
LÁ THƯ MỤC VỤ
Hồi còn nhỏ tôi say mê đọc một tác phẩm của Thế Lữ “Vàng và Máu”. Ai cũng biết nhà 
thơ Thế Lữ qua bài thơ “Nhớ Rừng” tả một con cọp ‘ôm một mối căm hờn trong cũi sắt’ 
để nhớ về một thuở là chúa sơn lâm tung hoành ngang dọc trong cánh rừng rậm giang 
sơn cũ của nó. Nhưng ít ai biết ông còn viết chuyện trinh thám đường rừng rất hấp dẫn 
mà Vàng và Máu là một trong số những tác phẩm đó. 

 
Vàng và Máu kể chuyện ba người đi tìm một kho báu trong núi. Họ vất vả băng qua những cánh rừng rậm để 
tới nơi cất dấu kho tàng. Qua bao nhiêu thử thách cam go vượt qua những hầm chông và những cơ quan bí 
mật phóng tên tẩm độc hay có những lưỡi dao tròn sắc bén chém đứt đầu ngọt như cắt trái cây. Tuy một người 
bị chết, nhưng hai người còn lại cuối cùng cũng tới được kho tàng. Khi thấy được đống vàng bạc châu báu quá 
lớn, cả hai người nổi lòng tham muốn chiếm lấy cho riêng mình, nên họ lẳng lặng tìm cơ hội giết nhau hầu độc 
chiếm kho tàng. Kết cuộc, cả hai đều chết trong hang núi vì lòng tham vô đáy của họ. Kho tàng mãi mãi vô chủ 
vì chẳng ai mang được nó ra khỏi hang núi dù đã có biết bao nhiêu người bỏ mạng trong đó. 
 
Câu chuyện trên cũng giống nhiều câu chuyện cùng một thể loại được Holywood dựng phim như phim Indiana 
Jones vào thập niên 80 của thế kỷ trước. Thể loại này hấp dẫn vì chúng có những gút thắt bất ngờ làm người 
đọc hoặc người xem phải cố gắng theo dõi để biết đoạn kết của câu chuyện ra sao. Nhưng nó hấp dẫn cũng còn 
vì nó nói lên ước muốn có những kho tàng như vậy trong lòng mỗi người chúng ta. Ước muốn này được thể 
hiện trong thời hiện đại như chơi lotto hay đi Casino. Dù biết rằng cơ hội trúng độc đắc rất nhỏ vậy mà lotto 
tuần nào cũng bán được cả triệu đồng tiền sổ số, hay Casino lúc nào cũng đông người. Tại sao vậy? Thưa vì nó 
gợi lên lòng tham của chúng ta. Ai cũng muốn mình là người trúng giải. Giải càng cao thì người mua càng đông 
vì ai cũng muốn chiếm trọn số tiền trên trời rơi xuống đó. Giải càng cao thì lòng tham của chúng ta càng lớn. 
 
Lòng tham của con người cũng được Chuá Giêsu nêu lên trong bài Phúc Âm tuần này “Các ngươi hãy coi chừng, 
giữ mình tránh mọi thứ tham lam” (Lc 12:15). Lòng tham này được diễn tả bằng việc tích trữ của cải. Người phú 
hộ trong dụ ngôn vì ruộng đất ông sinh nhiều hoa lợi quá, kho chưá cũ không đủ chỗ chưá, nên ông ta muốn 
phá đi xây kho lớn hơn. Đó là chuyện bình thường ai cũng phải làm vậy. Nhưng chuyện không bình thường ở 
đây là ông phú hộ lại chỉ nghĩ đến mình và đặt cược cả linh hồn và cuộc đời mình vào kho của cải có thể bay 
mất bất cứ lúc nào: “Linh hồn tôi ơi, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm, hãy nghỉ ngơi ăn uống vui 
chơi đi” (Lc 12:19). Ông ta không biết rằng nếu ông ta bị đột tử thì cái kho đầy ắp thóc luá đó ông có mang theo 
được không hay phải bỏ lại cho người khác hưởng? Vì thế “Thiên Chúa bảo nó rằng: ‘Hỡi kẻ ngu dại…’” (Lc 12:19)  
 
Câu chuyện dụ ngôn đó cũng nói với mỗi người trong chúng ta vì chúng ta cũng lo tích trữ kho lẫm như nhà 
cửa, đất đai, trương mục ngân hàng… và chúng ta đặt cả đời mình vào việc thu tích của cải rồi yên trí chúng sẽ 
bảo đảm cho cuộc sống an nhàn, hưởng thụ sau này. Lúc đầu chúng ta chỉ ao ước sao có được căn nhà để ở 
cho ra hồn. Sau đó ky cóp trả đứt căn nhà đầu tiên xong, chúng ta lại ‘đầu tư’ mua nhà cho thuê hay sang shop 
làm ăn. Rồi tiền đẻ ra tiền cứ thế mà chúng ta xoay vòng với việc đầu tư, làm ăn buôn bán đến nỗi không còn 
thời giờ cho gia đình và con cái nữa, không có thì giờ để chăm lo phần linh hồn cho mình và cho con cái. Rốt 
cuộc tài sản vật chất càng nhiều thì tài sản tinh thần càng ít đi và tình thương càng ngày càng khô kiệt. Chúng ta 
dần đánh mất mình và mất nhau lúc nào không biết. Câu kết của đoạn Phúc Âm đáng để chúng ta suy gẫm: “Vì 
kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giầu trước mặt Thiên Chuá thì số phận cũng như thế đó” (Lc 12:21), 

nghiã là nếu chỉ biết tích trữ của cải đời này thì số phận cũng giống ông phú hộ chết chẳng mang được gì theo. 
 
Thực ra sự ‘giầu có’ của con người không hệ tại việc tích luỹ của cải vật chất mà là việc biết san sẻ của cải đó 
cho người khác. Càng cho đi thì cuộc đời chúng ta càng giầu có phong phú. Càng cho đi thì chúng ta càng giầu 
có trước mặt Thiên Chuá. Cuộc đời là vô thường, nên vật chất cũng vô thường. Cuộc đời nay sống mai chết 
không ai biết trước được, thì của cải vật chất nay còn mai mất cũng là sự thường. Cái còn lại trong cuộc đời này 
và trong lòng người là những đóng góp của chúng ta cho cuộc đời người khác và tình yêu của người khác dành 
cho chúng ta khi chúng ta nhắm mắt lià đời. 
 
Bên hông ngôi mộ của thánh Mary McKillop tại North Sydney có ghi dòng chữ này: “Chúng ta là những kẻ lữ 
hành trên cuộc đời này”. Bà thánh đầu tiên của Nước Úc hiểu rất rõ của cải và sự giầu có thế gian chẳng có 
nghiã lý gì đối với Nước Trời. Giống như thánh Phaolô nói với tín hữu Côlôsê rằng chỉ có Đức Kitô mới là sự giầu 
có thực sự vì: “Mọi sự và trong mọi sự có Đức Kitô” (Cl 3:11).                                                       Lm Nguyễn Mộng Huỳnh  


