đại học”.
Ông ngừng lại một chút để dằn cơn xúc động rồi ngậm ngùi kể
tiếp:
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“Tôi chỉ có mình nó, không thể sống xa con, nên quyết định là
bán hết tài sản để mà dọn theo, bạn bè ai cũng ngăn cản thầy ạ,
nhưng tôi quyết giữ lập trường, mang hết tiền dành dụm đến cái
tiểu bang này mua 1 căn nhà nhỏ ở ngoại ô, còn chút ít thì gửi
vào trong quỹ tiết kiệm lấy lời sống qua ngày. Hai cha con đùm
bọc nhau, cuộc sống tuy chẳng sung túc nhưng chẳng nhẹ
nhàng. Tuổi ngày một già thì sức khỏe càng yếu, năm ấy trời
mưa đá, tôi bị ngã gẫy chân thầy ạ. Bác sĩ cho biết xương già thì
không có lành được và phải vĩnh viễn ngồi trên xe lăn. Thằng Út
ra trường có việc làm ở Nữu Ước.
Tự biết là khó có thể theo con và không muốn làm trở ngại bước
tiến thân của nó nên tôi xin vào viện dưỡng lão. Tôi lên tiếng
trước thầy ạ cho nó khỏi bị khó xử. Nó giúp tôi làm thủ tục và
hứa là khi nào làm ăn yên ổn nó sẽ đón tôi về. Các viện dưỡng
lão tương đối khá đều hết chỗ, may thay trong lúc đang bối rối
thì có anh bạn học người da đỏ quen Út mách cho tôi nơi này.
Thấy con tôi buồn tôi bèn an ủi nó: nơi nào cũng là quê người,
cũng giống nhau thôi, thỉnh thoảng con về thăm bố là bố vui rồi.
Thế là cả ngôi nhà lẫn tiền dành dụm phải trao hết cho viện
dưỡng lão, dĩ nhiên là tôi được nhận.”
Ánh mắt xa xôi nhìn về phía chân trời đang có đàn chim chiều
đang soải cánh ông chép miệng:
- Chà nhanh quá, mới đó đã 10 năm rồi.
- Thưa cụ, thời gian qua chắc là anh Út vẫn thường xuyên về
thăm cụ chứ?
- Ừ, một năm thì nó cũng trở lại, nó khoe tôi hình cô gái Mỹ và
nó nói, dâu tương lai của bố đó. Rồi thầy biết không, từ đó biệt
tăm luôn.
- Cụ hoàn toàn không biết tin tức gì về anh ấy sao?
- Không, mà thật tình tôi cũng không muốn biết nữa.
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- Tại sao, anh ấy là con trai duy nhất của cụ mà? Cháu sẽ giúp
cụ tìm anh ấy nhé?
Ông lão rơm rớm nước mắt:
- Tôi sợ lắm, thầy ơi, thà biền biệt như thế mà tôi vẫn tin tưởng
là nó đang sống tốt với vợ con ở một nơi nào đó trên quả đất còn
hơn là biết tin buồn. Quả tình tôi không kham nổi.
Tôi nghẹn lời nói không được, lát sau qua cơn xúc động, tôi bèn
hỏi:
- Giờ đây cụ có còn ước nguyện gì thì cụ cho cháu biết, cháu sẽ
hết lòng giúp với tất cả khả năng của mình thưa cụ.
Ông lão thở dài:
- Già rồi còn được mấy năm trước mặt hở thầy?
Ánh mắt chợt linh động, ông nhìn tôi và chép miệng:
- À, mà tôi thèm một bát bún riêu quá.
Hai tuần sau vào ngày Chủ Nhật, tôi nhờ chị bạn thân nấu giùm
2 bát bún riêu cua, bún nước để riêng, có đầy đủ chanh, rau,
nước mắm, ớt hiểm tươi còn đặc biệt có thêm lọ mắm ruốc thật
ngon. Tôi cho tất cả vào túi xách đem vào viện dưỡng lão
Lakeview. Mất hơn 4 giờ, sau cùng tôi đã tới. Như lần trước,
ông vẫn ngồi trên xe lăn gần cửa sổ cuối phòng.
Bất ngờ trông thấy tôi ông mừng rỡ kêu lên:
- Ồ kìa thầy, thầy lại về đây công tác hở thầy?
Tôi chạy tới nắm tay ông:
- Dạ thưa lần này thì cháu chỉ đến đây thăm cụ và cháu có một
món quà đặc biệt mang biếu cụ đây.
Lộ vẻ cảm động ông cụ nhoẻn cười đôi mắt nhăn nheo:
- Bày vẽ làm chi hở thầy, đến thăm tôi là quý rồi thầy ơi.
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Tôi xin phép ban quản lý đưa cụ ra vườn vì thức ăn nặng mùi
mắm ruốc nên tôi phải mang theo 1 lọ cồn nhỏ để đun nóng
ngoài trời. Cụ chăm chú nhìn tôi bỏ bún ra tô, trộn rau ghém,
nêm mắm ruốc, chan nước dùng nghi ngút bốc hơi, rắc chút tiêu
thơm trên lớp gạch cua nổi vàng trên mặt. Nặn hai lát chanh tươi
và sau cùng là ba trái ớt hiểm đỏ thơm nồng cay xé lưỡi. Không
nén được thèm thuồng, chốc chốc cụ lại nuốt nước bọt. Tôi đặt
tô bún riêu trước mặt và mời cụ cầm đũa. Cụ run giọng:
- Cám ơn thầy, không ngờ hôm nay tôi còn được ăn bát riêu cua.
Mời thầy cùng ăn cho vui ạ.
- Cám ơn cụ, cháu đã ăn xong ở nhà, xin cụ dùng tự nhiên, bún
riêu còn nhiều, hết tô này cháu sẽ hâm tô khác.
Cụ trịnh trọng húp từng muỗng xúp, gắp từng đũa bún, cắn từng
miếng ớt cay ngon lành như chưa từng được ăn ngon, chốc chốc
cụ dừng tay để lau mồ hôi và luôn miệng khen tấm tắc:
- Trời ơi, bún riêu ngon quá mà mắm ruốc thơm quá thầy ơi.
Tôi cảm động đặt tay lên vai cụ:
- Thưa nếu cụ bằng lòng nhận cháu làm con, cháu sẽ thay anh
Út và thường xuyên thăm viếng cụ nhé.
Cụ sững sờ nhìn tôi thật lâu như không tin ở tai mình rồi hai
dòng nước mắt từ từ lăn dài trên đôi má hóp:
- Trời ơi, sao tôi có được diễm phúc như vậy sao trời!
Tôi yêu cầu ban quản lý ghi tên tôi vào danh sách thân nhân, và
dặn dò khi có chuyện cần thì cứ gọi. Năm sau, còn một ngày
nữa là Tết, tôi đã chuẩn bị xong quà cáp có cả trà thơm, mứt
ngọt dự định sáng hôm sau Mồng Một đầu năm sẽ mang lên
Lakeview mừng tuổi cụ. Đang ngon giấc, chợt có chuông điện
thoại, tôi nhấc ống nghe, bên kia đầu dây tiếng cô y tá trực của
viện dưỡng lão Lakeview:
- Dạ thưa hỏi, có phải ông là ông Trần không?
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- Dạ vâng ạ, là chính tôi đây .
- Dạ thưa ông, cụ Tỉnh đau nặng.
- Tình trạng thế nào có nguy không cô?
- À, đang nằm phòng hồi sinh bệnh viện ở thành phố đó thưa
ông.
-Cám ơn cô rất nhiều, ngày mai tôi sẽ đến cụ.
- À ông nên đi sớm hơn đi là vì sợ không còn dịp nữa.
Tôi rụng rời, ngoài trời tuyết rơi càng lúc càng nhiều, trời trở
lạnh, gió giật từng cơn, hoa tuyết bay nghiêng như ngàn vạn mũi
tên bắn vào kính nghe rào rào như vãi cát. Không gian mờ mịt,
rừng phong trắng xoá một màu, tuyết phủ lớp dầy trên mặt đất.
Tôi rà thắng cho xe chạy chậm để khỏi rơi xuống hố. Sau cùng
cũng tới được bệnh viện Hayward.
Cô y tá nhìn tôi ái ngại:
- Thưa ông, suốt đêm qua ông ấy cứ gọi tên một người nào đó.
Không biết có phải là ông không ạ.
- Cô còn nhớ là ông gọi tên gì không?
- Chỉ một tiếng duy nhất, dường như là Work hay Út gì đó.
Tôi đã hiểu là thằng Út.
Tôi hé cửa lách vào trân trối nhìn ông rồi ngồi xuống bên
giường, người ông khô đét, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt.
Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vầng trán nhăn nheo. Ông chợt cử
động rồi thều thào.. Út.. Út.
Nước mắt chực trào ra, giờ phút nầy tôi phải làm một điều gì để
ông được mỉm cười khi vĩnh biệt. Tôi bóp nhẹ bàn tay gầy guộc
và nghẹn ngào:
- Thưa cha, con đã về đây thưa cha.
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Mi mắt ông động đậy, cố nhướng nhìn lên. Rồi kiệt sức nên từ
từ khép lại nhưng môi còn mấp máy:
- Út.. Út, Út con.
- Phải thưa cha, con là Út đây cha. Con là đứa con bất hiếu đã
quay về bên cha để xin cha tha thứ cho con.
Tôi cảm được các ngón tay khô gầy đang bắt đầu cử động trong
lòng tay tôi, cố nắm giữ đứa con yêu đừng có xa rời. Nước mắt
tôi vô tình rơi xuống làn môi khô nứt nẻ đang hé một nụ cười.
Gia tài ông để lại là một bọc vải nhỏ trong ấy có một tượng chúa
Giê-Su bị đóng đinh trên cây thập giá và tấm hình đen trắng đã
trổ vàng chụp gia đình 5 người đoàn tụ, đứa nhỏ nhất còn bế
trên tay, tôi đoán nó tên là Út.
Tuổi xuân giờ đã đi đâu
Còn đây tóc bạc phai màu thời gian
Tác giả Ẩn Danh

11- LÒNG TỐT KIỂU SAIGON
Người Sài Gòn nói riêng và người phương Nam nói chung
vốn bộc trực, hào phóng và giàu lòng nhân ái. Đó là tính
cách đặc trưng đã có từ bao đời và vẫn đang tiếp tục được
lưu giữ, phát triển. Chính những cư dân từ phương xa đến
đã thốt lên rằng: “Ở Sài Gòn, hết tiền cũng không lo bị
đói”. Điều này đúng, nhưng có lẽ sẽ thực tế hơn khi biết rõ
vì sao như thế và không bị đói nhờ ở lẽ gì.
Khi hết tiền cần biết
Ông Hai năm nay 73 tuổi, quê ở Trảng Bàng, Tây Ninh. Thời
gian biểu một ngày của ông như sau: Sáng, từ nhà trọ của con
gái út ở quận Phú Nhuận đạp xe lang thang, ghé công viên, bờ
kè, chùa… nói chung là những chỗ có bóng mát, có lúc tạt vào
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nhà một người quen nào đó uống trà. Đến chừng 11 giờ trưa
ngày chẵn (thứ Hai, Tư, Sáu) thì ghé đến quán cơm 2000 ở cư
xá Lữ Gia (quận 11) để ăn bữa duy nhất trong ngày. Nếu là ngày
lẻ (thứ Ba, Năm, Bảy), ông sẽ ghé vào quán cơm chay miễn phí
Thiện Tâm bên bờ kè Nhiêu Lộc, gần cầu Lê Văn Sỹ. Riêng
ngày Chủ nhật, ông phải đi xa hơn một chút, qua chùa Diệu
Pháp ở quận Bình Thạnh.
Chúng tôi gặp ông Hai ở quán Thiện Tâm vào một buổi trưa Sài
Gòn nắng gắt. sau khi ông đã dùng xong bữa trưa miễn phí với
đậu hũ kho, canh rau… Ông Hai vui vẻ chuyện trò: “Già rồi,
mỗi ngày ăn một bữa vậy là đủ. Ở đây là miễn phí, còn bên quán
cơm 2000 thì thỉnh thoảng mấy người quen cho vài ngàn đồng
để dành nên cũng có tiền trả cho bữa ăn (2.000 đồng một bữa).
Đi ăn cơm từ thiện vậy vừa không tốn tiền, lại vừa có lợi cho
sức khỏe”.
Cái gọi là lợi cho sức khỏe mà ông nói chính là chuyện đạp xe
suốt ngày, coi như… tập thể dục! Vợ chết, bốn đứa con đã dựng
vợ gả chồng, tất cả đều lam lũ kiếm ăn và thuê nhà ở Sài Gòn,
nhưng ông Hai không thể nương nhờ vào đứa con nào. Chỗ ông
đang ngủ qua đêm cũng là căn phòng trọ bé xíu của vợ chồng
con gái út, đứa con tạm gọi là có hiếu nhất. “Cha mẹ nuôi con
biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày” như trường
hợp ông Hai thì thời nào cũng có và nơi đâu cũng có, nhưng đó
là câu chuyện khác…
Những người già không được ai nuôi và không tự nuôi nổi mình
như ông Hai, may thay vẫn còn sống được nhờ những bữa ăn từ
thiện. Có thể chỉ ra ngay những địa chỉ cần biết ở Sài Gòn cho
một bữa ăn trưa khi đang gặp khó khăn: quán cơm chay miễn
phí Thiện Tâm trên đường Hoàng Sa, gần cầu Lê Văn Sỹ (mở
cửa các ngày thứ Ba, Năm, Bảy) từ 10-12 giờ với khoảng 400
suất ăn, quán cơm 2000 ở đường số 3, cư xá Lữ Gia, quận 11
(mở cửa thứ Hai, Tư, Sáu).
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Quán cơm 2000 ở 14/1 đường Ngô Quyền, quận 10 (mở cửa
thứ Ba, Năm, Bảy) mở cửa từ 11-13 giờ với khoảng 200-300
suất ăn mỗi ngày. Rồi quán Vợ Thằng Đậu của cố nghệ sĩ Lê Vũ
Cầu ở 40 Đặng Văn Bi, quận Thủ Đức mở cửa hằng ngày với
vài trăm suất cơm chay. Riêng bếp ăn từ thiện Bảo Hòa, 220
Đinh Tiên Hoàng, quận 1 chuyên cung cấp khoảng gần 1.000
suất ăn miễn phí từ lúc bảy giờ sáng hằng ngày cho bệnh nhân ở
các bệnh viện Ung Bướu, Chợ Rẫy, Gia Định… và hầu hết các
chùa trên địa bàn thành phố đều sẵn lòng phục vụ bữa ăn cho
người lỡ đường.
Nói chung, chỉ có hai khác biệt dễ nhận thấy ở các bữa ăn từ
thiện trong thành phố. Thứ nhất, hầu hết những bữa cơm tại các
địa chỉ nói ở trên đều hoàn toàn miễn phí, chỉ có hai quán cơm
2000 ở cư xá Lữ Gia và đường Ngô Quyền là thu tượng trưng
2.000 đồng cho mỗi suất ăn. Thứ hai, trong khi tất cả các quán
cơm từ thiện khác không phân biệt đối tượng, chỉ quy định
chung là người gặp khó khăn và… sinh viên nghèo thì bếp ăn
Bảo Hòa lại phát phiếu ăn hằng tháng cho các bệnh nhân sau khi
họ đã đưa ra những giấy tờ cần thiết như hồ sơ bệnh án, giấy tờ
tùy thân…
Đi một vòng quanh những địa chỉ cung cấp bữa ăn từ thiện,
dễ thấy trong số những người đến ăn, ngoài người già có hoàn
cảnh như ông Hai, còn có các em bé bán vé số, đánh giày,
những người chạy xe xích lô, bệnh nhân ở tỉnh lên thành phố
chữa trị, các sinh viên nghèo, những kẻ lỡ đường… Đó là người
được nhận bữa ăn, còn những người làm ra bữa ăn từ thiện đó là
ai?
Lòng tốt kiểu Sài Gòn
Anh Phúc, một trong những người đang điều hành bếp ăn
Bảo Hòa là một dân nhập cư gốc Bắc. Hằng ngày, anh tất bật
với cả một núi công việc, từ khâu tổ chức nấu ăn, vào hộp, vận
chuyển đến các bệnh viện để phân phát cho bệnh nhân, chuẩn bị
51

cho ngày tiếp theo và cả tiếp nhận quà hỗ trợ từ những người
hảo tâm đóng góp. Khi chúng tôi đến, anh đang viết “Giấy cảm
tạ” để gửi cho một tiểu thương chợ Bà Chiểu đã tặng bốn bao
gạo loại 25kg.
Rất bận bịu, nhưng anh vấn cười tươi: “Mệt, nhưng vui!”.
Khi chúng tôi chưa kịp hỏi vui thế nào thì ngoài đường có một
thanh niên dừng xe lại, thả xuống một bao gạo, mỉm cười và đi
luôn! Anh Phúc nhún vai, cười nhẹ, lật sổ ghi vào: “Một bao gạo
25kg - Người cho: Vô danh”. Chúng tôi không hỏi tiếp nữa, bởi
vừa được chứng kiến niềm vui của người đang điều hành bếp ăn
từ thiện lớn nhất thành phố này.
“Tất cả rau, củ phục vụ cho bếp ăn đều là của chị em tiểu
thương các chợ trong thành phố mang cho, mà nhiều nhất là chợ
đầu mối Bình Điền. Còn gạo thì nhiều lắm, kiểu như anh thanh
niên thả bao gạo lúc nãy thì ngày nào cũng có” - anh Phúc vui
vẻ nói.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, thoạt tiên những người sáng
lập ra các bữa cơm từ thiện như cô Thủy ở bếp ăn Bảo Hòa,
nghệ sĩ Lê Vũ Cầu ở quán Vợ Thằng Đậu, ông Thương ở quán
Thiện Tâm, chủ nhân các quán cơm 2000 ở đường Ngô Quyền
và cư xá Lữ Gia… đều muốn làm điều hảo tâm với những gì họ
có. Theo thời gian, lòng nhân ái của họ đã tác động đến cộng
đồng cư dân Sài Gòn và thế là các bếp ăn từ thiện phát triển
được như hiện nay.
Ông Thương, người sáng lập ra quán cơm Thiện Tâm cho
biết, quán cơm tồn tại và phát triển được như ngày hôm nay là
nhờ vào một doanh nhân có cổ phần ở Ngân hàng Phương Nam,
vị Mạnh Thường Quân này khá kín tiếng và cứ đến giờ phát
cơm từ thiện lại có mặt để… lặng lẽ nhìn mọi người. Quán Vợ
Thằng Đậu làm từ thiện chủ yếu dựa vào lợi nhuận có được từ
sự ủng hộ của khách đến lai rai món nhậu bình dân. Các quán
cơm 2.000 làm từ thiện bằng chính tiền túi của những người
52

đang điều hành quán và một số ít từ tiền ủng hộ không thường
xuyên của các Mạnh Thường Quân. Riêng bếp ăn Bảo Hòa là có
cách làm bài bản nhất và cũng là nơi nhận được nhiều sự đóng
góp nhất.
Chúng tôi gặp ông Sáu, người điều hành hoạt động của bếp
ăn Bảo Hòa tại buổi phát cơm cho bệnh nhân Bệnh viện Ung
Bướu lúc bảy giờ sáng. Dù tất bật với việc giữ ổn định cho việc
xếp hàng nhận cơm của các bệnh nhân, ông Sáu vẫn cười tươi:
“Mọi hôm không chen lấn như thế này đâu, tại hôm nay ngoài
phần cơm ra còn có thêm phần quà gồm năm gói mì cho mỗi
người của một doanh nghiệp tặng”.
Theo lời ông Sáu thì ngoài các doanh nghiệp tài trợ thường
xuyên như Công ty cân Nhơn Hòa, Công ty Nguyên Đạt (đường
Trịnh Văn Tấn, quận 1), Công ty Văn Hóa Văn Lang (đường
Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận)… thì còn có nhiều doanh
nghiệp, cá nhân khác cũng thỉnh thoảng đóng góp tiền và gạo.
Riêng khoản rau, củ… thực phẩm chủ yếu của bữa ăn từ thiện
thì trông nhờ vào tiểu thương các chợ, mà nhiều nhất là chợ đầu
mối Bình Điền.
Nếu thiếu thì sao? Khi nghe chúng tôi thắc mắc như thế,
ông Sáu mỉm cười: “Ở bếp ăn Bảo Hòa, gạo không thiếu, rau củ
thì chỉ đủ khoảng 50%, số còn lại phải ra chợ mua. Tuy nhiên,
với khoảng 100 triệu đồng tiền dành cho các suất ăn mỗi tháng,
so ra lại… ít hơn số tiền mà bếp ăn tặng cho các bệnh nhân
nghèo để họ có tiền mua thuốc, tiền xe tàu về quê!”.
Cũng với thắc mắc “nếu thiếu thì sao?”, ông Thương, chủ
quán cơm Thiện Tâm vui vẻ: “Thiếu hoài chứ gì! Có hôm 400
suất ăn mà vẫn không đủ, phải chạy đi mua thêm. Cũng có hôm
còn hơn chục người đến muộn mà hết cơm, ông Thương bèn dẫn
họ… đi ăn phở!”. Hôm chúng tôi đến quán Thiện Tâm, có một
người đàn ông thường xuyên đến ăn cơm từ thiện và đã được
ông Thương cho một chiếc xe đạp để mưu sinh nay quay lại
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tặng ông Thương một bó hoa, nói lời biết ơn và… xin tiền mua
một cái lốp xe mới. Chẳng nói chẳng rằng, chủ quán cơm Thiện
Tâm móc túi lấy ra 100 ngàn đồng! Đúng là lòng tốt kiểu… Sài
Gòn.
Có khi nào lòng tốt ấy bị lợi dụng không? Chẳng hạn nếu
lực lượng ăn xin hùng hậu lên tới hàng vài chục ngàn người
cùng đổ về một quán cơm từ thiện thì sao? Theo quan sát của
chúng tôi, cũng có những người ăn xin đến ăn ở những quán
cơm từ thiện nhưng không nhiều, thậm chí còn ít hơn những
người bán vé số. Tìm hiểu mới biết, ăn xin ở Sài Gòn bây giờ đa
số do “chăn dắt”, không phải muốn đi xin ở đâu cũng được, số
“làm ăn riêng lẻ” thì không thể cứ đi xin gần quán ăn để canh
giờ đến ăn, nếu đang ở xa thì thà rằng mua cơm ăn còn “kinh tế”
hơn.
Những bữa ăn miễn phí chính là hình ảnh đẹp nhất thể hiện
lòng tốt của người Sài Gòn. Lòng tốt ấy người phương xa có thể
cảm nhận được ngay từ lần đầu tiên đặt chân đến mảnh đất này.
Không lạ chút nào khi câu nói “Đường đi ở ngay miệng mình”
xuất phát từ chính ở Sài Gòn. Bất cứ nơi đâu trong thành phố và
gặp bất kỳ ai, bạn cũng dễ dàng nhận được câu trả lời kỹ càng
và nhiệt tình cho câu hỏi về đường đi đến nơi nào đó. Chú xe
ôm, bà bán tạp hóa, anh cảnh sát, chị công chức hay cô gái đang
đi trên đường đều vô tư chỉ dẫn cho bạn, kể cả khi bạn hỏi trống
không: “Nè, về ngã tư Phú Nhuận đi đường nào?”.
Không chỉ có ăn miễn phí, ngay tại cửa một nhà thờ trên
đường Lê Văn Sỹ, lúc nào cũng có một thùng trà đá miễn phí
cho người đi đường. Lại nói chuyện chỉ đường, nếu có dịp đi
qua ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai - Cao Thắng, chúng ta sẽ
thấy một tấm bảng chỉ đường đặt ngay góc ngã tư của chủ nhân
một sạp bán áo mưa phủ xe hơi: “Bệnh viện Từ Dũ, bà con hãy
nhìn phía đối diện bên trái”, kèm theo đó là một mũi tên chỉ
hướng cẩn thận và cuối cùng là: “Xin… cảm ơn bà con!”. Thế
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đấy, một kiểu lòng tốt của người Sài Gòn được thể hiện rất độc
đáo và lịch sự!
Tản mạn cho và nhận
Cô gái tên Di, nhà ở quận 1, năm nay 16 tuổi, đang học lớp
11 tại một trường quốc tế ở Singapore. Cuối năm, Di về Việt
Nam vì có kỳ nghỉ giữa năm dài một tháng rưỡi. Hằng ngày, Di
đến bếp ăn Bảo Hòa phụ giúp việc chuẩn bị các bữa ăn. Trả lời
cho thắc mắc của chúng tôi về chuyện tại sao không tận dụng
thời gian nghỉ ngắn ngủi để đi chơi đây đó mà lại đến đây gọt củ
cải, cô gái chỉ cười: “Em thích dzậy!”.
“Thích” không phải là lý do, mà những người đang cùng
ngồi gọt củ cải cùng cô bé ấy ở cơ sở Bảo Hòa là những người
làm từ thiện… chuyên nghiệp! Nhóm của dì Hai (gồm những
người cùng quê ở Vĩnh Long) là một trong 13 nhóm tình nguyện
của bếp ăn Bảo Hòa. Mỗi năm dì lên Sài Gòn một tháng làm
nhiệm vụ chuẩn bị bữa ăn từ thiện tại đây. “Ở nhà đang sạ lúa và
dọn rẫy, nhưng tới phiên nhóm mình thì phải giao việc lại cho
mấy cha con để lên đây thôi” - dì cho biết.
Cái sự cho và nhận thì phải những người trong cuộc mới
thấy hết ý nghĩa. Những lời có cánh thường được nghe trên tivi
hay đọc trên các bài báo về các Mạnh Thường Quân có vẻ như
rất xa lạ đối với những người như em Di, dì Hai, chú Tám, anh
Phúc hay anh thanh niên thả bao gạo xuống rồi mỉm cười đi
ngay. Họ đang làm những việc đầy ý nghĩa với suy nghĩ rất đơn
giản là giúp một tay cho những người đang gặp khốn khó. Chỉ
một điều chắc chắn là tất cả đều rất vui, rất hạnh phúc với những
việc mình đang làm.
Đó là tâm tư của những người cho, còn kẻ nhận thì sao? Lần
chúng tôi ghé quán cơm 2000 ở cư xá Lữ Gia, có một nhóm sinh
viên đang ngồi ăn trưa ở quán cơm đối diện quán 2000. Minh,
một sinh viên đại học Bách khoa, quê ở Bình Thuận tâm sự:
“Ăn bên này trả bảy ngàn đồng cho một đĩa cơm, bên kia chỉ tốn
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có hai ngàn đồng. Tụi em chọn bên này vì gia đình cũng không
đến nỗi, lại có tiền nhờ đi dạy kèm, còn để dành phần ăn bên kia
cho mấy bạn sinh viên năm đầu, nhà nghèo, vì số suất ăn hai
ngàn đồng có hạn. Coi vậy chứ mấy bạn đó cũng băn khoăn lắm
khi buộc phải vào ăn cơm từ thiện, cực chẳng đã thôi anh à”.
Nhận bao giờ cũng khó khăn hơn là cho, kể cả khi được
nhận ở nơi hào phóng như ở miền đất hứa này. Điển hình như
ông Hai, dù đã có “thâm niên” hai năm đi ăn cơm từ thiện, ông
vẫn ước ao có ít vốn liếng để lấy vé số đi bán hầu tự nuôi sống
tuổi già của mình. Chúng tôi đã vào vai một người lỡ đường đi
ăn cơm từ thiện và cảm nhận được tâm thế của kẻ nhận. Còn vui
buồn của người cho? Khi tạm biệt ông Hai, tôi móc túi tặng ông
mười ngàn đồng. Ông Hai nhìn chúng tôi biết ơn, giọng cảm
động: “Chừng này là tui đủ trả năm ngày ăn cơm rồi đó!”.
Theo Mạnh Thăng
Doanh nhân Sài Gòn Cuối Tuần

12- “BỞI VÌ TẤM VẢI CHE TỬ THI
KHÔNG CÓ TÚI.”
Câu này hay quá!!!...
Đây là một ông lão mới thoạt nhìn trông nghèo khó lại keo kiệt.
Nhưng việc ông làm lại khiến ông trở thành tấm gương cho các
phú hào khác.
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Vì sao ông lão 76 tuổi muốn quyên góp hết 8 tỷ đô la gia
sản?
Đây là một ông lão mới thoạt nhìn trông nghèo khó lại keo kiệt.
Nhưng việc ông làm lại khiến ông trở thành tấm gương cho các
phú hào khác như Bill Gates và Warren Buffett đều chịu ảnh
hưởng rất lớn từ ông.
Ông đã 76 tuổi, ở cùng vợ trong một căn hộ cho thuê ở thành
phố San Francisco nước Mỹ. Ông chưa từng mặc qua quần áo
hàng hiệu, kính mắt rất cũ kỹ, đồng hồ đeo tay cũng không hợp
thời. Ông không thích món ăn ngon, thích nhất là sữa hâm nóng
và bánh sandwich cà chua giá rẻ. Ông cũng không có ô tô riêng,
ra ngoài thường đều đi bằng xe buýt, túi xách mà ông từng dùng
để đi làm là túi vải.
Mặc khác, nếu bạn cùng ông đến một quán rượu nhỏ uống bia,
ông nhất định sẽ cẩn thận kiểm tra đối chiếu hóa đơn; nếu bạn ở
lại nhà ông ấy, trước khi ngủ ông ấy nhất định sẽ nhắc bạn tắt
đèn.

Một ông già keo kiệt nghèo khó như vậy, bạn có biết
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trước 76 tuổi ông đã làm những việc gì chăng?
Ông đã từng cống hiến cho đại học Cornell 588 triệu đô la Mỹ,
cho đại học California 125 triệu đô la Mỹ, cho đại học Stanford
60 triệu đô la Mỹ. Ông từng bỏ vốn 1 tỷ đô la cải tạo và xây mới
7 trường đại học ở New Ireland và hai trường đại học ở
Northern Ireland. Ông từng thành lập quỹ từ thiện để phẫu thuật
sứt môi hở hàm ếch cho trẻ em ở các nước đang phát triển…
Cho đến nay, ông đã quyên 4 tỷ đô la, còn 4 tỷ nữa đang chuẩn
bị quyên góp.
Ông là người sáng lập tập đoàn được miễn thuế toàn cầu DFS.
Keo kiệt với chính mình, hào phóng với mọi người, thích
kiếm tiền lại không thích được tiền – ông là Chuck Feeney.
Trước mắt, Chuck Feeney còn ba nguyện vọng: Một là trước
năm 2016 quyên hết 4 tỷ đô la còn lại, nếu không chết không
nhắm mắt. Hiện tại, từ số tiền kia mỗi năm đều có hơn 400 triệu
đô la chảy về các nơi cần trên thế giới.
Ông đã dựng nên một tấm gương cho những người giàu có:
“Trong khi hưởng thụ cuộc sống đồng thời quyên góp cho mọi
người”. Bill Gates và Warren Buffett đều chịu ảnh hưởng nhiều
từ ông mà đã thay đổi hành động của mình.
Sau khi việc thiện của Chuck Feeney bị tiết lộ ra, rất nhiều
phóng viên muốn tiếp xúc với ông. Trong tâm ai cũng đều có
một nghi vấn: Làm sao Chuck Feeney có thể dửng dưng trước
gia tài hàng tỷ đô la kia chứ?
Đối với nghi vấn của mọi người, Chuck Feeney mỉm cười kể
cho mọi người một câu chuyện:
“Một con hồ ly thấy bồ đào trong vườn kết trái đầy, muốn vào
trong ăn một chầu no bụng, nhưng giờ nó mập quá, không chui
vào được. Thế là ba ngày ba đêm nó không ăn không uống để
thân thể gầy xuống, cuối cùng cũng chui vào được! Ăn no nê,
cảm thấy thỏa mãn, nhưng khi nó muốn rời đi, lại không chui ra
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được. Bất đắc dĩ đành phải giở trò cũ, lại ba ngày ba đêm không
ăn uống. Kết quả, lúc nó đi ra, bụng vẫn giống như lúc đi vào.”
Kể xong câu chuyện, Chuck Feeney nói:
“Chỗ Thượng Đế ở không có ngân hàng, mỗi người đều là
trần trụi sinh ra, cuối cùng cũng đơn độc ra đi, không ai có
thể mang theo tài phú và danh tiếng mà bản thân đã đau
khổ tìm kiếm cả đời.”
Truyền thông hỏi Chuck Feeney, vì sao ông lại quyên góp hết
gia tài của mình?
Câu trả lời của ông đơn giản và ngoài dự đoán của mọi người!
Ông nói:
“Bởi vì tấm vải che tử thi không có túi.”

13- MỘT TẤM LÒNG "SHARING" CỦA
MỘT GIA ĐÌNH VIỆT NHÂN NGÀY
THANKSGIVING
Cali Today News – Mùa Thanksgiving là mùa đoàn tụ gia đình,
mùa tạ ơn những ân nhân, mùa mua sắm,… Nhiều lúc, chúng ta
thấy không khí lễ hội mua sắm tràn lan với Black Friday, với
Cyber Monday,… Càng ngày người ta dường như quên đi mục
đích đích thật của Lễ Tạ Ơn mà chỉ nói đến hay gần như chỉ nói
đến mua sắm, shopping, cái này hạ giá, cái kia onsale,…
Tuy thế, trong nhiều năm ròng rã, mỗi mùa Tạ Ơn, vào ngày thứ
năm của tuần lễ thứ tư của tháng 11, có một gia đình người Việt
và thân hữu vẫn kiên trì đứng ra lo ngày lễ Thanksgiving với
những bữa cơm đậm màu truyền thống cho người homeless (vô
gia cư) tại San Jose.
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Photo: Thái Đoan Trang
Từ sáng sớm những chiếc xe chở đầy thực phẩm và thức uống
đến ngay Parking của góc đường 11 và Santa Clara để chuẩn bị
bữa cơm trưa miễn phí cho người homeless đủ mọi sắc tộc.
Trước đó bao ngày, gia đình này cũng phải đi chợ lo toan các
món thức ăn để có đủ dọn ra cho người homeless. Họ và thân
hữu đã dành trọn một ngày đứng ra, dưới nắng gió, trong cơn
lạnh, để nấu nướng, để bưng dọn, để phục vụ những người
homeless mà không cần phải biết “anh là ai”, hay “chị là ai”,…
Miễn là họ đến ăn trưa tại đây mà thôi… Cả chồng, cả vợ, cả
con cái, cả thân hữu cùng sát cánh bên nhau lo cho những người
homeless.
Bao năm rồi, họ vẫn làm như thế, không cần để vinh danh,
không cần ai trao bằng tưởng lục, và cũng không cần báo chí
thông báo hay để đưa tin.
Bao năm rồi, mỗi năm hai lần, Lễ Thanksgiving và Lễ Giáng
Sinh họ đều làm như thế.
Gia đình đó là anh Nguyễn Hữu Cúc, một nhà phát triển địa ốc
thâm niên tại San Jose, và các thân hữu.
Lúc làm ăn thịnh đạt, gia đình anh vẫn làm như thế và có lúc
làm ăn sa sút, anh vẫn làm như thế… Có những thân hữu phụ
giúp lâu năm như gia đình anh Thái Quốc Hùng…
60

Photo: Thái Đoan Trang
Tôi biết đến bữa cơm tạ ơn cho người homeless này cách đây cả
chục năm, lúc đó cô Thái Đoan Trang còn là một học sinh trung
học và bây giờ cô đã là nha sĩ rồi, và vẫn theo phụ giúp gia đình
“Bác Cúc” như thưở học sinh ngày nào.
Năm nay, theo ghi nhận của của chúng tôi, người homeless đến
tham dự đông hơn mọi năm. Có lẽ nền kinh tế khó khăn, nên
nhiều người trở thành homeless hơn, hay vì càng ngày càng có
nhiều người homeless biết đến “bữa cơm miễn phí này”.
Một người homeless nói: “We all know him, and we all thank
Vietnamese for the best foods. They have the good hearts. God
bless them” (Tất cả chúng tôi đều biết đến ông ta, và tất cả
chúng tôi cám ơn người Việt đã cho chúng tôi thức ăn rất ngon.
Họ là những người có tấm lòng nhân ái. Chúa sẽ phù hộ họ).
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Photo: Thái Đoan Trang
Ăn uống no nê, cười nói ồn ào, và họ chúc mừng nhau trong
ngày Lễ Tạ Ơn và ra đi mà không biết đi đâu và về đâu vì họ là
những người không có chốn dung thân, không nhà cửa và không
có chỗ để đi về…
Rồi họ hẹn gặp lại nhau ngày Giáng Sinh cũng để ăn trưa và
chúc mừng nhau, nếu họ vẫn còn sống sót,…
Và tôi tìm thấy nơi đây một chút ấm lòng của ý nghĩa đích thực
nhân mùa Lễ Tạ Ơn. Họ không có sale, họ không có hạ giá, họ
không có giảm giá, vì lòng nhân ái biết làm sao để mà giảm giá,
mà sale…

Photo: Thái Đoan Trang
Cám ơn anh chị Nguyễn Hữu Cúc đã kiên trì duy trì bữa cơm
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nhân ái này trong nhiều năm qua… Rồi khi anh chị bạc mái đầu,
không đi nổi nữa, thì chắc những con cái của anh và cháu Thái
Đoan Trang cùng nhiều bạn trẻ khác sẽ tiếp nối…
Nước Mỹ đưa tay ra đón cộng đồng Việt khi chân ước chân ráo
đến đây với hai bàn tay trắng. Mùa Lễ Tạ Ơn, hãy bắt đầu làm
một cái gì đó, dù nhỏ, để lo lại cho những người khác trên đất
nước này…
Tôi ra về mà xúc động và nhớ câu nói từ ai đó… Loving is
Sharing…
Hãy chia xẻ với nhau từ con tim…
Nguyễn Dương

14 - CHÍNH LÚC CHO ĐI LÀ LÚC ĐƯỢC
NHẬN LÃNH
Một cậu bé xuất hiện trước cửa hàng bán chó và hỏi người chủ
cửa hàng: “Giá mỗi con chó là bao nhiêu vậy bác?” Người chủ
cửa hàng trả lời: “Khoảng từ 30 tới 50 đô la một con!” Cậu bé
rụt rè nói: “Cháu có thể xem chúng được không ạ?” Người chủ
cửa hàng mỉm cười rồi huýt sáo ra hiệu. Từ trong chiếc cũi, năm
chú chó con bé xíu như năm cuộn len chạy ra, duy có một chú bị
tụt lại sau khá xa. Ngay lập tức, cậu bé chú ý tới chú chó chậm
chạp, hơi khập khiễng đó. Cậu liền hỏi: “Con chó này bị sao vậy
bác?”
Ông chủ giải thích rằng nó bị tật ở khớp hông và nó sẽ bị khập
khiễng suốt đời. Nghe thế, cậu bé tỏ ra xúc động: “Đó chính là
con chó cháu muốn mua”.
Chủ cửa hàng nói: “Nếu cháu thực sự thích con chó đó, ta sẽ
tặng cho cháu. Nhưng ta biết cháu sẽ không muốn mua nó
đâu”. Gương mặt cậu bé thoáng buồn, cậu nhìn thẳng vào mắt
ông chủ cửa hàng và nói: “Cháu không muốn bác tặng nó cho
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cháu đâu. Con chó đó cũng có giá trị như những con chó khác
mà. Cháu sẽ trả bác đúng giá. Thực ra, ngay bây giờ cháu chỉ có
thể trả bác 2 đô la 37 xu thôi. Sau đó, mỗi tháng cháu sẽ trả dần
50 xu được không ạ?”
“Bác bảo thật nhé, cháu không nên mua con chó đó”, người chủ
cửa hàng khuyên. “Nó không bao giờ có thể chạy nhảy và chơi
đùa như những con chó khác được đâu.”
Ông vừa dứt lời, cậu bé liền cúi xuống vén ống quần lên, để lộ
ra cái chân trái tật nguyền, cong vẹo được đỡ bằng một thanh
kim loại. Cậu ngước nhìn ông chủ cửa hàng và khẽ bảo: “Chính
cháu cũng chẳng chạy nhảy được mà, và chú chó con này sẽ cần
một ai đó hiểu và chơi với nó.” Việc cậu bé chọn mua một chú
cún bị tật khiến bố mẹ cậu vừa ngạc nhiên, vừa xót xa vì thương
cảm. Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên hơn nữa, đó là từ ngày có
người bạn mới, cậu bé như trở thành một con người khác, lúc
nào cũng tươi vui, tràn đầy hy vọng.
Ngay từ ngày đầu tiên đón chú cún về nhà, cậu bé đã cùng mẹ
đến gặp bác sĩ thú y để tìm ra cách chữa trị tốt nhất cho cún con.
Bác sĩ khuyên rằng, nếu cậu bé chịu khó xoa bóp, kéo căng chân
cún đều đặn mỗi sáng và dắt chú đi dạo ít nhất một dặm mỗi
ngày thì các cơ xung quanh chiếc hông bị vẹo của cún con sẽ
dần trở nên mạnh khỏe. Cơ may trở lại bình thường của cún con
là hoàn toàn có thể và tùy thuộc rất nhiều ở cậu bé. Mặc dù chú
cún cứ rên rỉ khó chịu mỗi lần cậu bé xoa bóp chân cho chú, và
dù cậu luôn cảm thấy chân trái đau nhức mỗi khi dẫn cún đi dạo,
nhưng trong suốt hai tháng trời, cả hai đã nghiêm túc tập luyện
theo chế độ phục hồi dành riêng cho họ. Vào tháng thứ ba, cả
hai đã có thể đi được ba dặm mỗi sáng trước khi cậu bé đến
trường mà không hề cảm thấy đau chân tí nào.
Vào một sáng thứ bảy, khi cả hai đang trên đường trở về sau
buổi tập như thường lệ, thì bất thình lình, một chú mèo nhảy ra
khỏi bụi cây bên đường khiến cún con hết sức hoảng hốt. Chú
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nhảy chồm lên, giật tung dây xích ra khỏi cổ rồi phóng như tên
bắn ra giữa dòng xe cộ. Cún con va phải một chiếc ô tô, bị hất
tung lên vệ đường. May mắn thay, chú chó vẫn còn thoi thóp
thở. Ghì chặt người bạn nhỏ yêu thương vào lòng, cậu bé đi
nhanh về nhà, không để ý thấy khung thép bên chân trái của
mình đã boong ra tự lúc nào.
Mẹ cậu tất tả đưa chú chó đến viện thú y. Trong khi cậu bé đang
lo lắng chờ đợi bên ngoài, mẹ cậu ôm cậu vào lòng, nghẹn ngào
nói trong nước mắt:
- Con không để ý thấy điều gì ư? Con đã có thể đi lại bình
thường được rồi đấy!
- Sao lại như vậy được hả mẹ? - Cậu bé ngạc nhiên.
- Con trai của mẹ, con bị viêm tủy xương - Người mẹ giải
thích. - Căn bệnh này khiến chân con ngày càng yếu, nhưng nó
không thực sự là một căn bệnh nan y nếu con quyết tâm vượt
qua nỗi đau đớn và tích cực tập luyện hàng ngày. Con biết điều
ấy, nhưng con lại không tin vào chính mình. Con luôn chống cự
không để bố mẹ giúp con điều trị, cả bố và mẹ cũng thực sự
không biết mình nên làm gì nữa. Nhưng chú cún con đã làm
thay đổi mọi thứ. Kỳ diệu thay, khi con giúp chú chó, con cũng
đang tự giúp chính mình để trở nên mạnh mẽ và trưởng thành
hơn. Ngay lúc đó, cánh cửa phòng mổ hé mở. Bác sĩ thú y
bước ra tươi cười thông báo:
- Cháu có thể yên tâm, chú chó của cháu sẽ sớm khỏe lại thôi!
Chuyện xảy ra ngày hôm đó đã để lại trong cậu bé một bài học
sâu sắc, đó là khi cho đi cũng chính là lúc chúng ta nhận
được; lúc quên mình là lúc chúng ta tạo nên những điều kỳ
diệu của cuộc sống.
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15- MÓN QUÀ VÔ GIÁ

Một người đàn bà giàu có đang hấp hối trên giường bệnh. Trong
tờ chúc thư để lại, bà kể tên của tất cả mọi người thân thuộc và
xa gần sẽ hưởng gia tài của bà.
Tuyệt nhiên, bà không hề đá động đến cô gái nghèo và trung
thành hầu hạ bà từng giây từng phút. Quà tặng duy nhất mà bà
tặng cho cô đó là một thánh giá được bọc thạch cao.
Cô gái nhận lấy món quà nhưng lòng cô đầy cay đắng buồn
phiền. Cô tự nghĩ: mình đã trung thành phục vụ, hầu hạ sớm
hôm để rồi chỉ được món quà không ra gì.
Không còn đủ bình tĩnh để nuốt lấy từng giọt cay đắng, cô đã
kéo thập giá xuống khỏi tường và ném tung trên nền nhà. Cây
thập giá vỡ tung và kìa, trước sự ngạc nhiên của cô, tất cả những
mảnh vụn thoát ra khỏi lớp vỏ thạch cao đều là những viên kim
cương óng ánh…
Cô gái chỉ có thể hiểu được lòng tốt của người chủ khi cô nhận
ra giá trị của món quà… Lắm khi Thiên Chúa cũng gửi đến cho
chúng ta những món quà được bao bọc bằng hình thù của thập
giá. Sự sần sù và dáng vẻ thê thảm của thập giá làm ta không thể
hiểu được lòng tốt của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương
chúng ta, Thiên Chúa không bao giờ muốn điều dữ cho chúng
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ta. Tất cả mọi sự xảy đến cho chúng ta đều nhằm dẫn đưa chúng
ta đến nguồn hạnh phúc cao cả hơn.

16- CÁI CHẾT: giải thích bởi một em bé bị
ung thư ở giai đoạn cuối
aleteia.org, Dr. Rogério Brandão, bác sĩ chuyên gia ung
thư, 3-3-2015 Élisabeth de Lavigne chuyển từ tiếng Bồ Đào
Nha
“Khi con chết, con nghĩ mẹ con sẽ rất buồn và sẽ rất nhớ con.
Nhưng con không sợ chết. Con không sinh ra để cho đời sống
này!”
Là chuyên gia về bệnh ung thư với 29 năm kinh nghiệm nghề
nghiệp, tôi có thể khẳng định là tôi đã lớn lên và đã thay đổi qua
các thảm trạng mà các bệnh nhân của tôi đã trải qua. Chúng tôi
thật sự không ở tầm mức của mình nếu không chạm trán với
nghịch cảnh và chúng tôi cũng không biết là mình có thể đi xa
như vậy.
Tôi không thể nén xúc động khi nhớ lại những ngày làm việc ở
Bệnh viện Ung thư Pernambuco (HCP) ở Ba Tây, nơi tôi mới
vào nghề… Tôi bắt đầu làm việc ở khoa nhi và tôi thật sự đam
mê khoa ung thư nhi. Tôi cùng sống với thảm kịch của các bệnh
nhân nhỏ của tôi, các nạn nhân vô tội của căn bệnh ung thư. Khi
đứa con đầu tiên của tôi được sinh ra, tôi bắt đầu run khi thấy
cơn đau của các em bé.
Cho đến một ngày có một thiên thần bay đến gần tôi! Thiên thần
của tôi là một em bé gái 11 tuổi, đau đớn qua những năm thàng
dài chữa trị đủ các phương pháp, xạ trị, hóa trị, thuốc chích,
thuốc uống đủ loại. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy thiên thần của
tôi nao núng. Tôi hay thấy em khóc, tôi thấy nỗi sợ trên mắt em;
nhưng cũng bình thường thôi, em là người mà!
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Một ngày nọ, tôi đến bệnh viện rất sớm, tôi thấy thiên thần của
tôi ngồi một mình trong phòng. Tôi hỏi mẹ em đâu. cho đến
hôm nay, tôi không thể nào kể lại câu trả lời của em mà không
cảm thấy xúc động sâu xa trong lòng.
- Bác sĩ biết không, em nói với tôi, đôi khi mẹ con rời phòng để
ra ngoài hành lang khóc, không cho con thấy … Khi con chết,
mẹ con sẽ rất buồn, sẽ nhớ con. Nhưng con không sợ chết. Con
không sinh ra để ở thế giới này!
- Vậy thì cái chết, vậy thì nó là cái gì của con, con yêu quý?
- Bác sĩ biết không, khi chúng ta còn nhỏ, thỉnh thoảng chúng ta
được ngủ trong giường bố mẹ nhưng sáng mai ngủ dậy thì mình
thấy mình ở trong giường của mình, đúng không? (Tôi vẫn làm
như vậy với hai đứa con gái của tôi, lúc đó chúng 6 tuổi và 2
tuổi.) Thì cũng y hệt như vậy. Sẽ có một ngày con đi ngủ và Cha
con sẽ đến tìm con. Con thức dậy là đã thấy mình ở Nhà của
Cha, ở đời sống thật của con!
Tôi bàng hoàng, tôi không biết mình nên nói gì. Tôi bị xáo động
trước sự trưởng thành quá sớm, một sự trưởng thành được tôi
luyện qua nỗi đau đớn, trước tầm nhìn và thiêng liêng tính của
em bé này.
- Còn mẹ con thì bà sẽ rất buồn, rất nhớ, em nói lại.
Quá dao động, tôi kềm nước mắt lại và hỏi em:
- Vậy nhớ là gì con?
- Nhớ là những gì còn lại của tình yêu!
Bây giờ tôi 53 tuổi, tôi thách ai có thể có một định nghĩa hay
hơn của chữ nhớ: là cái gì còn lại của tình yêu!
Thiên thần nhỏ của tôi đã ra đi từ nhiều năm nay. Nhưng em đã
để lại cho tôi một bài học rất lớn, đã góp phần cải thiện cuộc
sống của tôi, tôi cố gắng sống nhân bản hơn, quan tâm đến các
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bệnh nhân của tôi hơn, suy nghĩ lại các giá trị của tôi. Ban đêm
xuống, khi trời trong và khi tôi nhìn thấy một ngôi sao nào đó,
tôi gọi đó là “thiên thần của tôi”, thiên thần đang bừng sáng rạng
rỡ trên bầu trời. Tôi hình dung em là một ngôi sao trong cuộc
sống mới và trong căn nhà mới của em.
Cám ơn thiên thần nhỏ, cám ơn cuộc sống đẹp mà em đã có,
cám ơn bài học em mang lại, cám ơn em đã giúp. Cám ơn cho
nỗi nhớ vẫn còn! Tình yêu vẫn là vĩnh viễn.
Marta An Nguyễn chuyển dịch

17- ĐỐI XỬ VỚI NHAU BẰNG NỤ CƯỜI
LTS: Sự dịu dàng, một nhân đức hơi bị lãng quên. " Sự cám dỗ
ngồi lê đôi mách nói chuyện của kẻ khác và nói xấu về họ thì
luôn luôn tồn tại". ĐTC Phanxicô nhắc nhở chúng ta như thế
qua Thánh lễ ngày 9/4/2014.
Ngày hôm nay mà nói một chút dịu dàng thì chắc rất nhiều
người cho là một đức tính rất hiếm để vun trồng trong vườn nội
tâm của chúng ta. Thế nhưng, hạt giống nầy rất cần thiết để
triển nở bản ngã. Nó là một phần của tiến trình tạo dựng đấy.
Sự dịu dàng nầy nó như là một cây cầu dùng để nối bên trong
và bên ngoài, người nầy với người khác trong mối quan hệ, nó
là chìa khóa để mở mọi cánh cửa trong giao tiếp của cuộc
sống.
Thật vậy, sự dịu dàng biểu lộ qua một cái siết tay nhẹ nhàng lại
làm cho người ta an tâm, tạo sự tin tưởng để họ có thêm can
đảm tiến về phía trước.
Sự dịu dàng cũng biểu lộ qua một cái nhìn, mang lại sự cảm
thông, yêu thương.
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Sự dịu dàng cũng biểu lộ qua lời nói, nó chuyển đạt một sứ điệp
khích lệ đối với người nhận lãnh nó, một chút niềm vui, một chút
phấn khởi.
Chắc chắn có đôi khi trong đời bạn cũng đã gặp được sự « dịu
dàng để sống » chợt đến như thế ! khích lệ bạn, làm cho bạn
phơi phới tâm hồn, một mình mĩm cười vui sướng.
Dịu dàng, dành chỗ đứng cho kẻ khác. « Chúng ta hãy xin ơn
đừng xét đoán ai cả và học đừng nói xấu sau lưng kẻ khác – đó
quả thật là một bước tiến rất xa – bằng cách cố gắng minh
chứng đức ái với nhau, kính trọng nhau bằng cách dành chỗ cho
kẻ khác với sự dịu dàng”.
Những lời sau đây của sách Huấn ca vẫn luôn hiện đại, điều đó
cho chúng ta thấy rằng thời nào cũng cần những đức tính như
thế, mà Thánh Gioan La San tóm gọn trong những từ « tình yêu,
yêu thương, trìu mến »:
" Ăn nói dịu dàng thì tăng thêm bạn hữu,
phát biểu dễ thương thì tăng thêm lời thân ái.
Nếu con muốn làm bạn với ai thì hãy thử người ấy trước,
nhưng đừng vội tin tưởng ngay.
Vì có kẻ chỉ là bạn nhất thời,
ngày con gặp nạn, nó chẳng còn là bạn nữa." (Hc 6, 5-8)
Nếu có một lúc nào đó trong đời, bạn gặp một ai đó không cho
bạn được một nụ cười như bạn đáng được nhận, thì bạn hãy
quảng đại mà nở một nụ cười với người đó. Bởi vì không ai cần
đến nụ cười cho bằng người không bao giờ biết cười.
Có một câu chuyện kể rằng: Saint Exupery từng là phi công
tham gia chống phát xít trong Đệ nhị Thế chiến. Chính từ những
nǎm tháng này ông đã viết ra tác phẩm "Nụ cười"... Không biết
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đây là một tự truyện hay một truyện hư cấu, nhưng nghĩ rằng nó
có thật.
Trong truyện, Saint Exupery là một tù binh bị đối xử khắc
nghiệt và ông biết nay mai có thể bị xử bắn như nhiều người
khác. Ông viết: "Tôi trở nên quẫn trí. Bàn tay tôi giật giật, cố
gắng rút trong túi áo một điếu thuốc. Nhưng tôi lại không có
diêm. Qua hàng chấn song nhà giam, tôi trông thấy một người
cai tù. Tôi gọi: "Xin lỗi, anh có lửa không?"... Anh ta nhún vai
rồi tiến lại gần. Khi rút que diêm, tình cờ mắt anh nhìn vào mắt
tôi. Tôi mỉm cười mà chẳng hiểu tại vì sao lại làm thế. Có lẽ vì
khi muốn làm thân với ai đó, người ta dễ dàng nở một nụ cười.
Lúc này dường như có một đốm lửa bùng cháy nhanh qua kẽ hở
giữa hai tâm hồn chúng tôi, giữa hai trái tim con người. Tôi biết
anh ta không muốn, nhưng do tôi đã mỉm cười nên anh ta phải
mỉm cười đáp lại.
Anh ta bật que diêm, đến gần tôi hơn, nhìn thẳng vào mắt tôi và
miệng vẫn cười. Giờ đây trước mặt tôi không còn là viên cai
ngục phát xít mà chỉ là một con người. Anh ta hỏi tôi: "Anh có
con chứ?". Tôi đáp: "Có" và lôi từ trong ví ra tấm hình nhỏ của
gia đình mình. Anh ta cũng vội rút trong túi áo ra hình những
đứa con và bắt đầu kể lể về những kỳ vọng của anh đối với
chúng.
Đôi mắt tôi nhoà lệ. Tôi biết mình sắp chết và sẽ chẳng bao giờ
gặp lại được người thân. Anh ta cũng bật khóc. Đột nhiên,
không nói một lời, anh ta mở khoá và kéo tôi ra khỏi buồng
giam. Anh lặng lẽ đưa tôi ra khỏi khu vực thị trấn chiếm đóng,
thả tôi tự do rồi quay trở về. Thế đó, cuộc sống của tôi đã được
cứu rỗi chỉ nhờ một nụ cười ''

Từ khi đọc được câu chuyện này tôi nghiệm ra được nhiều điều.
Tôi biết rằng bên dưới mọi thứ vỏ bọc chúng ta dùng để thủ thế,
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để bảo vệ phẩm giá và địa vị, vẫn còn đó một điều thật quý giá
mà tôi gọi là tâm hồn.
Tôi tin rằng: nếu tâm hồn bạn và tâm hồn tôi nhận ra nhau thì
chúng ta chẳng còn gì phải sợ hãi hay cǎm thù oán ghét nhau.
Nếu bạn từng có một khoảnh khắc gắn bó với đồng loại qua sức
mạnh của nụ cười, thì tôi tin rằng bạn cũng đồng ý với tôi, đó là
một phép lạ nho nhỏ, một món quà tuyệt vời mà chúng ta có thể
dành cho nhau.
Một nữ tu ở Calcutta đã cảm nhận được điều này trong cuộc
sống, và bà đưa ra lời khuyên chân thành: "Hãy mỉm cười với
nhau, mỉm cười với vợ, với chồng, với con cái bạn và với mọi
người dù đó là ai đi nữa, vì điều này sẽ giúp bạn lớn lên trong
tình yêu của nhau...''

18- LÒNG BAO DUNG.
Ta bắt gặp công thức của luật báo thù:" Mắt đền mắt, răng đền
răng.". Người ta xúc phạm đến tôi bao nhiêu, tôi phải làm lại
cho người đó bấy nhiêu. Kẻ lý luận như thế là dựa trên sự công
bằng, nhưng đây là sự công bằng theo mức độ của loài người.
Luật trả thù này đã được ghi chép thành văn trong bộ luật của
vua xứ Babylon năm 1750 TCN. Trong Bộ Ngũ Kinh, người ta
cũng có thể đọc thấy vài công thức của luật trả thù này, và đó là
sự bất toàn của Luật Môsê thời Cựu Ước.
Luật trả thù này không những có trong những bộ luật lâu đời,
mà còn nằm trong tâm hồn con người mọi thời. Với Chúa Giêsu
thì khác, Ngài mời gọi con cái của ngài, cụ thể là các môn đệ khi
ở gần Chúa sống đặc biệt lòng bao dung. Lòng bao dung của
Chúa Giêsu là cần phải sẵn sàng dập tắt ngay nơi bản thân mầm
mống của bạo động. Chúa Giêsu nhấn mạnh đến tinh thần mà
người môn đệ phải có, đó là tinh thần tha thứ, vượt qua điều anh
em xúc phạm đến mình.
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Ðây là hình thức cao cả của tình yêu Kitô: yêu thương một cách
nhưng không, không đòi lại điều gì, cũng không chờ đợi điều gì.
Như vậy câu nói của Chúa Giêsu:" Ai muốn lấy áo trong của
con, thì hãy cho nó cả áo ngoài." không phải là thái độ thụ động,
mà là thái độ tích cực sống yêu thương tha thứ như Chúa đã nêu
gương từ trên Thập giá khi Ngài cầu nguyện:" Lạy Cha, xin tha
cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm.". Chúa Giêsu đã
yêu thương và tha thứ đến cùng, và Ngài dạy chúng ta sống theo
gương Ngài, nếu chúng ta muốn trở nên môn đệ đích thực của
Ngài.
Lời mời gọi của Chúa Giêsu vẫn còn vang vọng đâu đó trong
cuộc đời và có đó những người ngày mỗi ngày mở lòng ra sống
lòng bao dung mà Chúa mời gọi đó.
Những ngày gần đây, ít nhiều gì trên các phương tiện thông tin
đại chúng, ta biết được một tin chẳng vui, đó là cô bảo mẫu N
giết cháu L khi ba mẹ cháu gửi cho cô N nuôi giữ tại nhà. Trưa
16/11, khi thấy cháu L không chịu ăn uống, khóc nhè, N xách
tay cháu lên hù dọa, nhưng không may làm cháu rơi xuống đất.
Lúc đó, thay vì đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu, N lại nhẫn tâm
dùng chân đạp lên bụng và ngực hai cái khiến cháu L tử vong.
Đứng trước cái chết của đứa con yêu dấu, cha mẹ của cháu L
làm sao có thể quên được nỗi đau tột cùng này. Thế nhưng,
đứng trước nỗi đau này, cha của cháu L nói:“ Giận thì giận thật,
nhưng nhìn gia cảnh họ như thế tôi cũng không đành lòng. Con
tôi dù sao cũng đã mất rồi nên tôi không muốn khơi lại chuyện
này nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn cháu bình an về với Phật.”. Anh
nói thêm trong nước mắt:“ Mỗi khi đặt chân vào cửa, tôi lại thấy
cháu đang chạy nhảy khắp nhà. Sau khi cháu mất, tôi phải gom
hết đồ chơi của cháu lại mang đi đốt bởi mỗi lần nhìn thấy vợ tôi
lại khóc...Nhiều khi đang ngủ mà tôi giật mình choàng tỉnh bởi
nhớ ra chưa đón con, đến khi trấn tĩnh lại mới biết là con mình
còn đâu nữa mà đón. Lúc đó hai vợ chồng chỉ biết nhìn nhau
khóc.”
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Đứng trước tình cảnh này, nhiều người nói anh viết đơn kiện, đề
nghị xử nghiêm hành vi của N, tuy nhiên anh đều gạt đi bởi:“
Tôi cũng không nghĩ là cô ta cố tình làm vậy đâu. Bây giờ có
kiện thì con tôi cũng không sống lại được. Thôi kiện tụng làm
chi, để cô ta về với con.”.
Và, ngay cả chuyện “đền bù” anh cũng không màng tới vì biết
rằng gia đình N rất khó khăn, anh Đ cha của L tiếp tục tâm sự:“
Nhà họ khổ quá rồi, bây giờ tiền ăn còn không có thì nói gì đến
chuyện bồi thường. Họ có bồi thường thì cũng phải đi vay
mượn, như vậy tội nghiệp lắm. Thôi coi như con mình có cái số,
cái duyên tới đó, bây giờ tôi chỉ muốn cháu bình an về với
Phật.”.
Không những vậy, khi thấy hai bà cháu sống khổ sở, ăn uống
không đủ no, chính anh đã nói vợ mang những bịch sữa cháu L
chưa dùng hết sang cho cháu N. (con nghi phạm N) dùng tiếp…
Trước thái độ của hai vợ chồng anh Đ, chắc có lẽ sẽ gặp được
nhiều phản ứng của người chung quanh, có thể là:
- Khùng quá ! Sao không kiện để con N lãnh án thật nặng ...
- Nó làm chết con mình thì phải bắt nó bồi thường ...
- Phải xử thật nặng để nó biết ...
Và nhiều suy nghĩ nữa khi đứng trước nỗi đau mất mát con của
hai vợ chồng trẻ.
Nhưng, qua tâm tình của anh Đ, ta thấy được một lòng bao dung
hết sức thực tế trong con người của anh. Anh có thể chưa biết
Chúa hay không biết Chúa, nhưng anh đã thực thi lòng bao dung
mà Chúa đã mời gọi mọi người.
Thật sự, để sống lòng bao dung như thế này quả là lời mời gọi
và thách thức cho mỗi người chúng ta, bởi lẽ nói thì dễ, nhưng
làm và sống lòng bao dung không giản đơn chút nào cả. Ta có
thể nói rất hay, nhưng khi đụng chuyện, ta có can đảm bao dung
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và tha thứ cho những ai làm thiệt hại đến ta hay không mới là
chuyện đáng nói.
Và, đôi khi có những điều phi lý đến nực cười trong cuộc sống
là chưa chắc gì anh chị em lỗi phạm đến ta, nhưng vì tính nết ích
kỷ, nhỏ nhen và ác độc trong ta nổi lên thì ta lên án thật nặng
với những người phạm tội như chị N. Chị N phạm tội với gia
đình anh Đ, anh Đ đã tha thứ, nhưng có những người ngoài cuộc
vẫn hăm hở đòi ném đá và giết chị N cho hả giận, dù chị N
chẳng dính dáng gì đến mình.
Vẫn còn đó những thái độ, những tấm lòng độc ác đang len lỏi.

19- KIẾP TRƯỚC, KIẾP SAU
Bạn hỏi mình : Có kiếp trước hay không?
Sao mỗi con người sanh ra lại khác nhau đến thế?
Có kẻ đẹp kẻ xấu. Có người khôn người ngu. Có đứa sang đứa
hèn.
Nhưng bạn ơi, xấu - đẹp, khôn - ngu, sang - hèn ... là do bạn
nhìn nó như vậy.
Chứ bản thân mỗi người đều là mỗi tuyệt tác đấy thôi.
Máu ai cũng đỏ. Nước mắt ai cũng trong. Trái tim ai cũng đập.
Sự phân biệt đến do bạn nhìn như vậy.

Bạn lại hỏi mình : Có kiếp sau hay không?
Mình mới hỏi lại : Bạn cần kiếp sau để làm gì?
Để thấy người sống thiện được đền đáp,
người tội lỗi bị dầu sôi, người tu đạo được giải thoát.
Nhưng bạn ơi, đâu cần tới kiếp sau.
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Nhân quả nhãn tiền.
Chỉ do bạn không thấy.
Bạn có bao giờ nhìn sâu vào cuộc sống.
Người có lòng Từ, khuôn mặt sẽ dịu nhẹ bao dung, vòng tay sẽ
ân cần rộng mở.
Kẻ thủ ác, trong tim chứa đầy lửa dữ. Tự đốt mình, đâu cần địa
ngục xa xôi. Đôi mắt láo liên, hằn những đường gân máu. Luôn
cau mày, luôn nhức nhối thân tâm.
Ai xức nước hoa, người sẽ thoang thoảng hương thơm.
Trái tim ai đẹp sẽ lung linh như vầng trăng ấy.

Và bạn ơi, phút giây này hạnh phúc.
Được mỉm cười, được chiêm ngắm đổi thay.
Tìm cầu chi nữa quá khứ vị lai.
Chẳng nơi nào đẹp như bây giờ hiện tại.
Cành sen trắng đang rưng rưng trong nắng.
Bụt mỉm cười lấp lánh đoá Vô Ưu.

20- MỘT NGÀY ĐẶC BIỆT
Bản văn này ngắn lắm. Đọc mất vài ba phút thôi, nhưng rất hữu
ích. Thử đọc xem!Thử xem! nhưng cố đọc …. cho đến cuối nhé
!Đây là một mẩu chuyện thật:
Bạn tôi mở ngăn tủ của vợ mình và lấy ra một gói nhỏ… Gói kỹ
càng trong lớp giấy lụaAnh bảo: "Đây không phải là gói đồ bình
thường, đây là một chiếc áo lót thật đẹp."Anh vứt lớp giấy bọc
và lấy ra chiếc áo lót mịn màng " Tôi mua chiếc áo này tặng cô
ấy, lần đầu tiên chúng tôi sang New York, cách đây 8 - 9 năm
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rồi, nhưng cô ấy chưa bao giờ mặc!"" Cô ấy muốn dành cho một
dịp nào đặc biệt. Vậy thì hôm nay, tôi nghĩ là dịp đặc biệt nhất
rồi."
Anh đến cạnh giường và đặt gói áo ấy cạnh những món đồ mà tí
nữa sẽ được bỏ vào áo quan mà liệm.
Vợ anh vừa mới qua đời!
Quay sang tôi, anh bảo: " Đừng bao giờ giữ lại một cái gì mà
chờ cơ hội đặc biệt cả. Mỗi ngày sống đã là một cơ hội đặc biệt
rồi!"
Tôi suy đi nghĩ lại câu nói này, và nó đã thay đổi cuộc đời tôi.
Hiện nay tôi đọc sách nhiều hơn trước và bớt dọn dẹp nhà cửa.
Tôi ngồi trước mái hiên mà ngắm cảnh chứ không buồn để ý
đến cỏ dại mọc trong vườn.
Tôi dành nhiều thì giờ cho gia đình và bạn hữu hơn là cho công
việc.
Tôi hiểu rằng cuộc đời là những cảm nghiệm mình cần phải
nếm.
Từ ngày ấy, tôi không còn cất giữ một cái gì nữa.
Tôi đem bộ ly pha lê ra sử dụng mỗi ngày; tôi mặc áo mới để đi
siêu thị, nếu mình bỗng thấy thích.
Tôi không cần dành nước hoa hảo hạng cho những ngày đại lễ,
tôi xức nước hoa khi nào mình thấy thích.
Những cụm từ như “một ngày gần đây” và “hôm nào” đang bị
loại khỏi vốn từ vựng của tôi
Điều gì đáng bỏ công, thì tôi muốn xem, muốn nghe, muốn làm
ngay bây giờ.
Tôi không biết chắc là vợ của bạn tôi hẳn sẽ làm gì nếu cô ấy
biết trước rằng mai đây mình không còn sống nữa. (một ngày
mai mà tất cả chúng ta xem thường)
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Tôi nghĩ rằng cô ấy hẳn sẽ mời mọi ngơời trong gia đình, mời
bạn bè thân thích đến.
Có thể cô sẽ điện cho vài người bạn cũ và làm hòa hay xin lỗi về
một chuyện bất hòa trước đây.
Tôi đoán rằng cô ấy sẽ đi ăn các món Tàu (vì cô rất thích ăn đồ
Tàu!)
Chính những chuyện vặt vãnh mà tôi chưa làm khiến cho tôi áy
náy, nếu tôi biết rằng thì giờ tôi còn rất có hạn.
Tôi sẽ rất áy náy vì không đi thăm một vài người bạn mình cần
phải gặp mà cứ hẹn lần hồi.
Áy náy vì không nói thường hơn với những người thân của
mình rằng mình yêu thương họ.
Áy náy vì chưa viết những lá thư mà mình dự định ‘hôm nào’ sẽ
viết.
Giờ đây, tôi không chần chờ gì nữa, tôi không hẹn lại và không
cất giữ điều gì có thể đem lại niềm vui và nụ cười cho cuộc sống
chúng tôi.
Tôi tự nhủ rằng mỗi ngày là một ngày đặc biệt. Mỗi ngày, mỗi
giờ, mỗi phút đều đặc biệt cả.
Nếu bạn nhận được thư này, ấy là vì có một ai muốn điều hay
cho bạn, và vì bạn cũng có quanh mình những người bạn quý
yêu.
Nếu bạn quá bận đến độ không thể dành ra vài phút gửi đến cho
ai khác và tự nhủ: “ mai mốt tôi sẽ gửi” thì mai mốt đó có thể là
một ngày thật xa hoặc là bạn không bao giờ gửi được.
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21- CÁI GIÁ CỦA SỰ TỨC GIẬN
Một bà cụ có tính tình cau có, thường xuyên nổi giận vì những
sự việc nhỏ nhặt, hơn nữa, mỗi khi tức giận hay dùng lời lẽ ác
độc, vô tình đã làm tổn thương nhiều người, vì thế bà ta giao
tiếp với hàng xóm bạn bè đều không được hài hòa.
Bà ta cũng biết khuyết điểm của mình, mong muốn sửa lại lỗi
lầm thành tật này. Nhưng mỗi khi tức lên thì chính bà ta cũng
không thể khống chế được tâm mình.
Một hôm, một người đã nói với bà : “Chùa gần đây có một vị
thiền sư, cũng là vị cao tăng, tại sao bà không đến xin lời chỉ
dạy, biết đâu thiền sư có thể giúp được cho bà.”
Bà ta cũng cảm thấy có lý, đã đến tham vấn với thiền sư.
Khi bà ta thổ lộ tâm trạng của mình, bà ta có thái độ rất thành
khẩn, rất mong muốn có được một vài lời khai thị từ vị thiền sư
đó. Vị thiền sư im lặng nghe bà kể lể, chờ cho bà ấy nói hết, mới
dẫn bà ta vào một thiền phòng, sau đó khóa cửa thiền phòng và
rời khỏi đó.
Bà ta một lòng muốn có được lời chỉ dạy của thiền sư, nhưng
không ngờ thiền sư đã nhốt bà ta vào trong một thiền phòng vừa
lạnh vừa u tối. Bà ta tức tối hét lên, cũng như ngày thường, bà ta
buông những lời nhục mạ quái ác. Nhưng cho dù bà ta có la hét
cách nào, nhưng ở ngoài vẫn im lặng, thiền sư hình như không
nghe thấy lời nào.
Khi không còn chịu đựng được nữa, thì bà ta thay đổi thái độ
cầu xin thiền sư thả mình ra, nhưng thiền sư vẫn không động
lòng thay đổi cách hành xử của mình, vẫn mặc kệ bà ta tiếp tục
nói gì thì nói.
Qua một hồi rất lâu, cuối cùng trong thiền phòng cũng không
còn tiếng la hét hay nói năng của bà ta nữa, thì lúc này, phía
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ngoài thiền phòng mới có tiếng nói của thiền sư hỏi : “Bà còn
giận không ?”
Thế là bà ta giận dữ trả lời : “Tôi chỉ giận tôi, tôi hối hận sao
phải nghe lời người khác, tìm đến cái nơi quỷ quái này để xin ý
kiến của ngươi.”
Thiền sư ôn tồn nói : “ Kể cả chính mình bà cũng không chịu
buông tha, thì bà làm sao có thể tha lỗi cho người khác chứ ?”
Nói xong thiền sư lại im lặng. Sau một thời gian im lặng, thiền
sư lại hỏi : - “Bà còn giận không ?”
Bà ta trả lời :- “Hết giận rồi !”
- “Tại sao hết giận !”
- “ Tôi giận thì có ích gì ? không phải vẫn bị ông nhốt tôi trong
cái phòng vừa u tối vừa lạnh lẽo này hay sao ?”
Thiền sư nói với vẻ lo lắng: “Bà xử sự kiểu này càng đáng sợ
hơn đấy, bà đã đè nén cơn tức giận của mình vào một chỗ, một
khi nó bộc phát ra thì càng mãnh liệt hơn.”. Nói xong, thiền sư
lại quay đi.
Lần thứ 3 thiền sư quay lại hỏi bà ta, bà ta trả lời: “Tôi không
giận nữa, ông không xứng đáng để tôi giận !”
Thiền sư nói: “Cái gốc tức giận của bà vẫn còn, bà cần phải
thoát ra khỏi vòng xoáy của tức giận trước đã.”
Sau một hồi lâu, bà ta đã chủ động hỏi thiền sư: “Bạch thiền sư,
ngài có thể nói cho con biết tức giận là cái gì không ?”
Thiền sư bước vào, vẫn không nói chuyện, chỉ có động tác như
vô tình đổ đi ly nước trong cái ly trên tay. Lúc này thì bà ta hình
như đã hiểu.
Thì ra mình không bực tức, thì làm gì có tức tối giận hờn ?
Tâm địa trống không, không có một vật gì, thì làm gì có tức tối
?
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Trong lòng không có bực tức, thì làm sao có cơn giận ?
Thật ra tức tối không những tự làm cho mình khổ đau, và những
người xung quanh cũng theo đó mà buồn lòng.
Lúc tức tối tức giận, không gì ngăn cản cái miệng, buông lời
quái ác, một số lời lẽ trong đó có thể làm đau lòng người nghe,
thậm chí có cả những người yêu thương quan tâm mình.
" Nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn chướng môn khai “ chỉ một
niệm khởi sân mà kết quả là muôn ngàn chướng ngại nẩy sanh.
Cho nên đừng nên vì sự việc nhỏ nhặt mà gây ra chuyện hại
người hại mình, tức tối la hét là hành vi của kẻ NGU MUỘI
Tuy chúng ta chưa thể là một người thông minh, nhưng tối thiểu
chúng ta cũng đủ trí tuệ ngăn cản mình làm một con người ngu
dại.
Xem nhẹ hơn mọi sự việc không NHƯ Ý đồng thời tìm thấy ich
lợi trong im lặng, giác ngộ ý thiền trong cuộc sống. Từ đó chúng
ta sẽ cảm nhận cuộc sống không cần phải mệt mỏi như ta tưởng,
cũng không phài khốn khó như ta đã gặp.
Những sự việc nhỏ nhặt cũng giống như những hạt cát trong đôi
giày đã làm cho bạn khó chịu. Thế thì bạn lựa chọn cách giũ bỏ
hạt cát hay vứt bỏ đôi giày ?...Chúng ta không thể không mang
giày, vì còn con đường dài phía trước, thế thì tại sao chúng ta
không chịu giũ bỏ hạt cát ?

22- THƯ GỞI CHO BA MÁ
Không biết tác giả là ai nhưng mời cả nhà đọc cho vui. Tôi
nghiêp các ông càng già càng yếu đuối thiếu sức khỏe !
Ba má thân yêu!
Lần trước con gửi thư về ba má đã nhận được chưa? Ở thành
phố rất bận ba má ạ, ai cũng quay cuồng suốt ngày nên có thời
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gian để ngồi viết một bức thư không phải dễ, con không hứa sẽ
viết nhiều được đâu.
Trong thư đầu tiên, con đã kể với ba má con đã nhận được công
việc ở 1 công ty karaoke. Sở dĩ như thế vì ở thành thị cái gì cũng
gọi là công ty hay trung tâm, chả ai kêu “quán” hay “sạp” cả.
Công ty không đòi hỏi bằng cấp, chỉ hỏi các số đo và tuổi. Tuổi
mình có thể khai gian còn các số đo mình cũng thể làm tăng lên
bằng nhiều cách, do đó rất dễ được vào biên chế.
Hôm nay con muốn kể thêm cho ba má một số điều kỳ lạ mà
nếu không công tác chỗ này, chắc chả ai hiểu được. Đó là đàn
ông nhìn khỏe mạnh, cường tráng là thế, nhưng vào đây hầu như
ai cũng mắc vô số bệnh nan y mà chắc xã hội và đặc biệt là vợ
con họ ở nhà không sao biết được. Đó là:
Bệnh liệt:
Chỉ cần bước vô phòng là ông nào ông nấy mềm nhũn cả ra ba
má ạ. Chả còn sức nhấc nổi chân tay. Đến những công việc rất
đơn giản như xé khăn lạnh, khui bia, rót bia, lau mặt bọn con
cũng phải làm giúp họ hết. Nhiều cô phải dùng hai tay nâng ly
bia lên tận miệng họ mới uống được. Đậu phộng hay kẹo cao su
cũng phải bóc, đưa cho họ vào tận mồm. Chả ai đủ sức khỏe để
ngồi thẳng hết, ai cũng nửa nằm nửa ngồi trên ghế, thế mới kỳ
lạ.
Bệnh trùng tên:
Chả biết họ làm nghề gì, chả biết tuổi tác bao nhiêu và chả hiểu
Việt hay Pháp nhưng đã vào đây thì bọn con phải gọi là anh
tuốt. Mười tám tuổi cũng anh và tám mươi tuổi cũng anh. Lỡ
kêu là chú hay bác thì bị đuổi việc tức khắc.
Bệnh nóng:
Dù là sáng hay trưa, dù là mưa hay nắng, dù mùa đông hay mùa
hè, cứ vào phòng là họ thi nhau bỏ bớt áo quần, đến mức nhiều
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ông sẵn sàng chỉ mặc mỗi quần đùi. Họ luôn khuyến khích bọn
con làm theo, đứa nào mặc nhiều đồ họ sẽ đuổi ra ngoài, họ gọi
những cô không bị nóng là không nhiệt tình.
Bệnh đồng tính:
Nhiều ông khi bước vào phòng mặt mũi rất nghiêm trọng, cử chỉ
với nhau rất khách khí nhưng chả hiểu sao cứ ở trong phòng nửa
ngày là họ bá vai bá cổ nhau, gọi nhau là anh em, là bạn bè, thề
ở bên nhau, nhớ nhau trọn đời. Khi ra ngoài, rất nhiều ông
khoác tay nhau. Có ông còn khóc, nói rằng hôm nay mới hiểu
được tấm lòng bè bạn.
Bệnh trẻ con:
Nhiều ông dáng vẻ đường bệ, tác phong cực kỳ nghiêm túc vô
đây tự nhiên cứ như đứa trẻ, làm nhiều trò bọn con không bao
giờ tưởng tượng được. Ông thì leo lên bàn, ông thì múa may
trước ti vi, ông thì đòi bế, ông thì đòi đút cơm, có ông không tự
mình mặc được quần áo, phải nhờ bọn con giúp, nhiều ông hát
líu lo như con chim khiến cả phòng rất vui.
Bệnh sợ nghe điện thoại:
Khách vô chỗ này ai cũng có điện thoại đắt tiền, nhưng nhiều
ông lập tức tắt máy. Nếu ông nào còn để máy mở thì khi cần gọi
hoặc có ai gọi tới đều vào toilet nói thì thầm hoặc bắt tất cả bọn
con phải im lặng. Nói chung hễ cứ thấy chuông điện thoại là họ
nhăn nhó và chả hiểu sao họ cứ hay nói với phía bên kia là họ
đang họp, hóa ra ở thành phố, họp và hát nhiều khi là một ba má
ạ.
Bệnh độc quyền trả tiền:
Có vài khách quen, cử chỉ rất tự nhiên và thoải mái nhưng mỗi
lần vô lại đi với vài khách lạ khác nhau và lúc nào cũng vậy, chỉ
những khách quen ấy trả tiền thôi, có chết họ cũng không dám
để cho kẻ khác trả. Con không bao giờ hiểu lý do. Thậm chí đến
tiền “bo” cho nhân viên mấy ông đó cũng trả luôn.
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Bệnh xin số điện thoại:
Hễ nhân viên nào trẻ đẹp là khách luôn hỏi xin số điện thoại,
nhưng luôn được dặn là để họ gọi, đừng có gọi trước.
Bệnh cô đơn:
Đây là căn bệnh phổ biến nhất, trầm trọng nhất mà tất cả những
người đàn ông vô đây đều mắc phải ba má ạ, từ những người
đàn ông cả đẩn đến những tay chơi lịch lãm. Họ luôn bảo với
các nữ nhân viên là mình cô đơn, mình tuy có tiền nhưng tiền
chả còn ý nghĩa gì hết.
Tóm lại, sau một tháng làm việc ở công ty karaoke, con phát
hiện ra đàn ông thành phố, nhất là các ông từ Pháp, Mỹ,
Úc..v..v.., sức khỏe kém xa dưới quê mình. Họ bị nhiều thứ
bệnh rất giống nhau và đều có vẻ rất khó chữa, và bọn con là
niềm hy vọng duy nhất cho những người đàn ông tội nghiệp
này.
Ba má cứ yên tâm về con và nhớ giữ gìn sức khỏe, nhất là ba cố
sao đừng để mắc những căn bệnh kể trên, ba phải yên tâm cuốc
đất và trồng trọt chứ đừng bày đặt đi karaoke làm gì, nhà ta chả
có tiền đóng viện phí đâu!
Con của ba má
Lê Thị Tũn Ba (ký tên)

23- MÓN QUÀ LỚN NHẤT
Mấy tuần trước, tại thành-phố New York, cảnh-sát Lawrence
DePrimo 25 tuổi đi tuần trong một đêm giá lạnh. Anh nhìn thấy
một người đàn ông vô gia-cư không mang giày, nên đôi chân
của ông ta bị sưng to. DePrimo động lòng chạy đi mua một đôi
giày. Anh quỳ xuống và giúp người đàn ông mang vớ và giày
vào. Hành động của anh đã lọt ống kính của Jennifer Foster ở
Arizona đến New York chơi. Cô chụp hình và đưa lên facebook.
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342 ngàn người viết lời khen-ngợi hành-vi yêu-thương của
người cảnh-sát trẻ.
Ở Bang New Hampshire một người đàn ông bí-mật đi tặng
phong thư đựng 500 đồng cho người bồi bàn ở mấy tiệm ăn. Bị
theo-dõi và khám-phá, ông ta nói rằng mình tặng quà Noel theo
ý của người em đã qua đời. Câu chuyện được loan-truyền trên
facebook, người ta gởi về cho ông được thêm 70 ngàn để ông
tiếp-tục đi tặng quà.Thật là hãnh-diện và ấm-áp cho vùng đông
bắc nước Mỹ vừa bị trận bão tuyết tràn-ngập.
Hôm qua ở Boston, Massachusetts, một ông già Noel đi phát
quà cho những thư-ký trong mấy văn-phòng và những người
trên đường phố những phong thư đựng 100 đồng. Mỗi năm,
Boston hay xuất-hiện những ông già Noel kiểu này và họ đều
biến mất khi nhà báo chạy tới. Năm nay, phóng-viên chạy theo
ông già Noel này tha-hồ thu hình nhưng ông ta vẫn giữ bí-mật
danh-tánh trong bộ râu trắng toát, chỉ trả lời "Merry Christmas,
Merry Christmas to all, ho ho ho...
"Đài truyền-hình Los Angeles chiếu hàng chục ngàn lá thư của
các em nhỏ viết gởi cho ông già Noel - Dear Santa. Có tổ-chức
nhận các lá thư và kêu mời các người bảo-trợ trả lời và cho quà
theo các lá thư.
Đó chỉ là những bản tin đập vào mắt và tai tôi một cách bỗngdưng. Nếu có công sưu-tầm, tôi tin rằng người ta có thể ghinhận được những việc lành ở khắp nơi trên đất Mỹ này. Người
Mỹ có nhiều cái dở nhưng chắc lòng thương người thì đứng đầu
thế-giới. Người Việt trên đất Mỹ cũng rất rộng lòng trong các
cuộc lạc-quyên giúp thương-phế binh và các chương-trình cứutrợ tại Việt Nam. Trong khi siêu-cường Trung Quốc giúp một
trăm ngàn cho nạn-nhân bão Hải Yến ở Philippines thì cộngđồng Việt góp cả triệu đồng trong các buổi nhạc-hội ở khắp nơi,
không kể sự đóng-góp ở các nhà thờ, nhà chùa chung với các
cộng-đồng Mỹ.
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Mùa lễ Tạ Ơn và Giáng Sinh, người dân Bắc Mỹ cho quà người
thân và người nghèo ở xung-quanh. Mình có thể nói, chắc tại
dân Mỹ giàu. Nhưng có phải người giàu nào cũng có lòng
không? Trung quốc và Việt nam có thiếu gì cán-bộ hoặc con
cháu của họ giàu xếp hàng thế-giới trong khi đại đa-số dânchúng thì nghèo tàn-mạt. Tôi tự hỏi, thế có phải người nghèo
thiếu tấm lòng không?
O Henry kể về đôi vợ chồng nghèo. Giáng Sinh đến nơi rồi mà
Della lục-lọi đếm đi đếm lại mãi chỉ còn vài đồng lẻ. Lấy gì mua
quà cho chồng đây. Nhìn trong gương nói chuyện với chính
mình, Della bỗng khám-phá ra mái tóc của mình ít ra cũng trị
giá một món tiền. Cô vội-vã chạy ra tiệm bán tóc lấy tiền mua
cho Jim chồng cô chiếc giây đồng-hồ được thừa hưởng từ ông
nội mà anh chẳng có cơ-hội đeo vì thiếu giây. Cô về nhà sửasoạn cơm nước và hồi-hộp chờ chồng. Jim sẽ vui lắm vì có sợi
giây đeo đồng-hồ, nhưng anh có buồn không khi thấy Della đã
mất suối tóc óng-ả. Jim bước vào nhà sững-sờ nhìn vợ. Della
nhìn chồng muốn khóc, chạy đến ôm chồng xin lỗi đã cắt mái
tóc của mình và đưa sợi giây đồng-hồ làm quà Giáng Sinh cho
chồng. Jim cười héo-hắt chìa bộ trâm cài tóc cho vợ. Anh đã bán
chiếc đồng-hồ để mua bộ trâm cài rồi còn đâu!
Câu chuyện đã cũ khoảng gần thế-kỉ mà người ta vẫn nhắc lại và
nâng-niu như mẫu gương của tấm lòng. Món quà quí nhất là
món quà lấy mất đi gia-sản của mình, không phải là món quà từ
sự dư-thừa.Người Kitô-giáo tin rằng Thiên Chúa ban tặng cho
con người người con duy-nhất của Ngài - Chúa giáng sinh làm
người.

24- GÍA TRỊ CỦA NGHỊCH CẢNH
Những nông dân ở miền nam Alabama đã quen trồng chỉ mỗi
một thứ là cây bông (dùng để xe chỉ, dệt vải).
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Một năm kia những con sâu bọ đáng sợ đã tàn phá cả vùng .
Năm sau những người nông dân đem nhà cửa của họ đi cầm cố
để có tiền và tiếp tục trồng cây bông, hi vọng vào một kỳ gặt hái
tốt đẹp . Thế nhưng khi những cây bông bắt đầu mọc, những con
sâu bọ đó lại đến và phá sạch hầu hết các cánh đồng.
Một số ít người "sống sót" qua hai năm đó đã quyết định trồng
thử một thứ mà trước đây họ chưa bao giờ trồng - cây đậu phộng
. Và kết quả là đậu phộng của họ đã nhanh chóng được thị
trường ưa chuộng, đến nỗi lợi tức của năm đó đủ để cho họ trả
hết nợ của hai năm trước . Kể từ đó họ trồng đậu phộng và rất
phát đạt .
Và rồi bạn biết những người nông dân đó đã làm gì không ? Họ
trích một phần tài sản to lớn của mình để dựng một đài kỷ niệm
ngay giữa trung tâm thành phố ghi công "những con sâu bọ".
Bởi nếu không vì những con sâu đó họ sẽ không bao giờ khám
phá ra đậu phộng . Họ sẽ mãi mãi chỉ đủ ăn với nghề trồng cây
bông từ thế hệ này qua thế hệ khách .
Chúng ta thường than oán mỗi khi rơi vào nghịch cảnh . Thế
nhưng nghịch cảnh đều có giá trị của nó . Và nếu chúng ta
không bỏ cuộc, không đầu hàng, ngược lại nếu chúng ta coi đó
như là những cơ hội để phấn đấu vươn lên, chắc chắn chúng ta
sẽ khám phá được những giá trị quí báu .
Tác giả Quốc Khôi (Theo Internet )
Nguồn : Mạng Lưới Dũng Lạc.org

25- ĐÁNH ĐỔI NGƯỢC
Tại sao nhiều anh lại bỏ vợ thành đạt, xinh đẹp để lấy người
thua kém hơn? Phụ nữ thành đạt có thể "lội ngược dòng"
không?
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Bao lâu nay người ta hay có suy nghĩ: phụ nữ thành đạt thường
không hạnh phúc trong đời sống hôn nhân. Sự thật có phải như
vậy không?
Quả thực có không ít phụ nữ thành đạt tan vỡ hạnh phúc, thậm
chí đánh mất bạn đời vào tay những người thua kém mình về
mọi mặt. Những phụ nữ ấy có thể không nhan sắc, ít tiền bạc, là
những nhân viên bình thường, cô giáo dạy trẻ hay thậm chí ôsin. Có phải phụ nữ thành đạt thường kém hạnh phúc hơn phụ
nữ bình thường?
Khi vợ thành đạt, trí thức thua vợ bình thường
Tại sao nhiều anh lại bỏ vợ thành đạt, xinh đẹp để lấy người
thua kém hơn?
Nói đến chuyện đánh đổi, người ta thường nghĩ ngay đến sự cân
bằng: Tôi đổi cái này lấy cái kia, nhưng cái này và cái kia phải
bằng nhau. Thế nhưng trong cuộc sống hôm nay lại có những
ông chồng chấp nhận chuyện đánh đổi ngược: lấy cái thua kém
mà bỏ đi cái giá trị hơn (trong con mắt của người đời).
Lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến một cuộc đánh đổi
ngược rất kì lạ như thế cách đâu gần 20 năm. Ngày ấy, cả khu
tập thể giáo viên một trường đại học lớn, nơi tôi sống, xôn xao
lên vì việc một đồng nghiệp ly hôn với người vợ "bằng vai phải
lứa", giáo viên của một trường đại học khác, và kết hôn với một
cô giáo mẫu giáo chỉ sau đó vài tháng. Về ngoại hình hay nghề
nghiệp, cô vợ sau đều thua cô trước. Thế mới lạ.
Gần đây tôi lại chứng kiến vợ chồng hàng xóm mới của mình
cũng trong tình cảnh tương tự. Anh chồng ly hôn với người vợ
thành đạt, giỏi giang để cưới một phụ nữ làm nhân viên ngân
hàng, cũng đã ly hôn và có một con. Gia đình anh ta và bên vợ
ra sức ngăn cản nhưng vẫn không thể lay chuyển được quyết
định ly dị. Hàng xóm thường xuyên bàn ra tán vào về sự lựa
chọn thiếu khôn ngoan của anh ta: "Anh này đúng là có "vấn
đề". Nếu đã bỏ vợ thì phải cưới người hơn. Ai đời cưới gái nạ
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dòng, có một con, nhan sắc lại dưới mức trung bình" hay
"Sướng quá hóa điên". Và còn vô số tình huống khác...
Tại sao những người đàn ông lại làm thế? Phải chăng họ không
phân biệt được đâu là điều nên và không nên làm? Họ bị bỏ bùa
mê? Họ chỉ thích những phụ nữ gọi dạ bảo vâng, kém cỏi và
hiền lành? Họ chỉ thích những người thua kém mình về mọi
mặt? Điều đó phải chăng xuất phát từ sỹ diện, nhu cầu "tầm
thường" của họ? Quá nhiều câu hỏi. Chúng ta hãy thử cùng đi
tìm ngọn nguồn của vấn đề.
Sau nhiều lần chứng kiến những cuộc đánh đổi ngược, tôi đem
điều này hỏi một anh bạn. Anh cưới vợ lần hai là một cô nhân
viên văn phòng xoàng xĩnh, sau khi chia tay với vợ, một nữ
giám đốc công ty du lịch xinh đẹp và khá nổi tiếng.
Anh không trả lời mà hỏi ngược lại tôi: "Tôi hỏi chị, có phải chị
lấy chồng để làm đẹp mặt mình, để vinh dự, để sòng phẳng chi
thu tiền ở, tiền nuôi con cái? Hay chị cưới một người với mục
đích chia sẻ ngọt bùi, để được an ủi, động viên, để chăm sóc yêu
thương nhau? Để có được hạnh phúc đó, người vợ có nhất thiết
phải thực sự giàu có hay có học hàm, học vị cao? Đó là vấn đề
của trái tim, của đức tính và tấm lòng".
Những “khiếm khuyết” của phụ nữ thành đạt
Một trong những tiêu chuẩn của sự thành đạt là vị trí xã hội.
Người phụ nữ được gọi là thành đạt ít nhiều có chức quyền,
không làm chủ doanh nghiệp thì cũng làm trưởng phòng, trưởng
bộ phận, giám đốc hay tổng giám đốc cho một công ty nào đó.
Để lên được vị trí ấy, họ đã đổ không ít mồ hôi công sức, nhiều
nhất là thời gian. Nếu những nhân viên bình thường chỉ làm tám
tiếng một ngày thì họ phải làm mười, mười hai tiếng, thậm chí
hơn. Thời gian dành cho công việc càng nhiều thì thời gian dành
cho gia đình càng ít ỏi. Do đó, họ không thể chăm sóc chồng
con chu đáo.
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Chỉ khi có một công việc lý thú và một gia đình hạnh phúc, cuộc
sống của chúng ta mới thật sự viên mãn
Khi lấy sự nghiệp làm tiêu chí sống, người phụ nữ hiện đại đã
vô tình đẩy lùi gia đình xuống vị trí thứ hai trong cuộc sống của
mình. Khi phải vất vả, cực nhọc như đàn ông với các công việc
xã hội, về đến nhà, họ không còn sức lực trước những lo toan
đời thường. Thậm chí, họ cho rằng đó là việc vặt vãnh so với
những gì phải làm và nhận được ngoài xã hội. Điều đó dễ khiến
họ chán chường, muốn giao hết mọi việc cho người giúp việc.
Người ta nói phụ nữ thành đạt có ba điểm yếu và thiếu: thứ nhất
là không có thời gian. Thứ hai là họ qúa tự tôn, thường quen tự
quyết định mọi chuyện. Thứ ba là khi địa vị xã hội ngày càng
cao, họ quen ra lệnh nên chất nữ tính ngày càng ít đi. Những
điểm đó tác động mạnh mẽ đến khả năng xây dựng và giữ gìn
hạnh phúc của họ.
Bạn hãy thử hình dung những khó khăn của người phụ nữ thành
đạt: Ở ngoài xã hội, họ là sếp, là đầu tàu. Họ được quyền ra
lệnh. Là người đứng mũi chịu sào một đơn vị, tổ chức, họ có
nhiều việc để làm và lo lắng. Vì thế họ luôn gặp stress trong
công việc. Không phải người phụ nữ nào cũng có khả năng “để
những vấn đề của công ty ở lại công ty rồi bước vào nhà với nụ
cười ấm áp”.
Bên cạnh đó, những mâu thuẫn do bất đồng về quan điểm sống,
tài chính hay cách nuôi dạy con cái nảy sinh dẫn đến cãi vã
trong gia đình. Nếu quen làm sếp, người vợ tiếp tục ra lệnh.
Người chồng cảm thấy bị lép vế, tự ti, bị biến thành cái bóng bất
đắc dĩ của vợ. Thế là anh ta có khuynh hướng tìm một người
phụ nữ khác. Sự ra đi của người đàn ông, “cái bóng của vợ”, là
tất yếu, bởi anh ta luôn khao khát được làm đúng thiên chức của
mình: che chở, bảo vệ cho người yêu và anh ta cũng cần được
chia sẻ, yêu thương.
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Trong quan niệm của người châu Á nói chung và Việt Nam nói
riêng, trách nhiệm giữ gìn hạnh phúc gia đình vẫn đặt nặng trên
vai người phụ nữ. Do đó bạn cần:
Nhỏ nhẹ và dịu dàng để giảm stress cho người thân trong gia
đình và cho chính bản thân bạn. Không gì đáng sợ hơn là sáng
sớm ngủ dậy, chồng con phải nghe tiếng bạn lớn tiếng quát tháo
cô giúp việc hay anh tài xế.
Quan tâm, chăm sóc chồng con chứ đừng phó mặc mọi chuyện
cho người giúp việc. Đặc biệt dành thời gian nói chuyện với
chồng, với con, để họ thấy họ là một phần không thể thiếu của
cuộc đời bạn.
Biết kiềm chế: Về đến nhà, bạn cần tập bỏ mọi ưu tư, phiền
muộn ở ngoài cửa. Đừng cầm laptop và hồ sơ tài liệu vào phòng
ngủ. Bạn cũng cần quan tâm đến nhiều thứ khác như gia đình
chồng, anh em, họ hàng và hàng xóm.
Khéo nhờ vả: Người chồng nào cũng thương vợ. Nếu bạn nhỏ
nhẹ nhờ anh đỡ đần việc nhà giúp mình, chắc chắn anh sẽ không
bao giờ từ chối. Khi cái xe bị hư, thay vì giận dỗi nín thinh:
“Anh ta phải tự hiểu mình cần làm gì bây giờ chứ”, hoặc ra
lệnh: “Anh mang xe đi sửa cho tôi”, bạn hãy mỉm cười dịu dàng:
“Sửa xe giúp em nhé” và khuyến mãi thêm một cái hôn.
Những điều trên tưởng đơn giản, nhưng lại thật khó làm. Thậm
chí bạn có thể sẽ phản ứng: “Sến qúa!” Nhưng nghĩ xem, có
phải để đạt được thành công trên thương trường, bạn cũng đã áp
dụng chính những bí quyết đó không: nhỏ nhẹ, tinh tế, lắng nghe
và thấu hiểu? Hãy áp dụng điều đó vào cuộc sống gia đình, bạn
sẽ thấy mình thật hạnh phúc.
Phụ nữ thành đạt hoàn toàn có thể có được hạnh phúc gia đình.
Không thiếu gì cặp vợ chồng hạnh phúc dù vợ có thu nhập và vị
trí xã hội cao hơn chồng. Chỉ khi có một công việc lý thú và một
gia đình hạnh phúc, cuộc sống của chúng ta mới thật sự viên
mãn.
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Theo Song Văn
Phong cách

26- CHUYỆN CỦA MỘT NGƯỜI Mang Tên
Nguyễn Thị Di Tản
"Hôm nay nhân ngày giỗ lần thứ 35 của Bố. Con muốn thưa với
Bố một điều. Con cám ơn Bố Mẹ
đã tạo cho con nên hình, nên vóc. Dù chưa một lần gặp mặt Bố.
Dù bây giờ Bố đã nằm xuống. Bố đã đi thật xa, không có lần trở
lại với Mẹ, với con.
Song với con Bố vẫn là một hiện hữu bên con từng giờ, từng
phút ".
Nguyễn Thị Di Tản
– tác giả Hoàng Thị Tố Lang
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Tên tôi là Nguyễn thị Di Tản. Cái họ Nguyễn của tôi đã chứng
tỏ tôi là người Việt Nam chính hiệu con nai vàng. Song có điều
tôi là đứa bé Việt Nam chào đời ở một miền đất lạ xa – đảo
Guam – một nơi chốn thật lạ lẫm với quê hương tôi. Theo lời
mẹ tôi kể tôi chào đời vào những tháng ngày buồn thảm nhất
của miền Nam Việt Nam. Tôi đã nằm trong bụng mẹ, theo mẹ
trên con đường di tản của dân tộc tôi.
Tôi đã là một chứng nhân của lịch sử. Tiếng khóc chào đời của
tôi ở một quần đảo nơi quê người đã giúp mẹ tôi nhiều can đảm
vượt qua những thử thách, gian truân của cuộc đời. Tôi đã là
Nguyễn Thị Di Tản từ ngày ấy. Thế mà đã hơn một phần tư thế
kỷ kể từ 30 tháng 4 năm ấy. Thế mà đã 35 năm qua…
Đã 35 năm qua. Tôi đã lớn. Đã trưởng thành nơi miền đất tạm
dung của một tỉnh lỵ miền Tây Canada. Thành phố Winnipeg
buồn hắt hiu như tâm sự “Người di tản buồn” của mẹ. Mẹ rất
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yêu bản nhạc “Người di tản buồn” của Nam Lộc. Ngày còn bé,
bằng bài hát ấy mẹ đã ru tôi ngủ. Riết rồi tôi quen với từng lời
ca tiếng nhạc. Mẹ bảo đêm nào không nghe bài hát ấy tôi không
ngủ. Đến lúc tôi bập bẹ biết nói mẹ dạy tôi hát. Tôi vừa quấn
quít bên mẹ vừa đỏ đẻ hát:
Chiều nay có một người đôi mắt buồn Nhìn xa xăm về quê
hương rất xa Chợt nghe tên Việt Nam ôi thiết tha Và rưng
rưng lệ vương mắt nhạt nhòa Bạn ơi đó là người di tản
buồn Ngày ra đi lặng câm trong đớn đau. Rồi đêm đêm hằn
lên đôi mắt sâu Thời gian đâu còn những phút nhiệm
mầu Cho tôi xin lại một ngày, ở nơi nơi thành phố cũ Cho tôi
xin lại một đời, một đời sống với quê hương Cho tôi đi lại
đoạn đường, hàng cây vươn dài bóng mát Cho tôi yêu lại từ
đầu, bên người yêu dấu ngày xưa
Chiều nay có một người di tản buồn Nhìn quê hương còn ai,
hay mất ai ? Còn bao nhiêu thằng xông pha chiến khu ? Và
bao nhiêu nằm trong những lao tù ? Ở đây có những chiều
mưa rất nhiều ! Nhiều hơn khi hành quân trong tháng
mưa Buồn hơn khi rừng khuya vang tiếng bom Ngày vui ơi
giờ đâu nước không còn Cho tôi xin lại một lần, ở nơi tôi
dừng quân cũ Cho tôi xin lại bìa rừng, nơi từng chiến đấu bên
nhau Cho tôi xin một lời chào, chào bao nhiêungười đã
khuất Cho tôi xin một mộ phần, bên ngàn chiến hữu của tôi !
Tôi hát như sáo. Mẹ hát sao tôi hát theo vậy. Mẹ bằng lòng lắm.
Dần dà tôi có thể hát được cả bài. Bạn bè của mẹ đến nhà chơi
mẹ, đem con sáo của mẹ ra khoe. Mẹ bắt tôi hát. Mỗi lần hát
xong các bác các cô, bạn của mẹ ai cũng đều rươm rướm nước
mắt. Có lần tôi thỏ thẻ hỏi mẹ “Sao con hát hay mà mẹ với các
bác lại khóc”.
Mẹ ôm tôi vào lòng và nói “Bao giờ con lớn con sẽ hiểu tại
sao”. Cái trí óc non nớt ngày ấy của tôi mơ hồ cảm nhận có một
điều gì khác thường ở mẹ, một cái gì mất mát lớn lao trong đời
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mẹ. Những lúc rảnh rỗi, sau giờ cơm chiều mẹ dạy tôi nói, tôi
đọc:
-Con là người gì ? -Dạ thưa con là người Việt nam -Con tên
gì ? -Con tên là Di Tản -Con có yêu nước Việt Nam không
? -Con yêu Việt Nam lắm !
Tôi đã thuộc nằm lòng những câu mẹ dạy. Tôi đã quen thuộc
với cái tên Di Tản. Tôi thấy tên tôi nó ngồ ngộ, dễ thương làm
sao. Đến lúc tôi lên năm, mẹ dắt tôi đến một ngôi trường tiểu
học ở gần nhà để ghi tên đi học. Từ ngày còn bé tôi chỉ loanh
quanh ở cái apartment mẹ ở mà thôi. Chung cư nầy đa số là
người Việt nam. Lần đầu tiên đến trường, một khung cảnh mới,
người mới. Các học sinh cùng lớp với tôi hoàn toàn là những
khuôn mặt lạ xa.
Cô giáo cũng thế. Không giống mẹ. Không giống các bác, các
cô đến chơi nhà mẹ. Lúc mẹ chào cô giáo ra về. Tôi ở lại trường
với tâm trạng thật lạc lõng, bơ vơ. Tôi muốn khóc. Tôi muốn
theo mẹ ra về làm sao. Tôi ngồi cô đơn một góc lớp. Cô giáo rất
trẻ, đến bên tôi nhỏ nhẹ hỏi
– “What is your name ?”.
Tôi cúi mặt, bặm môi chừng như rướm máu, lí nhí đáp bằng cái
giọng Việt Nam đặc sệt “Dạ .. Di Tản”. Cô giáo chừng như
không hiểu, cô xem lại quyển sổ và hỏi lại tôi “your name is
Đaithen”. Tôi lắc đầu và lập lại “Di Tản”. Cả lớp rộ lên cười.
Tôi bật khóc. Tôi khóc ngon lành như bị ai ức hiếp.
Sau buổi học, mẹ đến đón tôi về. Trên suốt quãng đường từ
trường về nhà Tôi lặng thinh, không nói một điều gì cả với mẹ.
Mẹ âu yếm hỏi tôi “Con đi học có vui không”. Chừng như tôi
chỉ chờ mẹ hỏi, Tôi òa lên khóc và bảo:
– Sao mẹ không đặt cho con một cái tên nào dễ kêu như Helen,
như Cindy hay Linda như tụi nó mà mẹ đặt tên con là Di Tản.
Cô giáo đọc không được tên con, mấy đứa cùng lớp tụi nó chọc
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ghẹo con.
Mẹ tôi dịu dàng, từ tốn bảo:
– Con có biết cả nước Canada nầy có biết bao nhiêu là Helen, là
Cindy không con. Còn tên Di Tản chỉ có mỗi một mình con.
Con không thấy con đặc biệt sao con. Con phải hãnh diện vì cái
tên rất là Việt Nam của con mới phải. Tôi nũng nịu pha một chút
hờn dỗi:
– Mà cô giáo đọc là Đaithen mẹ thấy có kỳ không ? Mẹ trìu mến
đưa tay vuốt tóc tôi, hiền hòa khẽ bảo:
– Tại cô giáo không biết cách phát âm của ngươì Việt Nam
mình đó thôi. Con phải đọc lại cho cô biết rồi từ từ cô sẽ đọc
đúng. Giọng mẹ thiết tha hơn, chùng xuống, sũng đầy nước mắt.
– Mẹ đã mất tất cả rồi con ơi. Mẹ chỉ còn cái tên Việtnam mẹ
gửi cho con. Con có biết như thế không ?
Đầu óc của một đứa bé lên năm làm sao tôi hiểu đuợc hết những
gì mẹ nói, song tôi biết mẹ buồn lắm. Có một cái gì làm cho mẹ
khổ tâm lắm. Tôi cảm thấy ân hận. Tôi ôm mẹ, hôn me, và bảo:
– Con xin lỗi mẹ. Con làm mẹ buồn lắm phải không mẹ. Tôi
thấy mắt mẹ long lanh ngấn lệ.
– Không phải đâu con, con của mẹ ngoan lắm.
Đó là câu chuyện ngày lên năm của tôi. Mãi cho đến những năm
sau nầy tên tôi vẫn là một đề tài cho lũ bạn chọc ghẹo. Cái chọc
ghẹo cho vui chứ không có một ác ý nào cả. Lúc tôi vào
Highschool tôi đã lớn lắm rồi. Tôi đã hiểu những u uất của đời
me. Tôi thương mẹ hơn bao giờ hết.
Thấm thoát mà tôi đã là cô gái 18. Soi gương tôi cũng biết mình
đẹp lắm. Mẹ không cho tôi cắt tóc ngắn. Cả trường con gái mái
tóc dài chấm lưng với khuôn mặt Á Đông của tôi vẫn là một đề
tài nổi bật nhất.
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Lại thêm cái tên Di Tản nữa. Lúc nầy tôi không còn buồn mỗi
lần bị giáo sư đọc trật tên. Bạn bè tôi, những đứa quen nhau từ
lớp mẫu giáo đến giờ được tôi huấn luyện cách phát âm nên đọc
tên tôi đúng lắm. Tụi nó bỏ dấu còn lơ lớ nhưng tạm được.
Nhưng mỗi lần bắt đầu một niên học mới, tên tôi lại là một tràng
cười cho lũ bạn cùng lớp mỗi khi các giáo sư mới gọi tên tôi.
Giáo sư nào cũng thế. Ngập ngừng một hồi lâu rồi mới đọc.
Tôi cũng không nín cười được cái giọng như ngọng nghịu của
một giáo sư người Canada đọc một cái tên lạ quơ lạ huắc chưa
bao giờ thấy và gặp trong lịch sử dân tộc. Trên tay cầm bài Test
của tôi, ngập ngừng rồi vị thầy gọi “Đai then”. Cả lớp ồ lên một
loạt “Oh, my god”. Vị giáo sư lúng túng, đảo mắt nhìn quanh
lớp. Cả lớp nhao nhao lên như bầy ong vỡ tổ. Chừng như tụi nó
thích những dịp như thế để câu giờ, “nhứt quỉ, nhì ma, thứ ba
học trò” mà. Con Linhda ngồi cạnh, hích nhẹ cùi chỏ vào tôi và
khẽ bảo:
– Ditan, ổng đọc sai tên mầy rồi kìa, mầy sửa cho ổng đi.
Tôi đỏ mặt. Tôi chưa kịp nói gì cả thì tụi con trai ngồi sau lưng
tôi ào ào lên như chợ nhóm “Ditản, Ditản not Đai then”. Vị giáo
sư lúc đó mới vỡ lẽ ra, mới biết là mình phát âm sai, ông gục gặt
đầu nói lời xin lỗi và lập lại “Ditản Ditản”.
Lúc nầy tôi không còn nhút nhát như ngày xưa nữa. Bạn bè tôi
Tây Tàu, Canadian nữa đều “cứu bồ” tôi mỗi lần có tình trạng
như trên vừa xảy ra. Dần dà mọi người gọi tên tôi rất ư là dễ
thương. Đến bây giờ nhớ lại những lời mẹ nói với tôi ngày nào,
tôi hãnh diện vô cùng về cái tên mẹ đã cho tôi. Tôi thương mẹ
vô cùng.
Cái đất nước Việt Nam khổ đau muôn chiều đã gắn liền với mẹ
tôi như hình với bóng trong cuộc đời lưu lạc xứ người hơn một
phần tư thế kỷ. Một điều mà tôi có thể khẳng định rằng “dù
hoàn cảnh có thể tách rời mẹ ra khỏi quê hương, nhưng không
có một hoàn cảnh nào tách rời quê hương ra khỏi tâm hồn mẹ
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được”.
Mẹ sống như chờ đợi, như mong mỏi một điều gì sẽ đến. Có lần
tôi bắt gặp mẹ ngồi một mình trong đêm, tay mân mê, vuốt ve
bức ảnh bán thân của bố tôi. Mẹ vẫn nuôi hy vọng Bố còn sống
và sẽ có lần gia đình tôi laị đoàn tụ như xưa. Nhưng định mệnh
đã an bài. Sau khi nhờ một người bạn làm ở Usaid đưa mẹ con
tôi di tản. Bố hứa Bố sẽ gặp lại mẹ sau.
Trong lúc dầu sôi lửa bỏng Bố bảo sao, mẹ nghe vậy. Một mình
mẹ bụng mang dạ chửa mẹ đã lên phi cơ, theo đoàn người di tản
và mong có ngày gặp lại Bố.
Nhưng niềm hy vọng đó đã vơi dần theo năm tháng cho đến một
ngày mẹ được tin Bố đã nằm xuống nơi trại cải tạo.
Mẹ như điên loạn.
Rồi mẹ tỉnh lại.
Mẹ biếng cười, biếng nói.
Cuộc sống của Mẹ đã thầm lặng bây giờ càng thầm lặng hơn
xưa.
Ngoài giờ ở sở. Về nhà cơm nước xong, trò chuyện với tôi đôi
lát rồi Mẹ vào phòng. Cái khoảng đời quá khứ ngày xưa. Những
kỷ niệm ngọc ngà ngày nào của Bố và Mẹ như chút dấu yêu còn
sót lại. Thời gian không làm nhạt nhòa mà ở Mẹ không một hình
ảnh nào mà Mẹ không nhớ. Mỗi lần nhắc tới Bố, Mẹ như trẻ lại.
Mắt Mẹ long lanh ngời sáng. Mẹ kể cho tôi nghe chuyện tình
của cô sinh viên Văn khoa với chàng thủy thủ Hải Quân.
Tôi thuộc nhiều bài hát Việt Nam lắm nên tôi ghẹo Mẹ “Mẹ và
Bố giống em hậu phương còn anh nơi tiền tuyến quá”. Ngoài
tình mẹ con ra, tôi như một người bạn nhỏ để Mẹ tâm sự, để Mẹ
trang trải nỗi niềm nào là “con biết không Bố hào hoa và đẹp
trai lắm .. v.v… và v.v…
Tôi nịnh Mẹ:
98

– Bố không đẹp trai làm sao cua được Mẹ.
Mẹ cười thật dễ thương.
Một điều mà tôi biết chắc chắn rằng không ai có thể thay thế
hình bóng Bố tôi trong tim Mẹ.
Tôi không ích kỷ. Song điều đó làm tôi yên tâm hơn. Tôi muốn
cùng Mẹ nâng niu, giữ gìn những kỷ niệm dấu yêu, ngọc ngà
của Mẹ và Bố cho đến suốt cuộc đời.
Hôm nay nhân ngày giỗ lần thứ 35 của Bố. Con muốn thưa với
Bố một điều. Con cám ơn Bố Mẹ đã tạo cho con nên hình, nên
vóc. Dù chưa một lần gặp mặt Bố. Dù bây giờ Bố đã nằm
xuống. Bố đã đi thật xa, không có lần trở lại với Mẹ, với con.
Song với con Bố vẫn là một hiện hữu bên con từng giờ, từng
phút.
Con nghĩ Bố đã che chở Mẹ con con hơn một phần tư thế kỷ
nay. Xin Bố hãy giữ gìn, che chở Mẹ, con trong suốt quãng đời
còn lại. Con mong làm sao ngày nào đất nước thật sự thanh bình
Mẹ sẽ đưa con trở về thăm lại quê hương. Con sông xưa sẽ trở
về bờ bến cũ. Ngày ấy ở một phía trời nào đó của quê hương
con thấy bố mỉm cười và Bố nói với con .. Bố sung sướng lắm,
con biết không ? Con yêu dấu !
Đất khách Tháng Tư 2010
Hoàng thị Tố Lang

27- TÔI ĐÃ HẠI MỘT NGƯỜI BẠN QUÝ
LTS: Ai đó đã nói: "Chúng ta cần quan tâm đến con người hơn
là cấu trúc". Quả thật, trong các quan hệ với người khác, chúng
ta phải quan tâm đến con người với những hy vọng và những
ước muốn sâu xa nhất của họ, quý trọng, tin cậy và kính nễ lẫn
nhau. .
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Chúng ta đọc được trong Is 11, 1-10: Một chồi non sẽ xuất hiện
từ gốc Giê-sê...Người sẽ không xét đoán theo dáng vẻ bên ngoài.
Người không "dứt điểm" theo điều gì mà Người chỉ nghe nói.
Thông thường, sự ganh ghét nhau về địa vị, danh dự, thành
công đã làm cho biết bao nhiêu người khổ sở. Kẻ bị ganh ghét
khổ đã đành, mà chính người ganh ghét cũng khổ.
Đôi khi chỉ cần « Một cái nhìn làm cho bạn lớn lên, tiến về phía
trước ; động viên bạn vì nó làm cho bạn cảm thấy rằng bạn
được yêu thương, được nâng đỡ ». Đó chính là chúng ta "cảm
nghiệm được tình bạn, là đối xử tử tế người nọ với người kia, là
củng cố dấu liên kết giữa Anh em...".
Chúng ta nhớ lại việc Chúa Giê-su ngồi bàn với những người
thu thuế và những người tội lỗi. Chúa đã xuống "khỏi bục
giảng", đã đến với họ, "sống trong cùng hoàn cảnh xã hội" như
họ, như là "một hơi thổi trên than hồng ; họ cảm thấy có lửa từ
bên trong » ; và họ cũng cảm nghiệm được rằng « Chúa Giê-su
đã kéo họ lên », đã nâng họ lên cao, « đã đem họ trở lại địa vị
con người của họ », làm cho họ trở nên xứng đáng với nhân
phẩm mà Thiên Chúa đã ban cho họ.
Bình thường là như thế. Ai có địa vị, ai có bằng cấp thì được nể
phục, nói bậy cũng có người nghe theo. Còn những người "bé
mọn" thì thường bị khinh dễ. Nói không ai thèm nghe. Nhưng
coi chừng, Chúa Giêsu bảo rằng ai khinh họ chính là khinh
Chúa, ai đón tiếp họ chính là đón tiếp Chúa đấy. Chúng ta phải
lội ngược dòng. Dám đứng ra bênh vực những người bé mọn.
Đừng bao giờ xây những bức tường ngăn cách. Chúng ta hãy là
những anh chị em xây cầu, xây dựng bình an.
Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho các anh các chị đời nầy
và đời sau vì:
TẤT CẢ NHỮNG CÂY CẦU MÀ CÁC ANH CHỊ ĐÃ VÀ SẼ XÂY.
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Năm nay tôi đã gần bảy mươi tuổi. Cái tuổi mà con cháu đã có
thể chúc thọ được rồi. Tôi đã chứng kiến biết bao câu chuyện
cuộc đời.
Nhưng có một câu chuyện mà tôi không thể nào quên được. Tôi
viết lá thư này gửi các anh, các chị để kể lại câu chuyện mà tôi
là một người liên quan đến câu chuyện đó. Hy vọng, câu chuyện
của tôi nếu được in lên sẽ nói với bạn đọc gần xa một điều gì đó
về cuộc đời này.
Câu chuyện xảy ra vào năm cuối cùng trong đời sinh viên của
tôi, ở kýtúc xá mà tôi ở lúc đó. Một hôm, chúng tôi đi tập quân
sự. Duy chỉ có một người trong phòng kêu ốm và ở lại. Người
đó là S, quê ở Thanh Hóa.
Buổi chiều trở về, tôi sắp xếp lại đồ đạc cá nhân và hoảng hốt
nhận ra một chỉ vàng của tôi không cánh mà bay. Đó là chỉ vàng
mà cha mẹ chođể mua xe đạp đi làm sau khi tôi ra trường. Ngay
lúc đó, tôi nhìn S đang nằm quay mặt vào tường và hoàn toàn tin
rằng S đã lấy cắp chỉvàng của tôi.
Tôi đề nghị mọi người trong phòng cho tôi khám tư trang của
họ. Cuộc khám xét không thành công. Nhưng qua phân tích của
chúng tôi và qua thái độ hoang mang của S, chúng tôi đều tin S
đã giả ốm ở nhà để lấy cắp chỉ vàng. Bảo vệ nhà trường cho
biết, buổi sáng chúng tôi đi tập quân sự thì S có ra khỏi trường
khoảng một giờ đồng hồ. Mặc dù S cả quyết không hề lấy cắp
chỉ vàng ấy, nhưng chúng tôi và nhà trường đã tiến hành nhiều
cuộc họp để chất vấn và khẳng định thủ phạm vụ trộm đó là S.
Một tuần sau, chúng tôi phát hiện S mang một bao tải mì sợi ra
ga tàu mang về quê. Chúng tôi túm lại hỏi S lấy tiền đâu mà
mua mì sợi. S không nói gì mà ôm mặt khóc. Năm đó, nhà
trường đã không xét tốt nghiệp cho S mặc dù học lực của S rất
khá, với lý do đã có hành vi đạo đức xấu và không trung thực
với tội lỗi của mình. Chúng tôi hồ hởi nhận bằng tốt nghiệp và
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quyết định phân công công tác. Chỉ có S không được nhận bằng
tốt nghiệp và tạm thời không được phân công công tác.
Đồng thời nhà trường có công văn gửi về địa phương S sinh
sống đề nghị địa phương theo dõi và giáo dục S. Khi nào địa
phương chứng nhận S đã hối cải và tiến bộ thì nhà trường sẽ
xem xét giải quyết trường hợp của S.
Thời gian cứ thế trôi đi. Một số bạn bè học cùng chúng tôi vẫn
có liên lạc với nhau. Duy chỉ có S là không ai biết rõ ràng ở đâu
và làm gì. Nhà trường cho biết, S cũng không quay lại trường để
xin cấp bằng và phân công công tác.
Ngày tháng trôi qua, tôi chẳng còn nhớ tới chỉ vàng bị lấy cắp
năm xưa.Trong đám bạn bè tôi, có những người rất thành đạt.
Đặc biệt H đã trở thành một người rất giàu có bằng năng lực và
sức lao động của chính anh. Anh là một người được xã hội biết
đến.
Một hôm, sau ngày tôi vừa nghỉ hưu, có một thanh niên mang
đến nhà tôi một lá thư và một cái hộp giấy nhỏ. Anh thanh niên
nói là một người nhờ chuyển, nhưng lại nói là không nhớ tên
người đó. Tôi băn khoăn và hồi hộp mở thư ra. Lá thư chỉ vẻn
vẹn mấy dòng: "Anh P thân mến, tôi xin được gửi trả lại anh chỉ
vàng mà tôi đã lấy của anh cách đây mấy chục năm. Tôi sẽ đến
gặp anh để xin anh thứ tội. Kính". Đọc thư xong, tôi thực sự
bàng hoàng. Lá thư không ký tên. Tôi không còn nhận được chữ
đó là của ai viết nữa. Tôi đoán đó là thư của S. Tôi mở chiếc hộp
giấy nhỏ và nhận ra trong đó có một chỉ vàng. Đó là một chỉ
vàng mới. Không hiểu tại sao lúc đó nước mắt tôi chảy ra giàn
giụa. Lúc này tôi mới thực sự nghĩ đến S với một nỗi xót
thương. Ngày ấy, S là sinh viên nghèo nhất trong lớp. Bố S mất
sớm. Mẹ S phải tần tảo nuôi năm anh chị em S ăn học. Có lẽ vì
thế mà trong một phút không làm chủ được mình, S đã trở thành
một kẻ ăn cắp. Nếu lúc đó, chúng tôi có được sự xót thương như
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bây giờ thì có lẽ chúng tôi không đẩy S vào tình cảnh như ngày
ấy.
Sau khi nhận được lá thư và chỉ vàng, tôi hầu như mất ăn, mất
ngủ. Có một nỗi ân hận cứ xâm chiếm lòng tôi. Ngày ngày tôi
đợi S đến tìm. Tôi sẽ nói với S là tôi tha thứ tất cả và tôi cũng
xin lỗi S vì lòng tôi thiếu sự thông cảm và thiếu vị tha.
Một buổi sáng có tiếng chuông cửa. Tôi vội chạy ra mở cửa.
Người xuất hiện trước tôi không phải là S mà là H. Tôi reo lên:
"Ối, hôm nay sao rồng lại đến nhà tôm thế này". Khác với
những lần gặp gỡ trước kia, hôm đó gương mặt H trầm tư khác
thường. Tôi kéo H vào nhà và nói ngay:
"Mình vừa nhận được thư thằng S. Cậu có biết nó viết gì không?
Nó đã trả lại tôi chỉ vàng và nói sẽ đến gặp tôi để xin lỗi". Khi
tôi nói xong, H bước đến bên tôi và nói: "Anh P, anh không
nhận ra chữ viết của tôi ư. Tôi chính là người viết lá thư đó. Tôi
chính là người đã ăn cắp chỉ vàng của anh". Nói xong, H như
ngã đổ vào tôi và khóc rống lên. Tôi vô cùng bàng hoàng và
không tin đó là sự thật. Khóc xong, H đã kể cho tôi nghe tất cả
sự thật. Vì cũng muốn mua một chiếc xe đạp sau khi tốt nghiệp
đi làm, H đã tìm cách lấy trộm chỉ vàng. Và suốt thời gian qua,
H rất ăn năn và luôn tìm kiếm S để chuộc lỗi. Thế rồi chúng tôi
quyết định về quê S mặc dù biết S không còn sinh sống ở quê đã
lâu.
Vất vả lắm chúng tôi mới biết thông tin về S: Sau khi bị nhà
trường gửi công văn đến địa phương thông báo về đạo đức của
mình, S đã phải chịu quá nhiều tai tiếng và những ánh mắt khinh
bỉ của hàng xóm. S đã xin đi khai hoang ở một huyện miền núi.
Nghe vậy, chúng tôi lại tức tốc lên đường tìm đến nơi S đang
sinh sống. Ở đó S sống cùng vợ con trong một ngôi nhà gỗ đẹp
dưới chân một dãy đồi. S trồng trọt và mở một trang trại chăn bò
lớn. Trông anh già hơn tuổi nhưng khỏe mạnh và đôi mắt nhân
ái vô cùng. Cả ba chúng tôi ôm lấy nhau mà khóc.
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Tôi và H quyết định ngủ lại một đêm với S. H xin S cho H
được kể sự thật cho vợ con S nghe để họ thanh thản và hãnh
diện về chồng, về cha mình và H muốn được tạ lỗi với vợ con S.
Nhưng S gạt đi và nói: "Chưa bao giờ họ tin tôi là kẻ ăn cắp".
Trước khi chia tay nhau, H cầm tay S khóc và nói: "Mình có tội
với cậu. Cậu đã tha tội cho mình. Nhưng mình muốn được trả
một phần nhỏ cái nợ lớn mà đời mình đã mang nợ với cậu.
Hãy nói mình phải trả nợ cậu như thế nào". S mỉm cười và nói:
"Ông đã trả hết nợ rồi". Khi tôi và H còn chưa hiểu ý thì S nói:
"Việc ông nói ra sự thật về tội lỗi của ông là ông đã trả hết nợ
rồi. Đừng nghĩ gì về chuyện cũ nữa. Mà thực ra, ông nợ chính
ông nhiều hơn là ông nợ tôi. Nợ người dễ trả hơn nợ chính
mình". Cho đến lúc đó, tôi mới thực sự hiểu con người S. Tôi
hiểu ra một điều gì đó thật xúc động, thật sâu sắc về cuộc đời
này. Hóa ra, có những tâm hồn lớn lao và cao thượng lại nằm
trong những con người khốn khó và giản dị như thế.
Cũng trong cái đêm thức với S tại ngôi nhà gỗ của anh, chúng
tôi mới biết những ngày đi học, khi nghỉ học, S vẫn đi quay mì
sợi thuê để mua mì sợi cứu đói cho gia đình. Chúng tôi đã
không hiểu được bạn bè mình.
Chúng tôi đã làm cho một con người như S nếu không có nghị
lực, không có lòng tin có thể dễ dàng rơi vào tuyệt vọng.
Thưa các anh, các chị, câu chuyện tôi kể cho các anh, các chị chỉ
có
vậy. Nhưng với tôi đó là một bài học về con người và về cuộc
đời.
Thân ái
Đ.V.P

28- 5 BÀI HỌC RẤT CẦN TRONG CUỘC
SỐNG
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Những câu chuyện cũ nhưng đọc lại vẫn thấy hay
Cuộc sống dạy cho ta những bài học quý giá mà ta nên trân
trọng để đứng vững giữa cuộc đời! Cùng đọc và suy gẫm những
bài học rất có ý nghĩa trong cuộc sống!
Bài học về sự quan tâm
Trong tháng thứ 2 của khoá học y tá, một vị giáo sư đã cho
chúng tôi một câu hỏi hết sức bất ngờ trong bài thi vấn đáp. Tôi
lướt qua hầu hết các câu hỏi trong bài thi, và ngạc nhiên dừng
lại ở câu hỏi cuối cùng: “Hãy cho biết tên người phụ nữ quét
dọn trường học của chúng ta?” Một câu hỏi không có trong
chuyên môn, chắc đây chỉ là một câu hỏi đùa thôi. Tôi nghĩ
vậy! Thật ra, tôi đã nhìn thấy người phụ nữ đó vài lần. Cô ấy
cao, tóc sẫm màu và khoảng chừng 50 tuổi nhưng làm sao mà
tôi có thể biết được tên cô ta cơ chứ?
Tôi đã kết thúc bài làm của mình với câu cuối cùng bị bỏ trống.
Cuối giờ, một sinh viên đã hỏi vị giáo sư: “Thưa Thầy, Thầy có
tính điểm cho câu hỏi cuối cùng không?”, ông trả lời: “Chắc
chắn rồi”, rồi ông nói tiếp: “Trong công việc, các em sẽ gặp rất
nhiều người, tất cả họ đều quan trọng, họ xứng đáng được nhận
sự quan tâm của các em, dù chỉ là một nụ cười hay một câu chào
hỏi”
Tôi đã không bao giờ quên bài học đó trên mỗi bước đường đời
của mình sau này và tôi cũng không bao giờ quên tên của người
phụ nữ đó, cô Dorothy.
Bài học về sự giúp đỡ
Hãy yêu thương sẽ hạnh phúc
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Trong một đêm mưa bão bất thường trên đường phố Alabama
vắng vẻ, lúc đó đã 11:30pm, có một bà lão da đen vẫn cứ mặc
cho những ngọn roi mưa quất liên hồi vào mặt, cố hết sức vẫy
vẫy cánh tay để xin đi nhờ xe.
Một chiếc xe chạy vút qua, rồi thêm một chiếc xe nữa, không ai
để ý đến cánh tay dường như đã tê cứng vì lạnh cóng. Mặc dù
vậy, bà lão vẫn hy vọng và vẫy chiếc xe kế tiếp. Một chàng trai
da trắng đã cho bà lên xe. (Mặc cho cuộc xung đột sắc tộc
1960). Bà lão trông có vẻ rất vội vã, nhưng cũng không quên
cám ơn và ghi lại địa chỉ của chàng trai.
Bảy ngày trôi qua, cánh cửa nhà chàng trai tốt bụng vang lên
tiếng gõ cửa. Chàng trai ngạc nhiên hết sức khi thấy một cái tivi
khổng lồ ngay trước cửa nhà mình. Một lá thư được đính kèm,
trong đó viết: “Cảm ơn cháu vì đã cho bà đi nhờ xe vào cái đêm
mưa hôm ấy. Cơn mưa không những đã làm ướt sũng quần áo
mà nó còn làm lạnh buốt trái tim và tinh thần của bà nữa. Rồi
thì lúc đó cháu đã xuất hiện như một thiên thần. Nhờ có cháu,
bà đã được gặp người chồng tội nghiệp của mình trước khi ông
ấy trút hơi thở cuối cùng. Một lần nữa bà muốn cảm ơn cháu đã
không nề hà khi giúp đỡ bà.”
Cuối thư là dòng chữ: “Chân thành – Bà Nat King Cole”.
Hãy yêu thương sẽ hạnh phúc
Bài học về lòng biết ơn
Ồ, đây là món kem mình thích nhất!
Vào cái thời khi mà món kem nước hoa quả còn rất rẻ tiền, có
một câu chuyện về cậu bé 10 tuổi: Ngày nọ, Jim – tên của cậu
bé – sau một hồi đi qua đi lại, ngó nghiêng vào cửa hàng giải
khát đông nhất nhì trong thành phố, nơi có món kem nước hoa
quả mà cậu rất thích, mạnh dạng tiến lại gần cái cửa, đẩy nhẹ và
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bước vào. Chọn một bàn trống, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ghế
và đợi người bồi bàn đến.
Chỉ vài phút sau, một người nữ phục vụ tiến lại gần Jim và đặt
trước mặt cậu một ly nước lọc. Ngước nhìn cô hầu bàn, cậu bé
hỏi: “Cho cháu hỏi bao nhiêu tiền một đĩa kem nước hoa quả
ạ?”. “50 xu“, cô trả lời. Nghe vậy, Jim liền móc trong túi quần
ra một số đồng xu lẻ, nhẩm tính một hồi, cậu hỏi tiếp: “Thế bao
nhiêu tiền một đĩa kem bình thường ạ?”. “35 xu”, cô bồi bàn vẫn
kiên nhẫn trả lời cậu bé mặc dù lúc đó khách vào cửa hàng đã
rất đông và đang đợi cô. Cuối cùng, cô cũng mang đến cho Jim
món kem mà cậu yêu cầu và qua tiếp khách những bàn khác.
Cậu bé ăn xong kem, để lại tiền trên bàn và ra về.
Khi cô bồi bàn quay trở lại để dọn bàn, cô ấy đã bật khóc khi
nhìn thấy 2 đồng kẽm (1 đồng bằng 5 xu) và 5 đồng xu lẻ được
đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh 35 xu trả cho đĩa kem mà Jim
đã gọi – Jim đã không thể có món kem nước hoa quả mà cậu ấy
thích bởi vì cậu ấy chỉ có đủ tiền để trả cho một đĩa kem bình
thường và một ít tiền tip cho cô.
Bài học về sự tự giác và trách nhiệm
Xưa thật là xưa, có một ông Vua nọ, một hôm ông ta sai quân
lính đặt một tảng đá lớn nằm chắn ngang đường đi. Xong, ông
nấp vào một bụi cây gần đấy và theo dõi.
Lần lượt ông ta thấy, những thương nhân giàu có đi qua, rồi
đến những cận thần của ông đi qua, nhưng không ai có ý định
xê dịch tảng đá sang bên nhường chỗ cho lối đi cả, họ chỉ lẩm
nhẩm đổ lỗi cho nhà Vua vì đã không cho người giữ sạch sẽ con
đường.
Một lúc sau, nhà Vua nhìn thấy một người nông dân đi tới với
một xe rau cồng kềnh nặng trĩu. Nhìn thấy tảng đá, người nông
dân liền ngừng xe và nhảy xuống đất, cố hết sức mình ông ta đã
đẩy được tảng đá sang bên kia vệ đường. Vừa làm ông ta vừa
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lẩm bẩm: “Thật không may nếu có ai đó không thấy mày và vấp
phải, chắc là sẽ đau lắm đây”. Sau đó, người nông dân quay trở
lại xe để tiếp tục đi tiếp, thì bỗng nhìn thấy một bao tiền thật to
đặt ngay chỗ mà ông đã di chuyển tảng đá. Đó là một một món
quà của Đức Vua cho người nào dịch chuyển được tảng đá.
Câu chuyện của người nông dân này đã giúp chúng ta nhận ra
một điều quý giá mà rất nhiều người trong chúng ta không bao
giờ nhận thấy: Chướng ngại vật đôi khi cũng có thể là một cơ
hội tốt.
Bài học về sự hy sinh
Đã lâu lắm rồi, nhiều năm đã trôi qua, khi tôi còn là tình nguyện
viên tại một bệnh viện, tôi có biết một cô gái nhỏ tên Liz – cô ấy
đang mắc phải một căn bệnh rất hiểm nghèo.
Cơ hội sống sót duy nhất của cô là được thay máu từ người anh
trai 5 tuổi của mình, người đã vượt qua được cơn bạo bệnh
tương tự một cách lạ thường nhờ những kháng thể đặc biệt trong
cơ thể. Bác sĩ đã trao đổi và giải thích điều này với cậu bé trước
khi yêu cầu cậu đồng ý cho cô em gái những giọt máu của mình.
Lúc ấy, tôi đã nhìn thấy sự lưỡng lự thoáng qua trên khuôn mặt
bé nhỏ kia. Cuối cùng, với một hơi thở thật sâu và dứt khoát cậu
bé đã trả lời rằng: “Cháu đồng ý làm điều đó để cứu em cháu”.
Nằm trên chiếc giường kế bên em gái để thuận tiện hơn cho việc
truyền máu, cậu bé liếc nhìn em gái và đôi mắt ngời lên niềm
vui khi thấy đôi má cô bé hồng lên theo từng giọt máu được
chuyền sang từ người cậu. Nhưng rồi, khuôn mặt cậu bỗng trở
nên tái xanh đầy lo lắng, cậu bé ngước nhìn vị bác sĩ và hỏi với
một giọng run run: “Cháu sẽ chết bây giờ phải không bác sĩ?”
Thì ra, cậu bé non nớt của chúng ta đã nghĩ rằng: cậu ta sẽ cho
cô em gái tất cả máu trong người mình để cứu cô ấy và rồi cậu
sẽ chết thay cô.
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Bạn thấy không, sau tất cả những hiểu lầm và hành động của
mình, cậu bé đã có tất cả nhờ đức hy sinh…
Cuộc sống có câu: “Hãy cho đi thứ bạn có, rồi bạn sẽ được đền
bù xứng đáng”.

29- HAI NGƯỜI MỸ - HAI BÀI HỌC
Tôi đã đến Mỹ được 5 tháng. Bưu điện Mỹ (United State Postal
Service) là Job thứ hai.
Ngày đầu tiên đến Bưu Điện tôi khá lo âu và hồi hộp! Dòm
quanh quẩn, cố gắng tìm cũng không thấy một đồng hương! Chỉ
toàn là người Mỹ. Mễ và Mỹ đen cũng ít.
Trình giấy xong, tôi được hướng dẫn xuống phòng họp. Nhân
viên cũ và mới khoảng một trăm người. Tôi là người Việt Nam
duy
nhất.
Giám đốc họp rất nhanh, khoảng 10 phút. Tôi được phân công
về khu DOB 303. Ở đây tôi được Supervisor phân công lựa thư.
Một công việc tương đối nhàn. Tuy nhiên cũng phải biết và phải
học mới chọn đúng Zip Code. Vừa thành thạo thì tôi lại qua khu
vực khác vì ở đó thiếu người: Khu vực quà tặng, quá nặng nhọc.
Nhưng, chỉ một ngày sau khu vực 303 đòi lại. Tôi lại về chỗ cũ.
Mùa giáng sinh, thư tín, thiệp chúc mừng, quà tặng tràn ngập.
Một khối lượng quá lớn. Bưu điện phải tuyển thêm nhân viên,
nhưng chúng tôi chỉ làm trong 21 ngày, mỗi ngày từ tiếng cho
đến 14 tiếng. Không có chủ nhật. Kể cả đêm Noel (24-12). Xe
thư đi phát suốt đêm (We deliver for you overnight) Do đó
chúng tôi cũng phải làm đêm.
Chân ướt, chân ráo, đến Mỹ vừa tròn 5 tháng, trình độ tiếng Anh
cỡ ESL, tôi may mắn vào làm Bưu Điện, dù chỉ là Casual trong
mùa Giáng Sinh.
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Ở Mỹ cái xe là đôi chân. Không có xe đành chịu chết! Một đồng
hương đã cho tôi chiếc xe Honda đời 82. Có xe, dầu xe cũ, là
hạnh phúc lắm rồi!
Tôi đi làm được 4 ngày. Qua ngày thứ năm, xe hư! Làm sao
đây? Từ nhà đến Bưu điện không có tuyến đường xe bus. Vả lại,
làm việc từ 2 giờ chiều ngày hôm trước đến 3 giờ sáng ngày
hôm sau thì làm gì có xe bus! Bỏ sở thì tiếc quá! Dễ dầu gì được
vào bưu điện.
Tôi đành bóp bụng chọn giải pháp đi Taxi. Bận đi 20 US bận về
20 US. Mất một phần ba tiền lương! Thôi, có còn hơn không!
Một bửa nọ, trong giờ lunch, tôi ngồi ăn một mình! Nghĩ đến 40
đô la tiền taxi, hơi xót ruột! Xung quanh chỉ toàn là Mỹ. Họ ăn
uống, vui đùa (dù chỉ 30ph thôi). Còn tôi, ngồi một mình, nghĩ
về Việt Nam, nghĩ đến những ngày huy hoàng trước năm 1975!
Nhớ quê hương, nhớ bạn bè, nhớ công việc làm mặc dầu ở VN
không kiếm được nhiều tiền như ở đây! Lòng mãi bâng khuâng,
thả hồn về quê mẹ! Tôi cảm thấy cô đơn vô cùng! Ước gì tôi có
cánh, tôi sẽ bay về VN mặc dầu tôi biết ở đó "Lý lịch tôi đen
như mực tàu"!
Giật mình! trở về với thực tại! một người Mỹ to lớn đang đứng
trước mặt tôi. Anh ta hỏi:
- Tôi ngồi đây được không?
- Dĩ nhiên là được.
- Xin lỗi, anh là người Trung Hoa?
- Không phải, tôi là người Việt Nam.
- Anh ở đây bao lâu rồi?
- Năm (05) tháng.
- Tôi không tin!
- Tại sao anh không tin?
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- Tôi không tin vì anh mới qua Mỹ 5 tháng thì làm sao anh biết
bưu điện cần người mà xin vào" Hơn nữa anh nói tiếng Anh khá
tốt!
- Thật mà, tôi mới qua Mỹ 5 tháng. Không tinh anh coi thẻ
foods stamp của tôi nè! Còn một tháng nữa thì hết hạn. Còn thẻ
khám bệnh thì tháng 3 sẽ hết hạn. Anh tin chưa"
- Tôi tin. Anh học tiếng Anh ở đâu?
- Ở VN. Lâu lắm rồi, hơn 30 năm, Hội Việt Mỹ (VAA)!
- Tôi là cựu quân nhân. Tôi đóng quân ở Chulai!
- Không Kỵ 101!
- Làm sao anh biết?
- Tôi là cựu trung úy QLVNCH. Tôi có nhiều bạn Mỹ lúc chiến
đấu nên có nghe qua sư đoàn Không kỵ.
Nghe tôi nói xong, anh bắt tay tôi tự xưng:
- Tôi là Frank.
- Tôi là Đặng Hồ.
- Anh lái xe đi làm?
- Vâng, tôi lái xe đi làm, nhưng xe tôi hư hai hôm nay rồi.
- Vậy anh đi làm bằng gì?
- Tôi đi taxi.
- Mỗi lần bao nhiêu?
- Đi 20 usd - về 20 Usd.
- Oh! My God! Anh còn gì" quá đắt! quá đắt! Thôi, tối nay tôi
đưa anh về. Anh điện thoại bảo taxi đừng đến đón.
- Tôi và anh không cùng đường thì sao?
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- A, ha. anh ở đường nào?
- Tôi ở 11 Ave, Phoenix.
- Không sao, tôi ở 43 Ave. Tôi đưa anh về và mỗi ngày tôi đến
đón anh đi làm. Ngày mai, đúng 01 giờ tôi đến đón anh.
- Cám ơn anh nhiều lắm! Tôi không dám làm phiền anh quá!
- Không sao mà, tôi đưa đón anh cho đến khi nào xe anh sửa
xong.
- Tôi chưa sửa xe được.
- Tại sao?
- Thợ máy đòi $500 đô. Tôi chưa có tiền. Tôi cố gắng làm đã 21
ngày thì dư tiền sửa xe.
- Ngày mai, anh cho tôi xem xe của anh.
Qua hôm sau, Frank đến nhà tôi sớm hơn 10 phút. Tôi giới thiệu
"bà xã" với Frank. Anh bắt tay và vui vẻ nói:
- Bà đừng lo! Tôi sẽ đưa đón Đặng Hồ mỗi ngày.
Nghe Frank nói như vậy, tôi rất cảm động, nghẹn ngào, tôi cố
gắng dằn, nếu không tôi bật khóc! Frank nói tiếp:
- Chúng ta đến chỗ người thợ sửa xe được chớ?
- Nếu anh không sợ trễ giờ.
- Không sao chỉ vài phút thôi!
Vừa gặp người thợ máy - Người Mỹ, tên Annie, Frank vội vã
hỏi:
- Ông sửa xe cho Đặng Hồ chưa?
- Chưa.
- Tại sao vậy?
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- Tôi chiết tính ít nhất là $400 usd. Ông Đặng chưa đưa trước
một số tiền để tôi mua vài món cần phải thay.
- Đây, $200 đô đây! Anh sửa thật kỹ dùm ông ta.
Frank giải quyết nhanh quá! Tôi không kịp cản Frank!
Tôi nói:
- Anh đã đưa tôi đi làm, đưa tôi về. Bây giờ còn bỏ tiền túi ra
sửa xe cho tôi! Ơn nầy làm sao tôi quên được! Tôi xin được
hoàn lại tiền sửa xe cho anh khi tôi lãnh lương.
- Anh đừng lo việc nhỏ mọn đó. Bây giờ mình là clossed friends
rồi kia mà!
Những ngày sau đó Frank và tôi luôn hơn ở bên nhau. Làm việc
cùng một line, ăn chung, giải lao cùng một lúc... Tôi đề nghị để
tôi trả tiền ăn. Tôi nói:
- Tiền taxi, hai đứa mình ăn chưa hết một phần dư.
- Không được! Tiền ăn là tiền ăn. Hôm nay anh mua thì ngày
mai tới phiên tôi!
Tôi cảm thấy bớt cô đơn! Gặp ai Frank cũng giới thiệu tôi là
"good friend" clossed friend, là Lieutenant, là Veterant...
Có đêm, chúng tôi làm over time đến 3 giờ sáng. Ra về, Frank
hỏi:
- Anh có buồn ngủ không?
- Tôi buồn ngủ lúc 11 giờ (23g) bây giờ thì hết rồi.
- Thôi, ráng chịu cực, mỗi đêm mình kiếm hơn $100 đô. Ở VN,
một tháng anh kiếm được bao nhiêu?
- Tôi làm giám đốc. Nên được $500 đô. Còn công nhân chỉ có
$50 đô
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thôi.
- Như vậy, mình làm một đêm bằng hai tháng lương công nhân
ở VN?
- Phải, đúng rồi! Ở VN, lương công nhân bình quân $50 đô một
tháng.
Nhưng theo thống kê của LHQ thì lương công nhân VN trung
bình là $38 đô.
Vừa lái xe, vừa nói chuyện. Frank hỏi tôi đủ thứ từ ông chủ tịch
nước cho đến người công nhân. Đời sống, xã hội, chính trị...
Tôi muốn nói chuyện với Frank thật nhiều vì tôi sợ anh buồn
ngủ lái xe. Hơn nữa, tôi cũng muốn tập nói tiếng Anh cho thật
trôi
chảy.
Tôi hỏi Frank:
- Giữa ông Gore và ông Bush, anh thích ông nào?
- Không thích cả hai.
- Tại sao vậy?
- Bởi vì ông nào làm tổng thống tao cũng lãnh lương cựu chiến
binh. Tao đi làm thêm cho vui. Nếu không có mầy, tao không
bao giờ làm overtime (Bây giờ quá thân, nên tao gọi là "mày,
tao")
- Cám ơn Frank.
- Tao tính sơ sơ, sau 21 ngày mày được hơn $2000 đô.
- Nhờ anh tôi mới được $2000 đô.
- À, tao định nói với mày khoan sửa xe, để tao tìm dùm cho mầy
một chiếc xe khoản 2,3 ngàn để làm chân đi làm ở Mỹ cái xe là
hai chân đó. Chân đau không sợ bằng xe hư!
Sau hai mươi mốt ngày, tôi lãnh tiền và trả lại cho Frank $200
đô mà Frank đã ứng trước. Ông thợ máy cũng đã sửa xe tôi hoàn
chỉnh (Đến nay tôi vẫn còn chạy). Ông còn bảo đảm đi 3 năm
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cũng không sao! Do đó, tôi không phải mua xe khác. Chiếc
Honda đời 82 đã trở thành người bạn đường của tôi trên đất Mỹ
nầy!
Ngày chia tay 25-12, Frank và tôi rất bận rịn. Frank cho tôi địa
chỉ, điện thoại và căn dặn:
- Nhớ học thi vào bưu điện! Ở Mỹ, job bưu điện khá thơm!
- Tôi cố gắng, nhưng không dám hy vọng lắm đâu!
Đến Mỹ, tôi được hai người bạn tốt: Đại Úy Tiên và Frank.
Chính hai người nầy đã sưởi ấm lòng tôi, làm cho tôi bớt cô
đơn, làm cho tôi bớt tự ti mặc cảm, làm cho tôi bớt nhớ "nhà",
cái nhà Việt Nam, nơi tôi đã sinh ra và lớn lên. Tôi đã "yêu tiếng
nước
tôi
từ
khi
mới
ra
đời"!
Tuân theo lời dặn của Frank, tôi vừa đi làm hãng tiện (job thứ
hai) vừa tự học thi vào bưu điện bằng quyển sách mà Frank đã
cho tôi trước khi chia tay.
Cuối tháng tư tôi được gọi đến Bưu Điện làm thủ tục nhận việc
sau ngày thi khoảng một tháng.
Tôi vào Bưu Điện! Một phép lạ đối với tôi và cả gia đình tôi
cũng như bạn bè đã định cư lâu năm trên đất Mỹ.
Ngày 8 tháng 5 tôi đến nhận việc tại Bưu Điện sân Bay Phoenix
(AIR MAIL CENTER), nơi nhận và gởi các loại thư máy bay.
Đích thân Manager dẫn tôi tới line thứ 2 (có 3 line cả thảy) và
giới thiệu với người trưởng toán, một người Mỹ trắng, tên
Jackson. Mặc dầu là lính mới, nhưng công việc của bưu điện đối
với tôi không còn quá xa lạ. Những gói thư (hay bao tải) được
đưa vào bằng một hệ thống dây chuyền. Chúng tôi chỉ cần lấy
và bỏ vào cái xe đẩy có ghi tên địa phương, một công việc quá
dễ dàng so với cái công việc hồi Noel.
Qua ngày thứ hai, tên trưởng toán nói với tôi:
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- Mầy làm chậm quá! Supervisor đi qua thấy mình làm chậm nó
sẽ khiển trách!
Tôi không thèm trả lời! Cứ tà tà mà làm, mặc dầu tôi có thể
"quăng" cái gói thư vào xe đẩy nhanh hơn. Tôi chỉ dòm anh ta,
xe tướng anh ta: một con người to lớn, đẩy đà, mặt mày hồng
hào, hớt tóc cao, trông có vẻ thông minh lắm, nhưng sao bần
tiện,
nhỏ
mọn
và
vô
kiến
thức!
Ngay hôm sau, ngày thứ ba tại job mới, manager gọi tôi lên văn
phòng.
Anh chàng Jackson đã đứng sẵn ở đó. Manager nói:
- Mời anh ngồi! Tôi nghe Jackson nói: Anh không biết tiếng
Anh. Như vậy làm ở đây khó lắm! Anh lại làm chậm nữa!
Nhìn Jackson ở trong phòng giám đốc là tôi có thể suy đoán ra
điều gì bởi vì hôm qua tôi không thèm trả lời anh ta và coi anh
ta như một đứa trẻ con. Nếu người lớn thì khôn ngoan, hướng
dẫn tôi làm cho tốt, cho nhanh để đạt điểm tốt... Manager vừa
dứt lời, tôi nói luôn một mạch:
- Cách đây hai hôm, khi trình diện ông, tôi có cho ông xem lá
thư giới thiệu của manager củ của tôi ở Bưu Điện Trung Ương
(1). Tôi nghĩ ông đã hiểu tôi qua lá thư đánh giá đó. Tôi mới làm
việc ở đây có 2 ngày. Cái gì mới cũng phải bỡ ngỡ! Thật sự mà
nói công việc ở đây không đòi hỏi trí thông minh cũng như ở
Bưu điện Trung Ương. Ở đây chỉ có 03 line. Bưu điện trung
ương có hàng trăm line, hàng trăm công việc khác nhau. Trong
21 ngày, mùa giáng sinh tôi đã làm 5 line khác nhau. Ở đây chỉ
có 03 line thôi. Chỗ nào tôi làm cũng được (xá gì chỗ thằng
Jackson!) Còn ông Jackson nói tôi làm chậm" Phải, tôi làm
chậm hơn ông ta. Ông ta làm ở đây (08) tám năm, tôi làm ở đây
2 ngày. Ông ta đem tôi so sánh với ông ta. Tôi xin lỗi ông giám
đốc. Tôi xin được phép hỏi ông Jackson vài câu:
- Xin lỗi ông Jackson, năm nay ông bao nhiêu tuổi?
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- 35 tuổi.
- Ông làm ở đây mấy năm" (Tôi đã biết nhưng vẫn hỏi)
- 8 năm.
Ông không công bằng chút nào! Ông đi so sánh một người làm
tám năm với một người làm 02 ngày. Ông so sánh một ông già
61 tuổi với một thanh niên 35 tuổi. Hồi 35 tuổi, tôi là trung úy
bộ binh. Tôi đi hành quân 50 cây số trên đường sình lầy, băng
đồng, lội sông mà không biết mệt. Trong khi các bạn "đồng
minh Mỹ" của tôi thì xỉu lộp độp. Lính của tôi phải khiêng họ!
Lúc đó ông còn nhỏ lắm thì phải" (Tôi đã biết Ông giám đốc là
cựu quân nhân, từng tham chiến ở VN năm 1969, ông bị thương,
mất một chân. Tôi đã điều tra lý lịch của ông ta trước khi đến
trình diện! Nói như thế cho ông ta biết người Mỹ, to con, lớn
tướng, nhưng chưa chắc bền bỉ hơn người Việt Nam nhỏ bé!)
Anh chàng Jackson mặt đỏ như gấc, đứng làm thinh và dòm tôi
lom lom!
Tôi nói tiếp!
- Tôi bảo đảm với ông Giám đốc, sau một tuần lễ tôi sẽ làm
nhanh như ông Jackson. Có một điều, một ông già mà làm bằng
một thanh niên thì kỳ quá! Và người thanh niên đó sẽ nghĩ gì về
mình?
Tôi không hiểu vì giận, vì tức, vì tự ái dân tộc hay sao mà bao
nhiêu vốn liếng tiếng Anh của tôi đã đổ ra hết"!
Manager dòm Jackson. Ông ngầm hỏi: "Tại sao mầy nói ông ta
không biết tiếng Anh"" Tôi đoán như vậy.
Tôi hiểu ý đó nên nói luôn một lèo nữa.
- Tôi đã dự thi 470 do Bưu điện tổ chức.
- Tôi đã trả lời 95 câu hỏi trong 6 phút.
- Tôi đã trả lời 85 câu hỏi trong 5 phút.
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- Tôi đã làm 24 bài toán trong 20 phút! (xem bộ đề thi vào BĐ)
Không biết tiếng Anh mà tôi dám đi thi? Tôi thấy tại cơ quan
nầy có một sự kỳ thị chủng tộc (Racial Discrimination). Ông
Jackson đã có đầu óc kỳ thị người Việt chúng tôi. (Tôi ngầm kết
án họ vì Racial Discrimination là điều cấm kỵ trong bưu điện).
Manager vội vã đưa tay chận lại và nói:
- Không có đâu! Không bao giờ! Đây chỉ là một sự hiểu lầm!
Tôi không có kỳ thị! Tôi nghe Jackson nói thì tôi hỏi ông lại
xem có đúng không! Ông cứ làm việc bình thường!
- Tôi xin cảm ơn ông Giám đốc.
Quay qua phía Jackson tôi nói:
- Năm nay ông có 35 tuổi. Tôi hy vọng năm 61 tuổi, ông còn có
sức khỏe và làm việc như tôi bây giờ.
Ông Manager nói với ông Jackson:
- Anh về chỗ làm trước đi.
- Đừng có buồn. Đây là sự hiểu lầm. Tôi tin ông thì ông phải tin
tôi!
- Tôi luôn luôn tin tưởng nơi sự sáng suốt của ông giám đốc! Có
một điều là tôi ghi nhận là trong ngành bưu điện, nơi nào cũng
có ghi câu: "Cấm kỳ thị chủng tộc và câu "Cơ hội bằng nhau"
(equal
Opportunities)
Qua một sở làm (United States Postal Service), tôi đã gặp hai
người Mỹ: người thứ nhứt là Frank, người thứ hai là Jackson.
Người Mỹ tốt hay người Mỹ xấu?
Chúng ta khoan kết luận. Xã hội nào cũng có người tốt, kẻ xấu.
Nhưng điều quan trọng là người xấu có biết phục thiện hay
không"
Ngay hôm sau anh Jackson mang kẹo và chocolate mời tôi ăn
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ngay chỗ làm việc. (Sao không sợ Supervisor thấy") Anh tỏ ra
ăn năn.
Tôi nói đùa với anh một câu:
- Tôi già rồi nhưng chưa liệt (impotent)
Jackson mượn tôi cây viết và ghi chữ "impotant". Anh hỏi:
- Có phải chữ nầy không?
- Đúng! Nhưng anh viết sai, chữ e chứ không phải chữ a.
- Chữ a.
- Cá một đôla (1 us)?
- Okay!
Chúng tôi tra tự điển chữ "impotent"
- Anh đúng! lấy 1 đô la nè. Jackson nói:
- Đùa với anh thôi để anh thấy tôi không giận anh.
- Thôi, xong nhé, Mr Hồ!
Hoa Kỳ là một quốc gia rộng lớn, đa chủng. Những địa phương
cũng có khí hậu khác nhau. Giữa những người Mỹ cũng có
những di biệt lớn lao. Nhưng có một điều là người Mỹ coi trọng
sự tự tin và trách nhiệm cá nhân. Kém tiếng Anh bạn khó tìm
được việc làm tốt. Không bao giờ sợ thất nghiệp nếu bạn siêng
năng và nhiệt tình lao động. Đi làm để tự nuôi mình và gia đình!
Học tiếng Anh để có cơ hội thăng tiến. Học tiếng Anh để không
bị khinh khi, không bị coi thường và bảo vệ được tự ái dân tộc!
Hai người Mỹ đã cho tôi hai bài học: bài học về lòng nhân đạo
không có biên giới và bài học thách thức.
Mặc dầu cuộc sống mới có nhiều khó khăn, thời gian cũng eo
hẹp, nhưng luôn luôn phải tự học, tự rèn luyện để đối phó với
những thách thức và những người như loại Jackson.
HỒ ĐẶNG
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30- CUỘC SỐNG KHÔNG
CHO AI QUÁ NHIỀU!
Ở một đất nước giàu có của Châu Âu, có một cô ca sĩ rất nổi
tiếng. Tuy mới chỉ 30 tuổi nhưng danh tiếng cô đã vang dội
khắp nơi, hơn nữa cô có một người chồng như ý và một gia đình
hạnh phúc mỹ mãn. Một lần, sau khi tổ chức thành công một
đêm diễn, cô ca sĩ cùng chồng và con trai bị đám đông người
hâm hộ cuồng nhiệt bao quanh. Mọi người tranh nhau chuyện
trò với cô. Những lời lẽ tán tụng khen ngợi tràn ngập cả sân
khấu.
Có người khen cô tuổi nhỏ chí lớn, vừa tốt nghiệp đại học đã
bước chân vào nhà hát tầm cỡ quốc gia và trở thành nữ ca sĩ trụ
cột của nhà hát. Có người tán tụng rằng mới có 25 tuổi mà cô đã
được lựa chọn là một trong 10 nữ ca sĩ có giọng hát opera xuất
sắc nhất thế giới. Có người lại ngưỡng mộ cô có người chồng
tuyệt vời, một cậu con trai kháu khỉnh, dễ thương.
Trong khi mọi người thi nhau bàn luận, cô ca sĩ này chỉ im lặng
lắng nghe, không thể hiện thái độ gì. Khi mọi người nói xong cô
chậm rãi nói: “Trước tiên, tôi cảm ơn những lời ngợi khen của
mọi người dành cho tôi và những người trong gia đình tôi. Tôi
hy vọng có thể chia sẻ niềm vui này với mọi người. Nhưng các
bạn chỉ nhìn thấy một số mặt trong cuộc sống của tôi còn một số
mặt khác, các bạn vẫn chưa nhìn thấy. Cậu con trai của tôi mà
mọi người khen là bé kháu khỉnh, đáng yêu, thật bất hạnh, nó là
một đứa trẻ bị câm. Ngoài ra, nó còn có một người chị tâm thần
và thường xuyên bị nhốt ở nhà.”
Mọi người đều ngơ ngác, sửng sốt nhìn nhau, dường như rất khó
chấp nhận một sự thật như thế. Lúc này, cô ca sĩ mới điềm tĩnh
nói với mọi người: “Tất cả những chuyện này nói lên điều gì?
Có lẽ chúng nói lên một triết lý, đó là, Thượng đế rất công bằng,
ngài không cho ai quá nhiều thứ bao giờ.”
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Thượng đế rất công bằng , ngài không cho ai quá ít, cũng không
cho ai quá nhiều. Vì thế, đừng nên chỉ nhìn thấy hoặc ngưỡng
mộ những thứ người khác có, mà nên nghĩ và trân trọng những
thứ bạn đang có, cho dù đó không phải là những vinh quang tột
đỉnh.
Vậy nên, nếu ai hỏi bạn “Bạn có hạnh phúc không?”
Bạn hãy trả lời rằng: “Mình hạnh phúc. Hạnh phúc theo cách
mình sống và những gì mình đang có trên đời này".

ảnh
sưu
tầm

31- 10 TRIẾT LÝ SỐNG CỦA
MAHATMA GANDHI
Những câu nói của Mahatma Gandhi đã giúp con người nhận
định và thay đổi bản thân, từ đó thay đổi thế giới. Một trong
những câu nói nổi tiếng của ông đó là: “Những kẻ yếu không
bao giờ biết tha thứ. Sự tha thứ chỉ có ở những người mạnh”.
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1. Cách tốt nhất để tìm thấy chính mình là hy sinh mình vì
lợi ích của người khác.

Ta có thể tìm thấy chính mình ở nhiều điều kiện khác nhau,
nhưng khi hy sinh mình vì lợi ích của người khác thì bạn sẽ tìm
thấy chính mình tốt nhất. Bởi khi bạn hi sinh vì lợi ích của
người khác bạn mới nhận ra được, bạn là ai, bạn cần những gì,
bạn là người thế nào khi vì người khác.
2. Sự vĩ đại của con người không nằm ở khả năng tái tạo thế
giới mà ở khả năng tái tạo chính bản thân mình.

Đừng nghĩ rằng sự vĩ đại nằm ở chỗ tên tuổi bạn như thế nào khi
nhắc đến với “thế giới”, mọi sự thành công đưa đến sự vĩ đại là
một cuộc chiến với chính bản thân bạn. Thay đổi hay nói cách
khác là tái tạo bản thân sẽ đưa bạn đến thành công trên con
đường đi đến sự vĩ đại.
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3. Không ai có thể làm tôi tổn thương, trừ phi tôi cho phép
điều đó.

Sự tổn thương ở đây không phải là những vết tích ngoài da mà
là những vết tích trong con người bạn. Cùng một câu nói, khi
nói với người này không sao, nhưng đối với bạn lại là một sự
tổn thương. Tổn thương hay không nằm chính trong nhận thức,
đón nhận , phản ứng lại xã hội của bạn.
4. Tự do sẽ không có giá trị nếu không bao gồm tự do phạm
sai lầm.

Tự do” không đơn thuần chỉ những điều tốt đẹp, “tự do” còn
bao gồm rất nhiều những sai phạm. Bởi đơn giản giữa đúng và
“

123

sai là một ranh giới khá mơ hồ, nói một cách khác có phạm sai
lầm mới có những điều tốt làm cho vấn đề “tự do” có giá trị.
5. Sự trả thù chỉ khiến thế giới trở nên tăm tối

Sự trả thù chỉ kéo dài những chuỗi ngày đen tối, đầy thù hận. Ví
như những cuộc giao tranh, tranh chấp giữa các quốc gia, bộ tộc
trên thể giới, chỉ mang lại thù hận, những đòn trả đũa nhau
mang đầy máu, xác người và sự đỗ nát.
6. Một gram hành động vẫn hơn một tấn giáo điều.

Lời nói quan trọng, nhưng nói mà không làm thì lời nói cũng trở
nên vô nghĩa. Không cần biết bạn tài giỏi đến đâu, giới thuyết
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hay đến đâu, nhưng bạn không có những hành động hiện thực
thì khó mà đánh giá bạn là người tài giỏi.
7. Quá tin tưởng vào tài trí của chính mình là một việc
không hề khôn ngoan.

Ta hay nói, “hãy tin vào chính mình” – điều này đúng, nhưng
không phải vì điều này mà bạn đặt hết niềm tin vào tài trí của
mình, bởi bạn giỏi sẽ có người khác giỏi hơn và đôi khi chính tài
năng của bạn cũng phản lại chính bạn. Hãy tin và sử dụng tài
năng của bạn một cách khôn ngoan.
8. Cần nhớ rằng, ngay cả người khỏe mạnh nhất cũng có thể
yếu đi và người khôn ngoan nhất cũng có thể mắc sai lầm.

9. Quy luật của cuộc sống là không ngừng vận động và phát
triển. Nếu cứ luôn đi theo những giáo lý sáo rỗng chỉ để
chứng tỏ bản thân kiên định thì bạn sẽ chỉ chuốc lấy thất
bại.
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10. Đừng đánh mất niềm tin vào nhân loại. Nhân loại là cả
một đại dương – đại dương rộng lớn không dễ bị nhiễm bẩn
chỉ vì vài giọt nước trong đó bị ô nhiễm

Sự rộng lớn của nhân loại sẽ “pha loãng” và làm mất đi những
điều “ô nhiễm”. Hãy tin chính bạn và nhân loại. Bởi vì bạn cũng
là một thành phần của nhân loại.
Ga 14,27-31a

BÌNH AN CHO ANH EM

“Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh
em không như thế gian ban tặng.” (Ga 14,27)
Suy niệm: Lúc sắp giã biệt thế gian mà về với Chúa Cha, Chúa
Giê-su ưu ái trao ban cho các môn đệ sự bình an của Ngài. Ngài
xác nhận rằng bình an của Ngài không như bình an của thế gian.
Nếu bình an của thế gian là sức khỏe, tiền tài, danh vọng, lạc
thú… thì bình an của Chúa hệ tại ở một cái gì khác hẳn. Nó hiện
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diện ngay cả trong đau khổ, thử thách và bất chấp những nghịch
cảnh éo le bên ngoài. Nói tắt, đó là sự bình an của một trái tim
đầy Chúa, của một tâm hồn rộng mở đón Ngài ngự trị. Bình an
Chúa ban múc nguồn từ chính Thánh Thần của Ngài. Một kỷ
nguyên mới đang mở ra để đánh dấu thời kỳ của Đấng Bảo Trợ
(cc. 16-17), của tình yêu (c. 15), của niềm tin (c. 29), niềm vui
(c. 28), và bình an (c. 27a). Thánh Thần của Chúa Giêsu Phục
Sinh minh chứng sự khải thắng của Ngài đối với thế gian, và
đem lại bình an đích thực cho nhân loại.
Mời Bạn: Danh, lợi, thú ở đời có thể tạo cho con người cảm
giác an toàn nào đó. Tuy nhiên, từ trong thẳm sâu của tâm
hồn, chúng ta vẫn hằng khao khát sự bình an của Chúa. Để
đón nhận ân ban này, tiên vàn chúng ta cần tin vào lời hứa
của Ngài (c. 29). Nếu ta cố bám vào những sự bình an hời hợt
của thế gian, thì khó mà cảm nghiệm được sự bình an của
Chúa!
Sống Lời Chúa: Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày là phương thế
để cảm nghiệm bình an Chúa ban trong Thánh Thần.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con cảm tạ Chúa về
hồng ân đức tin. Giữa dòng đời truân chuyên, xin Chúa giúp
chúng con luôn cảm nếm được sự bình an đích thực của
Chúa. Amen.

Nhà Thờ Cho Người Da Màu
Trong quyển tự thuật, Mahatma Gandhi, cha đẻ của chủ trương
tranh đấu bất bạo động và là người đã giải phóng Ấn Ðộ khỏi
ách thống trị của người Anh, đã kể lại rằng: Trong những ngày
còn làm sinh viên, ông đã đi lại khá nhiều tại Nam Phi. Ông đã
say mê đọc kinh thánh và vô cùng cảm kích về bài giảng trên
núi của Chúa Giêsu. Chính Tám Mối Phúc Thực đã gợi hứng
cho chủ trương tranh đấu bất bạo động của ông.
Mahatta Gandhi xác tín rằng Kitô giáo là giải pháp cho mối ung
nhọt phân chia giai cấp đang đục khoét xã hội Ấn từ bao thế kỷ
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qua. Ông đã nghĩ đến chuyện gia nhập vào Giáo Hội. Thế
nhưng, ngày nọ, khi đến nhà thờ để dự lễ và đón nhận một vài
lời chỉ dẫn, ông đã thất vọng: Ông vừa vào đến cửa nhà thờ thì
những người da trắng chận ông lại và nói với ông rằng nếu ông
muốn tham dự thánh lễ thì hãy tìm đến một nhà thờ dành riêng
cho người da màu.
Mahatma Gandhi đã ra khỏi nhà thờ và ông đã không bao giờ
trở lại bất cứ nhà thờ nào nữa.
Câu chuyện trên đây của Mahatma Gandhi đáng cho chúng ta
suy nghĩ: vô tình hay hữu ý, ai trong chúng ta cũng có thể là một
chướng ngại vật ngăn cản nhiều người muốn tìm đến với Giáo
Hội. Một lời nói, một cử chỉ, một cách sống, nếu đi ngược lại
với tinh thần của Tin Mừng, đều có thể là một cách xua đuổi
người khác ra khỏi nhà thờ.
Không ai là một hòn đảo. Chân lý này đúng cho những tương
quan giữa người với người mà còn có giá trị hơn nữa trong
tương quan của niềm tin. Không có một hành động nào của
người Kitô hữu mà không ảnh hưởng đến người khác. Trong
mầu nhiệm của sự thông hiệp, chúng ta biết rằng tất cả mọi chi
thể của Ðức Kitô đều liên kết khăng khít với nhau đến độ sức
mạnh của người này là nơi nương tựa cho người khác, sự yếu
đuối và tội lỗi của người này có thể làm tổn thương đến người
khác... Trong Thân Thể Mầu Nhiệm của Ðức Kitô, tất cả mọi chi
thể đều liên đới với nhau, tất cả mọi người đều có trách nhiệm
đối với nhau...
Không ai là một hòn đảo. Chân lý này cũng đúng cho tương
quan của người tín hữu đối với người ngoài Giáo Hội. Mỗi
người tín hữu đều phải là trung gian nhờ đó con người tìm đến
với giáo Hội. Nói cho cùng, người tín hữu không sống cho mình
mà sống cho tha nhân. Thật thế, có lẽ không ai trong chúng ta
có thể vào Thiên Ðàng nếu chúng ta chưa giúp cho một người
nào đó cũng vào Thiên Ðàng với chúng ta. Ðó chính là luận lý
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của Tin Mừng: Khi mất đi bản thân vì tha nhân, chúng ta mới
tìm gặp lại chính mình.

32- 20 BÀI HỌC VÔ GIÁ
GIÚP BẠN SỐNG TỐT VÀ Ý NGHĨA HƠN
Cuộc sống luôn dạy cho ta những bài học quý giá mà bạn nên
biết để sống tốt và ý nghĩa hơn. Dưới đây là 20 bài học vô giá
mà cuộc sống dạy bạn. Cùng đọc và suy ngẫm nhé!

1. “Cuộc sống vốn không công bằng hãy tập quen dần với
điều đó” – Bill Gates.

2. Đừng vội đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.

3. Đừng ngại thay đổi. Bạn có thể mất một cái gì đó tốt
nhưng bạn có thể đạt được một cái gì đó tốt hơn.
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4. Cách người khác nhìn nhận bản thân bạn không quan
trọng bằng việc bạn nhìn nhận bản thân mình ra sao.

5. Bạn không thể chọn được nơi mình sinh ra nhưng bạn
có thể chọn được cách mình sống.

6. Đừng quan tâm tới những kẻ nói xấu sau lưng bạn, vì
chỗ của họ là ở đó. Mãi mãi sau lưng bạn mà thôi.
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7. Những điều không thể hạ gục bạn sẽ làm bạn mạnh mẽ
hơn.

8. Chính bạn là người tạo nên con đường cho chính mình.
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9. Thành thật có thể không mang lại nhiều bạn bè nhưng
nó luôn mang lại những người bạn đúng nghĩa.

10. Muốn thành công phải trải qua thất bại. Sống ở đời có
dại mới có khôn.

11. Đừng sợ hãi kẻ thù trước mặt mà hãy đề phòng những
người bạn giả dối sau lưng.
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12. Bạn bè ranh giới của nó thật mong manh. Trong cuộc
vui không biết ai là bạn. Lúc hoạn nạn mới biết bạn là ai.

13. Khi giơ một ngón tay chỉ trích người đối diện, hãy nhớ
ba ngón tay kia đang hướng về phía ta. Nếu bạn không
muốn bị chỉ trích thì đừng bao giờ chỉ trích người khác.
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14. Có một ngày bạn cảm thấy cuộc sống thật gian nan,
nhưng như vậy thì thành quả gặt hái được có thể rất to
lớn.

15. Vẽ người, vẽ mặt, khó vẽ xương. Biết người, biết mặt, khó biết
lòng.
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16. Bạn không thể thành công nếu không dám mạo hiểm.

17. “Thời gian của bạn là hữu hạn, vì thế đừng phí thời gian vào
việc sống cuộc đời của người khác” – Steve Jobs.

18. Đôi khi bạn cần phải im lặng, nuốt cái tôi vào trong và chấp
nhận rằng bạn sai. Đó không phải là bỏ cuộc, đó là trưởng thành.
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19. “Đừng bao giờ đùa giỡn với cảm xúc của người khác. Bởi lẽ
bạn có thể thắng trong trò chơi đó, nhưng chắc chắn bạn sẽ đánh
mất người đó cả đời” – Shakespeare.

20. Hãy biết trân trọng những gì bạn đang có và học cách
yêu thương người khác vì xung quanh chúng ta còn rất
nhiều mảnh đời thiếu may mắn.

Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích và ý nghĩa, hãy chia sẻ
với bạn bè nhé!

33- NỬA MIẾNG DƯA HẤU
Chuyên "miếng dưa hấu", tuy là chuyện nhỏ nhưng rât sâu
sắc vì xảy ra hàng ngày trong đời sống vợ chồng, dưới
nhiều góc độ khác nhau. Người vợ người chồng nào "ăn
tham" thì nên cảnh tĩnh khi xem đọc bài này. Hihi !
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Vào buổi trưa một ngày nọ, tôi tan làm trở về nhà, nóng quá đến
nỗi đầu chảy đầy mồ hôi, mở tủ lạnh ra xem, không ngờ bên
trong có nửa quả dưa hấu mát lạnh, tôi mừng rỡ và vội lấy ra ăn
một cách ngon lành.
Đúng lúc này vợ tôi cũng trở về, vừa đi vào cửa nhà cô ấy vừa
than thở: “Chết khát mất, nóng chết mất!”, mở tủ lạnh ra, cô ấy
ngẩn cả người ra.
Tôi bảo với vợ là miếng dưa hấu đó tôi ăn rồi, nét mặt cô ấy
thoáng một chút không vui, vội vã cầm ly đi rót nước uống, vừa
nhấc ấm nước lên, bên trong cũng không còn một giọt nào.
Thế là cô ấy đột nhiên phát cáu: “Anh cũng không biết đun lấy
một chút nước, về nhà lâu như thế làm gì ?” Tôi cũng giận
dữ: “Sao cái gì cũng đều là tại tôi thế?” Vì chuyện này mà hai
chúng tôi chiến tranh lạnh mất một tuần mới hòa giải được.
Thứ bảy, tôi một mình trở về nhà bố mẹ tôi, họ vừa thấy tôi liền
hỏi:“Sao một tuần nay bố mẹ không nhìn thấy vợ con rồi?” Tôi
liền đem câu chuyện giận dữ kể cho họ nghe từ đầu đến cuối.
Mẹ tôi nghe xong liền trách mắng tôi, làm việc không nên chỉ có
nghĩ đến bản thân mình mà không để ý đến người khác.
Tôi không cho là đúng: “Chỉ là ăn hết nửa quả dưa hấu thôi
mà, có cái gì ghê gớm đâu.”
Bố tôi vừa cười vừa nói: “Con không cần phải biện bạch cho
bản thân nữa, ngày mai là chủ nhật, cả hai đứa cùng tới đây
một chuyến.”
Ngày hôm sau, tôi cùng vợ chở con trở lại nhà bố mẹ tôi.
Vừa vào cửa, bố tôi liền sai tôi đi mua dấm chua, đợi đến lúc tôi
mua trở về, bố tôi nói vợ tôi đã đưa con ra ngoài rồi, nói xong
bố tôi liền bê ra một nửa quả dưa hấu đưa cho tôi rồi nói: “Nhìn
con nóng quá đầu chảy đầy mồ hôi rồi, mau ăn miếng dưa hấu
giải khát đi.”
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Nửa trái dưa hấu cũng chừng bốn năm cân, ông đưa cho tôi một
cái thìa: “Ăn không hết thì để phần thừa còn lại cho vợ con về
ăn”, tôi cầm lấy cái thìa rồi ăn lấy ăn để, ăn chưa đến một nửa,
bụng đã căng lên rồi.
Lúc cả nhà ăn cơm, bố tôi mang ra hai miếng dưa hấu đặt lên
bàn rồi nói với tôi: “Con xem xem chúng có gì khác nhau?”
Tôi rất bối rối, cẩn thận nhìn đi nhìn lại, một nửa là tôi vừa mới
ăn, một nửa còn lại cũng là đã được ăn, nhìn một lúc lâu, cũng
nhìn không ra kết quả gì, đành phải lắc đầu.
Bố tôi chỉ vào miếng dưa hấu nói: “Một nửa này là con ăn, còn
nửa kia là vợ con ăn, bố đều nói cho hai đứa là, “nếu như ăn
không hết, thì để phần thừa còn lại cho người kia ăn”. Con nhìn
vợ con ăn như thế nào? Là dùng thìa xúc từ bên cạnh rồi vào
phía bên trong, ăn hết một nửa, nửa còn lại để nguyên không
động tới. Nhìn miếng của con xem, bắt đầu xúc từ chính giữa,
ăn hết phần thịt ở chính giữa, để phần bên cạnh cho người khác
ăn, người nào mà chẳng biết phần thịt ở chính giữa ngọt chứ?
Từ việc nhỏ này mà xét thì thấy vợ của con có tấm lòng hơn con
nhiều.”

Mặt tôi bỗng nhiên đỏ lên.
Bố tôi nói ý tứ sâu xa: “Cả một đời của hai người, liệu có thể có
bao nhiêu việc to tát? Tình cảm vợ chồng thể hiện ở chỗ nào?
Là thể hiện ở một giọt dầu, một thìa cơm, một thìa canh trong
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cuộc sống hàng ngày. Lần trước con vì việc ăn dứa hấu mà cãi
nhau với vợ, lại còn bao biện hót như khướu, điều đó rõ ràng là
con không đúng. Nếu như đổi lại là vợ con về nhà trước, nhất
định nó sẽ để phần cho con một nửa.”
“Đừng xem đây là việc nhỏ, nó có thể phản ánh ra tấm lòng của
một người, bên trong miếng dưa chứa đựng một bài học lớn về
cách ứng xử trong gia đình, khi trái tim đã nguội lạnh, con phải
từng chút từng chút sưởi ấm cho nó, mỗi ngày đều luôn nhớ ủ
ấm cho nó. Ngược lại khi trái tim đang ấm áp, con từng muỗng
từng muỗng nước lạnh đổ vào nó thì một ngày nào đó nhất định
sẽ khiến nó nguội lạnh.”
“Con thử suy ngẫm xem, nếu như vợ con cũng giống như con,
làm mọi việc đều không nghĩ đến con nữa, lâu dần, con sẽ thấy
thế nào?”
Thực sự là một câu nói thức tỉnh một người trong mộng như tôi,
tôi bỗng nhiên phát hiện ra rằng, thường ngày khi trở về nhà, đôi
dép được để gọn gàng, nước trà đã để sẵn trên bàn, chiếc ô được
để sẵn ngoài cửa ra vào khi trời mưa, đó đều là thể hiện tình cảm
yêu thương của vợ tôi, nhưng còn tôi thì sao, lại cứ tùy tiện, coi
như không nhìn thấy, không hiểu được những điều đó mà còn
suy bụng ta ra bụng người.
Nghĩ ra những điều đó, tôi hổ thẹn vô cùng, tôi vội vàng bưng
sủi cảo đã lạnh ra đưa cho vợ: “Cái này không còn nóng nữa
rồi, em ăn trước đi!”
Vợ tôi cười: “Anh chỉ giả bộ một chút trước mặt bố mẹ thôi.”
Bố tôi cũng cười: “Có thể hạ quyết tâm đóng giả như thế cả đời
thì là người chồng tốt rồi.”
Tình yêu thương phải được thể hiện qua lại giữa đôi bên với
nhau, hãy cảm thông với một nửa của bạn, đừng cho rằng mọi
chuyện là họ cố tình gây sự với mình, mà hãy suy ngẫm tìm sai
sót của bản thân mình.
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Hạnh phúc không phải là ở trong một căn nhà lớn bao nhiêu mà
là bên trong căn nhà có bao nhiêu tiếng cười hạnh phúc.
Hạnh phúc không phải là lái một chiếc xe rất sang trọng, mà là
người lái xe có thể bình an trở về nhà.
Hạnh phúc không phải là yêu một người vô cùng xinh đẹp, mà
là yêu một người có vẻ mặt cười sáng lạng.
Hạnh phúc không phải là nghe được bao nhiêu lời nói ngọt
ngào, mà là lúc tổn thương có thể có người nói với bạn
rằng: “Không sao cả, có anh ở đây rồi.”

34- TRIẾT LÝ SỐNG
1- Khi say mới biết ta yêu ai, Khi bệnh mới biết là ai yêu mình,
Khi đứng lên bạn bè sẽ biết ta là ai;
Khi ngã xuống ta sẽ biết ai là bạn, là bè;
2- Thật ra cũng không cần phải tìm được người tốt để yêu, Chỉ
cần tìm một người vì họ mà ta có thể tốt lên là quá đủ;
3- Mưa thì mát, mà tạt vào mặt thì rát.Yêu thì hạnh phúc, mà kết
thúc thì đau;
4- Người ta không trân trọng những gì mình đang có…Mà chỉ
tập trung dòm ngó những cái khó thuộc về mình;
5- Say men rượu, tuy say mà ngọt. Say men tình, tuy ngọt mà
cay. Rượu giết ta say, ngày mai ta tỉnh. Tình giết ta rồi, bất tỉnh
thiên thu…
6- Từ bỏ không hẳn là chịu thua…Mà là không muốn chạy đua
với những thứ… vô nghĩa
7- Người bi quan luôn nhìn thấy khó khăn trong từng cơ hội.
Người lạc quan luôn nhìn thấy cơ hội trong từng khó khăn.
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8- Bạn bè tốt là khi thấy té thì đỡ…Chứ không phải đợi lúc
mình tắt thở rồi mới thắp nhang
9- Cuộc sống này ngán lắm ! Hãy :Hôn chậm, Cười to,Yêu chân
thành &Tha thứ nhanh
10- Tôi nhịn không phải tôi hiền, Mà là Bạn chưa đủ tư cách để
làm phiền đến tôi.

35- MỘT NGƯỜI CHA CÓ BỐN ĐỨA CON
Một người cha có bốn đứa con, Ông muốn chúng đừng xét đoán
vội vàng. Nên bảo chúng đi quan sát một CÂY LÊ vào những
khoảng thời gian khá xa nhau.Người anh cả đi vào Mùa Đông,
Cậu thứ hai vào Mùa Xuân, Cậu thứ ba vào Mùa Hạ, và cậu út
vào Mùa Thu.
Người con trai cả sẽ quan sát cây lê vào mùa đông. Người thứ
hai thì vào mùa xuân, người thứ ba vào mùa hè, còn người con
trai út thì quan sát vào mùa thu. Khi họ trở về, ông họp bốn
người con lại và nói chúng kể mình đã thấy gì. Cậu cả nói : Cây
lê rất xấu xí, sần sùi và cong queo. Cậu thứ hai : "Không đúng,
cây lê khá đẹp, có rất nhiều chồi xanh và đầy hứa hẹn...Cậu thứ
ba liền nói :
"Không phải, cây lê đó có rất nhiều hoa nở rộ, mùi thơm ngát và
trông đẹp mắt !
Đó là cây đẹp nhất mà con từng thấy !". Đến lượt cậu út lên
tiếng :
"Cây lê có rất nhiều quả, tất cả đều chín mọng, trông đầy sức
sống và ngon miệng". Lúc này, người cha mới giải thích :
Tất cả các con đều đúng, nhưng không ai nói đủ, vì mỗi người
mới chỉ nhìn thấy một mùa trong đời sống của cây lê. Rồi ông
dạy họ rằng :
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“Các con đừng phán xét một cây, hoặc một người nào chỉ vào
một mùa hay qua một hành động.
Các con nên xem xét tất cả trước khi đưa ra lời nhận xét”. Nếu
chỉ thấy cây vào mùa đông mà nhận xét sẽ bỏ mất niềm hy vọng
của cây vào mùa xuân, vẻ xinh đẹp của cây vào mùa hè, sự tràn
đầy sinh lực của cây vào mùa thu. Đừng để sự tàn úa của một
mùa phá hủy đi niềm vui của bao mùa khác. Trong hô hấp cũng
có nhịp hít vào và nhịp thở ra
Để nhận xét một người, cần phải biết về họ cả trong lúc khó
khăn lẫn những khi gặp thuận lợi …Sống đơn giản, yêu quảng
đại, hành động cẩn thận, nói năng duyên dáng
Mọi hoàn cảnh đều có ích cho ta. Hạnh phúc cho bạn vị ngọt,
Thử thách giúp bạn vững mạnh thêm.

36- HÃY THONG THẢ SỐNG
"Thượng Đế khi đem mình vào đời, có hỏi ý kiến mình đâu. Nên
chắc chắn là khi Ngài gọi mình đi cũng chẳng cần thông báo
trước."
Trần Mộng Tú
Nhiều khi chúng ta sống mà quên bẵng đi là mình có thể chết
bất cứ lúc nào. Ta hối hả sống, vui, buồn, khỏe, yếu, ta cứ lướt
qua rồi không ngoái đầu lại nhìn chuỗi ngày tháng ta đã tiêu hao
của một đời người.
Cho đến khi có một người bạn vừa ngã bệnh, bệnh nặng, không
biết sẽ mất đi lúc nào, lúc đó ta mới xa, gần, hốt hoảng gọi nhau.
Tưởng như chưa từng có người bạn nào “Chết” bao giờ. Hay ta
có một người thân trong gia đình, đang rất khỏe vừa báo tin bị
bệnh hiểm nghèo. Gia đình, họ hàng cuống lên, sợ hãi như chưa
nghe đến ai nói về cái chết bao giờ, chưa chứng kiến cảnh vào
bệnh viện, cảnh tang ma bao giờ.
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Cả hai người trên có thể đã ngoài 70 tuổi. Lạ thật! Cái tuổi nếu
có chết thì cũng đã sống khá lâu trên đời rồi, sao những người
chung quanh còn hoảng hốt thế. Hóa ra người ta, không ai muốn
nghe đến chữ “Chết” dù chữ đó đến với mình hay với người
thân của mình.
Hình như không ai để ý đến mỗi sáng chúng ta thức dậy, nhìn
thấy mặt trời mọc (nếu còn để ý đến mặt trời mọc) là chúng ta
đã tiêu dùng cái ngày hôm qua của đời sống mình. Có người vì
công việc làm ăn, cả tuần mới có thời giờ ngửng mặt nhìn lên
mặt trời. Buổi sáng còn tối đất đã hấp tấp ra đi, buổi chiều vội
vã trở về lúc thành phố đã lên đèn, làm gì nhìn thấy mặt trời.
Nhưng mặt trời vẫn nhìn thấy họ, vẫn đếm mỗi ngày trong đời
họ. Họ tiêu mất cái vốn thời gian của mình lúc nào không biết.
Tiêu dần dần vào cái vốn Trời cho mà đâu có hay. Rồi một hôm
nào đó bỗng nhìn kỹ trong gương, thấy mình trắng tóc. Hốt
hoảng, tiếc thời gian quá! Khi nghe tin những người bạn bằng
tuổi mình, bệnh tật đến, từ từ theo nhau rơi xuống nhanh như
mặt trời rơi xuống nước, họ vừa thương tiếc bạn vừa nghĩ đến
phiên mình.
Thật ra, nếu chúng ta bình tâm nghĩ lại một chút, sẽ thấy “Cái
chết” nó cũng đến tự nhiên như “Cái sống” . Đơn giản, mình
phải hiểu giữa sống và chết là một sự liên hệ mật thiết, vì lúc
nào cái chết cũng đi song song từng ngày với cái sống.
Dẫu biết rằng, đôi khi có những cái chết đến quá sớm, nhưng ta
cũng đâu có quyền từ khước chết.
Tôi biết có người mẹ trẻ, con của bạn thân tôi. Chị bị ung thư,
chị cầu xin Thượng Đế cho sống đến khi đứa con duy nhất của
mình vào Đại Học. Chị không cưỡng lại cái chết, chị chỉ mặc cả
với Thượng Đế về thời gian vì con chị lúc đó mới lên 3 tuổi.
Thượng Đế đã nhận lời chị. Ngày con chị tốt nghiệp Trung Học,
chị ngồi xe lăn đi dự lễ ra trường của con và tuần lễ sau chị qua
đời. Trong suốt mười mấy năm trị bệnh, chị vẫn làm đủ mọi
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việc: chị đội tóc giả đi làm, đến sở đều đặn, lấy ngày nghỉ hè và
ngày nghỉ bệnh đi trị liệu.
Những bạn làm chung không ai biết chị bị ung thư, ngay cả xếp
của chị. Khi họ biết ra, thì là lúc chị không đứng được trên đôi
chân mình nữa. Chị sửa soạn từng ngày cho cái chết với nụ cười
trên môi. Vẫn vừa đi làm, vừa cơm nước cho chồng con, ân cần
săn sóc cha mẹ, hiền hòa giúp đỡ anh em trong nhà, chị mang
niềm tin đến cho tất cả những người thân yêu của mình. Sau ba
năm chị mất, cậu con trai mỗi năm vẫn nhận được một tấm thiệp
sinh nhật mẹ viết cho mình (Mẹ đã nhờ qua người dì gửi hộ).
Hôm sinh nhật 21 tuổi của cậu cũng vào ngày giỗ năm thứ ba
của Mẹ, cậu nhận được tấm thiệp mừng sinh nhật mình, với
dòng chữ nguệch ngoạc, chị viết cho con: Mừng sinh nhật thứ
21 của con. Hãy bước vui trong đời sống và nhớ rằng mẹ luôn
luôn bên cạnh con. Tôi đọc những dòng chữ mà ứa nước mắt.
Tôi nghĩ đến chị với tất cả lòng cảm phục. Chị là người biết
sống trong nỗi chết. Khi không thắng được bệnh tật, chị biết hòa
giải với nó để sống chậm lại với nó từng ngày cho con mình.
Chắc “Cái chết” cũng nhân nhượng với chị, thông cảm với chị
như một người bạn.
Một chị bạn kể cho nghe về một bà bạn khác. Bà này mới ngoài
sáu mươi, nhanh nhẹn, khỏe mạnh và tính nết vui vẻ, yêu đời.
Nhưng khi nào đi ra khỏi nhà bà cũng mang theo một bộ quần
áo đặc biệt, đủ cả giầy vớ bỏ vào một cái túi nhỏ riêng trong vali. Hỏi bà, sao lại để bộ này ra riêng một gói vậy, bà thản nhiên
nói:“Nếu tôi chết bất thình lình ở đâu, tôi có sẵn quần áo liệm,
không phiền đến ai phải lo cho mình.” Bà mang theo như thế lâu
lắm rồi, tôi không biết có khi nào bà ngắm nghía mãi, thấy chưa
dùng tới, bà lại đổi một bộ mới khác cho ưng ý không? Giống
như người phụ nữ sắp đi dự tiệc hay cầm lên, để xuống, thay đổi
áo quần sao cho đẹp. Đi vào cái chết cũng có thể coi như đi dự
một đám tiệc.
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Tôi nghĩ đây là một người khôn ngoan, sẵn sàng cho cái chết mà
bà biết nó sẽ đến bất cứ lúc nào. Bà đón nhận cái chết tự nhiên,
giản dị như đi dự tiệc, hay một chuyến đi xa, đi gần, nào đó của
mình.
Nhưng không phải ai cũng nghĩ về cái chết giản dị như vậy.
Phần đông muốn được sống lâu, nên bao giờ gặp nhau cũng
thích chúc cho nhau tuổi thọ. Thích hỏi nhau ăn gì, uống gì cho
trẻ trung mãi. Loài người nói chung, càng ngày càng thích sống
hơn chết. Họ tìm kiếm đủ mọi phương thuốc để kéo dài tuổi thọ.
Người ta ức đoán, trong một tương lai rất gần, loài người có thể
sống đến 120 tuổi dễ dàng với những môn thuốc ngăn ngừa
bệnh tật và bồi dưỡng sức khỏe.
Rồi người ta sẽ còn tạo ra những bộ phận mới của nội tạng để
thay thế cho những bộ phận gốc bị nhiễm bệnh. Gan, ruột, bao
tử v.v, sẽ được thay như ta thay những phần máy móc của một
cái xe cũ. Chúng ta, rồi sẽ sống chen chúc nhau trên mặt đất
này.
Chỉ tiếc một điều là song song với việc khám phá ra thuốc
trường thọ người ta cũng phải phát minh ra những người máy
(robot) để chăm sóc những người già này, vì con cháu quá bận
(chắc đang chúi đầu tìm thuốc trường sinh) không ai có thời giờ
chăm sóc cha mẹ già. Theo tôi, ngắm nhìn hình ảnh một cụ ông
hay một cụ bà lưng còng, tóc bạc, đang cô đơn ngồi trong một
căn buồng trống vắng, được một người máy đút cơm vào miệng,
thật khó mà cảm động, đôi khi còn cho ta cái cảm giác tủi thân
nữa.
Nhưng sống như vậy mà có người vẫn thích sống. Một người
đàn ông ngoài bẩy mươi, bị bệnh tim nặng, đang nằm trong
phòng đặc biệt (ICU) lúc mơ màng tỉnh dậy, nhắn với các con
cháu là khi nào vào thăm không ai được mặc áo mầu đen. Ông
kiêng cữ mầu của thần chết. Ông quên rằng thần chết, đôi khi,
có thể đến với chiếc áo mầu hồng.
145

Thật ra, chính nhờ “cái chết” cho ta nhận biết là “cái sống” đẹp
hơn và có giá trị hơn, dù có người sống rất cơ cực vẫn thấy cuộc
đời là đẹp.
Những bậc thiên tài, những nhà văn lớn đã tự tìm về cái chết
khi họ bắt đầu nhìn thấy cái vô vị trong đời sống như nhà văn
Ernest Hemingway, Yasunari Kawabata và họa sĩ Vincent van
Gogh, v.v… Chắc họ không muốn sống vì thấy mình không còn
khả năng hưởng hết vẻ đẹp của “cái sống” nữa. Họ là một vài
người trong số nhỏ trên mặt đất này sau khi chết để lại tên tuổi
trên những trang sử, lưu lại hậu thế, còn phần đông nhân loại,
sau khi chết một thời gian, không để lại một di tích nào. Con
cháu có thờ cúng được một hai thế hệ, sau đó tên tuổi mờ dần,
mất hẳn theo ngày tháng, vì chính những kẻ thờ phụng đó lại
tiếp theo nằm xuống cùng cát bụi.
Ðời sống con người chóng qua như cỏ, như bông hoa nở trong
cánh đồng, một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc
cũng không còn mang vết tích.(Thánh Vịnh)
Thượng Đế khi đem mình vào đời, có hỏi ý kiến mình đâu. Nên
chắc chắn là khi Ngài gọi mình đi cũng chẳng cần thông báo
trước.
Chúng ta cứ thong thả sống từng ngày, khi nào chết thì chết, mặt
trời mọc rồi mặt trời lặn, bông hoa nở rồi bông hoa tàn, thế thôi.
Tại sao ta phải cay cú với cái chết? Hãy dùng trí tưởng tượng
của mình, thử hình dung ra một thế giới không có cái chết(*)
Chắc lúc đó chúng ta sẽ không còn không khí mà thở chứ đừng
nghĩ đến có một phiến đất cho bàn chân đứng.
Trần Mộng Tú
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37- TRIẾT LÝ VIÊN KẸO
Mỗi ngày bạn đều cho một đứa trẻ ăn kẹo. Bạn làm điều ấy rất
thường xuyên và vui vẻ. Đứa trẻ ấy cũng có vẻ rất yêu bạn. Mỗi
ngày thấy bạn, nó đều cười tươi và chạy đến nhận kẹo.
Nhưng rồi một ngày, bạn xoa đầu nó và bảo: "Hết kẹo rồi".
Bỗng dưng bạn thấy nó rất khác. Nó gào ầm lên rằng bạn keo
kiệt, bạn xấu xa. Hoặc nó đi khắp nơi để nói xấu bạn. ...
Triết lý viên kẹo có nghĩa là khi bạn cho ai khác một thứ gì,
nhiều khi họ sẽ không nghĩ ấy là món quà, họ nghĩ đó là bổn
phận, là trách nhiệm. Và khi bạn không cho thứ mà họ muốn
nữa, họ sẽ lập tức trở mặt với bạn.
Với nhiều người, cho dù bạn có cho họ kẹo mỗi ngày, thì họ
cũng chỉ nhớ mỗi một ngày mà bạn đã không cho.

38- CÔ BÉ MÙ
Chào bạn ạ,
Một cô bé bị mù luôn than trách, chê bai mình vì cô ta bị mù. Cô
ta ghét hết mọi người, chỉ trừ một cậu trai bạn của cô. Ngày nào
cậu ta cũng đến chơi với cô. Một ngày kia cô ta nói: "Nếu một
ngày nào đó, em thấy được thì em sẽ cưới anh".
Rồi đến một ngày kia, có một người vô danh tặng cho cô đôi
mắt. Đến ngày tháo băng ra, cô nhìn thấy được mọi sự, và dĩ
nhiên cả người bạn trai của cô. Người bạn trai hỏi cô rằng:
"Ngày nay, em thấy được thế giới, em có muốn cưới anh
không?" Có gái nhìn anh ta và thấy anh ta cũng bị mù nữa. Cô ta
bật ngữa khi thấy những hai mí mắt của anh ta khép lại. Thật sự
cô ta không chờ đợi điều đó. Tưởng tượng phải thấy anh ta như
thế suốt cuộc đời! Điều đó làm cô ta từ chối lấy anh ta!
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Người bạn trai từ giã cô ta trong nước mắt và vài ngày sau đó,
gởi cho cô ta mấy dòng chữ sau: " Cô hãy chăm sóc tốt đôi mắt
của cô nhé. bởi vì, trước khi trở thành của cô, chúng là của tôi
đấy!"
Chúng ta thấy đó, đôi khi đầu óc, tình cảm con người thay đổi
khi mình đổi đời. Rất ít người nhớ lại hoàn cảnh của mình trước
kia và ai là người đứng bên cạnh họ khi họ gặp thử thách truân
chuyên hoặc ở trong những hoàn cảnh khó xử nhất...
Cuộc sống là một món quà tặng. Ngày hôm nay, trước khi nói
một lời chua cay, bạn hãy nhớ đến người không thể nói được.
Trước khi chê đồ ăn, đồ uống không ra gì, bạn hãy nhớ đến
những người hàng ngày bương chải tất bật nhưng cũng không
đủ ăn. Trước khi phàn nàn về ai, bạn bè, những người trong gia
đình, những người thân cận, bạn hãy nghĩ đến những người cô
đơn đang khẩn cầu Thiên Chúa ban cho họ người bạn đường. Và
khi bạn mệt mỏi, phàn nàn về công việc mình đang làm, bạn hãy
nhớ đến những người chạy đôn chạy đáo nhưng không tìm ra
việc làm hay bị mất việc, những người khuyết tật và nói chung,
những người mong muốn có được bất kỳ một việc làm nào. Và
khi những tư tưởng nản chí xâm chiếm bạn và dường như sắp
đánh gục bạn, bạn hãy nở một nụ cười và nghĩ rằng, bạn còn
sống, bạn còn ở đây và chắc chắn có ít nhất một người nhớ và
cầu nguyện cho bạn.
Nhật Nhật Tân, fsc-chuyển ngữ

39- MỘT CÂU CHUYỆN CỰC KỲ CẢM ĐỘNG
Vì muốn cứu cô con gái bị bệnh máu trắng, hai vợ chồng nọ đã
buộc phải nói ra một bí mật đau lòng mà họ thề giữ kín bấy lâu
…
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Cuối năm 2002, trên một số trang báo của Ý đã xuất hiện một
thông báo tìm người rất đặc biệt:
Vào ngày 17/5/1992, ở bãi đậu xe đường số 5, khu thương
nghiệp thành phố Avenue, một phụ nữ da trắng bị một
chàng trai da đen cưỡng hiếp. Không lâu sau, người phụ nữ
kia đã sinh ra một bé gái da đen. Cô và chồng đã không chút
do dự mà gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng bé gái này. Tuy
nhiên, điều không may chính là hiện tại cô bé bị mắc bệnh
máu trắng, cần phải làm phẫu thuật cấy ghép tủy gấp, ba
ruột của cô bé chính là niềm hy vọng duy nhất để cứu sống
cô, hy vọng người năm xưa sau khi đọc được lời nhắn này,
hãy mau chóng liên hệ với bác sĩ Adrew làm việc tại bệnh
viện Elizabeth. Bản tin tìm người này đã dấy lên một làn
sóng dư luận trong xã hội Tiêu điểm thắc mắc của mọi người
chính là: “Người da đen này sẽ dám đứng ra hay không?”. Hiển
nhiên anh ta sẽ phải đối mặt với hai sự lựa chọn, nếu đứng ra,
anh ta sẽ đối mặt với việc mất hết danh dự, gia đình tan nát; nếu
giữ im lặng, anh ta một lần nữa sẽ phạm phải tội lỗi … không
thể tha thứ.
Đây là một câu chuyện có thật, và câu chuyện này sẽ có kết cục
như thế nào? Đối diện với một kẻ cưỡng gian …
Còn bạn, bạn có tha thứ cho anh ta không? Xin hãy xem
tiếp… Cô bé bị bệnh máu trắng liên quan đến một bí mật …
Ở khu dân cư thuộc thành phố Foyer nước Ý, Marda 35 tuổi là
người phụ nữ luôn bị mọi người xì xào bàn tán. Bởi cô và chồng
cô Peters đều là người da trắng, nhưng trong hai đứa con của họ,
lại có một đứa da đen. Hiện tượng kì quặc này đã khiến cho
những người hàng xóm bên cạnh không khỏi cảm thấy tò mò,
Marda luôn cười nói với họ rằng, do bà nội của mình là người
da đen, ông nội là người da trắng, nên đứa con gái Monica mới
có màu da như vậy.
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Để tìm tủy xương thích hợp, bí mật này không còn che đậy
được nữa… Mùa thu năm 2002, cô bé da đen Monica liên tục
bị sốt cao. Cuối cùng bác sĩ Andrew chuẩn đoán Monica bị bệnh
máu trắng, biện pháp chữa trị duy nhất là làm phẫu thuật cấy
ghép tủy. Bác sĩ phân tích: “Hết thảy những người có quan hệ
huyết thống với Monica, hãy đến bệnh viện để làm xét nghiệm
tủy xương, bởi những người như vậy là dễ dàng tìm được mẫu
tủy thích hợp nhất, cả nhà và người thân họ hàng của hai bên, tốt
nhất đều nên đến bệnh viện để làm xét nghiệm”.
Nghe thông báo này, mặt Marda bỗng tái nhợt, nhưng vẫn bảo
cả nhà đến làm xét nghiệm tủy xương, kết quả không có ai thích
hợp cả. Bác sĩ lại nói với họ, tình huống giống như Monica, tỉ lệ
để tìm được tủy thích hợp thật sự là rất nhỏ. Bây giờ vẫn còn
một biện pháp hữu hiệu nhất, chính là Marda và chồng cô sinh
thêm một đứa bé nữa, lấy máu trên cuống rốn của đứa bé này
truyền cho Monica. Hai vợ chồng nghe xong, im lặng một hồi
lâu … Cuối cùng họ nói: “Cho chúng tôi thời gian suy nghĩ”.
Thật không ngờ …
Buổi tối Thứ Hai, bác sĩ Andrew đang trực ban, bỗng cửa phòng
có tiếng gõ cửa, ra là vợ chồng Marda. Marda cắn chặt môi,
chồng cô Peter nắm chặt lấy tay cô, vẻ mặt nghiêm túc nói với
bác sĩ: “Chúng tôi có một chuyện muốn nói với ông, nhưng ông
hãy hứa là sẽ giữ bí mật cho chúng tôi, bởi vì đây chính là bí
mật lâu năm của vợ chồng chúng tôi”. Vị bác sĩ trịnh trọng gật
đầu.
Hé lộ bí mật …
“Chuyện xảy ra vào tháng 5/1992. Lúc đó, con gái lớn của
chúng tôi Jelena đã được 2 tuổi, Marda làm việc trong một quán
ăn, đến 10 giờ tối mỗi ngày mới được về nhà. Buổi tối hôm đó
trời mưa rất to, khi Marda tan ca trở về thì trên đường đã gần
như không còn ai nữa. Khi đi ngang qua một bãi đậu xe bị bỏ
hoang, Marda nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, cô sợ hãi
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quay đầu lại nhìn, thì thấy một chàng trai da đen đang đứng phía
sau cô. Anh ta tay cầm một khúc cây, đánh cô ngất đi, và làm
nhục cô. Đợi đến khi Marda tỉnh lại, loạng choạng trở về nhà thì
đã hơn một giờ sáng, tôi lúc đó tựa như đã phát điên lên, xông ra
ngoài để tìm người da đen kia tính sổ, nhưng từ sớm đã không
có một bóng người nào ở đó cả. Buổi tối hôm đó, hai vợ chồng
chúng tôi ôm nhau khóc thảm thiết, cả bầu trời dường như đều
đã đổ sập xuống”. Kể đến đây, mắt của Peter ướt nhòe.
Anh kể tiếp: “Không lâu sau đó, Marda phát hiện mình đã mang
thai. Chúng tôi vô cùng sợ hãi, lo sợ rằng đứa con này chính là
của người da đen kia. Marda muốn phá bỏ cái thai này đi, nhưng
lòng tôi vẫn ôm một tia hy vọng, biết đâu đứa bé trong bụng này
chính là con của chúng tôi thì sao. Cứ như vậy, chúng tôi đã
thấp thỏm chờ đợi. Tháng 3/1993, Marda hạ sinh một bé gái, là
da đen. Chúng tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng, cũng từng nghĩ rằng
sẽ đem đứa bé này giao cho viện mồ côi, nhưng mỗi lần nghe
thấy tiếng khóc của nó, chúng tôi lại không nhẫn tâm.
Chúng tôi quyết định đối xử tốt với cô bé …
Nói cho cùng thì Marda cũng đã mang thai nó, nó cũng là một
sinh mệnh mà. hơn nữa, cả tôi và Marda đều là những tín đồ
Cơ Đốc thành kính, sau cùng chúng tôi đã quyết định nuôi
dưỡng và đặt tên cho cháu bé là Monica”.
Khóe mắt của bác sĩ Andrew cũng đã cay cay, ông cuối cùng đã
hiểu vì sao đôi vợ chồng này lại sợ sinh thêm một đứa con như
vậy. Ông gật đầu tựa như đang suy nghĩ: “Nếu đã như vậy, dẫu
cho ông bà có sinh thêm 10 đứa nữa, cũng rất khó sinh ra được
đứa bé có tủy xương thích hợp với Monica!” Ông nhìn Marda,
như thử thăm dò, nói: “Ông bà phải tìm được cha ruột của
Monica, nói không chừng tủy xương của anh ta, hoặc tủy xương
của con cái anh ta có thể thích hợp với Monica”. “Nhưng … ông
bà có bằng lòng để cho anh ta xuất hiện trong cuộc đời mình lần
nữa hay không?”
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Marda nói: “Vì con, tôi bằng lòng tha thứ cho anh ta, nếu như
anh ta chịu bước ra để cứu đứa bé, tôi thề sẽ không khởi tố anh
ta”. Bác sĩ Andrew không khỏi chấn động sâu sắc bởi tấm lòng
lòng của hai vợ chồng này.
Bản tin tìm người đặc thù này đã dấy lên một làn sóng hiến tủy
khắp cả nước. Nhưng biển người mênh mông, huống hồ chuyện
đã nhiều năm như vậy, biết đi đâu để tìm tên cưỡng gian năm
xưa?
Marda và Peter suy nghĩ hết lần này đến lần khác, quyết định
dùng hình thức giấu tên, để đăng một bản tin tìm người trên
báo. Tháng 11/2002, trên các tạp chí thành phố Foyer đều đăng
một bản tin tìm người đặc biệt như miêu tả ở trên, bản tin khẩn
cầu kẻ cưỡng gian đó hãy bước ra, vì đó là hy vọng cuối cùng
đối với mạng sống của bé gái bị bệnh máu trắng đáng thương
kia.
Bản tin vừa được đưa ra đã gây nên tiếng vang mạnh mẽ trong
xã hội. Thùng thư và điện thoại của bác sĩ Andrew mỗi ngày đều
không thiếu những cuộc gọi khắp nơi trong nước, mọi người
tranh nhau dò hỏi người phụ nữ này là ai, họ rất muốn được gặp
cô, hy vọng có thể chung tay giúp đỡ cô. Nhưng Marda đã cự
tuyệt sự quan tâm của mọi người, cô không muốn tiết lộ họ tên
của mình, càng không muốn để cho người khác biết Monica
chính là con gái của kẻ cưỡng hiếp kia.
Nếu như bạn là người da đen kia, bạn sẽ làm thế nào?
Lúc này giới truyền thông đối với kết cục của sự việc này đã
tiến hành thảo luận trước. Các trang của tờ La Mã bình luận:
“Người đàn ông da đen này sẽ xuất hiện không? Nếu như người
đàn ông da đen này dũng cảm bước ra, vậy chúng ta sẽ nhìn
nhận và đối đãi anh ta như thế nào? Pháp luật của chúng ta nên
trừng phạt anh ta như thế nào?”
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Anh ta vì tội ác của ngày hôm qua mà nhận sự trừng phạt, hay là
vì sự dũng cảm của ngày hôm này mà nhận được lời tán
dương? Tin tức Foyer tiếp tục được đăng tải: “Nếu bạn là người
đàn ông da đen đó, bạn sẽ làm thế nào?”
Những thảo luận này, đã khởi lên một làn sóng tranh luận khó
cả đôi đường đối với quần chúng độc giả rộng lớn.
Tình mẹ thương con này đã cảm động vô số người, cũng đã tình
cờ giúp đỡ những bệnh nhân khác.
Cai ngục ở vùng đó cũng tích cực giúp đỡ Marda. Họ đã cung
cấp danh sách tội phạm từ sau năm 1992 cho bệnh viện, bởi
người da đen trong thành phố này rất ít, vậy nên, kể từ 10 năm
trước thì tội phạm da đen cũng không nhiều. Họ nói với Marda
rằng: “Mặc dù có một số tội phạm năm đó không phải vì phạm
tội cưỡng hiếp và bị tuyên án, nhưng cũng có khả năng từng làm
qua những chuyện như vậy”. Có những người đã ra ngục rồi, có
một số người vẫn còn ở trong ngục, Marda và Peter đã kết nối
liên lạc với những người này, không ít tội phạm đã bị tình mẹ
thương con của cô làm cho cảm động, bất luận là người da trắng
hay da đen, họ đều tự nguyện trình báo để làm xét nghiệm tủy
xương, hy vọng có thể hiến tủy cho Monica, nhưng trong số họ
cũng không có tủy xương thích hợp. Rất nhiều tội phạm năm đó
đều bày tỏ sự chân thành và quan tâm sâu sắc, họ đều cung cấp
manh mối cho vợ chồng Marda. Nhưng đáng tiếc thay, họ đều
không phải là người da đen cưỡng hiếp năm đó.
Câu chuyện này cũng đã làm cảm động rất nhiều người dân,
không ít người tự nguyện làm xét nghiệm để xem tủy xương của
bản thân mình có thích hợp hay không. Người tình nguyện càng
lúc càng nhiều lên tạo thành một làn sóng hiến tủy của những
người tình nguyện tại thành phố Foyer, làn sóng ấy đã cứu được
khá nhiều sinh mệnh của những người bị bệnh máu trắng, nhưng
Monica lại không nằm trong số những người may mắn
này. Marda và Peter vẫn hồi hộp lo lắng mà chờ đợi người da
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đen kia xuất hiện … Hơn hai tháng trôi qua, vẫn không có tin
tức gì. Hai vợ chồng thấp thỏm không yên, nghĩ rằng, cũng có
thể người đàn ông da đen kia đã không còn trên cõi đời
nữa? Cũng có thể đã rời khỏi và không còn ở Ý nữa? Cũng có
thể anh ta không muốn hủy hoại cuộc sống của chính mình, nên
không muốn bước ra … ? Nhưng bất luận như thế nào, chỉ cần
Monica còn sống một ngày, họ sẽ không từ bỏ hy vọng tìm kiếm
người đàn ông da đen kia.
Hé lộ hành tung người bí ẩn
Khi bản tin tìm người đặc thù này xuất hiện trên các trang báo ở
thành phố Napoli, trong lòng người đàn ông 30 tuổi là chủ của
một nhà hàng cao cấp bắt đầu dậy sóng. Anh là người da đen,
tên anh là Achlia.
Vào ngày 17/5/1992, trong cuộc đời anh đã trải qua một đêm
mưa tầm tã tựa như ác mộng, anh chính là người được nhắc đến
trong câu chuyện trên. Không ai có thể ngờ được rằng Achlia
thắt lưng bạc triệu của ngày hôm này từng là một người rửa
chén bị người ta sai tới sai lui. Bởi cha mẹ mất sớm, một người
không được ăn học nhiều như anh đã phải lăn lộn kiếm sống từ
rất sớm. Người thông minh chăm chỉ như anh chỉ mong sao
dùng sự cần cù lao động của mình có thể đổi lấy tiền bạc và sự
tôn trọng của người khác, nhưng trớ trêu thay ông chủ của anh
là người phân biệt chủng tộc, dẫu cho anh cố gắng thế nào, vẫn
luôn phải chịu đánh đập chửi mắng từ ông ta.
Hôm đó là sinh nhật lần thứ 20 của Achlia
Anh dự định sẽ nghỉ làm sớm để đón mừng sinh nhật của mình,
không ngờ trong lúc loay hoay đã vô tình làm rơi một cái đĩa,
ông chủ túm chặt lấy cổ anh bắt anh phải nuốt hết những mảnh
vỡ đó. Achlia căm phẫn dâng trào đã cho ông ta một đấm, rồi
xông ra khỏi quán. Anh vẫn chưa hết căm hận và quyết tâm báo
thù người da trắng, buổi tối trên đường trời mưa tầm tã dường
như không có một bóng người đi lại, trên bãi đậu xe anh gặp
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Marda, xuất phát từ sự báo thù về phân biệt chủng tộc, anh đã
vô tình cưỡng gian người phụ nữ vô tội đó.
Sau sự việc, Achlia trong lòng thấp thỏm không yên. Ngay tối
hôm đó, anh đã dùng số tiền đón sinh nhật của mình mua vé xe
lửa đến Napoli, rời xa khỏi thành phố này.
Sau đó, Achlia kiếm được một công việc thuận lợi ở nhà hàng
của một người Mỹ, đôi vợ chồng người Mỹ đó rất quý tính cách
thông minh cần cù của anh, còn đem cô con gái Lina gả cho anh,
về sau thậm chí còn giao cho anh quản lý toàn bộ công việc kinh
doanh của nhà hàng. Mấy năm trở lại đây, anh không chỉ phát
triển nhà hàng thành một nhà hàng cao cấp sang trọng kinh
doanh thịnh vượng, mà còn có được ba đứa con đáng yêu. Trong
mắt người nhà và người làm, Achlia thật sự là một ông chủ tốt,
người chồng tốt và người cha tốt.
Tuy vậy, trong sâu thẳm tâm hồn, anh luôn thấy day dứt, trong
lòng anh vẫn không sao quên được tội ác năm xưa mà mình đã
phạm. Anh luôn cầu nguyện với Thượng Đế xin Người hãy
phù hộ người phụ nữ đã từng bị anh làm hại kia, hy vọng cô
có thể bình an vô sự sống một cuộc sống hạnh phúc, và
không bị tổn hại bởi những gì tội lỗi anh đã gây nên. Nhưng
anh trước giờ chưa từng đem bí mật trong lòng này nói với bất
kỳ người nào cả.
Hiến tủy, câu chuyện cảm động, bệnh máu trắng, bài chọn
lọc
Buổi sáng hôm đó, dòng tít của bản tin làm Achlia chư ý và đọc
đi đọc lại bản tin ngắn đó đến mấy lần, trực giác mách bảo rằng
anh chính là kẻ cưỡng gian được tìm trên tờ báo đó. Anh không
bao giờ nghĩ đến rằng, người phụ nữ đáng thương đó cuối cùng
đã mang thai và đã nuôi dưỡng đứa con vốn không thuộc về
mình.
Cả ngày hôm đó, Achlia mấy lần muốn gọi điện thoại cho bác sĩ
Andrew, nhưng mỗi lần điện thoại còn chưa quay xong anh liền
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vội cúp máy. Trong lòng Achlia đang giãy giụa đau đớn, nếu
như đứng ra thừa nhận tất cả, mọi người sẽ biết được quá khứ
xấu xa nhất của anh, những đứa con sẽ không còn yêu thương
anh nữa, anh sẽ mất đi gia đình hạnh phúc và người vợ xinh đẹp,
cũng sẽ mất đi sự tôn trọng của xã hội đối với mình. Hết thảy
những thứ này là kết quả anh đã không ngừng nỗ lực phấn đấu
trong suốt 10 năm trời nay, vất vả lắm mới có được! Buổi tối
hôm đó, khi đang ăn cơm, mọi người trong nhà đều bàn luận về
những tin tức có liên quan đến Marda trên báo chí như những
lần trước. Người vợ Lina nói: “Em thật sự rất khâm phục người
phụ này, nếu như đổi lại là em, em sẽ không có can đảm để nuôi
dưỡng con gái do mình bị cưỡng hiếp rồi sinh ra, em càng khâm
phục người chồng của cô ấy, anh ta quả thật là một người đàn
ông đáng được tôn trọng, lại có thể chấp nhận một đứa con như
thế”.
Achlia im lặng nghe những lời đàm luận của vợ rồi đột nhiên
hỏi: “Vậy em nhìn nhận kẻ cưỡng hiếp đó như thế nào?”
Người vợ lòng đầy căm phẫn nói: “Em tuyệt đối không thể tha
thứ cho hắn ta được, năm xưa đã làm sai rồi, vào thời khắc then
chốt của bây giờ, hắn ta lại rụt cổ trốn tránh. Hắn ta thật đúng là
quá đê tiện, quá ích kỷ rồi, thật là quá ghê tởm! Hắn ta đúng thật
là con quỷ hèn nhát!” Achlia ngơ ngác lắng nghe, muốn đem tất
cả sự thật nói với vợ. Buổi tối hôm đó, do cậu con trai 5 tuổi
không chịu ngủ, Achlia lần đầu tiên đã đánh nó một bạt tai. Đứa
con trai vừa khóc vừa nói: “Ba là người ba xấu xa, con sẽ không
còn quan tâm đến ba nữa. Ba không phải là ba của con nữa”.
Trong lòng Achlia xung đột mạnh, anh ôm chặt con vào lòng,
nói: “Ba thật sự xin lỗi, ba sẽ không bao giờ đánh con nữa đâu.
Tất cả là lỗi của ba, con hãy tha thứ cho ba, được không?”. Nói
đến đây, nước mắt Achlia không ngừng trào ra. Đứa con sợ quá,
dường như nó cũng hiểu chuyện, vội lấy tay lau nước mắt và an
ủi Achlia: “Được rồi, con tha thứ cho ba. Thầy giáo dạy rằng,
đứa bé biết sai mà nhận lỗi mới là đứa bé ngoan”.
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Achlia cả đêm trằn trọc không sao ngủ được, anh cảm thấy bản
thân mình dường như đang bị dày vò dưới địa ngục, những
khung cảnh trong đêm mưa gió tội ác đó và hình bóng của người
phụ nữ kia không ngừng đan xen xuất hiện trước mắt, và dường
như anh còn nghe thấy tiếng khóc và tiếng gọi đau thương của
người phụ nữ kia nữa. Anh không ngừng tự hỏi chính mình:
“Mình rốt cuộc là người tốt, hay người xấu đây?”
Nghe thấy hơi thở đều đều của người vợ đang nằm bên cạnh,
anh liền mất đi dũng khí để nói ra mọi chuyện. Ngày hôm sau
thần sắc anh cực kỳ tiều tụy, trong lòng càng lúc càng nặng trĩu
… Người vợ rất nhanh đã nhận ra sự khác thường nên quan tâm
hỏi han chồng. Buổi sáng khi đi làm, các nhân viên đều chào hỏi
anh thân thiết: Chào ngài tổng giám đốc! Anh sắc mặt tiều tụy
chào lại họ, trong lòng cảm thấy toàn là xấu hổ và nhục nhã.
Achlia cảm thấy bầu trời dường như đã đổ sụp xuống rồi!
Tình thương và trách nhiệm của người cha
Mấy ngày sau, Achlia không cách nào im lặng được nữa, anh
liền gọi điện thoại ẩn danh cho bác sĩ Andreew bằng điện thoại
công cộng. Anh cố hết sức để giọng nói của mình trông thật
bình tĩnh: “Tôi rất muốn biết bệnh tình của cô bé bất hạnh
kia”. Bác sĩ Andrew trả lời rằng, bệnh tình của cô bé đó rất
nghiêm trọng, cuối cùng ông còn thương cảm rằng: “Không biết
con bé có thể đợi được đến ngày cha ruột của nó xuất hiện hay
không”.
Lời nói này đã chạm đến tận đáy lòng Achlia, tình thương và
trách nhiệm của 1 người cha đã bùng lên từ nơi sâu thẳm trong
tâm hồn anh, cô bé đó dù sao cũng là cốt nhục của mình! Anh
quyết định bước ra để cứu Monica, anh đã phạm sai lầm một lần
rồi, bây giờ không thể phạm sai lầm tiếp nữa.
Buổi tối hôm đó, anh lấy hết can đảm để nói với vợ tất cả. Cuối
cùng anh nói: “Anh rất có khả năng chính là cha ruột của đứa bé
đó! Anh phải đi cứu con bé!”
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Vợ anh bàng hoàng, căm phẫn, thương tâm, trái tim như vỡ vụn
ra khi nghe hết tất cả những điều này rồi nói: “Anh là đồ dối
trá!” Buổi tối hôm đó, cô đã dắt theo ba đứa con, lái xe đến nhà
ba mẹ. Khi cô đem hết bí mật của Achlia kể lại với ba mẹ, đôi
vợ chồng này lúc đầu cũng vô cùng tức giận, nhưng sau khi
nghe xong đã rất mau chóng lấy lại bình tĩnh.Họ nói với con gái
rằng: “Chúng ta nên tức giận về hành vi của Achlia trong quá
khứ. Nhưng con có từng nghĩ qua hay chưa, anh ấy có thể bước
ra, cần có dũng khí lớn đến dường nào, điều này chứng minh
rằng lương tâm của anh ta còn chưa mất đi. Con là hy vọng
chồng con là một người từng phạm sai lầm, nhưng bây giờ có
thể sửa đổi? Hay là muốn một người chồng mãi mãi chỉ biết
chôn vùi quá khứ tàn ác?” Cô đã im lặng không nói gì cả. Ngày
hôm sau, trời vừa sáng Lina vội trở về bên cạnh Achlia, nhìn
thấy Achlia cặp mắt đỏ hoe, Lina kiên định nói : “Achlia, anh
hãy đến chỗ bác sĩ Andrew đi! Em sẽ đi cùng với anh!”
Trong tuyệt vọng luôn xuất hiện ánh sáng le lói của hy vọng
Ngày 3/2/2003, vợ chồng Achlia đã liên lạc được với bác sĩ
Andrew. Ngày 8/2, vợ chồng Achlia vội đến bệnh viện
Elizabeth, bệnh viện đã làm xét nghiệm DNA và kết quả là anh
thật sự chính là cha ruột của Monica. Khi biết được người đàn
ông da en năm xưa cuối cùng đã dũng cảm bước ra, những giọt
nước mắt hạnh phúc không ngừng lăn dài trên má Marda. Cô đã
từng căm hận Achlia trong suốt 10 năm, nhưng thời khắc này
đây cô và chồng lại vô cùng cảm động. Tất cả đều được tiến
hành cực kỳ bí mật. Để bảo vệ đời tư của vợ chồng Achlia và vợ
chồng Marda, bệnh viện đã không nói ra tên thật và thân phận
của họ cho báo chí mà chỉ thông báo với kí giả rằng đã tìm được
cha ruột của Monica.
Thông tin này đã khiến toàn bộ người dân thành phố quan tâm
đến sự kiện này phấn khởi, họ không ngừng gọi điện thoại và
viết thư cho bác sĩ Andrew, nhờ ông gửi sự tha thứ và lòng tôn
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kính của họ đến người da đen này: “Anh ấy từng là tội nhân,
nhưng giờ đây anh ấy là một anh hùng!”
Đối mặt, đó mới là sự cứu vãn và chuộc tội thật sự
Ngày 10/2, vợ chồng Marda yêu cầu được gặp mặt Achlia. Lúc
đầu, anh không có dũng khí gặp họ, nhưng Marda cầu xin hết
lần này đến lần khác nên anh mới dám nhận lời. Ngày 18/2,
dưới sự sắp xếp bí mật của bệnh viện, Marda gặp Achlia trong
phòng khách của bệnh viện. Đầu tóc của anh vừa mới cắt, khi
nhìn thấy Marda, bước chân nặng nề khó bước, sắc mặt tái nhợt
hẳn lên. Marda và chồng bước đến, nắm chặt lấy tay anh, ngay
tức khắc 3 người khóc không thành tiếng, nước mắt của ba
người hòa lẫn vào nhau. Rất lâu sau, Achlia nghẹn ngào nói:
“Xin lỗi, xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi! Câu nói này tôi đã
chôn sâu trong lòng suốt hơn 10 năm nay rồi, hôm nay cuối
cùng đã có cơ hội để nói với chị”. Marda nói: “Cảm ơn cậu đã
có thể bước ra. Cúi xin Thượng Đế phù hộ, tủy xương của cậu
đã cứu sống con gái tôi!” Ngày 19/2, bệnh viện xét nghiêm
xương tủy đối với Achlia, may mắn thay nó hoàn toàn thích hợp
với Monica! Bác sĩ xúc động nói: “Đây thật sự là kì tích!” Ngày
22/2/2003, thời khắc mà mọi người chờ đợi từ lâu cuối cùng đã
đến, xương tủy của Achlia được cấy ghép vào trong thân thể của
Monica. Một tuần sau đó, Monica khỏe mạnh xuất viện. Vợ
chồng Marda đã hoàn toàn tha thứ cho Achlia, mời anh và bác sĩ
Andrew đến nhà họ làm khách. Nhưng ngày hôm đó Achlia lại
không đến, anh nhờ bác sĩ Andrew mang đến một lá thư. Trong
thư anh vô cùng day dứt nói rằng:
“Tôi không thể quấy nhiễu cuộc sống bình yên của anh chị lần
nữa. Tôi chỉ hy vọng Monica và anh chị sẽ sống hạnh phúc bên
nhau, nếu như anh chị có khó khăn gì, xin hãy nói với tôi, tôi
nhất định sẽ giúp đến cùng! Đồng thời, tôi cũng rất cảm kích
Monica, từ một ý nghĩa khác mà nói, là con bé đã cho tôi một cơ
hội để chuộc tội, là con bé đã cho tôi có được những khoảnh
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khắc vui vẻ của nửa cuộc đời còn lại. Đây chính là món quá mà
con bé đã tặng cho tôi!”
Đây quả thật là một câu chuyện xung đột tâm can, xúc động
lòng người.
Có lẽ bạn cũng đã từng làm sai, hoặc đi lầm đường, nhưng chỉ
cần có lòng sửa lỗi thì bạn có thể “bình thản mà đối mặt với
tương lai”!
Tiểu Thiện, dịch từ cmoney

40- NƯỚC NGỌT ĐỔ, TÀI XẾ RƠI NƯỚC
MẮT VỚI HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI
DÂN
Một chiếc xe tải chở đầy nước ngọt đang lưu thông trên đường
thì bị bung thành, khiến nhiều thùng hàng rơi xuống đường.
Vào khoảng 15h30 ngày 28/10, chiếc xe tải đang lưu thông đến
khu vực vòng xoay phía Nam TP Phan Thiết (thuộc thôn Tiến
Hưng, xã Tiến Lợi) thì bất ngờ bị bung thành, khiến hàng trăm
thùng nước ngọt rơi xuống đường.
Nhìn thấy sự việc, nhiều người dân quanh khu vực đã chạy ra
thu gom hàng giúp tài xế khiến anh này rất cảm động. Tại hiện
trường, tài xế xe tải chia sẻ, ban đầu khi thấy mọi người ùa ra
anh tưởng bị “hôi của” nên rất lo lắng. Tuy nhiên, sau khi mọi
người thu dọn rồi giao lại tất cả không sót một lon nào, anh
mừng rơi nước mắt.
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Người dân giúp tài xế thu gom lại nước ngọt. Ảnh: FB
Để tỏ lòng biết ơn, tài xế và phụ xe đã có ý định biếu cho mọi
người một số thùng nước ngọt uống giải khát, tuy nhiên không
ai nhận. Khi những hình ảnh này được chia sẻ lên mạng xã hội
đã nhận được rất nhiều bình luận hưởng ứng, bày tỏ sự ủng hộ
cũng như cảm kích hành động của những người dân đi đường.
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“Đây được coi là hành động đẹp, ấp ám tình người và cần được
phát huy. Tránh những trường hợp vì một chút lòng tham mà
đánh mất những phẩm chất cao đẹp của con người Việt Nam”,
một cư dân mạng chia sẻ.
Theo SKCĐ /doisongphapluat

41- CƠN MƯA GIŨ BỤI
Nhìn kìa! Cơn mưa như giận dữ cả loài người hay sao mà
nước cứ mấp mé muốn tràn cả vào nhà! Các cửa sổ hé ra để mọi
người nhận ra mấy lỗ thoát nước trên nắp cống đã bị cát đá chặn
mất. Biết vậy, nhưng chẳng ai muốn làm “đầy tớ” cho người
khác! Họ biết thế nào cũng có ai đó khùng khùng ra xoi ngay ấy
mà! Quả như thế thật! Như mọi khi, chị Ba Ve Chai khố rách áo
ôm cuối xóm lại đội mưa hý hoáy trên cái nắp cống ấy. Giòng
nước lại vui vẻ tuôn xuống nơi nó phải đến…
Nhưng chị chưa vội về, vì chị biết thế nào bịch rác của nhà
ông luật sư Bằng, đám lá cây của nhà bà Long giám đốc cũng
trôi đến tranh chỗ, khi bọn đá dăm đã được chị hốt sạch. Chị
không nỡ để chúng tuôn xuống cống, vì chị biết chẳng chóng thì
chầy, cống sẽ vì thế mà ngập lên những rác là rác, những đá là
đá…
Mãi đến khi, giòng nước chảy vào lòng cống đã trong veo
như giọt sương trên lá, chị mới trở về, và các rèm cửa sổ mới
thật sự không còn ai lén vén nhìn ra nữa.
Nhưng nào đã xong. Thế nào chị cũng còn phải nghe những
lời càu nhàu của chồng con chị. Dù sao thì chị cũng quen rồi!
Những tháng ngày lê la trên khắp nẻo đường để lôi về hàng
đống nào sắt, nào nhựa…, rồi lại đem ra vựa bán lại để kiếm
tiền sinh sống, đã làm cho chị quen cái nết chịu đựng. Chị chưa
hề cân gian của ai dù chỉ là một gờ ram giấy, nhưng ánh mắt của
những người bán mớ báo cũ vẫn có cái gì nghi kỵ khi nhìn thấy
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chị, đánh đồng chị với bao kẻ gian dối khác đang nhung nhúc
trên mặt đất này. Chị cũng chưa từng xin ai dù chỉ là ly nước lã
dọc đường đi, vì chị hiểu con người bây giờ đáng ngờ lắm: Ai
lại có thể tin một người nghèo như chị mà cho bước vào nhà, nói
gì đến ly nước dù có đáng gì! Chị cũng chưa từng mua chịu ai
dù chỉ là ổ bánh mì, vì chị biết, đồng tiền đang làm vua trên cõi
đất này, nên tốt hơn hết, có thì ăn, không có thì nhịn…
Thật ra, chồng chị cũng là người tử tế. Anh chỉ là một thợ
xây quèn. Anh chỉ khác đám đồng nghiệp ở chỗ, anh chưa hề
biết đàn đúm nhậu nhẹt mỗi cuối tuần. Anh cũng chưa bao giờ
dám đi trễ về sớm, hay cẩu thả trong công việc. Nhờ vậy, mà
anh luôn được tín nhiệm, nhưng cũng vì vậy, bạn bè anh không
ít lần dè bỉu:
_Ê Ba! Mày làm đàn bà được rồi…
Anh cũng điên với mấy câu xóc óc kiểu ấy, nhưng anh làm
thinh, và tự hào rằng:
_Ít ra, tao không “bệnh” như tụi mày…
Nhưng thấy vợ cứ như kẻ làm không công cho người khác,
anh thấy ức lòng. Nhà lão Bình luật sư là “chuyên gia” ném rác
từ lầu 3 xuống hẻm. Có khi bịch rác vỡ tung ra để lền khên rác
vương trên lối đi. Có những chị nhà chẳng nghèo đói gì, cũng
lấm la lấm lét ra nhặt về mấy cái chai nhựa, hay cái lon bia trống
rỗng, rồi tí tởn bán lại cho vợ anh với cặp mắt không rời khỏi
mặt cân đồng hồ. Những thứ không thể bán được thì cứ tung
tăng trên hẻm, khiến con mắt sáng như đèn pha của chị, lại phải
ra lệnh cho đôi tay chăm chỉ của chị hốt, rồi mang về căn nhà
nhỏ bé của vợ chồng anh. Ức không cơ chứ. Thì phải quát lên
với vợ thôi:
_Sao cô…rảnh thế! Cứ làm mọi cho chúng mãi à!
Chị nhe hàm răng rất trắng nhìn chồng, hơi lườm lườm một
tí:
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_Thôi đi…anh xã! Hốt đi kẻo có đinh hay miểng chai thì xe
anh xẹp lốp, con anh chảy máu chân đấy! Rồi lúc ấy không lẽ
anh ra chửi đổng ngoài đường à!
Chỉ vì hàm răng ấy mà anh Ba lấy chị, thì cũng tại cái hàm
răng ấy lại khiến anh phải im như thóc, rồi…cười!
Nhưng lần này thì chẳng đơn giản tí nào. Chị sốt liền mấy
ngày khiến anh Ba cuống cuồng. Nhìn anh loay hoay mà thương
ghê đi. Đã vậy, anh cứ càm ràm:
_Đó, cô thấy chưa! Ai đời lại đứng ngoài mưa cả buổi như
vậy để giờ phải chịu tai bay vạ gió! Cô coi, có thằng cha con mẹ
nào tới cho cô viên thuốc nào không!
Cáu là thế, nhưng anh đã mượn của chủ thầu chút tiền để
đưa chị ra bác sĩ. Nào có xa xôi gì: bác sĩ Đơn giữa hẻm ấy mà.
Mặc cho chị tiếc tiền, anh lôi chị ra bác Đơn cho bằng được. Vị
bác sĩ già không con như chính tên Đơn của ông, áp bàn tay vào
trán chị:
_À! Sốt rồi đây!
Thế là anh Ba giãi bày lý do khiến vợ mình bị cảm lạnh như
vậy. Nhìn hai con mắt trố lên của anh, nhìn cái miệng láp xáp
của anh, bác Ba phì cười:
_Có gì mà anh phải rối tinh lên thế. Ít viên thuốc là khỏi
thôi ấy mà!
_Hay bác chích cho vợ con đi!
_Chích là chuyện của lũ…xì ke, còn bác không cứ hở ra là
chích đâu nhé!
_Con có tiền mà!
_Ừ! Có tiền thì ráng mua lấy chai bia mà uống, rồi hát hò
cho vui cửa vui nhà, chứ bác không chích choác gì ráo!
Đã vậy, bác Đơn chả thèm lấy đồng bạc nào, mà còn nói:
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_Nhờ chị mà nhà tôi không bị nước tràn vào cách nay mấy
hôm, vậy mà tôi nỡ lòng lấy tiền của kẻ đã giúp đỡ mình sao.
Anh Ba lúng túng:
_Ấy, tụi con không xoi cống thì nhà con lãnh trước nhất bác
ạ! Nên thật ra, làm vậy là làm cho chính mình chứ có làm cho ai
đâu!
Chẳng thấy ông bác sĩ nói gì thêm, mà chỉ biết ông lầu bầu
gì đó với vợ ông, mà bà bác sĩ vào nhà trong ,mặt tươi như gái
mười tám đem ra cho chị Ba:
_Này, chị đem về pha nước mà uống cho mau khỏe, còn
mấy cái này bác cho mấy đứa nhỏ nhé. Đừng có mà cám ơn. Hễ
cám ơn thì đừng bao giờ ra đây nữa…
Trời! anh Ba nước mắt lưng tròng kìa! Anh cầm gói cam to
tướng mà chẳng nói gì! Không phải vì anh tuân lệnh bà Đơn
không được cám ơn, mà thật ra, sự cảm kích đã chặn ngang cổ
họng anh, rồi trào ra trên hai con mắt đo đỏ…
Anh dắt vợ ra về. Trời sập tối mà lòng anh sáng như lồng
lộng ánh mặt trời…
Tối hôm sau, vợ chồng bác Đơn vào thăm bệnh nhân của
mình trước sự ngỡ ngàng của cả gia đình họ. Vợ chồng anh Ba
cùng hai đứa con đang chuẩn bị bữa ăn đơn sơ của mình: Một tô
canh bí nóng hổi, và đĩa thịt kho trứng…
Mấy đứa nhỏ đứng lên:
_Con chào ông bà!
Anh Ba luống cuống kê thêm hai cái ghế nhựa, chị Ba-xem
ra đã khỏe- cũng luống cuống không kém, định bưng mâm cơm
đi để tiếp những người khách tử tế. Bác Đơn ngăn lại:
_Chị cứ để yên tại chỗ. Rồi nếu còn chén thì mang lên đây 2
cái cùng vài cái đĩa, để cho vợ chồng tôi ăn cơm với chứ.
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Thật là bất ngờ trước lời đề nghị hiếm có ấy. Nhưng chị Ba
như khỏi hẳn bệnh. Nụ cười của chị đẹp hơn bao giờ hết. Anh
Ba tự nhiên biến mất như một bóng ma, để rồi trở lại với mấy
lon bia và bịch đá.
Dĩ nhiên, vì có chủ ý, nên bác Đơn đã mang theo nào giò,
nào bê thui, nào…,để bữa cơm chung vui hết chỗ nói. Niềm vui
thật giản dị chính nhờ ánh mắt của con người tràn trề tình nghĩa.
Giữa họ không là bác sĩ-bệnh nhân! Không là đầu xóm-cuối
thôn! Không là trên-dưới! Mà là nhìn nhận giá trị thiêng liêng
trong nhau!
Chén trà hậu cũng không hề giảm đi tính tự nhiên như gió
đang đùa lá ngoài kia:
_Thế anh chị cho tôi biết, vì sao lại chịu khó “vác tù và
hàng tổng” vậy!
Khá là lúng túng, rồi chị Ba cũng với tay lên nóc tủ, lấy
xuống quyển sách dày, đựng trong bao da đã có chút sờn:
_Một hôm, con lượm được quyển sách này ngay trước cửa,
chắc là của ai đánh rơi. Nhưng biết của ai mà tìm trả. Rồi tò mò
đọc. Cái rồi thấy thích, hai bác ạ!
_A! Quyển Kinh Thánh đây mà!
_Dạ! Con nghĩ chắc đây là quà…Chúa cho, vì rõ ràng nhờ
nó mà con vỡ lẽ ra rất nhiều điều.
Chị khá là ngập ngừng vì đây là lần đầu tiên trên đời, chị
nói đến chữ “Chúa”
_Thế chị thấy có gì hay trong đó?
Chị xòe tay cầm lại quyển sách, rồi như cầm một báu vật,
chị nhẹ nhàng mở ra, rồi đọc:
“Ai muốn theo tôi,phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình
mà theo”. Không hiểu sao, ngày đầu tiên con lại mở đúng vào
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trang này, rồi câu này, ai đó đã kẻ đậm lên khiến con chú ý. Mà
quả thế, con thấy, khi cởi bỏ mọi ý riêng, mọi cái ngạo mạn của
mình, thì mọi sự thật là nhẹ nhàng vô cùng. Nên dù có phải nhịn
người khác một tí, con thấy chẳng còn là khó với con nữa…
Vị Bác Sĩ già trầm ngâm:
_Thật là lạ lùng, khi con không có đạo mà con thi hành lời
Chúa tốt đến như thế. Còn bác, con có tin không: bác đã quên
Chúa từ rất lâu rồi…
Mọi người giật mình vì sao ông có thể dùng ai chữ bác-con
một cách nhẹ nhàng như vậy…Ông mơ màng:
_Chính vì tin Chúa, mà hai bác mãi cầu xin, nhưng Ngài lại
không cho đứa con nào. Thế là quên Chúa luôn. Vì các con coi,
hai bác lấy nhau từ khi còn trẻ, và đều mạnh khỏe, gia đình đều
khá giả. Vậy mà không có lấy được mụn con nào. Bác hiểu là
chỉ có Chúa mới làm được việc này… Nhưng xin mãi mà không
được, nên bác chán cả Chúa…
Mắt ông, cũng như lòng anh Ba tối hôm qua bỗng sáng lên
một cách kỳ diệu:
_Hôm nay, Chúa lại đến với hai bác. Không phải như thế
đâu! Mà chính hai bác lại thấy được Chúa qua việc làm đơn sơ
của hai cháu. Chính khi ta nhìn ra rằng ta nhỏ bé, thì ta lại thấy
được Chúa Trời trong khắp mọi người. Chính hai cháu đã làm
bác thay đổi cách làm, là cứ quên mình đi, ta sẽ thấy ta thật tự
do. Ta chỉ còn bị ràng buộc mỗi một thứ thôi, là cố làm đẹp cho
đời.
Ngẫm nghĩ một lúc, ông hỏi:
_Nếu Chúa nhật này, bác mời gia đình con đi lễ, mấy đứa
con nghĩ sao…
Tám con mắt dò hỏi nhau, rồi bốn cái đầu gục gặc, thúc cho
miệng anh Ba khỏi cái ngại ngần sau cuối:
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_Vậy hai bác dắt tụi con theo nhé!
Bà vợ ông bác sĩ, như trẻ lại trong cái giọng trong veo, khi
bà đã quá lục tuần:
_Xong rồi, bác mời mấy đứa qua nhà bác, ăn mừng…
LAM TRẦN 15.09.2015

42- CÓ MỘT NƠI MANG TÊN
‘LỚP HỌC BÀ SÁU’
NGỌC THÂN Nhà của cô giáo đã nghỉ hưu Trần Thị Hằng được người dân ở
xã Trung Lập Hạ, Củ Chi, TP.HCM gọi là lớp học bà Sáu. Ở
tuổi 64, cô giáo Hằng (tức bà Sáu) vẫn miệt mài mang kiến thức
của mình làm từ thiện cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn,
nhất là các em có cha mẹ đang thụ lý án tù. Chỉ với mấy cái bàn
ọp ẹp, một cái bảng đen dựng tạm bà đã rèn người cho nhiều
học trò.
Dụ trò bằng bánh tráng
Trong căn phòng không đến 12 m2, gần 20 em chăm chú học
bài. Đứa tập viết chữ, đứa đánh vần, đứa cặm cụi làm bài tập. Bà
Sáu đang tập đánh vần cho đứa này thì đứa kia gọi: “Má Sáu ơi!
Con làm bài này có đúng không?”. Đứa học lớp 4 rối rít: “Má
Sáu, con đọc bài xong rồi”. Đứa lớp 1 réo gọi: “Chữ mẹ, chữ má
đánh vần như thế nào? Mẹ và má có giống nhau không bà sáu?”.
Bà Sáu ân cần chỉ bảo từng đứa và luôn kèm theo khuyến mãi:
“Học ngoan, lát bà Sáu thưởng quà”.
Quà của bà Sáu chỉ vài miếng ổi, vài cái bánh tráng hay mấy cái
kẹo được người ta cho để dành. Hôm nào có tiền, bà ra chợ mua
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ít đậu nấu nồi chè cho đám học trò lót dạ lúc giải lao. Hôm sẵn
tiền trong túi, thấy hàng kem đi ngang, bà đãi học trò chầu kem.
Lớp học của bà Sáu có 20 học trò, từ lớp chồi đến lớp 5. Mỗi
đứa là một hoàn cảnh. Em bị cha mẹ bỏ rơi. Đứa bị bệnh bẩm
sinh từ nhỏ, học chữ chẳng vào. Có những đứa cả cha và mẹ đều
đi tù. Biết được hoàn cảnh của các em, bà Sáu đến nhà động
viên cho bà đưa về dạy chữ nghĩa miễn phí. Học phí bà Sáu chỉ
lấy mấy trái ổi, mấy trái mướp hay ít bánh kẹo lót dạ cho học trò
trong giờ giải lao.

43- TÌNH NGHĨA CỦA ĐÔI CHIM NHẠN
Nếu có người yêu bạn thật sự, bạn nên trân trọng.
Cuộc sống càng ngày càng có nhiều thứ làm tình yêu chao đảo,
ừ đồng tiền, nó có sức mạnh rất lớn. Nhưng cuối cùng, nên trả
tình yêu về với đúng ý nghĩa của nó.
Nếu có người yêu bạn thật sự, bạn nên trân trọng. Đừng vội
buông bỏ, vì biết đâu trên đường sau này, bạn sẽ chẳng tìm
được ai đó tốt hơn. Hạnh phúc, ở ngay bên bạn.

***
Một con chim nhạn bay lượn thấp là đà ngang qua đường phố bị
một chiếc xe đụng phải. Nàng chim mái nầy bị thương nặng và
đang chờ chết.
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Chàng chim trống sà xuống mang theo thức ăn và tận tình lo
lắng.

Chàng bay đi rồi trở lại mang thêm thức ăn cho nàng, nhưng
nàng đã nằm bất động.
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Chàng cố lung lay gọi nàng …. một hành động hiếm thấy từ
loài chim nhạn.

Khi nhận ra rằng nàng đã ra đi, vĩnh viễn không bao giờ trở
lại,chàng khóc rống thảm thiết bi thương.
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Tiếng khóc vang vang của loài chim nhỏ bé, nhưng nỗi bi ai xé
lòng không kém một sinh vật nào. Đứng cạnh xác nàng, chàng
buồn thảm và tan nát cả cõi lòng … biết đến bao giờ?

Động vật thì chả có đầu óc và cũng chẳng có cảm xúc nào ....?
Hàng triệu người khắp Mỹ, Âu, Á đã không cầm được nước mắt
khi nhìn thấy những bức ảnh nầy.
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Người chụp bán những bức ảnh nầy cho một tờ báo nổi tiếng
bên Pháp. Ngay ngày hôm đó số báo được bán sạch. Người
muốn tìm xem ảnh phải lên các website.

44- CON NGỰA GIÀ
"Đừng xem mặt mà bắt hình dong" (Hc 11, 1...)
Người không xét đoán theo dáng vẻ bên ngoài, Người không "dứt
điểm" theo điều gì mà Người chỉ nghe nói" (Is 11, 1-10)
LTS

Một ông cụ già có một con ngựa cũng già mà ông dùng để cày
đám ruộng của mình.
Một ngày kia, con ngựa già bỏ chạy trốn lên đồi.
Thấy tội nghiệp, những người hàng xóm đến chia buồn. Ông cụ
trả lời: "Nào ai biết được đó là may mắn hay xui xẻo?"
Một tuần sau, con ngựa trở về và dẫn theo cả một bầy ngựa
rừng. Những người hàng xóm lại đến chúc mừng vì ông cụ gặp
may. Nhưng ông cụ cũng trả lời: "Nào ai biết được đó là may
mắn hay xui xẻo?"
Rồi khi thằng con trai ông muốn thuần hóa con ngựa hoang, bị
nó hất cho té gãy giò. Tất cả mọi người đều tin là một "đại xui"
đến cho ông cụ. Nhưng ông cụ lại trả lời: "Nào ai biết được đó
là may mắn hay xui xẻo?"
Vài tuần sau đó, quân đội về làng bắt tất cả những thanh niên
mạnh khỏe đi lính. Khi họ thấy thằng con ông cụ bị gãy chân
như vậy nên tha không bắt đi nghĩa vụ nữa.
Đó có phải là điều may mắn? hay điều xui xẻo? Nào ai có thể
nói được điều đó?
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Tất cả mọi sự khi thấy thoáng qua có thể là một sự chẳng may,
nhưng thực sự có thể là một điều tốt đang ẩn nấp đàng sau nó
một cách kín đáo.
Và tất cả điều gì bề ngoài thoạt nhìn dường như là một điều tốt,
có thể thực sự là một điều xấu.
Nào ai biết được?
Chỉ có 2 ngày trong tuần mà mình không phải lo lắng, 2 ngày
mình không nắm bắt mà cũng đừng sợ.
Ngày thứ nhất, đó là ngày hôm qua, với những lỗi lầm mình đã
vấp phạm, những bước chân lạc lối, những hối tiếc và những
đau khổ.
Ngày hôm qua đã qua rồi, nó mãi mãi ra ngoài tầm kiểm soát
của chúng ta, mãi mãi. Tất cả tiền bạc trên thế gian nầy không
thể kéo lại cái ngày hôm qua. Không thể nào lấy lại được một
hành động hay xóa đi một lời nói.
Ngày hôm qua đã qua.
Còn ngày thứ 2 cũng không được làm chúng ta lo ngại, đó là
ngày mai;
với những kẻ thù của nó, những gánh nặng của nó, những hứa
hẹn hy vọng của nó và với một chút ít kiểm tra của nó.
Ngày mai, mặt trời sẽ mọc lên với tất cả sự huy hoàng sáng chói
của nó hay sẽ bị che khuất sau một đám mây.
Nhưng hãy chắc chắn điều nầy, chúng ta hãy chắc chắn rằng nó
sẽ mọc lên.
Và trước khi nó mọc lên, không có gì làm cả, vì ngày chưa đến.
Và chỉ còn lại ngày hôm nay thôi.
Mỗi người trong chúng ta có thể sẽ đối diện với những trận
chiến của một ngày.
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Chỉ có một điều làm chúng ta không thể tiến bước được nếu
chúng ta thêm vào những gánh nặng của ngày hôm qua và
những gánh nặng của ngày mai.
Không phải là những kinh nghiệm của ngày hôm nay làm chúng
ta điên đầu.
Nhưng chính là những cắn rứt của ngày hôm qua cộng thêm
những lo sợ của ngày mai làm chúng ta chùn bước.
Vậy thì chỉ nên sống một ngày mà thôi.
Nhật Nhật Tân, fsc, chuyển ngữ

45- ĐÃI BÔI: MỘT CÂU CHUYỆN NGẮN
RẤT HAY ...
Khi được khen thì quý vị lập tức thích liền đúng không? Hãy
dùng lý tri’ mà phân tích xem tại sao quý vị thích?
Tôi sẽ kể cho quý vị một câu chuyện.
Có một chú tiểu rất thông minh đến gặp một vị Lạt ma và nói
rằng: “Trời ơi Ngài nổi tiếng lắm, đi đâu con cũng nghe danh
ngài”.
Được khen vị Lạt ma liền hướng vô bên trong và kêu: “Này thị
giả, hãy mang kẹo ra cho chú tiểu”.
Chú tiểu nói tiếp: “Ngài làm như vậy, sao mà giống như Phật
dạy quá!”.
Vị Lạt ma lại gọi: “ Thị giả,mang thức ăn ngon ra cho chú
tiểu”.
Chú tiểu khôn ngoan đó lại nói tiếp: “ Chính Ngài là Đức Phật
taị thế”.
Vị Lạt ma lại gọi vào trong: “Hãy mang thêm 3 đồng tiền vàng
cho chú".
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Chú tiểu nghĩ rằng như vậy là đủ rồi và đứng chờ nhận
quà.
Chờ mãi mà không thấy ai ra,chú hỏi vị Lạt ma sao thị giả của
Ngài chưa đem kẹo, thức ăn và vàng ra.
Vị Lạt ma nói, “Tại sao ta phải cho con kẹo, thức ăn, vàng thật
chớ? Con chỉ cho ta những lời nói trống rỗng. Ta cũng cho lại
con những lời nói trống rỗng”.
Nếu có ai khen lập tức quý vị cảm thấy vui sướng. Quý vị hay
thường bị gạt gẫm bởi những lời nói vô nghĩa. Những lời nói đó
đôi khi lừa gạt quý vị. Cũng thế,khi có ai chê bai quý vị sẽ
không thích dù đó là lời thành thực để giúp quý vị điều chỉnh
mình.
Khi tôi sắp rời thành phố naỳ, có một Phật tử đã làm thơ tặng
tôi. Trong bài thơ đó cô ta nói: “Nụ cười của Ngài làm tan hết
phiền não của con.”
Tôi thấy thật buồn cười cho chính bản thân. Chính tôi tu hành
mười mấy năm mà chưa tan hết phiền não của mình thì làm sao
nụ cười của tôi có thể làm tan đi phiền não của người khác!
Cho nên người tu khi được người khen cũng không lấy đó làm
vui, và khi bị người chê cũng không lấy đó làm buồn.
Do liễu tri được chư pháp như huyễn,
Nguyện cho con thoát khỏi tham chấp và ràng buộc.

46- ĐÓN CHÚA ĐẾN THĂM
Một nhà đạo sĩ Ấn độ rất sốt sắng. Mỗi ngày khi thức dậy, sau
khi làm các "thủ tục" cần thiết, ông đến Đền thờ mang theo một
giỏ đầy của lễ tham dự kinh sáng. Mỗi ngày 3 lần như thế, sáng,
trưa và chiều. Với tất cả tâm tình sốt sắng, ông cầu nguyện cùng
Thiếu Chúa rằng: "Lạy Chúa, con đến thăm Chúa tại nhà Ngài,
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không thiếu một ngày. Sáng và chiều, con dâng của lễ lên cho
Chúa và hỏi Ngài: "Ngài không thể đến nhà thăm con được
sao?". Rất hài lòng về lời cầu xin của nhà đạo sĩ, Thiên Chúa trả
lời: "Yên tâm, ngày mai, Ta sẽ đến nhà thăm con".
Quá sức vui mừng, ông về sửa soạn, rửa nhà, vẽ hoa trang trí.
Sáng sớm hôm sau, ông giăng dây hoa trước cửa nhà. Trong
phòng tiếp tân, ông để những mâm trái cây, bánh ngọt, bông hoa
đầy nhà. Mọi sự đều sẵn sàng để đón tiếp Chúa. Ông đứng ngồi
không yên chờ đợi.
Giờ kinh ban mai đã đến. Một đứa trẻ đi ngang qua nhìn qua cửa
sổ đang mở, thấy cả một mâm bánh ngọt. Nó đến gần và nói:
"Nội ơi, nội có nhiều bánh quá, nội cho con một cái được
không?" Tức giận vì sự táo bạo của thằng bé, ông mắng nó mà
rằng: "Đồ ranh con, đi cho khuất mắt ta, sao ngươi dám xin bánh
ta dành cho Chúa, hử?" Thằng bé hoảng sợ, chạy mất tiêu.
Chuông ở Đền thờ vang lên. Buổi kinh sáng chấm dứt nhưng
vẫn chưa thấy Chúa đến thăm. Ông nghĩ: "Chắc Chúa sẽ đến sau
kinh trưa, mình hãy đợi" và ông ngồi xuống băng ghế trước nhà,
dáng mệt mỏi. Lúc đó, một người ăn xin đi qua ghé xin ông giúp
đỡ. Ông đuổi thẳng cẳng. Sau đó, ông lấy nước rửa cẩn thận
thềm nhà, nơi mà người ăn xin vừa bước lên làm dơ. Rồi buổi
trưa qua đi... Thiên Chúa vẫn luôn luôn thất hẹn. Chiều đến. Rất
buồn, ông luôn luôn chờ đợi cuộc viếng thăm của Chúa như đã
hứa. Một khách lở đường đến ngay lúc giờ kinh và nói: "Bác ơi,
cho cháu tạm ngồi nơi băng ghế và ngủ qua đêm nghe bác...".
Ông đạo sĩ trả lời thẳng thừng: "Không đời nào!Cái băng nầy
dành cho Chúa đấy"!
Đêm xuống. Nhà đạo sĩ buồn rầu nghĩ bụng. Thiên Chúa không
giữ lời hứa gì cả!
Sáng sớm hôm sau, ông trở lại đền thờ để cầu nguyện, lại dâng
của lễ lên Thiên Chúa và nói với Chúa mà nước mắt chảy ròng:
"Lạy Chúa, Ngài không đến nhà con như Ngài đã hứa! Tại sao
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vậy?" Một tiếng nói vang lên cùng ông: "Ta đến nhà con 3 lần,
nhưng mỗi lần như thế, con đã đuổi Ta đi".
Nhật Nhật Tân, fsc, chuyển ngữ.

47- CƠ HỘI TRONG TẦM TAY
Bước chân ra các nước tiên tiến, dù khi còn rất trẻ hoặc đã
trưởng thành, mỗi người VN đều ý thức rằng đi là để mở mang,
vun đắp cho mình và cho đời.
Trở về nước hay làm việc ở nơi khác, mỗi một cá nhân đều nhận
thấy đã trưởng thành rất nhiều từ những trải nghiệm. Những
thay đổi dù nhỏ hay lớn, những góp sức dù ít hay nhiều từ
nguồn lực này đã từng bước giúp VN mỗi ngày được biết đến
nhiều hơn trên thế giới.
Câu chuyện cuối năm với Thanh Niên từ những người đã hoặc
đang trải qua những năm tháng du học, ở từng lĩnh vực, trong
từng cương vị khác nhau cho thấy những điều họ học được, khi
trở về, đều có một ý nghĩa nhất định nào đó. Và trên hết, qua trải
nghiệm thực tế, họ có những đóng góp để VN không chỉ là
nguồn cội để mọi người quay về mà thật sự là nơi hội tụ của
người tâm huyết, tài năng.
Học cách hy sinh cái nhỏ vì cái lớn
Trần Đăng Khoa, tốt nghiệp ĐH Quốc gia Singapore, là một
diễn giả quen thuộc với nhiều người.
Anh tâm sự: “Là một người Việt đầy lòng tự hào dân tộc, tôi
khao khát tạo nên sự khác biệt cho con người và đất nước VN.
Từ Singapore, tôi bắt đầu từ những việc nhỏ nhất tôi có thể làm.
Bạn cũng thế! vừa là một dự án kinh doanh, vừa là một hành
động nhỏ của tôi, với mong muốn làm điều gì đó ý nghĩa cho đất
nước”.
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Theo anh Đăng Khoa, một du học sinh muốn quay về VN cần
phải học cách bỏ đi cái "tôi là du học sinh" của mình. Bởi vì ở
VN, bạn sẽ làm việc với rất nhiều người được đào tạo trong
nước. Ở đâu cũng có người giỏi và người chưa giỏi, du học sinh
chưa chắc đã giỏi. Khi chúng ta biết khiêm nhường học hỏi lẫn
nhau, chúng ta sẽ học được rất nhiều điều. Ngoài ra học cách hy
sinh cái nhỏ vì cái lớn. Nếu bạn thật sự yêu đất nước mình và
mong muốn phát triển ở VN, bạn phải dám chấp nhận coi đồng
lương nhiều nghìn đô mỗi tháng ở nước ngoài là cái nhỏ, và coi
cơ hội ở VN là cái lớn.
Học được nhiều điều ngoài sách vở
Châu Thanh Vũ , cựu học sinh Trường phổ thông năng khiếu
(ĐH Quốc gia TP.HCM), được 7 trường ĐH của Mỹ, một của
Đức và một của Canada cấp học bổng. Hiện Vũ đang học tại ĐH
Princeton (Mỹ).
Theo Vũ, ở ĐH Princeton tạo rất nhiều thuận lợi cho sinh viên
trong học tập và nghiên cứu. “Chẳng hạn như, em đã tham gia
một chuyến đi của trường đến bang Florida để hiểu rõ hơn về
hậu quả của bong bóng bất động sản. Một lần khác, để học về
nền kinh tế của Nhật, chúng em đã được tạo điều kiện để sống ở
Tokyo trong gần 2 tháng, đồng thời đi đến các vùng khác của
nước Nhật để tìm hiểu về cuộc sống của các nạn nhân trong
thảm họa sóng thần. Ngoài ra, trường còn cho rất nhiều học
bổng để học sinh có thể thực tập trong hè hoặc nghiên cứu một
đề tài mình thích”, Vũ cho biết. Điều ấn tượng nhất của Vũ khi
du học là học sinh phải tham gia nhiều hoạt động xã hội. “Em
nghĩ những hoạt động này không những mang tính chất giải trí
mà còn đào tạo con người hoàn thiện hơn, dạy cho chúng em
các kỹ năng sống cần thiết ngoài sách vở”, Vũ cho biết.
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Khuyến khích tư duy, sáng tạo
Từng có 3 năm du học tại Trường ĐH Nottingham (Anh), thạc
sĩ Lê Huy Bình (ảnh) đang là trợ lý nghiên cứu và giảng dạy của
Trường ĐH Việt Đức.
Theo thạc sĩ Lê Huy Bình, cái khác biệt trường ĐH nước ngoài
so với trong nước là phương pháp giảng dạy của họ hạn chế tối
đa việc học thuộc lòng và khuyến khích người học tự tìm hiểu,
tư duy những điều mới lạ.
Thạc sĩ Bình chia sẻ, trong quá trình học có một giáo sư đã nói
rằng không cần phải học thuộc lòng và nhớ hết những công thức
bởi vì con người không thể nhớ bằng máy tính được. Mình chỉ
cần tư duy thôi còn những gì không biết thì tìm hiểu. Quan trọng
là khi gặp vấn đề cần giải quyết thì phải biết tìm gì và tìm hiểu ở
đâu.
Vì thế, khi trở về VN, trong quá trình hướng dẫn sinh viên, thạc
sĩ Bình luôn khuyến khích sinh viên chú trọng về phương pháp.
Theo Bình, khi tiếp cận với một vấn đề nào đó, quan trọng là
biết cách tư duy logic, tìm được hướng đi. Sau đó, dùng nhiều
phương pháp khác nhau để giải.
Hãy có một giấc mơ
Ông Giản Tư Trung , Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển
giáo dục (IRED) là một người tâm huyết với giáo dục. Ông cho
rằng muốn kiến tạo quốc gia thì cần có nhiều chuyên gia ở tầm
quốc tế trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Và một
trong những cách nhanh nhất để có nhiều chuyên gia ở tầm quốc
tế như thế chính là con đường “Tây du”.
Ông Trung đặt vấn đề: Tại sao nước Mỹ có thể thu hút nhân tài
khắp thế giới đổ về? Bởi ngay từ ngày lập quốc, người Mỹ đã có
một giấc mơ, đó là phải biến nước Mỹ thành một nơi mà ở đó
bất cứ ai cũng có thể thành công nếu có tài năng và lao động cật
lực. Vì vậy, những người thành công ở Mỹ nếu không thành
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công ở nước nào khác thì nước đó phải xem lại. Không hẳn là
lỗi của họ mà là lỗi của nhà quản lý, “lỗi hệ thống”. Nên xem lại
vấn đề quản trị quốc gia như thế nào mà người tài năng không
về mà phải ở lại nước họ du học.
Điều khác biệt là dám nghĩ dám làm
Anh Trần Hữu Tài cùng các nhân viên:
Sau 5 năm du học ở Mỹ ngành tài chính - marketing, anh Trần
Hữu Tài đã về nước và làm việc trong một ngân hàng lớn. Anh
từng giữ chức phó giám đốc phòng định chế tài chính, trợ lý phó
tổng giám đốc của ngân hàng này.
Anh Tài cho hay trong thời gian đó, anh vẫn luôn ấp ủ dự định
mở công ty riêng. Đang phân vân tìm lối đi thì vợ Tài sinh con
đầu lòng. “Chúng tôi nhận ra mình hết sức lúng túng vì không
có kỹ năng, kinh nghiệm chăm sóc con. Điều đó rất dễ ảnh
hưởng đến sự phát triển lâu dài của bé. Mặt khác, vợ tôi còn đối
diện với vấn đề tăng cân, sức khỏe cũng như vóc dáng đều sa sút
toàn diện”, anh Tài chia sẻ. Chính những trăn trở trên đã làm
nền tảng cho Công ty Care With Love thành hình, nhằm cung
cấp dịch vụ chăm sóc bé sơ sinh, bà bầu trước và sau khi sinh tại
nhà.
“Đâu là điều khác biệt của anh - một du học sinh khi xây dựng
thương hiệu?”, chúng tôi thắc mắc. Anh Tài nhìn nhận: “Đó
chính là việc dám nghĩ dám làm”.
Khác với mong đợi nhưng có nhiều cơ hội
Phạm Anh Khoa từng du học sinh Mỹ, hiện là Giám đốc điều
hành Học viện Yola, cho rằng du học sinh một khi đã quyết tâm
về nước để bắt đầu sự nghiệp thì phải xác định thực tế ở VN sẽ
khác với những gì bạn mong đợi nhưng VN luôn có rất nhiều cơ
hội.
Theo Anh Khoa, hiện nay có hàng trăm tổ chức du học sinh VN
lớn nhỏ trên thế giới nên rất cần một mạng lưới phi lợi nhuận
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kết nối, hợp lực các tập thể này với nhau. Còn trong nước, nên
thành lập một ban chỉ đạo liên ngành hoặc ủy ban hỗn hợp liên
ngành, để tạo ra các chính sách, hành động triển khai sứ mệnh
xây dựng và kết nối các nguồn lực du học sinh một cách đồng
bộ.
Làm việc tốt nhất là một cách cống hiến
Chị Đỗ Thị Thúy Hằng (ảnh), Tổng giám đốc Công ty
iVIVU.com, du học và làm việc ở Mỹ suốt 9 năm, chia sẻ với
phóng viên Thanh Niên rằng kinh nghiệm chị học được nhiều
nhất trong quãng thời gian sống ở Mỹ chính là tính kiên trì, cởi
mở, không ngại làm các việc dù là nhỏ nhất.
Tự nhận bản thân vốn “ham chơi”, thích xem phim, giải trí, nên
khi mới quay về VN, chị hăng hái làm trong lĩnh vực giải trí.
Nhưng sau một giai đoạn “say nắng”, thấy tình hình không khả
quan, chị đã chuyển sang lĩnh vực thương mại điện tử gắn với
thương hiệu iVIVU.com. Chị chia sẻ: “Là một người thích du
lịch, mình có nhiều hy vọng xây dựng iVIVU.com thành trang
đặt phòng khách sạn tin tưởng cho người Việt, đem lại dịch vụ
tư vấn và chăm sóc khách hàng tốt nhất. Từ đó, tạo lợi thế cạnh
tranh với những đối thủ lớn nước ngoài”. Theo chị Hằng, các du
học sinh có thể cống hiến rất nhiều cho đất nước, bằng cách làm
việc tốt nhất dù ở bất cứ đâu.
Không được dễ dãi trong nghiên cứu
Hiện là giảng viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, tiến
sĩ Nguyễn Bá Hải cho biết: “Thời gian học cao học rồi nghiên
cứu sinh tại Hàn Quốc đã cho tôi rất nhiều vốn sống quý”.
Anh kể: “Điều thay đổi ở tôi trước hết là sự kiên nhẫn. Trong
khoảng thời gian hơn 4 năm kể từ khi về nước, sản phẩm thiết bị
dẫn đường cho người khiếm thị của tôi đã được cập nhật 8 phiên
bản khác nhau. Dù vậy, tôi vẫn xem như quá trình này mới bắt
đầu và luôn muốn tìm tòi để tiếp tục cải tiến mà không cảm thấy
chán nản. Tôi đã tự rút ra rằng, điểm dừng trong hoạt động sáng
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tạo là vô tận. Bản thân tôi còn trưởng thành hơn nhiều về thói
quen sống có kỷ luật. Khi trở về VN, tôi cũng truyền đúng
những điều mình học được. Tôi nghĩ rằng, sự dễ dãi trên giảng
đường và đặc biệt trong nghiên cứu sẽ không thể tạo ra những
kết quả tốt nhất”.
Kết nối và hỗ trợ du học sinh
Anh Nguyễn Việt Quế Sơn, Phó chủ tịch Hội Du học sinh
TP.HCM, chia sẻ những kế hoạch kết nối du học sinh giúp họ
không bỡ ngỡ khi quay về nước làm việc.
Theo anh Sơn, có những bạn khi đi du học chỉ chăm chú vào
việc học. Điều này dẫn đến thực trạng có kiến thức nhưng trơ
trọi, không có mối quan hệ với ai, rất khó khăn khi trở lại cộng
đồng. Cũng có những bạn đi du học lâu quá, thậm chí gần 10
năm mới trở về nên cũng khó nắm bắt tình hình trong nước.
Chính vì vậy, kế hoạch của Hội Du học sinh TP.HCM sắp tới là
sẽ mở rộng, kết nối nhiều hơn với các hội, đội nhóm du học sinh
VN ở các nước. Sự kết nối này nhằm hỗ trợ du học sinh, nhất là
những bạn mới ra nước ngoài thêm phần tự tin và phát triển
những mối quan hệ hữu ích.
Cần tầm nhìn xa
Tiến sĩ Vũ Thị Phương Anh , Phó giám đốc Trung tâm bồi
dưỡng và hỗ trợ chất lượng, Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ ngoài
công lập, từng được biết đến như một trong những chuyên gia
có kinh nghiệm về công tác kiểm định, đo lường, đánh giá giáo
dục.
Tiến sĩ Phương Anh cho biết để sử dụng được nguồn chất xám
của du học sinh, nhà nước nên có những kế hoạch vĩ mô và tầm
nhìn xa vài chục năm. Chẳng hạn, hiện nay liệu chúng ta nên
đầu tư vào ngành nông nghiệp chất lượng cao, công nghệ cao
nhưng chẳng mấy ai chọn ngành này vì các chính sách cho nông
nghiệp, nông dân, và sử dụng người sau khi đi học về vẫn còn
quá thiếu và kém hiệu quả. Muốn có nhân tài, muốn tạo ra sự
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thay đổi thì không chỉ cho người du học là xong, mà còn phải
nghĩ đến làm sao thu hút họ về thì mới có thể tạo ra sự thay đổi
lớn thông qua việc cử người đi học. “Còn như hiện nay, tôi nghĩ
vẫn thấy tiêng tiếc: đi học rất nhiều, người giỏi không thiếu,
nhưng chưa thấy làm được gì thực sự lớn”, tiến sĩ Phương Anh
nhận định.
Cách học hoàn toàn khác
Trang Đỗ (ảnh), nghiên cứu sinh cao học ngoại giao và chính trị
tại Trường ĐH Queen Mary (London, Anh) đang rất nổi tiếng
trên mạng qua bộ ảnh “Follow me - Cùng em đi khắp thế gian”.
Theo Trang, du học chỉ là trải nghiệm một cuộc sống mới, vì
không chắc học ở nước ngoài sẽ giỏi về kiến thức hơn học ở
VN. Nhưng nó giống như một chuyến phiêu lưu đầu đời khó
quên để trải nghiệm những nền văn hóa mới, gặp gỡ những
người mới, thử xem mình trong một xã hội hoàn toàn khác biệt
sẽ như thế nào… Đi du học cũng đồng nghĩa với tự lập. Đi du
học cũng biết được cách học hoàn toàn khác với những gì đã
được học ngày trước ở VN.
Có nhiều cách để ra biển lớn
Hiện là Tổng giám đốc Công ty xây dựng Bachy Soletanche
(Pháp), tiến sĩ Lê Nguyễn Minh Quang nhớ lại: Khi đề tài
nghiên cứu về công nghệ chôn lấp chất thải nguy hại trong lòng
đất lấy bằng phát minh của Pháp, tôi nhận được lời đề nghị ở lại
Pháp để tiếp tục phát triển đề tài hoặc có thể sang Hồng Kông
làm việc. Tuy nhiên với suy nghĩ, nếu ở lại, đề tài của mình chỉ
phục vụ người Pháp nhưng nếu làm một công trình nào đó tại
VN thì chắc chắn sẽ có ý nghĩa nhiều hơn. Vì vậy mà tôi quyết
định trở về dù gặp nhiều khó khăn với quyết tâm “có nhiều cách
để ra biển lớn”.
Sau khi làm xong luận án tiến sĩ chuyên ngành xây dựng, anh
Quang trở về VN vào năm 1996. Anh Quang tâm sự: “Đa số du
học sinh khi về nước đều mang hoài bão, mong muốn đóng góp.
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Thật lòng mà nói nếu chỉ mong tìm được đồng lương cao, cuộc
sống tiện nghi thì chắc chắn ở lại nước ngoài là tốt hơn”. Theo
anh Quang, muốn thu hút người giỏi thì phải có chế độ đãi ngộ
xứng đáng, nghĩa là dành cho họ cơ hội được phát huy hết khả
năng, giao trọng trách, quyền hạn thực sự để họ làm việc.
Thanh Niên

48- CHUỘT CẮN KHỐ RÁCH
Một đệ tử quyết tâm cầu đạo, xin học với một đạo sư. Sau thời
gian học hành chăm chỉ, một hôm sư phụ có việc phải đi xa một
thời gia nên dặn học trò ở lại chăm lo tu hành.
Học trò nghe theo lời thầy, thiền định sớm hôm không hề bê trễ,
Vì nếp sống tu hành thanh bần, tu sĩ chỉ có độc mỗi một miếng
khố che thân. Nhưng chiếc khố cứ bị chuột cắn rách hoài nên tu
sĩ cứ lâu lâu lại phải đi xin một mảnh vải che thân khác.
Dân làng thấy vậy, bèn biếu tu sĩ một con mèo để trừ lũ chuột.
Tu sĩ đem con mèo về nuôi, từ đó chuột không dám lộng hành
nữa, nhưng tu sĩ lại phải lo thêm một phần ăn.
Ngoài thực phẩm chay tịnh, tu sĩ phải xin sữa để nuôi con mèo.
Một tín đồ thấy vậy bèn tình nguyện dâng cúng tu sĩ một con bò
cái để có sữa nuôi mèo. Tu sĩ vui vẻ nhận con bò nhưng nuôi
được mèo lại không có rơm cho bò ăn. Do đó, ngoài thức ăn
khất thực, tu sĩ lại phải đi xin rơm về nuôi bò.
Dân làng thấy vậy bèn biếu tu sĩ một mảnh đất và dụng cụ canh
nông để tu sĩ trồng trọt, nuôi bò. Tu sĩ ra công cầy cấy nên rau
rổ thật nhiều, bò ăn không hết, phải mang bán ngoài chợ.
Miếng đất thật mầu mỡ sinh hoa lợi quá nhiều, tu sĩ làm không
xuể, phải gọi người đến làng giúp. Lạ thay, miếng đất cứ thế
sinh sôi nẩy nở, trồng gì cũng tươi tốt và chả mấy chốc trở nên
một đồn điền trù phú.
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Tu sĩ có nhiều hoa lợi bèn xây một đền thờ to lớn, đẹp đẽ, thuê
th khắc tượng, đúc chuông thật vĩ đại, nhưng thời gian tu hành
không còn là bao vì tu sĩ phải lo trông nom đồn điền, lo sổ sách
giao dịch buôn bán, kiểm soát nhân công trồng tỉa, rồi có tiền
bạc phải lo đầu tư sợ mất, bỏ vốn mua thêm đất đai, khai khẩn
thêm nữa.
Một hôm, sư phụ trở về không trông thấy túp lều đơn sơ nữa mà
thay vào đó một ngôi đền tráng lệ, nô nức khách hành hương,
trong đền ồn ào những tín đồ vừa cúng bái vừa buôn bán.
Trông thấy sư phụ, tu sĩ mừng rỡ chạy ra chào. Sư phụ ôn tồn
hỏi tại sao lại có sự thay đổi như thế. Tu sĩ trả lời, ’thưa thầy,
thật tâm con muốn tu hành nhưng tại lũ chuột cứ cắn rách áo
hoài. Để bảo vệ cái áo con nuôi mèo. Để có sữa cho mèo ăn, con
phải nuôi bò, và để có rau nuôi bò, con phải canh tác. Rồi thì
trúng mùa liên tiếp, sức con làm
không xuể nên phải gọi thêm người làm giúp, rồi thì buôn bán
thành công, tiền bạc nhiều thêm, con phải đích thân trông nom
mọi việc. Sau đó con cho xây cất đền thờ to tát, đúc tượng thật
vĩ đại, con còn mướn người lo việc cúng tế, nhang đèn cẩn
thận’.
Sư phụ thở dài, ’xây cất đền thờ thật to chỉ là trói buộc, nào phải
giải thoát. Tụ tập tín đồ cho đông, ồn ào phức tạp, chỉ gây trở
ngại cho việc thanh tu. Chỉ vì một cái khố rách mà con đã đi thật
xa, xa hẳn con đường mà ta đã chỉ dạy nhằm việc giải thoát.
Con chỉ lầm lẫn một chút mà đã đi lệch lúc nào không hay, trói
buộc vào các thứ nghịch duyên đó rồi làm sao có thể tu hành
giải thoát thoát được ?’.

Chỉ vì một sự việc rất nhỏ mà đôi khi nó sẽ dấn đến những sự
việc lớn bất ngờ mà chính bản thân ta cũng không ngờ tới. Bài
học cuộc sống cho chúng ta là hãy biết dừng lại và cảm nhận,
cảm nhận mục tiêu ban đầu và quãng đường ta đang đi, cảm
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nhận kết quả mà ta đã đạt…vấn đề là biết hay chưa biết, vậy
thôi. Nếu kiếp này chưa biết thì có thể kiếp sau.

49- - NGHỊ LỰC PHI THƯỜNG CỦA CÔ
GÁI BÉ NHỎ CỤT CẢ HAI TAY

Đầu bếp cụt cả hai tay, Maricel ApatanApatan (Nguồn:
Facebook)
Đây là câu chuyện có thật về một phụ nữ trẻ, người đã trải qua
những thời khắc khủng khiếp nhất trong cuộc đời. Khi bạn đọc
câu chuyện này, bạn sẽ nhận ra rằng những trải nghiệm của
bạn có khi không là gì cả so với những gì mà cô gái trẻ này đã
trải qua.
Vào ngày 25/9/2000, Maricel Apatan là một cô bé 11 tuổi sống
tại một ngôi làng ở thành phố cảng Zamboanga, Philippines.
Vào ngày đó, cô gái nhỏ đã đi lấy nước cùng với người chú của
mình.
Trên đường đi, họ gặp bốn người đàn ông. Những người này
mang theo nhiều con dao dài. Họ bắt chú cô úp mặt xuống đất,
sau đó cứa cổ và giết chú ấy.
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Maricel cực kỳ sốc trước cảnh tượng tàn khốc này, đặc biệt khi
những người đàn ông này là láng giềng gần nhà cô. Cô đã cố
chạy thoát khỏi những tên sát nhân, nhưng chúng vẫn chạy theo
đuổi bắt cô.
Trong lúc hoảng sợ, cô đã kêu khóc và van xin họ“Kuya, ‘wag
po, ‘wag n’yo akong tagain! Maawa po kayo sa akin!” (“Đừng
giết cháu! Xin hãy rủ lòng thương xót cháu!”)
Thế nhưng những kẻ máu lạnh này chẳng mảy may bận tâm đến
cô. Một tên trong bọn đã dùng con dao dài chém vào cổ cô.
Maricel ngã xuống đất và bất tỉnh ngay lập tức.
Khi cô tỉnh dậy, cô thấy khắp nơi toàn là máu. Cô cũng thấy bàn
chân của những kẻ sát nhân đang rảo xung quanh cô, nhưng cô
giả vờ là mình đã chết.
Khi chúng bỏ đi, Maricel cố hết sức bình sinh để chạy về nhà.
Trên đường đi, cô thấy hai bàn tay mình bị rơi ra. Thì ra những
tên sát nhân đã tàn nhẫn cắt đứt cả hai tay cô. Cô khóc không
ngừng, nhưng vẫn tiếp tục chạy.
Đôi khi, cô ngất đi và ngã xuống đường, nhưng rồi cô lại tỉnh lại
và tiếp tục chạy.
Lúc về đến gần nhà, Maricel cất tiếng gọi tìm mẹ.
Khi nhìn thấy con gái mình, mẹ Maricel gào thét lên trong nỗi
kinh hoàng tột độ. Bà dùng một tấm chăn quấn đứa con gái bé
bỏng toàn thân đẫm máu và đưa cô đến bệnh viện.
Lúc này lại phát sinh một vấn đề: nhà Maricel cách đường cao
tốc 12 km, và họ phải mất 4 giờ để đi bộ ra đến đường cao tốc.
Khi hai mẹ con đến được bệnh viện, các bác sĩ đều cho rằng
Maricel chắc chắn không thể qua khỏi, nhưng họ vẫn thực hiện
ca phẫu thuật kéo dài 5 giờ cho cô bé. Các bác sĩ đã khâu 25 mũi
cho vết thương bị con dao dài chém ở cổ và lưng.
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Cuối cùng Maricel đã qua khỏi cơn nguy kịch và cô bé bị mất
hai bàn tay.
Trớ trêu thay, ngày hôm sau lại chính là ngày sinh nhật của
Maricel, cô tròn 12 tuổi.
Bi kịch vẫn chưa dừng lại tại đây. Khi mẹ con Maricel trở về
nhà, họ thấy căn nhà của mình đã biến mất. Nó đã bị những kẻ
vô lương tâm lục soát và đốt cháy.
Vì thế, gia đình cô bé lâm vào cảnh màn trời chiếu đất và không
có tiền để chi trả cho khoản viện phí 50.000 peso.
Lúc này, Đức Tổng giám mục Antonio Ledesma, một người họ
hàng xa của nhà Maricel, đã trả tiền viện phí, giúp họ tố cáo và
đưa những tên tội phạm ra tòa. Những kẻ sát nhân cuối cùng đã
bị kết án tù cho những hành vi tàn ác của chúng.
Ngày nay, Maricel đang sống cùng các nữ tu ở tu viện Regina
Rosarii tại thành phố Quezon, Philippines.
Điều kỳ diệu không chỉ dừng lại đó. Không chịu ngồi yên và
chấp nhận số phận định đoạt, Maricel đã tiếp tục vươn lên trong
cuộc sống.
Thay vì oán trách Chúa vì sao cô không có tay như người khác,
thì giờ đây cô học cách sử dụng cổ tay nhuần nhuyễn một cách
đáng kinh ngạc, khiến bạn cảm thấy vô cùng bất ngờ và ấn
tượng.
Maricel được mọi người nhận xét là cực kỳ siêng năng, chăm
chỉ, giỏi sử dụng máy tính, ngoan và lễ phép nhất trong trường
học dành cho các trẻ em tàn tật.
Năm 2008, cô tốt nghiệp khóa học về Quản lý Nhà hàng Khách
sạn. Ngoài ra, cô còn nhận được huy chương Vàng cho bộ môn
Nghệ thuật và Thủ công mỹ nghệ.
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Đầu bếp Maricel đang tạo hình một chiếc bánh kem (Nguồn:
Facebook)

Đầu bếp Maricel đang bắt bông kem cho chiếc bánh (Nguồn:
Facebook)
Năm 2011, cô đã hoàn tất chương trình đào tạo để trở thành một
đầu bếp – một đầu bếp không có đôi bàn tay.
Không gì có thể ngăn được cô gái trẻ vươn tới những ước mơ
của mình. Câu chuyện về Maricel cho tất cả chúng ta niềm tin
rằng phép màu vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống này nếu bạn
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không ngừng vươn lên và không bao giờ đầu hàng trước nghịch
cảnh.

Maricel đang trang trí chiếc bánh (Nguồn: Facebook)

Maricel đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng để hoàn
thành chiếc bánh (Nguồn: Facebook)
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Một chiếc bánh hoàn hảo đã ra lò (Nguồn: Facebook)

Các loại bánh khác được tạo ra bằng hai cánh tay khéo léo của
Maricel (Nguồn: Facebook)
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Cô gái bé nhỏ Maricel không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình dù
cô phải vượt qua những nghịch cảnh khắc nghiệt trong cuộc đời
(Nguồn: Facebook)
Ban Mai sưu tầm

50- QUY LUẬT XE RÁC
Một lần, Alex bắt taxi đi ra sân bay. Chiếc xe đi với tốc độ vừa
phải, đúng phần đường.
Khi đến ngã tư, đột nhiên một chiếc xe Camry lao ra từ góc bên
phải, suýt nữa thì đâm vào. Người lái taxi vội phanh gấp, đánh
lái quặt sang bên. Chiếc taxi trượt ngang, đúng lúc xe buýt đi
đến, chỉ còn cách chục centimét là quệt vào nhau. Hành khách
trên xe buýt la ó, còn ông lái xe giận dữ, vừa lau mồ hôi, vừa hét
lên lăng mạ người lái taxi. Dù vậy, người lái taxi vẫn chỉ cười
cười, xua tay tỏ vẻ như biết lỗi.
Sau khi xe đi tiếp, Alex bèn hỏi người lái xe: “Sao anh lại phải
tỏ ra mình có lỗi như vậy? Đó là do gã đi Camry kia suýt nữa
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đâm phải, nên chúng ta mới phải tránh sang đó còn gì?”. “Tôi có
quy luật “xe rác” của tôi, hơi đâu đi giận dữ mấy chuyện như
vậy!”, người lái taxi cười thản nhiên. Alex tỏ ra không hiểu,
người lái taxi liền giải thích: Nhiều người cũng giống như chiếc
xe chở rác, luôn chất chứa trong lòng những sự tức tối, thất vọng
và bực dọc. Khi “đống rác” của họ tích tụ lại đến một mức độ
nhất định, họ sẽ phải tìm chỗ để trút bớt đi, thế nên có lúc này
lúc nọ, rác của họ bị vứt cả sang người khác. Khi gặp tình huống
ấy, đừng dại mà nhặt thứ rác đó vào, để rồi lại phải trút sang
người thân, bè bạn của mình. Cuộc sống vốn ngắn ngủi, không
có thời gian để hối hận, cho nên hãy yêu quý những người tốt
với bạn, và phớt lờ những người không tốt với mình.
Quy luật ấy đơn giản nhưng đáng để mỗi chúng ta suy ngẫm,
bởi trong cuộc sống chỉ có 10% là do bạn tạo ra, còn tới 90% là
cách bạn nhìn nhận nó thế nào.

51- ĐI HÁI PHÙ VÂN
Toại Khanh
Suy cho cùng, kiếp người hay cuộc tu chỉ là những lần ghé lại
đâu đó. Nói ở nghĩa nào thì người ta không ai có thể chung thân
với một thứ gì miên viễn. Mình không bỏ nó thì nó cũng xa
mình. Ta có thể mất nó, vì nhàm chán hay không còn cơ hội
nắm níu. Và cái mà ta yêu nhất cũng có nhiều kiểu bỏ ta ở lại
mà đi. Hồi xưa bắt chước theo kinh mà nói thì cái gì cũng là bè
cỏ qua sông... Giờ có thêm tí tuổi, nhiều lúc nằm ngẫm nghĩ một
mình, thấy câu nói ví von đó hay quá chừng, hay đáo để.
Kinh chép: Ngày xưa có ông đạo sĩ Sumedha thừa sức chứng
quả La-hán, nhưng ông không cam tâm giải thoát gọn nhẹ, lặng
lẽ và an nhàn như thế. Ông chỉ muốn thành một vị đại giác y hệt
Thế Tôn Nhiên Đăng để mà gồng gánh thiên hạ. Phật nhìn kỹ
căn cơ của ông không phải loại xoàng, bèn ừ cho một tiếng. Ông
vui quá, trở thành Bất Thối Bồ-tát, đời đời thủy chung với đại
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nguyện của mình. Kinh nói Thế Tôn Cồ Đàm chính là kiếp cuối
cùng của ông đạo sĩ Sumedha ngày trước. Khổ tu chừng đó thời
gian, thành Phật rồi chỉ sống thêm 45 năm thì bỏ đời mà đi.
Trước sau thọ lượng chỉ vừa vặn 80 năm ngắn ngủi.
Với Ngài vậy cũng là quá nhiều. Bởi nào ai biết Ngài từng có ý
viên tịch từ năm 35 tuổi, ngay sau khi thành Phật. Với những
người nặng tình với Phật thì thời gian 80 năm đó chẳng bõ bèn
gì. Đến ngài Ānanda còn thấy Phật đi quá sớm, tôn giả đã khóc
thầy bằng nước mắt của một bậc thánh. Thôi thì gì cũng một áng
phù vân, khác nhau chăng là mây lành ngũ sắc hay mây xám báo
giông. Khoảng ba tháng sau ngày Phật tịch, hiểu ra chuyện đó,
tôn giả Ānanda không buồn nữa. Rồi thì đến phiên ngài cũng
theo Phật mà đi biệt!
Đó là chuyện của thánh hiền. Còn với phàm tâm thì sao chứ?
Lại cũng vẫn là chuyện được rồi mất. Mất có hai cách: Một là
không muốn giữ nữa nên buông; hai là bàn tay quá yếu không
đủ sức nắm níu nên đành để vuột mất. Cái quan trọng là người
ta có thấy được cái nguyên tắc khốc liệt của cuộc đời – là anh
phải lần lượt bỏ lại hết để mà đi tới hay không!?
Thằng bé phải buông hết những món đồ chơi của trẻ con để trở
thành người lớn. Đó cũng là một hành trình trong đời. Rồi thì
tầm nhìn của thiên hạ phải tiếp tục đổi khác để có thể yêu lấy
những người không phải thân thuộc huyết thống. Yêu được một
người dưng nào đó thì các cô cậu bắt đầu trưởng thành. Giai
đoạn này lại cũng chỉ là một chặng đường phải vượt qua. Rồi sẽ
có một ngày, yêu hay không chẳng còn là chuyện đáng nói nữa.
Vấn đề lúc này chỉ đơn giản là có cần thiết hay không mà thôi.
Thích hay không chỉ là chuyện phụ. Bước tới được giai đoạn
này, hầu hết đều là những tay có hai màu tóc.
Đó là chuyện đời. Chuyện đạo ngẫm kỹ hình như cũng đâu khác
gì. Giai đoạn tu chứng nào cũng chỉ là một trạm dừng qua đêm,
mai sáng phải tiếp tục đi về phía trước, lên trên cao. Ai nghỉ
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chân lâu quá, coi chừng cuộc đi đang nảy sinh vấn đề. Đã gọi là
con đường thì lúc nào cũng chỉ để đi, không phải để ở. Muốn lên
đỉnh núi, phải biết rời khỏi chân núi. Mọi thành tựu trên đường
hành đạo đều chỉ là những lữ quán, những bến đò, những sân ga,
phi cảng.
Có những cuộc lên đường chất đầy những kỷ niệm như xe bò
chở đá. Có những cuộc lên đường nhẹ nhàng như mây trắng đầu
non. Hành giả trên đường tu phải là kẻ hành nhân một đời làm
những cuộc giã biệt. Nói thiệt, con đường nào cũng có những
trở ngại, nhưng ai dám bảo mình chưa từng lưu luyến một nơi
chốn nào đó trên những dặm trường đã một lần ghé qua.
Rồi thì nói một cách đau lòng nhưng không thể khác hơn, là ai
cũng phải cắn răng mà băng mình đi về phía trước, hướng tới
những chiều cao mà mình chưa đến được. Nguyên tắc thì nghe
đơn giản vậy, nhưng thực tế không một hành giả nào đến đích
mà chân không rướm máu, chưa kể một trái tim rách bươm với
những gai cỏ tàn độc trên đường.
Không bỏ được cái thích, người ta làm sao có được những thứ
cần. Tôi được em, có nghĩa là tôi phải mất bản thân tôi. Càng
sống nhiều với những ràng buộc, tôi càng đánh mất những cơ
hội tự do. Chợt nhớ một câu danh ngôn dành cho mấy người mê
mua sắm: “Khi anh mất tiền cho một thứ vô ích nào đó, có nghĩa
là anh cũng đang làm mất số tiền để mua một món cần thiết nào
đó!”. Tiền bạc thì trên đời có nhiều người thừa sức hoang phí.
Nhưng tuổi đời thì không bao giờ được vậy. Ai cũng chỉ có
nhiều lắm là trăm năm cho một kiếp người. Còn ăn, hết nhịn.
Vậy mà trớ trêu thay, thời gian lại là thứ bị người ta tiêu hoang
thường nhất.
Những dặm đường ngát hương hoa cỏ, những không gian mây
trắng trời xanh, những tuyết trắng, nắng vàng, rồi thì áo hồng áo
lục, chung tình hay phụ bạc, thề non hẹn biển gì rồi cũng một
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cuộc biển dâu... Gì cũng phải bỏ lại hết để mà đi. Đi về đâu mới
được chứ? Ừ thì một cõi phù vân!

52- LỜI TRĂNG TRỐI CHA GIÀ KHIẾN
ĐỨA CON NGHIỆN NGẬP HỒI SINH

Cửa hiệu xe máy ngày một phát triển của gia đình anh Thương.
Chỉ vài hôm sau, bố Thương mất. Những lời trăng trối của bố
trước khi chết đã ám ảnh anh rất nhiều. Sau 2 năm sa vào con
đường nghiện ngập, lần đầu tiên anh có suy nghĩ muốn làm
người.
Tưởng chừng cuộc sống đã như chiếc xe “xuống dốc không
phanh” với anh Nguyễn Song Thương (Sinh năm 1977, xóm
Đồng Nại, xã Châu Quang, Quỳ Hợp, Nghệ An), khi mà “làn
khói trắng” cứ liên tục đeo đuổi khiến anh rơi vào trạng thái mê
mê, tỉnh tỉnh để rồi phần thú đã lấn át hoàn toàn phần người mỗi
khi lên cơn thèm thuốc. Nhưng sự động viên của gia đình cùng
với quyết tâm đứng dậy sau vấp ngã đã giúp anh hồi sinh.
Kết cục tất yếu của thói “ăn chơi lêu lổng”
Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở vùng núi phía tây tỉnh
Nghệ An, Nguyễn Song Thương là con trai đầu, là niềm hy
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vọng của cả gia đình. Cuộc sống khó khăn, là anh cả trong một
gia đình đông con nên Thương sớm phải ra đời bươn trải để phụ
giúp gia đình.
Năm 1998, anh kết hôn với chị Nguyễn Thị Bình. Một năm sau,
gia đình vui mừng chào đón cậu con trai đầu lòng nhưng hạnh
phúc chẳng tày gang. Do thiếu hiểu biết, lại bị bạn bè rủ rê,
Thương đã sa chân vào ma túy khi con trai mới tròn 1 tuổi.
Bươn trải kiếm sống trong vùng “đá đỏ Quỳ Châu”, cái nơi mà
khi đó hút thuốc phiện đơn giản như hút thuốc lá, như bao thanh
niên chơi bời ngày đó, cuộc sống buông thả đã cuốn anh vào
vòng tay của “nàng tiên nâu” từ lúc nào không hay.
Như thường lệ, trong một lần đi nhậu cùng đám bạn, Thương
nhậu say mèm. Trong cơn say, một anh bạn đã cho Thương hút
thử tép thuốc phiện.
Và rồi, "ngựa quen đường cũ", người bạn đó đã dẫn dắt anh đến
con đường nghiện ngập từ lúc nào không hay. Những cơn hoan
lạc do ma túy mang lại đã khiến bao người không thể dời ra.
Thương cũng vậy, cái cảm giác bên bàn đèn đã khiến anh quên
đi mọi thứ, công việc, gia đình để cuốn theo những cuộc chơi
không hồi kết.
Thương nhớ lại: “Thời kỳ những năm 2000, một bi thuốc phiện
chỉ khoảng 50.000 đồng, nên tôi cho rằng chỉ cần dựa vào quán
sửa chữa xe máy hiện có là thừa sức để chơi. Nhưng nhu cầu
dùng thuốc liên tục tăng. Những ngày đỉnh điểm, tôi đốt cả tiền
triệu mà vẫn không thấy phê”.
Chỉ sau một thời gian, người anh gầy rộc đi, không muốn làm ăn
gì nữa, suốt ngày chỉ nằm bẹp ôm cái bàn đèn. Của cải gia đình
vì thế cứ thay nhau đội nón ra đi khiến cho gia cảnh vốn đã
chẳng có gì đáng giá nay lại càng thêm xơ xác, tiêu điều. Mỗi
khi thèm thuốc, không có tiền mua, anh hung hãn đánh đập,
chửi bới vợ con như “ma đưa lối, quỷ dẫn đường”.
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Gia đình và nhất là bố anh đã quyết tâm đưa anh đi cai nghiện
nhiều lần nhưng không thành công. Thế rồi, một sự kiện đã làm
thay đổi suy nghĩ của Thương.
Tối hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, người bố gọi Thương vào nói
chuyện. Giọng chùng xuống, anh kể: “Hôm ấy, hai cha con tâm
sự với nhau rất nhiều điều. Bố tôi nói: “Chắc bố không sống
được lâu nữa.
Con là anh cả trong gia đình, đáng ra con phải làm gương cho
các em, rồi cả gia đình nhỏ của con nữa, đằng này con lại như
vậy. Bố buồn lắm! Giờ con muốn làm người thì phải quyết tâm
từ bỏ ma túy, làm lại cuộc đời. Có được như vậy thì bố mới
được ngậm cười nơi chín suối”.
Chỉ vài hôm sau, bố Thương mất. Những lời trăng trối của bố
trước khi chết đã ám ảnh anh rất nhiều. Sau 2 năm sa vào con
đường nghiện ngập, lần đầu tiên anh có suy nghĩ muốn làm
người. Nhưng rồi những cơn thèm thuốc, lại kéo anh đi cho đến
một hôm, trong cơn phê thuốc Thương bị tra tay vào còng số 8.
Quyết tâm hoàn lương
Hai năm cải tạo trong tù là quãng thời gian giúp Thương có cơ
hội ngẫm lại cuộc đời. Nhớ lại những gì cụ thân sinh ra anh
trước khi mất đã căn dặn:
“Muốn có thể tiếp tục làm người thì phải đoạn tuyệt với ma túy
con à”, những ngày đầu cai nghiện trong trại giam, Thương vật
vờ như “con ma đói”.
Cái cảm giác hụt hẫng và trong xương tủy như có kiến bò dẫn
đến những cơn vật vã dữ dội, ngáp, chảy nước mắt, nước mũi,
tháo dạ, người nổi da gà... khiến Thương không muốn tiếp tục
sống nữa. Nhưng rồi sự động viên của gia đình đã giúp anh vượt
qua tất cả. Đặc biệt là người vợ chịu thương chịu khó của
Thương.
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Anh tâm sự: “Cho đến bây giờ, tôi vẫn phải mang ơn cô ấy.
Trong những ngày tháng cùng cực nhất, cô ấy vẫn nguyện đồng
cam cộng khổ cùng tôi. Nếu lúc ấy cô ấy bỏ tôi thì không biết
cuộc đời sẽ trượt dốc đến đâu”.
Những ngày đầu đến trại thăm, thấy anh gầy rộc đi, gân guốc
xanh lè, mặt mày hốc hác, chị vừa giận lại vừa thương. Chị động
viên anh rất nhiều: "Vì em, vì các con, anh phải cố gắng lên
nhé!".
Nhưng những lần sau đến thấy anh tươi tỉnh dần, chị đã có hy
vọng. Đón anh từ trại giam Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình
trở về, chị biết anh đã không phụ công chị tin tưởng, chờ đợi.
Vùng đá đỏ Quỳ Châu khi đó là điểm nóng của các tệ nạn xã
hội. Bao nhiêu con người ở vùng đất đó bị ma túy tàn phá sức
khỏe và nhân phẩm. Nói vậy mới thấy để cai nghiện và cai
nghiện thành công cả chục năm nay như Thương phải có ý chí
rất vững vàng.
Sau khi ra khỏi trại giam, bị bạn xấu lôi kéo, đôi khi Thương
vẫn nhớ đến cảm giác phê thuốc mà “nàng tiên nâu” mang lại.
Nhưng nhớ lời dặn của người cha trước lúc lâm chung, cùng với
quyết tâm làm người đã giúp anh đoạn tuyệt hẳn với ma túy từ
năm 2004 đến nay.
Ngày mới ra tù, muốn làm ăn nhưng không có vốn, không ai cho
vay, Thương đã đi bán sắt vụn để lấy vốn làm ăn. Có trong tay
1,5 triệu đồng, anh quyết tâm mở lại cửa hàng sửa chữa xe máy.
Do kiên trì học hỏi, tìm tòi, hiệu sửa xe máy mang tên Thương
Bình ngày một phát triển.
Đến nay, cửa hàng của anh luôn tạo việc làm cho 3 thợ chính và
dạy miễn phí cho nhiều con em trong xã có nhu cầu học nghề.
Không những vậy, từ năm 2006, anh còn là tuyên truyền viên
tích cực trong phòng chống ma túy và HIV của xã Châu Quang.
Nhưng có lẽ điều khiến anh hạnh phúc nhất lúc này là hai cậu
con trai ngoan ngoãn, học giỏi.
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“Tôi không giấu quá khứ của mình với các con mà qua đó tôi
dạy chúng phải sống như thế nào để không phải hối hận như bố
chúng”, anh Thương chia sẻ.
Từng là người nghiện ma túy, anh hiểu hơn ai hết, cai nghiện
không đơn thuần là cắt cơn, cách ly mà để cai thành công là
tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó, tâm lý là yếu tố rất quan
trọng.
“Tôi muốn chia sẻ với những người đã từng sử dụng ma túy
rằng, nghiện ma túy hoàn toàn có thể cai được nếu thực sự quyết
tâm và có niềm tin.
Điều quan trọng hơn, những người xung quanh cần tạo không
khí cũng như tâm lý thoải mái, giúp những người nghiện sớm
xóa bỏ mặc cảm, tránh tệ nạn xã hội, có chính sách giúp đỡ
những gia đình người nghiện, người sau cai nghiện sớm ổn định
tinh thần tham gia lao động sản xuất.
Tích cực tuyên truyền, nhân rộng các điển hình sản xuất giỏi của
người sau cai nghiện để mọi người tham quan, học hỏi kinh
nghiệm”, anh Thương chia sẻ thêm.
Ông Hủn Vi Thạy - Phó Chủ tịch phụ trách văn hóa xã Châu
Quang cho biết: “Anh Nguyễn Song Thương là một trong những
trường hợp cai nghiện thành công và tái hòa nhập cộng đồng rất
tốt. Không những vậy, hiện anh còn là một tuyên truyền viên
tích cực của phong trào phòng chống ma túy và HIV ở địa
phương”.
Theo nguoiduatin.vn

53- DI CHÚC CỦA NHÀ TRIỆU PHÚ
Ba mươi năm trước đây tại thủ đô Washington, D.C., vợ của
một nhà doanh nhân đã bỏ rơi chiếc ví của cô ấy tại bệnh viện
trong một đêm mùa đông. Nhà doanh nhân này rất lo lắng và
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quay lại bệnh viện để tìm ngay trong đêm đó, bởi vì trong chiếc
ví không chỉ chứa $100,000 mà còn có cả các tài liệu marketing
rất quan trọng.
Khi người doanh nhân vội vã tới bệnh viện, ông ta nhìn thấy
một cô gái nhỏ nhắn nằm ngay dưới chân bức tường hành lang,
đang run lên vì lạnh, và trong tay cô gái đó có chính xác chiếc ví
mà vợ ông đã bị mất.
Cô gái tên là Hiada, cô tới bệnh viện để đưa người mẹ đang bị
ốm tới khám bác sĩ.
Người mẹ và cô con gái, hai người đang dựa vào nhau để sống,
họ rất nghèo, họ bán mọi thứ đáng giá và gom góp chỉ vừa đủ số
tiền để nhập viện và ở bệnh viện trong một đêm. Không có tiền,
họ sẽ bị đuổi ra khỏi bệnh viện vào ngày tiếp theo.
Đêm đó, Hiada đã bị bỏ lại bơ vơ trong hành lang của bệnh viện.
Cô ấy cầu nguyện xin Chúa nhân từ cứu giúp và hy vọng sẽ gặp
được một quý nhân nào đó sẽ cứu giúp được mẹ cô. Đột nhiên,
một người phụ nữ đi từ trên hàng lang xuống và đã đánh rơi
chiếc ví mà không hề để ý và vội vã đi qua, có lẽ bởi vì cô ấy
đang phải mang một thứ gì đó trên tay. Hiada là người duy nhất
ở hành lang lúc đó, cô đã tới và nhặt chiếc ví lên. Khi cô chạy
tới sau cánh cửa phía sau người đàn bà kia, thì bà ấy đã ở trên ô
tô.
Hiada quay trở lại phòng bệnh viện. Khi mở chiếc ví ra, cả hai
mẹ con đều sock vì số tiền quá lớn. Họ đều ngay lập tức nghĩ
rằng số tiền kia sẽ có thể giúp mẹ cô ấy chữa bệnh. Tuy nhiên,
người mẹ đã nói với Hiada quay lại hành lang và đợi người đánh
rơi kia quay lại để tìm.
Bất chấp mọi nỗ lực giúp đỡ cứu chữa của nhà doanh nhân, mẹ
của Hiada đã ra đi và để người con gái nhỏ ở lại một mình. Sau
đó, nhà doanh nhân đã giúp đỡ cô con gái nhỏ bé kia, người đã
mất đi cả gia đình. Người mẹ và cô con gái không chỉ giúp
người doanh nhân lấy lại $100,000, mà quan trọng hơn là những
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tài liệu marketing đã giúp nhà doanh nhân về sau thành công
hơn bao giờ hết và trở thành một nhà triệu phú chỉ sau đó không
lâu.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Hiada, (với sự giúp đỡ của nhà
doanh nhân), cô đã trợ giúp cai quản việc kinh doanh của nhà
triệu phú. Mặc dù nhà triệu phú không bao giờ bổ nhiệm cô vào
một vị trí nào thực sự, nhưng trải qua rất nhiều thời gian thử
thách và học tập, những kinh nghiệm thông thái của nhà triệu
phú đã ảnh hưởng tới cô, giúp cô trở thành một nữ doanh nhân
thực sự.
Vào những năm sau này, ông đã tham vấn Hiada rất nhiều ý
kiến giải quyết cho rất nhiều vấn đề gặp phải. Khi mà ông sắp
xa rời thế giới, ông đã để lại những dòng đầy từ bi:
“Trước khi tôi biết Hiada và mẹ cô ấy tôi đã thực sự mất hết
tiền, nhưng khi tôi đứng trước bà mẹ và cô con gái, người đã tìm
thấy một số tiền rất lớn của tôi khi mà họ đang trong cảnh bệnh
tật và nghèo đói nhưng vẫn không màng tới số tiền của tôi, tôi
nhận ra rằng họ mới là những người giàu nhất. Họ đã giữ được
những tiêu chuẩn đạo đức cao nhất của con người mà một người
doanh nhân như tôi còn thiếu. Tiền của tôi có được phần lớn là
do những trò tiểu xảo và tranh nhau với người khác. Đó là
những người mà họ làm cho tôi hiểu được tài sản quan trọng
nhất trong cuộc đời là giá trị đạo đức của họ. Tôi cứu giúp
Hiada không chỉ vì trả ơn hay vì sự cảm thông. Mà là vì tôi thấy
cô ấy như một hình mẫu chuẩn mực của một con người.
Khi cô ấy ở bên cạnh tôi, tôi sẽ luôn nhớ rõ rằng tại bất kỳ thời
điểm nào cái gì tôi nên làm, cái gì không, tôi nên kiếm tiền thế
nào, tôi không nên kiếm thế nào. Đó là lý do cơ bản cho sự thịnh
vượng trong kinh doanh của tôi sau này và khi tôi đã trở thành
nhà triệu phú. Sau khi tôi chết, hàng triệu đô la của tôi sẽ kế
thừa lại hết cho Hiada. Đó không chỉ là để cho mà nó sẽ mang
lại thành công hơn và thịnh vượng hơn cho việc kinh doanh sau
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này. Tôi tin chắc rằng người con trai thông minh của tôi sẽ hiểu
được những suy nghĩ của cha mình.”
Khi người con trai của nhà triệu phú đi du học trở về, anh đã đọc
rất kỹ bức thư của cha và ngay lập tức ký các giấy tờ chuyển
nhượng mà không một chút đắn đo gì : “Tôi đồng ý để Hiada
thừa kế toàn bộ tài sản của cha tôi. Tôi chỉ có một đề nghị rằng
Hiada sẽ trở thành vợ của tôi.”
Sau khi đọc xong và nhìn thấy chữ ký của người con trai nhà
triệu phú, Hiada đã nghĩ rất nhanh và đã ký vào: “Tôi xin nhận
mọi tài sản thừa kế từ thế hệ trước, bao gồm cả người con trai
của ông”.

54- NHỮNG KẺ GIEO GIÓ.........

1- John Lennon, ca sĩ của ban nhạc The Beatles, Anh quốc.
Trong lúc đươ ̣c tạp chí American Magazine phỏng vấn, John
Lennon nói: “Thiên Chúa Giáo sẽ không còn, sẽ biến mất. Tôi
không có gì phải tranh cãi về điều đó. Tôi chắ c chắn như thế .
Ông Giêsu thì được, nhưng những kẻ theo Ông thì quá ngây
ngô (ý muố n nói là bi ̣ Ông Giêsu lừa gạt). Ngày nay, chúng
tôi, ban nha ̣c The Beatles nổi tiếng hơn Ông Giêsu.” (1966)
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Sau khi John Lennon tuyên bố lời trên đây, hắn bị bắn sáu
lần. Không biế t sau khi bi ̣ bắ n sáu lầ n, John Lennon có ăn
năn hay không? Nhưng mo ̣i người đã biế t ‘The Beatles’ đã
chế t. 2- Tancredo Neves, người Ba tây (Brazil). Trong lúc vận
động tranh cử tổng thống, hắn tuyên bố: “Nếu tôi có được
500,000 người trong đảng bầu cho, thì ngay cả Thượng Đế
cũng không thể đẩy tôi ra khỏi chức vụ tổng thống.”
Tancredo Neves được số phiếu hắn muốn, nhưng một ngày
trước ngày nhận chức tổng thống, hắn lăn ra chế t mà không
ai biế t lý do ta ̣i sao.
3- Cazuza, viế t nhạc, ca sĩ, nhà thơ. Trong một buổi trình diễn
ở Canecio (Rio de Janeiro), lúc hút thuố c lá, hắn thổi khói thuố c
vào không khí và nói: “Thượng Đế, phần đó cho ngươi.”
Hắn bị bịnh liệt kháng (Aids), chế t ở tuổi 32, trong tình
trạng cực kỳ đau đớn và rên siế t mãi mới chế t đươ ̣c.
4- Một nhà báo hỏi người thiế t lập chiế c tàu Titanic, về sự an
toàn của chiế c tàu, thì kẻ thiế t lập chiế c tàu, nói: “Ngay cả
Thượng Đế cũng không thể đánh chìm được nó.”
Kết quả ra sao, mọi người đã biế t.
5- Marilyn Monroe, diễn viên điện ảnh. Trong một xuấ t trình
diễn, đươ ̣c Billy Graham đến thăm. Bill Graham nói: Chúa
Thánh Thần sai ông đến để nói với cô. Nghe xong, Marilyn
Monroe, nói: “Tôi không cần Giêsu của ông”.
Một tuần sau, người ta thấy xác Marilyn chế t cô đơn trong
một chung cư.
6- Bon Scott, ca sĩ của ban nhạc AC/DC. Một bản nhạc hắn ca
vào năm 1979, có câu: “Đừng ngăn cản tôi. Tôi đang đi xuống
tận cùng; xuống con đường cao tốc đến hỏa ngục.”
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Ngày 19/2/1980, Bon Scott chế t vì nghẹt thở, do cơn ói mửa
của hắn.
7- Năm 2005, thành phố Campinas, Ba tây (Brazil), có một
nhóm bạn lái xe đến đón một cô bạn của họ… Người mẹ cùng
đi với cô con gái đến chiếc xe. Người mẹ lo lắng khi thấy bạn
của con gái bà say rượu. Bà nắm tay đứa con gái, lúc đó đã ngồi
vào xe:
“Con gái của mẹ. Con hãy xin Chúa cùng đi với con và xin
Ngài che chở con.”
Đứa con gái trả lời: “Ông Ta có đi thì vào cốp xe, trong xe
không còn chỗ cho Ông ta.”
Ít giờ sau, tin tức cho biế t chiế c xe bị tai nạn, không người
nào sống sót. Chiế c xe bị hư hại đến độ, không ai có thể nhận
biế t đó là xe loại gì, nhưng có một điều làm cho những người
cảnh sát hế t sức ngạc nhiên, là cốp xe không bị hư hỏng; theo
họ, điều đó không thể xảy ra trong một tai nạn khủng khiếp
như thế; và có một điêù làm cho mọi người càng ngỡ ngàng
hơn, là trong cốp xe có một hộp trứng, nhưng không một quả
trứng nào bị vỡ.
8- Christine Hewitt (người Jamaica ), là nhà báo và hoạt náo
viên. Cô nói: “Thánh Kinh là quyển sách tồi tệ nhấ t thế giới
đã được viế t.”
Tháng sáu năm 2006, cô bị cháy rụi trong khi cô lái chiế c xe
của cô. 9- Năm 1954, sau khi chiếm Miền Bắc, mô ̣t toán công
an Cộng sản vào nhà dòng kín Bùi Chu lục soát. Khi đến Nhà
Nguyện, lúc các nữ tu chầu Mình Thánh, mô ̣t tên công an cộng
sản lớn tiếng la lối: “Chúa của các ngươi ở đâu?” Nữ tu chỉ
Nhà Tạm trên bàn thờ, tên công an này lấy súng mang trên
người nhắm Nhà Tạm, bắn, làm chén thánh và Mình Thánh
Chúa đổ ra vương vãi. Bắn xong, hắn vẫn đứng yên, chỉa súng
vào Nhà Tạm như muốn bắn tiếp. Các nữ tu vô cùng đau lòng vì
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Mình Thánh Chúa bị xúc phạm, nên quỳ xuống, van xin anh
đừng bắn nữa;
nhưng khi cha ̣m đến anh, mới biết linh hồn anh lià xác từ
lúc nào rồi.
10- Năm 1963, sau khi Tổ ng Thố ng Ngô Ðình Diệm bị một số
tướng tá phản bội lật đổ, một số người bên lương tràn vào tòa
Tỉnh trưởng Thừa Thiên, Huế, đập phá “tàn tích gia đình trị”.
Khi thấy bức tượng Thánh Gioan Tẩy Giả, Quan Thầy của
Tổ ng Thố ng Diệm, một thanh niên trèo lên vác búa đập vỡ
mặt mũi bức tượng, nhưng hắ n bị trật chân ngã xuống và
chết ngay lập tức. Sư ̣ kiêṇ này xẩ y ra trước mắ t nhiều người
chứng kiế n.
11- Voltaire là kẻ chống Thiên Chúa và đánh phá Hội Thánh
Công Giáo rấ t quyế t liê ̣t. Không một lời gian dối và vu oan nào
mà ông không làm. Ông chiêu tập một nhóm lấ y tên là
“Beelzebub” ( tên của tướng quỷ ). Năm 1753 ông đã lên án
Thiên Chúa: "20 năm nữa Thiên Chúa về hưu, vì không còn
ai phục vụ Ngài."
20 năm sau, năm 1773, Voltaire tắt thở trong cái chết thê
thảm. Ông thấy những hình ảnh làm ông run sợ, ông hét lên:
"Một bàn tay đang kéo tôi đến với Thiên Chúa...Qủy bắ t
tôi...Tôi trông thấy hỏa ngục." Ông tru tréo như thú vật hung
dữ. Ông lấy móng tay cấu xé thịt mình ra từng miếng. Một bà
gìa thường giúp người hấp hối; sau khi chứng kiến cái chế t của
Voltaire, đã nói: "Khi ấy tôi ở gần giường của Voltaire đang
hấp hối, tôi không muốn nhin
̀ thấy một người vô đạo chế t
nữa.”
Một người khác cũng chứng kiến cái chế t của Voltaire,
nói: "Nếu quỷ có thể chết được, cũng không chế t dữ như
Voltaire."
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Kế t “Đừng để bị lừa dối, Đức Chúa Trời không chịu khinh
thường mãi đâu, vì ai gieo điều gì sẽ gặt điều ấy.” (Gal 6: 7).
Lạy Chúa Giêsu, con van xin Chúa thương xót con trong mọi
nơi, mọi lúc và nhất là trong giờ con lâm chung. Amen.
Nguyễn Hy Vọng

55- HÃY SỐNG TRONG HẠNH PHÚC
DÙ CUỘC ĐỜI KHÔNG NHƯ MƠ

Nếu bạn cảm thấy đời mình bị mất mát và băn khoăn về ý nghĩa
kiếp người – Xin bạn hãy biết ơn cuộc sống vì có nhiều người đã
không được sống hết tuổi trẻ của mình để có những trải nghiệm
như bạn.
Nữ nhà văn Mỹ Hellen Keller đã từng nói: “Tôi đã khóc vì
không có giày để đi cho đến khi tôi nhìn thấy một người không
có chân để mang giày.”
Nếu bạn hỏng xe dọc đường, phải cuốc bộ vài dặm mới tìm ra
được người giúp đỡ – Hãy nghĩ tới những ai liệt cả đôi chân,
luôn khao khát được bước đi như bạn.
Đó là lúc khó khăn của bạn, đôi chân của bạn có thể đưa bạn
đến bất cứ nơi đâu, đó là hạnh phúc và may mắn khi bạn sinh ra
trên đời được có quyền đứng trên đôi chân của mình để đi. Khi
không may đôi chân phải nặng nề hơn trên con đường đang
bước thì hãy chớ vội nản lòng, khó chịu bởi đằng kia có rất rất
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nhiều người đang khao khát được bước và được đi như bạn dù
chỉ một bước chân….
Nếu bạn cảm thấy đời mình bị mất mát và băn khoăn về ý nghĩa
kiếp người – Xin bạn hãy biết ơn cuộc sống vì có nhiều người
đã không được sống hết tuổi trẻ của mình để có những trải
nghiệm như bạn.
Đừng bao giờ nghĩ rằng mình kém may mắn trong cuộc đời này,
hãy biết trân trọng từng phút giây khi được sinh ra trên cuộc đời
này.
Nếu bạn cảm thấy mình là nạn nhân của những ai hay cay
nghiệt, dốt nát, nhỏ nhen, nghi kỵ – Hãy nhớ rằng việc đời có
khi còn tệ hại hơn thế rất nhiều.
Sống là động nhưng lòng không dao động.
Mỗi sớm mai thức dậy việc đầu tiên mà ta phải làm là hãy nở
một nụ cười thật tươi để trả lại cho cuộc sống đã cho ta được
sinh ra trên cuộc đời này, có được một đôi chân vững chãi để
bước đi, có được một đôi tay lành lặn để ôm ấp những người mà
ta yêu thương, có được một đôi mắt sáng để nhìn ngắm thế giới
xung quanh, có được niềm tin và nghị lực trong mỗi chặng
đường đời để cảm thấy mình hạnh phúc dù ở trong hoàn cảnh
nào. Hãy biết nâng niu và trân trọng từng phút giây mà bạn đang
có để biết yêu thương được đong đầy như thế nào trong cuộc đời
mình.
HIỆN TẠI CỦA BẠN ĐANG LÀ MỘT NIỀM MƠ ƯỚC CỦA NHIỀU NGƯỜI, XIN HÃY
TRÂN TRỌNG VÀ SỐNG TRỌN VẸN NGAY THỰC TẠI, BÂY GIỜ VÀ Ở ĐÂY./.

209

55- ÔI THẬT LÀ CẢM ĐỘNG

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

57- PHẦN THƯỞNG TẾT CỦA THẦY
TT - Mỗi độ xuân về tết đến, lòng tôi bỗng thấy bâng khuâng
khi bao kỷ niệm từ thuở ấu thơ ùa về. Biết bao kỷ niệm trong
ngày tết nhưng kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi chính là phần
thưởng thầy Văn tặng tôi năm học lớp 5 Trường tiểu học Khánh
Hội (quận 4, TP.HCM).
Năm đó tôi học giỏi nhất trường môn toán và văn. Tôi rất hãnh
diện vì Trường tiểu học Khánh Hội là một trường lớn với khối
lớp 5 hơn 10 lớp. Thầy Văn chủ nhiệm lớp tôi và tất nhiên là
thầy cưng tôi nhất lớp. Ngoài những giờ dạy trên lớp, thầy còn
dạy bồi dưỡng thêm cho tôi. Thầy nói thầy muốn tôi đạt kết quả
cao trong kỳ thi tuyển vào lớp 6. Ngày trước học sinh học hết
lớp 5 phải tham gia kỳ thi tuyển vào lớp 6 rất gay go. Có khi học
sinh dự thi là 2.000 người nhưng trường chỉ tuyển 300 học sinh.
Vì vậy gia đình nào có con trúng tuyển vào lớp 6 thì rất vinh dự.
Để học sinh phấn đấu học giỏi, thầy Văn đưa ra chỉ tiêu hễ cứ
mỗi tháng xếp hạng thì ba học sinh nào hạng cao nhất lớp sẽ
được thầy thưởng tập sách. Trước khi nghỉ tết, thầy sẽ tổng kết,
học sinh nào đứng nhất lớp sẽ được thầy lì xì. Chỉ cần nghe hai
tiếng “lì xì” là tụi tôi mừng vui. Vậy là đứa nào cũng ráng học
thiệt giỏi.
Sau ngày thầy “phát động thi đua”, tụi bạn lớp tôi đứa nào cũng
gắng học và học giỏi thấy rõ. Riêng tôi, có lẽ nhờ học giỏi và
213

làm bài cẩn thận, lại viết chữ đẹp nên điểm thường cao nhất lớp.
Vậy là trước khi nghỉ tết, tôi được bốn lần đứng hạng nhất, một
lần đứng hạng nhì. Tổng kết lại tôi hạng nhất lớp.
Ngày liên hoan cuối năm, thầy Văn nói vì thấy học sinh lớp tôi
cố gắng học nên thầy sẽ lì xì cả lớp. Riêng tôi đạt hạng nhất lớp
thì ngoài tiền lì xì còn được thầy tặng thêm món quà tết. Tôi nhớ
vì lì xì hết cả lớp nên số tiền chỉ mang tính tượng trưng nhưng
tôi thấy đứa nào cũng rất vui. Nhiều đứa nét mặt hớn hở với tờ
giấy bạc mới tinh còn thơm mùi giấy ra săm soi, miệng cười
tủm tỉm. Tôi còn được nhận món quà tết của thầy. Một món quà
bao lại trong một tờ giấy hoa thật đẹp. Tôi nhận phần thưởng tết
của thầy mà lòng xúc động không nói nên lời.
Thầy cho phép tôi mở gói quà tại lớp. Thì ra là một chiếc cặp rất
đẹp. Tôi thật bất ngờ với phần thưởng này. Tôi thầm nghĩ thì ra
thầy thấy chiếc cặp tôi đi học đã cũ lắm rồi nên thầy tặng cho
tôi. Có thể nói tôi xài chiếc cặp cũ nhất lớp, thậm chí có chỗ bị
rách, mẹ vá lại cho tôi. Thầy Văn hỏi: “Em có biết vì sao thầy
tặng em chiếc cặp này không?”. Tôi đáp: “Dạ thưa thầy em
không biết ạ”. Thầy nói thầy đã gặp mẹ tôi và nghe mẹ kể câu
chuyện làm thầy cảm động. Đầu năm học, mẹ dự định mua cho
tôi chiếc cặp. Nhưng vì ở xóm tôi có em Hải là con nhà nghèo
không có tiền mua cặp đi học, vậy là số tiền mua cặp cho tôi đã
dùng mua cặp cho em Hải. Tôi đành đi học bằng chiếc cặp cũ đã
mua từ năm lớp 2.
Thầy Văn nghe mẹ nói vậy nên sau khi tổng kết biết tôi học giỏi
nhất lớp, thầy đã mua cặp tặng tôi. Thầy nói: “Chiếc cặp này
không phải phần thưởng của thầy tặng em vì em học giỏi nhất
lớp mà là vì em có hạnh kiểm tốt, biết sẻ chia với những người
bất hạnh quanh mình”. Nghe thầy nói vậy, tôi càng kính trọng
thầy hơn. Thầy đã dạy cho tôi một bài học quý từ phần thưởng
tết này. Giá trị của một học sinh không chỉ có học giỏi mà còn
phải có hạnh kiểm tốt.
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Chiếc cặp của thầy Văn là món quà ý nghĩa nhất trong quãng
đời học sinh của tôi. Hằng ngày tôi đến trường ôm chiếc cặp
thầy tặng mà vẫn còn nghe văng vẳng bên tai lời nói trầm ấm
của thầy. Lời dạy của thầy hình như luôn in sâu vào tâm khảm
tôi. Nó tiếp thêm nghị lực giúp tôi học hành ngày càng giỏi hơn.
Bây giờ thì tôi đã làm nghề dạy học. Tôi hiểu một người thầy
xứng đáng cho học sinh kính trọng phải hội đủ hai yếu tố: tài
năng và đạo đức.
NGUYỄN THANH DŨNG

Tuổi Trẻ – 15 giờ trước
(giáo viên Trường THCS Phước Lý, huyện Cần Giuộc, Long An)

58- TÌNH NGHĨA VỢ CHỒNG
Giàu có thực sự
không phải số tiền trong thẻ ngân hàng, mà là nụ cười hạnh
phúc trên khuôn mặt bạn.
Tiền nhiều hay ít không quan trọng,quan trọng là tìm được
một người toàn tâm toàn ý yêu thương bạn.

Anh ta từ một kỹ sư xây dựng mới chân ướt chân ráo bước ra
khỏi cánh cổng trường đại học và sau đó xây dựng đội ngũ kỹ
thuật của riêng mình.
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Bây giờ, đã trở thành ông chủ một công ty xây dựng có tiếng
tăm trong thành phố.
Bên cạnh anh có quá nhiều cám dỗ.
Trong khi đó, vợ anh ngày càng xấu đi, thân hình trở nên xồ xề,
da dẻ cũng không hồng hào, mịn màng như trước. So với vô vàn
kiều nữ bên cạnh anh, vợ anh thật quê mùa, ảm đạm. Sự hiện
diện của vợ nhắc nhở quá khứ tầm thường, thấp kém của anh.
Anh nghĩ cuộc hôn nhân này nên chấm dứt ở đây.
Anh gửi vào tài khoản của vợ 500 triệu, mua cho cô một ngôi
nhà ở trung tâm thành phố nhộn nhịp. Anh không phải người
đàn ông vô lương tâm. Vì vậy, nếu như không sắp xếp cuộc
sống ổn thỏa cho vợ anh sau này, anh sẽ cảm thấy vô cùng tội
lỗi…
Cuối cùng, anh chủ động đề nghị ly hôn.
Vợ anh ngồi đối diện, trầm tư nghe anh giải thích lý do ly hôn.
Đôi mắt ấy rất đỗi dịu dàng. Nhưng 20 năm làm vợ chồng, anh
quá hiểu rõ về cô, đằng sau đôi mắt hiền dịu ấy, anh biết rằng
trái tim cô đang rỉ máu.
Anh chợt nhận ra mình thật tàn nhẫn.
Ngày vợ anh đồng ý rời khỏi nhà. Công ty phải giải quyết một
vài vấn đề, anh bảo cô đợi ở nhà, trưa về anh sẽ giúp cô chuyển
nhà, chuyển đến căn hộ chung cư anh mua cho. Đồng nghĩa với
việc cuộc hôn nhân kéo dài 20 năm sẽ kết thúc tại đây.
Buổi sáng ngồi trong phòng làm việc, anh bồn chồn, thấp thỏm.
Đến trưa, anh vội vã về nhà.
Căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ, vợ anh đã đi mất rồi. Trên bàn
đặt chiếc chìa khóa nhà anh mua cho cô, sổ tiết kiệm 500 triệu
đồng và một bức thư cô viết cho anh.
Đây là bức thư đầu tiên mà cô viết cho anh:
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“Em đi đây, em về nhà mẹ. Chăn em giặt phơi khô rồi đấy, cất ở
ngăn cuối cùng bên trái tủ quần áo. Trời lạnh anh nhớ lấy ra đắp.
Giày da tất cả em đều đánh xi rồi nhé, nếu anh không tự mình
đánh được thì mang đến tiệm ông Tư đầu ngõ ấy. Sơ mi treo ở
phía trên, vớ, thắt lưng ở trong ngăn kéo phía dưới tủ. Mua gạo
nhớ mua gạo tám thơm của Thái Lan, anh nhớ vào siêu thị mua
nhé, mua bên ngoài anh không thạo người ta bán hàng giả cho
đấy. Dì Hai mỗi tuần đều đến dọn dẹp nhà cửa một lần, cuối
tháng anh nhớ gửi tiền cho dì ấy. Còn nữa, đồ cũ cứ cho ông Tư
đầu ngõ nhé, ông ấy gửi về quê cho bọn trẻ con, chắc chúng nó
sẽ vui lắm.
Dạ dày anh không tốt, em đi rồi anh nhớ uống thuốc đều đặn.
Thuốc em nhờ người ta mùa từ Quảng Bình, có lẽ cũng đủ dùng
nửa năm. Anh ra ngoài thường quên mang theo chìa khóa nhà,
em gửi một chùm ở chỗ bảo vệ, lần sau nếu quên thì đến đấy lấy
nhé. Buổi sáng đi ra ngoài anh nhớ đóng cửa sổ, mưa tạt vào sẽ
làm ướt nhà đấy. Canh cá lóc – món mà anh thích em để ở trong
tủ lạnh. Anh về nhớ hâm lại rồi hãy ăn nhé.
Gửi anh, người em yêu nhất ”
Những dòng chữ xiêu vẹo nhưng tại sao nó cứ như những viên
đạn bắn vào trái tim anh, mỗi viên đều mang theo tấm chân tình
xuyên thẳng vào ngực – đau nhói.
Anh từ từ đi vào nhà bếp.
Mỗi đồ vật ở đây đều lưu giữ dấu tay, hơi thở của cô.
Anh chợt nhớ về 20 năm trước, anh làm ở công trường xây dựng
dầm mưa dãi nắng. Những ngày tháng bần hàn của cuộc đời đều
có cô bên cạnh. Nhớ lại bát canh cá lóc nóng hổi đã sưởi ấm trái
tim anh trong những ngày mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, nhớ lại
giây phút anh đã từng hứa với lòng mình nhất định sẽ mang lại
hạnh phúc suốt đời cho cô.
Anh quay người, nhanh chóng khởi động xe.
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Nửa tiếng sau, cuối cùng anh cũng tìm thấy cô đang đợi tàu trở
về quê.
Anh giận dữ nói:
“Em muốn đi đâu? Anh làm việc mệt mỏi cả ngày, về đến nhà,
đến cơm nóng cũng không có mà ăn. Em làm vợ như vậy à? Về
nhà với anh ngay”.
Anh trông rất hung dữ và thô lỗ!
Đôi mắt cô ướt nhòe, cô đứng lên, ngoan ngoãn theo sau anh đi
về nhà. Giọt nước mắt xen lẫn niềm vui ……
Cô không biết rằng, lúc này đi trước cô, anh đang dằn lòng cố
kìm nén những giọt nước mắt …
Suốt quãng đường từ nhà đến đây, anh thực sự rất sợ, sợ không
tìm thấy cô, sợ từ đây sẽ mất cô mãi mãi.

Anh tự trách mình sao lại ngu ngốc đến vậy, hóa ra đánh mất cô
ấy cũng giống như anh đánh gãy xương sườn của mình…
Hai mươi năm đồng cam cộng khổ, hai người đã buộc chặt cuộc
đời mình vào nhau, mãi mãi không thể tách rời.
Tại thời điểm sai lầm, địa điểm sai lầm, chỉ cần gặp được đúng
người, tất thảy mọi thứ đều sẽ đúng.
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Giàu có thực sự không phải số tiền trong thẻ ngân hàng, mà là
nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt bạn.
Tiền nhiều hay ít không quan trọng,quan trọng là tìm được một
người toàn tâm toàn ý yêu thương bạn.
Trên thế giới này, hạnh phúc nhất là 3 từ “ ta yêu nhau”.
Hiểu được bản thân mình muốn gì, thế giới mới có thể hiểu
được bạn.

59- TÌNH NHƯ LÀ THU
Tới tháng ba năm nay là bà tròn tám mươi mốt tuổi. Nhưng với
mái tóc nhuộm đen nhánh, với hàng lông mày được xâm theo
hình lá liễu cong cong, với cặp môi tô son đỏ – màu của sự gợi
cảm, người đối diện nghĩ rằng bà chừng bảy mươi lăm là cùng.
Vốn là nhà thời trang nổi tiếng của thành phố Sài Gòn trước
đây, bà cố gắng ăn uống điều độ và tập thể dục hàng tuần để
thân hình không phì nhiêu cũng không nhão nhét. Trời cũng
không phụ lòng mong đợi của bà. Càng nhìn bà, người ta càng
kinh ngạc, cứ tưởng thời gian đã quên đi, không hề nhớ tới sự
hiện hữu của bà trên cuộc đời này. Cách đây tám năm, chồng bà
mất. Mất chồng ở tuổi bảy mươi ba đúng là một bi kịch. Ban
ngày bà loay hoay đi ra đi vào một mình, ban đêm bà trằn trọc
không ngủ vì nhớ tiếng ho nhè nhẹ của ông, nhớ tiếng dép lẹp
xẹp trên sàn gỗ, nhớ tiếng nước chảy vào ly thủy tinh mỗi khi
ông rót trà... Mất chồng ở tuổi bảy mươi ba, bà không khóc lóc
như những phụ nữ trẻ tuổi, bà chỉ bàng hoàng trong im lặng, đôi
mắt bà ráo hoảnh nhưng đôi môi bà cứ run run như muốn gọi
tên ông. Rồi những ngày tháng lạnh lùng kinh khủng đó đóng
chặt lại và trở thành quá khứ sau khi bà gặp ông Luân trong một
cuộc tiệc cưới cháu ngoại của người bạn. Hôm đó bà ngồi bên
cạnh một người đàn ông có mái tóc bạc được hớt cao gọn ghẽ,
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có giọng nói chậm rãi nhưng ấm áp, có sự quan tâm chăm sóc
đặc biệt tới bà khiến bà cảm thấy lạ lùng trước điều đó. Ông
Luân chỉ phục vụ một mình bà, thỉnh thoảng ông gắp thức ăn để
vào trong chén của bà, ông hỏi bà ngon miệng không, ông lựa
những phần gỏi bắp cải không có ớt vì sợ bà cay, thậm chí ông
thận trọng lột vỏ từng con tôm xú luộc rồi đưa bà ăn. Bà cảm
kích nên hỏi tên ông, hỏi tuổi ông. Ông không giấu diếm, ông
nói ông đã bảy mươi bảy tuổi rồi.
Bà nhìn ông cười, ánh mắt lẳng lơ:
-Bảy mươi bảy tuổi còn yêu được không nhỉ?
Ông Luân cũng nheo nheo mắt nhìn bà, cười đáp lại:
-Sao lại hỏi vậy? Cứ yêu thử đi rồi biết.
Tối hôm đó bà đi lòng vòng trong cư xá nửa tiếng đồng hồ để
suy nghĩ thật chín chắn rồi quyết định gọi điện thoại cho ông.
Chuông vừa reng lên một tiếng ngắn là ông mở máy trả lời liền,
cứ như suốt cả buổi tối ông chỉ làm mỗi một việc là ngồi rình cái
điện thoại, đợi nó reng lên là bấm nút “A-lô” ngay. Ông hỏi bà
đang làm gì, bà nói bà đang đi bộ trong cư xá. Ông nói ông sẽ
đến để cùng đi bộ với bà. Bà không tin lắm, nhưng chỉ cười
cười. Vậy mà ông đến thật. Ông đưa cho bà một ly giấy to tướng
đựng đầy bắp rang, bà chìa tay cầm lấy và trong một thoáng bà
cứ ngỡ vẫn còn đang ở tuổi mười tám đôi mươi. Bà hít một hơi
dài rồi ngước lên nhìn ông bằng đôi mắt có hàng trăm vì sao trời
đang lấp lánh trong đó.
-Em thấy bắp rang ở đây không thơm như bắp rang ở Sài
Gòn.
-Ừ, bắp rang trên con đường Hai Bà Trưng thơm mùi bơ.
Anh nhớ mỗi lần đi ngang xe bắp rang bơ là phải dừng lại,
mua một gói, rồi vừa đi vừa ăn vì không thể nhịn thèm nổi.
Bà cười khẽ. Giọng cười của bà dù có khàn đi nhưng nghe cũng
còn quyến rũ lắm.
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- Có những món ăn ngày xưa em thích mê tơi, thí dụ món
ốc leng xào dừa, ngày nào em cũng phải ăn một dĩa đầy mới
đã, còn bây giờ mới nhìn thấy là ngao ngán liền. Em không
hiểu tại sao nữa.
- Vì bây giờ mình trưởng thành hơn, mình hưởng thụ cũng
nhiều hơn nên cơ thể cảm thấy không cần thêm nữa. Chỉ
mới vài năm trước anh còn khoái ngồi uống bia với bạn bè,
tối nào cũng phải một chai ướp lạnh mới ăn cơm được,
nhưng từ sau lần anh bị ói ra mật xanh phải vào bệnh viện,
nghe nhắc tới bia hay nhìn thấy chai bia là anh xanh mặt
liền.
Không khí ban đêm lành lạnh nên bà đi sát vào người ông, nép
vai bà bên vai ông, nhưng bà vẫn cố ý đút hai bàn tay vào trong
túi áo khoác để có một lần vải ngăn cách giữa hai người. Ông
Luân nhận ra điều đó. Ông tìm ngón út của bà và giữ chặt nó
một lát trong tay ông. Xuyên qua lớp vải dày của chiếc áo
khoác, bà vẫn cảm nhận được sự rung động nhẹ nhàng của
người đàn ông có độ tuổi đã chấm tới con số bảy mươi bảy. Bà
im lặng, không rụt ngón tay lại, để mặc cho trái tim đột nhiên
thay đổi nhịp đập rộn ràng như pháo nổ ngày Tết. Bà cần tình
yêu như như đũa có cặp, bà cần một người đàn ông bên cạnh bà
như dép có đôi. Bà sẵn sàng thú nhận bên tai ông điều đó mà
không cảm thấy xấu hổ.
Ông Luân có tiền hưu, có tiền con cái chu cấp, có tiền tiết kiệm
trong ngân hàng nên cứ đến cuối tuần là ông dẫn bà đi ra khỏi
thành phố, tận hưởng một không gian vắng lặng chỉ có hai
người. Những nụ hôn hiếm hoi ông dành cho bà thật nồng nàn
trên trán, trên má, nơi khóe môi. Bà cũng đáp lại cuồng nhiệt, bà
ôm ghì lấy đầu ông, vừa hôn vào mép tai ông vừa vò vò mái tóc
bạc được hớt cao gọn ghẽ. Ông Luân thích thú trước tình cảm
của bà, bấu bấu những ngón tay có móng hình vuông được cắt
ngắn vào vai bà. Họ ngồi trên băng ghế đá âu yếm nhau mười
lăm, hai mươi phút giữa khung cảnh thiên nhiên lãng mạn, tĩnh
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mịch và đồng lõa. Tình yêu mà họ dành cho nhau chỉ có vậy
thôi, có muốn hơn nữa thì cũng không được bởi vì ở tuổi bảy
mươi bảy, khả năng tình dục của ông đã hết rồi – đã chết rồi!
Hai người thuê một ngôi nhà gỗ ở bìa rừng để họ có thể lái xe
đến đó bất cứ lúc nào họ muốn. Chiều cuối tuần, ông Luân ngồi
bên bờ suối câu cá, bà ngồi bên cạnh nép vào ông, theo dõi từng
con cá vô tư lượn lờ qua qua lại lại nhưng chẳng con cá nào tỏ
vẻ thích miếng mồi trùn sống đang ngo ngoe của ông. Thỉnh
thoảng bà cười tủm tỉm khi thấy ông sốt ruột thở dài vì cá không
cắn câu. Bà đặt bàn tay phải của bà lên đùi ông như khích lệ,
thấy vậy ông cũng đặt bàn tay trái của ông lên bàn tay bà và giữ
thật lâu. Đột nhiên bà nhổm người lên chỉ xuống dòng suối,
khuôn mặt bà hớn hở với giọng nói vang vang như xé toạt sự
yên tĩnh của thiên nhiên:
- Kìa, cá dính câu rồi kìa anh! Giựt lên đi! Giựt lên đi!
Ông Luân dùng cả hai tay giựt chiếc cần lên cao, miệng nở nụ
cười thật rộng khi nhìn thấy một con cá đang vùng vẫy dữ dội
nơi đầu sợi dây. Bà mở nắp máy chụp hình ra và chụp ông vài
tấm hình cùng với “chiến lợi phẩm”. Sau đó ông vụng về loay
hoay gỡ con cá tội nghiệp ra khỏi chiếc lưỡi câu và nhẹ nhàng
thả nó xuống nước. Con cá sung sướng quẫy mạnh cái đuôi, lướt
sang chỗ khác sau khi bị một phen hoảng hốt.
Hai ông bà sống hạnh phúc với nhau được ba năm thì ông Luân
tỏ ý muốn đi du lịch sang Canada để thăm con cháu. Bà vui vẻ
để ông ra đi. Nhưng sau đó con cháu ông viện cớ ông đã tám
mươi tuổi rồi, sức khỏe yếu kém lại bị thấp khớp nên họ không
cho ông quay trở về với bà nữa. Khi nghe ông thông báo tin tức
đó qua điện thoại, bà chưng hửng – nhưng đành thở dài cam
chịu. Một lần nữa bà chấp nhận cảnh cô đơn, nhưng lần này
sống cô đơn ở độ tuổi bảy mươi sáu, ở độ tuổi bà nhận ra mình
đang già đi thật nhanh, là điều bà không thể quen thuộc nổi. Tạo
hóa đã sinh ra muôn vật sống phải có đôi, có cặp, bà không thể
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sống trái với quy luật sinh tồn của Tạo hóa. Bà cần một người
đàn ông, cho dù người đàn ông đó đang lọm thọm chống gậy ở
tuổi tám mươi thì ông cũng vẫn là một người đàn ông !
Trong một buổi tiệc cưới của đứa cháu ngoại của một người bạn
khác, bà tình cờ ngồi bên cạnh ông Nguyện và một lần nữa
duyên số lại kết hợp hai ông bà với nhau. Tuổi tám mươi nhưng
ông Nguyện còn khỏe mạnh, còn lái xe được và đi đứng thẳng
thớm chứ chưa đến nổi phải vịn tường lết đi từng bước. Ông
Nguyện sống một thân một mình, đám con lớn có vợ có chồng
ra riêng hết chẳng thèm ngó ngàng tới cha gì, thỉnh thoảng cuối
tuần bọn họ ghé vào thăm ông, hỏi han mấy câu: “Ba có mạnh
giỏi không?”, “Ba có cần ăn uống gì không?”, rồi lên xe dông đi
mất.
Thấy tội nghiệp ông, bà mở lời đề nghị:
-Anh dọn qua ở với em luôn đi.
Ông nhìn bà, ngỡ ngàng rồi lắc đầu:
-Cảm ơn em, nhưng anh không muốn làm phiền em đâu.
-Phiền gì mà phiền? Coi như anh với em góp gạo nấu cơm
chung. Anh nấu cơm thì em rửa chén. Em quét nhà thì anh
lau nhà.
Ông bóp bóp bàn tay bà, giọng nói tràn ngập cảm xúc:
- Cảm ơn em. Để anh thu xếp rồi anh sẽ trả lời em sau.
Nhưng rồi ông Nguyện giải quyết theo cách khác, ban ngày ông
ở nhà bà, ban đêm ông về nhà ông, họ sẽ sống với nhau không
hẳn như hai người tình mà là như hai người bạn, dù sao “tương
kính như tân” vẫn hơn “thân quá hóa lờn”. Bà lắc đầu chịu thua,
đành phải làm theo quyết định của ông. Nhưng rồi bà lại thấy ý
kiến đó hay ho và thú vị. Buổi sáng ông lái xe đến, nhẹ tay mở
cửa và bước vào trong nhà cùng với một món ăn điểm tâm cho
hai người. Tính bà thích trang điểm kỹ lưỡng cho nên sau khi
son phấn lượt là xong bà mới bước ra khỏi phòng ngủ để đón
ông. Bà quàng tay ôm cổ ông và đi vào bếp pha cho ông một
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tách cà phê nóng, pha cho bà một tách sữa ca cao. Nơi bàn ăn,
chỗ ngồi của ông phải là chiếc ghế đối diện với bà, ông không
bao giờ muốn ngồi ở chỗ khác cho dù đó là chiếc ghế đặt bên
cạnh bà.
-Tại sao kỳ cục vậy anh?
- Kỳ cục gì đâu? Tại vì anh thích vừa ăn vừa ngắm em vừa
nghe em nói. Nhan sắc của em vẫn còn mượt mà và trẻ đẹp
trong mắt anh. Giọng nói của em vẫn còn ngọt ngào và êm
ái trong tai anh.
Bà biết ông nói thật. Người đàn ông ở lứa tuổi nào cũng có thể
nói dối hoặc nói cho qua chuyện, nhưng khi đã bước qua tuổi
bảy mươi, họ chỉ thích nói thật. Bởi vì nếu hôm nay họ không
nói thật lòng, biết đâu ngày mai họ chẳng còn cơ hội để làm điều
đó nữa.
Bà và ông Nguyện ngồi đối diện nhau, vừa nhâm nhi ăn sáng
vừa rủ rỉ nói chuyện. Chuyện tuyết rơi ở New York. Chuyện hoa
mộc lan nở tím trên cành. Chuyện mấy con quạ kêu ầm ĩ mỗi
khi kéo nhau bay ngang qua mái nhà. Chuyện ông Bill đi lượm
chai trong bồn rác để mang đi bán kiếm vài đồng. Họ ăn xong
bữa sáng rồi mà câu chuyện vẫn chưa dứt.
Buổi trưa nếu bà làm biếng nấu nướng thì ông đi bộ tới tiệm
cơm ở bên kia đường để mua hai hộp cơm mang về. Sau đó ông
cầm bịch rác to tướng mang ra khỏi nhà, lững thững đi tới bồn
rác ở cách nhà khoảng bốn trăm thước, vừa đi vừa hít thở cho
tiêu cơm.
Buổi chiều hai ông bà rủ nhau đi lòng vòng quanh cư xá để tập
thể dục. Họ bước chầm chậm trong ánh nắng chiều vàng vọt,
trong sự im lặng và tĩnh mịch của buổi hoàng hôn.
-Anh có thấy lạnh không anh?
-Không, em. Anh mặc đủ ấm rồi em.
-Một lát nữa mình ăn tối với cái gì nong nóng nghen anh.
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-Nếu em thích ăn mì vịt tiềm thì anh đi mua cho.
-Mì vịt tiềm của tiệm Lục Đỉnh Ký ăn được lắm đó anh.
-Ừ. Lát nữa anh đi mua về cho em.
Ông Nguyện chìu chuộng bà như thuở vẫn còn đôi mươi, còn bà
thì mềm mỏng và dịu dàng như cô thiếu nữ mười tám. Họ nói
chuyện thủng thẳng với nhau, không cáu kỉnh cũng chẳng giận
hờn, cứ hết lòng “tương kính như tân” với nhau. Khi bà mệt thì
ông đứng sau lưng bà, bóp vai, bóp lưng. Khi ông mệt thì bà đỡ
ông nằm xấp xuống, xoa dầu, cạo gió cho ông. Bà nương vào
ông, ông tựa vào bà, họ cần có nhau như đũa phải có cặp, dép
phải có đôi, không cần biết ngày mai ngày mốt ai sẽ là người ra
đi trước, ai là người khóc ai trước, ai sẽ là người tiễn đưa ai
trước.
Sau bữa ăn, bà đứng trong khung cửa sổ nhìn theo ông tay cầm
bịch rác to tướng, đi chầm chậm tới bồn rác. Mái tóc ông bạc
trắng như cước làm trái tim bà gợn lên chút xót thương. Sống
với nhau hơn gần hai ngàn ngày (chỉ là ngày thôi, không hề có
đêm) bà nhận được biết bao sự chăm sóc tự nguyện mà ông
dành cho bà. Bữa điểm tâm sáng nóng hổi. Bữa cơm trưa nhẹ
nhàng với dĩa trái cây ngọt ngọt, chua chua. Bữa ăn tối nóng sốt
dưới ngọn đèn chùm màu vàng cùng với một ly rượu chát nhỏ
chia đôi. Những hình ảnh ấm cúng giữa ông với bà như cuộn
phim quay chậm cứ hiện về rõ mồn một trong trí óc khiến có lúc
bà mỉm cười một mình khi vân vê tấm rèm vải trong tay, chờ
đón ông đẩy cửa bước vào trong nhà.
Tình yêu của người già mong manh như chiếc lá úa vàng trong
mùa thu. Lúc đó những chiếc lá khô quắt queo lại chỉ dính một
chút xíu vào cành cây chực chờ một cơn gió nhẹ thoảng qua là
rơi rụng lả tả. Bà hiểu điều đó nên rất trân quý tình yêu, tình bạn
của ông Nguyện dành cho bà. Đi đâu (đi shopping, đi mua sắm)
bà cũng năn nỉ ông đi theo, để bà được nắm tay ông, để bà có
thể làm bộ hỏi ý kiến ông về món đồ muốn mua, để bà được
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hưởng cảm giác bà vẫn là một nhân vật quan trọng, quan trọng
nhất trong đôi mắt ông.
Tới tháng ba năm nay là bà tròn tám mươi mốt tuổi. Còn ông
Nguyện thì được tám mươi lăm. Già thì già, họ vẫn cảm thấy
hạnh phúc – hạnh phúc hơn một tỷ người khác – cho dù hạnh
phúc đó vẫn được họ đếm từng ngày sau mỗi buổi sớm mai thức
dậy…
Nguyễn Thị Bích Nga (Wesminter)

60- CHÚNG TÔI MỌC RỄ VÀ YÊU
THƯƠNG
Tác Giả: Lệ Hoa Wilson
Tác giả đã nhận giải đặc biệt Viết Về Nước Mỹ 2011. Bà là một
Phật tử, pháp danh Tâm Tinh Cần, nhũ danh Quách Thị Lệ Hoa,
sinh năm 1940 tại Cần Thơ. Hai bài viết đầu tiên của bà là tự sự
của một phụ nữ Việt thời chiến, kết hôn với một chàng hải quân
Hoa Ky. Cưới nhau: 1972. Tới Mỹ năm 1975. Từ 1985, hai vợ
chồng mở v/p Di Trú và Thuế Vụ tại Long Beach. Bài viết mới
nhất là một hồi ức về mảnh đất tạm dung và quê hương yêu dấu.
Tựa đề được đặt lại theo nội dung bài viết.
1. Việt Nam
Chúng tôi gặp nhau và thành hôn năm tôi 30 tuổi, đã một lần ly
dị và có hai đứa con.Ông xã thì cũng 30 tuổi và còn là trai tơ.
Khi bà chị biết chúng tôi muốn làm đám cưới, bà nói thẳng thắn:
“em ơi, một khi lấy Mỹ thì sẽ bị người ta cười chê thúi đầu, vậy
sao không lựa một thằng tóc vàng, mắt xanh, cao lớn, đẹp trai để
bù lại mà lại đi lấy một thằng tóc đen, mắt nâu, hơi lùn nữa, vậy
được cái gì?”.
Tôi nhìn người chị, buồn bã nói :

226

“Chị Hai ơi, em đã có hai đứa con rồi. Thật khó khăn khi em
phải vừa kiếm chồng cho em vừa kiếm cha cho hai đứa nhỏ.
Ảnh thương em và đối với hai đứa nó thật tốt. Mấy người khác
chỉ thương em mà thôi, không cần hai đứa nhỏ!”
Và quả nhiên Trời Phật cũng thương cho những nỗi bất hạnh mà
tôi đã nếm trải trong đời nên đã cho tôi không những một người
chồng mà còn là một người cha và là một người ơn nữa.
Vùng I chiến thuật lấy Đà Nẵng (nơi tôi và ông xã gặp nhau)
làm thủ phủ nên có rất nhiều bộ chỉ huy trong đó có nhà thương
của hải quân Mỹ là trung tâm y tế cho tất cả binh sĩ Mỹ trong
vùng. Qua khỏi ngã tư Mỹ Khê, quẹo mặt để đi vào núi Non
Nước, nằm về phía tay mặt là nhà thương. Tôi đoán nó chiếm
trọn ít nhứt là năm mẫu đất với các trung tâm y tế mổ xẻ, chữa
trị đủ loại, nhà ở cho binh sĩ và dĩ nhiên là một nhà xác!
Trước mặt nhà thương là một bãi đáp trực thăng để tải các
thương binh, các chiến sĩ tử trận từ các chiến trường vùng I. Mỗi
lần trực thăng đáp xuống thì con đường xe chạy được các quân
cảnh Mỹ chận lại, từng chiếc cáng được vội vã khiêng ra chạy
thẳng vào cổng chánh, có người sẽ tỉnh lại với một cái chân nằm
đâu đó trong lá rừng rậm rạp, có người sẽ được trở về quê
hương dưới lá cờ phủ kín, có người sẽ ngậm ngùi từ biệt những
giấc mơ vì cánh tay đã mất, gương mặt đã bị tàn phá, linh hồn
đã bị tổn thương…
Vì ông xã thuộc binh chủng hải quân và đóng quân trong nhà
thương nên tôi đã có biết bao lần phải ngừng xe, tắt máy, ngồi
nhìn những bước chân vội vã, những gương mặt chịu đựng,
những ánh mắt buồn hiu của những người tải thương. Mỗi khi
có một cái cáng phủ cờ Việt Nam hay Mỹ thì những người Mỹ
xuống xe đứng nghiêm chỉnh đưa tay chào vĩnh biệt.
Tôi ít khi thấy thương binh ViệtNam, có thể vì họ được chuyển
tới một trung tâm y tế khác. Chỉ có một lần tôi thấy một cái cáng
được khiêng ra khỏi cửa trực thăng, lá cờ Việt Nam phủ kín. Tôi
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không thấy mặt cũng như binh chủng của tử sĩ nhưng một người
đàn bà đầu tóc rũ rượi , cánh tay quấn băng treo vào vai còn
đẫm máu đang lảo đảo nhảy ra khỏi cửa trực thăng. Tóc chị
trước kia chắc được cột lại bằng dây thun, nay chỉ còn một vài
lọn lỏng lẽo trên đỉnh đầu còn bao nhiêu thì thả dài rối rắm xung
quanh mặt.
Bạn ơi, hình ảnh đau thương nhứt không phải là cái cáng có
người chết nằm phủ kín lá cờ vàng chói, không phải dòng nước
mắt đầm đìa trên mặt người sống sót mà là một miếng băng vải
mỏng dùng để quấn vết thương. Nó bị dơ vì đất và máu. Nó chỉ
dài bằng một chiếc khăn mùi xoa. Nhưng nó lại được người vợ
trân trọng để ngang lên trán, dùng một cọng lạt dừa cột vòng lại
sau đầu. Mảnh khăn tang được vội vã quấn tạm thời nhưng sự ly
biệt thì chắc chắn ngàn trùng xa cách. Người thiếu phụ Việt
Nam đang để tang cho người chồng chiến sĩ đã hy sinh vì tổ
quốc!
Tôi không ra khỏi xe chào vĩnh biệt người chiến binh nhưng gục
mặt vào tay lái nước mắt tuôn rơi khóc thương cho những đứa
trẻ đang quẩn quanh trong thôn xóm chờ cha trở lại . Tôi tưởng
tượng tới lúc gia đình nghe tiếng chuông reo, mở cửa ra và thấy
một người binh sĩ đứng trước mặt với cái nón cầm trên tay.
Người mẹ ở ngàn dặm xa kia có ngã xuống vì trái tim tan nát ?...
Một cái gì dó nhen nhúm trong tâm hồn tôi. Chiến tranh tiếp
diễn cho tới một lúc nào đó thì hòa ước được ký, quân đội Mỹ
rút lui.
Anh nấn ná xin ở lại Việt Nam và là nhóm binh sĩ cuối cùng ra
khỏi phi trường Tân Sơn Nhất vào đầu năm 73. Tháng sáu 73,
tôi sanh đứa con trai đầu lòng của anh. Tháng Chín năm 74 tôi
qua Mỹ thăm anh tiện thể thăm dò chuyện xuất nhập cảng.
Chúng tôi dự định chờ anh ra khỏi quân đội và sẽ về sinh sống
tại VN. Điều kiện để tôi nói “ I do” là chúng tôi phải ở ViệtNam
và sẽ có bảy đứa con. Tôi nào biết trời cao đất rộng là gì, chỉ
biết rằng tôi rất ham con và bảy đứa là một con số chấp nhận
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của gia đình VN, đâu nghĩ rằng đối với người Mỹ hai đứa là lý
tưởng, ba đứa là chau mày, bốn đứa là nổi điên, năm đứa là tan
nát, sáu đứa là thảm họa mà bảy đứa là… rồi đời!
Thời cuộc thay đổi, đến tháng Ba năm 75 thì tôi quay về Việt
Nam để đón các con. Lúc đó tôi đang có thai đứa thứ hai được
bảy tháng. Khi còn bên Mỹ, qua tin tức trên báo và tin rỉ ra
trong quân đội thì chúng tôi biết chắc là Saigon sẽ mất, nhưng
khi về Việt Nam thì Saigòn vẫn vui vẻ, vẫn bình yên. Rạp chiếu
bóng vẫn hát, tiệm ăn vẫn mở cửa, đám cưới vẫn tiến hành, tình
yêu vẫn nở hoa… Tôi thầm cằn nhằn báo chí Mỹ thật là dỏm,
toàn là đưa tin vịt không hà.
Nhưng với ngày qua, mọi việc có vẻ tệ hơn. Nhóm người quen
bán hột xoàn với mẹ con tôi cùng nhau an ủi rằng “bà Mỹ” còn
ở đây chưa chạy thì lo gì. Ông xã tôi kêu điện thọai ngày một
hối thúc tôi ra đi. Tôi trả lời là má tôi không cho đi, sợ về Mỹ
sanh rồi lấy ai săn sóc, làm sao có củi lửa để hơ, có lá xông để
tắm, có nghệ vàng để thoa mặt v.v.. Sanh xong rồi tôi sẽ qua.
Một tuần sau tôi mất liên lạc với anh.
Ngày 20 tháng tư 75 một trung sĩ VN lái xe jeep đến nhà tôi, gõ
cữa:
“Xin lỗi đây có phải là nhà của bà Lê Thị Hoa không?”.
Tôi trả lời:
“Trung sĩ ơi, ở đây không có bà Lê Thị Hoa chắc trung sĩ muốn
kiếm bà Lệ Hoa phải không?”
Viên trung sĩ vội nói:
“Tôi cũng không biết chắc. Tôi làm việc cho ban an ninh phi
trường và được lịnh tới đây chở cái bà có chồng Mỹ lên gặp đại
tá Mỹ phụ tá tùy viên quân sự…”.
Tôi cầm lấy giấy và thấy tên tôi. Tôi vội dẫn theo hai đứa con
nhỏ nhất lên phi trường TSN. Khi vào văn phòng, vị đại tá cho
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tôi biết là ông xã đã liên lạc với cơ quan của ông và nhờ họ giúp
tôi và các con phương tiện để rời Việt Nam.
Vị đại tá nhìn xấp tài liệu nói:
“ Chồng bà yêu cầu toà đại sứ giúp đở bà và ba đứa con di tản
khỏi VN lập tức. Xin bà hãy để hai đứa trẻ nầy lại đây cho cô
thơ ký tôi trông chừng, còn bà thì theo xe trở lại nhà và dẫn đứa
thứ ba tới đây, chúng tôi sẽ làm giấy tờ và gia đình bà sẽ ra đi
nội trong ngày nay”.
Tôi ngẩn ngơ nhìn vị đại tá ngồi nghiêm chỉnh trước mặt:
“Ngài đại tá, ngài có nói chơi không? Tôi sanh ra, lớn lên, sống
ba mươi lăm năm tại non nước nầy giữa cha mẹ, thân nhân, bạn
bè… và bây giờ ngài cho tôi hai tiếng đồng hồ để từ bỏ tất cả…
xin ngài hãy nói là ngài nói chơi, chuyện nầy không có thật..”
Nước mắt tôi ứa ra và chắc là tôi có vẻ bi thương của một con
thú sắp chết nên vị đại tá rộng lượng nhìn tôi :
“Tôi biết tình cảm của bà. Thôi bà hãy dẫn con về và ngày mai
trở lại. Ngày mai, bà có nghe rõ không? Chuyện đầu tiên bà thức
dậy ngày mai là cùng ba con lên xe đến đây. Tôi sẽ gởi người
trung sĩ nầy đến nhà bà sáng mai.”
Tôi về nhà và cả nhà bắt đầu khóc. Tôi đi lên đi xuống thang
lầu, mở các hộc tủ ra rồi đóng lại, ra sân thượng nhìn chậu cúc
héo queo, xuống nhà bếp ngồi lên bộ ván ngựa,vô nhà tắm rờ rờ
cái lon múc nước, ra phòng khách nằm lên võng đưa kẽo kẹt…
Tôi như người mộng du, làm tất cả những hành động vô nghĩa
đó với tiếng khóc hụ hụ.
Ba giờ chiều tôi gọi điện thoại cho vị đại tá biết là vì tôi bị xúc
động nên đã động đến cái thai. Hiện giờ tôi đang ra huyết và bác
sĩ cấm không cho tôi di chuyển cho đến ba ngày sau. Dĩ nhiên vị
đại tá không dám giỡn vói tánh mạng người khác nên phải đồng
ý cho tôi thêm ba ngày nữa. Tôi không nghĩ là sau ba ngày đó
tôi còn có đươc một giọt nước mắt nào nữa trong cuộc đời.
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Ba má tôi không đi vì tôi có người anh đi tập kết: ông bà chờ sự
trở lại. Anh rể tôi không đi vì là sĩ quan cộng hoà: sợ mang tội
trốn lính. Chị tôi không đi vì theo chồng.
Ba đứa cháu trai theo tôi vì sợ sẽ phải bị đày đi lính. Một đứa
cháu gái theo tôi vì sợ sẽ bị gả ép cho thương phế binh.
Vì thế ba ngày sau tôi mang một bụng bầu tám tháng và bảy đứa
nhỏ lên phi trường. Vị đại tá nhìn tôi như nhìn con quái vật:
“Xin lỗi bà, theo giấy tờ thì tôi chỉ có quyền cho bà và ba đứa
con của bà đi. Hiện tại bà có tới bảy đứa! tôi thật không thể giúp
bà”
Khi người ta phải phấn đấu cho sự sống chết thì can đảm và
khôn ngoan ở đâu bất chợt hiện ra. Tôi nhẹ nhàng nói:
“Tôi hiểu thưa đại tá. Tôi không trách ông. Nhưng đây là những
đứa cháu tôi nuôi từ nhỏ giống như con tôi vậy. Nếu ngài không
cho chúng đi thì mẹ con tôi cũng xin ở lại.”
Vị đại tá bối rối nhìn tôi. Có lẽ ông đã biết rằng rồi thì VN sẽ
mất, rồi thì một làn sóng người sẽ cuồn cuộn ra đi. Sớm một vài
ngày, bốn đứa trẻ nầy có thấm gì đối với số người đang rần rộ
chen lấn ngoài kia. Ông thở dài, ngồi xuống ghế ký cái công văn
eight months pregnant wife and seven children of US citizen
need to be evacuated rồi đưa cho tôi. Chúng tôi theo dòng thác
người nhớn nhác ra đi.
Tôi sẽ không kể lể dài dòng về cuộc di tản của chúng tôi tuy
rằng với cái bụng bầu 8 tháng, 7 đứa nhỏ từ hai tới mười ba tuổi,
không một người đàn ông bên cạnh thì chuyến hành trình nầy
không phải là một cuộc du lịch nhàn hạ. Nhưng so với những
khổ não, những đau thương, những thảm cảnh mà đồng bào ta
gánh chịu sau nầy với các cuộc vượt biên thì thật nó chẳng thấm
tháp vào đâu.
2. Hoa Kỳ.
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Chúng tôi tới Camp Pendleton ngày 15 tháng 5 năm 1975. Anh
đang đóng quân ở Ferndale, một tỉnh lẻ nhỏ nhắn hiền hoà chỉ
có bảy ngàn dân, cách San Francisco sáu tiếng đường xe về
hướng bắc. Lúc đó chiến tranh lạnh giữa Hoa Kỳ và Nga Sô vẫn
tồn tại nên đây là một căn cứ hải quân rất quan trọng nằm trên
một ngọn đồi cao ngó ra biển. Các đài radar tối tân được đặt
cùng khắp để theo dõi các tàu ngầm xâm phạm bất hợp pháp vào
hải phận Mỹ và California.
Khí trời California lúc đó là 75 độ mà mọi người lạnh cóng.
Đêm thứ hai tại camp, anh lái xe một lèo 16 tiếng để đến đón mẹ
con tôi. Mười một giờ khuya một người lính Mỹ đến lều để dẫn
tôi lên văn phòng nơi anh đang làm thủ tục.
Bạn có biết lúc đó tôi giống ai không?
Không Giống Ai Hết!
Camp Pendleton
Đây là một người đàn bà 36 tuổi, tóc hơi dính chùm lại vì cát
bụi, mặt hõm vào, gò má bị nám, mặc một cái áo dài xanh bên
hông chỉ gài được một nút ở dưới nách vì thai bụng quá lớn,
ngoài khoác một áo bầu thùng thình màu trắng, đầu trùm cái
mền xám cột thắt dưới cằm, chiều dài mền thả phấp phới sau
lưng.
Le lói hơn nữa là người lính Mỹ trẻ thấy tôi run cầm cập nên cởi
cái áo lính trận ra, trước mặt đầy những túi để dao găm, lựu đạn
v…v và trùm lên tôi. Tôi bước vào căn lều. Bàn làm việc nằm
cuối phòng và anh đang đứng cúi xuống ký giấy tờ.
Chưa bao giờ trong đời tôi lại bước những bước chân nhẹ
nhàng, nặng nề, tủi hổ, hoang mang, giải thoát, run sợ như lúc
đó. Đây là lúc bắt đầu cho những ngày tươi sáng với xum hợp
thương yêu, với nhà lầu chọc trời, với ngựa xe rộn rả, với tương
lai đại học hay là lúc chấm dứt cho dòng sông Hậu hiền hòa với
hàng dừa nặng trái, lúc từ giã những hàng me xanh thân yêu
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Trần Quý Cáp, lúc quay lưng lại với bến Ninh Kiều đằm thắm
xinh tươi, lúc quì lạy cha mẹ quê hương nói lời vĩnh biệt?
Tiếng bước chân tôi làm anh quay lại. Anh bước tới ôm lấy tôi.
Tôi cố gắng để khỏi ngất đi, quì xuống sàn nhà, tay ôm lấy mặt
và nghẹn ngào: “Oh My God honey, I lost my family, I lost my
country, I lost everything!”
rồi tôi khóc nức nở. Anh quì xuống ôm đầu tôi. Anh cũng khóc.
Tất cả người Mỹ trong phòng đều rưng rưng.
Ngày 13 tháng 6 năm 1975 tôi sanh cháu Jimmy. Tháng 9 tựu
trường, tôi gởi hai đứa nhỏ nhất cho cô bạn,đi làm phụ giáo lớp
một trường tiểu học Ferndale, hai đô la rưởi một giờ.
Hè 1976, tôi đứng bán hot dog trong hội chợ và ba thằng lớn thì
đi dọn rửa phân ngựa trong trường đua. Lúc đó chánh phủ Mỹ
còn giàu nên cứ hai năm là các quân nhân được đổi tới một trạm
binh khác. Tôi thấy tụi nhỏ rất buồn và sợ rằng sự dời chỗ
thường xuyên sẽ làm tụi nó hụt hẫng vì xa bạn nên khuyên anh
giải ngũ. Và chúng tôi dọn xuống miền nam California, tỉnh La
Habra.
Tôi thì để tất cả sự nghiệp lại ViệtNam, anh thì trước khi biến cố
ViệtNam xảy ra, đã bị thua lỗ tất cả vốn liếng trong một vụ hùn
hạp mở tiệm in với một nhóm dân sự nên chúng tôi hoàn toàn…
sạch sẽ. Khi đi mướn nhà ở đường Dexford, La Habra, chúng tôi
chỉ dẫn theo bốn dứa nhỏ nhất, hai trai hai gái. Chủ nhà là một
người đàn ông Mỹ dễ thương, khi biết anh vừa giải ngủ thì rất
vui vẻ nói:
“Ô, căn nhà nầy có ba phòng lớn, thật là lý tưởng cho gia đình
ông bà với hai trai hai gái. Tôi rất vui lòng cho ông bà mướn”.
Chúng tôi dở khóc dở cười. Anh là người ít nói và chậm chạp
nên tôi bèn duyên dáng cười cười nhìn ông:
“ Thưa ông, nếu tôi nói với ông là chúng tôi có tám đứa con thì
ông có tin chúng tôi không?”
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Lần nầy thì chủ nhà nhìn chúng tôi dở khóc dở cười. Ông ngẫm
nghĩ một lát rồi nói:
“Thôi được, tôi đồng ý cho ông bà mướn. Mỗi tháng tôi sẽ đích
thân đến thâu tiền nhà. Hy vọng là mọi sự sẽ tốt đẹp”.
Ông đâu có biết rằng tên tôi là Lệ Hoa nghiã là một bông hoa
mỹ lệ, đẹp đẽ chớ chẳng phài là nước mắt của hoa nghe bạn. Vì
thế tôi thích trồng bông, thích vườn tược.
Tôi sanh ra và lớn lên ở Cần Thơ, bà con sống ở Ô Môn, Thới
Lai , Phong Điền, Cờ Đỏ nên mỗi mùa hè chị em tôi thường về
vườn đi cầu khỉ, chèo ghe, bắt ốc gạo, hái vú sữa. Cái chất vườn
nam bộ đã ăn sâu vào máu tôi nên hiện giờ nhiều người còn cho
rằng tôi không có vẻ gì là văn minh như người ViệtNam sống ở
Mỹ. Biết sao!
Sau khi dọn vô, tôi và các con hì hục cuốc đất, đổ phân và biến
cái sân trống rỗng của ông thành ra một cái vườn đầy hoa vạn
thọ (đây là để honor má tôi vì bà rất thích bông vạn thọ). Tháng
sau khi ông tới thu tiền nhà thì ông ngẫn ngơ và phán một câu
“Tôi không cần phải tới tận nhà thâu tiền nữa, bà cứ viết check
gởi cho tôi là được. Cám ơn bà về những bông vạn thọ.”
Một vài người quen xúi tôi xin đi làm waitress vì nghề nầy tiền
lương chẳng bao nhiêu nhưng tiền tip thì …ăn chết không hết.
Trời ơi tôi nghĩ tới cái viễn cảnh , anh sẽ đi làm, tôi sẽ đi làm lại
còn tiền hưu trí từ quân đội nữa thì quả nhiên là... ăn chết không
hết! Tôi vội vàng vác đơn tới tiệm Red Lobster gần nhà xin việc.
Người manager hỏi bà có làm waitress bao giờ chưa? Dạ chưa.
Bà có khi nào làm chủ nhà hàng chưa? Dạ chưa. Cứ bà có bà có
bà có…, dạ chưa dạ chưa dạ chưa… và thế là tiền ăn chết không
hết chỉ là mộng ảo.
Tôi mua tờ báo thấy rao là
“Chương trình CETA của chánh phủ sẽ trả tiền trường cho một
năm học để giúp bạn học các nghề văn phòng như thơ ký, kế
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toán, phụ tá hành chánh v.v… Mỗi tuần chương trình sẽ tặng
bạn bốn chục đô để di chuyển và sau khi tốt nghiệp sẽ kiếm việc
làm cho bạn…”.
Tôi nói với anh đây chắc hẳn là một sự lường gạt vì làm gì lại có
sự tốt đẹp như thế. Anh thì lớn lên đã nhập ngũ, phần nhiều thời
gian nếu không lang thang trên biển cả thì cũng đóng quân ở
một xứ khác ngoài Mỹ nên đối với xã hội dân sự cũng có chút
bỡ ngỡ. Tôi hăng hái tới cơ quan xin vào chương trình thơ ký.
Người phụ trách chương trình thấy tôi là người tị nạn, chồng lại
là cựu quân nhân, hình dạng có vẻ nghèo nên thương tôi. Sau
khi nói chuyện và đọc cho tôi viết một đoạn anh văn , bà nhận
tôi vào chương trình thơ ký. Khi tôi lui cui làm giấy tờ, bà dịu
dàng hỏi:
“Bà có giỏi toán không? Làm nhân viên kế toán thì nhiều lương
hơn thơ ký thường và rất dễ kiếm việc làm.”
Tôi không dám trả lời vì không biết “toán” của bà thuộc về loại
gì nên ngập ngừng:
“Dạ tôi cũng không biết chắc.”
Bà lấy ra một bài thi toán đưa cho tôi. Ái dà, bà ơi. Có phải là bà
đang chà đạp cái trường Gia Long của tôi không? Tôi là học
sinh đệ nhất A đây nha bà, dù tôi không được như bà Dương
Nguyệt Ánh ngày nay phát minh ra cái gì là bom tìm nhiệt thì ba
cái 25% của 100 là bao nhiêu, 1/3 của 75 có lớn hơn 2/3 của 40
không v.v.. là cái chuyện nhắm mắt cũng trả lời được.
Một năm sau tôi được giới thiệu vào làm cho công ty nhà hàng
Dennys, bộ phận kế toán xuất nhập.
Làm việc bảy năm tại Dennys tôi đã học được biết bao điều về
gia đình, xã hội, dân tình Mỹ. Trong những buổi ăn trưa tôi học
đan áo, học móc khăn, học cách nấu món ăn Mỹ, Ý, Tây Ban
Nha, học cách dạy con, cách đối xử với chồng, học cách không
bao bạn ăn để rồi kể lể khi giận hờn nhau, mà mạnh ai nấy móc
túi trả phần mình và tình bạn thì không bao giờ sứt mẻ.
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Những người bạn ngoại quốc mới nầy giúp tôi hoàn thiện ngôn
ngữ, hiểu rõ những tiếng lóng, sử dụng thành thục những thành
ngữ, trả lời điện thoại một cách chuyên nghiệp.
Giúp tôi biết nói cám ơn với con cái.
Biết dằn lòng không mở thư của chúng ra kiểm soát.
Biết chỉ dẫn chúng tự thực nghiệm cuộc đời hơn là bao che lầm
lỗi.
Biết nói xin lỗi khi phạm phải sai trái.
Biết văn minh không phải là mặc áo hở ngực hở mông mà là
tuân thủ theo hiến pháp.
Biết tự do không phải là mạnh ai nấy làm mà là kính trọng nhân
vị của chính mình và của đồng loại.
Biết thành công là nhờ vào sự mẫn cán, học hỏi, cầu tiến chớ
không nhờ vào nịnh bợ lấy lòng.
Biết các sắc dân khác cũng đầy thương yêu và nhiều đau khổ.
Biết kính trọng người Mỹ đen. Biết thương yêu người Mễ
nghèo.
Họ cười lăn lóc với cái accent Á đông của tôi nhưng họ không
chê tôi dốt nát. Họ chỉnh sửa lại những tiếng tôi dùng sai trật
nhưng không có ý khinh khi. Họ không đánh giá tôi cao vì tôi
đến từ gia đình trưởng giả như tôi khoe khoang. Họ không nhìn
tôi thấp kém vì tôi thuộc third world country như báo chí thường
đăng tải. Họ nhìn tôi giống như họ, một người vợ, một người mẹ
đang cố gắng kiếm tiền một cách lương thiện để giúp chồng
nuôi dạy đàn con.
Chín muơi phần trăm nhân viên kế toán là đàn bà. Đây là những
bà mẹ, bà vợ ban ngày làm toàn thời gian, chiều về nấu ăn chăm
lo con cái, cuối tuần giặt giũ, lau chùi nhà cửa, dạy con làm bài
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tập, đi chợ, đi chơi với gia đình. Họ sống bình thường mà còn
giỏi hơn tôi là đằng khác.
Vậy mà khi xưa tôi cứ nghĩ đàn bà Mỹ là đồ bỏ. Tôi mang tội
khinh người. Khi ở ViệtNam tôi ít khi nào giặt quần áo cho tôi,
cho chồng, cho con. Tôi chưa khi nào lau chùi cầu tiêu, thức
khuya dậy sớm cho con bú, kiểm soát từng bài văn điểm toán
cho con. Tất cả đều có anh tài xế, chị vú, anh bồi, chị bếp, cô
giáo dạy kèm. Biết bao người đã than trời trách đất rằng sống ở
đây sao mà cực quá, xã hội gì mà sướng đâu không thấy chỉ thấy
cái gì cũng tự mình làm, thời gian hưởng thụ chẳng bao nhiêu
mà làm việc thì quay tròn như chong chóng chẳng lúc nào
ngừng. Cực ơi là cực. Chỉ chăm chăm muốn về ViệtNam hưởng
thụ.
Bạn ơi, bạn hãy dừng chân một bước. Bạn hãy mỉm cười cầm
từng món đồ dơ bỏ vào máy giặt, nhìn vết bẩn trên chỗ đầu gối
và hình dung lại gương mặt mếu máo đáng yêu của con nhỏ khi
té quị xuống bải cỏ, nhớ lại ánh mắt chờ mong tin tưởng của con
khi mẹ đến đỡ lên. Bạn hãy nhìn cả nhà húp xột xoạt chén canh
bầu, cùng chia nhau miếng sườn nướng, cuộn chả giò. Bạn hãy
cúi xuống đứa bé đang nở nụ cười ngây thơ chờ mong bình sữa
bạn đang đu đưa trước mặt. Bạn hãy vừa xào món tàu hủ vừa trả
lời thằng con đang cắm cúi làm bài tập bên kia bàn là Los
Angeles không phải là thủ phủ của California con ơi. Thủ phủ
của CA là Sacramento hoặc square of three is not three, its nine.
Và năm phút sau đứa con vui vẻ đứng dậy: “Thank you mom (
or dad). My home work is done”.
Đây mới chính là lúc bạn sống, là lúc mà bạn xuyên thủng qua
lớp giáp để linh hồn và huyết nhục bạn và gia đình cùng hoà
quyện vào nhau. Đây chính là lúc hột mè trí tuệ nảy nở trong các
con do bạn gieo xuống, lúc hạt giống tình yêu thẩm thấu vào
linh hồn chúng do bạn cày cấy vào. Chúng sẽ lớn lên với ân cần
bạn gởi vào chén cơm, với giúp đỡ bạn xẻ chia trong bài tập, với
thương yêu bạn vuốt thẳng áo quần, với mồ hôi bạn chảy dài
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trong trận đấu.Và vợ chồng bạn có cùng một trận tuyến, cùng
một hướng nhìn.
Trong suốt mấy chục năm sống trên đất Mỹ tôi thỉnh thoảng bị
kỳ thị chung bởi những người lạ vì tôi là người Á đông nhưng
chính bản thân tôi, tôi chưa hề gặp sự kỳ thị nào có lẽ vì tôi đã
sớm hoà nhập vào xã hội nầy, tôi quên bỏ cái ý tưởng tự cao,
nhìn cái gì của người cũng cho là không bằng ViệtNam. Đàn
ông, đàn bà, ấm thực, ngôn ngữ, văn hoá, phong tục, đối xử,
giáo dục, gia đình… cái gì Mỹ cũng thua ViệtNam hết, đừng
cho con cái giao thiệp thân mật với trẻ con Mỹ mà bị hư, không
dạy được!
Tôi thì nghĩ là không có khu vườn nào hoàn toàn, không có ít
nhiều cỏ dại. Tôi thành thật học hỏi, công bình so sánh, loại bỏ
điều xấu, áp dụng điều tốt và biết ơn những bài học mới mẻ,
những đối xử nhân đạo, những giúp đỡ trân quí mà tôi và gia
đình đã hưởng nhận. Và khi quì trước mặt đấng tối cao, lòng tôi
thanh thản khi tự biết mình là một người biết ơn và trả ơn với tất
cả trái tim.
Tôi đã từ bỏ quê hương điêu tàn, đã quay lưng với tương lai đen
tối. Tôi đã chọn một nơi khác để cất nhà, một miếng đất khác để
gieo hạt. Tôi đã dùng nước sông của họ để tưới tẩm, dùng đồi
núi của họ để chăn nuôi. Tôi đã dùng chất xám của họ để tiến
thân, dùng lòng tốt của họ để sống còn.
Tôi không bao giờ quên dòng máu Việt trong tôi nhưng tôi sẽ
không ngồi đó nhìn non nước nầy, dân tộc nầy với một ánh mắt
hờ hững, dửng dưng, một thái độ vô ơn, rẻ rúng. Tôi sẽ không
coi đây chỉ là một mảnh đất tạm dung và ngồi khóc thương cho
một khung trời đã mất, mơ tưởng về một dĩ vãng đã tàn phai.
Tôi sẽ hòa vào các chủng tộc khác nhau, rơi lệ khi thấy tòa nhà
chọc trời sụp đổ, đau thương khi nhìn xác lính được chở về, hân
hoan khi nghe bài quốc ca trong các cuộc tranh tài. Tôi sẽ dạy
các con cùng tôi nhận nơi nầy làm quê hương, sẽ đem tất cả khả
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năng lao động hay học vấn đóng góp vào sự thịnh vượng chung
của quốc gia nầy.
Thay vì trồng cây cổ thụ tạm thời trong một cái chậu nhỏ để nó
chỉ được lớn èo uột trong bóng râm, tôi và gia đình muốn đào
một hố sâu, đổ đầy phân bón, tưới tẩm nó với tất cả ân cần, săn
sóc nó với tất cả sức lực để cho rễ mạnh nó ăn sâu vào lòng đất,
cho tàn xanh nó tỏa rộng khắp không gian.
Chúng tôi không tạm dung. Chúng tôi mọc rễ và yêu thương quê
hương nầy. Rồi một ngày nào đó, ở bên kia góc trời có cần tới
một bóng mát bình an, chúng tôi sẽ chiết bớt một nhánh cổ thụ
đem về…
Chúng tôi chỉ có thể làm như thế khi chúng tôi nhận nơi nầy làm
quê hương.
Lệ Hoa Wilson

61- XÃ HỘI VN RẤT CẤN CÁC S.H. LS
!!!!!!
Xót thương những em học trò chân đất, cô gái trẻ Trần Thị Bích Thoa
(25 tuổi, giáo viên Trường mẫu giáo xã Trà Leng, huyện Nam Trà
My, tỉnh Quảng Nam) đã “đi xin” trên mạng.

Cô không xin tiền hay xin gì khác cho mình, mà cô đi xin...
trường học cho học sinh.
Những bức ảnh tháng ngày cắm bản, những em học trò không
áo quần đến lớp... từ chiếc điện thoại của cô giáo trẻ này đã lay
động lòng người. Từ sự kêu gọi của cô Thoa, bốn ngôi trường
mới đã được xây dựng giữa núi rừng thăm thẳm.
Băng rừng vượt suối phăng phăng nhưng cũng có lúc những
ngọn núi rừng khuất phục được đôi chân cô giáo trẻ. Đó là
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một ngày đầu tháng 10-2014, sau khi lội bộ cả ngày trời về
gần tới thôn thì đôi chân Thoa nặng trịch như đeo tạ. Cô
Thoa bị tụt bắp chân (chuột rút) phải nằm một chỗ. Đêm đó
cả một góc rừng thôn 4 sáng rực trông như lễ hội nhưng
không phải, đó là người dân trong thôn đốt đuốc đi khiêng
cô giáo Thoa về trường
Khóc lên vì học trò
Trung tâm xã Trà Leng cách nhà cô giáo Thoa ở thị trấn Bắc Trà
My chừng 50km đường núi. Từ trung tâm xã, sau ba giờ men
theo bìa rừng, vượt qua bốn con suối thì tới điểm trường nơi cô
giáo Thoa vừa về đứng lớp. Sau cơn mưa chiều, mây núi đặc
quánh vờn trên đỉnh Trà Leng để lộ ra những nóc nhà thôn 3
Đèn Pin ở lưng chừng núi.
Giữa những mái nhà meo mốc màu xám, trường mẫu giáo nổi
lên khang trang nhờ màu sơn mới toanh, vững chãi giữa đồi. Đó
là ngôi trường thứ tư mà cô Thoa đứng ra kêu gọi mọi người xây
dựng giúp học trò mới khánh thành đúng dịp khai giảng ngày 69.
Ngôi trường dựng bằng vách gỗ xoan tự nhiên với diện tích hơn
80m2, được lợp tôn đóng trần laphông. Bên trong có một phòng
học rộng và hai phòng nhỏ làm nơi sinh hoạt cho các cô. Phòng
học được lót gạch men nổi bật, có phân ra các khu học tập cho
nhóm trẻ với đầy đủ dụng cụ học tập cơ bản không thua kém gì
trường ở miền xuôi.
Đứng bên cửa sổ nhìn con trai mới 5 tuổi ngồi học trên nền gạch
men bóng láng, anh Hồ Văn Thi hồ hởi nói: “Trường mẫu giáo
cô Thoa là nơi đẹp nhất ở thôn này. Mình thả con rồi đi núi cả
ngày cũng yên tâm vì ở đây sạch sẽ, có cô Thoa chăm lo cho tụi
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nó. Trường kín gió không sợ cái nắng, cái mưa như ở nhà mình
nên không sợ giàng bắt đi, không sợ con ma núi tìm vô”.
Ngày trước, học trò mẫu giáo thôn 3 Đèn Pin được học “ké” với
điểm trường tiểu học ở thôn. Năm học vừa qua, do số lượng học
trò tiểu học nhiều nên không có phòng học cho trẻ mầm non.
Người dân trong bản phải lợp tạm một phòng nhỏ bằng tranh tre
nứa lá rồi chia làm chỗ học cho con em và chỗ sinh hoạt cho cô.
“Bà con ở đây nghèo nên làm cái trường tạm lắp ghép đủ thứ mà
mái cứ bị dột hoài. Nhà sinh hoạt của các cô trước đây cũng chỉ
đủ kê giường nên sinh hoạt khó khăn lắm. Chừ trường mới
khang trang, dân bản phấn khởi cho con em ra trường” - anh Hồ
Văn Xía, người dân trong thôn, nói rồi xoa tay xuống nền gạch
minh chứng.
Chuyện đi xin trường của cô Thoa bắt đầu vào đầu năm học
2014 - 2015. Khi ấy cô Thoa về cắm bản ở thôn 4. Thôn 4 của
người M’Nông có hơn 30 nóc nhà, cách đường xe chạy chừng
nửa ngày đi bộ. Bà con trong bản quanh năm sống nhờ một mùa
lúa nương và những đọt măng rừng.
Trẻ em người M’Nông cứ lớn lên như con thú rừng, có gì ăn
nấy. Có áo quần thì mặc, có dép thì mang. Không áo quần,
không giày dép thì cứ thế “trần như nhộng” đến lớp. Cái nghèo,
cái đói cứ bám riết người M’Nông khiến con đường đến lớp của
con em họ mãi gập ghềnh.
“Thú thật lần đầu vào bản với một cô giáo trẻ ai cũng thoáng
buồn vì quá hẻo lánh. Ở đây chỉ có vài nhà có điện nhờ tuôcbin
nước, sóng điện thoại thì đi mấy cây số mới có, quanh năm làm
bạn với núi rừng, thân con gái ai chẳng buồn. Nhưng rồi riết
thành quen, sống với bản làng kham khổ mình thấy thương
nhiều lắm."
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"Xót xa nhất là nhìn thấy học trò mầm non bé choắt không có
lấy một cái áo, cái quần run bần bật giữa lớp học. Lần đầu thấy
cảnh đó tôi đã khóc rất nhiều. Đêm về nằm vắt tay lên trán suy
nghĩ phải làm sao bớt được nỗi cơ cực của học trò. Tôi lấy điện
thoại chụp ảnh, chia sẻ với bạn bè mình trên Facebook rồi tìm
được sự đồng cảm” - Thoa kể về lần đầu tiên đi xin từ thiện.
Từ nickname Tieu Muoi Tran, những hình ảnh tuy chưa rõ
nhưng đã lột tả hết được những vất vả của người M’Nông được
đưa lên mạng. Đó là những đôi chân trần bê bết bùn đất, những
khuôn mặt lấm lem đỏ hẩy lên vì cái lạnh, các em học sinh đến
trường chỉ với chiếc áo, chưa biết ngượng ngùng khi chụp ảnh
cứ lan truyền trên mạng trong niềm xúc động.
Từ đây, những cánh thư, những túi áo quần, đồ dùng học tập và
quà liên tục được các hội từ thiện gửi lên Trà Leng trong niềm
vui vô bờ bến của cô trò vùng núi sâu.
Những ngôi trường từ... mạng xã hội
“Tôi sung sướng vô cùng, đứng dưới cơn mưa chiều hứng sóng
điện thoại một giờ để cảm ơn ý tốt của họ mà tôi như lạc giữa
cơn mơ. Có gì tuyệt vời hơn khi nhận được sự đồng cảm, cùng
hành động của bè bạn. Đó là những người mà tôi chưa hề quen
biết, nhưng họ hiểu những điều mà tôi chia sẻ trên mạng. Thật
không thể ngờ tới, cả trong mơ cũng không tưởng tượng được
rằng mình có thể đi xin được một ngôi trường cho học trò mình”
- cô Thoa nhớ lại lần đầu tiên khi biết có người ngỏ ý muốn giúp
đỡ những học trò của mình một ngôi trường mới.
Ấy là vào thời điểm cuối tháng 9-2014, khi Thoa đang công tác
tại thôn 4 nóc Ông Dũng. Hội từ thiện Ong Vàng sau khi nhận
được những chia sẻ của cô giáo Thoa đã “đáp lại” bằng một
ngôi trường khang trang dành riêng cho cô trò mầm non.
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Niềm vui xen lẫn nỗi lo, cô Thoa phải lo chu toàn từ việc dạy
học đến việc tiếp đón đoàn đi tiền trạm, cùng Hội từ thiện Ong
Vàng tìm kiếm ý tưởng dựng trường...
Cả nhà của cha mẹ Thoa ở thị trấn Bắc Trà My cũng được
“trưng dụng” làm nơi trung chuyển và lưu đón sự đóng góp của
các câu lạc bộ từ thiện đến với Trà Leng.
Ở điểm trường trên núi, một bao ximăng, thanh sắt lên tới đây
cũng đội giá lên gấp chục lần. Cô Thoa lại cùng các đoàn viên
trong xã liên tục đi thuyết phục người dân, vận động đóng góp
xây trường sao cho vừa rẻ vừa bền. Ai có gỗ thì góp gỗ, không
có gỗ thì góp công cưa gỗ, người xuống sông đãi cát, người vận
chuyển ximăng từ trung tâm xã vào thôn.
Những ngày như thế Thoa đi lại như con thoi, vừa tranh thủ dạy
học nhưng cũng sẵn sàng cuốc bộ cả ngày trời để đón đoàn từ
thiện đến giúp bản làng.
“Cùng băng rừng lội suối với cô Thoa khi đi khảo sát rồi đi vận
chuyển nguyên vật liệu dựng trường, chúng tôi phục cô sát đất.
Có khi đi hơn tám giờ sức thanh niên như tôi mệt bở hơi tai, vậy
mà thân con gái như cô Thoa vẫn phăng phăng đi, vẫn tươi cười
như không. Lên núi đã khó, đi vào những ngày mưa lại khó hơn.
Đường trơn trượt, không vững một chút là cả người và vật liệu
xây dựng văng xuống núi như chơi. Đó là chưa kể ngày mưa vắt
rừng búng tưng tưng trong sự khiếp hãi của người miền xuôi
như tôi” - anh Nguyễn Văn Tâm, thành viên Hội từ thiện Vô
Ưu, kể.
Gần một tháng lặn lội như thế, điểm trường đầu tiên cũng được
dựng lên trong niềm vui sướng của dân làng. Ngày trường hoàn
thành, thôn 4 vui như hội, chính quyền xã, đoàn từ thiện, các
thầy cô và người dân các nóc lân cận cũng kéo đến chung vui.
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Còn Thoa xúc động khóc nức nở vì “đứa con” của mình đã nên
hình hài. Từ đây, những em học trò như cây cỏ núi rừng không
còn phải run lên vì gió rét. Xây được ngôi trường đầu tiên, cô
Thoa tiếp tục “đi kêu” những hội từ thiện giúp đỡ các điểm
trường khác trong xã.
Cứ như thế, quần quật cả năm học rồi dịp hè vừa qua, những
ngôi trường mới mọc lên giữa núi rừng xa xôi thôn 4 tổ Ông Lò
(nay là tổ Ông Hương), thôn 2 Tắc Lẻ, thôn 3 Đèn Pin trong
niềm hạnh phúc tột cùng. “Các cô chú, anh chị ở hội từ thiện tin
tưởng giao em giám sát hết. Riết rồi quen, sau bốn ngôi trường
này coi như em có thêm bằng giám sát thi công luôn” - cô Thoa
nói, ánh mắt rạng ngời.
“Chúng tôi nợ cô Thoa một giấy khen”
Bốn năm công tác liên tục cắm ở bốn điểm trường thôn khác
nhau, người M’Nông ở Trà Leng ai cũng quen mặt cô Thoa.
Người M’Nông ở đây tiếng Kinh diễn đạt chưa sành nhưng cái
bụng luôn thật thà. Để khen một ai đó tốt bụng, hiền lành và
giúp đỡ, họ nói “rất ngoan và khôn”. Người M’Nông ở đây bảo:
“Cô Thoa ngoan và khôn nhất xã”.
Ông Phan Quốc Cường, phó chủ tịch UBND xã Trà Leng, nói
những hành động của cô Thoa có sức thuyết phục chẳng kém gì
các già làng, trưởng bản.
“Dù mới là giáo viên hợp đồng về công tác chưa hẳn đã lâu,
nhưng những gì cô Thoa làm được cho người dân là trên cả
tuyệt vời. Trong bối cảnh huyện miền núi còn rất khó khăn, sự
đầu tư của Nhà nước rất hạn chế nhưng bằng sự nhiệt huyết, uy
tín và sự tận tâm của mình, cô Thoa đã huy động được nguồn
lực xã hội để xây dựng trường thôn. Ở đây ai cũng quý cô Thoa
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cả. Chúng tôi thấy vẫn còn nợ cô Thoa một tấm giấy khen vì
những đóng góp” - ông Cường tâm sự.
TRƯỜNG TRUNG (truongtrung@tuoitre.com.vn)
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