
CHUYỆN PHIẾM: CON MẮT CÒN LẠI 

Hôm 27 tháng 10, dịp kỷ niệm 33 năm hôn phối của vợ chồng hắn, đứa con gái tặng bố 

mẹ cặp “twin T-shirts” mỗi áo có hình một con mắt. Thấy hay hay, hắn bảo vợ mặc vào 

để chụp một “pô” ảnh. Tấm hình thật đẹp; không phải đẹp người hay khung cảnh, mà đẹp 

ý…  

Nhìn tấm hình bất chợt hắn nhớ đến một bài hát của Trịnh Công Sơn, ca khúc có tựa đề 

“Còn Hai Con Mắt”, câu điệp khúc như sau:  

 “Còn hai con mắt, khóc người một con 

 Còn hai con mắt, một con khóc người.” 

Thật ra hắn đã biết bài nầy từ trước, thi thoảng cũng có ngân nga một mình, nhưng chưa 

hề để ý đến ca từ của bài hát. Nay vừa nhìn tấm hình “hai con mắt” của vợ chồng hắn vừa 

hát lại ca khúc nầy, hắn mới “ngộ” ra nhiều điều và thấy thấm thía. Trịnh Công Sơn quả 

là một tay phù thủy trong việc sử dụng chữ nghĩa.  

Nhìn vào tấm hình mới chụp hắn chợt hiểu 

chữ “còn” đây có nghĩa là “vẫn còn”. Vẫn 

còn cả hai “con mắt” nghiêm chỉnh, không 

bị “chột”. Nghĩa là vẫn còn có đôi, vẫn còn 

có cặp, vẫn còn cả vợ lẫn chồng. Nói cách 

khác, là còn đồng bộ, hòa hợp, còn hạnh 

phúc. Sự thường, không ai muốn đời hôn 

nhân bị “thui chột”, không ai muốn mình 

góa bụa. Nhưng trong thực tế, nhiều khi đời 

sống vợ chồng như đôi mắt bị “lé”, nên mới có mấy câu chuyện vui trên mạng như sau: 

1. Hai cụ già tổ chức ăn mừng 50 năm ngày cưới ở nhà hàng. Xong tiệc, cụ bà 

thấy cụ ông chảy nước mắt. Bà cảm động lắm và hỏi: 

- Chắc ông hạnh phúc vì thời gian tuyệt vời chúng ta đã có 50 năm qua phải 

không?  

Cụ ông mắt đăm chiêu về cõi xa xăm, rồi trả lời: 

- 50 năm trước, cha của bà dí súng và dọa bỏ tù tôi 50 năm nếu tôi không cưới bà. 

Phải chi hồi trước tôi can đảm một chút thì đến mai là ngày tôi mãn hạn tù rồi. 

2. Ông chồng hấp hối thều thào nói với vợ: 



- Anh nhận thấy mỗi khi anh khốn khổ đều có em bên cạnh. Khi anh bị người ta 

hiếp đáp, xua đuổi, cũng có mặt em. Khi anh thất nghiệp cũng có mặt em. Khi anh 

phá sản, đói rách cũng có mặt em. Khi anh bệnh hoạn, ốm đau cũng luôn có em 

bên cạnh. Em biết anh vừa nghiệm ra được điều gì không? 

- Ðiều gì vậy anh? Cô vợ hỏi với vẻ tự hào. 

- Em là người luôn mang đến vận xui cho anh! 

3. Tại đám tang, cha xứ có bài giảng dài ca tụng người đã khuất, ngài kết luận: 

"Đó là một con người trung thực, một người chồng thương yêu và là người cha 

nhân hậu..." 

Nghe đến đây, bà quả phụ ghé vào tai người con đứng bên cạnh, thì thầm: 

- Con thử nhìn vào quan tài xem có đúng là cha của con đang nằm trong đó 

không? 

Những người vợ/người chồng trong các mẫu chuyện trên đây có vẻ không bằng lòng với 

người phối ngẫu của mình. Hình như họ chưa cảm thông với nhau, chưa “khóc người một 

con… một con khóc người” theo kiểu nói của Trịnh Công Sơn. Đang tự hỏi “Làm sao để 

thông cảm với bạn đời?” thì hắn lại bắt gặp câu chuyện sau, cũng vui vui ở trên mạng: 

Một anh chồng mệt mỏi vì phải làm việc quần quật trong khi cô vợ được ở nhà sung 

sướng. Anh ta so đo, cũng muốn sướng như thế, liền xin với Chúa:  

"Chúa ơi, con khổ quá! Con phải làm việc cật lực 8 tiếng mỗi ngày trong khi vợ con 

thảnh thơi cả ngày. Con xin Người hãy đổi vị trí của chúng con để cô ta thấy con phải 

vất vả thế nào".  

Chúa thương tình, cho anh chồng đau khổ ấy biến thành phụ nữ.  

Sáng hôm sau, người “phụ nữ” ấy tỉnh dậy, nấu bữa sáng, đánh thức con cái, chuẩn 

bị quần áo cho chúng đi học, cho chúng ăn điểm tâm, gói đồ ăn trưa, đưa chúng tới 

trường, trở về nhà... giặt quần áo bẩn. Tiếp đến, “cô” tới công ty điện và điện thoại 

nộp tiền, xách giỏ đi chợ, trở về nhà và bỏ đống hoa quả trong tủ lạnh, lục đục nấu 

nướng. Dọn bữa ăn trưa. Rồi “cô” lại rửa chén bát, quét dọn nhà cửa, vệ sinh cho 

mèo, tắm cho chó. Lúc này đã là 1h chiều, vì thế “cô” vội vàng dọn giường, là ủi 

quần áo. 

Sau đó “cô” vội vã tới trường đón lũ trẻ và mắng chúng trong khi vẫn phải tỏ ra nhẹ 

nhàng. “Cô” đưa bánh và sữa rồi bảo chúng học bài, chỉ vẽ đôi điều, vá chiếc quần 



thủng đáy cho đứa con trai và xem vô tuyến một chút. Chẳng mấy chốc đã tới 4h30 

chiều, “cô” vội đi gọt khoai tây, và rửa rau chuẩn bị cho kịp bữa tối.  

Sau bữa tối, “cô” lau nhà bếp, rửa chén bát. Lúc 9h tối, “cô” mệt mỏi và leo lên 

giường. Tuy nhiên, "chồng" lại đòi hỏi, vì thế “cô” đành “thí cô hồn”, không lời than 

vãn, trong lòng chỉ mong tới sáng.  

Sáng hôm sau, “cô” quỳ cạnh giường và nói: "Chúa ơi, con khổ quá! Con biết lỗi rồi, 

xin Chúa cho con trở lại làm đàn ông".  

Chúa nói: "Con của ta, ta tin rằng con đã học được nhiều điều và ta rất vui. Tuy 

nhiên con cố gắng đợi thêm 9 tháng 10 ngày nữa, bởi vì con vừa mới dính bầu tối 

qua". 

Chuyện trên mạng chỉ là chuyện vui, nhưng cũng dẫn hắn đến câu hỏi “Tại sao khi mới 

yêu nhau thì trong số 3 tỷ rưỡi người đàn bà/đàn ông trên thế giới, em/anh là ‘number 

one’. Còn khi đã sống với nhau được mươi năm rồi thì em/anh là người cuối cùng trong 

số 3 tỷ rưỡi người đàn bà/đàn ông đó?” 

Hắn sực nhớ cha Luận, trong các khóa tĩnh huấn Hôn nhân - Gia đình, có bài nói chuyện 

rất hay về “Những điều làm cản trở sự hòa hợp vợ chồng”. Đề tài dựa trên đoạn Sáng Thế 

Ký 2,18-25. Đấng thầy cả tập chú vào 3 điểm: một, “đặt tên” (c. 20); hai, “nên một” (c. 

24); ba, “trần truồng” (c. 25). 

§ Trước hết, Chúa cho A-dong “đặt tên” mọi loài mọi vật, nghĩa là cho ông làm chủ. 

Làm chủ là có của cải vật chất, chung qui là có tiền. Vậy tiền tự nó không xấu; tiền 

của là phương tiện tốt. Nhưng vấn đề nảy sinh khi người ta đâm đầu kiếm tiền, biến 

tiền thành ngẫu tượng, rồi dành tất cả thì giờ cho tiền. Thế là không còn thì giờ cho 

gia đình, cho vợ/chồng, cho nhau. 

§ Điều cản trở thứ hai khiến người ta không “nên một” (hạnh phúc) là sự mơ mộng: 

- Mơ mộng về thể lý, với câu “phải chi”; phải chi em cao hơn một tí, trắng hơn 

một tí, mắt to hơn một tí… Tục ngữ có câu “Đừng đứng núi nầy trông núi 

nọ”. 

- Mơ mộng về tài năng, với sự so sánh: ông hàng xóm làm lương tháng đến 10 

triệu mà anh chỉ có 5 triệu… Cần nhớ câu “Được tới đâu hay tới đó”. 

- Mơ mộng về tuổi tác: cô ấy trẻ trung và tươi mát còn em thì phục phịch, méo 

mó… Xin nhớ câu “Méo mó có hơn không”. 



§ Điều cản trở thứ ba là tính tự ái, kiêu căng. Ông A-dong và bà E-va thấy mình lõa lồ 

sau khi đã phạm tội. Như thế muốn “trần truồng không xấu hổ”, nghĩa là lánh xa tội 

lỗi, thì cần đức tính Khiêm Nhường. 

Xem ra chuyện lục đục vợ chồng là chuyện muôn thuở, cho đến muôn đời. Nhưng thân 

phận con người là như thế. Thế mới là đời. Thế mới có chuyện. Thế mới thú vị. Do đó 

nhiều khi cần nhìn đời sống hôn nhân thường ngày một cách nhẹ nhàng hơn, pha lẫn một 

chút hài hước. Rồi cứ thế mà can đảm tiến bước. Hắn mời mọi người cùng lắng nghe lời 

dạy dỗ của Đấng quản cai Hội Thánh bên Roma, như sau: 

"Thực là một ý định tuyệt vời những gì ở trong bí tích Hôn Phối! Và nó được thể 

hiện trong sự đơn sơ và cả trong sự dòn mỏng của thân phận con người. Chúng ta 

biết rõ đời sống vợ chồng có bao nhiêu khó khăn và thử thách. Ðiều quan trọng là 

giữ cho mối liên hệ với Thiên Chúa được luôn sinh động, mối liên hệ này là nền 

tảng mối liên hệ vợ chồng. Mối liên hệ thực sự luôn luôn là liên hệ với Chúa. Khi 

gia đình cầu nguyện thì mối liên hệ ấy được duy trì. Khi người chồng cầu nguyện 

cho vợ, và người vợ cầu cho chồng, mối liên hệ ấy trở nên bền chặt hơn. Hai người 

cầu cho nhau. Và quả thực là trong đời sống gia đình có bao nhiêu là khó khăn: 

công ăn việc làm, thiếu tiền, con cái có vấn đề.. bao nhiêu là khó khăn. Và bao 

nhiêu lần vợ chồng căng thẳng, cãi nhau. Trong hôn nhân vẫn có những vụ cãi 

nhau, và nhiều khi bát đĩa bay. Anh chị em cười, nhưng đó là sự thật. Nhưng chúng 

ta không nên buồn vì điều này. Thân phận con người là như thế. Nhưng bí quyết là 

tình yêu mạnh hơn những lúc cãi nhau. Và vì thế tôi khuyên các đôi vợ chồng, đừng 

bao giờ kết thúc một ngày mà không làm hòa với nhau, nếu đã cãi nhau. Ðể làm 

hòa với nhau không cần phải gọi Liên Hiệp Quốc, chỉ cần một cử chỉ nhỏ, một cái 

vuốt ve âu yếm. Và ngày mai lại bắt đầu. Ðó là cuộc sống: tiến bước như thế trong 

can đảm, can đảm muốn sống chung với nhau. Ðời sống hôn nhân là điều rất đẹp 

và chúng ta phải luôn giữ gìn, bảo vệ con cái." (ĐTC Phanxicô, huấn từ 2-4-2014 

tại quảng trường Phêrô) 

Thôi, không nói chuyện gia đình nữa, hắn quyết định thoát ly và hướng “con mắt còn lại” 

đến một chủ đề khác: chủ đề “Tuổi Sáu Mươi” của Lớp 67. Bài hát của Trịnh Công Sơn 

được tiếp tục: 

 “Con mắt còn lại nhìn cuộc đời tôi, 

 Nhìn tôi lên cao, nhìn tôi xuống thấp. 

 Con mắt còn lại nhìn cuộc tình phai, 

 Tình trong hai tay, một hôm biến mất. 

 Con mắt còn lại là con mắt ai? 



 Con mắt còn lại nhìn tôi thở dài.” 

Lời lẽ của những câu hát trên đã khá rõ ràng. Cũng như mọi người, hắn có hai con mắt, 

một con nhìn ra và một con nhìn vào. Nhìn ra là nhìn người chung quanh, nhìn vào là 

nhìn đời hắn. Vậy hãy bắt đầu với hướng nhìn vào, để thấy đời hắn có khi “lên cao” có 

khi “xuống thấp”. Cao thấp, vui buồn, trắng đen, sáng tối, nắng mưa, trong đục, may rủi, 

được mất, thuận nghịch, hy vọng thất vọng … là những thực tại biện chứng của đời hắn. 

Hắn bình tâm tìm về ký ức, xem lại cuốn phim dĩ vãng từ lúc có trí nhớ đến bây giờ, 60 

tuổi. Ban đầu hắn thấy mình xuất thân từ một gia đình thuộc loại “tay làm hàm nhai, tay 

quai miệng trễ”. Từ tấm bé hắn học ở trường Sohier của giáo xứ Kim Long do các chị 

Mến Thánh Giá phụ trách đến năm lớp Ba. Lên lớp Nhì, lớp Nhất học ở Pellerin. Năm 13 

tuổi, 1967, hắn vào Tiểu Chủng Viện Hoan Thiện “đi tu”, niên khóa 1974 – 1975 làm 

thầy ở Đại Chủng Viện Hòa Bình, từ biến cố tháng 3-1975 hắn về Xuân Bích - Huế và 

giúp xứ ở Thanh Hương, được chưa đầy một năm thì cởi áo dòng, đi kinh tế mới. Thế là, 

kể từ đây, hắn bắt đầu tô đậm khẩu hiệu “Lao động là vinh quang”. Hắn lao động bằng cơ 

bắp thật sự với cuốc cày, búa liềm, dao rựa… Hắn làm đủ mọi việc của nhà nông, rồi đi 

hái củi, cưa gỗ, làm thuê, lên rừng tìm trầm, bán cà-rem, bán kẹo kéo… Năm 1981, hắn 

cưới vợ, có con rồi có cháu. Nhưng cho đến bây giờ nhỡ có ai hỏi làm nghề gì, hắn thật 

sự không biết trả lời thế nào, vì đời hắn lông bông, có việc gì ra việc gì đâu mà nghề với 

nghiệp. Quả thật, “Con mắt còn lại nhìn cuộc đời tôi” mà không trầm ngâm “thở dài” mới 

là điều lạ.  

Như thế, nhìn vào biểu đồ cuộc đời của hắn thì đỉnh cao là những năm tháng ở Hoan 

Thiện. Đỉnh cao, vì hắn được học tập về tri thức, rèn luyện nhân cách và đạo đức, vun 

tưới đời sống thiêng liêng. Vui nhất, vì là khoảng thời gian rất vô tư hồn nhiên. Được 

nhất, vì là giai đoạn hắn có nhiều bạn bè tri kỷ. Sáng nhất, vì hắn có nhiều người thầy 

đáng kính dạy dỗ và hướng dẫn. Hy vọng nhất, vì hắn có một lý tưởng cao đẹp để theo 

đuổi. Ngoài ra, đường biểu thị phần còn lại của đời hắn thấp lè tè, tóm gọn trong mấy chữ 

lăn lộn và lam lũ. 

Cũng cần phân bua rằng ở đây hắn không có ý ỷ ôi tả oán hay than thân trách phận, mà 

chỉ là diễn tả theo cái nhìn của con mắt trần thế. Con mắt nầy vốn có tầm nhìn rất hạn 

chế, có giỏi thì chỉ trăm năm. Thật ra tự thâm tâm hắn luôn thầm tạ ơn Đấng Trên Cao. 

Đấng có tầm nhìn trong viễn cảnh đời đời. Đấng luôn yêu thương an bài mọi sự để hắn 

được nếm trải mọi chiều kích của cuộc đời. Đấng mà, qua mọi biến cố của đời sống, đã 

dạy cho hắn biết chiêm ngắm những điều Chân – Thiện – Mỹ, thúc đẩy hắn luôn cố gắng 

vươn cao, và thu hút hắn về miền trường sinh của tình thương diệu vợi. 



Hắn cám ơn Trời vẫn còn cho hắn hơi thở đến tuổi 60. Giờ đây hắn ngồi xem lại những 

thước phim sinh tử của đời hắn; những biến cố chỉ giải thích được bằng sự gìn giữ quan 

phòng của Đấng Trên Cao. Màn thứ nhất là cảnh con đường mòn trong khu rừng già, hắn 

và bốn anh em thợ cưa mang vác đồ nghề tư trang đang trên đường trở về. Bỗng nhiên 

hắn hoa mắt, chân hắn không còn nghe theo sự điều khiển của trí óc nữa; hắn hoàn toàn 

kiệt sức và ngã quỵ. Thế là anh em phải thay phiên nhau gánh hắn gần một ngày đường… 

Màn thứ hai hắn xuất hiện trong khung cảnh của một bệnh viện, thân xác tiều tụy gầy 

còm, còn khuôn mặt hắn xanh như tàu lá vì bị sốt rét kinh niên. Hắn nằm ở đó hơn 3 

tháng, thời gian đủ lâu để hắn có thể biết mọi ngóc ngách của khoa lây và có người lầm 

tưởng hắn là nhân viên ở đó… Màn thứ ba, cho thấy một toán 3 người đi tìm trầm, trên 

lưng mỗi người mang gạo cơm, áo quần và đồ nghề khoảng gần 50 cân. Hắn nhớ rõ khu 

rừng đó nằm ở đoạn cây số 10 của đường 9 Nam Lào. Cảnh người xem nín thở là lúc cả 

đoàn đang cố gắng vượt qua một lối mòn nhỏ treo chênh vênh lưng chừng một vực thẳm. 

Lối đi cheo leo đến nỗi người ta phải nghiêng người lần ngang từng bước một, tay níu lấy 

các dây rừng hoặc rể cây để khỏi rơi xuống vực. Hắn đi giữa và cả 3 người đang thận 

trọng với từng cử động tay chân. Đột nhiên hắn cảm thấy nhánh rể mà hắn bám vào đang 

từ từ tuột dần khỏi bờ núi, đất đá rơi xuống rào rào. Thoáng chốc hắn nghĩ rằng chắc chắn 

mình sẽ rơi xuống vực; hắn buộc miệng la lên một tiếng “Ah!” phản xạ, rồi buông xuôi 

chờ đợi điều sẽ đến. Thế nhưng phép lạ đã xảy ra: Anh bạn đi phía sau, như thiên thần hộ 

thủ, đã nhanh tay giữ chặt lấy dây quai ba-lô của hắn. Anh ta gọi người đi trước cùng vói 

tay giúp hắn lấy lại thăng bằng, rồi cả hai dìu hắn lần qua khỏi đoạn đường nguy hiểm 

còn lại. Qua đến bên kia, người hắn vẫn còn run bần bật, cả đoàn phải nghỉ ngơi hơn một 

tiếng đồng hồ hắn mới hoàn hồn và tiếp tục hành trình. Nếu lúc đó hắn rơi xuống vực, thì 

bây giờ hắn đâu còn hơi thở để ngồi phiếm chuyện mông lung với các bạn!… Cho nên ai 

cũng cho rằng: Hắn thật ơn trời!, vì nếu không có Ơn Trời hắn đã tan xác pháo từ lâu!... 

Nghiệm lại thì trong cái rủi có cái may và trong cái may cũng có cái rủi, như điển tích 

“Ông mất ngựa”. Đời nay gọi hai mặt phản diện ấy là cái “2 trong 1” mà Trịnh Công Sơn 

muốn diễn tả trong đoạn tiếp theo của bài hát: 

“Con mắt còn lại nhìn một thành hai 

Nhìn em yêu thương, nhìn em thú dữ 

Con mắt còn lại nhìn cuộc tình tôi 

Cuồng điên yêu thương, cuồng điên nỗi nhớ 

Con mắt còn lại nhìn mây trắng bay 

Con mắt còn lại nhìn tôi bùi ngùi” 

Một mà hai, hai mà một. Quả đúng là không biết đường mô mà rờ! Như bài thơ “HAI 

MẶT” (Thích Tánh Tuệ) của vị thày tu tôn giáo bạn sau đây:  



SỰ THẬT có 6 chữ 

GIẢ DỐI cũng 6 luôn 

Mặt trái và mặt phải 

Trắng đen ôi khó lường! 

TÌNH YÊU có 7 chữ 

PHẢN BỘI cũng thế thôi 

Chúng là hình với bóng 

Rất dễ dàng đổi ngôi. 

Chữ YÊU là 3 chữ 

HẬN là ba, giống nhau. 

Người say men Hạnh phúc 

Kẻ thành Lý Mạc Sầu. 

BẠN BÈ có 5 chữ 

KẺ THÙ đếm cũng năm 

Hôm nao lời ngọt mật 

Hôm nay chìa.. dao găm. 

Từ VUI có 3 chữ 

Tiếng SẦU cũng đồng như. 

Quá vui thường mất trí, 

Mất trí đời đổ hư. 

Chữ KHÓC có 4 chữ 

CƯỜI cũng vậy, giống in 

Ai ''giòn cười, tươi khóc'' 

Ấy cảm thọ nhận chìm. 

Cuộc sống là hai mặt 

Giới tuyến một đường tơ. 

Chấp nhận mà không vướng 

Nhẹ bước qua hai bờ. 

Và vì “cuộc sống là hai mặt, giới tuyến một đường tơ” nên các Đấng Bậc Khôn Ngoan 

dạy hãy có cái nhìn tích cực và đừng xét đoán người khác. Như trong chuyện “Nồi cơm 

của Khổng Tử”, tuy nhìn thấy rõ ràng đệ tử Nhan Hồi đã bốc cơm cho vào miệng, mà 

chuyện lại xảy ra như “dzậy mà không phải dzậy”. Cuối cùng Khổng Tử phải ngửa mặt 

lên trời mà than rằng: “Chao ôi! Thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông 



thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật! Chao ôi! Suýt tí nữa là Khổng Tử 

này trở thành kẻ hồ đồ!” 

Hay như câu chuyện sau, trên mạng: 

Con tàu du lịch nọ gặp nạn trên biển, trên thuyền có một đôi vợ chồng rất khó khăn 

mới lên đến trước mũi thuyền cấp cứu, trên thuyền  chỉ còn thừa duy nhất 1 chỗ 

ngồi. Lúc này, người đàn ông để vợ mình ở lại, còn bản thân nhảy lên thuyền cấp 

cứu. 

Người phụ nữ đứng trên con thuyền sắp chìm, hét lên với người đàn ông một câu: 

“…………….” 

Kể đến đây, thầy giáo hỏi học sinh: “Các em đoán xem, người phụ nữ sẽ hét lên câu 

gì?” 

Tất cả học sinh phẫn nộ, nói rằng: “Em hận anh, em đã lấy nhầm người rồi.” 

Lúc này thầy giáo chú ý đến một cậu học sinh mãi vẫn không trả lời, liền hỏi cậu 

bé. 

Cậu học sinh nói:  

-Thầy ơi, em nghĩ người phụ nữ sẽ nói: Chăm sóc tốt con của chúng ta anh nhé!” 

Thầy giáo ngạc nhiên hỏi:  

-Em nghe qua câu chuyện này rồi ư?” 

Học sinh lắc đầu:  

-Chưa ạ, nhưng mà mẹ em trước khi mất cũng nói với bố em như vậy. 

Thầy giáo xúc động:  

-Trả lời rất đúng.” 

Người đàn ông được cứu sống trở về quê hương, một mình nuôi con gái trưởng 

thành. Nhiều năm sau, anh ta mắc bệnh qua đời, người con gái lúc sắp xếp kỷ vật, 

phát hiện quyển nhật ký của bố. Hóa ra, lúc mẹ và bố ngồi trên chiếc tàu ấy, người 

mẹ đã mắc bệnh nan y, trong giây phút quyết định, người chồng đã dành lấy cơ hội 

sống duy nhất về phần mình. Trong nhật ký viết rằng: “Anh ước gì anh và em có thể 

cùng nhau chìm xuống đáy biển, nhưng anh không thể. Vì con gái chúng ta, anh chỉ 

có thể để em một mình ngủ giấc ngủ dài dưới đáy đại dương sâu thẳm. Anh xin lỗi.” 

Kể xong câu chuyện, phòng học trở nên im ắng, các em học sinh đã hiểu được ý 

nghĩa câu chuyện này: Thiện và ác trên thế gian, có lúc lắm mối rối bời, khó lòng 

phân biệt, bởi vậy đừng nên dễ dàng nhận định người khác. 



Còn Đấng quản cai Hội Thánh ở Roma thì muốn hắn đừng tự cao tự đại mà hãy nhìn lại 

mình nên khuyên “hãy ngậm miệng lại”, ngài nói rằng: 

“Có bao nhiêu người thấy mình tốt hơn những người khác? Đôi khi chúng ta cũng hành 

động như những người biệt phái trong dụ ngôn. ‘Cám ơn Chúa, con không giống như 

người kia…’ Hành động như thế là xấu xa. Đừng làm điều đó! Khi bạn bắt đầu cảm thấy 

theo kiểu đó, hãy nhớ đến tội lỗi của mình, những tội mà không ai biết. Hãy hạ mình 

trước mặt Chúa và thưa với Ngài, ‘Lạy Chúa, chỉ có mình Ngài mới biết ai là người tốt 

hơn.’ Rồi hãy ngậm miệng lại. Điều nầy tốt cho chúng ta.” (ĐTC Phanxicô, huấn từ 22-

10-2014) 

Vậy đó, “ngậm miệng lại” là điều tốt cho hắn, cho mọi người. Không dừng lại ở đó, Đấng 

Bề Trên còn khuyến khích đi thêm một bước tích cực hơn là hãy “mở lòng ra”; mở lòng 

ra để thương xót người. Lòng thương xót là điều chính yếu, điều cốt lõi của con đường 

Kitô giáo. Hãy nghe Đấng Bề Trên nói: 

“Và điều nòng cốt, theo Phúc Âm, là lòng thương xót. Chính Chúa Giêsu nói một cách rõ 

ràng, khi tóm tắt giáo huấn của Người cho các môn đệ: "Các con hãy thương xót, như 

Cha các con ở trên trời là Ðấng xót thương" (Lc 6,36). Có thể là kitô hữu mà không 

thương xót không? Không. Tín hữu kitô phải là người thương xót, bởi vì đó là trọng tâm 

của Tin Mừng.” (ĐTC Phanxicô, Huấn từ 10-9-2014) 

Đây cũng là điều mà người nhạc sĩ muốn đề cập trong những câu hát sau: 

“Con mắt còn lại nhìn đời là không 

Nhìn em hư vô, nhìn em bóng nắng 

Con mắt còn lại nhẹ nhàng từ tâm 

Nhìn em ra đi lòng em xa vắng 

Con mắt còn lại là đêm tối tăm 

Con mắt còn lại là đêm nồng nàn.” 

Vâng, “con mắt còn lại nhẹ nhàng từ tâm” vì đời phù du; những gì chúng ta đang nhìn 

thấy rồi sẽ qua đi, và cái còn lại là một tấm lòng. Lòng nhân ái. Là tình thương. Như 

những bậc tiền bối đã trải nghiệm rằng: “Tất cả sẽ qua đi trừ tình yêu” (All passes but 

love). 

Thế nhưng Đấng Bậc Bề Trên còn nhấn mạnh thêm, rằng lòng thương xót không phải là 

cái vô hình vô dạng, là lý thuyết, nhưng là cái “con mắt” có thể nhìn thấy. Đó là hành 

động, là việc làm cụ thể: 



“Giáo Hội không cho các bài học lý thuyết về tình yêu thương, về lòng thương xót. 

Không phổ biến trên thế giới một triết lý, một con đường khôn ngoan... Chắc chắn rồi, 

Kitô giáo cũng là tất cả những điều này, nhưng như là kết qủa, như là phản ánh. Như 

Chúa Giêsu mẹ Giáo Hội dậy với gương sáng và các lời nói dùng để minh giải ý nghĩa 

các cử chỉ của mình. 

Mẹ Giáo hội dậy chúng ta cho kẻ đói khát ăn uống, cho người trần truồng quần áo mặc, 

Và Giáo Hội làm sao? Giáo Hội làm với gương của biết bao nhiêu thánh nam nữ đã thực 

thi điều đó một cách gương mẫu; Giáo Hội cũng làm với gương sáng của biết bao nhiêu 

người cha người mẹ, dậy con cái mình rằng điều chúng ta dư thừa là sự cần thiết cho 

người túng thiếu.” (ĐTC Phanxicô, Huấn từ 10-9-2014) 

Sau đó, Đấng Bề Trên còn đưa ra gương sáng điển hình về chuyện một người mẹ dạy ba 

đứa con nhỏ của mình hiểu rằng phải giúp cho kẻ đói ăn như thế nào. Bà nói với các con 

mỗi đứa hãy lấy một nửa phần thức ăn của mình để cho ông lão ăn xin. Người ta có thể 

nói tôi có dư thừa gì đâu, vậy:  hãy cho bớt phần của mình. (x. ĐTC Phanxicô, Huấn từ 

10-9-2014) 

Riêng hắn, hắn mạo muội “nói leo” thêm rằng: Giáo Hội dạy về tình thương và lòng 

thương xót với vô vàn gương sáng của các tín hữu đời thường ở khắp nơi. Và, không đâu 

xa, Giáo Hội còn dạy hắn điều đó qua nhiều hình ảnh xinh đẹp của các bạn hắn trong Lớp 

67. 

Thật vậy, hắn đã được ngắm nhìn dung mạo của lòng “nhẹ nhàng từ tâm” khi các thành 

viên 67 nâng đỡ nhau lúc đau ốm, lúc gặp khó khăn trong đời sống; các bạn thăm hỏi ân 

cần, chia sẻ buồn vui, giúp nhau đứng lên khi vấp ngã, khích lệ nhau tiến lên phía trước; 

các bạn tìm vòng tay nối kết, đem lại niềm hy vọng để sống vui… 

Có bạn rất bận rộn công việc phục vụ Giáo Hội ở “Kinh Thành Vĩnh Cửu” nhưng không 

thiếu thời gian và nghĩa cử dành cho bè bạn. Đây không phải là chuyện xã giao hay việc 

từ thiện bình thường, mà là một hình ảnh đẹp xuất phát từ tấm lòng và có chiều kích nội 

tâm. Không vì Chúa làm sao có thì giờ và sự gần gũi dành cho đám bạn ở quê nhà rất xa 

xôi… 

Có bạn vào hàng đại gia thường hay giúp đở anh em và làm việc thiện. Bạn ấy có tiền của 

nhưng không hãnh diện vì sự giàu có, mà chỉ lấy làm vinh dự khi có dịp được hôn tay 

Đấng quản cai Hội Thánh. Vì thế hắn tin rằng việc sẻ chia của bạn ấy hẳn có chiều sâu và 

chiều cao. 

Có những bạn hiền lành, nhỏ nhẹ, tế nhị và kín đáo nhưng rất nhanh chóng đưa tay ra mỗi 

khi bạn hữu chới với. 



Có những bạn trí thức cao vời nhưng khiêm nhường “đi chân đất” để hòa đồng với anh 

em. 

Có những bạn đưa vai gánh vác công việc chung cách khiêm nhường nhẫn nhục để nối 

kết tình thân ái giữa anh em. 

Có những bạn luôn nói lời tích cực và hành xử tử tế để tạo bầu khí an hòa trong gia đình 

67. 

Có những bạn luôn đem lại tiếng cười những khi gặp gỡ, khiến mọi người tươi vui và tiếc 

nuối khi xa nhau. 

Có những bạn… Có những bạn… 

Tất cả những hình ảnh đẹp đẽ đó là gương sáng cho hắn nhìn ngắm và noi theo.  

Thôi, để chấm dứt câu chuyện về lòng từ tâm và cũng chấm dứt câu chuyện phiếm “Con 

mắt còn lại” nầy, hắn ghi lại những lời sau, cũng đọc thấy ở trên mạng: 

* Người thích chủ động thanh toán tiền, không phải bởi vì người ta dư dả, mà là người ta 

xem trọng tình bạn hơn tiền bạc. 

* Trong công việc, người tình nguyện nhận nhiều việc về mình, không phải bởi vì người 

ta ngốc, mà là người ta hiểu được ý nghĩa trách nhiệm. 

* Sau khi cãi nhau người xin lỗi trước, không phải bởi vì người ta sai, mà là người ta 

trân trọng người bên cạnh mình. 

* Người tình nguyện giúp đỡ người khác, không phải vì nợ người đó cái gì, mà là vì 

người ta xem người đó là bạn. § 

Lê Xuân Hảo, 67 
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