
Hão huyền 
 
“Không trung lầu các” (lâu đài treo lơ lửng trên không ngụ ýlàm việc hão 

huyền; thành ngữ do điển tích:  
Xưa có một phú nông giàu nhưng đần.Một hôm, đến chơi nhà một phú nông 

khác, thấy ông này vừa xây xong một ngôi lầu ba tầng bề thế và đẹp mắt, liền 
nổi máu ganh tức nghĩ: “Ta và hắn đều giàu có như nhau, sao hắn xây một ngôi 
lầu to đẹp như vậy mà ta thì không; đây thật không còn ra thể thống gì nữa!”.  

Về đến nhà, ông mời thợ mộc đến hỏi: 
- Ai dựng ngôi lầu ở làng bên? 
Đám thợ nói do chính họ. Phú nông mừng rỡ nói: 
 - Tốt lắm! Vậy các anh cũng dựng cho tôi một ngôi lầu ba tầng gấp! 
Đám thợ mộc làm theo ý phú nông. 
Mấy hôm sau, phú nông đến thăm.Ngó ngang ngó dọc đến nửa ngày, trong 

lòng cảm thấy khó chịu mới hỏi đám thợ: 
- Các anh đang làm gì thế này? 
Đám thợ mộc trả lời: 
- Thì… dựng ngôi lầu ba tầng theo ý ông... 
Phú nông nói: 
- Không đúng! Tôi mời để các anh làm ngay tầng thứ ba mà thôi. Không cần 

phải làm 2 tầng dưới. Hãy mau dở bỏ đi! 
Đám thợ mộc cười rộ: 
- Chỉ dựng tầng trên cùng thôi… thì ông tự làm đi!(Bách Dụ Kinh-Tam trùng 

lầu dụ) 
Chuyện trên nghe phi lý đến bật cười, nhưng: - xảy ra quanh ta thường đến độ 

như một bản tính khác nữa của loài người, bản tính bỏ việc nhỏ để làm ngay 
việc lớn; – ấy là cách làm hão huyền vì cầm chắc thất bại; – tìm Nước Trời càng 
không thể  làm kiểu hão huyền.  

Vài hão huyền tiêu biểu:Không học mà mua bằng cấp để được tiếng thông 
thái; không làm ăn mà cờ bac-vé số để giàu; không dụng tàimà hở hang, tai tiếng 
để thành “sao”; không tử tế với vợ con mà từ thiên để bác ái; không bỏ mình 
(tu=sửa) mà khoácáo tu để theo Chúa; không thương người mà ăn chay để sám 
hối (xin dọc lại Is.58,1-8)... 

Người xưa: “Việc lớn thành tựu từ những hành động nhỏ…Cây lớn sinh ra từ 
một cái mầm nhỏ; tháp cao 9 tầng khởi đầu từ một sọt đất, đi xa ngàn dặm bắt 
đầu từ một bước chân” (Đạo đức kinh); người xưa còn dí dỏm: “Ad augusta per 
angusta” (phỏng ý: muốn chỗ đẹp phải chịu hẹp)… di tắt là hão huyền. 

Thì ra “nhỏ bé”, “trẻ thơ”,“Nước Trời như hạt cải”(Mt 13,31), “Hãy chiến đấu 
để qua được cửa hẹp mà vào, vì Ta nói cho anh em biết, có nhiều người sẽ tìm 
cách vào mà không thể được” (Lc 13,23)… là thế! 

ANH-NỜ CA 



 


