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NGÔN TỪ VÀ NHẬN THỨC   
 

Đọc Văn Chương Bình Dân, có tác giả còn mệnh danh là Kinh Việt Nam, nếu để tâm nhận 

thức từng câu nói, hoặc câu thơ, hay câu văn, đôi khi chúng ta phải ngừng lại, định tâm 
nghiệm chứng ẩn ý chứa đựng nơi đôi chữ hoặc hàng chữ đơn sơ, mộc mạc mang đầy tính 

chất hương quê, thôn làng nơi một xã hội nông nghiệp ngàn xưa. Chẳng hạn, “Cá trong lờ 
đỏ hoe con mắt; cá ngoài lờ ngúc ngoắc muốn vô.” Ai không biết cá đã chui vào lờ, ăn 

được miếng mồi nào hay không, thì vùng vẫy kiếm lối ra đến độ được gọi là “Đỏ hoe con 
mắt” và lối ra chính là con dao, cái thớt. Những con cá bên ngoài lờ đánh hơi mồi, tìm 

đường kiếm chút cháo thì đưọc diễn tả, “Ngúc ngoắc muốn vô.” Dân quê nơi đồng ruộng, 
nương ngòi, ai không biết thế, mắc mớ chi phải nói đến con cá, cái lờ. Tuy nhiên, nếu bình 

tâm để ý một chút, chúng ta sẽ nhận thấy câu thơ lục bát, “Cá trong lờ đỏ hoe con mắt; 
cá ngoài lờ ngúc ngoắc muốn vô,” dẫu dùng cá, dùng lờ, dùng động thái của cá trong, cá 

ngoài lờ nhưng quan điểm ám định về một sự thể, trạng thái nào đó. Bậc thức giả dùng 
sự thể thực tại đơn sơ chốn dân quê, thâm trầm cảnh tỉnh nhận thức độc, thính giả.  

 
Cũng đôi khi vì quá quen với những lối phát biểu nên chúng ta không để ý phân tích những 

câu nói quá độ nghịch thường vì chúng đã được sử dụng như một thành ngữ, ý nghĩa 

ngược hẳn lại với ngôn từ; thí dụ, “Đi khám bác sĩ,” hoặc “Sửa sắc đẹp.” Bác sĩ nào để cho 
mình khám mà nói, “Đi khám bác sĩ!” Đã đẹp đâu cần sửa mà bảo, “Sửa sắc đẹp;” chẳng 

lẽ sửa cho xấu vì e nhiều người chiêm ngắm, lỡ mòn bớt làn da mặn mà! Ngôn ngữ nào 
cũng có những thành ngữ, lối phát biểu nghịch thường; nếu không để ý nhận thức, chúng 

ta khó mà nhận thực được nét thâm trầm và ý nghĩa chúng ám định. Xét thế, ngôn ngữ 
mang nhiệm vụ diễn đạt ý định, ước muốn, ước mơ ẩn chứa phía sau lời hay sự phát biểu 

qua nhiều phương cách hay thể thức.   
 

CÔNG ÁN VÀ DỤ NGÔN   
 

Có nhiều phương cách hay thể thức truyền đạt nhận thức, và một trong những phương 
cách tuyệt vời hấp dẫn nhưng thường bị ơ hờ đón nhận, nếu không muốn nói là bỏ quên 

hay lãng quên; đó là những câu nói, câu truyện nơi đạo học. Những tác giả, dịch giả về 
Đạo Học Đông Phương gọi chúng là công án và dụ ngôn. Những công án hoặc dụ ngôn 

này thoạt mới nghe tới chúng ta thường không để ý, hay cho rằng nói ngang, hoặc không 

có gì đáng nói vì đó là điều hiển nhiên. Đã bao thế hệ qua đi, câu, “Lời ta nói như chiếc 
bè” của Thích Ca được nhiều người ca tụng, cổ võ; chẳng những thế, nó còn được những 

tác giả, dịch giả nhiều bộ sách diễn giải, đề nghị nhiều phương cách, chiều hướng áp dụng, 
mà nào được mấy ai để ý. Ai không biết những câu nói, dụ ngôn, nơi đạo học là những 

thách đố suy tư, chiêm nghiệm, chứng nghiệm để nhận thức và áp dụng nơi hành trình 
thăng tiến tâm linh; thế sao sự thức ngộ vẫn cứ mịt mù, thăm thẳm. Đã bao lâu rồi Thích 

Ca đoan chắc, “Ta là phật đã thành; các ngươi là phật sẽ (chưa) thành” mà người ta còn 
tu, còn ao ước trở thành phật? Ngay như lục tổ Huệ Năng cũng dạy, “Kiến tính thành 

phật.” Tính hay Tánh nơi một người chính là phật; thế nên được gọi là thành phật khi kiến 
Tính. Sự thể này có nghĩa, mình đã là phật nhưng chưa nhận biết. Thế rồi, biết bao sách 

vở được in ấn, bài viết nọ, triển dương kia cổ võ, diễn giải về kiến, về tính, về thành, 
không thành, và nhất là về phật che mờ nẻo đi, nước bước hành giả, tạo thêm lắm nghiệp 



chướng, chắc chắn thua kinh vô tự.   

 
Năm 1983, nhân tiện ghé vô một quán sách tiếng Việt ở Chicago, USA, tôi mua cuốn Lão 

Học Tinh Hoa, tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Ngay nơi trang đầu tiên nơi góc phải 
phía dưới được ghi, “Tri giả bất ngôn, ngôn giả bất tri,” được dịch là, “Người biết không 

nói, kẻ nói không biết.” Vừa liếc qua câu này, tôi tự nhủ, nói tào lao! Không biết gì thì sao 
mà nói; không nói được thì sao mà biết vì bị câm, tất nhiên là điếc! Lẽ đương nhiên, tác 

giả viết gì hoặc trích dịch điều chi là quyền của họ; mình đồng ý với họ hay không là 
chuyện của mình, ưng thì mua, không mua đâu ai bắt phải trả tiền. Đọc đi, đọc lại cuốn 

sách bốn lần những khi không có sách để đọc, tôi cũng chẳng hiểu chủ đích của cuốn Lão 
Học Tinh Hoa, nhưng câu nói tào lao cứ luẩn quẩn phiền hà tâm tư. Mãi cho tới năm 1994, 

tức là 11 (mười một) năm đằng đẵng, sau khi đọc cuốn Hành Trình về Đông Phương, tác 
giả Blair T. Spalding; Nguyên Phong dịch. Nơi cuốn này, tác giả dùng sự thể vật lý minh 

chứng có một quyền lực tối thượng đang hoạt động nơi tạo vật. Sau đó, hoát nhiên tôi 
nghiệm đưọc câu nói, “Người biết không nói, kẻ nói không biết.” Thực ra, ý nghĩa của câu 

nói này ai cũng biết; nói ra không đáng một xu; mà nói ra sẽ trở thành tội đồ vì được coi 

như cướp cơ hội thức ngộ của kẻ khác, nên im lặng là vàng. Ôi, mười một năm thao thức! 
Tuy thế, tôi cũng cảm nghiệm được câu nói nơi Kinh Thánh Tân Ước, “Niềm an bình Ta 

ban cho các ngươi thế gian không có được.” Thiển nghĩ, biết bao nhiêu người đã bỏ cả đời 
để nghiệm chứng câu “Người biết không nói; kẻ nói không biết” và đã ra đi với nỗi lòng 

băn khoăn, khắc khoải thì mười một năm hãy còn lời chán!   
 

Cụ Nguyễn Hiến Lê dịch và bình giải cuốn Nam Hoa Kinh. Tôi không nhớ rõ tựa đề là gì vì 
tôi cũng có hai bản khác, một của cụ Nguyễn Duy Cần và một của Ngô Tất Tố. Nơi phần 

viết về Huệ Thi với câu nói, “Lửa thì không nóng,” Nguyễn Hiến Lê ghi chú, “Không ai hiểu 
câu này nói gì.” Không hiểu cụ Nguyễn Hiến Lê dùng bản gốc nào, nhưng Ngô Tất Tố và 

Nguyễn Duy Cần đều ghi lại câu nói, “Lửa thì không nóng, nhưng tại mình cảm thấy nó 
nóng.” Từ khi đọc được câu này, cứ mỗi lần nghĩ đến nó, tôi cảm thấy như có một đám 

mây đen khổng lồ vần vũ trước mặt. Dùng tất cả mọi lý lẽ mà tôi có thể nghĩ tới để biện 
luận, bào chữa, và minh chứng cho câu nói hợp lý, hợp tình suốt mấy tháng trường; tôi 

cũng không thể nào có được dù một cơ hội nhỏ nhoi minh chứng câu nói có ý nghĩa nào 

đó. Mấy lần tự nhủ, thôi thì quăng quách nó đi cho đỡ bận tâm, nhưng lòng khát khao nào 
đó thúc đẩy tôi biện luận; rằng thật vô lý khi tác giả (Huệ Thi) viết thừa thãi, vô bổ; rằng 

các học giả, ít nhất tôi biết tên ba người, họ tôn trọng nó không dám vất ra khỏi sách cho 
dù ngay như cụ Nguyễn Hiến Lê biết ba ngôn ngữ, Pháp, Hán, Việt mà cũng đành phải hô 

lên không ai hiểu câu nói mang ý nghĩa gì! Sáu tháng sau, nhân một lúc vô tình, gặp 
chuyện bực mình vì một câu nói, tôi nghiệm được Huệ Thi muốn nói gì hơn kém hai ngàn 

năm trước.   
 

Nêu lên đôi trưởng hợp trên với chủ đích minh chứng những câu nói nơi đạo học Đông 
Phương được dùng để thách đố hành giả nghiệm chứng hoặc thực chứng chứ không phải 

chỉ hiểu biết ý nghĩa từ chương, nghĩa đen, rồi tưởng rằng mình đã biết. Tất nhiên, ai cũng 
thực chứng được sự thể ăn uống hoàn toàn khác biệt đến độ đối nghịch với sự hiểu biết 

về thực phẩm. Nghe giải thích về sự lợi ích của chén cơm cho dù cả năm chăng nữa, nếu 
không ăn, đói vẫn hoàn đói nếu không muốn nói là đói đến chết vì hiểu biết. Một trong 

những đạo học Đông Phương đó là cuốn Kinh Thánh. Một điều rõ ràng và cũng là điều ắt 

có và đủ đó là nếu không nghiệm chứng về đạo học Đông Phương tất nhiến không thể nào 
hiểu Kinh Thánh nói gì. Sự thể hiển nhiên mọi người đều biết; Kinh Thánh được viết nơi 

miền Trung Đông. Tây Phương quảng bá Kinh Thánh theo nghĩa đen, từ chương. Nơi trường 



hợp này, Văn Chương Bình Dân có câu, “Người ta canh kiệu thì ngon; tôi canh hương án 

thì đòn vào lưng.” Phỏng từ sự thể này phát sinh lời Kinh Thánh kêu gọi chúng ta, “Hãy 
biết thương xót như Cha các ngươi trên trời là Đấng hay thương xót?” Lắng tâm nhận định, 

cho dù có cố gắng thương xót như Thiên Chúa Cha trên trời thì đã hơn hai ngàn năm từ 
ngày đức Giê su xuống thế làm người tới nay, dân Chúa vẫn chưa biết Tin Mừng Nước Trời 

là gì; mà đã không biết Tin Mừng dức Giê su rao giảng (Lc. 4:43) thì sao có thể biết đức 
tin, lòng tin là gì. Tôi muốn nói đức tin, lòng tin theo Phúc Âm, không phải những gì được 

mệnh danh đức tin theo bất cứ giáo phái hay tôn giáo nào khác.   
 

Làm sao giải thích câu Phúc Âm, “Đức tin con chữa con; đức tin con cứu con,” (Mt. 9:22; 
Mc. 5:34; Lc. 8:4  theo nghĩa từ chương? Thế rồi gán ép rằng tin vào Chúa nên Chúa 

chữa trong khi chính miệng đức Giê su nói lên “Đức tin con chữa con.” Dễ thôi, cứ dùng 
Chúa để bịt miệng kẻ khác thì họ phải im lặng. Họ im lặng bởi họ biết rằng không thể bổ 

đầu bò mà nhét óc chó vô được nên đành chấp nhận im lặng. Thế nhưng, Phúc Âm cũng 
có những câu không cách nào dùng Chúa làm bung xung mà có thể giải thích một cách 

lấp liếm theo nghĩa từ chương; bởi nếu cứ đổ vạ cho Chúa, câu trả lời sẽ trở nên ngây 

ngô, đồng thời biến Chúa trở thành thế tục, hữu vi. Chẳng hạn, để giải thích câu Phúc Âm, 
“Ai yêu cha hay yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy,” (Mt. 10:37); bản dịch Kinh 

Thánh Tân Ước năm 1994 do Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh gồm 14 học giả Kinh Thánh 
ghi chú,   

“Ngay cả những liên hệ, những tình cảm thân thiết nhất cũng phải được xét lại: Người 
môn đệ phải đặt tình yêu Chúa Kitô lên trên mọi tương quan gia đình, trên chính mạng 

sống mình nữa. Quả là một đòi hỏi quyết liệt và tuyệt đối, chưa hề có ông thầy nào dám 
đưa ra cho môn đệ của mình. Nguyên điều này cũng mặc nhiên cho thấy Chúa Kitô chính 

là Thiên Chúa.” (Trang 93)   
 

Quả là giải thích quái đản khi phán quyết, “Một đòi hỏi quyết liệt và tuyệt đối… mặc nhiên 
cho thấy Chúa Kitô chính là Thiên Chúa.” Phỏng điều mặc nhiên nào minh chứng loài người 

là hình ảnh của Thiên Chúa? Như vậy, làm sao giải thích những câu Phúc Âm nghe đến 
chói tai để có thể áp dụng nơi cuộc sống; chẳng hạn, “Ai có tai thì nghe,” hoặc có nơi được 

viết, “Ai có tai để nghe thì nghe” (Mt. 11:15; 13:9,43; Mc. 4:9,23; 7:16; Lc. 8:8; 14:35) 

được lặp đi, lặp lại những tám lần, và những câu, “Người ta không đổ rượu mới vào bì cũ; 
cũng không ai lấy vải mới vá áo cũ” (Lc. 5:36-37). “Kẻ nào cầm cày mà quay trở lại thì 

bất kham đối với Nước Thiên Chúa” (Lc. 9:62). “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết của chúng” 
(Lc. 9:59-60). “Nếu mắt của ngươi làm cớ cho ngươi vấp phạm thì móc mà quăng chúng 

đi; nếu tay của ngươi làm cớ cho ngươi vấp phạm thì chặt mà quăng chúng đi” (Mt. 5:20-
21); dụ ngôn mười nàng trinh nữ; dụ ngôn ba người giúp việc. “Phàm ai đã có, thì sẽ được 

cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi" (Lc. 19:26). Gia tài 
của ngươi ở đâu thì lòng dạ của ngươi ở đó. Và kinh nghiệm thánh Phao lô để lại, “Nghiệm 

xét mọi sự” (1Thes. 5:19).   
 

Nếu bình tâm nhận thức sự thể thực tại, dẫu thương nhau đến mấy nơi trường hợp vợ 
chồng cũng nhiều khi xảy ra cảnh bát chén đụng chạm. Lý do, quan điểm, quan niệm, ý 

nghĩ, ước muốn của anh thân thiết vói anh hơn người phối ngẫu, và cũng thế đối với chị. 
Như vậy, nếu dem ý định, ước muốn, quan điểm đặt vào câu Phúc Âm thay cho cha, mẹ, 

chúng ta sẽ thấy Chúa Giê su qua Phúc Âm chẳng đòi hỏi điều gì tuyệt đối mà chỉ ám định 

nói về điều kiện tâm trí một người cần có khi nghiệm chứng Phúc Âm. Tương tự như thế, 
những câu nói hoặc dụ ngôn nghịch thường vừa được nêu trên đều nhấn mạnh về điều 

kiện tâm trí một người cần và nên có để nghiệm chứng Phúc Âm. “Người ta không đổ rượu 



mới vào bì cũ,” câu nói chẳng khác gì lối nói nơi văn chương bình dân Việt Nam, “Ăn trông 

nồi, ngồi trông hướng.” Năm nàng trinh nữ bị cho là khờ dại bởi không suy nghĩ sự việc có 
thể xảy ra, chỉ biết nghe sao, bảo sao làm vậy. Người đầy tớ chôn nén vàng bởi sợ sai. 

Hai dụ ngôn này nói ai vậy? Phỏng những ai đã bao lâu nay không dám suy nghĩ vì sợ sai 
lầm nên đóng kín tâm tư thành ra sự khôn ngoan, thức ngộ đành đứng bên ngoài? Bởi đó, 

ai muốn thực sự theo đức Kitô, đành phải liều mạng học theo Phao lô, “Hãy nghiệm xét 
mọi sự.”   

 
Vâng, một điều không thể chối cãi đó là dân Chúa quá ư tốt lành, thánh thiện, học theo 

năm nàng trinh nữ khờ dại từ ngàn xưa cho tới ngày nay nên đã để cho câu Phúc Âm, “Rồi 
Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: "Ai muốn theo 

tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mc.8:34) được hiểu theo nghĩa từ 
chương, làm mưa làm gió, kiến tạo vô kể những vị thánh tử đạo đã chấp nhận dằng dai 

tử vì đạo bị chìm vào lãng quên cũng vì cả đời cố gắng từ bỏ chính mình theo nghĩa từ 
chương, thế tục. Tôi muốn minh định “Tử Vì Đạo,” vì tôn gìáo chứ không phải vì Phúc Âm.  

 

Từ bỏ chính mình là thế nào? Đã không có mình thì sao mà theo Chúa, và lấy gì để vác 
thập giá? Đặt vấn đề như vậy, hình như câu Phúc Âm mang nghĩa nào đó; cái gì đó nơi 

mình được gọi là mình. Không hiểu nguyên bản Kinh Thánh dùng chữ thế nào; nơi cuốn 
New American Bible; Catholic Book Publishing Co.; Newyork;1970, được in rõ ràng, “Must 

deny himself.” Sở dĩ vấn đề ngôn ngữ nơi bản gốc được nêu lên vì nơi câu, “Cứ để kẻ chết 
chôn kẻ chết của họ” (Lc. 9:60) bao gồm hai ngôn từ kẻ chết giống nhau nhưng có thể 

hiểu kẻ chết đường tâm linh chôn kẻ chết xác thân. Hoặc nơi câu, “Quả vậy, con lạc đà 
chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa"(Lc. 18:25) qua thời gian, 

ngôn từ thay đổi ý nghĩa; tương tự câu “Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em 
cũng ở đó,” (Lc. 12:34). Nếu để ý nghiệm chứng nên được dịch là, vì ước muốn của anh 

em ở đâu thì lòng anh em cũng ở đó mới hợp lý, hợp tình. Như vậy nếu đem ráp hai câu 
lại với nhau chúng ta sẽ đọc được,” Quả vậy, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người 

ước muốn giàu có vào Nước Thiên Chúa vì ước muốn của người ta ở đâu thì lòng họ cũng 
ở đó.”   

 

MÌNH LÀ AI, THẾ NÀO?   
 

Chúng ta được dạy để rồi chấp nhận, một người bao gồm hai phần, thân xác và linh hồn, 
và lại cũng giống như năm nàng trinh nữ đơn sơ, tốt lành đến độ bị cho là khờ dại, không 

bao giờ dám đặt vấn đề tự hỏi mình là ai, thế nào, và ra sao. Nếu con người chỉ đơn sơ 
bao gồm hai phần, thân xác và linh hồn sao có thể là hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi, 

Cha, Con, và Thánh Thần? Dĩ nhiên, thân xác của mình là mình; linh hồn mình cũng chính 
là mình. Thế những ước muốn, ước mơ, ý định, tham vọng nơi mình được gọi là gì, và liên 

hệ với mình ra sao?   
 

Từ thời tạo thiên lập địa tới nay mọi ngưòi, ngay cả những người bạo gan dám hô lên, 
những gì khoa học không chứng minh đưọc thì không hiện hữu, đều quan niệm và đoan 

chắc một cộng với một là hai (1+1=2). Khoa học lại chưa lấy gì để đo đạc hoặc nắm bắt 
những linh hồn nơi vô hình và chúng ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy linh hồn mình xanh 

đỏ thế nào, hình dáng ra sao nên cứ đành nói theo, tạm gọi là tin theo rằng mình có linh 

hồn. Vâng, cũng giống như theo đạo, người ta bảo sao, nghe theo vậy, lặp lại như vậy, 
nếu không sẽ bị chụp mũ là không có đức tin hoặc rối đạo! Xin làm ơn đừng vội chụp vành 

khăn rối lên đầu tôi mà trả lời dùm câu hỏi, vậy một cái hồn cộng với một thân xác thì 



bằng mấy? Riêng cái hồn, chẳng ai nhìn thấy; riêng thân xác, chỉ có đem chôn. Nhưng nơi 

một người, hồn hòa hợp với xác tất nhiên phát sinh ý đồ, ước muốn, ước mơ, tham vọng, 
ngay cả dục vọng và muôn thứ khác. Như vậy, nơi một người, một cộng với một ít nhất 

phải là ba chẳng khác gì ba ngôi là một và một người bao gồm cả ba hồn thân và thần. 
Hồn cũng là mình; xác cũng là mình; ước muốn, ý định, tham vọng, mưu mô cũng là mình. 

Nói cách khác, một mình bao gồm ba mình, và ba mình cũng chỉ là một mình như thế mới 
thuận lý, thuận tình, cho đúng với lời Kinh Thánh, “Thiên Chúa tạo dựng con người theo 

hình ảnh của Ngài. Thiên Chúa ba ngôi, mình ba cái mình.   
 

Nói đến linh hồn, chấp nhận có linh hồn, mà không dám đặt vấn đề để nghiệm chứng linh 
hồn nơi mình thì chỉ tương tự như theo tôn giáo, được chỉ bảo ra sao, cứ theo như vậy 

giống như năm nàng trinh nữ đơn sơ vì e sợ chẳng khác chi người làm công chôn vàng. 
Viết đến đây, câu hỏi ngây ngô chợt đến nơi ý nghĩ, không hiểu mấy nhà khoa học có linh 

hồn hay chăng? Họ đã bao giờ nhìn thấy linh hồn của họ chưa? Thưa quý độc giả, tôi đang 
có ý định viết từng tửng, lang thang thách đố mọi người nghiệm chứng linh hồn của mình. 

Những ai đã dám hô lên mình không có linh hồn, mình chỉ là duyên hội hợp của tứ đại đợi 

duyên tan thì cái gì nơi quí vị nhận biết cái duyên ấy? Con mắt nào để quí vị nhìn trong 
giấc mơ, con mắt đôi khi nhìn thấu sự việc, sự thể nào đó trong tương lai? Làm ơn thử 

nhớ lại, sự việc nào đó nơi một giấc mơ năm, hoặc mười hay hai, ba chục năm trước dù 
cho là vô tình, vô lý và đã xảy ra nơi cuộc đời quí vị. Giải thích sao đây!   

 
Thử hỏi những ai “Theo” đạo, theo tôn giáo, mở rộng lòng để nghe sao, tưởng rằng biết 

vậy là đủ được thưởng phần rỗi, phỏng có dám chấp nhận mình là hình ảnh của Thiên 
Chúa? Một Phao lô, đã hai ngàn năm qua hô ầm lên nơi thư thứ nhất gửi Corinthians, “Anh 

em không biết sao? Anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thần Khí của Chúa ngự trong 
anh em” (1Cor. 3:16), và nơi đoạn 4 được viết, “Anh em không biết sao, thân mình anh 

em là đền thờ của Thánh Thần ngự trong anh em” (4:19). Nơi thư Galat ngài còn viết, “Tôi 
sống, nhưng không phải tôi, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi” (Gal. 2:20).   

 
Có thể không dám chấp nhận mình là hình ảnh của Thiên Chúa bởi e bị cho là phạm 

thượng; cũng có thể e ngại không còn ngong ngách nào để thực hiện ý đồ riêng tư vì nếu 

thực sự chấp nhận mình là hình ảnh của Thiên Chúa sao dám sống chẳng ra gì; cũng có 
thể bởi đã bị tuyên truyền rằng mình là con người tội lỗi, “Được cưu mang và sinh ra trong 

tội” (TV). Tội lỗi sao có thể phát sinh quyền lực hiện hữu, quyền lực sự sống nơi mình! 
Cũng cần tuyên dương công trạng Phao lô đã dám bạo mồm, bạo miệng tuyên xưng thực 

thể sự thật, “Anh em không biết sao, thân mình anh em là đền thờ của Thánh Thần ngự 
trong anh em” (1Cor.4:19). Phỏng phát biểu như thế chính là quảng diễn câu, “Thiên Chúa 

ở cùng chúng ta? Hai ngàn năm qua, bao nhiêu lần cử hành những nghi thức để rồi mở 
đầu những nghi thức này, lời tuyên xưng, “Chúa ở cùng anh chị em… và ở cùng cha/thày” 

mà đã mấy ai để ý thân phận tuyệt vời của mình. Một đức Giê su rao giảng Tin Mừng Nước 
Trời lại bị gán ép cho mục đích khác.   

 
Lật Phúc Âm, đức Giê su rõ ràng minh định, “Ta còn phải đem Tin Mừng Nước Thiên Chúa 

cho các thành khác nữa, chính vì thế mà Ta đã được sai đến” (Lc. 4:43 N.T.Thuấn). Đức 
Giê su được sai đến để rao giảng Tin Mừng Nước Trời. Vậy Tin Mừng Nước Trời là gì? Phúc 

Âm nói sao? Ai dám liều mạng học theo Phao lô để “Nghiệm xét mọi sự,” coi chừng sẽ rất 

ngỡ ngàng bởi chẳng ngờ đã bao lâu nay mình không biết mình đã tin gì! Nơi Phúc Âm 
Matthêu được viết, “Này, nữ trinh sẽ thụ thai và sinh con và người ta sẽ gọi Ngài là 

Emmanuel, dịch được là Thiên Chúa ở cùng chúng tôi” (1:23). “Người ta sẽ gọi Ngài (đức 



Giê su) là Emmanuel,” tất nhiên danh hiệu của đức Giê su chính là Emmanuel. Danh hiệu 

của Bush, Clinton, Obama là tổng thống vì họ đã giữ nhiệm vụ lãnh đạo quốc gia. Như 
vậy, danh hiệu định nghĩa vị thế, sự việc người mang danh hiệu thực hiện. Đức Giê su 

được người ta gọi với danh hiệu Emmanuel bởi Ngài thực hiện rao giảng “Thiên Chúa ở 
cùng chúng ta.” Trãi dài từ ngàn xưa, Đạo Học Đông Phương đã loan truyền thực thể này, 

và đó là Quyền Lực Tối Thượng, Quyền Lực Hiện Hữu hiện diện và hoạt động nơi vạn vật. 
Nói cách khác, mọi người, mọi vật, mọi sự thể hiện hữu dù vô hình hay hữu hình đều là 

hiện thể của Quyền Lực Hiện Hữu Tối Thượng qua những dạng thức khác nhau.   
 

- Vậy chẳng lẽ Tin Mừng Nước Trời là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta à?   
- Chẳng lẽ câu “Chúa ở cùng anh chị em” vô nghĩa, tự nhiên mà có! Cứ suy nghiệm tổng 

hợp những sự thể, “Con người là hình ảnh của Thiên Chúa” với câu, “Anh em không biết 
sao? Anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thần Khí của Chúa ngự trong anh em” (1Cor. 

3:16), và đã bao lần đương đường minh định qua hai ngàn năm, “Chúa ở cùng anh chị 
em” thì biết. Trả lời không được bởi cái biết của tôi không mắc mớ gì đến cái biết nơi quí 

vị!  

- Vậy chẳng lẽ mọi vật, mọi loài đều là hiện thể của Thiên Chúa dưới những dạng thức 
khác nhau?   

- Thiên Chúa không có tên và không ai có quyền đặt tên cho Ngài nên nếu dùng danh hiệu 
Quyền Lực Hiện Hữu Tối Thượng để chỉ về Ngài cũng thế thôi.   

- Chẳng lẽ mình là hiện thể của Thiên Chúa dưới dạng thức nhân sinh?   
- Xin thưa, nếu không thế thì là gì?   

- Thế thì làm gì có mình mà từ bỏ?   
 

TỪ BỎ CHÍNH MÌNH   
 

- Ai đang nói vậy?   
- Thì tôi nói.   

- Tôi là ai?   
- Tôi là một người.   

- Tôi không hỏi về dạng thức hiện hữu của ông.   

- Tôi là con cái Thiên Chúa.   
- Tôi không hỏi về thực thể theo niềm tin của ông.   

- Ông muốn hỏi gì, bộ ông khùng à?   
- Vâng, không biết mình là ai nên tôi khùng.   

 
Không biết mình là ai nên chẳng có gì phải từ bỏ; thực tại tâm trí con người xưa nay đã 

và đang như thế trong khi Phúc Âm đặt nơi miệng đức Giê su, "Ai muốn theo tôi, phải từ 
bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mc.8:34). Bởi thế, cũng vì đón nhận Phúc Âm 

theo nghĩa từ chương, hữu vi, sự áp dụng “Từ bỏ chính mình” nơi những tổ chức nhân sinh 
đã kiến tạo chủ thuyết “Vâng lời trọng hơn của lễ;” đồng thời bày ra lắm trò quái đản gia 

hại không biết bao tâm hồn chân thành, thiện chí, tạo nên lắm cảnh cười ra nước mắt. 
Một tỉ dụ đơn giản, ngây ngô, ngày nay vẫn còn được lưu truyền nơi đại chúng nhân cảnh 

trà dư tửu hậu; đó là giai thoại vâng lời bề trên trồng cây hành ngược. Nói diễu cho vui, 
đối với người viết, đệ tử nào đem cây hành hoa và vì vâng lời mà vùi lá hành xuống đất 

để chổng ngược rễ hành lên, thì chỉ nên tặng cho một đá bay ra khỏi cổng. Lý do, ngu 

quá, bởi đã không biết rằng, chân thành, năng nổ nhưng thiếu hiểu biết chỉ là phường phá 
hoại. Kể cũng lạ, thế mà các tổ chức tuân theo quy luật vâng lời trọng hơn của lễ vẫn đều 

đều phát triển. Tại sao, có lẽ đành phải trả lời cho qua; đó là chuyện đời vẫn như thế xưa 



nay!  

 
Phúc Âm cũng nhắc đến trường hợp ý mình được mệnh danh là ý tưởng loài người, “Từ lúc 

đó, Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải 
chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và 

ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người: "Xin 
Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!" Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo 

ông Phê-rô: "Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không 
phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người".(Mt. 16: 21-23).   

 
Có phải quan niệm “Vâng lời trọng hơn của lễ” thoả mãn khát vọng tầm thường nhân sinh 

nên được trọng vọng, lỳ lợm theo đuổi; trong khi “Nghiệm xét mọi sự” mở toang mọi cánh 
cửa che mờ nhận thức thì lại bị cố tình lãng quên? Thực tại hiển nhiên, tư tưởng tự nó 

không đúng, chẳng sai. Tư tưởng đúng hoặc sai, lợi hay hại, tùy thuộc điều kiện và môi 
trường nó được phát sinh. Phêrô bị quở là Xa-tan; phỏng Phêrô là Xa-tan? Nhân câu Phúc 

Âm này, định nghĩa về Xa-tan được rõ ràng minh định. Cái mình thứ ba của Phêrô, của 

mọi người, ý nghĩ, tham vọng, ước mơ thế tục chính là Xa-tan. Tuy nhiên, điểm lại thực 
tại, dân Chúa tuy tốt lành, thánh thiện, Xa-tan thì quyết từ bỏ mà ước muốn thế tục vẫn 

cứ mơ; bởi cái mình thứ ba cũng chính là mình. Từ nhận thức này, hy vọng những ai còn 
đang bị luẩn quẩn trong vòng nghiệm chứng câu, “Cái bóng cúa Thượng Đế là Quỉ Vương” 

may ra chợt thức ngộ!   
 

Tư tưởng, ý nghĩ, ước muốn, ước mơ, tham vọng, ý đồ, tự chúng không đúng, chẳng sai, 
không lợi cũng không hại. Sự thực hiện, những hành động theo đuổi chúng, biến chúng 

thành hiện thực mới tạo kết quả và được đánh giá tùy thuộc quan điểm, chiều hướng nhân 
sinh nơi hiện thực. Nhận định như thế, tư tưởng, ước muốn, tham vọng đều là ảo dẫu 

chúng hiện hữu. Những hành động nơi hành trình biến ước mơ, tham vọng thành hiện 
thực, và cho dù chúng chưa hiện thực, mới tạo kết quả lệ thuộc định giá liên hệ. Về phương 

diện này, Phúc Âm minh xác, "Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những 
điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên 

trời cũng tháo cởi như vậy. (Mt. 18:1 .   

 
Có một lần nơi băng tần TV Discovery trình bày một tiết mục khoa học về hoạt động của 

bộ óc. Người diễn giải, có lẽ nhà khoa học nào đó trình bày, khi máu huyết chuyền lên óc 
qua những tuyến máu nhỏ li ti gặp chuyện gì đó nên phát sinh những phát minh mới. Có 

lẽ cho tới nay nhà khoa học nào đó nhận thức được khi cái hồn đã ra khỏi xác thì có bơm 
cả biển máu vô óc cũng không thể mảy may có được dù chỉ một ý nghĩ, phương chi phát 

minh. Điều này chứng tỏ tư tưởng, ước muốn, ước mơ phát xuất tự linh hồn hay nói cách 
khác, tâm hồn. Tương tự thế, từ ngàn xưa tới nay khoa học cũng như học giả, thường cho 

rằng, cái miệng nói; tai nghe; mắt nhìn; óc suy nghĩ. Xin thưa, khi cái hồn không còn nơi 
thân xác sẽ chứng minh cho các nhà khoa học nhận biết mọi sự; cái gì nhìn, cái gì mới 

thực sự nghe. Sự thể này nói lên, thân xác, ngũ quan, cả cuộc đời một người đều là phương 
tiện cho cái hồn thực hiện những sự việc cần thiết hoặc học những bài học cần phải học.  

 
Xét như vậy, khi mình ham muốn, mơ ước, theo đuổi sự việc gì thì chính là linh hồn mình 

theo đuổi, và lẽ đương nhiên, cuộc đời và thân xác của một người là phương tiện cho hồn 

thực hiện, kiến tạo bất cứ gì nơi hành trình theo đuổi. Theo đuổi hay cầm buộc, hoặc gọi 
là bị cầm buộc thì cũng thế! Và khi thân xác đã tới thời kỳ trở về với cát bụi, hồn mình 

vẫn theo đuổi những gì nó đang cầm buộc hoặc bị cầm buộc. Phúc Âm nói vậy nhưng 



không nghiệm chứng thì nơi nào một người sẽ đến sau này khi linh hồn lìa ra khỏi xác họ 

tất nhiên đã biết ngay tự bây giờ. Khổ nỗi, tâm trí lại cứ thích một thiên đàng nơi ước mơ.  
 

Tóm lại, con người chính là hiện thể của Thiên Chúa dưới dạng thức nhân sinh. Thiên Chúa 
ba ngôi; con người cũng gồm ba phần tạm mệnh danh linh hồn, thân xác, và tâm thần. 

Tâm thần bao gồm ước muốn, ước mơ, ý định, tham vọng, ý đồ, khát vọng. Những gì 
thuộc tâm thần được phát xuất từ linh hồn, dĩ nhiên lệ thuộc nhiều điều kiện thân xác. 

Dẫu một người bao gồm linh hồn, thân xác, và tâm thần nhưng chỉ là một, tuy một mà 
ba; ba cái một cộng lại cũng là một. Phúc Âm đặt nơi miệng đức Giê su câu nói, "Ai muốn 

theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mc.8:34) Hai chữ “Chính 
mình” ám định về phần tâm thần bởi nếu còn theo đuổi ước muốn, ước mơ (bị cầm buộc) 

thì sau khi thân xác này qua đi, hồn mình vẫn đeo đuổi theo ước mơ khi còn sống; chẳng 
hy vọng gì lên được thiên đàng viễn vông mình mơ tưởng!   

 
lmt

 


