
MỘT ĐƯỜNG LỐI TU ĐỨC 

Cu Khang, 14 tháng tuổi, nhún nhảy trên lưng ông ngoại nó. Hai tay túm chặt lấy đầu tóc 

ông ngoại để giữ thăng bằng, miệng nó cười vang thật hồn nhiên. Thằng bé có nụ cười rất 

điển hình, miệng mở to và giọng sang sảng. 

Ông nó oằn lưng bò quanh nhà, không cần biết 

mình đang làm thân con gì, trâu hay ngựa, chỉ 

cần cu Khang vui là OK. Nó vui là cả nhà đều 

vui… 

Ông ngoại vừa bước vào tuổi 60, cái tuổi mà 

người ta thường bảo là đã từng trải và chín 

chắn, với câu “lục thập nhi nhĩ thuận”. Tuy 

nhiên, có vẻ như đối với ông ngoại bây giờ, 

mối tương quan ông cháu là cái gì đó thật mới mẻ: có nhiều điều gây ngạc nhiên, có 

nhiều điều đáng suy nghĩ, và có nhiều điều cần học biết. Học tai lắng nghe người khác, 

biết đồng cảm, cũng như học mắt nhìn các sự việc.  

Nhớ hồi mới 2 tháng tuổi, thằng bé có tật khóc đêm, người ta gọi là “khóc dạ đề”; cứ một 

hai giờ sáng là nó dậy khóc, khóc thét lên như có vết thương gì trong bụng. Khóc đến não 

ruột, không ai cầm lòng được. Cả nhà thay phiên nhau bế thằng bé, hát hò ru nựng đủ 

kiểu nhưng nó vẫn khóc. Khóc có khi đến cả một hai tiếng đồng hồ. Đêm nào cũng vậy, 

họa hiếm lắm mới có một bữa nó ngủ yên. Cho nên cứ nửa đêm là mọi người thấp thỏm. 

Rồi nó khóc, ai cũng buồn lo. Bố mẹ và ông bà ngoại cùng đồng cảm, như cùng đau với 

nó. 

Tới ba bốn tháng, cu Khang chỉ đòi bú sữa mẹ không chịu bú sữa bột, dù mẹ nó cố gắng 

tập dần và đã thay đổi nhiều nhãn hiệu. Đến sáu bảy tháng, bắt đầu cho nó ăn cháo xay. 

Thằng bé cũng biếng ăn. Thật tội nghiệp, không hiểu sao nhiều khi ăn gần xong chén 

cháo nó ọc một cái và nôn hết ra ngoài. Cho đến nay đã 14 tháng tuổi, cu Khang vẫn còn 

hay bị nôn ọe khi ăn; nhiều khi chỉ mới thấy chén cháo là nó đã muốn nôn rồi. Vì thế, cứ 

đến giờ ăn, nếu mẹ nó đi làm chưa về, thì ông bà ngoại người bồng người đút, đi rảo 

quanh xóm, dụ trêu đủ trò mong nó ăn được ít cháo. Một bữa ăn của cu Khang có lúc kéo 

dài cả tiếng đồng hồ. Nó tập cho ông bà ngoại biết quan tâm đến người khác và sự kiên 

nhẫn chịu khó. 

Trông nom và chơi với thằng bé thật thú vị; không phải chỉ lúc bình thường mọi sự yên 

ổn, mà cả những lúc nó gây “rắc rối”. Có lần chỉ có hai ông cháu ở nhà, nó “đi” trong 

quần rồi vây ra khắp nơi. Ông ngoại miệng vừa la “Cứu với! Cứu với!” vừa xốc nách 



thằng bé vào phòng tắm. Hai ông cháu té nước vào nhau rồi cùng cười vang thật vui. 

Đúng là trong những tình cảnh khó xử, với một chút hài hước, chúng ta vẫn có thể cười. 

Hôm Rằm Tháng Tám vừa qua, mẹ cu Khang mua cho nó một cái trống cơm. Những lúc 

chơi hăng nó đánh liên hồi nghe đinh tai, ông ngoại ngồi gần có khi nó với tay gõ đùi 

trống lên đầu. Ông vờ ôm đầu xít xoa, rồi lại làm trò để nó tiếp tục chơi… 

Gần thằng cháu ngoại riết rồi đi đâu ông cũng nhớ nó. Nhớ nụ cười hồn nhiên, nhớ cái 

đầu không có tóc, nhớ bước đi chập chững, nhớ những lúc nó vui, nhớ những lúc nó ốm, 

nhớ những cử chỉ ngu ngơ, nhớ tiếng u ơ thơ dại, nhớ lúc nó đái dầm, nhớ khi nó táo bón 

hai ba ngày làm cả nhà lo lắng… 

Ông ngoại cu Khang nay 60 tuổi. Tuổi 60 có ký ức vơi đầy. Tuổi 60 là một điểm dừng để 

ông ngoại nó nhìn lại quá khứ. Nhìn quá khứ, qua những trải nghiệm mới mẻ với đứa 

cháu nhỏ, giúp ông ngoại thấy được nhiều điều: Thấy mình cần có bạn bè để quan tâm và 

sẻ chia niềm thông cảm. Thấy tính tự ái hơn thua làm con người xa nhau. Thấy sự kiên trì 

nhẫn nhục cũng cần thiết trong các mối tương quan. Thấy cuộc đời luôn có hai mặt và 

mình cần có cái nhìn tích cực và bao dung hơn. Thấy sự đơn sơ, hồn nhiên, chân thật và 

trong sáng có sức thu hút mãnh liệt; nó gắn kết con người lại với nhau, và khiến người ta 

dù phải xa nhau cũng cảm thấy luôn nhớ đến nhau. 

Nhất là, cảm nghiệm được câu nói đầy ý nghĩa và có tính “chiến lược” của thánh 

Augustinô: “Hãy yêu đi rồi làm gì thì làm”. Hẳn thật, dưới cái nhìn yêu thương mọi sự 

đều có nét đáng yêu và thú vị!... 

Hồi chưa có mấy đứa cháu, ông ngoại cu Khang hay trêu đùa Đỗ Bá Tinh Thần: “Khi mô 

cũng lấy cớ bận trông cháu để ở nhà, mình mà có cháu thì tuyệt đối không ‘lên xe bồn’”, 

giờ mới hiểu sự tình! Đúng là “ai có qua cầu mới hay”. Hèn chi các bạn Thế Hộ, Văn 

Hồng, Thanh Cương, Phan Thắng, Đức Long… thường hay nhắc đến mấy đứa cháu. 

Với ông ngoại cu Khang, trông cháu còn hơn là một bổn phận, đó là một đường lối tu đức 

tự nhiên và hữu hiệu, giúp người lớn tuổi sống yêu thương và bao dung hơn.§ 
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