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CN VI PHỤC SINH NĂM B 
MỪNG NGÀY HIỀN MẪU 

 
Vì Tạo Hóa không thể cùng một lúc hiện 

diện ở khắp mọi nơi 
nên Ngài đã tạo dựng nên các người mẹ 

để thay thế Ngài. 
(ngạn ngữ tây phương) 

 
KÍNH CHÚC 

Các người mẹ từng ngày cảm nhận 
được niềm hạnh phúc trong thiên chức 

làm mẹ mà Thượng Đế đã ban tặng. 
Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho 

những công lao khó nhọc, 
những giọt mồ hôi, những giọt nước 

mắt đã đổ ra vì đàn con. 
 

Chân thành kính chúc. 
CĐ Đức Mẹ La Vang Winchester 
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TIN MỪNG 
Ga 15, 9-17 
"Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu 
mình". 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như Cha đã yêu mến 
Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu 
các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng 
như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu 
của Người. Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các 
con, và niềm vui của các con được trọn vẹn. Đây là lệnh truyền của Thầy: 
Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình 
yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là 
bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy 
không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi 
các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì 
Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính 
Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để 
hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người 
sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là các con hãy yêu 
mến nhau". 

 
CHIA SẺ TIN MỪNG 

Phép lạ của tình yêu 
(Lm. Mark Link) 

"Tình yêu làm nên những phép lạ nơi những kẻ tin vào tình yêu và thực 
hiện tình yêu" 
Cách đây mấy năm tập san Readers Digest có thuật lại một câu chuyện cảm 
động về một em bé trong bệnh viện Milwaukee. Em này bị mù, đần độn, lại 
còn bị liệt não nữa. Em chỉ khá hơn loài thảo mộc một chút là biết đáp ứng 
lại âm thanh và sự ve vuốt mà thôi. Cha mẹ em đã bỏ rơi em. Nhưng bệnh 
viện cũng chả biết xử lý thế nào với trường hợp của em. Thế rồi có một 
người nhờ đến May Lempke, bà y tá 52 tuổi sống gần đấy. Bà nầy đã từng 
nuôi nấng năm đứa con của chính mình, nên bà sẽ biết cách chăm sóc cho 
một đứa trẻ như thế. Họ yêu cầu bà chăm sóc đứa bé và bảo: "Thằng bé có 
lẽ sẽ chết yểu!". Bà May trả lời: "Nếu tôi chăm sóc đứa bé, nó sẽ không 
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chết yểu đâu, và tôi rất sung sướng được chăm sóc cho nó". 
Thế là bà May đặt tên cho cậu bé là Leslie. Chăm sóc cho cậu bé quả thật 
không dễ dàng chút nào. Ngày nào bà cũng phải xoa bóp toàn thân đứa bé, 
bà đã cầu nguyện cho nó, đã khóc vì nó, bà đã đặt đôi tay nó lên những giọt 
lệ của bà. Một hôm, có người nói với bà: "Tại sao bà không gởi đứa bé ấy 
vào viện? Nó chỉ làm phí cuộc đời của bà thôi? 
Leslie càng lớn thì càng có nhiều vấn đề phải đặt ra cho bà May. Bà phải 
giữ nó chặt vào một chiếc ghế để nó khỏi bị té xuống. Thời gian trôi qua, 
năm mười, mười lăm năm. Mãi đến khi Leslie 16 tuổi, bà May mới có thể 
tập cho nó đứng một mình được. Suốt thời gian đó, bà May vẫn tiếp tục yêu 
thương và cầu nguyện cho cậu bé. Ngoài ra bà còn kể cho cậu bé nghe 
những mẩu chuyện về Chúa Giêsu dù xem ra cậu chẳng nghe được tiếng bà. 
Thế rồi một ngày nọ, bà May chợt nhận thấy Leslie dùng ngón tay của mình 
búng vào một sợi dây căng thẳng trên một gói đồ. Bà tự hỏi: điều ấy có ý 
nghĩa gì? biết đâu Leslie lại nhạy cảm với âm nhạc chăng? Và bà May bắt 
đầu cho Leslie nghe âm nhạc. Bà chơi đủ loại hình âm nhạc mà bà tưởng 
tượng ra được với hy vọng có một loại nào đó có thể lôi cuốn cậu bé. Cuối 
cùng, bà May và chồng mua được một chiếc dương cầm cũ kỹ. Họ đặt nó 
vào giường ngủ của Lislie. Bà May cầm những ngón tay của Leslie đặt vào 
tay bà và tập cho cậu bé biết cách nhấn phím xuống, nhưng xem ra cậu ta 
chả hiểu. 
Thế rồi vào một đêm đông năm 1971, bà May bừng thức giấc vì nghe có 
tiếng đờn của ai đó đang chơi bản hoà tấu dương cầm số 1 của Chaikovsky. 
Bà lay lay chồng đánh thức ông dậy, và hỏi xem ông có quên tắt radio 
không. Ông ta nói rằng không, nhưng họ quyết định tốt hơn là nên xem xét 
lại. Và họ khám phá ra một điều vượt khỏi mọi giấc mơ kỳ lạ nhất của họ. 
Cậu Leslie đang ngồi tại chiếc dương cầm. Cậu đang mỉm cười và chơi đàn 
một cách ngẫu hứng không thể nào tin được đây là sự thật! 
Trước đây Leslie chưa bao giờ bước ra khỏi giường một mình. Trước đây 
cậu bé chưa bao giờ tự mình ngồi vào chiếc dương cầm được, cậu cũng 
chưa bao giờ tự dùng tay ấn được vào phím đàn. Thế mà bây giờ đây cậu lại 
đang chơi đàn tuyệt vời như thế! Bà May vội quì gối xuống và thốt lên: "Lạy 
Chúa! Con xin cảm tạ Ngài, Ngài đã không bỏ quên Leslie". 
Chẳng bao lâu, Leslie bắt đầu kiếm sống bằng cây dương cầm. Cậu chơi 
được nhạc cổ điển, nhạc đồng quê miền tây, nhạc trữ tình, nhạc đạo và cả 
nhạc Rock nữa. Hoàn toàn không thể nào tin nổi. Tất cả những bài nhạc bà 
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May đã từng chơi cho cậu nghe đều tồn trữ trong óc cậu và giờ đây tuôn 
trào ra trên phím dương cầm qua đôi tay cậu. Giờ đây ở tuổi 28, Leslie bắt 
đầu nói chuyện. Tuy không thể đối thoại lâu giờ. Nhưng cậu có thể đặt câu 
hỏi, trả lời những câu đơn giản và phát biểu được những lời phê bình ngắn 
gọn. Chẳng hạn, một buổi tối kia, đang xem một vở hài kịch trên truyền 
hình, cậu cảm thấy cuộc đối thoại chán ngắt, cậu bèn nói: 
"Tốt hơn là chúng ta nên tắt nó đi, cả bọn chỉ toàn là lũ điên!". 
Dạo này, Leslie chơi nhạc hoà tấu cho những ca đoàn nhà thờ, cho các cơ 
quan dân sự, cho các nạn nhân liệt não và cha mẹ họ, cậu còn xuất hiện cả 
trên đài truyền hình quốc gia nữa! Các bác sĩ mô tả Leslie như là một người 
thông thái bị mắc một loại tâm bệnh, nghĩa là một người chậm phát triển về 
trí tuệ do tổn thất nơi não nhưng lại cực kỳ tài năng. Họ không thể cắt nghĩa 
được hiện tượng dị thường này cho dù họ biết về nó gần 200 năm rồi. Bà 
May Lempke cũng không thể cắt nghĩa được điều ấy nhưng bà biết chắc 
rằng nhờ tình yêu mà tài năng ấy được khai mở. 
Chúng ta cần đọc đi đọc lại nhiều lần câu chuyện của bà May Lempke với 
những gì bà đã làm được cho Leslie nhờ tình thương không mệt mỏi của bà. 
Nó đặc biệt thích hợp với chúng ta ngày nay vì ba lý do; 
Thứ nhất, bằng một cốt chuyện gây cảm động, câu chuyện cụ thể hoá sứ 
điệp hàm chứa trong các bài đọc hôm nay, được gọi là giáo huấn của Đức 
Giêsu về việc yêu thương nhau. 
Thứ hai, nó đã cụ thể hoá thành một cốt chuyện lý do tại sao chúng ta lại 
dành ngày hôm nay để làm Ngày Cho Mẹ, bởi vì, thông thường, các bà mẹ 
sống lời Đức Giêsu dạy về tình thương một cách kiên nhẫn và trung thành 
hơn bất cứ nhóm người nào khác. 
Sau cùng, câu chuyện cũng cụ thể hoá năng lực kinh khủng của tình yêu. 
Những gì mà bà May đã làm vì tình yêu cho Leslie quả thật là lạ lùng. Đó 
chính là những gì Đức Giêsu đòi hỏi phải có cho một tình yêu thương đích 
thực. Đó là một phương cách để tạo nên những phép lạ trong đời sống của 
những người thuộc thời đại này, đúng như cách Đức Giêsu đã tạo nên những 
phép lạ trong đời sống của những người thuộc thời đại Ngài. 
Qua tình yêu, Thiên Chúa đã để chúng ta tùy nghi sử dụng cái năng lực 
mãnh liệt nhất, trên thế gian này, đó là thứ năng lực mà mọi tiền của trên thế 
gian không thể mua được. Đó là thứ năng lực mà mọi tri thức trên thế gian 
không thể tạo ra được. Đó là thứ năng lực mà mọi lãnh tụ trên thế giới 
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không thể chiếm hữu được. Đó cũng là thứ năng lực mà mọi đạo quân trên 
trần thế không thể tập trung lại được. Và kiều kỳ diệu hơn nữa, Tình yêu là 
năng lực mà mọi người đều có. 
Bất chấp nam hay nữ 
Bất kể thuộc tôn giáo nào 
Bất kể thuộc quốc tịch nào 
Bất kể được giáo dục theo phương pháp nào. 
Tình yêu chẳng dành riêng cho người khoẻ mạnh 
Cũng chẳng dành riêng cho người giàu có 
Cũng chẳng dành riêng cho kẻ khôn ngoan 
Cũng chẳng dành riêng cho người danh giá. 
Tình yêu dành cho tất cả mọi người 
Tình yêu làm cho tất cả chúng ta bình đẳng 
trước mặt Thiên Chúa và bình đẳng đối với nhau. 
Đây chính là Tin Mừng chứa đựng trong các bài đọc Kinh Thánh hôm nay. 
Đây là Tin Mừng có khả năng biến đổi thế giới chúng ta một cách tuyệt hảo 
chẳng khác nào tình yêu của bà May Lempke đã biến đổi thế giới của Leslie. 
Đây chính là Tin Mừng mà chúng ta phải rao to từ trên mái nhà và sống nó 
thật trọn vẹn. 
Và nếu chúng ta là được thế, chúng ta cũng có thể làm được những phép lạ 
bằng tình yêu của chúng ta ngay trong kiếp sống này y như Đức Giêsu đã 
làm nên những phép lạ nhờ vào tình yêu của Ngài trong thời gian Ngài sống 
trên dương thế. 

 
SỐNG ĐẠO 

Đơn giản hãy gọi người là mẹ 
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Ngày xửa ngày xưa ở trên thiên đường có một đứa bé sắp đầu thai làm kiếp 
người, nó sợ hãi lắm bèn hỏi Thượng đế: 
- Họ nói ngày mai Ngài sẽ đưa con xuống trần gian, nhưng làm sao con 
sống nổi ở đó khi mà con quá nhỏ bé và bất lực như thế này? 
Thượng đế đáp: 
- Trong số những thiên thần, ta đã chọn cho con một người. Thiên thần của 
con sẽ đợi con và săn sóc con chu đáo. 
Đứa bé lại nài nỉ: 
- Nhưng này con không phải làm gì ngoài ca hát và vui cười hạnh phúc 
chứ? 
Thượng đế đáp: 
- Thiên thần của con sẽ hát cho con nghe và cũng tươi cười với con mỗi 
ngày. Con sẽ cảm nhận được tình thương của người dành cho con và con sẽ 
thấy rất hạnh phúc. 
Đứa bé lại hỏi: 
- Và làm sao con có thể hiểu được khi họ nói chuyện với con bằng một ngôn 
ngữ mà con chưa hề biết đến? 
Thượng đế trả lời: 
- Thiên thần của con sẽ nói với con bằng những ngôn từ ngọt ngào và đẹp 
đẽ nhất mà con chưa từng được nghe, đồng thời với sự nhẫn nại và cẩn 
trọng, thiên thần của con sẽ dạy con biết nói. 
- Con nghe nói chốn trần gian lắm kẻ xấu xa. Ai sẽ bảo vệ con? 
- Thiên Thần của con sẽ hộ trì con ngay cả khi điều đó đe dọa đến tính mạng 
của người. 
- Nhưng con sẽ rất buồn vì không còn được thấy Ngài nữa. 
- Thiên thần của con sẽ luôn nói với con về Ta, và dạy con cách thức quay 
về với Ta dù rằng Ta luôn cận kề bên con. 
Vào giây phút đó, ở nơi thiên đường ngập tràn an lạc, nhưng người ta vẫn có 
thể nghe thấy những tiếng gọi vang vọng từ cõi thế, và đứa bé vội vàng hỏi 
Thượng đế: 
- Thưa Ngài, nếu con phải đi ngay bây giờ, xin hãy cho con biết tên thiên 
thần hộ mạng của con. 
- Tên của người không quan trọng, con chỉ đơn giản gọi người là “MẸ” 
Người ta nói tác phẩm tuyệt vời nhất của Thượng đế là “Người Mẹ”. Gia tài 
của Người nghèo đến nỗi "con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con 
Người không có chỗ tựa đầu " để lại cho thế gian cũng chỉ là một Người Mẹ. 
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Có những việc đứa con không thể chạy đến vòi vĩnh với bố, có những thứ 
mà đứa con không thể giựt áo nài nỉ, van xin từ khuôn mặt nghiêm khắc của 
người cha, có những điều mà đứa con không thể thủ thỉ tâm sự cùng ông bố 
cứng ngắc được …. những lúc đó còn nơi nào ấm áp cho bằng lòng mẹ. 
Hạnh phúc thay cho những ai còn mẹ ! Hạnh phúc thay cho những ai biết 
mình còn một người Mẹ khác ngoài người mẹ sinh thành dưỡng dục . 

Cũng có người nói tác phẩm tuyệt vời và thành công nhất của người mẹ là 
những đứa con. Con ngoan hiếu thảo lòng mẹ hiền ấm áp như đã được trả 
công những tháng ngày khó nhọc cưu mang. Con lêu lỏng, bất nhân nghĩa, 
chỉ biết lo lắng việc đời mà xa lánh đạo Chúa làm lòng người mẹ tan nát . 
Những tháng ngày dầm mưa dãi nắng nuôi con lớn khôn đã qua đi, giờ đến 
tuổi già ngày ngày lần bước tới nhà thờ cầu kinh sớm tối cho những đứa con 
mải mê công ăn việc làm được sớm trở lại với Chúa. Lòng mẹ, có bao giờ 
ngưng không lo lắng cho những đứa con dù nó ở tuổi nào, thành công nào ! 

Cám ơn Chúa đã cho con có người mẹ, lòng Ngài nhân từ nên ở mỗi nơi con 
đến Ngài đều sắp sẵn một người Mẹ ở đó để chờ đọi con. Xin cho con luôn ý 
thức niềm hạnh phúc của đứa con còn mẹ, xin Chúa thương trao ban phần 
thưởng Nước Chúa cho những bà mẹ đã hết lòng vì con, xin Mẹ Maria cầu 
bầu cách riêng cho các bà mẹ dù còn sống hay đã qua đời. Amen! 

 
TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 

 
MỘT GIÁM MỤC SO SÁNH CHÍNH SÁCH CỦA OBAMA VỚI ĐỨC 
QUỐC XÃ VÀ CỘNG SẢN 

Lê Thiên & Lê Tinh Thông 
Thứ Ba, 17 tháng Tư, năm 2012 20:04 * Newsmax  
Một giám mục tại Illinois, Hoa Kỳ, vào cuối tuần qua đã tức giận kết án 
Tổng Thống Obama về " chương trình ủng hộ phá thai và chủ trương  tục 
hóa cực đoan của ông". Ngài  đã so sánh tư cách lãnh đạo của ông Obama 
với các nhà độc tài Adolf Hitler và Josef Stalin. Ngài kêu gọi người Công 
Giáo bỏ phiếu chống lại ông Obama. 
"Mùa thu này, mọi người Công Giáo chân chính phải tham gia bầu cử, và 
phải bỏ phiếu theo lương tâm Công Giáo của mình, nếu không thì trước mùa 
thu năm tới, các trường học Công Giáo, các bệnh viện Công Giáo, các Trung 
Tâm Newman Công Giáo,  tất cả các công trình mục vụ công cộng của 
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chúng ta - chỉ trừ các nhà thờ của chúng ta – đều có nguy cơ bị đóng cửa dễ 
dàng. "  Đức Giám Mục Daniel Jenky của GP Peoria đã tuyên bố như trên 
tại một buổi hội họp dành cho nam giới Công Giáo  ngày thứ Bảy vừa qua 
(theo tin tức của cơ quan LifeSiteNews.com). 
Ngài nói tiếp, “Bởi vì sẽ không có tổ chức Công Giáo nào, dưới bất kỳ hoàn 
cảnh nào, có thể hợp tác với ác quỷ thực chất nhằm chủ trương giết hại thai 
nhi vô tội trong bụng người mẹ" (LifeSiteNews tường thuật). 
Đức Giám Mục Daniel Jenky cảnh giác rằng bởi vì một sắc lệnh của tổng 
thống nhằm ép buộc những chủ hãng xưởng người Công Giáo phải tài trợ 
cho các biện pháp ngừa thai, triệt sản, và các loại thuốc phá thai, cho nên 
nước Mỹ đang đi vào con đường dẫn đến tình trạng giống như các chế độ 
độc tài trong quá khứ khi mà các Kitô hữu đã buộc phải "vội vàng trốn chui 
trốn nhủi," như thời  Hitler của Đức Quốc Xã, và Stalin của Cộng Sản. 
Đức Cha Jenky nói, “Hitler và Stalin, ở những giai đoạn dễ thở hơn, chỉ 
nương tay chút đỉnh cho một số nhà thờ còn được mở cửa, nhưng tuyệt đối 
không dung thứ bất kỳ thứ cạnh tranh nào với nhà nước trong lĩnh vực giáo 
dục, các dịch vụ xã hội, và chăm sóc sức khỏe." 
Ngài nói thêm, "Rõ ràng đây là một hành động vi phạm quyền lợi chúng ta 
vốn được ghi trong Tu Chính Án thứ Nhứt,  ông Barack Obama với chủ 
trương cấp tiến cực đoan, triệt để ủng hộ phá thai, xem ra đang có ý muốn 
theo đuổi con đường độc tài tương tự.  
Trong khi các Kitô hữu có thể bị thảm bại trong cuộc chiến chống lại sắc 
lệnh của ông Obama, các giám mục đã nhấn mạnh rằng "trước tòa án xét xử 
đáng kính sợ của Thiên Chúa Toàn Năng đây không phải là một cuộc chiến 
tranh mà bất kỳ người Công Giáo nào có đức tin lại chọn thái độ dửng dưng, 
thờ ơ.” 
"Không có mục vụ Công Giáo – và, thưa Tổng Thống, có chứ! Đối với 
người Công Giáo các trường học và bệnh viện của chúng tôi là công tác mục 
vụ. Không mục vụ Công Giáo nào có thể trung thành với Uy Quyền của 
Chúa Kitô Phục Sinh và với Phúc Âm Vinh Hiển của Cuộc Sống nếu họ bị 
ép buộc phải trả tiền cho các vụ phá thai," 
Ngài nói: “Người tín hữu không thể là người Công giáo do ngẫu nhiên nữa, 
mà là người Công giáo với niềm tin xác tín." 
Đức GM Jenky nói tiếp, "Những chuổi ngày mà chúng ta đang sống bây giờ 
đòi hỏi phải có đạo Công Giáo anh hùng, chứ không phải đạo Công Giáo vô 
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trách nhiệm . "Trong gia đình riêng của chúng ta, trong các giáo xứ của 
chúng ta, nơi chúng ta sống và nơi chúng ta làm việc - giống như thế hệ tông 
đồ tiên khởi ấy - chúng ta phải là những chứng nhân can trường của Quyền 
Uy Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta phải là một đạo binh những người Công 
Giáo không hề sợ hãi, luôn sẵn sàng cho đi tất cả mọi thứ chúng ta có cho 
Thiên Chúa, mà chính Người đã cho mọi thứ để cứu rỗi chúng ta. " 

 
(Lê Thiên & Lê Tinh Thông viết dựa theo bản tường trình của Thông Tấn Xã 
Newsmax.) 
Pakistan: 'Mẹ Têrêsa của Pakistan' qua đời 
Faisalabad - Cộng đồng Công Giáo đang khóc thương 
cái chết của Nữ tu Alessia (ảnh). Được biết đến như là 
'Mẹ Têrêsa của Pakistan’, nữ tu chào đời tại một làng 
nhỏ ở vùng Veneto của Ý, và đã dành 61 năm đời mình 
làm việc tại đất nước nghèo này của châu Á, hiến đời 
mình cho người bị gạt bên lề, phụ nữ, và người nghèo. 
Tuy nhiên, nữ tu sẽ được đặc biệt nhớ đến nhờ sự tận 
tâm của nữ tu cho người khuyết tật. 
Tang lễ của nữ tu Alessia đã được tổ chức ngày 30-4 
trong nhà thờ chính tòa ở Faisalabad, trước sự hiện diện 
của hơn 350 linh mục, nữ tu, giáo lý viên, nhà giáo dục, 
sinh viên học sinh, phóng viên báo chí, đại diện của các tổ chức xã hội dân 
sự và nhiều tín hữu. Trong buổi lễ, các người tham dự đã tôn vinh nữ tu về 
các sự phục vụ của nữ tu cho loài người.  
Trong Thánh Lễ, Nữ tu Sosan Buta đã nêu ra các sự kiện chính trong đời của 
nữ tu Alessia, mô tả các đóng góp của nữ tu cho sự phát triển của xã hội dân 
sự Pakistan, và công tác truyền giáo của Giáo Hội trên thế giới. 
Sinh ngày 18-11-1923 tại Gasperina, tỉnh Catanzaro (Calabria), Ý, Nữ tu 
Alessia khấn trọng thể trong Dòng Nữ Đaminh. 
Nữ tu đến Pakistan lần đầu tiên ngày 13-5-1951 và địa điểm làm việc đầu 
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tiên là làng Công giáo Khushpur, Punjab, quê hương của ông Shahbaz 
Bhatti, Bộ trưởng Phụ trách các nhóm thiểu số của Pakistan và bị ám sát 
ngày 2-3-2011. 
Bốn năm sau, nữ tu chuyển đến Francisabad, một ngôi làng Kitô hữu gần 
Shortkot, nơi nữ tu phục vụ cộng đồng địa phương trong 26 năm. 
Năm 1980, nữ tu chuyển lần cuối đến Faisalabad. Trong thành phố lớn này, 
nữ tu phụ trách 'Miss Haq Home', một cơ sở từ thiện Công giáo dành cho trẻ 
em khuyết tật, nơi nữ tu đã dành phần còn lại của đời mình cho truyền giáo 
và phục vụ. 
"Cái chết của chị Alessia OP (Dòng Đa Minh) là một cú sốc và là sự mất 
mát lớn cho Giáo Hội," Nữ tu Sosan Buta nói. Tuy nhiên, nữ tu này nói tiếp: 
“Trong khi chúng ta thương tiếc sự mất mát này, chúng tôi hứa với linh hồn 
của chị Alessia rằng chúng tôi sẽ tiếp tục sứ mệnh của chị cho người nghèo, 
người yếu đuối và người không có tiếng nói." 
“Chị Alessia là rất dễ thương, từ thiện và thích giao tiếp với mọi người," nữ 
tu Sabina, một nhà giáo dục tại Trường Thánh Tâm ở Faisalabad, nói. 
Mặc dù sinh ra tại Ý, “Chị Alessia là người Pakistan còn hơn chúng tôi nữa. 
Chị đầy tình mẫu tử cho mọi người chúng tôi. Vì lý do này, chúng tôi, các 
đồng nghiệp của chị, thường gọi chị là Mẹ. Chị là môn đệ thật sự của thánh 
nữ Catarina. Xin cho linh hồn chị được nghỉ yên muôn đời,” 
"Nữ tu Alessia là Mẹ Teresa của Pakistan," linh mục Khalid Rashid Asi, 
Tổng Đại diện Tổng Giáo phận Faisalabad nói, "bởi vì nữ tu đã hiến trọn đời 
mình cho người bị áp bức và người bị đè nén. Chúng tôi rất biết ơn nữ tu vì 
sự phục vụ tinh thần và xã hội của nữ tu.” (AsiaNews 5-5-2012) 

Nguyễn Trọng Đa 

Hành hương trung tâm Đức Mẹ La Mã Bến Tre 

BẾN TRE - Thời gian cứ mãi vần xoay, con cái của Mẹ cứ đến ngày Lễ của 
Mẹ lại quy tụ về bên Mẹ. Từ sáng sớm, nhiều đoàn con của Mẹ ở xa như 
Vũng Tàu, Đồng Nai, Sài Gòn và tận miền Cần Thơ - Sóc Trăng đã về bên 
Mẹ La Mã Bến Tre. Con mừng Mẹ và Mẹ mừng con nơi mảnh đất thiêng 
này. 
Mẹ La Mã Bến Tre ơi ! Chúng con về bên Mẹ, Mẹ ơi ! 

Như thường lệ, đoàn con của Mẹ đã đến những tòa hòa giải do Cha Tôma - 
đặc trách trung tâm hành hương La Mã Bến Tre - thu xếp. Các tòa hòa giải 
được xếp xung quanh nhà thờ để tiện cho thuận tiện. Vì số người rất đông 
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nên Cha đặc trách Trung Tâm đã mời các cha vùng lân cận cùng các cha 
cùng Dòng Chúa Cứu Thế với ngài chia sẻ trong công việc trao ban bí tích 
hòa giải này.  

Đồng hồ điểm 9 giờ thì cộng đoàn cùng hiệp ý với phần diễn nguyện tại Lễ 
đài Đức Mẹ. 

Sau giờ diễn nguyện, cộng đoàn cùng nhau ôn một số bài hát cho giờ hành 
hương và Thánh Lễ tạ ơn trưa hôm nay. 

Đường vào Trung Tâm hành hương dù đã được mở rộng nhưng vẫn không 
"cõng" nổi lượng khách hành hương nên chuyện kẹt xe là chuyện dĩ nhiên. 
Đức Cha Tô-ma của Giáo phận đến với Trung Tâm hôm nay cũng không 
tránh khỏi việc kẹt xe này. Vì kẹt xe nên giờ Lễ chậm đi một chút. 
Cộng đoàn hành hương cùng hướng về đoàn đồng tế để cùng đoàn đồng tế 
dâng Thánh Lễ tạ ơn trưa hôm nay. Chủ tế Thánh Lễ hôm nay là Đức Cha 
Tôma, cùng đồng tế với Ngài là 35 linh mục trong đó có khoảng 10 linh mục 
Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn và các vùng lân cận.  

Mở đầu Thánh Lễ, Đức Cha Tô-ma mời gọi cộng đoàn hành hương cùng 
nhìn nhận thiếu sót, xin Chúa tha thứ để cùng nhau bước vào Thánh Lễ là 
đỉnh điểm của cuộc hành hương kính Mẹ.  

Trong bài chia sẻ, Đức Cha mời gọi con cái của Mẹ cũng hãy nhờ Mẹ đến 
với Chúa như tiệc cưới Cana nhờ Mẹ mà được rượu ngon sau khi đã hết ... 
Ngài cũng nhắc lại Bầu Dơi là một địa danh hết sức nhỏ bé nhưng Mẹ đã 
làm những điều hết sức lạ cho những ai đến đây kêu cầu Mẹ ... Ngài mời gọi 
mọi người hãy tín thác cuộc đời của mình trong sự chở che của Mẹ Maria 
Hằng Cứu Giúp La Mã Bến Tre. 

Điều hết sức đặc biệt trong cuộc hành hương cũng như Thánh Lễ năm nay là 
số người tham dự đông hơn năm ngoái. Còn nhớ, năm ngoái số bánh Lễ dự 
trù sau Lễ vẫn còn dư nhưng năm nay số lượng bánh đã không còn dù người 
chưa được chịu Lễ vẫn còn đông. Vẫn là điều không thể tính trước được với 
lượng khách hành hương đến với Mẹ.  

Điều này đã gợi lên một suy nghĩ hết sức đơn thành và dễ thương đó là mỗi 
ngày con cái của Mẹ càng đổ về mảnh đất linh thiêng này để nguyện cầu với 
Mẹ. Phải chăng những người đã đến đây đã nhận được muôn ơn lành của 
Mẹ. 

Cuộc hành hương rồi cũng kết thúc nhưng lòng của người hành hương đều 
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phấn khởi. Phấn khởi vì tin chắc rằng Mẹ sẽ nhận lời con cái của Mẹ nài van 
để ban cho con cái những ơn lành cần thiết trong cuộc lữ hành trần thế. 
Những ai đến với Mẹ chẳng bao giờ về tay không cả ! Mẹ chẳng bao giờ bỏ 
lời con cái đến nài xin Mẹ cả ! Bởi vì mãi mãi Mẹ vẫn là Mẹ Hằng Cứu 
Giúp cho những ai đến bên Mẹ. 

Malaysia: Tôn giáo đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực liên quan 
công chúng  

Các tín hữu phải hành động khi các quyền tự do đang bị những kẻ cực đoan 
đe dọa 

 
Joy Appukuttan là chủ tịch Hội Luật sư Công giáo của Kuala Lumpur 

Gần đây một số nơi công khai bày tỏ quan ngại trên các phương tiện truyền 
thông về sự hiện diện của các linh mục và tu sĩ Công  giáo tại các cuộc họp 
công cộng nhằm phản đối các nhà chức trách và công khai lên án các vấn đề 
bất công. 

Đối với những người này, có thể là vai trò tốt nhất của linh mục và tu sĩ là 
chỉ cần coi sóc giáo xứ và tránh xa chính trị. 

Tuy nhiên, họ không chú ý đến lập trường của Giáo hội về công bằng xã hội. 
Rõ ràng đứng trước nạn tham nhũng, lạm dụng quyền lực và thiết lập các 
đạo luật bất công, Giáo hội không thể ngồi yên và giả vờ xem mọi việc đều 
tốt được. 

Có rất nhiều tấm gương chúng ta có thể noi theo dựa trên quan điểm và hành 
động chống bất công của Giáo hội. 

Chúng ta đã chứng kiến lập trường chống tham nhũng của Giáo hội 
Philippines trong thời Marcos. Chúng ta đã chứng kiến lập trường của Giáo 
hội về chống lạm dụng quyền lực ở Mỹ Latinh, đặc biệt là thông qua Đức 
Cố tổng giám mục Oscar Romero tại El Salvador. 
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Chúng ta cũng đã chứng kiến lập trường của Giáo hội thông qua Đức Thánh 
cha Gioan Phaolô II, khi còn làm giám mục của Krakow, Ba Lan, thách thức 
chế độ cộng sản trong nước lúc đó thông qua các cuộc tập trung và hội họp 
chống các đạo luật bất công. 

Ngài còn chỉ trích chế độ vì đã không thể xây dựng nhà thờ trong thị xã mới 
Nowa Huta là nơi mà chế độ này dự định theo đuổi kế hoạch tuyên truyền 
chủ nghĩa cộng sản chỉ dành nơi này cho các ngành công nghiệp. Cuối cùng 
cũng có một nhà thờ được thánh hiến sau khoảng 20 năm vào năm 1977. 

Hiện nay tại Malaysia người dân ngày càng kêu gọi bầu cử công bằng và 
trong sạch. Đã có nhiều thông cáo về những điều sai quy định trong danh 
sách cử tri và các sai sót khác trong quá trình bầu cử, nhưng những việc này 
chưa được xử lý. Giới thiệu Đạo luật Hội đồng hòa bình 2011 hoàn toàn 
không hề hòa bình, vì việc ban hành đạo luật này đã làm suy giảm  
quyền hiến pháp của người dân, nhất là trong lĩnh vực tự do ngôn luận và 
hội đoàn. 

Giới thiệu Đạo luật Tấn công an ninh (các biện pháp đặc biệt) 2012, trong 
khi bỏ Đạo luật An ninh nội địa kinh hoàng, dường như là một sự chuẩn bị 
cho các vụ lạm dụng trong tương lai. Đạo luật cho phép bắt giam người 
trong 48 giờ mà không được tiếp cận đại diện pháp lý, và giam giữ trong 28 
ngày không cần xét xử. Nó còn cho phép cảnh sát bắt giam mà không cần có 
lý do xác đáng, chỉ cần cảnh sát “có lý do để tin” rằng một người nào đó có 
thể dính líu đến “các vụ tấn công an ninh”, thuật ngữ được định nghĩa một 
cách mơ hồ trong đạo luật. 

Nhiều lời buộc tội và đe dọa Kitô hữu của Hassan Ali, cựu ủy viên điều 
hành bang Selangor, và Perkasa, nhóm gây sức ép về chính trị Hồi giáo-
Malaysia, dường như không được nhà chức trách chú ý đến. Dường như họ 
thờ ơ trong việc đề ra hành động chống lại những điều này. 

Danh sách các vụ bất công còn dài. Trong những nghịch cảnh như thế, các 
linh mục và tu sĩ của chúng ta không thể không nói lên quan điểm của mình. 
Chính Bộ Giáo luật kêu gọi các linh mục và tu sĩ nói lên quan ngại của mình 
trước bất công. Điều 768 nêu rõ: “Những ai công bố Lời Chúa trước hết phải 
đề ra cho các Kitô hữu những việc mà người ta phải tin và làm vì vinh danh 
Thiên Chúa và cứu chuộc nhân loại. 

Họ cũng phải phổ biến cho các tín hữu giáo điều mà giáo lý của Giáo hội đề 
ra liên quan đến phẩm giá và quyền tự do của con người, sự hiệp nhất và 
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ổn định gia đình và bổn phận, những nghĩa vụ người ta phải có từ việc được 
gia nhập trong xã hội, và sắp xếp các việc thế tục theo chương trình được 
Thiên Chúa thiết lập”. 

Hoàn cảnh thường buộc chúng ta phải hành động và công khai đức tin của 
mình. Theo Tin Mừng của Thánh Gioan, ông Giuse thành Arimathea xin 
Philatô lấy xác Chúa Giêsu sau khi Ngài bị đóng định và chết trên Thánh 
giá. 
Ông Giuse này là môn đệ bí mật của Đức Giêsu vì sợ người Do Thái. Cùng 
với Nicôđêmô và một môn đệ bí mật khác của Chúa Giêsu, họ đã liệm xác 
Người và đặt vào một ngôi mộ do Giuse dâng tặng. 

Điều có vẻ kỳ lạ là những môn đệ bí mật này từng sợ người ta thấy ở chung 
với Chúa Giêsu giờ đây lại xuất hiện vào thời điểm dường như nguy hiểm 
nhất đối với những người có quan hệ với Chúa Giêsu. Tuy nhiên, hai ông 
Giuse và Nicôđêmô đã liều mình để lấy xác Chúa Giêsu vào một thời điểm 
mà các môn đệ khác bỏ trốn vì sợ. 

Giống như Giuse và Nicôđêmô, chúng ta phải can đảm thể hiện đức tin của 
mình khi cần thiết nhất. 

Những người tẩy chay các linh mục và tu sĩ vì đã lên tiếng chống lại những 
điều bất công nên quay sang tẩy chay những người liên tục gây ra những 
điều bất công này. Đây là lúc để hành động hơn là nói. 

Joy Appukuttan từ Kuala Lumpur 
Malaysia, April 27, 2012  

 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 

 

IV/  Công bố danh sách Thành Viên BMV 2012 - 2014: 13/5/2012 

       _ Ban Bầu Cử chọn 9 quý vị được bầu chọn nhiều nhất cho những vai 

          trò trong BMV: Chủ tịch, Ủy viên ngoại vụ, Uỷ viên xã hội,  

          Ủy viên thư ký, Ủy viên kế toán, Ủy viên Lời Chúa,  

          Ủy viên Thánh Thể, Ủy viên Phòng Thánh, Ủy viên truyền thông. 

       _ Trong trường hợp danh sách bầu chọn có 2 vị đồng phiếu ở thứ hạng 
thứ 9 sẽ mời cả 2 vị tham gia vào BMV. 

       _ Trưởng Ban Tổ Chức Bầu Cử công bố danh sách những thành viên 



 15

đã được CĐ bầu chọn vào BMV. 

       _ Những chức vụ chuyên môn sẽ được CĐ đề cử và cha Quản Nhiệm 
trao trách nhiệm: Ủy viên Thánh Nhạc (Ca trưởng), Ủy viên Giáo Lý, 
Ủy viên giới trẻ, Ủy viên ca đoàn (Đoàn trưởng Ca Đoàn), Ủy viên 
âm thanh trong Thánh Lễ.  

 V/  Giới Thiệu Các Thành Viên BMV 2012 – 2014 trước CĐ: 20/5/2012 

      _ Trưởng Ban Tổ Chức Bầu Cử giới thiệu các thành viên  

         BMV 2012 – 2014 trước CĐ. 

      _ Mọi thành viên BMV 2012 – 2014 trình bày tâm tư và nguyện vọng 

         trước CĐ. 

VI/    CĐ bầu Chủ Tịch BMV: 27/5/2012 

 

Lớp Giáo Lý & Việt Ngữ kết thúc năm học 2011-2012: 13/5/2012 

CĐ Đức Mẹ La Vang chân thành cảm tạ quý thày cô đã tận tình hướng dẫn 
các em trong suốt năm học qua: Thày Trí và Thày Phát (Giáo Lý), Cô Kim 
Liên (Việt Ngữ). Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho sự nhiệt tình gieo 
mầm đức tin và duy trì ngôn ngữ Việt cho các em thiếu nhi của CĐ ĐMLV. 

Chân thành cảm tạ. 

CĐ ĐMLV Winchester. 

 

MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 
MỘT HỌC THUYẾT KỲ LẠ VỀ GIỚI TÍNH  

 
Lm Nguyễn Hồng Giáo, ofm 
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Đây là một thuyết kỳ lạ về giới tính (Gender theory). Nó xuất hiện tại Hoa-
kỳ trong thập niên 70 thế kỷ trước dưới ảnh hưởng của những nhà tư tưởng 
Pháp như Michel Foucault và Jacques Derrida, và đã được sử dụng như 
công cụ ý thức hệ cho một phong trào đấu tranh quá khích cho nữ quyền. 

Thuyết này chủ trương gì? 

Thuyết này phủ nhận sự khác biệt giới tính “tự nhiên” giữa nam và nữ. Khi 
sinh ra, trừ trường hợp “khác thường”, mỗi người là trai hay gái, nam hay 
nữ; sự phân biệt đó, dĩ nhiên là căn cứ trên cơ sở sinh học; cha mẹ cũng dựa 
vào đó để làm khai sinh cho con mình. Nhưng nay người ta phủ nhận sự 
khác biệt sinh học đó và cho rằng sự khác biệt nam nữ chỉ là kết quả của văn 
hoá, nó là một cấu trúc xã hội; nam giới và nữ giới chẳng qua chỉ là những 
vai trò (rôles) xã hội-văn hoá khác nhau mà xã hội tuỳ tiện đề ra (rồi được 
đưa vào trong ngôn ngữ), và do đó có thể phá đổ. Thiên nhiên (hay tự nhiên) 
chẳng liên quan gì tới đây cả. Do đó, người ta cũng bảo rằng không hề có xu 
hướng tự nhiên đẩy người nam và người nữ đến với nhau. Xu hướng này 
cũng chỉ lệ thuộc vào những điều kiện xã hội. 

Hẳn là những người chủ trương thuyết mới lạ này cũng phải nhìn nhận có 
một giới tính sinh học; chẳng hạn về mặt di truyền học, người nam người nữ 
có những nhiễm sắc thể giới tính khác nhau  (XX và XY). Nhưng theo họ, 
sự khác biệt này không có vai trò nào trong việc hình thành “căn tính giới 
tính” (identité sexuelle) của mỗi người. Làm người nam hay làm người nữ 
tuỳ thuộc vào một chọn lựa chủ quan của từng cá nhân. Mình nhìn căn tính 
giới tính của mình thế nào, mình nhìn xu hướng giới tính hay tính dục 
(orientation sexuelle) của mình như thế nào –ví dụ đồng tính, khác tính hay 
lưỡng tính – thì là thế ấy. Không có quy chiếu khách quan nào làm chuẩn cả. 

Tại sao có một thuyết kỳ lạ như thế? 

Người ta đưa ra học thuyết này trước tiên để phục vụ phong trào đấu tranh 
cho nữ quyền. Nó nhằm chống lại sự bất bình đẳng nam nữ. Nhân danh việc 
cấm phân biệt đối xử giữa nam và nữ giới, người ta phủ nhận luôn nền tảng 
sinh học của giới tính. Trong lịch sử, sự bất bình đẳng nam nữ phát sinh chủ 
yếu từ văn hoá, điều đó là hiển nhiên. Nhưng chắc chắn ở đây văn hoá cũng 
đã dựa trên sự khác biệt sinh học giữa nam và nữ, như sức mạnh thể lý, cơ 
bắp, nước da, giọng nói, cấu trúc cơ thể, v.v. Và nếu thế thì, theo họ, cơ sở 
cho bất bình đẳng và kỳ thị sẽ vẫn luôn luôn tồn tại. Chắc hẳn vì thế mà lý 
thuyết mới về “giới” (hay giống) chối bỏ luôn cả những sự khác biệt vốn 
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được coi là “tự nhiên” đó. 

Lúc đầu người ta còn phân biệt “phái tính” hay “giới tính” (sex trong tiếng 
Anh, sexe trong tiếng Pháp) với “giống” (gender/genre): nghĩa là phái 
tính (nam hay nữ) chỉ một sự khác biệt căn cứ trên thể lý/sinh học, 
còn giống (đực hay cái) chỉ là một quy ước của ngôn ngữ (như trong tiếng 
Pháp, danh từ la maison=cái nhà là giống cái, còn danh từ le tableau=cái 
bảng là giống đực). Rồi về sau, khi nói về con người, người ta đã tiến tới 
chỗ chỉ còn sử dụng danh từ “giống” (gender/genre) và loại bỏ mọi quy 
chiếu về phạm trù giới tính/phái tính (liên quan đế sex như đã xác định trên). 
Đó là chủ trương của học thuyết về “giới” hiện nay vì, như đã nói, nó coi 
những khác biệt giữa nam và nữ chỉ là do văn hoá và xã hội tạo ra mà thôi. 

Lý thuyết này nhìn mối liên hệ giữa nam và nữ luôn luôn như một liên hệ 
đối kháng; nó cho rằng người đàn ông đã luôn thống trị người đàn bà; nó 
phủ nhận tính liên đới, tính bổ sung cho nhau giữa hai phái mà ngay những 
đặc điểm thể lý đã cho thấy rồi. Do ảnh hưởng của nó, có nơi nhà cầm quyền 
đã loại ra khỏi bộ Luật dân sự những cách gọi truyền thống: cha, mẹ và thay 
vào đó cách gọi kỳ quái là “người cung cấp những năng lực di truyền học” 
(pourvoyeur de forces génétiques). Làm sao một chuyện lạ đời như thế có 
thể xảy ra trong một thế giới Tây phương đã đạt tới những tiến bộ khoa học 
kỹ thuật chưa từng có? Phải chăng người ta chỉ “duy lý” khi cần phải duy lý 
và “bất nhất” khi thấy cần phải bất nhất? 

Những hậu quả tai hại. 

Vài nhận xét sơ khởi trên đây cũng đã có thể cho thấy học thuyết này không 
mang tính khoa học mà chỉ là một ý thức hệ, nghĩa là một lý thuyết không 
căn cứ trên nền tảng khách quan vững chắc và phổ quát nào, mà chủ yếu gắn 
liền vào những chọn lựa, những chủ trương nào đó nhằm phục vụ những lợi 
ích mang tính “phe nhóm”. Căn cứ vào những chọn lựa ấy, nó phủ nhận 
những điều khách quan hiển nhiên. Bởi thế nó là một ý thức hệ hết sức tai 
hại đối với xã hội và con người. Chối bỏ căn tính nam hay nữ như một thực 
tại nội tại của mỗi con người, là chối bỏ một nền tảng quan trọng từ đó mỗi 
người xây dựng căn tính và nhân cách riêng của mình. Sự chối bỏ đó còn là 
một cuộc tấn công vào định chế hôn nhân, gia đình, tấn công vào thiên chức 
làm cha, làm mẹ và sự truyền sinh. Khi một xã hội phủ nhận sự khác biệt 
giới tính trong luật lệ của mình, nó mặc nhiên đặt ngang hàng hôn nhân giữa 
một người nam và một người nữ (vốn là nền tảng khách quan của xã hội) 
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với cuộc sống chung giữa hai người đồng tính/giới, đồng thời nó “biệt đãi” 
các xu hướng giới tính hay tính dục (xu hướng đồng tính, khác tính, lưỡng 
tính) được coi là có giá trị như nhau. Nhưng làm sao có thể đặt các xu 
hướng giới tính trên hay dù chỉ là ngang hàng với căn tính giới tính (tự 
nhiên) được, bởi lẽ chỉ có sự phối hợp nam nữ mới sinh ra con cái, tức 
những thành viên của xã hội, những công dân của một nước? Nếu bất chấp 
sự thật hiển nhiên này, thì rõ ràng là cố ý tìm lợi ích của những phe nhóm 
nhất định, hay thậm chí tìm thoả mãn nhưng nhu cầu riêng của những nhóm 
người nào đó, với bất cứ giá nào. Quả thực, đây là một nét khá nổi bật, dù 
không hợp lý, của nền văn hoá Tây phương hiện đại. 

 

Kitô giáo nói gì? 

Giáo lý Công giáo về con người là hết sức rõ ràng và nhất quán. Xin tóm tắt 
mấy điểm then chốt. 

Ngay những trang đầu, Kinh Thánh Cựu Ước đã cho thấy phẩm giá vô song 
của con người vì con người được “Thiên Chúa sáng tạo nên theo hình ảnh 
của Người”, có khả năng nhận biết và yêu mến Đấng Tạo Dựng mình, được 
Người đặt làm chủ mọi tạo vật trên trái đất (x.St 1,26-28 và Hiến chế Vui 
Mừng Và Hy Vọng của Công Đồng Vaticanô II, số 12,#3). Rồi liền ngay sau 
khi dạy Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh mình, bài Kinh Thánh 
viết: “Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ” (St 1,27). Đã nói “con 
người” thì phải có nam có nữ. Người nam và người nữ - A-đam và E-va- có 
cùng một bản tính, một phẩm giá như nhau, và họ liên kết với nhau “thành 
một thứ cộng đoàn đầu tiên giữa người với người”. Sự liên kết này phát sinh 
từ chính “bản tính thâm sâu của họ” bởi vì “con người là một hữu thể có xã 
hội tính và nếu không liên lạc với những người khác con người sẽ không thể 
sống và phát triển tài năng mình” (Hiến chế VMVHV, số đã dẫn). Trình 
thuật về việc sáng tạo con người chưa dừng lại trước khi nói về sự kết hợp 
nam nữ thành vợ chồng. Theo kiểu nói hình tượng quen thuộc, sách Sáng 
Thế kể: Khi đối diện với người đàn bà được Thiên Chúa tạo dựng từ xương 
sườn của mình, “con người” (A-đam) nói: “Phen này, đây là xương bởi 
xương tôi, thịt bởi thịt tôi!”. Và Sách Thánh bình luận: “Bởi thế, người đàn 
ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt” 
(St 2,23-24). Như vậy, hôn nhân và gia đình cũng phát xuất từ ý muốn của 
Thiên Chúa, do đó là những định chế thánh thiện (x. Mt 19,1-8. Có thể đọc 
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thêm Hiến chế VMVHV, các số 48-50). 

Vài nhận định kết thúc. 

Thuyết về Giới đã công khai bước lên sân khấu thế giới tại Hội nghị quốc tế 
về Phụ nữ tại Bắc Kinh năm 1995; ngày nay nó được những văn phòng Liên 
Hiệp Quốc và Quốc Hội châu Âu ủng hộ; nó cũng được vài nước châu Âu 
đưa vào chương trình giáo dục. Có phải đó là bằng chứng rằng đó là một 
thuyết nghiêm túc không? 

Thông thường có thể kết luận được như vậy, nhưng ở đây không phải như 
thế. Có biết bao ý thức hệ được nhóm này nhóm kia, tổ chức này tổ chức nọ, 
thậm chí nước này nuớc khác coi là “chân lý” mà chỉ là chân lý đối với họ 
mà thôi. Làm sao có thể coi là đúng khi, chẳng hạn, người ta coi cuộc sống 
chung của hai người khác phái vốn chỉ “phục vụ” lợi ích hẹp hòi của hai cá 
nhân trong cuộc, cũng ngang với một cuộc hôn phối đích thực ? Lương tri 
cho thấy ngay việc “đánh đồng” đó là sai, là hạ thấp và đe doạ định chế hôn 
nhân và gia đình nền tảng của xã hội. Hoặc, làm sao có thể coi là đúng khi 
người ta phủ nhận một điều hiển nhiên là mỗi người có một căn tính giới 
tính (tôi không nói căn tính người) được quy định bởi những yếu tố sinh 
học, chứ không phải chỉ do văn hoá và xã hội? Có gì là kỳ thị khi nói rằng 
người này người kia sinh ra là nam hay nữ? Sách giáo khoa môn sinh vật 
học của Pháp (nhà xuất bản Bordas năm 2011), để phổ biến thuyết về giới, 
vẫn khẳng định: Chỉ một mình bối cảnh văn hoá-xã hội đã đủ để giải thích 
tại sao mô hình tính dục khác giới (hétérosexuel) lấn át các mô hình khác 
(chứ không phải do cấu trúc sinh học của người nam và người nữ)! Thế thì 
xin hỏi, tác giả có biết trong lịch sử loài người có thời nào mô hình tính dục 
đồng giới hay lưỡng giới đã phổ biến ngang bằng hay lấn át mô hình khác 
giới như một chuyện “bình thường” không? Nếu không chứng minh được 
thì khẳng định của họ chỉ là võ đoán, tuỳ tiện mà thôi –một khẳng định 
mang tính ý thức hệ rõ rệt, không phải là khoa học. Mọi động vật xưa nay 
sinh ra đều có đực có cái, có trống có mái tuy cũng thuộc một loài như nhau, 
và chỉ có sự phối hợp hai cá thể khác giới tính mới sinh sản được những cá 
thể mới và duy trì được nòi giống. Đó là luật tự nhiên. Thiên chức cao quý 
làm mẹ được thiên nhiên chuẩn bị cho người phụ nữ đầy đủ về mặt sinh học, 
và thiên nhiên cũng làm như thế cho thiên chức làm cha của người nam. Qua 
lý thuyết về giới này, tôi hiểu thêm tại sao Đức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI 
thường nói tính độc đoán của chủ nghĩa tuơng đối hiện đại. Có điều mâu 
thuẫn là một đàng người ta quả quyết không có chân lý nào khách quan 
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phổ quát cho mọi người (tương đối!), đàng khác lại cho rằng chỉ có mình là 
đúng và tìm cách áp đặt ý kiến của mình cho kẻ khác, -nhất là khi mình nắm 
quyền hành trong tay! 

Thuyết mới về giới cũng là một minh hoạ tiêu biểu cho nền văn minh Tây 
phương hiện đại: Con nguời muốn tự định đoạt lấy cuộc sống mình, tự quyết 
cái gì là đúng cái gì là sai (chân), cái gì tốt cái gì xấu (thiện), khỏi cần 
những quy chiếu khách quan như Thượng Đế hay Thiên Nhiên, luật Thiên 
Chúa hay luật tự nhiên. Người không tin Chúa thì phủ nhận luật của Ngài 
cũng không sao, bởi vì họ còn có luật tự nhiên. Căn cứ vào đó, con người có 
lý trí vẫn có thể hành động đúng và tốt, và hoàn thiện chính mình được. Luật 
Chúa kiện toàn chứ không mẫu thuẫn hay hủy bỏ luật tự nhiên. Điều bi đát 
là con người hiện đại nhiều khi phủ nhận ngay cả luật thiên nhiên (-thuyết 
về giới là một ví dụ-) bởi họ sợ rằng vâng theo thiên nhiên, mình sẽ không 
còn là “chúa tể” của mình nữa, hoặc họ ngờ ngợ rằng nghe theo thiên nhiên 
thật ra là nghe theo Tạo Hoá. Nhưng chính vì thế mà thế giới ngày nay như 
bị “xào xáo”, mất phương hướng, rơi vào khủng hoảng về ý nghĩa, về giá trị 
và về đạo đức. Ngày nay những ý niệm như nhân phẩm, nhân quyền cũng 
không còn được đặt trên cơ sở “khách quan” nào vững chắc nữa. Tuy có 
người vẫn nói tới quyền tự nhiên, nhưng kỳ thực người ta chỉ chấp nhận với 
nhau những quy tắc thực tế cho cuộc sống và hành động chung với nhau mà 
thôi, chứ không nhìn nhận quyền nào thực sự là tự nhiên hay bất khả xâm 
phạm. Không ít nhóm người không muốn chấp nhận những quyền mà Tuyên 
Ngôn năm 1948 của Liên Hiệp Quốc công bố là quyền cơ bản của con 
người. Ngày nay (và thuyết về giới lại là một ví dụ), nhân danh nguyên tắc 
bất kỳ thị, người ta có khuynh hướng coi lợi ích hay nhu cầu của bất cứ 
nhóm nào đều là “quyền” cả. Nhưng khi cái gì cũng là quyền cả thì chẳng có 
gì là quyền nữa ; khái niệm quyền trở nên trống rỗng, mất giá! 

Từ nơi thâm sâu của những loại thuyết như thế này, phải chăng có một ý 
muốn chống lại Thiên Chúa và chống lại Kitô giáo? 

Tham khảo:  

Mgr Tony Anatrella, Théorie du Genre dans Caritas in Veritate. ZENIT.org. 
8 juillet 2009 (interview).  

Idem, Théorie du Genre préoccupe les pères synodaux, ZENIT,org. 12 
octobre 2009 

(interview). 
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Explications de la Fondation Lejeune, La Théorie du gender au lycée” “Un 
enseignement idéologique”, ZENIT, org. 29 aout 2011. 

 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Người Mẹ "điên" 

Hai mươi ba năm trước, có một người con gái trẻ lang thang qua làng tôi, 
đầu bù tóc rối, gặp ai cũng cười cười, cũng chả ngại ngần ngồi tè trước mặt 
mọi người. Vì vậy, đàn bà trong làng đi qua cô gái thường nhổ nước bọt, có 
bà còn chạy lên trước dậm chân, đuổi "Cút cho xa!". Thế nhưng cô gái 
không bỏ đi, vẫn cứ cười ngây dại quanh quẩn trong làng. 

Hồi đó, cha tôi đã 35 tuổi. Cha làm việc ở bãi khai thác đá bị máy chém cụt 
tay trái, nhà lại quá nghèo, mãi không cưới được vợ. Bà nội thấy con điên có 
sắc vóc, thì động lòng, quyết định mang cô ta về nhà cho cha tôi, làm vợ, 
chờ bao giờ cô ta đẻ cho nhà tôi "đứa nối dõi" sẽ đuổi đi liền. Cha tôi dù 
trong lòng bất nhẫn, nhưng nhìn cảnh nhà, cắn răng đành chấp nhận. Thế là 
kết quả, cha tôi không phải mất đồng xu nào, nghiễm nhiên thành chú rể. 

Khi mẹ sinh tôi, bà nội ẵm cháu, hóp cái 
miệng chẳng còn mấy cái răng vui sướng nói: 
"Cái con mẹ điên này, mà lại sinh cho bà cái 
đứa chống gậy rồi!". Có điều sinh tôi ra, bà nội 
ẵm mất tôi, không bao giờ cho mẹ đến gần 
con. 

Mẹ chỉ muốn ôm tôi, bao nhiêu lần đứng trước 
mặt bà nội dùng hết sức gào lên: "Đưa, đưa 
tôi..." bà nội mặc kệ. Tôi còn trứng nước như 
thế, như khối thịt non, biết đâu mẹ lỡ tay vứt 

tôi đi đâu thì sao? Dù sao, mẹ cũng chỉ là con điên. Cứ mỗi khi mẹ khẩn cầu 
được bế tôi, bà nội lại trợn mắt lên chửi: "Mày đừng có hòng bế con, tao còn 
lâu mới đưa cho mày. 

Tao mà phát hiện mày bế nó, tao đánh mày chết. Có đánh chưa chết thì tao 
cũng sẽ đuổi mày cút!". Bà nội nói với vẻ kiên quyết và chắc chắn. Mẹ hiểu 
ra, mặt mẹ sợ hãi khủng khiếp, mỗi lần chỉ dám đứng ở xa xa ngó tôi. Cho 
dù vú mẹ sữa căng đầy cứng, nhưng tôi không được một ngụm sữa mẹ nào, 
bà nội đút từng thìa từng thìa nuôi cho tôi lớn. Bà nói, trong sữa mẹ có 
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"bệnh thần kinh", nếu lây sang tôi thì phiền lắm.  

Hồi đó nhà tôi vẫn đang giãy giụa giữa vũng bùn lầy của nghèo đói. Đặc biệt 
là sau khi có thêm mẹ và tôi, nhà vẫn thường phải treo niêu. Bà nội quyết 
định đuổi mẹ, vì mẹ không những chỉ ngồi nhà ăn hại cơm nhà, còn thỉnh 
thoảng làm thành tiếng thị phi. 

Một ngày, bà nội nấu một nồi cơm to, tự tay xúc đầy một bát cơm đưa cho 
mẹ, bảo: "Con dâu, nhà ta bây giờ nghèo lắm rồi, mẹ có lỗi với cô. Cô ăn hết 
bát cơm này đi, rồi đi tìm nhà nào giàu có hơn một tí mà ở, sau này cấm 
không được quay lại đây nữa, nghe chửa?". Mẹ tôi vừa và một miếng cơm to 
vào mồm, nghe bà nội tôi hạ "lệnh tiễn khách" liền tỏ ra kinh ngạc, ngụm 
cơm đờ ra lã tã trong miệng. Mẹ nhìn tôi đang nằm trong lòng bà, lắp bắp 
kêu ai oán: "Đừng... đừng...". 

Bà nội sắt mặt lại, lấy tác phong uy nghiêm của bậc gia trưởng nghiêm 
giọng hét: "Con dâu điên mày ngang bướng cái gì, bướng thì chả có quả tốt 
lành gì đâu. Mày vốn lang thang khắp nơi, tao bao dung mày hai năm rồi, 
mày còn đòi cái gì nữa? Ăn hết bát đấy rồi đi đi, nghe thấy chưa hả?". Nói 
đoạn bà nội lôi sau cửa ra cái xẻng, đập thật mạnh xuống nền đất như Dư 
Thái Quân nắm gậy đầu rồng, "phầm!" một tiếng. 

Mẹ sợ chết giấc, khiếp nhược lén nhìn bà nội, lại chậm rãi cúi đầu nhìn 
xuống bát cơm trước mặt, có nước mắt rưới trên những hạt cơm trắng nhệch. 
Dưới cái nhìn giám sát, mẹ chợt có một cử động kỳ quặc, mẹ chia cơm trong 
bát một phần lớn sang cái bát không khác, rồi nhìn bà một cách đáng thương 
hại. 

Bà nội ngồi thẫn thờ, hoá ra, mẹ muốn nói với bà rằng, mỗi bữa mẹ sẽ chỉ ăn 
nửa bát, chỉ mong bà đừng đuổi mẹ đi. Bà nội trong lòng như bị ai vò cho 
mấy nắm, bà nội cũng là đàn bà, sự cứng rắn của bà cũng chỉ là vỏ ngoài. Bà 
nội quay đầu đi, nuốt những nước mắt nóng đi, rồi quay lại sắt mặt nói: "Ăn 
mau ăn mau, ăn xong còn đi. 

Ở nhà này cô cũng chết đói thôi!". Mẹ tôi dường như tuyệt vọng, đến ngay 
cả nửa bát cơm con cũng không ăn, thập thễnh bước ra khỏi cửa, nhưng mẹ 
đứng ở bậc cửa rất lâu không bước ra. Bà nội dằn lòng đuổi: "Cô đi, cô đi, 
đừng có quay đầu lại. Dưới gầm trời này còn nhiều nhà người ta giàu!". Mẹ 
tôi quay lại, đưa một tay ra phía lòng bà, thì ra, mẹ muốn được ôm tôi một tí. 

Bà nội lưỡng lự một lúc, rồi đưa tôi trong bọc tã lót cho mẹ. Lần đầu tiên mẹ 
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được ẵm tôi vào lòng, môi nhắp nhắp cười, cười hạnh phúc rạng rỡ. Còn bà 
nội như gặp quân thù, hai tay đỡ sẵn dưới thân tôi, chỉ sợ mẹ lên cơn điên, 
quăng tôi đi như quăng rác. Mẹ ôm tôi chưa được ba phút, bà nội không đợi 
được giằng tôi trở lại, rồi vào nhà cài chặt then cửa lại. 

Khi tôi bắt đầu lờ mờ hiểu biết một chút, tôi mới phát hiện, ngoài tôi ra, bọn 
trẻ chơi cùng tôi đều có mẹ. Tôi tìm cha đòi, tìm bà đòi, họ đều nói, mẹ tôi 
chết rồi. Nhưng bọn bạn cùng làng đều bảo tôi: "Mẹ mày là một con điên, bị 
bà mày đuổi đi rồi." Tôi tìm bà nội vòi vĩnh, đòi bà phải trả mẹ lại, còn chửi 
bà là đồ "bà lang sói", thậm chí hất tung mọi cơm rau bà bưng cho tôi. Ngày 
đó, tôi làm gì biết "điên" nghĩa là cái gì đâu, tôi chỉ cảm thấy nhớ mẹ tôi vô 
cùng, mẹ trông như thế nào nhỉ? mẹ còn sống không? 

Không ngờ, năm tôi sáu tuổi, mẹ tôi trở về sau 5 năm lang thang. 

Hôm đó, mấy đứa nhóc bạn tôi chạy như bay tới báo: "Thụ, mau đi xem, mẹ 
mày về rồi kìa, mẹ bị điên của mày về rồi!" Tôi mừng quá đít nhổng nhổng, 
co giò chạy vội ra ngoài, bà nội và cha cũng chạy theo tôi. Đây là lần đầu 
tiên tôi nhìn thấy mẹ, kể từ khi biết nhớ. Người đàn bà đó vẫn áo quần rách 
nát, tóc tai còn những vụn cỏ khô vàng khè, có trời mới biết là do ngủ đêm 
trong đống cỏ nào. Mẹ không dám bước vào cửa, nhưng mặt hướng về phía 
nhà tôi, ngồi trên một hòn đá cạnh ruộng lúa trước làng, trong tay còn cầm 
một quả bóng bay bẩn thỉu. 

Khi tôi và lũ trẻ đứng trước mặt mẹ, mẹ cuống cuồng nhìn trong đám tôi tìm 
con trai mẹ. Cuối cùng mẹ dán chặt mắt vào tôi, nhìn tôi chòng chọc, nhếch 
mép bảo: "Thụ... bóng... bóng...". Mẹ đứng lên, liên tục giơ lên quả bóng 
bay trong tay, dúi vào lòng tôi với vẻ nịnh nọt. Tôi thì liên tục lùi lại. Tôi 
thất vọng ghê gớm, không ngờ người mẹ ngày đêm tôi nhớ thương lại là cái 
hình người này. Một thằng cu đứng cạnh tôi kêu to: "Thụ, bây giờ mày biết 
con điên là thế nào chưa? Là mẹ mày như thế này đấy!" 

Tôi tức tối đáp lại nó: "Nó là mẹ mày ấy! Mẹ mày mới là con điên ấy, mẹ 
mày mới là thế này!" Tôi quay đầu chạy trốn. Người mẹ bị điên này tôi 
không thèm. Bà nội và bố thì lại đưa mẹ về nhà. Năm đó, bà nội đuổi mẹ đi 
rồi, lương tâm bà bị chất vấn dày vò, bà càng ngày càng già, trái tim bà cũng 
không còn sắt thép được nữa, nên bà chủ động đưa mẹ về, còn tôi lại bực 
bội, bởi mẹ đã làm tôi mất thể diện. 

Tôi không bao giờ tươi tỉnh với mẹ, chưa bao giờ chủ động nói với mẹ, càng 
không bao giờ gọi "Mẹ!", khi phải trao đổi với mẹ, tôi gào là chủ yếu, 
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mẹ không bao giờ dám hé miệng. Nhà không thể nuôi không mẹ mãi, bà nội 
quyết định huấn luyện cho mẹ làm việc vặt. Khi đi làm đồng, bà nội dắt mẹ 
đi "quan sát học hỏi", bà bảo mẹ không nghe lời sẽ bị đánh đòn.  

Sau một thời gian, bà nội nghĩ mẹ đã được dạy dỗ tương đối rồi, liền để mẹ 
tự đi cắt cỏ lợn. Ai ngờ mẹ chỉ cắt nửa tiếng đã xong cả hai bồ "cỏ lợn". Bà 
nội vừa nhìn đã tá hỏa sợ hãi, cỏ mẹ cắt là lúa giống vừa làm đồng trỗ bông 
trong ruộng nhà người ta. Bà nội vừa sợ vừa giận phát cuồng chửi rủa: "Con 
mẹ điên lúa và cỏ mà không phân biệt được... 

" Bà nội còn đang chưa biết nên xoay xở ra sao, thì nhà có ruộng bị cắt lúa 
tìm tới, mắng bà cố ý dạy con dâu làm càn. Bà nội tôi lửa giận bốc phừng 
phừng, trước mặt người ta lấy gậy đánh vào eo lưng con dâu, chửi: "Đánh 
chết con điên này, mày cút ngay đi cho bà..." 

Mẹ tuy điên, nhưng vẫn biết đau, mẹ nhảy nhỏm lên chạy trốn đầu gậy, 
miệng phát ra những tiếng lắp bắp sợ hãi: "Đừng... đừng...". Sau rồi, nhà 
người ta cũng cảm thấy chướng mắt, chủ động bảo: "Thôi, chúng tôi cũng 
chẳng bắt đền nữa. Sau này giữ cô ta chặt một tí là được...". Sau khi cơn 
sóng gió qua, mẹ oại người dưới đất thút thít khóc. 

Tôi khinh bỉ bảo: "Cỏ với lúa mà cũng chả phân biệt được, mày đúng là 
lợn!" Lời vừa dứt, gáy tôi bị một cái tát lật, là bà. Bà trừng mắt bảo tôi: 
"Thằng ngu kia, mày nói cái gì đấy? Mày còn thế này nữa? Đấy là mẹ mày 
đấy!" Tôi vùng vằng bĩu môi: "Cháu không có loại mẹ điên khùng thế này!" 

"A, mày càng ngày càng láo. Xem bà có đánh mày không!" Bà nội lại giơ 
tay lên, lúc này chỉ thấy mẹ như cái lò xo bật từ dưới đất lên, che giữa bà nội 
và tôi, mẹ chỉ tay vào đầu mẹ, kêu thảng thốt: "Đánh tôi, đánh tôi!" 

Tôi hiểu rồi, mẹ bảo bà nội đánh mẹ, đừng đánh tôi. Cánh tay bà trên không 
trung thõng xuống, miệng lẩm bẩm: "Con mẹ điên này, trong lòng nó cũng 
biết thương con đây!". Tôi vào lớp một, cha được một hộ chuyên nuôi cá 
làng bên mời đi canh hồ cá, mỗi tháng lương 50 tệ. Mẹ vẫn đi làm ruộng 
dưới sự chỉ bảo của bà, chủ yếu là đi cắt cỏ lợn, mẹ cũng không còn gây ra 
vụ rầy rà nào lớn nữa. 

Nhớ một ngày mùa đông đói rét năm tôi học lớp ba, trời đột ngột đổ mưa, bà 
nội sai mẹ mang ô cho tôi. Có lẽ trên đường đến trường tôi mẹ đã ngã ì oạch 
mấy lần, toàn thân trông như con khỉ lấm bùn, mẹ đứng ở ngoài cửa sổ lớp 
học nhìn tôi cười ngớ ngẩn, miệng còn gọi tôi: "Thụ... ô...". 
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Có mấy đứa bạn tôi cười khúc khích, tôi như ngồi trên bàn chông, oán hận 
mẹ khủng khiếp, hận mẹ không biết điều, hận mẹ làm tôi xấu hổ, càng hận 
thằng Phạm Gia Hỷ cầm đầu trêu chọc. Trong lúc nó còn đang khoa trương 
bắt chước mẹ, tôi chộp cái hộp bút trước mặt, đập thật mạnh cho nó một 
phát, nhưng bị Phạm Gia Hỷ tránh được. 

Nó xông tới bóp cổ tôi, chúng tôi giằng co đánh nhau. Tôi nhỏ con, vốn 
không phải là đối thủ của nó, bị nó dễ dàng đè xuống đất. Lúc này, chỉ nghe 
một tiếng "vút" kéo dài từ bên ngoài lớp học, mẹ giống như một đại hiệp 
"bay" ào vào, một tay tóm cổ Phạm Gia Hỷ, đẩy ra tận ngoài cửa lớp. Ai 
cũng bảo người điên rất khỏe, thật sự đúng là như vậy. Mẹ dùng hai tay nhấc 
bổng thằng bắt nạt tôi lên trên không trung, nó kinh sợ kêu khóc gọi bố mẹ, 
một chân béo ị khua khoắng đạp loạn xạ trên không trung. Mẹ không thèm 
để ý, vứt nó vào ao nước cạnh cổng trường, rồi mặt thản nhiên, mẹ đi ra. 

Mẹ vì tôi gây ra đại hoạ, mẹ lại làm như không có việc gì xảy ra. Trước mặt 
tôi, mẹ lại có vẻ khiếp nhược, nhìn tôi vẻ muốn lấy lòng. Tôi hiểu ra đây là 
tình yêu của mẹ, dù đầu óc mẹ không tỉnh táo, thì tình yêu của mẹ vẫn tỉnh 
táo, vì con trai của mẹ bị người ta bắt nạt. Lúc đó tôi không kìm được kêu 
lên: "Mẹ!" đây là tiếng gọi đầu tiên kể từ khi tôi biết nói. 

Mẹ sững sờ cả người, nhìn tôi rất lâu, rồi y hệt như một đứa trẻ con, mặt mẹ 
đỏ hồng lên, cười ngớ ngẩn. Hôm đó, lần đầu tiên hai mẹ con tôi cùng che 
một cái ô về nhà. Tôi kể sự tình cho bà nội nghe, bà nội sợ rụng rời ngã ngồi 
lên ghế, vội vã nhờ người đi gọi cha về. Cha vừa bước vào nhà, một đám 
người tráng niên vạm vỡ tay dao tay thước xông vào nhà tôi, không cần hỏi 
han trắng đen gì, trước tiên đập phá mọi bát đũa vò hũ trong nhà nát như 
tương, trong nhà như vừa có động đất cấp chín. 

Đây là những người do nhà Phạm Gia Hỷ nhờ tới, bố Phạm hung hãn chỉ 
vào cha tôi nói: "Con trai tao sợ quá đã phát điên rồi, hiện đang nằm nhà 
thương. Nhà mày mà không mang 1000 tệ trả tiền thuốc thang, mẹ mày tao 
cho một mồi lửa đốt tan cái nhà mày ra." 

Một nghìn tệ? Cha đi làm một tháng chỉ 50 tệ! Nhìn những người sát khí 
đằng đằng nhà họ Phạm, cha tôi mắt đỏ lên dần, cha nhìn mẹ với ánh mắt 
cực kỳ khủng khiếp, một tay nhanh như cắt dỡ thắt lưng da, đánh tới tấp 
khắp đầu mặt mẹ. Một trận lại một trận, mẹ chỉ còn như một con chuột 
khiếp hãi run rẩy, lại như một con thú săn đã bị dồn vào đường chết, nhảy 
lên hãi hùng, chạy trốn, cả đời tôi không thể quên tiếng thắt lưng da vụt lạnh 
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lùng lên thân mẹ và những tiếng thê thiết mẹ kêu. Sau đó phải trưởng đồn 
cảnh sát đến ngăn bàn tay bạo lực của cha. 

Kết quả hoà giải của đồn cảnh sát là: Cả hai bên đều có tổn thất, cả hai 
không nợ nần gì nhau cả. Ai còn gây sự sẽ bắt luôn người đó. Đám người đi 
rồi, cha tôi nhìn khắp nhà mảnh vỡ nồi niêu bát đũa tan tành, lại nhìn mẹ tôi 
vết roi đầy mình, cha tôi bất ngờ ôm mẹ tôi vào lòng khóc thảm thiết. 

"Mẹ điên ơi, không phải là tôi muốn đánh mẹ, mà nếu như tôi không đánh 
thì việc này không thể dàn xếp nổi, nhà mình làm gì có tiền mà đền cho 
người. Bởi nghèo khổ quá mà thành hoạ đấy thôi!". Cha lại nhìn tôi nói: 
"Thụ, con phải cố mà học lên đại học. Không thì, nhà ta cứ bị người khác 
bắt nạt suốt đời, nhé!". Tôi gật đầu, tôi hiểu. 

Mùa hè năm 2000, tôi thi đỗ vào trung học với kết quả xuất sắc. Bà nội tôi 
vì làm việc cực nhọc cả đời mà mất trước đó, gia cảnh ngày càng khó khăn 
hơn. Cục Dân Chính khu tự trị Ân Thi (Hồ Bắc) xếp nhà tôi thuộc diện đặc 
biệt nghèo đói, mỗi tháng trợ cấp 40 tệ. Trường tôi học cũng giảm bớt học 
phí cho tôi, nhờ thế tôi mới có thể học tiếp. 

Vì học nội trú, bài vở nhiều, tôi rất ít khi về nhà. Cha tôi vẫn đi làm thuê 50 
tệ một tháng, gánh tiếp tế cho tôi đặt lên vai mẹ, không ai thay thế được. 
Mỗi lần bà thím nhà bên giúp nấu xong thức ăn, đưa cho mẹ mang đi. Hai 
mươi ki lô mét đường núi ngoằn ngoèo ruột dê làm khổ mẹ phải tốn sức ghi 
nhớ đường đi, gió tuyết cũng vẫn đi. Và thật là kỳ tích, hễ bất cứ việc gì làm 
vì con trai, mẹ đều không điên tí nào. Ngoài tình yêu mẫu tử ra, tôi không 
còn cách giải thích nào khác. Y học cũng nên giải thích khám phá hiện 
tượng này. 

27/4/2003, lại là một chủ nhật, mẹ lại đến, không chỉ mang đồ ăn cho tôi, mẹ 
còn mang đến hơn chục quả đào dại. Tôi cầm một quả, cắn một miếng, cười 
hỏi mẹ: "Ngọt quá, ở đâu ra?" Mẹ nói: "Tôi... tôi hái..." không ngờ mẹ tôi 
cũng biết hái cả đào dại, tôi chân thành khen mẹ: "Mẹ, mẹ càng ngày càng 
tài giỏi!". Mẹ cười hì hì. 

Trước lúc mẹ về, tôi theo thói quen dặn dò mẹ phải cẩn thận an toàn, mẹ ờ ờ 
trả lời. Tiễn mẹ xong, tôi lại bận rộn ôn tập trước kỳ thi cuối cùng của thời 
phổ thông. Ngày hôm sau, khi đang ở trên lớp, bà thím vội vã chạy đến 
trường, nhờ thầy giáo gọi tôi ra ngoài cửa. Thím hỏi tôi, mẹ tôi có đến đưa 
tiếp tế đồ ăn không? Tôi nói đưa rồi, hôm qua mẹ về rồi. 
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Thím nói: "Không, mẹ mày đến giờ vẫn chưa về nhà!" Tim tôi thót lên một 
cái, mẹ tôi chắc không đi lạc đường? Chặng đường này mẹ đã đi ba năm rồi, 
có lẽ không thể lạc được. Thím hỏi: "Mẹ mày có nói gì không?" Tôi bảo 
không, mẹ chỉ cho cháu chục quả đào tươi. Thím đập hai tay:" Thôi chết rồi, 
hỏng rồi, có lẽ vì mấy quả đào dại rồi!" Thím kêu tôi xin nghỉ học, chúng tôi 
đi men theo đường núi về tìm. Đường về quả thực có mấy cây đào dại, trên 
cây chỉ lơ thơ vài quả cọc, bởi nếu mọc ở vách đá mới còn giữ được quả. 

Chúng tôi cùng lúc nhìn thấy trên thân cây đào có một vết gãy cành, dưới 
cây là vực sâu trăm thước. Thím nhìn tôi rồi nói: "Chúng ta đi xuống khe 
vách đá tìm!" Tôi nói: "Thím, thím đừng doạ cháu...". Thím không nói năng 
kéo tôi đi xuống vách núi... 

Mẹ nằm yên tĩnh dưới khe núi, những trái đào dại vương vãi xung quanh, 
trong tay mẹ còn nắm chặt một quả, máu trên người mẹ đã cứng lại thành 
đám màu đen nặng nề. Tôi đau đớn tới mức ngũ tạng như vỡ ra, ôm chặt 
cứng lấy mẹ, gọi: "Mẹ ơi, Mẹ đau khổ của con ơi! Con hối hận đã nói rằng 
đào này ngọt! Chính là con đã lấy mạng của mẹ... Mẹ ơi, mẹ sống chẳng 
được hưởng sung sướng ngày nào..." Tôi sát đầu tôi vào khuôn mặt lạnh 
cứng của mẹ, khóc tới mức những hòn đá dại trên đỉnh núi cũng rớt nước 
mắt theo tôi. 

Ngày 7/8/2003, một trăm ngày sau khi chôn cất mẹ, thư gọi nhập học dát 
vàng dát bạc của Đại học Hồ Bắc đi xuyên qua những ngả đường mẹ tôi đã 
đi, chạy qua những cây đào dại, xuyên qua ruộng lúa đầu làng, "bay" thẳng 
vào cửa nhà tôi. Tôi gài lá thư đến muộn ấy vào đầu ngôi mộ cô tịch của mẹ: 
"Mẹ, con đã có ngày mở mặt mở mày rồi, MẸ có nghe thấy không? MẸ có 
thể ngậm cười nơi chín suối rồi!" 
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