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Theo đạo
“Theo đạo qua đài phát thanh”  là tựa 

của một mẫu truyện ngắn đăng trên một 
tờ báo Công giáo thời trước: 

Ngày nọ, cha sở thấy một nhóm người 
dân tộc Hmông áo quần và đồ dùng lủng 
củng đến gặp ngài. Cha sở hỏi:

- Anh chị em từ đâu đến?
- Chúng tao từ Lai Châu, (nơi Pháp 

vừa thua trận Điện Biên Phủ năm 1954) 
đi 6 ngày đến đây.

- Lạy Chúa! Để làm gì?
- Chúng tao muốn theo đạo ngay thôi.
- Không được! Ai dạy đạo cho mà theo 

ngay? Anh chị em đã biết gì về Chúa 
đâu! Lại còn kinh sách nữa. Làm sao mà 
dễ vậy?

- Chúng tao học hết từ đài phát thanh 
phát bên Phi luật tân.

- Đài phát thanh nào? Làm gì có đài 
phát tiếng Hmông?

- Đài “Chân lý” đó!
“Chân lý” là tên của một đài phát 

thanh Công Giáo; vả lại, nhóm người 
Hmông băng rừng lội suối suốt 6 ngày 
không phải “sự vừa”!

Từ thoái thác, đến ngạc nhiên, rồi 
cảm kích, cha sở đổi dần thái độ vì nhận 
ra Chúa Thánh Thần là tác giả vụ này 
chứ chẳng ai vào đây.

Cả nhóm được dạy đạo cấp tốc, được 
rửa tội, Thêm sức, dự Thánh lễ và rước 
Chúa.

Truyện gợi vài ý: - theo đạo chưa đủ - 
phải theo Chúa – tại sao?

Đông người chỉ theo đạo, tức chỉ giữ 
luật Giáo hội (đi lễ, xưng tội, đọc kinh).  

Phải theo Chúa tức tuân hành Thánh 
Ý Đức Chúa Cha (thực thi Lời Chúa). 
Chúa Giêsu phán: “Không phải bất cứ ai 
thưa với Thầy: “Lạy Chúa! Lạy Chúa!” 
là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng 
chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là 
Đấng ngự trên trời, mới được vào mà 
thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa 
với Thầy rằng: “Lạy Chúa, lạy Chúa, 
nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh 
Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa 
mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm 
nhiều phép lạ đó sao?” Và bấy giờ, Thầy 
sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các 
ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn 
làm điều gian ác!”. (Mt 7, 21-24).

Đạo là thuyền đưa ta đến Chúa là bờ 
bến. Theo đạo không theo Chúa ví như đi 
thuyền mãi không cập bến lên bờ. 

NK
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THÁNH NHẠC NGÀY NAY LÀ NGUYỆT SAN-THƯ (NGUYỆT LÀ RA HÀNG THÁNG, SAN LÀ 
BÁO, THƯ LÀ SÁCH, TỨC KẾT HỢP BÁO VỚI SÁCH) CHIA SẺ NỘI BỘ VỀ THÁNH NHẠC 

CHÂN TRUYỀN & TU ĐỨC THỰC TIỄN.
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   . MÌNH MÁU NGÔI LỜI

“Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được 
đếm cả rồi”.

.............................................
1 Trong lúc ấy, đám đông tụ họp hàng vạn 

người, đến nỗi giẫm lên nhau. Bấy giờ, Đức 
Giê-su bắt đầu nói, trước hết là với các môn 
đệ: “Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu, 
tức là thói đạo đức giả. 2 Không có gì che giấu 
mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà 
người ta sẽ không biết. 3 Vì thế, tất cả những 
gì anh em nói lúc đêm hôm, sẽ được nghe giữa 
ban ngày; và điều anh em rỉ tai trong buồng 
kín, sẽ được công bố trên mái nhà.”

4 “Thầy nói cho anh em là bạn hữu của 
Thầy được biết: Anh em đừng sợ những kẻ giết 
thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được 
nữa. 5 Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai: 
hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào 
hỏa ngục. Thật vậy, Thầy nói cho anh em biết: 
anh em hãy sợ Đấng ấy. 6 Năm con chim sẻ chỉ 
bán được hai hào, phải không? Thế mà không 
một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. 
7 Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được 
đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý 
giá hơn muôn vàn chim sẻ”. (Lc 12, 1-7)

 
   THỰC THI LỜI CHÚA

. ĂN LỜI UỐNG Ý

Vì an bài không sót một chi tiết nhỏ, cho 
nên Chúa mới thật sự quyền năng uy vũ đến 
cùng cực và tuyệt đối.
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Đức cha Tihamer Toth kể câu chuyện đại 
khái như sau: 

“Một hôm có chàng  trai vào rừng đốn củi, 
đến trưa nhọc mệt, anh nằm nghỉ dưới gốc 
cây đa cổ thụ, nhìn lên thấy cành lá rườm 
rà, song quả đa nhỏ xíu. Anh nghĩ: sao cây 
thì khổng lồ mà trái nhỏ xíu? Tôi mà là Ông 
Trời, tôi cho nó mang trái lớn như trái bí và lá 
to như lá chuối; như thế mới cân xứng. Đang 
khi thân cây bí yếu ớt mà phải mang trái lớn, 
cây chuối không cứng rắn mà phải mang lá 
to như tấm phản. Quả Đức Chúa Trời thiếu 
khôn ngoan! Hay là không có Đức Chúa Trời, 
mọi vật do ngẫu nhiên mà có?

Miên man nghĩ như vậy anh thiếp ngủ lúc 
nào không hay. Đang giấc ngủ say, một cơn 
gió lớn thổi mạnh làm rớt giữa sống mũi anh 
một quả đa. Anh giật mình thức giấc, vừa xít 
xa vừa nghĩ: “May quá, phải trái đa lớn như 
trái bí, thì kể như bữa nay ta tận số rồi! Thế 
ra Đức Chúa Trời khôn thật, Ngài sắp đặt cả 
rồi đấy chứ! Hèn chi người ta nói: trái dừa 
rớt bao giờ cũng tránh người”.

............................................
Càng về già, câu Lời Chúa: “Ngay đến tóc 

trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi” mới 
được người ta thấm thía. 

CHÂU HÂN Sưu tầm
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Xin xem thêm các Chúa nhật còn lại trên http://www.thanhnhacngaynay.vn

LM. CARÔLÔ HỒ BẶC XÁI 
Giám đốc Đại chủng viện Thánh Quý, 

Cái Răng, Cần Thơ

Chúa Giêsu công bố những mối phúc thật 
(Lc 6,17.20-26).

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN NĂM C
CHỦ ĐỀ: HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC

Bài đọc Cựu Ước, Đáp ca và bài Tin Mừng 
hôm nay đều bàn về hạnh phúc và vô phúc:

Ngôn sứ Giêrêmia tuyên bố: “Đáng 
nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời…. Phúc 
thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa” (Bài 
đọc I); Tv 1 có câu: “Phúc thay người chẳng 
nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng bước vào 
đường quân tội lỗi, không nhập bọn với 
phường ngạo mạn kiêu căng, nhưng vui thú 
với lề luật Chúa” (Đáp ca); Trong bài Tin 
Mừng, Chúa Giêsu liệt kê những hạng người 
có phúc và những hạng người vô phúc.

I. DẪN VÀO THÁNH LỄ.

Anh chị em thân mến 
Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta để chúng 

ta sống hạnh phúc ở đời này và đời sau lại 
được hạnh phúc vĩnh viễn bên cạnh Ngài. 
Bởi thế loài người luôn khát khao hạnh phúc. 

CHÂU HÂN Sưu tầm
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Thế nhưng hình như ở đời này hạnh phúc thì 
ít mà đau khổ thì nhiều; và có thứ ta tưởng là 
hạnh phúc nhưng thực ra lại là bất hạnh.

Hôm nay Chúa sẽ dạy ta biết thế nào là 
hạnh phúc thật, và làm thế nào để có được 
hạnh phúc thật ấy.

II. GỢI Ý SÁM HỐI

- Chúng con thường chỉ biết tìm hạnh phúc 
trần gian mà lơ là với hạnh phúc muôn đời.

- Chúng con thường chỉ tìm hạnh phúc ích 
kỷ cho bản thân mà không quan tâm xây dựng 
hạnh phúc cho tha nhân.

- Chúng con chưa thực sự tin vào những 
mối phúc thật mà Chúa công bố.

III. LỜI CHÚA

1. Bài đọc I (Gr 17,5-8).
Ngôn sứ Giêrêmia giới thiệu hai con 

đường: một dẫn đến hạnh phúc và một dẫn tới 
bất hạnh:

- Con đường dẫn đến hạnh phúc là đặt niềm 
tin nơi Chúa. Ngôn sứ diễn tả hạnh phúc ấy 
bằng những hình ảnh thiên nhiên cho dễ hiểu: 
Người đặt niềm tin vào Chúa là người đi trên 
con đường có nước, có bóng cây, có hoa trái…

- Con đường đưa tới bất hạnh là đặt niềm 
tin nơi người đời. Người đi trên con đường ấy 
chỉ gặp sa mạc khô nóng, đồng khô cỏ cháy, 
đất mặn, không bóng mát…

2. Đáp ca (Tv 1).
Tiêu chuẩn hạnh phúc và bất hạnh theo 

ngôn sứ Giêrêmia là đặt niềm tin nơi Thiên 
Chúa hay loài người. Còn theo tác giả Thánh 
vịnh 1 thì đó là sống theo Luật Chúa hay là đi 
theo quân gian ác.

3. Tin Mừng (Lc 6,17-26).
Có thể coi đoạn Tin Mừng này là Bài giảng 

đầu tiên của Chúa Giêsu trước đông đảo dân 
chúng (bài giảng thứ nhất ở quê hương Na-
darét, Lc 4,16-30, chỉ giảng cho đồng hương 
Ngài nghe). 

Bài giảng này có những điểm giống và 
những điểm khác với bài giảng trên núi trong 
Tin Mừng Matthêu: Trong khi Thánh Mát-
thêu ghi lại 8 lời chúc phúc của Chúa Giêsu, 
thì thánh Luca chỉ ghi 4 lời chúc phúc kèm 
theo 4 lời quở trách.

- Những kẻ được chúc phúc là những 
người nghèo, đói khát, đang phải khóc lóc, 
bị bách hại.

- Những kẻ bị chúc dữ là những người đang 
giàu có, no đầy, vui cười, được tâng bốc.

Điều nên chú ý là: không phải tự thân sự 
nghèo nàn khổ sở là hạnh phúc, thực ra chúng 
mang lại hạnh phúc vì chúng giúp người ta 
không dính bén với trần gian để hướng lòng 
về Chúa. Cũng không phải tự thân sự giàu có 
sung sướng là xấu, nhưng chúng có thể trở 
thành nguồn bất hạnh khi chúng trói buộc lòng 
con người vào thế giới vật chất đời này.

4. Bài đọc II (1 Cr 15,12-16.20) (Chủ 
đề phụ).

Người dân Côrintô chịu ảnh hưởng triết lý 
Hy Lạp nên không tin có việc kẻ chết sống lại. 

Để giúp tín hữu mình tin vào giáo lý ấy. 
Thánh Phaolô đưa nhiều lập luận: 

- Nếu kẻ chết không thể sống lại thì tại sao 
Đức Kitô đã chết mà đã sống lại? Nói cách 
khác, việc Đức Kitô phục sinh là bằng chứng 
rõ ràng về việc kẻ chết sống lại.

- Đức Kitô không chỉ có khả năng làm cho 
bản thân Ngài sống lại, mà còn có thể làm cho 
tất cả những ai tin vào Ngài được sống lại như 
Ngài. 

- Nếu chúng ta đặt niềm tin vào Đức Kitô 
chỉ vì đời này mà thôi thì chúng ta là những kẻ 
đáng thương hơn hết mọi người.

IV. GỢI Ý GIẢNG

* 1. Hạnh phúc đích thực.
Vào năm 1918, tại Mỹ đã xảy ra một trận 

dịch cúm tàn sát bao nhiêu sinh mạng. Các 
bác sĩ và y tá tối tăm mặt mũi vì công việc, 
tình cảnh trong các dưỡng đường, bệnh viện 
thật là thảm hại. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng 
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ấy, các thành viên của một hội thượng lưu Ở 
New York quyết đem sức lực ra giúp đồng 
bào. Họ giàu có và đã lớn tuổi, có thể chỉ ký 
một ngân phiếu để giúp bệnh nhân là xong. 
Nhưng không, họ không những đã bỏ tiền ra 
mà còn tình nguyện khoác áo blouse trắng tới 
bệnh viện, săn sóc tắm rửa cho các bệnh nhân, 
vỗ về những gia đình đau khổ mà không ngại 
mệt nhọc, cũng không sợ lây bệnh cho chính 
bản thân.

***
Tin Mừng hôm nay trình bày bốn lời chúc 

phúc cho những kẻ nghèo đói, khóc than, bị 
oán ghét, khai trừ, sỉ vả, kèm theo bốn lời 
nguyền rủa những người giàu có, no nê, vui 
cười, được mọi người ca tụng. Đó là những 
phản đề đối chiếu giữa người nghèo và kẻ 
giàu, giữa người đói khát và kẻ no đầy. Đó là 
hai giai cấp trong xã hội luôn đối chọi nhau 
mà Tin Mừng muốn mô tả để người tín hữu 
Kitô chọn lựa.

Một điều rất hiển nhiên là Tin Mừng hướng 
chúng ta về người xấu số bất hạnh và cho 
họ niềm hy vọng hạnh phúc ở tương lai. Tin 
Mừng không hề lên án người giàu chỉ vì họ có 
nhiều tiền của, nhưng chỉ lên án những ai giàu 
có mà không biết sử dụng của cải cho đúng, 
thậm chí còn dùng của cải như chướng ngại 
vật chặn đứng lối vào Nước Trời. Giàu có mà 
hành xử như các thành viên của hội thượng 
lưu Ở New York trong câu chuyện còn được 
Chúa chúc phúc. Họ được hưởng hạnh phúc 
đời này lẫn đời sau. Bí quyết của họ rất đơn 
giản, đó chính là biết chia sẻ và trao ban.

Chúa Giêsu không lên án của cải nói chung, 
nhưng lên án cách sử dụng của cải. Tiền bạc tự 
nó không có giá trị đạo đức. Nó có thể dùng 
vào việc tốt cũng như việc xấu. Tự bản chất, 
của cải không là những gì xấu xa, và tự bản 
chất, nghèo khó cũng không phải là nhân đức.

Chỉ “Khốn cho người giàu có” khi họ không 
phân định rạch ròi giữa phương tiện và cùng 
đích, giữa điều kiện vật chất và định mệnh con 
người. Đời sống của họ bị nhận chìm bởi các 
con sóng là các phương tiện vật chất như áo 

quần, xe cộ, nhà cửa và các tiện nghi trong 
cuộc sống. Đời sống của họ bị đè bẹp bởi các 
hành trang vật chất chỉ giúp họ duy trì và phát 
huy sự sống trong cuộc lữ hành ngắn ngủi của 
một đời người. Họ quên rằng con người sống 
nhờ phương tiện nhưng lại sống cho cùng 
đích. Và cùng đích của con người là: “Hãy 
tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính 
của Người, còn tất cả những thứ kia, Người 
sẽ thêm cho” (Mt 6,33). Thảm kịch của cuộc 
sống chính là lo lắng tìm kiếm phương tiện, và 
để cho cùng đích tan biến trong phương tiện.

Chỉ “Khốn cho người giàu có” khi họ 
không ý thức rằng họ lệ thuộc rất nhiều vào 
người khác. Họ mang trong mình căn bệnh vị 
kỷ, nên không còn thấy rằng của cải cá nhân 
là do của cải tập thể đem lại, họ cũng không 
nhận ra rằng họ đã thừa hưởng một kho tàng lý 
tưởng và các tiến bộ mà người đang sống cũng 
như kẻ đã chết góp phần tạo nên. Họ nghĩ rằng 
mình có thể sống sung túc trong thế giới nhỏ 
bé chật hẹp mà họ là trọng tâm. Họ là một con 
người sống theo chủ nghĩa cá nhân cực đoan.

Dù có ý thức hay không, mỗi người chúng 
ta là một con nợ đối với người quen biết cũng 
như người chưa quen biết. Vậy chúng ta phải 
trả món nợ ấy ở đâu? Câu trả lời thật đơn giản: 
Cho kẻ đói ăn, cho người trần truồng áo mặc, 
chăm sóc người đau yếu. Nói như Martin Lut-
tler King: “Chúng ta có thể cất giữ số thực 
phẩm dư thừa của chúng ta trong các bao tử 
trống rỗng của hàng triệu con cái Thiên Chúa, 
khi mỗi tối họ phải lên giường nằm ngủ mà 
không có gì để ăn”.

Dưới con mắt Chúa, làm giầu một cách 
lương thiện không phải là tội, tiêu dùng của 
cải do mình làm ra không hề là một điều xấu. 
Nhưng điềm nhiên hưởng thụ và nhắm mắt 
làm ngơ trước nỗi khổ của tha nhân lại là một 
tội ác. Thiên Chúa đã dựng nên trái tim con 
người để rung lên những nhịp đập yêu thương, 
và tặng ban cho con người đôi tay để mở ra 
ban phát. Kẻ nào khoá lại trái tim và nắm chặt 
đôi tay là đi ngược với bản tính con người mà 
Chúa đã tạo dựng. Vì thế, ai sống co cụm trong 
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vỏ ốc ích kỷ của mình, kẻ ấy có thể rất giàu về 
tiền của nhưng lại thật nghèo trong nhân tính.

Có nhiều người lẫn lộn giữa hạnh phúc và 
cái bóng của hạnh phúc; họ mải mê chạy theo 
cái bóng này, để rồi mau chóng thất vọng khi 
nó vỡ tan như bong bóng xà phòng.

Hạnh phúc đích thực không nằm nơi của 
cải, hay trong những gì mình đã chiếm hữu, 
nhưng chính là sự mãn nguyện với những gì 
mình đã trao ban. Thánh Phaolô viết: “Cho đi 
vui sướng hơn nhận lãnh”.

Hạnh phúc đích thực không nằm trong lời 
ca tụng hay trong chức tước quyền uy, nhưng 
chính là sự an bình vui tươi của một lương tâm 
thanh thản với Chúa, với anh em, và với chính 
mình, như lời Thánh Phaolô: “Lương tâm tôi 
không trách cứ tôi điều gì”.

Một tác giả có viết: “Trong hạnh phúc có 
mầm đau khổ. Quả thật, hạnh phúc bao giờ 
cũng trộn lẫn với mồ hôi và nước mắt. Có 
hạnh phúc đích thực nào mà không phải trả 
giá bằng đau khổ? Có ai sống trên đời này mà 
được hạnh phúc trọn vẹn đâu?

Điều này giải thích tại sao những gì chúng 
ta coi là bất hạnh, thì Chúa Giêsu lại cho là 
hạnh phúc.

Chỉ khi nào chúng ta cảm nghiệm được cái 
nghịch lý của Lời Chúa thì chúng ta mới có 
được hạnh phúc đích thực.

Chỉ khi nào chúng ta dám nghèo vì thanh 
liêm, đói vì ngay thẳng, khóc vì đại nghĩa, bị 
ghét vì nói thật, bị sỉ vả vì danh Chúa, chúng ta 
mới sống trọn vẹn các mối phúc thật.

Chỉ khi nào chúng ta thấy mình giàu lên 
khi chịu nghèo, no thoả lúc đói khát, vui cười 
khi lệ rơi, và hân hoan lúc bách hại, chúng ta 
mới thực sự nếm cảm niềm hạnh phúc của 
Nước Trời.

***
Lạy Chúa, hạnh phúc đích thực chính là có 

một lương tâm an bình, một con tim biết chia 
sẻ và một khối óc luôn cảm nghiệm được tình 
Chúa yêu thương. Xin cho chúng con luôn 
đắm chìm trong hạnh phúc được làm con cái 
Chúa. Amen. (TP) 

* 2. Hạnh phúc hiện tại của người nghèo
Etienne Charpentier viết:
“Bài giảng trên núi trong Mt và bài giảng 

trên cánh đồng của Lc mở đầu bằng những lời 
chúc phúc. Nghĩa là sứ điệp của Chúa Giêsu 
chủ yếu là loan báo hạnh phúc. Nhưng loan 
báo cho ai, và như thế nào?”

Phải đau đớn nhận rằng các lời chúc phúc 
ấy đã bị hiểu sai và bị lợi dụng làm một thứ 
thuốc phiện nhằm ru ngủ nỗi khổ đau và sự 
nổi loạn của những người nghèo. Người ta 
muốn hiểu chúng như sau: “Hỡi những người 
nghèo, các người hạnh phúc lắm vì các người 
được Thiên Chúa yêu thương... vậy cứ tiếp 
tục nghèo đi! Hãy chấp nhận thân phận của 
các người, rồi một ngày nào đó ở trên trời 
các người sẽ được hạnh phúc”. Nhưng thực 
ra Chúa Giêsu nói ngược hẳn lại: “Hỡi những 
người nghèo, chúng con hạnh phúc, vì từ nay 
chúng con không còn nghèo nữa, vì Nước 
Thiên Chúa là của anh em”. (Pour lire le Nou-
veau Testament)

Chúa Giêsu không hứa sẽ ban hạnh phúc 
cho người nghèo, Ngài loan báo cho người 
nghèo biết là họ đang hạnh phúc. Lý do hạnh 
phúc của họ là tuy họ không có nhiều tiền 
bạc của cải, nhưng họ có Nước Thiên Chúa: 
“Nước Thiên Chúa là của anh em”.

Có Nước Thiên Chúa là có tất cả. “Được 
lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì có ích 
gì?”.

* 3. Nghịch lý.
Người ta thường nói “nghèo khổ”, nghĩa là 

cái nghèo và cái khổ đi đôi với nhau; đã ng-
hèo thì tất nhiên khổ. Thế mà Chúa Giêsu lại 
nói: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo”. 
Hình như Chúa Giêsu muốn đảo ngược kiểu 
nói “nghèo khổ” thành “nghèo phúc”. Thật là 
nghịch lý!

Nhưng chuyện nghịch lý không phải là 
không có trên đời. Thông thường ai cũng muốn 
một cuộc sống sang giàu. Thế nhưng có những 
người lại đi tìm một cuộc sống nghèo: chẳng 
hạn như các nho gia cởi áo từ quan, rời bỏ nếp 
sống tiện nghi nơi thành thị để tìm nếp sống 
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thanh đạm giữa thiên nhiên; hay thánh Phanx-
icô Assisi là con nhà giàu nhưng từ bỏ tất cả 
để sống nghèo, lại còn lập cả một huynh đoàn 
quy tụ những người muốn sống nghèo như 
ngài; hay ngày nay những tu sĩ với lời khấn 
trọn đời sống nghèo nàn. Những con người 
đó không phải điên khùng mà hoàn toàn sáng 
suốt. Quyết định sống nghèo của họ không 
phải do bốc đồng nhất thời mà là kết quả của 
một thời gian dài suy nghĩ chọn lựa. Sự chọn 
lựa ngược đời của họ khiến ta phải suy nghĩ vì 
chắc hẳn họ đã nghiệm ra có nhiều điều hay 
trong cái nghèo nên họ mới chọn lựa như vậy.

- Dĩ nhiên cái nghèo mà họ chọn lựa không 
phải là tình trạng túng thiếu: không đến nỗi 
phải chết đói, chết khát, chết lạnh, mà chỉ cần 
tối thiểu để ăn, để uống, để mặc. “Tri túc, tiện 
túc”: biết đủ thì đủ.

- Vì chỉ cần tối thiểu như thế nên lòng 
họ không bị giao động vì những ham muốn 
có thêm. “Túi tham không đáy”: lòng ham 
muốn sẽ không bao giờ thỏa mãn, nên cứ 
giao động hoài.

- Không tham muốn thêm mà cũng không 
sợ bị mất, nên người nghèo như thế rất bình 
tâm, nhờ đó có thể ăn ngon, ngủ yên.

- Người nghèo không kiêu căng, không 
khoe của, không khinh miệt người khác.

- Người nghèo không cậy dựa vào tiền bạc 
của cải nên dễ cậy dựa vào Chúa hơn.

- Có thể người nghèo bị người đời khinh 
ghét, nhưng bù lại, họ được Thiên Chúa yêu 
thương che chở.

* 4. Những mối phúc của tấm lòng.
Phúc thay ai có lòng thanh sạch, họ sẽ được 

thấy Chúa.
Phúc thay ai có lòng khiêm tốn, họ sẽ tìm 

được sự ngơi nghỉ cho linh hồn.
Phúc thay ai có lòng ấm áp, họ sẽ tỏa chiếu 

lòng tốt ra chung quanh.
Phúc thay ai làm việc với tấm lòng, họ sẽ 

tìm gặp niềm vui trong công việc.
Phúc thay ai không ngã lòng, họ sẽ tìm 

được nghị lực để kiên trì.
Và phúc thay ai đặt lòng mình vào Nước 

Thiên Chúa, mọi điều khác sẽ được ban cho 
họ. (FM)

* 5. Nghèo mà giàu.
Khi Chúa Giêsu nói: “Phúc cho những 

người nghèo”, Ngài không chúc phúc cho sự 
túng thiếu và bần cùng đâu, vì túng thiếu và 
bần cùng là những điều xấu.

Điều được chúc phúc chính là sự cậy trông 
vào Chúa. Ai cậy trông vào những gì thuộc về 
loài người thì sẽ bị thất vọng, còn ai cậy trông 
vào Chúa sẽ chẳng thất vọng bao giờ. Chỉ một 
mình Chúa mới có thể đong đầy những chỗ 
trống của chúng ta. Chỉ một mình Ngài mới 
có thể thỏa mãn những đói khát của chúng ta.

Người giàu thường hay cậy dựa vào tiền 
bạc của cải của họ. Đối với họ, chỉ có đời này 
là quan trọng, còn đời sau hay là Chúa đều là 
quá xa vời. Trái lại người nghèo thì tự nhiên 
dễ hướng về Chúa, cuộc sống càng cơ cực khó 
khăn thì họ càng cậy dựa vào Chúa nhiều hơn. 
Mà ai cậy dựa vào Chúa thì sẽ được Ngài phù 
hộ chở che.

Khi người nghèo nhận được một điều gì 
đó, dù rất tầm thường, họ cũng lấy làm sung 
sướng và biết ơn.

Một hôm, một người nghèo đang đi đường 
thì gặp một người ăn xin. Người ăn xin chìa 
tay xin tiền. Người nghèo này bối rối đáp: 
“Xin lỗi, tôi chẳng có gì cho bạn, vì tôi cũng 
nghèo như bạn”. Người ăn xin nói: “Xin cám 
ơn vì món quà bạn đã cho tôi”. Người nghèo 
ngạc nhiên hỏi lại: “Tại sao bạn cám ơn tôi? 
Tôi có cho bạn cái gì đâu”. Người ăn mày nói 
tiếp: “Bạn đã cho tôi sự nghèo nàn, lòng chân 
thành và sự tin cậy của bạn”.

Đối với Chúa, chúng ta đều nghèo. Nhưng 
dù nghèo, chúng ta cũng có những món quà 
cho Chúa, đó là lòng chân thành, sự cậy trông 
và chính sự nghèo nàn của chúng ta. (FM)

6. Chuyện minh họa.
a/ Tìm lại hạnh phúc 
Tại văn phòng của một Cố vấn Tâm lý, 

một thiếu phụ vừa trẻ vừa giàu giải bày tâm 
sự: “Bất cứ thứ gì tôi muốn thì chồng tôi đều 
cho cả. Tôi có đủ mọi “sự” nhưng trong lòng 
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trống vắng vô cùng. Xin bà hãy cho tôi một 
lời khuyên”. Nhà Cố vấn tâm lý không trả lời, 
nhưng bảo cô thư ký của bà kể chuyện đời cô. 
Cô này kể: 

“Chồng tôi đã chết, cách nay ba tháng. Con 
tôi cũng chết vì xe đụng. Tôi cảm thấy mất tất 
cả. Tôi không ngủ được. Tôi không muốn ăn 
uống. Tôi không bao giờ cười. Một hôm tôi đi 
làm về hơi khuya. Có một chú mèo con cứ đi 
theo sau tôi. Trời lạnh. Tôi cũng tội nghiệp nó, 
nên tôi mở cửa cho nó vào nhà. Tôi pha cho 
nó một ly sữa. Nó kêu meo meo và cọ mình vào 
chân tôi. Lần đầu tiên tôi cười. Rồi tôi nghĩ: 
nếu việc giúp cho một chú mèo con có thể làm 
tôi cười, thì việc giúp cho người nào đó chắc 
có thể làm tôi hạnh phúc. Thế là hôm sau tôi 
nướng vài ổ bánh đem cho bà cụ hàng xóm 
đang bệnh. Mỗi ngày tôi cố làm vài việc gì 
đó cho những người tôi gặp được vui vẻ. Và 
quả thực tôi đã thấy hạnh phúc. Tôi nghiệm 
ra được điều này là ta sẽ không hạnh phúc khi 
ta chỉ chờ người khác đem lại hạnh phúc cho 
mình; ngược lại ta sẽ hạnh phúc thật khi ta 
làm cho người khác hạnh phúc”. 

Nghe đến đó, người thiếu phụ trẻ bật khóc. 
Cô đã có bất cứ thứ gì đồng tiền có thể mua 
được nhưng cô đã đánh mất những thứ mà 
đồng tiền không mua nổi. Và cô quyết định 
noi gương cô thư ký nọ. (Charlene Johnson).

b/ Người hạnh phúc nhất.
 Nhà vua bị bịnh nặng. Quan ngự y lo 

lắng, nhưng đành bó tay. Một nhà chiêm tinh 

đến bảo vua chỉ khỏi bịnh khi nào được mặc 
chiếc áo của một người hạnh phúc nhất.

 Quan quân đổ xô đi khắp nước để tìm 
người hạnh phúc nhất. Cuối cùng thì họ cũng 
tìm được một người hạnh phúc thực sự. Nhưng 
khổ thay, người ấy quá nghèo, chẳng có lấy 
một chiếc áo!

c/ Bí quyết sống vui.
Một vị giám mục nổi tiếng hiền hoà, dễ 

mến. Khi được hỏi bí quyết, ngài đáp bí quyết 
đó là:

Thứ nhất, tôi nhìn lên trời để nhớ rằng đời 
tôi phải tới đó.

Thứ hai, tôi nhìn xuống đất để thấy phần 
mộ tôi sau này thật nhỏ hẹp.

Thứ ba, tôi nhìn chung quanh để thấy bao 
người nghèo khổ mà đáng kính trọng hơn tôi.

Thứ bốn, tôi học để biết hạnh phúc thật nằm 
ở đâu, mọi nỗ lực của tôi sẽ chấm dứt thế nào 
và những than thở của tôi thật vô cớ biết bao!

V. LỜI NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI 

Chủ tế: Anh chị em thân mến, phúc thay 
người đặt niềm tin vào Đức Chúa, và có Đức 
Chúa làm chốn nương thân. Cùng với tất cả 
những ai đặt trọn niềm tin vào Chúa là Đấng 
ban hạnh phúc thật sự cho mọi người, chúng ta 
tha thiết nguyện xin:
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1. Hội thánh không ngừng kêu gọi con cái 
mình sống lời Chúa dạy/ đặc biệt là sống theo 
tinh thần Tám mối phúc thật/ Chúng ta hiệp lời 
cầu xin cho mọi thành viên trong đại gia đình 
Hội thánh xác tín rằng/ sống đạo là sống theo 
Lời Chúa dạy.

2. Trên thế giới ngày nay/ người nghèo vẫn 
chiếm đa số/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho 
các dân tộc được phát triển/ để mọi người đều 
được hạnh phúc ấm no.

3. Là con người/ ai cũng mong muốn được 
hạnh phúc/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hết 
thảy mọi Kitô hữu hiểu rằng/ họ chỉ được hạnh 
phúc thật sự/ qua việc chia sẻ tình thương và 
cơm áo cho những ai đói rách bần cùng.

4. Mọi thực tại ở trần gian này đều chóng 
qua/ không có gì tồn tại mãi mãi ngoài một 
mình Thiên Chúa/ Chúng ta hiệp lời cầu xin 
cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta/ luôn nhớ đến 
chân lý căn bản này/ để đừng bao giờ quá bám 
víu vào của cải vật chất, nhưng biết hướng tâm 
hồn lên cùng Chúa/ là nguồn hạnh phúc của 
hết thảy mọi người.

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con chỉ trở nên 
người Kitô hữu chân chính khi chúng con sống 
lời Chúa. Xin cho chúng con biết yêu mến và 
sống theo Lời Chúa dạy trong Kinh thánh, để 
nhờ đó chúng con tìm được hạnh phúc thật sự 
trong đời sống thường ngày. Chúng con cầu 
xin…

VI. TRONG THÁNH LỄ

- Trước kinh Lạy Cha: Tất cả những điều 
Chúa Giêsu dạy chúng ta xin trong Kinh lạy 
Cha đều nhằm đem đến cho chúng ta hạnh 
phúc đích thực. Vậy chúng ta hãy hướng lòng 
lên Cha trên trời và sốt sắng đọc lời kinh Chúa 
dạy.

VII. GIẢI TÁN

Hôm nay Chúa đã dạy chúng ta biết đâu 
là hạnh phúc thật và đâu là hạnh phúc giả trá 
chóng qua. Ước chi tuần này chúng ta sẽ khôn 
ngoan, biết tìm kiếm hạnh phúc chân thật 
vững bền.
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LM. PHẠM QUỐC TÚY
Gp. Phú Cường

“Họ bỏ mọi sự và theo Người” (Lc5,11).

Theo Chúa là bước đi trong đường lối 
Người. Đó là đường đã dẫn đưa dân ra khỏi 
Ai Cập. Đó còn là đường đưa mọi người đi 
trong cuộc xuất hành mới và đích thực. 

Dân Israel đã đáp lời gọi theo Chúa khi 
ra khỏi Ai Cập (Hs 11,1), được dẫn đưa bằng 
áng mây cột lửa (Xh 13,21), được thiên thần 
vạch cho một con đường (Xh 23,20-23). Họ 
luôn được kêu gọi bước theo Chúa như hôn 
thê theo hôn phu (Gr 2,2), như đàn chiên 
theo chủ chăn (Tv 80,2), như dân theo Vua 
(2Sm 15,13 17,9), như tín hữu theo Chúa (1V 
18,21). Theo Chúa là gắn bó hoàn toàn và 
tuyệt đối. Lý tưởng người Kitô hữu là luôn 
theo đường lối Chúa (Tv 18,22 25,4). 

Đáp lời mời gọi của Chúa Giêsu, các 
môn đệ đầu tiên đã mau mắn theo Người (Mc 
1,17-20 2,14). Họ đã sẵn sàng chia phần vinh 
quang (Mt 19,27), nhưng còn phải biết chia 
sẻ các thử thách và khổ nạn của Chúa Giêsu 
(Mt 16,24), trước hết là phải biết từ bỏ hoàn 
toàn (Mt 8, 19-22 Lc 39; 14,16-22), không 
hối tiếc nhìn lại (Lc 9,61t). Khi Chúa Giêsu 
bước vào đường hy tế, Phêrô và các môn đệ 
đã bỏ Người (Mt 26,35.56). Các ông chưa 
hiểu (Ga 13,36). Nhưng khi Chúa Giêsu sống 
lại, Phêrô đi đến nơi mà ông không ngờ (Ga 
21,18tt). 

Không phải tất cả đã đáp lời mà theo 
Chúa, chẳng hạn người thanh niên giàu có 
(Mt 19,22t). Nhưng ai trung thành theo Chúa, 
thì Người ở đâu, họ cũng sẽ ở đó (Ga 12,26).

Hạnh phúc là điều con người luôn tìm 
kiếm. Các thần minh Hy Lạp thường được 
chào kính là các “đấng phúc lộc” vì là hiện 
thân của ước mơ con người ôm ấp. Nhưng 
hạnh phúc thật không cùng một bản chất như 
hạnh phúc con người ao ước (1Tm 6,15). 
Hạnh phúc chính là Thiên Chúa. Văn chương 
khôn ngoan cho thấy đâu là hạnh phúc thật và 
tại sao phải tìm kiếm nó: hạnh phúc bắt nguồn 
từ ân sủng của Thiên Chúa và tham dự vào 
vinh quang của Ngài: Phúc cho người kính sợ 
Thiên Chúa vì họ sẽ được cường thịnh, được 
chúc phúc (Tv 112), có nhiều con cái (Tv 128) 
và để bảo đảm ...(Cn 3,1-10), phải theo đường 
Chúa (Tv 1,1), đi trong lề luật (Tv19,1), lắng 
nghe (Cn 8,34). Tóm lại, phải công chính. 
Động lực để theo đường hạnh phúc chính là 

PHÚC
(CN 6 TN C - Lc 6,20-22) 

           THEO CHÚA
          (CN 5 TN C - Lc 5,11) 
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với Thiên Chúa, người ta được tất cả (Is 30,8 
Tv 84,13 2,12 65,5 146,5). Với người kính sợ 
Chúa, hạnh phúc là được ở với Thiên Chúa 
mãi và nếm sự ngọt dịu bên Ngài (Tv 16,11 
73,23). 

Chóp đỉnh thần linh của hạnh phúc là thế. 
Nhưng để biết chỉ mình Chúa là hạnh phúc, 
người ta phải trải qua bao thất vọng (Tv 41,10 
118,8 146,3). 

Chúa Giêsu đến, Người không chỉ là một 
hiền nhân, mà còn là Đấng sống sung mãn 
hạnh phúc Người đề ra. Bài giảng khai mào 
(Mt 5,3-12 Lc 6 20-26) đưa ra chương trình 
hành động hạnh phúc Kitô giáo. Đến từ Thiên 
Chúa, Chúa Giêsu là hiện thân của tiếng 
“thuận” đối với các lời hứa trong Cựu Ước, 
và Nước Thiên Chúa hiện diện trong Người, 
khiến Người hiện thân hóa hạnh phúc thật và 
tỏ ra “hiền lành và khiêm nhượng trong lòng” 
(Mt 11,29). 

Chúa Giêsu quả là trung tâm của hạnh 
phúc: Maria có phúc vì đã tin (Lc 1,45), đã 
sinh ra Đấng Cứu Thế (1,48), đã lắng nghe 
(11,28) và tin (Ga 20,2) hạnh phúc như vậy. 
Với Đấng là tất cả giá trị, các hạnh phúc kiểu 
trần gian có thể bị đảo lộn (1Dr 3,4 4,14) 
và “phúc cho những ai đã chết và được chết 
trong Chúa (Kh 14,13). 

Lòng nhân từ gợi ngay ý tưởng về lòng 
trắc ẩn và tha thứ. Đối với dân Israel, lòng 
nhân từ còn kết hợp thêm lòng trắc ẩn với sự 
trung thành. 

Tùy theo ý thức mình bất hạnh hay tội lỗi, 
người ta nhận ra nhiều hay ít khuôn mặt lòng 
nhân từ vô biên của Thiên Chúa (Is 30,18). 
Thánh vịnh nói nhiều nhất về lòng nhân từ 
Chúa (Tv136). Sách Huấn ca và Khôn ngoan 
chứng tỏ lòng nhân từ Chúa tác động trong 
lịch sử Israel. Người Do thái cho rằng lòng 
nhân từ ấy chỉ dành riêng cho dân được tuyển 
chọn. Nhưng Thiên Chúa đã phá tan óc hẹp 
hòi ấy (Hs 11,9). Sách Giona cho thấy lương 
dân cũng được hưởng lòng nhân từ Chúa. 
Sách Huấn ca nói rõ: “Con người thì thương 
xót cận thân. Còn Đức Chúa xót thương mọi 
xác phàm” (Hc 18,13). Lý do vì Thiên Chúa: 
“như người cha chạnh lòng thương xót con 
cái. Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính 
tôn. Người quá biết ta được nhồi nắn bằng gì, 
hẳn Người nhớ: ta chỉ là cát bụi” (Tv 103,13-
14). 

Trong Tân Ước, Chúa Giêsu nhắc nhớ: 
“Không có ai nhân từ cả, trừ một mình Thiên 
Chúa” (Mc 10,18). Chúa Giêsu muốn hướng 
lòng chúng ta về Thiên Chúa là Đấng đầy 
lòng nhân từ (Tv130,7) và lòng nhân từ của 
Ngài tồn tại muôn đời (Tv 136). Và hướng 
lòng về Thiên Chúa nhân từ là để “anh em 
hãy có lòng nhân từ, như cha anh em là Đấng 
nhân từ” (Lc 6,36). 

LÒNG NHÂN TỪ CỦA THIÊN CHÚA 
(CN 7 TN C - Lc 6,36) 
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Hầu hết người Công giáo ở miềm Nam VN 
đều nghe biết, hoặc đã đến hành hương tại 
Trung Tâm Bình Triệu, để cầu nguyện cùng 
Đức Mẹ Fatima Bình Triệu. Sở dĩ gọi là Fati-
ma Bình Triệu, là khi Đức Mẹ hiện ra với 
giáo dân ở đây, Đức Mẹ đã lấy hình Đức Me 
Fatima để yên ủi giáo dân. Sự tích như sau:

 Tương truyền vào thời kỳ chiến tranh 
trước năm 1975. Bên kia xâm nhập vào ven 
đô Saigon. Để tránh bom đạn của cả 2 bên, 
nhiều ghe thuyền phải di tản ra vùng ngoại 
ô theo sông Bình Lợi. Trong lúc chạy loạn, 
nhiều ghe thuyền bị bắn chìm, nhiều người bị 
thương tích trầm trọng. Thêm vào đó ban đêm 
tối trời lại xảy ra giông tố bão táp, nước sông 
dâng cao cuồn cuộn chảy xiết, làm cho 

58



PHẢN CHIẾU LỜI CHÚA - NHỜ MẸ ĐẾN CHÚA - TRUYỆN TÍCH MÂN CÔI - TRUYỆN TÍCH 58

15

nhiều ghe thuyền tròng trành sắp chìm đắm. 
Trong lúc hoảng loạn, họ đã phải tìm cách ẩn 
nấp vào bãi đất trống sình lấy để họp nhau 
cầu nguyện, lần chuỗi Mân Côi, xin Đức Mẹ 
rủ lòng thương cho tai qua nạn khỏi. Ngay khi 
ấy, Đức Mẹ hiện ra mang hình Đức Mẹ Fati-
ma với giáo dân, yên ủi mọi người, và hứa 
Mẹ sẽ cứu thoát giáo dân qua khỏi tai nạn, 
ngay trên bãi đất mà họ đang tập trung cầu 
nguyện bằng chuỗi hạt Mân Côi. Tức thì sóng 
yên gió lặng, mọi người được đi về bằng an. 

Để cảm tạ Đức Mẹ, đài kỷ niệm với tượng 
Đức Mẹ Fatima cao 3 m đã được dựng lên 
ngay trên bãi đất mà chính Đức Mẹ đã hiện 
ra năm xưa. Càng ngày càng nhiều phái đoàn 
hành hương đổ dồn về đây kính viếng Đức 
Mẹ và cầu nguyện. Nơi đây, Đức Mẹ đã làm 
rất nhiều phép lạ ban ơn cho những ai đến 
kính viếng và cầu khẩn thánh danh Mẹ, với 
tước hiệu Fatima. Ngày nay để thoả mãn nhu 
cầu thiêng liêng của giáo dân, Toà Tổng Giám 
Mục Saigon đã cho thiết kế xây dựng trung 
tâm hành hương vĩ đại, bao bọc tượng thánh 
Đức Mẹ Fatima, mà ngày nay người ta gọi là 
trung tâm hành hương Fatima Bình Triệu, nổi 
tiếng khắp vùng Đông Nam Á. Ở đây cứ mỗi 
ngày 13 hàng tháng, người ta lũ lượt từ khắp 
các nơi đổ dồn về Trung Tân hành hương này, 
để cầu khẩn đọc kinh lần chuỗi Mân Côi kính 

Đức Mẹ. Nhìn lên ảnh tượng Đức Mẹ cao 
ngất với ánh sáng tự nhiên ở ngoài trời chiếu 
vào. Tượng Đức Mẹ rực sáng với chuỗi hạt 
Mân Côi trong tay Mẹ, như đang nhắn nhủ 
con cái xa gần: hãy năng lần hạt Mân Côi 
kính Đức Mẹ và cầu khẩn thì Mẹ sẽ ban cho 
tất cả được như ý. 

Lời bàn: Nếu người ta tin tưởng vào quyền 
phép Đức Mẹ qua chuỗi hạt Mân Côi, thì bất 
cứ ở đâu, chúng ta cũng có thể cầu khẩn với 
Đức Mẹ và được Đức Mẹ chấp thuận ban cho 
như ý. Tuy nhiên việc mất công để đến các 
trung tâm hành hương, là có ý nghĩa hợp ý 
với nhau mà cầu nguyện, vả lại cũng chứng tỏ 
cái thiện chí của mình khi phải đi xa, thì vẫn 
hơn là ở nhà đọc kinh một mình. Do đó việc 
đi hành hương có tác dụng riêng của nó. Có 
nhiều người chống báng việc đi hành hương, 
cho rằng ở đâu cũng có Đức Mẹ, việc gì mà 
phải tốn tiền mất công đi xa. Trừ khi chúng ta 
không có phương tiện, sức khỏe yếu kém, thì 
ta vẫn cứ tin tưởng và đọc kinh cầu nguyện 
với Đức Mẹ Mân Côi thì đều được Đức Mẹ 
nhận lời cả. 
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Chị Phạm Thị Tươi 26 tuổi, người lương dân ở khu Antôn, Nghĩa Hòa kể tích sau đây:
Anh Cao Thành Đạt thành hôn với tôi đã 2 năm nay và có một cháu gái. Thời gian gần đây, 

anh làm công tác thâu thuế tại chợ Tân Bình, rồi dan díu với cô hàng bán dép, đem cô về ở bên 
nhà cha mẹ anh ta. Chẳng những lơ là mẹ con tôi, anh còn làm đơn li dị tại phường 7, Tân Bình.

May có một chị Công giáo mách cho tôi biết đền Thánh Giuse Chí Hòa. Ngày 31 tháng 1 
năm 1982, tôi đến khấn thì hôm sau, anh tự động về với mẹ con tôi. Anh kể hôm đó, đi nhậu 
về, anh bỗng nhớ vợ con quá và phát khóc. Mẹ anh hỏi cớ sự rồi khuyên anh kíp trở về với gia 
đình. Thật là vạn phúc. Thật là không ngờ!
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Đương đạo LINH MAI LINH

Trăn trở:  
Nhiều người bám víu vào luật nhân quả, bám víu vào những câu danh ngôn kim cổ nói 

về luật vay-trả, bám víu vào những lời khuyên hoặc một số vụ “gieo gió gặt bão” đã xảy 
ra… để niềm tin “Chúa sẽ xử bất công” không bị lung lay. Nhưng hỡi ơi! Tận thâm tâm 
họ vẫn cứ bị chao đảo nếu không nói là nhiều lúc thất vọng vì ngay ở chính mình hoặc 
hiện ở khắp nơi… còn tràn ngập sự bất công không bị xử phạt, còn biết bao nỗi bất công 
khủng khiếp kéo dài từ lâu đến nay cứ tồn tại không thấy Chúa ra tay phân xử… (một Kitô 
hữu giáo dân).

Trao đổi:
Hãy vững tin và xác quyết rằng Chúa sẽ xét xử mọi bất công dù lớn dù nhỏ đến đâu và 

Người sẽ lấy lại sự công bình cho những ai chịu bất công, vì Chúa là Đấng rất công minh 
chính trực (Tv 32); đồng thời, Người phán dạy qua dụ ngôn cỏ lùng (Mt 13, 36-43) rằng 

VẤN ĐỀ ĐỨC TIN

Hộp thư này không nhằm giải đáp thắc mắc, chỉ nhắm, 
cùng là những giáo dân nghèo hèn đau khổ như nhau, ủi an phiền muộn, 
xoa dịu đau buồn và nâng đỡ đức tin nhau trong hành trình theo chân Chúa.
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Người sẽ phân xử mọi bất công vào thời điểm 
Người đã an bài.

Củng cố cho niềm tin và xác quyết trên, 
chúng ta có những luận chứng sau:

- Chúa an bài tất cả, không gì ở ngoài tầm 
tay của Chúa (1)

- Chỉ duy một mình Chúa mới có thể ban 
sự công bình cho mọi người; chỉ duy nhất 
một mình Người mới có sự công bình bởi vì 
Người an bài đường đời cho mọi người.

- Ai chạy đâu cho thoát Chúa? Có câu: 
“Thiên võng khôi khôi nhân sơ chi bất lậu” 
(lưới Trời tuy lồng lộng, nhưng không ai trốn 
thoát được). Vì sao? – Thưa vì đường đời mỗi 
người do Chúa an bài sắp đặt đâu vào đó cả 
rồi. 

Vậy để thực hành, chúng ta: 
- Đừng trông chờ ai cho ta hay lấy lại sự 

công bình cho ta, vì mọi người đều bất lực, 
yếu đuối, hèn kém và bất lương như nhau, 
làm sao ai có sự công bình để cho. “Nemo 
dat quod non habeat” (không ai cho cái mình 
không có). 

- Đừng ngạc nhiên khi nghe thấy có sự bất 
công nào đó xảy ra, vì thế giới này phải có 
bất công do ma quỷ gieo vào thông qua sự bất 
toàn của loài người.

- An tâm vì đường đời Chúa đã sắp đặt hết 
cả, trong đó có bất công rồi có phân xử.

- Đừng đòi ai đó phải có công bình, vì họ 
cũng như ta -nhiều khi ta hành xử rất bất công 
với anh em, nhất là khi ta có chút quyền có 
thế, giàu sang, mạnh mẽ hơn anh em là ta 
hành xử bất công ngay- (2).

- Đừng tự phụ hay làm ra vẻ mình rất công 
bình, đừng tự hào mình rất ghét nhìn thấy sự 
bất công (ghét thì ta làm được gì?) và nhất là 
đừng bao giờ điên khùng tự cho mình vai trò 
“thế Thiên hành Đạo” (thay Trời hành đạo 
công bình, tức thay mặt Chúa phân xử bất 
công), vì người đang nhiễm virus có thể chữa 
khỏi virus cho người khác được sao?

- Kiên nhẫn chờ đợi, bởi vì thời điểm lấy 
lại sự công bình thuộc về Chúa.

- Phần ta, luôn cố gắng lúc nào cũng sống 
công bình “dư ra một chút” (3), nghĩa là lấy 
bác ái để bồi đắp cho công bình; nói cách 
khác: sống bác ái trước nhất là để tránh vi 
phạm công bình.

 ..........................................

(1) “Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng 
được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em 
còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ”. (Lc 
12, 7)

(2) “Sao anh thấy cái rác trong con mắt 
của người anh em, mà cái xà trong con mắt 
của chính mình thì lại không để ý tới? Sao 
anh lại có thể nói với người anh em: “Này 
anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh 
ra”, trong khi chính mình lại không thấy cái 
xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức 
giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, 
rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt 
người anh em!”. (Lc 6, 42-45)

(3) Nhịn nhục, chịu thua thiệt, khiêm tốn, 
hiền hòa, thuận thảo, nhỏ bé… đều là những 
lời Chúa dạy giúp ta đạt đến sự công bình 
với mọi người bằng cách công bình “dư ra 
một chút”.
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“Nội quân tử nhi ngoại tiểu nhân”: 
Gần gũi người quân tử để xa lánh kẻ tiểu nhân

Trong lúc đang ăn trưa, cha phó hỏi cha sở:  
- Thưa cha, tại sao chúng ta phải hát Thánh 

ca Phụng vụ?
Suy nghĩ một lúc, cha sở đáp:
- Có câu: “Nội quân tử nhi ngoại tiểu 

nhân”. Nghĩa là ta phải gần và chung sống 
với những điều đúng đắn, chính thức và tốt 
đẹp, ta mới xa lánh được những điều sai trái, 
phụ thuộc và xấu xa.    

Cha phó hỏi:
- Thưa cha, Thánh ca Bình dân Tôn giáo 

viết theo hình thể Ca khúc hiện nay trong các 
nhà thờ không đúng đắn, không chính thức và 
không tốt đẹp hay sao?    

Cha sở đáp:
- Tuy chưa hẳn không đúng đắn, chưa hẳn 

không chính thức và chưa hẳn không tốt đẹp, 

nhưng Thánh ca Bình dân Tôn giáo viết theo 
hình thể Ca khúc hiện nay trong các nhà thờ 
ví như mì ăn liền so với cơm nóng và thịt cá 
ngon thơm rất bổ dưỡng.     

Cha phó hiểu ra và thốt lên:
- À thì ra! Nếu có cơm nóng với cá thịt 

ngon thơm và bổ dưỡng thì ta ăn mì gói làm 
chi lâu ngày sinh bệnh hoạn ra… 

Cha sở nói:
- Có quân tử thì ta nên đi với quân tử, 

nhờ vậy ta sẽ lánh xa dần kẻ tiểu nhân vậy 
thì tốt hơn.

Cha phó nói theo: 
- Một lẽ thật rất đơn giản thế đấy! (*)  
.............................................................
(*) Chân lý thì luôn luôn đơn giản và sáng 

rõ lại luôn ở kề bên chúng ta.

PHA THĂNG



THÁNH NHẠC NGÀY NAY - QUAN ĐIỂM THÁNH NHẠC

20

NGUYÊN NGUYÊN

TGVN. Hiện tượng hàng nghìn con chim 
‘tự sát’ ở ngôi làng này vẫn là bí ẩn với các 
nhà nghiên cứu suốt nhiều năm qua.

Chuyện chim kéo đến “tự sát” vẫn là bí 
ẩn ở làng này. (Nguồn: Hindustimes)

Nhiều năm qua, Jatinga - ngôi làng nhỏ ở 
Assam, Ấn Độ chứng kiến những con chim 
kéo đến “tự sát” vào một số tuần nhất định 
trong năm. Cho đến nay, hiện tượng này vẫn 
khiến cho các nhà khoa học cố gắng đi tìm 
lời giải.

Làng Jatinga có khung cảnh như các ngôi 
làng khác tại Ấn Độ. Đây là nơi sinh sống của 
1200 người thuộc bộ tộc Jantia. Họ sống bằng 
nghề chăm sóc cây trồng trên núi hoặc chăn 
nuôi gia súc, gia cầm. Vì vùng đất này hẻo 
lánh nên có rất ít du khách đến đây.

Tuy nhiên, cứ đến tháng 8 và tháng 9 hàng 
năm, tại ngôi làng này lại xảy ra hiện tượng 
kỳ lạ. Vào những đêm không trăng, nhiều loài 
chim bay về đây, lao vào ánh đèn của nhà dân 
rồi chết.

Trong 2 tháng nói trên, người dân trong 
làng nhặt được rất nhiều xác chim. Trên thế 
giới, không có nơi nào xảy ra hiện tượng 
như vậy.
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Các nhà nghiên cứu xác định, những con 
chim chết trong làng là loài sống cách làng chỉ 
10-15km. Bên cạnh đó, chúng còn là những 
loài chim hoạt động ban ngày và không rời tổ 
vào ban đêm. Cho nên, không ai hiểu được vì 
sao vào những đêm tháng 8 và tháng 9, chúng 
lại bay đến đây để chết.

Khi bay đến gần làng, các con chim bay 
tốc lực về phía có ánh đèn ở nhà dân rồi va 
vào dẫn đến chết. Các nhà nghiên cứu đều 
thắc mắc là vì sao chúng không thoát thân hay 
tìm con đường khác? Có một số nhà khoa học 
cho rằng có thể do chim mất phương hướng 
trong thời tiết sương mù…

Có một ngôi làng cách Jatinga vài km, cố 
gắng dụ bằng đèn nhưng các con chim không 
bay đến. Hồi năm 1957, một người Anh đến 
làng và viết về hiện tượng này trong cuốn 
sách “The Wildlife of India”. Tác giả này 
viết: “Điều này không diễn ra ở bất kỳ nơi 
nào khác trừ nơi đây. Có một số điều kiện cần 
thiết để những con chim tìm đến Jatinga”.

Người dân trong làng quan niệm rằng 
những con chim này do linh hồn ma quỷ trên 
trời đưa xuống. Tuy nhiên, đó chỉ là quan 
niệm mà không có căn cứ khoa học. Cho đến 
nay, bí ẩn về những con chim chết hàng năm 
ở Jatinga vẫn chưa có câu trả lời một cách 
xác đáng.

Trong khi đó, các quan chức địa phương 
hy vọng sử dụng hiện tượng này để thu hút 
khách du lịch đến đây. Một số địa điểm nghỉ 
ngơi đã được xây dựng để phục vụ du khách 
khi tới Jatinga.

PHƯƠNG NGA
...........................
Đọc bài viết trên, ta thấy thế giới còn nhiều 

chuyện bí ẩn, muốn khám phá hoặc hiểu ra, 
người ta phải có cách; cách ấy là “nội quân tử 
nhi ngoại tiểu nhân”, tức phải gần (nội) với 
tính khoa học (quân tử), xa (ngoại) với tính 
xuê xoa (tiểu nhân).    

Trong lãnh vực thánh nhạc cũng vậy! 
Muốn ca ngợi Chúa cho xứng hợp trước 
Thánh Nhan Người, nên kết thân (nội) với 
học vấn (quân tử) tránh xa (ngoại) với khinh 
nhờn biếng nhác (tiểu nhân).    
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BÀ ĐOÀN THỊ ĐIỂM (1705-1748)
Bà Đoàn Thị Điểm, hiệu là Hồng Hà Nữ sĩ, 

biệt hiệu là Ban Tang, quê quán ở làng Hiến 
Phạm (còn gọi là Giai Phạm, tên nôm là làng 
Giữa), huyện Văn Giang, tỉnh Bắc Ninh, nay 
thuộc tỉnh Hưng Yên.

Theo gia phả họ Đoàn, Tằng tổ của Bà 
Điểm là Ông Lê Công Nẩm, làm quan võ tới 
chức Thái Thường Tự Thiếu Khanh, được 
tước phong Thiêm Hào Tử; Nội tổ là Ông 
Lê Doãn Vi, người có tài văn học, làm quan 
đến chức Xã quan; Thân phụ là Ông Lê Doãn 
Nghi đậu Hương Cống (Cử Nhân) năm 21 
tuổi. Từ đây, Ông đổi qua họ Đoàn, gọi là 
Đoàn Doãn Nghi. Ông có một thời gian dài 
dạy học ở thôn Lạc Viên, huyện An Dương, 
nay thuộc Hải Phòng.

Mặc dù là phận gái, nhưng với tư chất 
thông minh đặc biệt, ngay từ thuở nhỏ bà 
Đoàn Thị Điểm đã được học đủ Tứ Thư, Ngũ 
Kinh… lại được mẹ dạy cho học nữ công gia 
chánh nên đến năm 16 tuổi, bà đã nổi tiếng 
là một tài nữ trẻ tuổi. Quan Thượng thư Lê 
Anh Tuấn, vốn quen biết Đoàn Doãn Nghi, 
lại mến tài văn chương và đức hạnh của Đoàn 
Thị Điểm nên đã nhận bà làm con nuôi. Kể từ 

PHÚC CHIÊU
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đó, bà về ở nhà của dưỡng phụ tại trường Bích 
Câu, kinh thành Thăng Long. Đây là thời gian 
bà đọc được rất nhiều sách vở quý trong kho 
sách của quan Thượng thư, nên vốn kiến thức 
được mở rộng, lại tiếp xúc với nhiều người 
danh vọng, khoa bảng vì vậy tiếng tăm về tài 
ứng đối văn chương, về hoa tay khéo léo của 
tài nữ họ Đoàn càng lan xa. Khi dưỡng phụ 
có ý tiến cử bà vào cung Chúa Trịnh để dạy 
các cung nữ, bà kiên quyết từ chối, vì không 
muốn bị gò bó trong chốn triều đình.

Năm 1724 nghe tin cha ốm nặng, tình hình 
chính trị ở Thăng Long lúc đó lại rối ren, 
bà đã xin phép Thượng thư về quê phụng 
dưỡng cha.

Sau khi cha mất, anh trai bà là Đoàn Doãn 
Luân mở trường dạy học. Nhưng ông Luân 
mất sớm, bà lại đem gia đình lên Sài Trang, 
ở đây bà được tiến cử vào cung Chúa Trịnh 
dạy học nhưng khi ở trong cung, thấy rõ sự 
thối nát của triều đình, nên bà lại xin trở về 
quê nhà. Năm 1739, giặc dã nổi lên khắp nơi, 
bà cùng mẹ, chị dâu và hai cháu tản cư đến 
làng Chương Dương bên bờ sông Nhị Hà, 
gần Hà Nội. Lúc đầu, bà làm nghề xem mạch, 
bốc thuốc, gần như một tay nuôi sống cả gia 
đình nhưng chí hướng của bà là nối nghiệp 
cha và anh mở trường dạy học, mong đem 
hết tài năng của mình để truyền lại cho thế hệ 
sau, đào tạo lớp người mới, vừa có kiến thức 

cao vừa có đạo đức để giúp dân giúp nước. 
Bà nhận thấy, từ trước tới nay chưa có một 
phụ nữ nào dạy học mà có học trò thành đạt 
cả. Với quyết tâm và tài năng của mình bà 
xin mở trường dạy học đào tạo nhân tài. Học 
trò theo học rất đông và đúng với lòng mong 
ước của bà, trong số học trò, có ông Đào Duy 
Doãn ở làng Chương Dương, sau này thi đỗ 
Tiến sĩ năm 1763.

Năm 1743 bà kết hôn với ông Nguyễn Kiều 
– một người học rộng tài cao (18 tuổi đỗ Giải 
nguyên, 21 tuổi đỗ Tiến sĩ). Sống với nhau 
chưa được bao lâu thì quan Thị lang Nguyễn 
Kiều nhận được lệnh phải đi sứ sang Trung 
Quốc. Bà Đoàn Thị Điểm, một mình chăm 
sóc cả hai gia đình nội ngoại. Trong khoảng 
thời gian này, bà nhận được bản Chinh Phụ 
Ngâm Khúc viết bằng Hán văn của Đặng 
Trần Côn. Đồng cảm với tâm trạng của người 
chinh phụ, bà dịch ra thơ Nôm bản Chinh phụ 
ngâm này, cùng với Truyện Kiều của Nguyễn 
Du, Cung oán ngâm khúc Nguyễn Gia Thiều, 
Bản dịch Chinh phụ ngâm của Hồng Hà nữ sĩ 
được xem là tác phẩm ưu tú nhất của nền thi 
văn trung đại Việt Nam. Chính tác phẩm này 
đã đưa tên tuổi của bà lên đỉnh cao trong nền 
văn học nước nhà. Tương truyền, bà Đoàn 
Thị Điểm viết sách nhiều nhưng đến nay hầu 
hết bị thất lạc, hậu thế chỉ còn biết đến một 
vài tác phẩm của Hồng Hà nữ sĩ (trong đó có 
Truyền kỳ tân phả viết bằng chữ nho).
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Tháng 8 năm 1748, trên đường theo chồng 
vào Nghệ An, bà bị ốm nặng và mất ngày 11 
tháng 9 năm Đinh Mão (1748). Phần mộ của 
bà hiện nay an táng tại phường Phú Thượng 
quận Tây Hồ, Hà Nội.

Bà Đoàn Thị Điểm được người đời sau tôn 
kính không chỉ vì tài văn thơ điêu luyện, đặc 
sắc, mà còn vì bà có những phẩm chất cao 
quý, đức hạnh tốt đẹp xứng đáng và người 
mẫu phụ nữ tiêu biểu của xã hội Việt Nam ở 
mọi thời đại. Bà là ngôi sao sáng trong hàng 
ngũ những nữ sĩ Việt Nam, một nhà giáo, một 
lương y tài đức vẹn toàn.

Nguyễn Dũng biên tập
Bà Đoàn Thị Điểm biết và làm theo 

vốn biết.
Đông Kitô hữu biết Chúa mà không làm 

theo Chúa; nói cách khác, theo đạo mà không 
theo Chúa. Ít Kitô hữu biết Chúa và thực thi 
Lời Chúa.

Để nắm rõ vấn đề, ta đọc lại đoạn Tin 
mừng sau đây:

“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy 
Chúa! Lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả 
đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha 
Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà 
thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với 
Thầy rằng: “Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng 
tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên 
tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh 

Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao?”. Và bấy 
giờ, Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết 
các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn 
làm điều gian ác! Vậy ai nghe những lời Thầy 
nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được 
như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, 
nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng 
không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai 
nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem 
ra thực hành, thì ví được như người ngu dại 
xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay 
bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan 
tành”. (Mt 7, 21-27).

Đọc lại xong, ta bủn rủn tay chân vì 
phát hiện:

1. Từ lâu nay ta chỉ theo đạo, tức: giữ 
luật Giáo hội.

2. Từ lâu nay ta không theo Chúa, tức: 
không thực thi chính những Lời xuất phát từ 
miệng Chúa phán dạy.

3. Với đà này chắc chắn ta sẽ không được 
vào Nước Trời.
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Việt Nam cảnh lạ

THIÊN ÂN

BIẾM HỌA THÁNG 2

Bé Bo thông minh

NGƯỜI PHÀM
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LMNS. NGYỄN NGỌC PHI
Gp. Đà Nẵng

- Quần hùng tụ hội! Quần hùng tụ hội!
Cú kêu to lên. Mà đúng thật. Muôn loài tập 

trung lại trên một miếng đất bằng đông ơi là 
đông, đông quá trời quá đất luôn. 

Công luôn miệng hát:
- Chẳng có chi - Chỉ có trăng.
Chẳng có gì - Chỉ có giàng.
Chả có chi - Chỉ có cha.
Chả có gì - Chỉ có già.
Công vui quá mà. Mời muôn loài mà họ 

đi dự hội hết ở đây. Đúng là vui quá. Vui ơi 
là vui. Trong tâm trạng đó, công tiến ra trước 
mọi loài, công nói:

- Bà con cô bác nghe đây. Kính thưa bà 
con…

Muôn loài đang ồn ào náo động, tập trung 
đông quá mà, thấy công xuất hiện, muôn loài 
bỗng nhiên im bặt. Công lại nói:

- Bà con cô bác nghe đây. Kính thưa bà 
con, lát nữa sẽ có tỉ thí để tìm ra minh chủ 
võ lâm qua võ công. Ai mạnh nhất, thắng tất 
cả mọi vật khác sẽ làm minh chủ võ lâm, sẽ 
đứng đầu muôn vật muôn loài. Nhưng bây 
giờ trước khi tìm minh chủ, tôi là công này 
xin bày một việc như sau: Tôi ra đại dương, 
tôi múc một xô nước đại dương, tôi về tôi tắm 
trong nước đó tức là tôi tắm nước đại dương, 
phải không nợ?

Muôn loài vung tay đáp:
- Chí phải. Chí phải. Công nói chí phải. 

SẺ CHIA TRẢI NGHIỆM - NGỤ NGÔN CHA PHI
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Phải. Phải. Phải. Phải.
Công đợi muôn loài đáp xong, im lặng rồi 

mới nói tiếp:
- Tôi ra đại dương, tôi lấy một giọt nước 

đại dương, tôi nhìn giọt nước đại dương đó, 
tôi biết tất cả về giọt nước đại dương đó có 
nghĩa là tôi đã biết cả đại dương rồi. Cần gì 
phải ra đại dương. Đúng không nợ?

Muôn loài vung tay đáp:
- Chí phải. Chí phải. Công nói chí phải. 

Công nói đúng quá đi chứ. Đúng. Đúng. 
Đúng. Đúng.

Công cười đáp:
- Công nói mà không đúng à. Đúng quá 

đi chứ.
Cá giơ tay xin phát biểu, công mời cá. Cá 

phát biểu rất lễ độ:
- Tôi thì nghĩ khác. Tôi thấy biết giọt nước 

không có nghĩa với việc biết cả đại dương. 
Giọt nước là giọt nước. Đại dương là đại 
dương. Cho nên tôi nói giọt nước không phải 
là đại dương. 

Cá nói tiếp:
- Đại dương còn có tàu bè và các con vật 

rồi nhiều thứ khác trong đó nữa. Chưa kể bão 
tố rồi sóng, rồi san hô và rong rêu, vi sinh 
vật nữa. Ôi, nhiều thứ lắm. Đại dương to, 
giọt nước nhỏ. Giọt nước và đại dương khác 
nhau. Khác nhau nhiều lắm.

Công hầm hầm tức giận vung tay chỉ thẳng 
vào mặt cá nói:

- Cá láo quá trời quá đất luôn. Cá nói tầm 
bậy. Cá nói sai rồi.

Muôn loài cũng tức giận kêu to lên:
- Cá nói sai. Cá nói sai. Sai. Sai. Sai. Công 

nói đúng. Công nói đúng. Đúng. Đúng. Đúng.
Muôn loài đồng loạt kéo lôi cá ra ngoài. 

Cá sai. Công đúng. Muôn loài đồng thanh nói 
vậy mà. Vậy là cá sai, công đúng.

..................................
Còn chúng ta thì sao?
Chúng ta vẫn thường nghe: Thiểu số phục 

tùng đa số mà, có nghĩa là đám đông thì đúng 
còn một người thì sai. Đa số nói là đúng, thiểu 
số nói là sai.

Có khi nào chúng ta nghe theo đám đông 
mà bỏ qua đám ít? Chuyện thường ngày ở 
huyện ấy mà.

Nhiều khi trong cuộc đời chúng ta tưởng 
rằng biết giọt nước là biết đại dương. Nhưng 
hãy nhớ biết giọt nước không đồng nghĩa với 
biết cả đại dương.

Hãy luôn chân nhận rằng cái chúng ta biết 
là giọt nước, còn cái chúng ta không biết là 
đại dương.

Giọt nước và đại dương, dù là giọt nước 
lấy ở đại dương, khác nhau nhiều lắm.

Giọt nước và đại dương
Làm sao sánh ví được
Giọt nước chỉ giọt nước
Đại dương rộng mênh mông.

Giọt nước cái mình biết
Đại dương cái không biết
Mình biết cái giọt nước
Không biết cái đại dương.

Trong cuộc sống hằng ngày
Tưởng rằng mình biết hết
Té ra như giọt nước
Sánh ví với đại dương.

Sống khiêm nhường bạn nhé
Nhớ bài học này nghe
Đại dương và giọt nước
Giọt nước và đại dương.

SẺ CHIA TRẢI NGHIỆM - NGỤ NGÔN CHA PHI
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Hồi chợ ga Hòa Hưng mới mở, chị Hảo 
có đăng ký một sạp, vì thấy tình hình buôn 
bán chưa phát triển nên chị Hảo đem truyện 
cho thuê. 

Vì còn nhiều sạp bỏ trống nên đám ăn xin ở 
đâu kéo tới trú ngụ. Một buổi sáng một chị có 
chồng ăn xin ngồi quan sát:

- Từ sáng đến giờ, em thấy chị không có một 
người khách nào, làm sao đủ sở hụi, không 
bằng chồng em ăn xin ở chùa Xá Lợi, gặp ngày 
14, rằm, 30, mồng một hoặc các ngày lễ lớn, 
một ngày kiếm một hai trăm ngàn như chơi.

- Lấy chồng ăn xin như chị cũng sướng 
quá ha!

Thật vậy mấy bà có chồng ăn xin, ở nhà 
rảnh rỗi tụ hợp nhau đánh bài. Đến giờ cơm 
họ chạy ra quán cơm vỉa hè. Họ chẳng phải 
lo bếp núc nội trợ, ăn xong họ lại tụ hợp nhau 
đánh tiếp, có khi quá mê mẩn họ đánh suốt 
ngày suốt đêm.

Có người có con cái thì bắt con đi ăn xin 
nốt. Trong nhóm có một bà tướng tá mập 
mạp, móng tay đỏ chót, các con của bà thì 
phải ăn xin.

Tối tối bà dắt đám trẻ ra những nơi thường 
có du khách ngoại quốc, bà ngồi một chỗ xa 
xa, chỉ đạo đám trẻ, đứa thì đi xin, đứa thì 
bán kẹo cao su, bản đồ… chèo kéo khách 

MỘC XUÂN
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ngoại quốc.
Còn đứa con gái lớn xinh đẹp khỏi phải đi 

xin nhưng bị bà bắt buộc bán trinh cho một 
thằng Tàu già, đứa con gái khóc lóc không 
chịu nhưng bà dụ dỗ ngon ngọt rồi cho uống 
một ly cà phê có thuốc mê, để bà dễ dàng 
hoàn thành ý nguyện. Lúc tỉnh dậy thì ôi thôi 
đã rồi, bà mẹ an ủi:

- Con khóc lóc làm gì, đằng nào con cũng 
lấy chồng, cho không nó uổng lắm, bây giờ 
mình nghèo, bán lấy tiền tiêu phải sướng hơn 
không? Như mẹ đây cũng để dành hiến cho 
ba mày, nhưng ổng đâu phải là người chồng 
tốt, rượu chè cờ bạc, đánh đập vợ con, rồi bỏ 
mẹ con mình đói khổ. Đó là cái gương sờ sờ 
trước mắt con, chẳng thằng đàn ông nào tốt 
cả, con đừng lụy vì chúng!

Đứa con gái nghe mẹ rỉ rả ngon ngọt rồi 
cũng hết buồn hết khóc vả lại chính cô cũng 
hận cha hay nhậu nhẹt về đánh đập mẹ con 
cô, không đem một đồng nào về để vợ con 
đói khổ tự bươn chải lấy. Tuổi thơ của cô đầy 
cay đắng phải đi ăn xin, rồi đi bán vé số dạo, 
rồi đi ở đợ nay lại bị mẹ bắt đi bán trinh. Ôi 
đồng tiền sao nó làm khổ cô quá vậy.

Cứ ngỡ bán trinh một lần rồi thôi, ai ngờ 
cái thằng cha già Tàu lại mết, lại cứ òn ỉ với 
mẹ cô như thế nào đó nên mẹ cô đề nghị:

- Con ơi! Cái thằng Tàu già hôm nọ nó mết 
con lắm, nó đến òn ỉ mẹ xin lấy con làm vợ bé 
của nó. Mẹ đã ra giá cho nó là đưa trước cho 
mẹ 50 triệu, mỗi tháng phải chu cấp cho con 
10 triệu, phải mua nhà riêng cho con ở. Con 
ơi con ưng thằng này con thành bà hoàng rồi!

Đang nghèo khổ phải chạy gạo từng bữa 
một nay nghe mẹ đưa ra viễn cảnh một bà 
hoàng cô con gái thấy mình thật diễm phúc, 
gật đầu ưng thuận.

Trong đám ăn xin có một anh thương binh 
bị thương trong chiến dịch biên giới, mặc dù 
có thẻ thương binh, nhưng anh chê tiền trợ 
cấp quá ít ỏi, chiều tối anh thường đi đến các 
nhà hàng vũ trường để ăn xin nhưng thực chất 
không phải ăn xin thuần tuý mà là một loại 
hình xin đểu. Mỗi lần đến nhà hàng nào, ông 

chủ phải chìa vài trăm ngàn có khi cả triệu 
nếu không, đám thương binh sẽ quậy tới bến 
(về sau chính quyền phải dẹp đám thương 
binh xin đểu quậy phá này).

Đêm đêm anh thương binh này xin được 
rất nhiều tiền, nên anh chê thẻ thương binh xã 
hội số tiền trợ cấp thương binh quá nhỏ nhoi, 
không thèm lãnh. Sáng sáng hai vợ chồng 
anh thương binh đi ăn xong là nhập bọn gầy 
sòng suốt đến chiều.

Anh còn bố mẹ già hay đau yếu và một 
bầy em nhỏ thất học nheo nhóc ở vùng kinh 
tế mới mà anh chẳng thèm ngó ngàng đến. 
Một hôm ông bố bệnh nặng, phải chạy lên 
gặp anh cầu cứu. Gặp chị Hảo cũng hay châm 
cứu miễn phí, anh thương binh đề nghị: 

- Chị ơi! Ba em ở kinh tế mới, bị cổ chướng, 
da vàng, chị xem châm cứu và bốc thuốc dùm 
cho ba em.

- Chị sẽ châm cứu miễn phí cho bác, còn 
thuốc bắc thì em phải trả tiền nhưng chị lấy 
giá rất rẻ.

Chị Hảo châm cứu cho ông cụ được một 
tuần và bốc cho ông 3 thang thuốc thế mà 
bụng ông xẹp, vàng da cũng hết. Chị không 
ngờ người lao động nghèo khổ kháng thể của 
họ mạnh hơn người bình thường rất nhiều. 
Nhưng rồi anh thương binh chỉ hứa mà không 
bao giờ trả tiền cho chị Hảo làm ông cụ cứ áy 
náy:

- Cô ơi! Thằng con tôi nó hứa trả tiền, 
nhưng con vợ nó giữ riệt hầu bao, không móc 
ra trả, làm tôi xấu hổ quá, tôi không dám 
uống nữa đâu vả lại bệnh tôi cũng đã hết, tôi 
cám ơn cô vô cùng!

- Anh ấy hứa mà không trả thì tôi biếu ông 
vậy, còn châm cứu thì tôi miễn phí, ông cứ 
châm đến khi hết bệnh hãy thôi, đừng để ý gì 
đến tiền bạc.

Ông cụ châm thêm một tuần nữa, rồi không 
thấy thằng con trai lo lắng gì cho ông, nên 
ông buồn tủi trở về kinh tế mới.

(còn tiếp 1 kỳ nữa)
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“CẢ NHÀ”, “MỌI NGƯỜI”, “ĐẠI GIA 
ĐÌNH”… ƠI!

  Ngôn ngữ của các gánh “sơn đông mãi 
võ”. 

“GIANG SƠN DỄ ĐỔI, BẢN TÍNH 
KHÓ DỜI”

  Chỉ vì đương sự không muốn dời.  
GIẤC NGỦ 
  Thời khắc tạm buông mọi khí giới.
TIN MỪNG
  TIN -phải thực thi mới thấy- MỪNG.
THÁNH NHẠC
  Loại âm nhạc không dành cho loài người 

thưởng thức; không để hát ngoài nhà thờ.
TIẾNG VIỆT
   Loại ngôn ngữ vừa nói vừa giải thích (1).
VIẾT HỒI KÝ
  Mánh tự bào chữa, tự khoe, tự khen và tự 

sướng… rên.
VACCIN (VẮC-XIN) 
   Cõng rắn về cho gà nhà cắn (2). 
“IM LẶNG LÀ VÀNG”
   Khi bị phê bình, chẳng ai còn vàng. 
KARAOKE 
   Tự làm ca sĩ.  

TÀI XẾ XE HƠI
   Nghề căng thẳng toàn thân.
NHẠC NHẸ
   Là nhạc nặng khỏa thân.    
BAN KÈN ĐÁM MA
   Có ÂM mà không có NHẠC. 
 NỤ CƯỜI THỜI COVID  
   Không bóng dáng.
NGƯỜI NGHÈO THỜI COVID
   Không còn cả cái KHÔNG.
CHẾT 
   Cái kết cho tất cả mọi toan tính.. 
ĐỜI SAU
   Hậu quả của đời này. 
NGU 
   Không biết mình NGU.
NHẠC VIỆN 
   Âm nhạc nằm viện.
KHÔN
   Biết mình NGU.
............................
(1) Ví dụ: hiền lành, học hỏi, buồn thiu, 

hùng cường, kiêng dè… 
(2) Đưa virus yếu vô mình để tập cho kháng 

thể giết chết.

SẺ CHIA TRẢI NGHIỆM - NHÌN NGƯỢC VẤN ĐỀ
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Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM
Tình trạng táo bón lâu ngày gây hại cho 

đường tiêu hóa và ảnh hưởng đến sức khỏe 
của người bệnh. Trẻ em thì quấy khóc, biếng 
ăn, chậm lớn, người lớn bị táo bón lâu ngày 
dễ phát triển bệnh trĩ, nứt, rò hậu môn…, 
ThS-BS Nguyễn Văn Hậu cho biết.

Táo bón phổ biến nhất trong các bệnh lý 
về đường tiêu hóa trên thế giới với tỷ lệ 17% 
dân số toàn cầu, trong đó, chỉ 12% số người 
tự xác định được bệnh. Táo bón xảy ra ở mọi 
lứa tuổi nhưng phổ biến hơn ở những người 
trên 65 tuổi với tỷ lệ 30-40%. Phụ nữ có tỷ lệ 
mắc táo bón cao gấp 3 lần nam giới. Táo bón 
cũng thường xảy ra ở trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và 
phụ nữ mang thai.

Hiểu rõ về táo bón sẽ giúp người dân có 
biện pháp phòng ngừa, phát hiện và điều 
trị sớm, nhằm tránh tình trạng táo bón lâu 
ngày có thể gây ra các nguy cơ tiềm ẩn về 
đường tiêu hóa như trĩ, các bệnh về hậu môn 
trực tràng. Táo bón là bệnh lý phổ biến nhất trong số 

các bệnh lý về đường tiêu hóa.
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TÁO BÓN LÀ GÌ?

Táo bón là một dạng rối loạn đường 
tiêu hóa, dẫn đến tình trạng đi phân không 
đều, phân khó đi kèm với cảm giác đau và 
cứng. Táo bón cấp tính có thể gây tắc ruột, 
thậm chí có thể phải phẫu thuật. Từ trước 
đến nay, có rất nhiều định nghĩa về táo bón 
khác nhau, nhưng thông thường ở người lớn, 
là việc không đi đại tiện quá 3 ngày; ở trẻ 
em, một tuần không thể đi đại tiện 3 lần thì 
được coi là táo bón. Trong việc chẩn đoán 
lâm sàng, bác sĩ thường chia táo bón thành 
2 nhóm, đó là táo bón nguyên phát và táo 
bón thứ phát – ThS.BS Nguyễn Văn Hậu, 
Trung tâm Nội soi & Phẫu thuật nội soi tiêu 
hóa cho biết.

NGUYÊN NHÂN TÁO BÓN

Mỗi nhóm táo bón được gây ra bởi các 
nguyên nhân khác nhau bao gồm.

1. Nguyên nhân gây táo bón nguyên phát
- Táo bón có nhu động bình thường: 

Nguyên nhân do rối loạn cơ chế tống phân, 
xuất phát từ cơ thắt, cơ vòng hậu môn có vấn 
đề. Loại táo bón này khi khám thực thể rất 
khó phát hiện.

- Táo bón có nhu động chậm: Khi nhu 
động ruột hoạt động kém sẽ gây ra táo bón. 
Loại táo bón này thường gặp hơn ở phụ nữ 
với các triệu chứng như chướng bụng, ít có 
nhu cầu đại tiện.

- Táo bón do rối loạn chức năng sàn chậu: 
Rối loạn chức năng sàn chậu là do các khối 
cơ, dây chằng bị thoái hóa, dẫn đến không 
thể giữ cho các cơ quan ở vùng sàn chậu nằm 
đúng vị trí của chúng. Hậu môn, trực tràng 
cũng nằm trong số các cơ quan bị ảnh hưởng 
và dẫn đến tình trạng táo bón. Đặc trưng của 
táo bón do nguyên nhân này là rặn nhiều, đại 
tiện không hết phân, phải cần hỗ trợ mới tống 
phân ra ngoài hết được.

2. Nguyên nhân gây táo bón thứ phát
- Do chế độ ăn uống, sinh hoạt: Chế độ ăn 

ít chất xơ, dư thừa chất béo có nguồn gốc từ 
động vật, ăn nhiều đường, cà phê, trà, rượu, 
uống không đủ nước; lười vận động; thường 
xuyên trì hoãn việc đại tiện. Ở trẻ em, táo bón 
còn có thể do việc uống sữa bột (các loại sữa 
công thức trong thành phần ít chất xơ và quá 
nhiều đạm, đường).

- Mắc bệnh lý thực thể: Nếu mắc các bệnh 
nứt hậu môn, tắc nghẽn ống tiêu hóa do khối 
u, trĩ huyết khối, to trực tràng vô căn sẽ dễ bị 
táo bón.

- Mắc bệnh lý toàn thân: Mắc bệnh về thần 
kinh (đột quỵ, Hirschsprung, Parkinson, chấn 
thương đầu, tủy sống); vấn đề tâm lý (trầm 
cảm, rối loạn lo âu); rối loạn nội tiết (chuyển 
hóa tăng canxi máu, hạ kali máu, tiểu đường); 
bệnh tuyến giáp (cường giáp, suy giáp); bệnh 
mô liên kết (xơ cứng bì, lupus); nhiễm độc 
chì cũng gây táo bón.

- Mang thai: Sự thay đổi nội tiết tố trong 
thai kỳ cộng với áp lực từ tử cung gây chèn 
ép lên ruột, hoặc chế độ ăn thay đổi quá 
nhiều trong thai kỳ (uống viên bổ sung nhiều 
sắt, canxi, ăn nhiều thực phẩm giàu đạm)… 
đều ảnh hưởng đến nhu động ruột dẫn đến 
táo bón.

- Dùng một số loại thuốc: Thuốc chống 
trầm cảm; thuốc kháng cholinergic; thuốc 
kháng axit; thuốc lợi tiểu; thuốc chống viêm 
không steroid (ibuprofen, diclofenac); thuốc 
chứa codein và morphin; thuốc chống co 
giật… có thể gây táo bón.

(còn tiếp)
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N h i ệ t 
m i ệ n g 
thường xuất 
hiện ở nhiều 
người và 
nhiều lứa 
tuổi, nó gây 
ra cảm giác 
khó chịu, 
đau rát và sẽ 
càng đau khi 
ăn hoặc nói. 
Vì vậy bạn 
nên áp dụng 
một số mẹo 

chữa nhiệt 
miệng nhanh 
khỏi nhất 
dưới đây 
nhanh chóng 
thoát khỏi 
căn bệnh 
này nhé!

Vậy nhiệt 
miệng là 

gì?

Nói đến 

BÀI ĐỌC THÊM
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Giấc ngủ ngon không chỉ tốt cho sức khỏe 
thể chất mà còn làm nên điều kỳ diệu cho vẻ 
bề ngoài của chúng ta.

Tiến sĩ Naomi Newman-Beinart, nhà dinh 
dưỡng và tâm lý học người Anh, cho biết ngủ 
đủ tám tiếng mỗi đêm khiến bạn trở nên hấp 
dẫn hơn, bởi da có thời gian tái tạo.

“Da hoạt động rất chăm chỉ cả ngày để tự 
bảo vệ mình khỏi các tác nhân gây hại như tia 
UV, bụi bẩn và mồ hôi. Khi chúng ta ngủ, làn 
da làm nhiệm vụ tái tạo và sửa chữa. Trên thực 
tế, quá trình tái tạo ban đêm có thể nhanh hơn 
gấp ba lần ban ngày”, Newman-Beinart, nói.

Ngoài ra, theo tiến sĩ Newman-Beinart, 
melatonin, một hormone giấc ngủ bắt đầu 
tăng trước khi ngủ, làm tăng cảm giác mệt 
mỏi, nhưng cũng tăng cơ hội để da tự phục 
hồi ban đêm.

Thiếu ngủ có thể ảnh hưởng đến mọi thứ, 
đặc biệt là chức năng miễn dịch. Nếu bạn bị 
cảm lạnh và không còn chút sức lực, nó sẽ 
biểu hiện trên khuôn mặt: da sưng húp, mắt 
đỏ và chảy nước mũi.

Ảnh minh họa: Artillium House

DA CĂNG MỊN

Tiến sĩ Newman-Beinart cho biết, bạn ngủ 
càng đủ giấc, càng ít có khả năng xuất hiện 
nếp nhăn. Vì khi ngủ, cơ thể sản xuất các hor-
mone tăng trưởng, một trong số đó là colla-
gen, một loại hormone sửa chữa tế bào siêu 
quan trọng.

“Collagen đóng một vai trò quan trọng 
trong việc bảo vệ hệ thống miễn dịch của 
chúng ta và được tìm thấy khắp cơ thể, bao 
gồm cả trong mắt, răng, xương, khớp, da và 
mạch máu”, tiến sĩ Newman-Beinart nói.

Chuyên gia cho rằng, không có chất bổ 
sung hoặc chế độ ăn nào có khả năng sửa 
chữa cho cơ thể tốt bằng ngủ đủ. Tuy nhiên, 
nếu lịch làm việc và sinh hoạt buộc bạn phải 
ngủ ít, nên uống bổ sung collagen.

MẮT SÁNG

Nếu thiếu ngủ, bạn có thể thức dậy với 
đôi mắt đỏ ngầu hoặc sưng húp do tuần hoàn 
kém, theo tiến sĩ Newman- Beinart.



SẺ CHIA TRẢI NGHIỆM - CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH

41

“Cách tốt nhất để tránh sưng húp mắt là 
ngủ đủ 8 tiếng mỗi đêm. Nếu bạn thức dậy 
với đôi mắt sưng húp, bạn có thể nên chườm 
mát vào buổi sáng hoặc đắp hai lát dưa chuột 
lạnh lên mắt, điều đó thực sự có tác dụng”, 
tiến sĩ Newman - Beinart, nói.

KHÔNG NỔI MỤN

Một làn da sáng thường gắn liền với tuổi 
trẻ, và tiến sĩ Newman-Beinart cho rằng ngủ 
đủ giấc cũng sẽ giúp bạn không bị nổi mụn. 
Tuy nhiên, đi ngủ với làn da bẩn hoặc không 
được làm sạch đúng cách sẽ tạo cơ hội cho 
mụn bùng phát, dù ngủ đủ hay không.

“Da được làm sạch và dưỡng ẩm kỹ lưỡng 
trước khi ngủ, kết hợp với ngủ đủ tám tiếng là 
cách tốt nhất ngăn ngừa mụn và giữ da luôn 
tươi sáng, mịn màng”, chuyên gia nói.

Thiếu ngủ cũng dẫn đến cảm giác lo lắng 
và căng thẳng, làm xáo trộn lịch ngủ, tạo 
thành một vòng luẩn quẩn.

TÓC KHỎE

Ngủ đủ giấc mang lại không chỉ một làn 
da khỏe mà còn giúp tóc mọc nhanh, óng ả. 
Ngược lại, ngủ kém khiến tóc mềm nhũn, 
thiếu sức sống và ngăn cản sự phát triển khỏe 
mạnh của tóc trong tương lai.

Thiếu ngủ kết hợp với căng thẳng tạo ra tel-
ogen effluvium, một dạng rụng tóc không vĩnh 
viễn, xảy ra trong thời kỳ như mang thai, bệnh 
tật hoặc một sự kiện gây căng thẳng trong 
cuộc sống.

Nhật Minh (theo The Sun)
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Khi trả lời câu hỏi của con, cha mẹ hãy sử dụng 
phương pháp đặt câu hỏi ngược để trẻ xây dựng kỹ 

năng tư duy tìm lời giải đáp.
Montessori là phương pháp giáo dục giúp 

trẻ phát triển theo khả năng riêng của mình. 
Một trong những bài học các nhà giáo dục 
Montessori thường dạy là kỹ năng giải quyết 
vấn đề. Để làm được điều này, trang Mother-
ly chỉ ra bảy cách.

1. ĐẶT TÊN CHO VẤN ĐỀ

Đa số phụ huynh gặp tình huống con khóc 
hết nước mắt, nhưng lại không thể nói rõ lý 
do vì sao. Nhiệm vụ của cha mẹ là giúp con 
xác định vấn đề trước khi tìm ra giải pháp.

Đặt tên cho vấn đề càng cụ thể càng tốt. 
Sau đó, hãy đặt câu hỏi mang tính định hướng 
nên làm gì tiếp theo. Ví dụ, trong tình huống 
con làm đổ nước và bật khóc, cha mẹ có thể 

nói: “Con có vẻ buồn vì làm tràn nước và cần 
giẻ lau để làm sạch chỗ ướt. Vậy con nên làm 
gì trước tiên?”.
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2. TRẢ LỜI BẰNG MỘT CÂU HỎI

Trẻ nhỏ hỏi hàng nghìn câu mỗi ngày. Điều 
này rất tốt nhưng bạn không nhất thiết đưa ra 
mọi câu trả lời. Hãy thử trả lời bằng một câu 
hỏi. Khi ấy, trẻ sẽ phải tư duy, vạch định trong 
đầu lời giải, từ đó xây dựng kỹ năng tự tìm 
câu trả lời.

Ví dụ, nếu con buồn bã hỏi bạn rằng: “Làm 
thế nào để bạn thân nhất hết giận con?”, bạn 
có thể hỏi: “Sao con không thử vạch ra một 
số ý tưởng” để con tự tìm câu trả lời và nhận 
thấy tầm quan trọng của việc tự giải đáp.

3. CUNG CẤP CÁCH THỨC GIÚP TRẺ TÌM 
CÂU TRẢ LỜI

Khi con hỏi: “tại sao bầu trời có màu 
xanh”, cha mẹ thường hay giải đáp ngay thắc 
mắc cho trẻ bằng kiến thức có sẵn trong đầu 
hoặc bằng công cụ Google. Cách này không 
giúp trẻ tự khám phá và ghi nhớ kiến thức.

Thay vào đó, bạn hãy cùng con ngồi xuống, 
chia sẻ với con về cách bạn tìm câu trả lời, 
có thể thông qua sách, Google. Đừng quên 
hướng dẫn con cách chọn lựa nguồn thông tin 
chính xác, an toàn và đáng tin cậy.

4. ĐẶT THỬ THÁCH PHÙ HỢP

Trong phương pháp giáo dục Montessori, 
giáo viên liên tục giới thiệu cho trẻ những vấn 
đề nằm ngoài tầm hiểu biết của chúng. Họ 
muốn trẻ hiểu rằng công việc luôn có tính thử 
thách, nhưng không phải không thể làm được.

Tại nhà, bạn hãy theo dõi hoạt động của 
con, cho con cơ hội thực hiện các nhiệm vụ 
có tính thử thách, như tự mặc quần áo, đặt 
câu đố. Bạn không nên chọn thử thách quá 
đơn giản nhưng cũng không quá khó. Nếu 
con không thực hiện được, bạn có thể cho 
lời khuyên, nhưng trước tiên hãy để trẻ tự 
giải quyết.

     
 5. CHÚ Ý VÀO NỖ LỰC CỦA TRẺ

Giáo viên theo phương pháp Montessori 
không bao giờ nói: “Bạn trả lời đúng tất cả 
câu hỏi”, mà luôn nói: “Bạn đã chăm chỉ học 
Toán một thời gian dài và hoàn thành ba câu 
hỏi”. Đối với trẻ, lời động viên có ý nghĩa 
hơn kết quả.

Phụ huynh hãy thử áp dụng phương pháp 
này tại nhà nếu con nỗ lực hoàn thành một 
công việc ngoài tầm tay. Ví dụ, nếu trẻ cố 
gắng xếp bộ Lego nhưng không thành công, 
bạn hãy khen con: “Đây là điều thực sự khó 
khăn, nhưng con đã làm việc thật chăm chỉ. 
Con hãy tiếp tục cố gắng vào ngày mai nhé”.

6. KIÊN NHẪN VỚI TRẺ

Ngay khi con còn nhỏ, phụ huynh hãy để 
con tự thực hiện những việc nhỏ nhất, nằm 
trong khả năng của chúng rồi dần nâng độ 
khó của nhiệm vụ. Ban đầu con có thể mất 
nhiều thời gian hoàn thành, thậm chí làm mọi 
việc rối hơn.

Cha mẹ hãy kiên nhẫn hướng dẫn để con tự 
thực hiện công việc. Chúng sẽ học được cách 
làm việc hiệu quả hơn từ những thất bại và học 
được cách tự giải quyết vấn đề mà không cần 
đến sự trợ giúp của mọi người xung quanh.

7. ĐỒ CHƠI PHÁT TRIỂN TƯ DUY

Trong các lớp học Montessori, giáo viên 
có những bộ công cụ giúp trẻ phát triển khả 
năng tư duy. Tại nhà, cha mẹ có thể dạy trẻ 
thông qua đồ chơi mô hình, lắp ghép.

Khi trẻ chơi lắp ráp mà hết mảnh ghép, 
chúng sẽ phải tư duy sử dụng đồ vật nào thay 
thế. Đây là cách giải quyết vấn đề bằng hành 
động và các kỹ năng trẻ học được khi chơi sẽ 
chuyển thành kỹ năng học tập.

Tú Anh (theo Motherly)
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Vẽ hình và soạn lời: 
Michel NGUYỄN HẠNH  
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THƠ: PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI

     Hương vị Sài Gòn

     Hương Vị Sài Gòn 
Đâu chỉ là hàng quán món ngon thập cẩm, 
Đâu chỉ là lẩm nhẩm mía hấp Hồ Con Rùa,
Đâu chỉ là phá lấu đèn đỏ mấy ngã tư xưa,
Đâu chỉ là chè thưng bột khoai đường cát trắng…

     Hương Vị Sài Gòn
Đâu chỉ là cà phê lề đường âm ấp nắng,
Đâu chỉ là khô mực rượu đế, cút chiên bơ,
Đâu chỉ là chuối nướng nước cốt dừa
Đâu chỉ là lóc cóc hủ tíu xương, xe mì gõ …

     Hương Vị Sài Gòn
Đâu chỉ là cơm tấm, bún thịt nướng đầu ngõ, 
Đâu chỉ là quanh Phù Đổng trứng bột chiên, 
Đâu chỉ là bánh xèo, bánh cống, chè ba miền,
Đâu chỉ là đậu phộng rang, trái cây dĩa…

     Hương Vị Sài Gòn
Đâu chỉ là rau răm hột vịt lộn với bò bía,
Đâu chỉ là mát, lạ, bổ, rẻ, ngon,
Đâu chỉ là trễ hết, sớm thì còn, 
Đâu chỉ là khô bò nồng cay khô cá đuối…

     Hương Vị Sài Gòn
Còn là chợ ông, chợ bà, chợ hoa, chợ chuối,
Còn là chợ cậu, chợ dì, chợ mợ, chợ cô,
Còn là chợ bến, chợ bàu, chợ vải tơ,
Còn là chợ Dân Sinh cho ngợp trời ngợp đất… 

      Hương vị Sài Gòn
Còn là Phú Mỹ
Cây cầu kỳ vĩ, 
Biểu tượng Sài Gòn,
Thành phố còn son, 
Rạng ngời trinh nữ
Như đón hoàng tử 
Qua hầm Thủ Thiêm…
Trăm năm đi tìm
Giáng Hương Từ Thức…

     Hương vị Sài Gòn, 
Tấc vàng tấc đất
Đại Lộ Đông Tây
Hương vị trời mây
Rạng ngời đất tổ
Lung linh trong gió…

Sài Gòn hôm nay, 
Mấy chục năm dài,
Sài Gòn hương vị 
Nghe mùi thế kỷ!...

        
     Hương Vị Sài Gòn
Còn là cao ốc dọc dài siêu thị,
Còn là Bến Nghé náo nhiệt tứ phương,
Còn là bến cảng xuôi ngược đại dương,
Còn là hàng me mấy mươi năm thỏ thẻ…

Ăn Tết Sài Gòn…
Vui tết, nhớ MÓN NGON MỖI NGÀY.
Mà cũng nhớ “HẰNG NGÀY DÙNG ĐỦ”…
Nhớ Sài Gòn, nhớ nhiều HƯƠNG VỊ phố phường
làm “nức lòng nứt miệng” người thành đô!...



TRUYỆN THƠ NHẠC HOẠ - THI CA CÔNG GIÁO

47

     Hương vị Sài Gòn

Linh mục Giuse NGUYỄN DUY TUÂN 
(1821 - 1861) (chịu xử trảm)

                        Kính nhớ ngày 30.4

ĐÂY cùng trái đất, sống bên nhau
KHÔNG PHẢI chuyện đời biết trước sau

LÀ MỘT THỨ TÀ ĐẠO bịa đặt
NHƯ QUAN NÓI, ĐẠO sẻ chia đau

DẠY TÔI THỜ KÍNH một Thiên Chúa
THIÊN CHÚA ĐẤNG cho biết trước sau

TẠO DỰNG ĐẤT TRỜI MUÔN thế hệ 
VẬT TRONG VŨ TRỤ sống thương mau.

THƠ: BAT.M.NGUYỄN VIẾT HOAN

     Hương Vị Sài Gòn
Còn là  dòng sông nhấp nhô nhè nhẹ,
Còn là ẩn hiện cầu vượt trong sương,
Còn là loang loáng dìu dặt con đường,
Còn là lồng lộng ngang tầm năm châu bốn bể!..
   
    Hương vị Sài Gòn
Còn là tiếng chuông dặt dìu dương thế,
Ngọt ngào vang vọng lanh lảnh âm thanh,
Hương kinh thiết tha non nước an lành,
Vươn tháp giáo đường bầu trời thành phố… 
    
     Hương vị Sài Gòn
Còn là diễm lệ Nhà Thờ Đức Bà muôn thuở,
Nhà thờ Tân Định, nhà thờ Chí Hòa,
Nhà thờ Huyện Sỹ, nhà thờ Thanh Đa,
Nhà thờ Ba Chuông, nhà thờ Xóm Chiếu…
Nhà thờ Thị Nghè, nhà thờ Bình Triệu, 
Nhà thờ Jeanne d’Arc, nhà thờ Cha Tam,

Bao la nhà thờ, mênh mang tấm lòng dân Nam,
Hương vị phố phường nguy nga Nhà Chúa! 

     Nhớ Sài Gòn
Nhớ tiếng nguyện cầu thơm hương đồng lúa,
Nhớ tiếng thánh ca rộn rã ngày ngày
Réo rắc thiên cung, thắm thiết trời mây,
Hương vị Sài Gòn âm thanh cao cả…

Nhớ Sài Gòn mà nao nao lòng dạ,
Nhớ Sài Gòn, nhớ THÁNH NHẠC NGÀY NAY...

     Nhớ Sài Gòn 
Đâu chỉ là nhớ MÓN NGON MỖI NGÀY,  
Mà là nhớ “HẰNG NGÀY DÙNG ĐỦ…”
  
     Nhớ Sài Gòn 
Là nhớ TIẾNG CẦU KINH tín hữu,
Nhớ ÂM THANH HẰNG SỐNG ở trần gian…
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ẢNH NIỆM THÁNG 2

Lần đầu tiếp xúc với công nghệ

ảnhNhững đứa trẻ của một bộ tộc châu Phi lần đầu nhìn thấy máy tính bảng. 
Chúng sống trong một cộng đồng khép kín và có rất ít sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Một cô gái đi máy bay, mang theo một viên 
kim cương và không biết làm cách nào để qua 
hải quan.

Cô chợt nhận thấy mình đang ngồi cạnh vị 
tu sĩ, bèn hỏi:

- Xin lỗi, thưa thầy, tôi có thể nhờ thầy một 
việc được không?

- Tất nhiên là được, ta có thể giúp cô điều 
gì?

- Tôi có một viên kim cương và muốn nhờ 
thầy giúp tôi giấu nó để qua được hải quan.

- Tất nhiên là ta có thể, nhưng cô phải hiểu 
rằng ta không thể nói dối - tu sĩ cau mày đáp.

- Thầy có gương mặt chính trực, tôi chắc 
chắn rằng họ sẽ không hỏi đâu - cô nói và đưa 
viên kim cương cho tu sĩ.

Đến chỗ khai báo, nhân viên hải quan hỏi 
tu sĩ:

- Thầy có gì khai báo không?
Tu sĩ định nói không, nhưng chợt nhớ ra 

viên kim cương trong túi quần. Vì không 
được phép nói dối, ông đáp:

- Từ thắt lưng tôi trở lên không có gì quý 
giá, còn từ thắt lưng trở xuống có một vật mà 
mọi quý bà đều thích.

Nhân viên hải quan cười nói:
- Thầy vui tính quá! Mời thầy qua.

CÔ GÁI, TU SĨ VÀ VIÊN KIM CƯƠNG
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         Truyện Tâm Lý Võ Nghệ Có Thật 
Ở Các Họ Đạo Sông Nước Miền Tây Thời Pháp Thuộc…

PETRUS DƯƠNG KIM QUỚI

TRUYỆN-KÝ-LUẬN-SỰ

Ông Cố Núi đãi bánh xèo thịt trâu ăn với 
cải bẹ xanh rau thơm, chấm nước mắm ớt. 
Chú Hai ăn ngon miệng quá. Ông Cố còn 
cho ly rượu nho thơm thiệt thơm. Hai Cào rất 
bình thản.

Ăn xong, Chú Hai Cào cám ơn, rồi tiếp tục 
thưa Ông Cố trước khi đến võ đài, rất tự tin:

- Dạ thưa Ông Cố, con biết phải làm gì. 
Con sẽ sửa phạt ông kẹ Miên này, mức độ tùy 
theo cái phách lối của chả… 

Ông Cố Núi bình tĩnh dặn dò Hai Cào lần 
cuối:

- Nhớ sửa dạy đàng hoàng,“chỗ lồi lõm 
phải san cho bằng”.

Coi chừng nó đánh ăn gian… 
Phần mình, phải trung thực, vì một lạng 

chân thật bằng một tấn thông minh, còn 
phải “tha đến bảy mươi lần bảy …”  

Nhịn được thì nhịn, 
né được thì né, 
dĩ hòa vi quí, 
đừng hạ độc chiêu chết người!...
Chú Hai Cào thương Ông Cố Núi lắm. Nhờ 

Ông Cố Núi thông thái, thường sâu sắc giảng 
giải, mà Chú Hai theo đạo công giáo, bỏ đạo 
gì đó ở Thất Sơn, rèn được lòng ngay thẳng, 
ghét điều gian dối ngông nghênh phách lối. 
Hai Cào nghe lời Ông Cố Núi lắm!... 

Thằng Ngọng vừa thấy dáng Chú Hai Cào, 
nó giơ tay chỉa chỉa hướng bờ Kênh Xáng, 
la ơi ới. Ba tôi ngó theo, lật đật chạy tới lôi 
Chú Hai vô nhà. Nhưng Chú Hai lôi ngược 
Ba tôi và Út Ngọng, rồi gọi Dượng Năm, đi 
một mạch tới võ đài, không cho ai nói tiếng 
nào cả!...Lạ thiệt!…

Chú Hai Cào đi thẳng tới trước mặt Ông 



TRUYỆN THƠ NHẠC HOẠ - ẢNH NIỆM THÁNG 1

50

(còn tiếp)

Huyện, đang ngồi chéo ngoảy trên ghế chạm 
rồng phụng, trịnh trọng, ung dung phe phảy 
cái quạt hương thơm phức. 

Thấy Hai Cào, Ông Huyện nghiêm sắc mặt 
chất vấn Chú Hai lần cuối: 

- Sao Hai Cào, kham nổi không! Huyện Ta 
thấy ngại quá, nó to như…

Chú Hai biết Ông Huyện sắp nói “nó to 
như con voi…”, nên cắt lời:

- Dạ thưa Ông Huyện, xin yên tâm! “Cân 
tài chứ không cân thịt”!!!

Ông Huyện khoái câu nói đó, yên tâm cho 
đánh kẻng bắt đầu… rồi hăm hở căn dặn Hai 
Cào:

- Nhớ “Cỡi cơn gió mạnh… 
Chém con cá kình”!!!
Hai Cào, nhớ triệt hạ!...
Chú Hai Cào sướng quá, khi nghe Ông 

Huyện nhắc lại câu nói đó…, cũng như đã 
nhắc khéo “triệt hạ” trong chiến thuật giao 
đấu… Trong nghề, nói “triệt hạ” là nói “đánh 
dưới thấp”.

Chú Hai liền hích cùi chỏ trái phải bên 
hông Ba tôi và Dượng Năm: 

- “Hãy đợi đấy! Cho Ông kẹ nhát ma con 
nít này biết tay!”

Ba tôi, chưa hết bàng hoàng, dò hỏi Dượng 
Năm:

- Anh Năm, là sao, anh Năm?!
Dượng Năm lại hỏi Út Ngọng:
- Là sao, Ngọng?!
Hôm qua tới giờ, Ngọng chờ có người gạ 

chuyện, nên chõ mỏ bẻ miệng liền:
- Dạ, Ú Hai giỏi à… Ú Hai hay à… Ú Hai 

hạ ổng à… Ú Hai iệt hạ à! On iết ú Hai ỏ à ó 
võ!...(Con biết Chú Hai nhỏ mà có vỏ).

Mọi người cố cười to cho bớt lo… Hai 
Cào này kỳ cục quá… Hỏng hiểu nổi… Ông 
Cố Núi lại nói “còn một lỗ đẹp ngoài Đất 
Thánh” mới độc chớ!...Thôi hết nước rồi, 
thôi, ra sao thì ra!…

Tiếng kẻng nổi lên vang dội… Không ai 
còn nhớ đã đánh mấy hồi rồi... Bà con nôn 
nao, xôn xao, hồi hộp, ngóng lên võ đài mỏi 
cổ luôn…

Trên kia, võ sư Miên vẫn hống hách “u 
như kỹ”! Thấy ghét!

Dưới này, Hai Cào cởi đồ ra, chỉ còn mặc 
cái quần “S’lỏn” đen! Thằng Ngọng tới gần 
coi có rách lỗ nào không… Dượng Năm kéo 
nó ra, dẹp chỗ cho Hai Cào thượng đài, 
nhưng còn nghi ngờ lần chót:

- Hai Cào, còn đổi ý kịp đó!
Ba tôi cũng lo:
- Anh Hai vẫn chưa trễ…
Hai Cào không trả lời nữa, nhanh nhẹn 

nắm chặt tay Ba tôi và Dượng Năm, xoa đầu 
Út Ngọng… 

Rồi đột ngột, từ dưới đất phi thân lên võ 
đài, vượt cao khỏi dây đài, hạ xuống nhẹ 
nhàng, đứng trung bình tấn bái tổ, rồi lập tức 
chuyển sang bộ xà tấn, rút chân lên bỏ bộ 
kim kê, hai tay dang rộng như cánh đại bàng 
oai phong, hai bàn tay chụm mười ngón chỉa 
xuống, ngước mặt nhìn như thọc vào mắt võ 
sư Khầm-Ong khiêu khích.

 Ai cũng ngạc nhiên chưng hửng trố mắt ra, 
vỗ tay ngưỡng mộ như xem phim Hồng Kông. 
Hứa hẹn… hứa hẹn!!! Chưa từng thấy ai phi 
thân lên đài… mà người ta chỉ từ từ leo lòn 
qua dây đài…

Ông kẹ Miên tức nóng máu, đỏ lên như 
gà nòi bị phun rượu, sàng ra một bộ chân để 
tung vào mặt Hai Cào….Nhưng trọng tài thò 
tay chặn lại… 
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Cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa linh mục và 
pháp sư, phần 71 của kỳ 53

Cô Bảy hỏi cha sở:
- Thưa ông cố, theo mắt con thấy, đó là 

những yêu tinh đội lốt các vị La hán?
Cô Bảy còn dè dặt và ý tứ, cho nên Cô vừa 

hỏi mà như vừa nói với lòng không xác quyết 
cho lắm.

Cha sở trả lời:
- Lúc đầu tôi cứ đinh ninh là như vậy thật, 

nhất là những lúc tôi chợt nhìn thấy qua ánh 
chớp của trời lúc mưa lúc tạnh… bóng hình 
của các vị ấy trông thật khủng khiếp đến nỗi 
tôi muốn bỏ chạy vì kinh sợ. Nhưng những 
câu hỏi mà các vị nêu ra, có gì đó khiến tôi tin 
rằng các vị ấy chân thành và tha thiết muốn 
tìm hiểu sự thật. Quỷ ma cũng có thể đội lốt 
thiên chí như thế, nhưng qua nhiều lần tôi gài 
bẫy, các vị ấy không sa vào những cái bẫy tôi 
cố tình gài, tôi vững tin các vị ấy chính thật là 
Thập bát La hán, không phải ma quỷ đội lốt.

Cô Sáu hỏi ngay:
- Thưa ông cố! Ông cố có thể nói cho chúng 

con biết những cái bẫy mà ông cố gài cho ma 
quỷ như thế nào không ạ?

Cha sở đáp:
- Đó là nhiều lần khi nhắc đến Thánh Danh 

Chúa, tôi nhìn thẳng các vị mà kêu lên hàm ý 

đánh đuổi họ. Nhưng các vị ấy vẫn an nhiên 
với vẻ mặt trong sáng vui tươi khi nghe kêu 
lên Thánh Danh. Đôi lần tôi mồi cho các 
vị ấy kêu tên Thiên Chúa, các vị ấy kêu lên 
thật tự nhiên và thành kính. Đôi lần tôi kêu 
xin Chúa, Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse 
và Các thánh xua đuổi nếu các vị ấy là ma 
quỷ đội lốt, nhưng các vị ấy hoàn toàn bình 
thản không hề suy suyển. Tôi hằng kêu xin 
Tổng lãnh Micae và các Thiên thần đến giúp 
tôi, nhưng các vị ấy hoàn toàn bình an. Nói 
chung, vì tôi rất sợ, cho nên tôi kêu xin liên lỉ, 
ngụ ý liên lỉ và thầm cầu nguyện liên lỉ.

Cô Bảy thưa:
- Trời đất! Với tất cả ý tứ như thế thì làm 

sao ma quỷ chống đỡ cho nổi. Con nghĩ họ sẽ 
chạy thật xa khi ý tứ của ông cố quá cao sâu 
như thế…

Cha sở khiêm tốn:
- Không phải ý tứ mà là sự sợ hãi dẫn đến 

cầu nguyện. Trong suốt những ngày qua, lúc 
nào tôi cũng cầu nguyện. Đó là phương pháp 
duy nhất ta có thể làm để đối phó với kẻ thù 
ghê gớm nhất là ma quỷ.

Cô Sáu:
- Xin ông cố dạy chúng con cầu nguyện.
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Cha sở đáp:
- Cứ thầm thĩ thưa chuyện với Chúa, với 

Đức Mẹ Maria, với Thánh Cả Giuse, với 
Các Thánh và với các Thiên thần như ta nói 
chuyện với người khác. Đó là cầu nguyện.

Chị Hương hỏi cha sở:
- Thưa ông cố! Thập bát La hán hiện hình 

trở về học hỏi giáo lý để làm gì? Vì con nghe 
nói chết xong, người ta không còn có thể tự 
thêm bớt gì cho phần rỗi của mình.

Cha sở đáp:
- Đúng vậy! Chết xong không còn tự sức 

có thể cải thiện được gì cho mình, mà phải 
nhờ đến người khác cầu nguyện hay bố thí 
việc lành để Chúa tha thứ và rút ngắn thời 
gian luyện tội mà thôi. Thập bát La hán trở 
về để nhờ chúng ta đó mà! Thay vì nhờ chúng 
ta cầu nguyện hay bố thí việc lành thì học hỏi 
về Thiên Chúa để lòng trí được chiêm ngắm 
Thiên Chúa một cách rõ hơn. Thay vì được 
lên thiên đàng hưởng Thánh Nhan Thiên 
Chúa, thì ở Niết bàn hay gì… gì… đó, hưởng 
Thánh Nhan qua trí suy lòng tưởng, vì Các Vị 
ấy là những triết nhân, cho nên họ sống bằng 
tâm trí. Ai được Chúa ban cho điều kiện gì, 
nấy hưởng Thánh Nhan Chúa bằng điều kiện 
ấy (1).

Cha sở cố dùng những lời bình dị nhất để 
giải thích thêm:

- Thập bát La hán là những vị theo chân 
Đức Phật để tìm về Chân lý, lòng khao khát 
mãnh liệt muốn tìm đến Chân lý của các vị đã 
được Chúa ban thưởng bằng cách cho “trở 
về trần gian để tìm hiểu qua cuộc chất vấn 
một người tầm thường như tôi” là một Thánh 
Ý như thế nào đó, vì tôi ăn nói thô sơ và bình 
dị, không như các nhà thần học cao thâm 
luôn có những cách nói rất cao sa nhưng thật 
ra rất khó hiểu (2).    

(còn tiếp)
..................................................................
(1) Trong số những người đang hiện diện 

chung quanh cha sở hôm đó, chẳng ai hiểu 
thấu những ý này của cha sở (ý kiến của tác 
giả MVL): Trên thiên đàng, mỗi người chiêm 

ngắm hay hưởng nếm Thánh Nhan Chúa 
bằng khả năng Chúa ban; khả năng này gồm 
có dạng diện và tầm cỡ của linh hồn; thí dụ 
các nhà thần học hưởng nếm Thánh Nhan 
Chúa bằng khả năng (dạng diện và tầm cỡ) 
thần học mình đang có, các triết gia hưởng 
nếm Thánh Nhan Chúa bằng khả năng triết 
lý mình đang có, các nhạc sĩ thì bằng khả 
năng âm nhạc, các kỹ sư thì bằng khả năng 
kỹ thuật, các nhà toán học thì bằng khả năng 
toán học, các nghệ sĩ thì bằng khả năng mỹ 
thuật, các nhà thiết kế thì bằng khả năng đồ 
họa, các người bình dân thì bằng khả năng 
trực giác (sờ, nếm, ngửi, nghe, thấy), những 
người có lòng bác ái thì bằng trái tim, các 
người dốt nát, những kẻ điên loạn khi còn 
sống hay các trẻ thơ thì bằng sự ngây thơ 
v.v… Thánh nữ Tiến sĩ Têrêsa Hài Đồng Giê-
su cho rằng, linh hồn ai có khả năng (dạng 
diện và tầm cỡ) ra sao và bao nhiêu thì được 
đong đầy sự thỏa mãn bấy nhiêu.

(2) Các nhà thần học, triết học, các nhà 
tư tưởng thâm thúy… khi nói ra, thì diễn đạt 
theo cách họ hiểu, cho nên chỉ những người 
trong giới của họ mới hiểu thôi; bằng chứng 
ngày nay khi ta nghe đọc một văn kiện nào 
đó của Giáo hội gửi đến Dân Chúa, ta rất 
“lùng bùng lỗ tai” và mệt mỏi trí óc rồi cuối 
cùng chẳng hiểu gì. Đó là lý do tại sao Chúa 
Giêsu luôn dùng dụ ngôn để giảng dạy cho 
người đời thuộc muôn thế hệ, cho thấy: điều 
gì sáng rõ thì dễ hiểu và chúng thuộc về 
những người thông thạo -ta biết: “thông” 
thuộc về trí hiểu, “thạo” thuộc về tay làm) 
khác hẳn thông thái, ý nói: trí hiểu nhưng 
còn cần phải tay có làm được hay không… 
đó mới là hiểu thật-. Chính vì thế La ngữ 
mới có câu: “Clara pacta, boni amici” 
(đặt ra giao kèo càng sáng rõ, càng chứng 
tỏ những người đặt ra là những người bạn 
tốt của nhau, Anh ngữ dịch là: Clear agree-
ments, good friends) Chân lý thật thì luôn 
giản đơn và sáng rõ, vì Chân lý là Bạn tốt 
nhất của mọi người.
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Đứa em thì thào với chị gái:
- Chị ơi, không biết bố đang xem cuốn sổ 

liên lạc của em hay là xem hóa đơn tiền điện 
thoại tháng này của mẹ, mà khuôn mặt bố tỏ 
vẻ kinh ngạc thế?

- Bố đang xem tiền điện thoại của mẹ đấy!
- Sao chị biết? 
- Vì bố không hét toáng lên! 

Nàng phải lòng một anh chàng nha sĩ trẻ, 
đẹp trai. Thế nên cô thường lấy lý do đi nhổ 
răng để lén lút đến gặp anh ta. Một hôm, 
chàng nha sĩ buồn rầu nói:

- Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi, chắc 
chồng em có thể đã bắt đầu nghi ngờ rồi.

- Làm gì có chuyện đó, chúng ta đã hẹn hò 
được một năm nay rồi mà chồng em có nói gì 
đâu.

Chàng nha sĩ khẽ lắc đầu:
- Nhưng em còn có một cái răng thôi, lần 

sau biết lấy lý do gì để đến gặp anh nữa chứ?

Một cô gái mới lớn nói chuyện với bác 
hàng xóm:

- Bây giờ có ai đòi cắt cổ lột da, thì cháu 
cũng quyết không mặc váy ra ngoài đường…!

- Con gái mới lớn mà đã giữ nếp xưa như 
vậy thì thật là không uổng công cha mẹ dạy 
dỗ. Có phải cháu biết nghĩ đến cái đẹp của 

người phụ nữ?
- Dạ… dạ đúng ạ, chân cháu mà hết ghẻ 

thì phải còn lại nhiều sẹo to ạ!
- !!!

Hai anh sinh viên vừa tan trường, đang rảo 
bước về ký túc xá thì gặp một anh Tây chặn lại 
hỏi bằng tiếng Anh.

Hai chàng nhìn nhau ngơ ngác vì không 
hiểu. Anh Tây hỏi lại bằng tiếng Pháp, hai 
anh sinh viên cũng lắc đầu. Anh Tây lặp lại 
bằng tiếng Đức, hai anh sinh viên nhìn nhau 
ngơ ngác. Anh Tây thất vọng bỏ đi.

Một trong hai anh sinh viên nói:
- Tao thấy học ít thôi mày ơi, chứ như thằng 

Tây hồi nãy biết tới 3 thứ tiếng mà cũng có 
giúp gì được cho nó đâu.

Anh sinh viên kia gật gù đáp:
- Ừ, chính xác!

Tèo tâm sự với bạn thân của mình:
- Vợ tớ dạo này mệt lắm cậu ạ!. 
Rồi kể về nỗi vất vả của vợ:
- Tối thì cô ấy đến tận 12 giờ mới chịu tẩy 

trang; sáng nào cũng dậy từ 4 giờ sáng, trang 
điểm rồi quay lại giường nằm tiếp.

- Chắc vợ cậu muốn cậu thức giấc sẽ thấy 
hình ảnh xinh đẹp của cô ấy. Cô ấy yêu và tôn 
trọng cậu đấy!

Tèo thở dài:
- Chả phải đâu! Chẳng qua không trang 

điểm thì điện thoại không nhận dạng được cô 
ấy để mở khóa thôi.

Nhà Nghiên cứu VŨ BÁ TƯỚC
                   (sưu tầm)

VÌ BỐ KHÔNG HÉT LÊN

LÝ DO HẸN HÒ

GIỮ NẾP XƯA

BIẾT NHIỀU NGOẠI NGỮ CŨNG VÔ ÍCH

LÝ DO VỢ PHẢI DẬY LÚC 4 GIỜ ĐỂ TRANG ĐIỂM
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LỜI TÒA SOẠN: 
Thánh ca Phụng vụ có nhiều thể loại, trong đó có nhiều hình thể; căn cứ vào mục đích sử dụng Giáo hội 

chia ra thành 3 mảng lớn: Mảng 1/ Các Bài ca Tiến cấp (gồm Đối ca Nhập lễ, Đáp ca, Ca tiếp liên, Đối ca 
Alleluia, Đối ca Dâng lễ & Đối ca Hiệp lễ). Mảng 2/ Bộ Lễ (gồm kinh Thương xót, Vinh danh, Tin kính, Thánh 
thánh, Lạy Chiên Thiên Chúa & Công thức Giải tán). Mảng 3/ Cung Đọc (gồm Cung Sách, Cung Nguyện & Cung 
Xướng-Đáp). Ở đây xin chỉ giới thiệu Mảng 1/ Các Bài ca Tiến cấp, bởi vì 2 Mảng còn lại chưa tiện ghi ra.

CÁC BÀI CA TIẾN CẤP



TRUYỆN THƠ NHẠC HỌA - HÌ HÌ HÀ HÀ

55

   F
Ch§m V×a 

 Intro. (2l¥n, l¥n 2 lên 8va)

  
KINH CHI‹U CU�I NÅM
        Gm       C7

CU�I NÅM M‡U D…N  1998

  
LOANHÄO

 F      
 

1.         Chi«u  xung    ðàn    chim  theo  nhau   v«    ngàn         Ðoàn   con  quây
2.          LÕy    Chúa,   mt    nåm   trôi   qua    vi    vàng           Ð¶i    con  cûng
3.         Tình    Chúa   ngày    ðêm   bên    con    g÷i    m¶i            Mà     con   vçn


 

F    Gm7     
Am F         

  C

1.  qu¥n   v«    ðây,  Chúa    ½i!          L£ng nghe tiªng th¶i   gian  trôi   qua   lÕnh
2.  d¥n   trôi  theo tháng nåm        Ðß¶ng xa    t¡p,   chân bß¾c  ðôi    khi    lÕc
3.  còn  chìm trong  ð¡m  mê             Dù   con   biªt   th¶i  gian  trôi  không ch¶

    G7  C     F7    A7          

 
1.      lùng               Mt    nåm  ðang     tàn     theo     v¾i     ðông    qua.
2.     loài             Nguy®n  ðßa    con       v«     ðß¶ng  Chúa      an      vui.
3.      ðþi             Nguy®n  ðßa   con       v«       tình    Chúa    bao     dung.

B
 F     C    C7(9)  F     

  A
B

S&T

1.         Xin   dâng Chúa thiªt   tha nhæng    l¶i     tÕ      ½n          Qua  bao nåm 
2.        Xin   dâng Chúa    hôm qua,    hôm  nay, ngày   mai         Bao nhiêu mßa
3.        Xin   dâng Chúa   trái   tim   ß½m    ð¥y mng    m½          Xin    tri    ân

    B       F      Am F         

  B
1.  tháng  Chúa     ban   xung  muôn  h°ng    ân
2.  n¡ng      bao   nhiêu  sß¾ng  vui     s¥u    ðau
3.  Chúa   s¾m     xuân    hay    khi    chi«u   ðông

      F     C S&A
T&B

 Nguy®n xin  Chúa  cho

  
(L£p lÕi ð¬ kªt)

  F        

   A7

 con    khi   thêm tu±i    ð¶i           Càng thêm  mt   ni«m    yêu   Chúa  không

     B
 F     C      C7(9)      

  F

nguôi.

          

Gm        
C7     

F


FINE
     

CÁC BÀI CA HÌNH THỂ CA KHÚC

Kinh chiều cuối năm



TRUYỆN THƠ NHẠC HỌA - THÁNH CA PHỤNG VỤ

56

==========================& 24 «««« ««««ˆ
2.
1.

Từng
Từng

ˆ
ngày
ngày

»»»» »»»»œ
tháng
tháng

œ
lao
lao

«̂««« .
công
nhọc

hằng
giọt

«««« ««««ˆ ˆ
mồ

nguyện

«««« ««««ˆ
hôi
xin

ˆ
ơn
rơi

«««« ««««ˆ
Trên
trên

ˆ
phù

ruộng

 Khuyết Danh

«̇«««
trợ

đồng

ll ll ll ll

==========================&
1.

«««« ««««
2.

ˆ
Từng
Từng

ˆ
ngày
ngày

»»»» »»»œ
tháng
tháng

œ
trông
chăm

œ»»»» .
mong

lo,
và

từng

œ»»»» »»»»
hằng
ngọn

œ »»»» »»»»œ
mong

cây

œ
ơn

xanh

»»» »»»»œ
Trời
trổ

œ
ban
hoa

»̇»»»
xuống

trái.

œ»»»»
Công
Mưa

œ»»»» »»»»œ œœ
khó

Chúa

ll ll ll ll ll

==========================&
2.
1.

»»»» »»»»œœ
con
ban

œœ
vất
tưới

»»»» »»»»»œœ
vả
gội

œœ
suốt

luống

ˆ̂«««««
đời,
cày,

nhưng
sương

««««« ««««««ˆ̂ ˆ̂
kết

Chúa

«««««« «««««_̂̂
quả
trải

ˆ̂
ở

lan

««««« «««««ˆ̂
nơi

khắp

ˆ̂
Chúa

núi

#«̇««««̇
Trời.
đồi.

ll ll ll ll

==========================&
2.
1.

«««« ««««ˆ
Từng
Từng

ˆ
ngày
gợn

»»»» »»»œ
tháng
sóng

œ
đắp
lúa

«̂««« .
xây,

vàng,
thợ
là

«̂««« ««««
nề

niềm

ˆ «««« ««««ˆ
kia
vui

ˆ
thấy
dâng

«««« ««««ˆ
chẳng

lên

ˆ
được
dạt

«̇«««
gì

dào

ll ll ll ll

==========================&
2.
1.

«««« ««««ˆ
Thành
Ngày

ˆ
trì

mùa

«««« ««««ˆ
kia
vui

ˆ
lính
xóm

«̂««« .
canh,
thôn,

chỉ
dập̂

«««« ««««
uổng

dìû
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Từng Ngày Tháng
(Mồng Ba Tết-Ngày Cầu Mùa)

Từng ngày tháng
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Ngày Xuân Ước Nguyện 

Cát Linh, T1-2022
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Cho đến nay Toà Thánh có quan hệ ngoại 
giao chính thức với 183 nước trên thế giới. Có 
106 quốc gia có Toà Sứ thần tại địa phương 
trong khi 77 quốc gia có Toà Sứ thần theo khu 
vực. Do đó Vatican là nước có quan hệ ngoại 
giao rộng lớn nhất trên thế giới, so sánh với 
Trung Quốc có ngoại giao với 169 nước, Hoa 
Kỳ với 168 nước và Pháp với 161 nước.

Đến tháng 1/2022, Toà Thánh có 120 Sứ thần 
- những nhà ngoại giao của Đức Giáo hoàng. Có 
một số Sứ thần đại diện cho Toà Thánh cùng một 
lúc ở một số quốc gia khác nhau. Hiện nay có 33 
Toà Sứ thần đang trống, trong đó có Liên minh 
châu Âu, sau khi Đức tổng giám mục Aldo Gior-
dano qua đời vì Covid-19; và một số Toà Sứ thần 
khác như ở Australia, Đài Loan (từ năm 1979), 
Hungary, Mexico, Hà Lan, Venezuela...

Tổng cộng có 13 nước không có quan hệ ngoại 
giao chính thức với Toà Thánh, trong đó có 8 
nước không có quan hệ ngoại giao chính thức 
nào với Toà Thánh; đó là Afghanistan, Bhutan, 
Trung Quốc, Triều Tiên, Maldives, Tuvalu, Ả rập 
Saudi và Oman.

Ở một số nước, Tòa thánh không có đại sứ 
nhưng có các đại diện tông tòa, như tại Comoros, 
Somalia, Brunei và Lào. Cuối cùng, một trường 

hợp đặc biệt đó là Việt Nam, tại đây Tòa Thánh 
chỉ có một “đại diện không thường trú”.

Hiện nay, 87 đại sứ quán cạnh Tòa thánh có trụ 
sở tại Roma. Tuy nhiên, trong bài phát biểu trước 
các nhà ngoại giao, Đức Thánh Cha Phanxicô đã 
hoan nghênh việc sắp mở cơ quan thường trực 
thứ 88 tại Roma. Đó là Sứ quán của Thụy Sĩ cạnh 
Toà Thánh, cho đến nay được đặt tại Slovenia. 
Một quốc gia khác sẽ sớm thành lập cơ quan đại 
diện thường trú tại Roma là Azerbaijan.

Trong năm 2021 Toà Thánh đã ký 3 văn bản 
quan trọng. Vào ngày 10/2, Tòa Thánh đã ký thỏa 
thuận tái cơ cấu lần thứ 7 với Áo về việc bồi hoàn 
tài sản bị tịch thu trong thời kỳ Đức Quốc xã. Vào 
ngày 31/5, Tòa Thánh được công nhận là quốc 
gia quan sát viên không phải là thành viên của Tổ 
chức Y tế Thế giới (WHO). Cuối cùng, vào ngày 
26/11, Tòa thánh đã đệ trình lên UNESCO văn 
kiện phê chuẩn Công ước Toàn cầu về việc Công 
nhận các Văn bằng Giáo dục Đại học, là một phần 
trong dự thảo Hiệp ước Giáo dục Toàn cầu của 
Toà Thánh. (Cath.ch 11/01/2022)

183 NƯỚC CÓ QUAN HỆ NGOẠI GIAO 
CHÍNH THỨC VỚI TOÀ THÁNH

120 SỨ THẦN

88 ĐẠI SỨ QUÁN CẠNH TOÀ THÁNH 
CÓ TRỤ SỞ TẠI ROMA

3 VĂN BẢN QUAN TRỌNG ĐƯỢC KÝ KẾT 
TRONG NĂM 2021

13 NƯỚC KHÔNG CÓ QUAN HỆ NGOẠI 
GIAO CHÍNH THỨC VỚI TOÀ THÁNH
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THỐNG KÊ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO 
NĂM 2021

Cũng đến ngày 31/12/ 2019, số tín hữu 
Công giáo trên thế giới là 1 tỉ 344 triệu 403 
ngàn người, tăng tổng thể là 15 triệu 410 ngàn 
người so với năm trước. Sự gia tăng diễn ra ở 
tất cả các châu lục, ngoại trừ châu Âu (giảm 
292.000).

Tổng số Giám mục trên thế giới giảm 13 vị, 
còn lại 5.364 vị. Trong đó các Giám mục Giáo 
phận tăng (+12) và các Giám mục Dòng giảm 
(-25). Tổng số linh mục trên thế giới tăng trong 
năm nay, với 414.336 linh mục, tăng 271 vị so 
với năm ngoái. Tại các châu lục, số linh mục 
giảm tại Châu Âu (-2,608), Châu Mỹ (-690) và 
Châu Đại Dương (-69); trong khi tăng tại Châu 
Phi (+1,649) và Châu Á (+1,989).

Số nữ tu cũng giảm trong năm qua (11.562) 
và hiện còn tổng số 630.099 nữ tu. Tại các châu 
lục, số nữ tu giảm tại Châu Âu (-7.400), Châu 
Mỹ (-5.315) và Châu Đại Dương (–281); trong 
khi tăng tại Châu Phi (+835) và Châu Á (+599)

Số nhà truyền giáo giáo dân trên thế giới là 
410.440 người, tăng 34.252 người. Trong khi 
số giáo lý viên trên thế giới giảm 2.590 người, 
còn tổng số 3.074.034 người.

Các trung tâm từ thiện và chăm sóc sức khỏe 
do Giáo hội điều hành trên thế giới bao gồm: 
5.245 bệnh viện, hầu hết ở Châu Phi (1.418) 
và ở Châu Mỹ (1.362); 14.963 trạm y tế, chủ 
yếu ở Châu Phi (5.307), Châu Mỹ (4.043); 532 
Nhà chăm sóc cho người bị bệnh phong, chủ 
yếu ở Châu Á (269) và Châu Phi (201); 15.429 
nhà cho người già, người bệnh mãn tính hoặc 
người khuyết tật, chủ yếu ở Châu Âu (8.031) 
và Châu Mỹ (3.642); 9.374 trại trẻ mồ côi, chủ 
yếu ở Châu Á (3.233) và Châu Âu (2.247); 
10.723 nhà trẻ, chủ yếu ở Châu Á (2.973) và 
Châu Mỹ (2.957); 12.308 trung tâm tư vấn hôn 
nhân, chủ yếu ở Châu Âu (5.504) và Châu Mỹ 
(4.289); 3.198 trung tâm phục hồi xã hội và 
33.840 viện các loại. (Fides 21/10/2021)

Học viện Công giáo Việt Nam (HVCGVN) 
tiếp tục mở và dời các khóa học Ứng dụng 
chương trình Mục vụ và Đào tạo vào sau tết 
Nguyên đán, bắt đầu học từ 14 tháng 2 năm 
2022 các chương trình sau: 

- Tư vấn Mục vụ - 
- Giáo luật về Hôn nhân Gia đình
- Đào tạo người điều hành Mục vụ Giới trẻ
- Mục vụ Giáo lý
- Mục vụ Truyền giáo

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

-  Hồ sơ đăng ký tham dự các Chương trình học:
Đơn đăng ký theo mẫu của Văn phòng Học viện.
Thư giới thiệu của Bề Trên (ký tên và đóng dấu):
Linh mục và Chủng sinh thuộc các giáo 

phận: Giám mục giáo phận
Tu sĩ: Bề trên Dòng
Giáo dân: Cha Chánh xứ nơi học viên cư 

trú hợp pháp theo Giáo Luật.
Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận học vị.
Bản sao Giấy Chứng nhận Rửa tội, Thêm 

sức đối với giáo dân.
Bản sao hộ chiếu hoặc các loại giấy căn 

cước công dân khác.
Nơi nộp Hồ sơ:
Văn phòng HVCGVN, 25 Đường Số 9, 

Bình Thọ, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh từ Thứ 
Hai đến Thứ Sáu trong tuần lúc 7g30 - 11g00.

Gửi dưới dạng PDF qua địa chỉ điện thư: 
hocvienconggiao@gmail.com. Bản gốc các 
văn bằng, giấy chứng nhận sẽ trình Văn 
phòng Học viện khi nhập học.

Ghi chú:
Thông tin chi tiết: xin xem bản giới thiệu 

từng Chương trình.
Năm học 2022-2023, HVCGVN sẽ khai 

giảng thêm chương trình: Mục vụ Văn hóa.

HỌC VIỆN CÔNG GIÁO VIỆT NAM THÔNG 
BÁO CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG MỤC 
VỤ, ĐÀO TẠO SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN
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Lịch sử đã chứng minh, không đại dịch nào 
kéo dài mãi mãi. Có lẽ, đại dịch Covid-19 
cũng không nằm ngoài quy luật ngay cả khi 
biến chủng Omicron đang lây lan mạnh ở 
nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Tiếp nối một 
năm 2021 đầy thử thách, người dân trên khắp 
thế giới lạc quan rằng 2022 sẽ là một năm tốt 
đẹp hơn.

- Đại dịch sẽ kết thúc, Covid-19 trở thành 
bệnh đặc hữu.

- Các nền kinh tế sẵn sàng đối phó với nguy 
cơ lạm phát.

- Giá cả thực phẩm, nhu cầu cứu trợ nhân 
đạo sẽ tăng mạnh.

Công nghệ, y tế, tiền tệ, phương tiện giao 
thông... đang thay đổi rất nhanh và CNET 
đã đưa ra 5 dự báo xu hướng đáng chú ý của 
những lĩnh vực này trong năm 2022.

- Đại dịch và tương lai của y tế.
- Hybrid work và khủng hoảng bỏ việc hàng 

loạt “The Great Resignation”,
- Tiền ảo, lạm phát và những vấn đề tài 

chính khác.
- Vũ trụ, đi lại và Internet thế hệ mới.
- Xe điện.

Các bác sĩ Trung tâm Y tế Đại học Mary-
land thực hiện thành công ca phẫu thuật ghép 
trái tim lợn cho người đầu tiên trên thế giới.

David Bennett, 57 tuổi, đã được ghép trái 
tim của một con lợn biến đổi gene. Ca phẫu 
thuật kéo dài 8 tiếng ở Baltimore hôm 7/1, 
theo các bác sĩ phẫu thuật tại Trung tâm Y 
tế Đại học Maryland. Đây là ca ghép tim lợn 
thành công đầu tiên ở người, mang lại hy vọng 
cho hàng trăm nghìn bệnh nhân suy tạng.

Bác sĩ Bartley Griffith (Giám đốc chương 
trình cấy ghép tim tại trung tâm y tế) - người 
thực hiện ca phẫu thuật, cho biết: “Tim đập 
và có mạch, có áp lực như thể tim của anh ấy. 
Trái tim đang hoạt động bình thường. Chúng 
tôi rất vui mừng nhưng cũng chưa biết tình 
hình ngày mai sẽ thế nào. Đây là điều chưa 
từng có tiền lệ”.

KỲ VỌNG TƯƠI SÁNG VÀO BỨC TRANH 
THẾ GIỚI NĂM 2022

DỰ ĐOÁN 5 XU HƯỚNG LÀM RUNG 
CHUYỂN THẾ GIỚI NĂM 2022

LẦN ĐẦU GHÉP THÀNH CÔNG 
TIM LỢN CHO NGƯỜI
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Nhiều quy định mới đáng chú ý về Căn cước 
công dân sẽ chính thức có hiệu lực thi hành 
từ năm 2022 như: Tiếp tục giảm lệ phí cấp 
Căn cước công dân, tăng mức phạt với hành 
vi dùng Căn cước công dân quá hạn, mang 
Căn cước công dân đi cầm cố sẽ bị phạt...

- Tiếp tục giảm lệ phí cấp Căn cước công 
dân đến hết 30/6/2022.

- Không đổi Căn cước công dân hết hạn bị 
phạt đến 500.000 đồng.

- Mang Căn cước công dân đi cầm cố, thế 
chấp sẽ bị phạt.

- Đã có tổng đài giải đáp về Căn cước công 
dân của Bộ Công an Hệ thống tổng đài hỗ 
trợ căn cước công dân và quản lý dân cư tiếp 
nhận, giải đáp phản ánh của người dân tại 
Trung ương có số điện thoại chính thức là 
1900.0368. Hệ thống tổng đài hoạt động từ 
7h30 - 17h30 hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 6.

- Mục tiêu 2022, có thể dùng Căn cước 
công dân thay giấy tờ cá nhân.

Trên đây là 5 điểm mới về Căn cước công 
dân năm 2022. Nếu có thắc mắc khác liên 
quan, bạn đọc gọi ngay tổng đài 1900.6199 
để được các chuyên gia pháp lý của LuatViet-
nam hỗ trợ giải đáp.

Việc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 
(LĐTBXH) chốt phương án ngày nghỉ lễ dịp 
Tết Nguyên đán 2022, dịp nghỉ lễ 2/9/2022 
và căn cứ theo các quy định của Bộ luật Lao 
động 2019 thì công chức, viên chức lao động 
có thể xác định có 11 ngày nghỉ chính thức và 
11 ngày nghỉ bù do rơi vào cuối tuần.

heo Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, 
từ năm 2021 người lao động có tất cả 11 ngày 
nghỉ lễ, tết và hưởng nguyên lương, cụ thể:

- Tết Dương lịch: Nghỉ một, là ngày 1/1.
- Tết Âm lịch: Nghỉ 5 ngày
- Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: Nghỉ 1 ngày 

(Ngày 10/3 âm lịch).
- Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất 

đất nước: Nghỉ 1 ngày (Ngày 30/4 dương 
lịch)

- Ngày Quốc tế Lao động: Nghỉ 1 ngày 
(ngày 1/5 dương lịch)

- Quốc khánh: Nghỉ 2 ngày (ngày 2/9 dương 
lịch và ngày 1 ngày liền kề trước hoặc sau).

Căn cứ theo Điều 56 và Điều 74 Luật Bảo 
hiểm xã hội năm 2014, bắt đầu từ năm 2022, 
số năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương 
hưu của lao động nam sẽ có sự thay đổi. Theo 
đó, để hưởng mức lương hưu tối thiểu 45%, 
lao động nam cần đóng đủ 20 năm bảo hiểm 
xã hội, tăng thêm 1 năm so với quy định hiện 
hành là 19 năm.

Sau đó, cứ thêm một năm đóng bảo hiểm 
xã hội thì mức lương hưu của người lao động 
được tính thêm 2%, và mức tối đa bằng 75%. 
Như vậy, muốn hưởng tỷ lệ tối đa 75%, lao 
động nam cần đóng đủ từ 35 năm, tăng thêm 
một năm so với 2021.

Với lao động nữ, mức lương hưu hằng 
tháng được tính bằng 45% mức bình quân 
tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội và 
tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội. 
Tương tự với lao động nam, sau đó với mỗi 
năm đóng bảo hiểm xã hội thì mức lương hưu 
của người lao động được tính thêm 2% và 
mức tối đa bằng 75%. Để hưởng mức lương 
hưu tối đa 75%, lao động nữ cần đóng đủ 30 
năm tham gia bảo hiểm xã hội.

Cách tính tỷ lệ này năm 2022 không có sự 
thay đổi so với năm 2021, nên mức hưởng 
lương hưu năm 2022 của lao động nữ vẫn 
được tính như năm 2021.

MỌI NGƯỜI DÂN CẦN BIẾT: 5 ĐIỂM MỚI 
VỀ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN NĂM 2022

XÁC ĐỊNH CÁC NGÀY NGHỈ DỊP LỄ, 
TẾT TRONG NĂM 2022

TỪ NĂM 2022, ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI 
BAO NHIÊU NĂM ĐỂ CÓ MỨC LƯƠNG HƯU 

TỐI ĐA?
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Con mèo Geri sinh ra đã có hai màu mặt 
trên khuôn mặt, trường hợp hiếm có trong 
tự nhiên.

Gặp gỡ con ‘ mèo hai mặt’ kỳ lạ nổi tiếng 
khắp mạng xã hội.

Trên mạng xã hội có nhiều thú cưng dễ 
thương với lượng người theo dõi còn nhiều 
hơn cả một số ngôi sao ca nhạc hay điện ảnh. 
Đó có thể là một con mèo với khuôn mặt 
nhăn nhó cáu kỉnh, con chó thông minh… 
Và giờ thì cư dân mạng đã tìm được một 
nhân vật mới.

Con mèo khiến cộng đồng mạng xôn xao 
vì khuôn mặt hai màu phân chia rạch ròi. 

HOÀNG DUNG
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HOÀNG DUNG

Tình trạng này được gọi một cách thơ mộng 
là “chimerism”, đặt theo tên của một sinh vật 
thần thoại Hy Lạp.

Chimera trong thần thoại là sinh vật có 
hình dáng sư tử lai với một con dê và một 
con rắn.

Thoạt nhìn hình ảnh về mèo hai mặt, nhiều 
người cho rằng đó là sản phẩm của công nghệ 
photoshop nhưng trên thực tế đó là những 
trường hợp có thật trong tự nhiên.

Con mèo hai mặt được cư dân 
mạng yêu thích có tài khoản Instagram mà 
người chủ lập cho nó đã thu hút hàng nghìn 
người theo dõi. Nó có tên là Geri, hiện đang 
sinh sống cùng cô chủ Erika Anne tại Anh. 
Do mắc phải một đột biến bẩm sinh hiếm 
gặp, con mèo Geri có bộ lông hai màu nâu và 
đen chia đôi khuôn mặt.

Erika cho biết: “Tôi tình cờ phát hiện ra 
con mèo có khuôn mặt khác thường tại cửa 
hàng thú cưng vào năm 2019. Lúc đó Geri 
khoảng 2 tháng tuổi”.

Mèo Geri bẩm sinh đã có hai mặt, là một 
trường hợp chimerism hiếm gặp trên thế giới. 
Hiện tượng này xảy ra khi hai trứng được thụ 
thai hoặc phôi thai kết hợp cùng nhau trong 
gian đoạn đầu của thai kì. Thay vì sinh ra hai 
con mèo riêng biệt với mỗi con một bộ DNA, 
chỉ có một con mèo chào đời, hợp nhất của 
hai phôi.

Erika là một blogger chuyên viết về du 

lịch, cô thường đưa Geri đến nhiều địa điểm 
khác nhau để chụp được nhiều bức ảnh đẹp. 
Khuôn mặt biểu cảm của Geri tạo ra nhiều 
cảm hứng cho Erika sáng tạo, chụp được 
nhiều bức ảnh đẹp.

Tài khoản 11.000 người theo dõi của con 
mèo Geri thường xuyên chia sẻ hình ảnh đẹp 
của nó trong các chuyến du lịch và đời sống 
thường ngày.

Erika cho biết rất nhiều người xung quanh 
thường xuyên hỏi han về đặc điểm khác 
thường của con mèo và muốn chụp ảnh cùng. 
Mọi người trên mạng rất yêu thích nó, dành 
nhiều lời khen ngợi và thậm chí gửi cả quà 
tặng đến tận nhà.
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CÁCH BỢM NHẬU ĐỐI PHÓ VỚI VỢ

Một gã vào quán rượu theo cách đi bằng hai tay. Nhân viên phục vụ ở quán ngạc nhiên hỏi:
- Thưa ông, sao ông lại đi như vậy vào quán?
Bợm nhậu đáp:
- Đó là vì vợ tôi dặn đi dặn lại tôi là tuyệt đối không được bước chân vào quán rượu.
- !!!

ẢNH VUI ĐỘNG VẬT

Giờ ra chơi


