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Khi chuyển ra phân trại E (trại A 20 – Xuân Phước) tôi nghe các người tù khác kể cho nhau về một nhân vật 

khá dị thường sáng lập một giáo phái mới thuộc vùng Đèo Cả, miền Trung mà tôi đã tường thuật sơ qua mấy 

năm trước. Nhân vật nầy tự xưng là ‘con trâu vàng’ của đức Phật (Kim Ngưu Sơn Vương). Sở dĩ ông tự nhận là 

‘Sơn Vương’ vì sau khi thành lập một thiền viện trên núi, nhiều người bị thu hút bởi một khả năng rất ‘nhiệm 

mầu’ của ông nên đi theo ông rất đông và ông đương nhiên được họ tôn sùng như là một giáo chủ đầy uy quyền 

nên không lấy làm lạ, họ xúm nhau cung phụng ông chẳng khác nào một vị tiểu vương. Từ đó, ông nổi tiếng 

khắp vùng và dĩ nhiên ông cũng không thoát khỏi tai mắt của ‘công an nhân dân’ nên họ mời ông vào tù ! 

Trong hoàn cảnh chật hẹp của nhà tù, các tù nhân sớm khám phá ra khả năng bẩm sinh của ông. Khả năng đặc 

biệt của ông là ông có thể tự ý ‘oẹ’ thức ăn từ dạ dày lên miệng rồi ‘nhai lại’ y như loài trâu bò vậy. Anh em kể 

cho tôi nghe sau khi nhận chén ‘bo bo’ (cao lương), ông nuốt trọng cả chén thật nhanh rồi từ tốn đi về chỗ nằm. 

Sau đó, ông ‘oẹ’ lên từng hạt bo bo rồi chậm rãi tận hưởng vị ngọt của nó khi ông‘nhơi lại’ suốt cả tiếng đồng 

hồ (tôi nghĩ theo cách ăn như vậy, chắc chắn ông không bao giờ đau dạ dày). Hạt bắp hay hạt bo bo có kích 

thước khá to nên ông có thể ‘oẹ’ lên được, nhưng bé như hạt cơm thì sao ? Anh em bạn tù xác nhận là ông có 

thể ‘oẹ’ cả những chất lỏng đã uống vào huống hồ là những hạt cơm ! Thật khó tưởng tượng ! Sau nầy tôi được 

biết vài ảo thuật gia cũng có khả năng làm như ông, thậm chí họ nuốt những con cá khác màu vào bụng, rồi theo 

yêu cầu của khán giả, họ ‘oẹ’ ra con cá đúng theo màu khán giả muốn, dĩ nhiên là con cá vẫn còn sống. Những 

người biểu diễn khả năng đặc biệt nầy tiếng Anh gọi là “Regurgitator” do động từ “Regurgitate” (nghĩa là ợ ra). 

Nghe nói lúc bắt đầu ông chỉ dựng lên một cái am nho nhỏ để tự tu thân dưỡng tính nhưng khi số tín đồ từ thập 

phương kéo đến xin quy y càng ngày càng đông, vấn đề nẩy sinh là họ sẽ nương thân chỗ nào ? Chính các thiện 

nam tín nữ đó đã ra tay quyên góp và xây dựng lên một thiền viện ‘hoành tráng’ hơn. Trở thành giáo chủ, hình 

như ông dần dần đánh mất lối sống khổ hạnh thuở ban đầu. Có cơ ngơi sang trọng, có kẻ hầu người hạ, ông từ 

bỏ lối sống đơn giản thanh bần, từ đó ông cũng đánh rơi lý tưởng hạnh tu ! Từ việc ông để người dưới quyền 

hầu hạ đến lúc xem việc cung phụng ông là bổn phận của họ chỉ là một lằn ranh rất mỏng manh nên vượt qua 

lúc nào không biết. Nhìn lại các nhà lãnh đạo ở đủ mọi phạm vi trên thế giới, khi thu phục được ai theo mình thì 

dễ dàng biến những đồ đệ thành những công cụ để phục vụ cho chính bản thân của vị lãnh đạo mà thôi. Chúa 

Giêsu thì ngược lại, Ngài đến trần gian không phải để được phục vụ mà là để phục vụ và cứu chuộc mọi người.  

Nếu chỉ đọc thoáng qua thì hình như bài Tin Mừng hôm nay tường thuật về phép lạ bắt được nhiều cá. Nhưng 

không phải thế, thánh sử Luca muốn nhấn mạnh về Ơn Gọi của các Tông Đồ tiên khởi, chính xác hơn là Chúa 

Giêsu gọi ông Phêrô và các bạn đồng nghiệp của ông. Đối với các ngư phủ thì điều quan trọng là làm sao bắt 

được càng nhiều cá càng tốt. Nhưng Chúa Giêsu lại mời gọi các vị ngư phủ nầy đi làm một nghề khác còn quan 

trọng hơn nhiều. Chúa không chỉ tìm cho họ một công việc mới khá hơn mà là Ngài mời gọi họ tận hiến cả cuộc 

đời để làm công việc ấy, đó là việc đi thả lưới bắt các linh hồn hay nói cách khác, đi rao truyền về Nước Chúa. 

Chúa Giêsu không mời gọi các ông đi theo để phục vụ cho Ngài mà là để phục vụ cho người khác. Cực nhọc 

mấy để phục vụ chính mình thì dễ, nhưng phục vụ người khác luôn là một công việc đòi phải hy sinh rất nhiều. 

Xưa nay các ông ‘thu vào’ cho cuộc sống vật chất bằng việc chuyên cần lưới cá, nhưng từ nay về sau, Chúa hé 

cho các ông thấy một cuộc đời đáng sống hơn qua những gì Ngài mời gọi chính các ông phải ‘cho đi’. Có thể 

nói : Trước lúc được Chúa gọi các ông đều có một nghề để sinh nhai, nhưng từ nay Chúa không ban cho các 

ông ‘nghề nghiệp’ mà là một ‘Ơn Thiên Triệu’. Ta học một nghề là để phục vụ cho bản thân, ta dám đón nhận 

một ‘Ơn Thiên Triệu’ là để chấp nhận hy sinh phục vụ cho người khác. Ngày chúng ta lãnh nhận Bí Tích Rửa 

Tội, mỗi người chúng ta đón nhận một ‘Ơn Thiên Triệu’, hãy noi theo gương Chúa Giêsu mà hy sinh phục vụ 

cho tha nhân, bắt đầu từ trong gia đình mình trước đã.                                                        Linh mục Phạm Quang Hồng. 



 


