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Tôi có cô em gái trong giấy khai sinh tên là Nguyễn Thị Kim Đào, nhưng gia 

đình và bạn bè gọi là Dung vì một chuyện phạm huý trong truyền thống Việt 

Nam. Lúc cô được sinh ra gia đình tôi ở Dục Mỹ, vì ba tôi là lính tác chiến 

đóng tại Dục Mỹ nên cả nhà định cư tại đó. Toàn thể họ hàng nội ngoại đều 

định cư ở vùng Cái Sắn, thuộc hai Tỉnh An Giang và Kiên Giang thời chính 

quyền VNCH, nơi dân di cư được đưa về đó lập nghiệp. Khi ba tôi giải ngũ 

vào năm 1965, gia đình tôi về Sàigòn một thời gian ngắn, rồi về Cái Sắn mua ruộng và mua nhà ở Kênh Thày 

Ký, Huyện Thốt Nốt, Tỉnh An Giang, nơi có gia đình họ hàng phiá bên ngoại tôi đang sống. Tôi cũng về sống ở 

đây một thời gian ngắn, rồi sau đó ba tôi đưa tôi lên Sàigòn ở với bà chị cả để đi học, còn ông thì đi làm ‘Sở 

Mỹ’. Vậy là gia đình tôi chia đôi. Một nửa ở Sàigòn. Một nửa ở Cái Sắn. Tôi dài dòng vậy vì chỉ khi gia đình tôi 

về Cái Sắn, thì cô Đào mới phải đổi tên là Dung vì mẹ tôi khi về đây mới khám phá ra có một bà cụ là chị em họ 

của bà ngoại tôi tên là Đào, do đó mẹ tôi sợ các cậu, các dì, các bác quở là tại sao lại lấy tên của bà cụ mà đặt tên 

cho con gái mình. 

Truyền thống sợ phạm huý này còn ngặt nghèo hơn nữa vào thời phong kiến. Ngày xưa khi các thí sinh đi thi 

Hương, thi Hội, thi Đình mà vô ý viết tên của nhà vua hay người trong hoàng tộc mà không viết trại đi trong bài 

thi của mình, thì chẳng những bị đánh rớt dù viết hay mà còn bị phạt vì phạm tội khi quân. Đó là lý do tại sao từ 

miền Trung đổ vào trong miền Nam một số tên họ của miền bắc phải đọc trại đi như họ Hoàng phải đổi ra họ 

Huỳnh vì Hoàng là tên của Chuá Nguyễn Hoàng, thuỷ tổ của Nhà Nguyễn, họ Chu thành họ Châu vì Chu là tên 

của một vị Chuá khác… Hay cả một số tên sự vật hay điạ danh cũng phải đổi vì sợ phạm huý thí dụ như Hoa 

phải đổi thành Bông vì tránh tên Công Chuá Mai Hoa….Bây giờ thì chẳng còn ai sợ phạm huý nữa nhưng vẫn 

tránh đặt tên con mình trùng với tên người lớn vai ông bà cha chú, vì rất kỵ khi có ai đó mang tên cha mẹ mình 

ra mà chọc ghẹo. Tôi nhớ hồi còn nhỏ mấy tụi nhóc hay đánh nhau vì có đứa dám lấy tên ba má đưá khác ra gọi 

để chọc tức. Cũng vì chuyện phạm huý này mà ngoài Bắc người ta hay gọi tên cha mẹ bằng tên con trai trưởng 

của họ. Ngay cả vợ chồng cũng hay gọi nhau bằng tên con cả như bố thằng Tí hay mẹ con Ti…. Và tôi đoán 

trong Nam người ta gọi nhau bằng ông Tư bà Ba cũng do việc sợ phạm huý này. 

Cái tên rất quan trọng trong mọi nền văn hoá, nhưng có một sự khác biệt rất xa trong cái nhìn về sự quan trọng 

này giữa văn hoá vùng Trung Đông, mà sau này văn hoá Tây Phương bị ảnh hưởng, với văn hoá Á Châu chiụ 

ảnh hưởng Trung Hoa. Trong văn hoá vùng Trung Đông thì yêu quý hay tôn trọng một ai, mới dùng tên người ấy 

đặt cho con mình. Hay ngay trong gia đình người ta hay dùng tên gọi của cha đặt tên cho con trai hay tên mẹ đặt 

cho con gái với mong muốn con trai sẽ theo nghiệp cha, con gái sẽ giống như mẹ. Còn trong văn hoá chiụ ảnh 

hưởng Trung Hoa, khi quý trọng ai thì phải tránh kêu tên người đó hay đặt tên của họ cho con cháu mình. 

Bài Phúc Âm Chuá Nhật tuần này cũng nói về chuyện đặt tên cha cho con theo truyền thống quý trọng cha ông 

trong văn hoá Trung Đông. Thánh sử Luca kể rằng khi bà Elizabeth sinh con trai, láng giềng bà con nghe biết 

đến chúc mừng. Và ngày thứ tám người ta đến làm phép cắt bì cho đưá trẻ họ định lấy tên Dacaria của người cha 

mà đặt tên cho nó. Nhưng bà Elizabeth nói không được mà phải đặt tên nó là Gioan. Bà con cự nự vì cho rằng 

trong họ hàng không có ai có tên đó nên họ quay ra hỏi ý kiến của ông Dacaria. Vì ông bị câm, vì không tin lời 

thiên sứ báo tin sẽ sinh con trai, nên ông xin họ đưa cho ông một tấm bảng, ông liền viết dòng chữ “Tên nó là 

Gioan”. Thế là tức thì lưỡi mở ra và ông lại nói được. (Lc 1:57-66) 

Như thế tên của thánh Gioan Tẩy Giả đã được chọn trước khi ngài chào đời. Thiên Chuá đã chọn ngài cho sứ 

mệnh làm tiền hô trước khi ngài được hoài thai trong lòng mẹ. Đây là một sứ mệnh cao cả vì sẽ là người dọn 

đường cho Đấng Cứu Thế và chuẩn bị tâm hồn mọi người để họ đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chuá. Ngoài sinh 

nhật của Chuá Giêsu, thì chỉ có sinh nhật của Đức Maria và sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả là được mừng 

kính trọng thể trong giáo hội công giáo. Ngày sinh của Đức Maria quan trọng vì Mẹ đã được chọn để cưu mang 

Đấng Cứu Độ, còn ngày sinh của Thánh Gioan Tẩy Giả quan trọng vì ngài là người dọn đường loan báo ơn cứu 

độ đã đến, vì thế ngài được chính Chuá Giêsu tuyên phong là người cao trọng nhất của Cựu Uớc.  

Trong ý định của Thiên Chúa mỗi Kitô hữu cũng là một Gioan Tiền Hô, là một Gioan Tầy Giả trong môi trường 

và thời đại của mình. Vì mỗi Ki-tô hữu được chọn và được gọi làm người dọn đường cho Chúa Cứu Thế, làm 

người rao giảng sự sám hối cho những người chung quanh, bằng chính đời sống của mình. Chúng ta đã chu toàn 

sứ mệnh này chưa? Hay chỉ sống như một người bàng quan, giữ đạo cho có, còn chuyện dọn đường cho Chuá là 

chuyện của người khác hay của các nhà truyền giáo?                                                        Lm Nguyễn Mộng Huỳnh   


