
CHUYỆN VUI 
I. Chuyện đạo: 
1. CỦA THÁNH 
Tại một giáo xứ nọ ở vùng sâu vùng xa. Cha xứ thường dùng đèn pin để rọi đường đi từ nhà 
xứ lên nhà thờ giảng dạy giáo lý cho những ông già, bà già đi lễ sớm trước khi vào dâng 
thánh lễ. Bất phước hôm đó Ngài bỏ đèn pin trong túi quần mà quên tắt, vào nhà thờ chỉ có 
ánh đèn leo lét, heo hắt của những chiếc đèn dầu, chiếu không đủ sáng. Ngài bước lên đứng 
trên bậc cấp cao nhất để thuyết giảng về chuyện sống sao cho “tốt đạo đẹp đời”. Người lớn 
phải làm gương sáng cho con cái, cháu chắt.vv… 
Bỗng có tiếng xầm xì ở các hàng ghế của các ông. 

- Hình như có cái gì lạ lùng bất thường trong áo chùng của cha sở vậy hè. 
Một bà nhanh nhẩu trả lời; 

- Mấy ông chẳng biết gì cả, hàng “của thánh” mới sáng thế chứ, không phải tối thui 
như của các ông đâu nhé. 

Thật là bó tay mấy mụ nhà quê. 
2. THIÊN ĐÀNG CHẬT CHỖ RỒI 
Một anh người Huế có đạo gốc, quen một cô gái người miền Nam. Hai người dẫn nhau đi 
học Đạo để chuẩn bị tiến hành làm lễ hôn phối. Cô gái học xong phần giáo lý căn bản. để 
củng cố lòng tin, anh dẫn cô ta tham gia một buổi cầu kinh, trong đó có kinh cầu các Thánh. 
Sau buổi cầu kinh, cô gái nói với anh chàng người Huế là cô nàng chẳng muốn theo đạo 
nữa.  
Anh chàng mất hồn hỏi: “ Tại làm sao mà em thay đổi ý kiến nhanh thế.” 
Cô gái trả lời: “ Anh xạo em quá, anh bảo chốn Thiên Đàng là nơi rộng rãi, mát mẽ, các 
thánh sống hòa thuận, chan hòa yêu thương nhau mà tại sao em nghe như chỗ giành lộn, 
chiếm chổ vậy” 
Anh ngạc nhiên “ Dựa vào đâu mà em nói vậy” 
Cô gái bực tức trả lời: “ Anh không nghe người ta đọc kinh hay sao mà hỏi vậy. Chính tai 
em nghe rõ ràng là “ Ông thánh Phê rô cụng (cùng) ông Thánh Phao lồ” Các Thánh nam 
cụng các thanh nữ. Thiên Đàng mà người nầy cụng người kia như thế thì còn chỗ nào cho 
em vào được nữa” 
Chàng trai: Trời đất!!!! 
 
II.Chuyện dạy học 
1. Làm toán 
Trong giờ toán cấp 1, cô giáo hỏi học sinh Tèo. 
Cô giáo: Tèo cô hỏi em “ Nếu bạn Ba cho em hai viên bi, bạn Tư cho em thêm hai viên. 
Vậy cả thảy em có mấy viên bi? 
Tèo: Thưa cô có 6 viên ạ. 
Cô giáo tức tối: “ Vậy cô hỏi lại em : “ Bạn Tâm cho em hai quyển vở, bạn Hoa cho em 
thêm hai cuốn. Vậy em có mấy quyển vở? 
Tèo : Thưa cô 4 quyển ạ. 
Cô giáo vui vẽ : Thôi cô hỏi lại, nghe cho kỹ nhé “ Bạn Ba cho em hai viên bi, bạn Tư cho 
em thêm hai viên. Vậy em có bao nhiêu viên? Cô giáo vừa nói vừa xòe ngón tay để gợi ý. 
Tèo nhanh nhẩu trả lời: Thưa cô 6 viên ạ. 
Cô giáo không kềm chế được nữa : “ Sao em tệ thế, làm phép tính đơn giản mà không được 
thì làm sao mà lên lớp. Tại sao em nói vậy, giải thích cô nghe xem nào” 
Tèo tỉnh bơ: Thưa cô, hai bạn cho em là 4 viên bi, em có sẵn 2 viên trong quần, như vậy 
không phải là 6 hay sao ,thưa cô. 
Cô giáo: ??? 
 



2.Học sử 
Trong giờ học lịch sử, cô giáo đang hào hứng kể về chuyện tình trong lịch sử nước Nam. 
Chuyện Mỵ Châu và Trọng Thủy. Sau bài kể chuyện, cô giáo thấy 1 em học sinh đang say 
sưa ngủ. Cô tức quá bèn gọi. 

- Tèo, em nói cho cô biết là ai đã lấy nỏ thần của An Dương Vương? 
Tèo mất hồn : - “ Thưa cô em không biết, nhưng em thề với cô là em không bao giờ ăn cắp 
nỏ của trò Vương đâu ạ. 
Cô giáo : Trời !!! 
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