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Thay lời tựa

Tuyển tập « Tình Yêu, Gia Đình và Hội Nhập » là tổng hợp các giáo trình, các tham luận
và tài liệu tham khảo cho chương trình Đại Học Hè khóa V và VI, Tuần Lễ Xã Hội kỳ III
và IV (năm 2001 Nancy, Pháp và năm 2002 Oslo, Na Uy ) do Trung Tâm Văn Hóa
Nguyễn-Trường-Tộ tổ chức.
Gia đình và sinh hoạt Văn hóa là hai yếu tố thiết yếu kết dệt nên nhân cách cá nhân và là
nhịp thở của cuộc sống cộng đồng. Thế nhưng hơn lúc nào hết, các trào lưu tư tưởng tân
kỳ và những đổi thay trong cơ cấu xã hội ngày nay đang đặt ra cho con người, nhất là
người Việt Nam, những thách đố cam go trong việc đạt đến một nếp sống hài hòa dung
hợp gia đình và văn hóa. Khi đề nghị chủ đề VĂN HÓA VÀ THĂNG TIẾN GIA ĐÌNH cho
Đại Học Hè và Tuần Lễ xã Hội năm 2001 và năm 2002, Trung Tâm Văn Hóa NguyễnTrường-Tộ muốn mời gọi những nhà lãnh đạo tinh thần và cộng đồng, các người làm văn
hóa, các bậc phụ huynh và ngay các bạn trẻ thiết tha đóng góp những suy tư và nghiên
cứu của mình để dấy lên một diễn đàn cởi mở và xây dựng.

Chủ biên

Nguyễn Đăng Trúc

Gia đình như một tế bào của xã hội,
nhìn theo quan điểm hệ thống
Thái Công Tụng
Montréal, Canada

1

Tổng quan

Từ 1975 đến nay, người Việt Nam phải bỏ xứ ra đi, hàng hàng lớp lớp. Cuộc thoát hiểm bằng ghe
thuyền đã tạo cho văn học thế giới một từ ngữ mới: boat-people, thuyền nhân. Thuyền nhân Việt Nam
ngày nay có mặt khắp năm châu bốn bể: Âu Châu thì từ Ý đến Anh, từ Na Uy đến Thụy Điển; Á Châu
thì hiện diện ở Phi Luật Tân, Đại Hàn, Nhật Bản; Úc Châu, Mỹ Châu thì đã đành mà ngay Phi Châu
cũng có, Do Thái cũng có.
Nhiều lớp thành công nhưng cũng nhiều lớp ít thành công hơn; nhưng cái quan trọng đề cập ở đây
là gia đình. Gia đình Việt Nam bị một cơn bão lốc thổi vào dữ dội: chồng đi cải tạo, con chết trên
Kampuchia, vượt biên chết, được các nước nhân đạo giúp đỡ thì phải hội nhập với một nền văn hóa xa
lạ, từ ngôn ngữ đến cư xử . Sau vài chục năm định cư, người Việt cũng gặp phải các vấn nạn xã hội
như trong xã hội Tây phương đủ mọi cám dỗ, khác nhau về phong tục, đủ mọi thử thách về ngôn ngữ,
về học hành, về công việc. Các vấn nạn liên hệ đến gia đình như li dị, li thân, sống chung hòa bình
không hôn thú, gia đình tái cấu trúc, đó là chưa nói đến con cái lớn lên không nói được tiếng Việt, bạo
hành, băng đảng, rồi đến chuyện bảo trợ cha mẹ qua nhưng cha mẹ không thích nghi đòi về lại Việt
Nam.Thật vậy, đó là truyện dài " ngàn lẽ một đêm ", kể không hết vì trong các báo xuất bản hàng
tháng, hàng tuần luôn luôn có các mục " gỡ rối tơ lòng ", " nhỏ to, to nhỏ " khi nào cũng có thư hỏi và
lời giải đáp đề cập đến các vấn nạn về tình yêu, về gia đình v.v..
Đại học hè năm nay đề nghị chủ đề: Tình yêu, gia đình và hội nhập rất hợp thời. Đây là một chủ
đề nóng bỏng của thời đại, liên quan đến nhiều nhân tố khác nhau: xã hội, kinh tế, tâm linh, giáo dục,
định chế, các nhân tố này có tương quan nhiều chiều vì chúng đan xen, lồng ghép và ảnh hưởng quan
hệ với nhau rất phức tạp.
Muốn phân tích vấn đề cho kỹ, ta cần sử dụng quan điểm hệ thống, nhìn gia đình như một hệ
thống chịu tác động cả bên trong lẫn bên ngoài. Và ta phải phát hiện được các mối tác động bản chất
quyết định sự phát triển của hệ thống thì mới điều khiển được sự hoạt động của nó .

2. Quan điểm hệ thống là gì ?

Ta vẫn thường nghe và sử dụng hầu như quen thuộc các danh từ như hệ thống tuần hoàn, hệ thống tiêu
hóa, hệ thống thần kinh (thần kinh hệ), hệ thống học đường, hệ thống y tế, hệ thống giáo dục, hệ thống
thái dương (thái dương hệ ).
Trong khoa học nhân văn như tâm lý học, ngôn ngữ học, phân tâm học, càng ngày các học giả càng sử
dụng các quan niệm về hệ thống như tính toàn bộ (globalité), sự tương tác (interaction), cấp độ
(niveau) . Vài ví dụ :
Hệ thống xã hội bao gồm: dân số, phong tục tập quán, chuẩn mực đạo đức, thể chế và cơ cấu
xã hội ; các yếu tố này ảnh hưởng lẫn nhau
Hệ thống kinh tế bao gồm: công việc làm ăn, sự thất nghiệp, tiền tệ, lạm phát, giàu nghèo và
các yếu tố này cũng có ảnh hưởng lẫn nhau..
Các hệ trên tương tác với nhau, trao đổi năng lượng (energy), vật chất (matter) và thông tin
(information).
Vậy hệ thống là gì ? Hệ thống là một tập hợp những mối tương tác giữa các bộ phận theo thời gian. Hệ
thống gồm nhiều yếu tố, nhưng nhiều yếu tố không phải là hệ thống khi chúng chỉ là một tập hợp hỗn
loạn, mất trật tự. Hệ thống có 4 điểm cơ bản sau đây:
- sự tương tác. Có nghĩa là sự tương quan giữa hai yếu tố không phải chỉ theo đường một chiều, do A
tác động trên B mà nó có thể do B tác động trên A nữa . Các tương quan giữa các hiện tượng là những
tương tác có ảnh hưởng qua lại. Sự tương tác có thể đa dạng và tế nhị giữa hai cá nhân như : thầy-trò,
vợ chồng, ông-cháu. Trong các khoa học truyền thông, sự tương tác ấy có thể là một ánh mắt, một nụ
cười, một lời nói, một gợi ý v.v . Một dạng đặc biệt của tương tác là thông tin phản hồi (feedback)
- tính toàn bộ. Bản thân hệ thống không phải là con số cộng của các bộ phận mà các bộ phận cùng
hoạt động, tương tác với nhau để sinh ra một cái toàn thể (holisme) mà cái toàn thể là cái gì lớn hơn số
cộng của các bộ phận. Người Tây Phương nói là « The whole is more than the sum of its parts » .
Khái niệm toàn bộ dẫn ta đến nguyên tắc cấp bậc (hierarchy) giữa các hệ thống. Các vấn đề gặp phải
không phải là một sự cộng lại các sự cố mà là một toàn thể có đặc tính riêng.
- sự tổ chức. Tổ chức là một sự sắp xếp các tương quan, các quan hệ giữa các thành phần để tạo ra
một hình thức mới có những đặc tính riêng mà các thành phần tự nó không có. Tổ chức còn là một tiến
trình theo đó vật chất, năng lượng và thông tin chúng kết hợp lại nhau để có một chức năng. Tổ chức
cũng hàm nghĩa có sự điều tiết (regulation).
-sự phức tạp (complexity). Một hệ thống bao giờ cũng phức tạp, do nhiều nguyên nhân nội tại (do
nhiều quan hệ giữa các thành phần) cũng như ngoại tại (vì có may rủi, ngẫu nhiên, duyên may ..)
Giữa hệ thống này với hệ thống kia và ngay giữa các yếu tố trong cùng một hệ thống, có
những dòng chảy : dòng chảy năng lượng, dòng chảy thông tin, dòng chảy tiền tệ, dòng chảy vật chất.
Các dòng chảy này chạy qua các kho dự trữ của hệ thống và chịu các chuyển hóa để tạo ra các sản
phẩm và các phế phẩm .
Các tương quan giữa hệ thống với môi trường xung quanh là các đầu vào (input) và đầu ra
(output).
Sử dụng tư duy hệ thống giúp ta hiểu là mọi việc có tương quan nhiều chiều, phi tuyến tính, do tác
động nhiều yếu tố xã hội, văn hóa, kinh tế, nhân văn.. vậy cần có cái nhìn toàn bộ chứ không phải cục
bộ; ta cần phân tích toàn hệ thống thì mới tìm được giải pháp hữu hiệu.

3

Ứng dụng quan điểm hệ thống vào gia đình

3-1 Gia đình ngày xưa bị chi phối bởi những điều kiện khác xa ngày nay vì
-có một hệ thống giá trị khác (hệ thống Nho giáo giáo điều một chiều, trọng nam khinh nữ,
tam tòng tứ đức, tam cương, ngũ thường v.v. ). Cũng không phải ngẫu nhiên mà Hội nghị Phụ Nữ Thế
Giới của Liên Hiệp Quốc đã họp ngay tại Bắc Kinh cách đây vài năm, mục đích để thay đổi nhận thức
và đánh dấu vai trò ngang hàng của phụ nữ trong một xã hội vốn coi trọng nam giới của xã hội Trung
Hoa

- hệ thống kinh tế khác (hệ thống nông nghiệp, phần lớn ở nông thôn). Vì vậy, gia đình phải
đông con để có người lo việc đồng áng.
- hệ thống y tế khác (thấp kém, tin vào bùa phép, ma quỷ ..). Vì vậy, tỷ lệ chết sơ sinh nhiều,
tuổi thọ thấp. Cái này kéo theo cái kia, do đó muốn tái lập cân bằng, phải lập gia đình sớm, sinh ra tục
tảo hôn.
Xưa kia, tình cảm đôi lứa bị đặt xuống hàng thứ ba, sau hai chữ hiếu, trung:
Câu thơ ba chữ rành rành
Chữ trung, chữ hiếu, chữ tình là ba
Chữ trung thì để phần cha
Chữ hiếu phần mẹ, đôi ta chữ tình
- Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy: " con gái mười hai bến nước, trong nhờ, đục chịu " và gả con
căn cứ vào giai cấp, địa vị, quan hệ thâm tình, môn đăng hộ đối, toan tính tiền bạc:
Mẹ em tham thúng xôi rền
Tham con lợn béo, tham tiền Cảnh Hưng
Em đã bảo mẹ rằng đừng
Mẹ hấm, mẹ hứ, mẹ bưng ngay vào
Bây giờ kẻ thấp người cao
Như dôi đủa lệch, so sao cho bằng.
Đũa lệch có nghĩa là chênh lệch quá nhiều về tuổi tác,
-có thể chồng già như:
Vô duyên lấy phải chồng già
Ra đường người hỏi rằng cha hay chồng
Nói ra đau đớn trong lòng
Cái nợ truyền kiếp, phải chồng em đâu
-có thể chồng trẻ như:
Mang danh thân gái có chồng
Chín đêm trực tiết, nằm không cả mười
Nói ra sợ chị em cười
Má hồng bỏ quá thiệt đời xuân xanh
Hoặc chênh lệch về chân giá trị của mỗi bên như các câu ca dao sau:
-Tiếc thay hạt gạo tám xoan
Thổi nồi đồng điếu lại chan nước cà
-Cổ tay em trắng như ngà
Răng đen rưng rức, chồng xa kém người
Khốn nạn thay, thân nhạn ở với ruồi
Tiên ở với cú, người cười với ma
Con công ở lẫn con gà
Rồng kia rắn nọ coi đà sao nên ?
3.2

Gia đình ngày nay bị chi phối bởi nhiều hệ thống khác xưa

- hệ thống giá trị khác: ngày nay, phụ nữ chiếm những địa vị trước kia dành cho nam giới,
nam nữ bình quyền nên người phụ nữ cũng có thể làm Tổng Thống, Thủ Tướng như nam giới (Phi luật
Tân, Anh, Tích Lan, Hồi quốc, Ấn độ là các chứng cớ gần đây). Xã hội ở hải ngoại đã có các qui chế
hưu bổng, dưỡng lão nên trai hay gái cũng không quan trọng như xưa.
Trai mà chi, gái mà chi
Con nào có nghĩa, có nghì là hơn
Trai hay gái không quan trọng bằng chất lượng: chỉ cần đứa con nào biết cách ăn ở đối xử với cha mẹ,
làm tròn hiếu thảo với cha mẹ là hơn hết .
Thực vậy, nếu chỉ thích đẻ con trai thì tình trạng nam thiếu, gái thừa sẽ lại là một vấn nạn về nhân
khẩu học. Nhiều xứ, đặc biệt là Trung Quốc, tình trạng không cân đối này diễn ra ở mức độ đáng ngại

và cán cân nghiêng về phái nam: tỷ lệ bé trai/gái dưới 5 tuổi ở Trung Quốc là 118/100 và tình trạng
này tương tự ở Đài Loan. Phụ nữ càng ít thì tỉ lệ sinh sản càng thấp. Chính vì vậy, có tình trạng buôn
gái sang Trung Quốc, gả chồng Đài Loan. Đã có tiên đoán là vào năm 2020, số " thặng dư " thanh niên
Trung Quốc ở độ tuổi 20 sẽ vượt quá toàn bộ số phụ nữ Đài Loan !
- hệ thống kinh tế khác: thương mãi được xem trọng, sự đô thị hóa và toàn cầu hóa khiến lưu
thông hàng hóa và dịch vụ nhiều hơn trước, không phải giới hạn chỉ trong nông nghiệp với tầm nhìn
giới hạn ở lũy tre xanh, cái cổng làng
- hệ thống y tế phát triển mạnh với khoa học và dụng cụ tân tiến, trẻ em sơ sinh chết rất ít. Tại
các xứ tiền tiến, tỷ lệ em bé sơ sinh chết chỉ là 9 trên 1000 em và ngay cả tại những xứ kém mở mang
như Mexique trước kia năm 1960, tỷ lệ chết trẻ em sơ sinh là 87 em trên 1000 nhưng ngày nay chỉ 26
em (chỉ có vài xứ chậm tiến mới có tỷ lệ trẻ sơ sinh chết còn cao như Haiti (105 tức một bé trên 10),
Bolivie (88), Perou (65), Nicaragua (58).Trai cũng như gái chủ động được sự sinh đẻ vì có phương
tiện.
- hệ thống xã hội cũng đổi thay: ở thành thị thì các giây liên kết xã hội không còn chặt chẽ như
ở nông thôn; trinh tiết thì thông thoáng hơn, bớt khắt khe hơn. Giới tính không còn đặt ra vì con gái đi
học đông và còn giỏi hơn con trai; vì trình độ giáo dục của phụ nữ ngày càng cao nên phụ nữ chủ động
được sự sinh đẻ và dễ tự túc về kinh tế, không bị lệ thuộc vào ông chồng như xưa . Xã hội ngày nay có
quan điểm tự do và cá nhân chủ nghĩa hơn.
- hệ thống truyền thông chuyển tải cực nhiều, loan truyền cực nhanh qua các phương tiện hiện
đại như Internet, thâm nhập cực sâu (đến mọi nơi ), tác động cực mạnh có ảnh hưởng hoặc tích cực
xây dựng hoặc tiêu cực đến tâm trạng, ý thức . Ngày nay, nhờ công nghệ Internet, kết nhau qua mạng,
nói chuyện trên phone, không cần môi giới, không cần những bức thơ tình nồng cháy dài, không cần
bông hồng trao tay, chỉ click bông hồng trên máy là người yêu có ngay trên màn máy tính!
Vì toàn bộ các hệ xã hội, hệ kinh tế, hệ giáo dục đều khác xa ngày xưa dưới chế độ phong kiến
nên cũng có ảnh hưởng đến hệ phụ gia đình:
- gia đình ngày nay nhỏ hơn, lập gia đình muộn hơn, ngại sinh con sẽ phổ biến hơn do đó số
con thường 1 đến 2 con mà thôi .. Gia đình càng nhỏ đi, một phần vì đời sống kinh tế, một phần vì chủ
động được sự sinh đẻ nên số con của mỗi phụ nữ lấy chồng cũng quãng 1.8 con, có nghĩa là 1000 phụ
nữ sinh ra 1800 con. Đó là số liệu ở Viet Nam gần đây. Riêng trung bình phụ nữ Đài Loan và Hàn
Quốc hiện chỉ sinh 1.4 con; HongKong 1.25 .Trung Quốc thì chỉ cho phép đẻ một con. Tỷ lệ sinh sản
ở Âu Châu cũng thấp, thấp hơn mức cần có để tạo ra thế hệ thay thế. Ở Bresil, năm 1960, số con cho
mỗi phụ nữ là 6, ngày nay chỉ còn 2 và Mexique cũng vậy, do đó số di dân lậu qua Mỹ cũng giảm đi..
- tuổi thọ cũng tăng lên, ngày nay, tuổi thọ trung bình các nước tiền tiến là 73 tuổi, thay vì 55
tuổi như xưa .
- gia đình ngày nay thì tỷ lệ li dị rất lớn .Tỷ lệ li hôn ngay tại các nước châu Á cũng càng ngày
càng cao: từ vài % cho đến dưới 20% tuy còn xa tỷ lệ 50% của Mỹ, 37% của Pháp nhưng cũng là hồi
chuông cảnh báo về sự phân rã gia đình, tế bào của nền tảng xã hội .
Hiện nay, tại nhiều xứ , có một cặp trên 3, có xứ một cặp trên 2 cuối cùng đi đến ly dị (50%), trong
khi đó, cách đây 30 năm, chỉ một cặp trên 10 mới li dị (10%).
- vì ly dị nên nhiều gia đình ngày nay chỉ có cha hoặc chỉ có mẹ (familles monoparentales); ly
dị thì con cái phần lớn tòa án cho bà mẹ giữ, cha chỉ có thể đến thăm con vào những ngày giờ nhất
định, do đó trẻ mất định hướng.
Con chung, anh để tôi nuôi
Tình chung anh nỡ để xuôi mặc đời
Ở Mỹ, năm 1991, chỉ có 50.8% trẻ em Mỹ dược sống trong gia đình truyền thống bên cạnh cha mẹ đẻ .
Người Mỹ gốc Hispanic thì tỉ lệ đó giảm xuống 38%, gốc châu Phi lại càng đáng ngại: 27%
Mà các trẻ em sống trong các gia đình này thường không ai dạy dỗ, con không cha như nhà không
nóc và dễ hư hỏng, dễ trở thành đối tượng của cần sa, ma túy, bỏ học, phạm pháp. Và hậu quả là xã
hội gánh vác.
- từ 1986 đến 1996, số người Canada sống chung không cưới hỏi (union libre) tăng lên xấp
đôi.
- nhiều " bà mẹ trẻ độc thân " (teenager mothers) nghĩa là các thiếu nữ ở tuổi vị thành niên có
con không biết cha là ai, nói nôm na là đẻ con hoang : các thống kê cho thấy năm 1960, chỉ có 5.3%

trẻ em ở Hoa Kỳ là con hoang. Năm 1990, tỉ lệ là 28%. Nhiều thiếu nữ này có con cái với các bạn trai
khác nhau .
Như vậy, cưới hỏi ít hơn, còn đã kết hôn thì lại ly dị nhiều hơn và sớm hơn thời trước. Hệ luận
là dân số thấp xuống1
Vài thống kê ở Québec (dân số quãng 7 triệu), một tỉnh bang của Canada cho thấy:
.Số li dị (1998): 16 916
.Số cưới hỏi (1998): 23 756
.Cặp sống không cưới hỏi: (1991): 305 920
.Cặp sống không cưới hỏi (1996) :400 270
.Thu nhập trung bình một gia đình có con, ở Canada: 65 000$ (1 Can$= 0.65 US$)
.Thu nhập trung bình một gia đình chỉ có một mẹ/ một cha ở Canada: 22 000$
.Trung bình số con trong mỗi gia đình*: 3,85 (1951) và 1,4 (1981)
Số gia đình một cha hoặc một mẹ*: 85 000 (1951) và 208 435 (1981)
Số con từ các bà mẹ độc thân*: 638 (1951) và 27 530 (1981)

Tóm lại gia đình vừa nhỏ lại, vừa nổ tung (rapetissement-éclatement). Các nhà dân số học
cũng không biết diện mạo tương lai của gia đình trong 50 năm nữa sẽ ra sao. Không có dấu hiệu là tỷ
lệ sinh đẻ sẽ cao hơn trong những thập niên sắp đến . Thực vậy, phụ nữ lập gia đình càng ngày càng
trễ, nên không thể sinh đẻ nữa; nhiều cặp vợ chồng đi làm cả hai và không muốn có con, được gọi
dưới danh từ DINK nghĩa là double income, no kids.
Xã hội hóa già nhanh chóng; chỉ vài chục năm nữa thôi, các thế hệ baby boom (sinh trong khoảng
20 năm sau đệ nhị thế chiến) sẽ già hết; lúc đó trên toàn thế giới sẽ có 20% dân số là trên 65 tuổi. Vì
dân số đông nhất ở Á Châu, nên người ta sẽ chứng kiến lão hóa rõ ràng nhất ở Châu Á. Sẽ có danh từ
papy-boom để chỉ hiện tượng xã hội này. Tháp dân số trước kia thì lớn ở đáy, nhỏ ở trên; trong tương
lai gần vì trẻ con ít, người già nhiều nên tháp dân số sẽ là tháp đảo ngược .

4. Mười nguyên lý của học thuyết hệ thống
Hệ gia đình, vốn là một hệ thống mở vì hệ gia đình có quan hệ với hệ xã hội, hệ kinh tế, hệ văn
hóa (truyền thống, niềm tin..) và các nguyên lý sau của tư duy hệ thống giúp phân tích sâu hơn.

4-1 một hệ thống sống gồm nhiều cá thể để tạo thành khối của hệ thống
Một hệ thống sống gồm những cá thể như tế bào, cơ quan, người, nhóm, tổ chức. Nếu
áp dụng vào gia đình thì gia đình cũng là một hệ thống sống : gia đình hạt nhân gồm cha mẹ,
con cái còn gia đình rộng hơn thì phải kể thêm ông bà nội, ông bà ngoại, dâu, rể, cháu, chắt;
xa hơn nữa phải kể luôn anh chị em ruột. Các cá thể này có các quan hệ qua lại, tác động hỗ
tương lẫn nhau và tác động với nhiều yếu tố khác và cuối cùng tạo thành nếp sinh hoạt gia
đình: xung đột hay hòa nhập, cản trở hay thăng tiến.
Gia đình mang những đặc tính riêng, không thể có ở mỗi cá nhân. Những dặc tính đó phản ánh
cấu trúc của gia đình bao gồm những cá thể trai, gái ở mọi lứa tuổi khác nhau: anh em, chị em hoặc sự
biến động của những cá thể theo năm tháng như lấy vợ, lấy chồng.
4-2 Một hệ thống luôn luôn có những hệ thống phụ và lại nằm trong một hệ thống lớn hơn
Trong một hệ thống có những hệ thống phụ chúng gặp nhau, cắt nhau, xuyên qua nhau, luồn vào
nhau theo đủ mọi chiều hướng, nói khác đi có những tác động hổ tương. Chúng có những quan hệ có
tính cách biện chứng tức là chúng có ảnh hưởng lẫn nhau; cái này ảnh hưởng đến cái kia (một cách
tích cực hoặc tiêu cực); cái này có thể thúc đẩy hoặc kìm hãm cái kia và ngược lại.
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Khi nói đến hệ thống, ta phải hiểu rằng không những nó bao gồm nhiều hệ thống phụ cấu tạo nên
nó, mà các hệ thống phụ này lại nằm trong những hệ thống lớn hơn và các hệ thống này lại nằm trong
các hệ lớn hơn nữa. Môi trường ngoại cảnh gồm nhều lớp tác động lên nhau:
- vi hệ thống (microsystem): Có mối quan hệ giữa những cá thể trong gia đình và với những nơi
hoặc các hoàn cảnh cá nhân có tiếp xúc trực tiếp với những người khác (ví dụ: câu lạc bộ thể thao, sở
làm, hàng xóm ..)
- trung hệ thống (mesosystem): đó là toàn bộ các tương quan của các vi hệ thống, là các nơi cá
nhân có tham gia tích cực . Ví dụ: làm việc vui vẻ ở sở có thể ảnh hưởng đến lối xử thế tại nhà hoặc
yêu người trong sở làm có thể gây gổ với vợ con khi về nhà
- ngoại hệ thống (exosystem): đó là toàn bộ các nơi hay các hoàn cảnh chi phối đến cuộc sống cá
nhân, dù cá nhân không tham dự vào (ví dụ: tình hình công việc làm ăn..)
- vĩ hệ thống (macrosystem): có mối quan hệ giữa gia đình với ngoại cảnh như hệ kinh tế (công
việc), hệ xã hội (phong tục, tín ngưỡng, tập quán), hệ tinh thần (các giá trị, các niềm tin, tâm linh), hệ
tâm lý (nâng đỡ tinh thần, tương trợ) và các hệ này có thể xem như nền một bức tranh (ví dụ: cá nhân
chủ nghĩa, tiêu thụ, tiết kiệm, chuẩn mực xã hội..)
Vài ví dụ để thấy sự tương quan các hệ phụ trên:
Trên truyền hình hàng ngày, ta thấy chiếu phim về bạo hành, cá nhân bỏ nhà ra đi , bạo hành về
gia đình khiến cho trẻ em bị ảnh hưởng.(macrosystem)
Vài hoàn cảnh cha mẹ không chủ động được cũng ảnh hưởng đến chất lượng của quan hệ cha-con
(exosystem). Ví dụ: thất nghiệp, con cái học không được, thu nhập thấp làm cha mẹ bực mình, gây gổ,
đánh con
Làm việc bị chủ rầy la, bị căng thẳng do đau ốm, do tiếng động, do buồn bực gia đình cũng ảnh
hưởng đến các đối xử quá lố với trẻ em (mesosystem)
Gia đình, nhà ở là những nơi có tương quan mạnh giữa cha-con, mẹ-con (microsystem). Môi
trường gia đình ảnh hưởng đến con cái: nếu cha hoặc mẹ hoặc cả hai không để ý gì đến học hành, bạn
bè của con cái, giao du thì chúng đâm ra hư hỏng. Từ sự tương quan các hệ phụ, ta thấy muốn tác
động trên một vấn đề, phải nhìn xa và muốn có hiệu quả, phải để ý đến tương quan giữa nhiều vấn đề
khác nhau và chú ý đến cả cộng đồng, trên mọi mặt và trên nhiều cấp độ.

4-3 Mọi hệ thống sống được xem như là các vật thể trong chuyển động theo cặp đôi
Trong hệ thống gia đình, có những quan hệ vợ-chồng, cha-con, mẹ-con, nàng dâu-mẹ chồng,
anh-em, chị-em; xa xa hơn thì có ông-cháu, bà-cháu v.v. Các quan hệ này có thể là tương trợ (cộng
sinh, hội sinh, hợp tác ..) hay quan hệ đối địch (cạnh tranh, ngoại tình, ghen tuông ..)
4-3.1

Các quan hệ tương trợ

-cộng sinh (symbiosis) là cả hai bên đều có lợi:
.cộng sinh giữa anh chị em: chị giúp em nhưng cũng đồng thời hiểu thêm bài
.cộng sinh giữa ông bà và cháu: ông bà giúp đỡ giữ cháu để bố mẹ đi làm vừa vui tuổi già,
nhưng con cũng đưa cho cha mẹ tiền tiêu như một ủy lạo giữ trẻ ông bà còn có thể giúp các cháu như
nói chuyện, đưa đón cháu đi học về, kềm bài vở, dạy Việt ngữ vào dịp hè
Già thì bế cháu ẳm con
Già đâu lại muốn cau non trái mùa ! ..
Không những ông bà đem lợi ích cho các cháu mà chính ông bà cũng học được ở các cháu . Vì cần
có sự hiểu biết cập nhật hóa của giới trẻ nên qua nói chuyện biết thêm được đời sống trẻ hiện đại, nhờ
vậy ông bà sống trẻ trung hơn, hiểu các thanh thiếu niên hơn và cảm thấy không bị bỏ rơi tụt hậu. Tóm
lại, sự ràng buộc ông bà và cháu là một quan hệ cọng sinh vì cả hai thế hệ đều có lợi.
. cộng sinh giữa vợ chồng:
Cộng sinh giữa vợ chồng như chồng đứng nấu ăn trong bếp, vợ làm bồi bàn trong một quán cơm; như
chồng cày, vợ cấy trong canh tác đồng áng
-hội sinh (commensalism) là quan hệ giữa hai người nhưng chỉ một bên có lợi cần thiết, còn
bên kia không có lợi và cũng không có hại gì.

Thực vậy, người chồng đi làm kiếm tiền, nhưng nếu không có người vợ lo toan, tính toán thì
cuộc sống cũng không chu toàn
-hợp tác: cũng giống như quan hệ cộng sinh, nhưng không nhất thiết phải thường xuyên
chung sống với nhau . Ví dụ: anh em giúp vốn cho nhau để mua nhà, để kinh doanh, thay vì ra ngân
hàng mượn tiền lãi xuất cao.
Anh em giúp nhau khi dời nhà, đau ốm cần anh em nương tựa, lúc hoạn nạn, vui buồn có
nhau. Vô số câu tục ngữ để nói lên anh em, bà con ruột thịt trong gia đình luôn gắn bó với nhau " lá
lành đùm lá rách ", " một giọt máu đào hơn ao nước lão, " mười đời chưa rời cánh tay " v.v Biết bao
nhiêu người sau khi định cư ở nước ngoài, đã tìm cách bảo trợ cho anh chị em còn ở lại bên nhà hoặc
gửi tiền về giúp
4-3.2

Các quan hệ đối địch
-

ức chế cảm nhiễm

Ví dụ quan hệ nàng dâu, mẹ chồng thường gay cấn, nhưng phải che dấu mặt ngoài, để tỏ ra mình là
con dâu hiếu thảo, như ca dao:
Thương chồng phải khóc mụ gia
Chứ tôi với mụ, chỉ là người dưng
Hoặc:
Thật thà như thể lái trâu
Yêu nhau như thể ..nàng dâu mẹ chồng!
Lái trâu là hay tráo trở, không thể tin được, chừng nào mà họ thật thà trong nghề buôn bán thì lúc đó
mẹ chồng mới hòa hợp với nàng dâu
Cảnh người vợ than chồng về cảnh khổ khi làm dâu:
Anh qua làm rễ bên em ăn cơm với cá
Em qua làm dâu bên anh ăn rau má với rạm đồng
- ghen tương
Hồng nào hồng chẳng có gai
Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng

hoặc:
Rằng tôi chút phận đàn bà
Ghen tuông thì cũng người ta thường tình
Nhưng ghen không đâu vào đâu sẽ làm mất hòa khí, vì chồng/vợ có những quan hệ giao tiếp với xã
hội, vì có ngoại cảnh, môi trường chi phối. Chính vì có tác động của môi trường chung quanh, nói
khác đi đó là một hệ thống mở, do đó, phải thích nghi với môi trường mới.
- ngoại tình
Ngoại tình trong tư tưởng của người vợ cũng đã khiến người chồng hững hỡ:
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
Người ấy cho nên vẫn hững hờ
Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạnh lẽo của chồng tôi
Và từng thu chết, từng thu chết
Vẫn dấu trong tim bóng một người
(Hai sắc hoa ti-gôn, T.T.Kh.)
Người đàn ông cũng ngoại tình, cũng «bay bướm », dù đã có vợ, nhưng vẫn " còn ước cau
non trái mùa ":
Đàn ông năm bảy lá gan
Lá ở cùng vợ, lá toan cùng người

Và ngoại tình là nguyên nhân đổ vỡ
Có oản anh phụ tình xôi,
Có cam phụ quít, có người phụ ta
Có mực anh phụ tình son
Có kẻ đẹp giòn, anh phụ nhân duyên
Có bạc anh phụ tình tiền
Có nhân ngãi mới, anh quên em rồi
Cũng có trường hợp, một người con gái dù đã đi lấy chồng mà còn nhận quà tặng của người
tình đầu tiên mà không thông báo cho chồng mình biết, dấu diếm, như vậy cũng có thể gây hiểu lầm,
đi đến đổ vỡ . Chẳng thà dứt khoát như người con gái trong ca dao:
Vẽ gì một mớ trầu cay
Sao anh không hỏi những ngày còn không?
Bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng, như cá cắn câu!
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ ?
Chim vào lồng biết thuở nào ra ?
- cờ bạc
Đây cũng là một yếu tố khiến gia đình tan vỡ. Hãy nghe lời một người vợ than vãn:

Chồng em nó chẳng ra gì
Tổ tôm xóc đĩa nó thì chơi hoang
Nói ra xấu thiếp hổ chàng
Nó giận nó phá tan hoang cửa nhà
Gần casino, có thể bị quyến rũ. Nói về casino, hiện nay cũng vì cái casino mà nhiều gia đình
tan nát, mất cửa mất nhà. Một tờ báo ở Montréal, nơi tác giả ở, chạy tít lớn trên trang đầu: Le casino
fait des ravages dans la communauté asiatique ; tỷ lệ người Việt không nhiều nhưng đỏ đen với casino
thì rất đông:
Đêm nằm nghĩ lại mà coi
Lấy chồng đánh bạc như voi phá nhà
Chính vì không thể chuyển dộng theo cặp đôi nghĩa là chỉ chú ý đến mình mà không chú ý đến
người khác do cá nhân chủ nghĩa chi phối, tính toán nhiều quá, nên nhiều thanh niên thanh nữ sống
độc thân càng ngày càng nhiều.
Xưa kia thì một (chồng) với một (vợ) là một; ngày nay, một với một là ba (tôi, anh, chúng ta).
Tại Mỹ, có đến 43 triệu phụ nữ sống độc thân. Ở Québec, 40% phụ nữ độc thân, nhiều xấp đôi cách
đây 40 năm.
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. Các hệ thống sống nhận năng lượng vào từ ngoài khác với hệ thống kín.
Nếu ứng dụng vào gia đình, thì:
-năng lượng ở đây có nghĩa là sự tìm hiểu đối tượng trước hôn nhân, chứ không yêu cuồng sống
vội như trong bài hát:
« tình cho không biếu không, tình là tình khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có như không .. »
Những câu lạc bộ, những giới thiệu, những gặp gỡ, những trao đổi trong Internet giúp các bạn
trẻ có dịp gặp gỡ nhau trên thực tế ngoài đời hay trên thực tế ảo (virtual reality) để trao đổi quan điểm
về tình yêu, về gia đình, về ứng xử lứa đôi, thay vì khi cưới xong rồi, người chồng và vợ khác biệt
nhau, tị nạnh nhau về giữ con, rửa chén, làm giường, săn sóc hoặc chồng lo T.V., vợ đánh casino. Nếu
qua tìm hiểu đối tượng mà thấy không có mẫu số chung để thành bạn đời thì cũng có thêm được một
người. Quan hệ tình dục trước hôn nhân có thể dẫn đến đổ vỡ. Quan hệ tình yêu Thúy Kiều đối với
Kim Trọng rất nồng thắm, " xem trong âu yếm có chiều lả lơi ", nhưng Thúy Kiều làm chủ được và đã
khuyên Kim Trọng:
Trong khi chắp cánh liền cành
Mà lòng rẻ rúng đã dành một bên

-năng lượng ở đầu vào của hệ thống cũng có thể là niềm tin, tin vào chính mình, tin vào gia
đình vì mất đi niềm tin là mất tất cả. " Những con mắt buồn phiền xin cấy lại niềm tin " vì mất đi niềm
tin có thể dẫn đến sự tự hủy hoại đời sống và đây cũng là một hiện tượng xã hội khá phổ biến, do đó
cha mẹ phải nói chuyện với con cái trong tình thương mặn nồng:
Có con thì phải dậy con
Dạy con nên khéo, nên khôn mọi đàng
Lãy lời hơn thiệt bảo ban
Tìm câu êm ái, dịu dàng nhủ khuyên
Dạy con nên thảo nên hiền
Dạy cho em dưới anh trên thuận hòa
- năng lượng ở đầu vào của hệ thống cũng có thể là những lời ru con của mẹ in sâu vào tiềm
thức đứa bé:
Con ơi mẹ bảo con này
Học buôn học bán cho tầy người ta
Con đừng học thói chua ngoa
Họ hàng ghét bỏ người ta chê cười
Dù no dù đói cho tươi
Khoan ăn bớt ngủ liệu bài lo toan
Đời sống tinh thần của đứa bé được nuôi nấng từ những lời ru con, ru mây vào hồn, từ những
âm thanh mộc mạc, đơn sơ, không màu mè, dạy con từ thuở còn thơ nhưng thấm dần với tiếng thời
gian
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Mỗi hệ thống phụ được xác định bởi khả năng tiếp nhận đầu vào về vật chất, năng lượng,
thông tin, dự trữ, chuyển hóa và đầu ra

Trong sinh thái học, gồm các hệ thống phụ như thực vật, động vật, đất đai, nước.., các hệ phụ
này có tác động qua lại với nhau: chúng nhận năng lượng, dự trữ năng lượng và chuyển hóa các năng
lượng thành sản phẩm. Gia đình cũng vậy: nhận năng lượng như lời khuyên, giáo dục, cha mẹ nuôi
con, tình yêu, công cha, nghĩa mẹ để nuôi con đến khi khôn lớn, học hành, thành tài, dựng vợ gả
chồng. Các lời khuyên răn, dạy dỗ giúp các em bé nhiều dự trữ văn hóa . Dự trữ có nghĩa là khả năng
chịu đựng sự thay đổi, khả năng thích nghi và linh động, uyển chuyển, mềm dẻo . Dự trữ cũng là có
khả năng đối phó linh hoạt với những biến cố ngẫu nhiên ngoài dự kiến .Nếu căn bản văn hóa càng
sâu, càng rộng như dạy con cháu biết nói, viết, đọc Việt ngữ thì ít mất gốc hơn. Với vốn tiếng Việt, dù
lưu lạc bốn phương, họ vẫn giữ được bản sắc Việt tính, bản sắc giống nòi, dù họ có biến thái theo môi
trường xứ họ đang sống.
Sự thích nghi và tính đàn hồi, mềm dẻo làm cho hệ vững vàng hơn: cây sậy tuy yếu mà vẫn
đứng vững trước gió. Cũng như trong thiên nhiên, nhiều hệ sinh thái rất yếu ớt, mảnh khảnh, không
thích nghi vì không có sức đàn hồi nên khi điều kiện sinh thái thay đổi thì bị hỏng, mất đi, còn các hệ
sinh thái thích nghi có thể trì kéo lại được.
4-6. Cấu trúc của một hệ thống tùy thuộc vào các hệ thống phụ và vào các hệ thống lớn chi phối
cũng như vào các mối liên hệ qua đó sự khởi động được thực hiện. Các hệ thống phụ được khởi
động để phản ứng lại với các thay đổi của các hệ phụ khác.
Cấu trúc một hệ thống là toàn bộ các quan hệ của những hệ thống phụ . Các quan hệ này là
xuyên qua các kênh giữa các hệ phụ trong đó đầu vào (input) là vật chất, năng lượng, thông tin và đầu
ra (output) là các sản phẩm. Ví dụ khi cơ thể ( hệ thống) bị bệnh xâm vào thì miễn nhiễm (hệ phụ) sẽ
được kích năng để chống lại bệnh tật.
Thực vậy, gia đình chịu ảnh hưởng của nhiều hệ thống lớn hơn như:
- hệ thống chính trị .Chính vì hệ thống chính trị cọng sản mà người Việt Nam mới hàng hàng
lớp lớp bỏ xứ ra đi tìm tự do. Các chiến tranh, các xung đột địa phương hay thế giới đã khiến lớp trai
tráng hi sinh nhiều, để lại quả phụ:
Lấy chồng đời chiến chinh
Mấy người đi trở lại

Lỡ khi mình không về
Thì thương người vợ chờ
Bé bỏng chiều quê,
để lại bao em bé mồ côi hoặc các phụ nữ phải sống độc thân vì thiếu đàn ông. Hệ thống chính trị qui
định bắt buộc như Trung Quốc chỉ cho gia đình một con mà thôi
- hệ thống kinh tế dĩ nhiên ảnh hưởng đến gia đình nhiều nhất vì nếu không công ăn việc
làm, nếu bị thất nghiệp thì hạnh phúc gia đình cũng bị chi phối. Thực tế là trong hệ gia đình, khi tài
nguyên - tiền bạc- tăng hay giảm, sẽ có nhiều hậu quả.
- hệ thống xã hội nhân văn:
Gia đình ngày nay, vì cả cha lẫn mẹ đều đi làm, đi sớm, về trễ nên không còn thì giờ để ý đến
con, con đâm ra hư hỏng. Gặp thêm bạn xấu ở học đường lôi cuốn đâm ra chích chóe, hút sách, rượu
chè ; xem các chương trình khiêu dâm hay bạo hành trên truyền hình lôi cuốn các em trong các hành
vi tiêu cực và đó là trái bom nổ chậm của thiếu niên.
Nhiều bà mẹ lo cho con đã phải dời chổ ở nhiều lần, tránh các khu phố có ngoại cảnh xã hội tiêu cực
như gái bán hoa ngoài đường, thanh niên chích chóe.
Mất hứng thú trong học tập cũng là do xáo trộn môi trường gia đình như cha mẹ bất hòa, hoàn
cảnh thất nghiệp và đó là môi trường tạo điều kiện (enabling environment) cho bạo hành gia đình.
- hệ thống văn hóa bao gồm mọi yếu tố tinh thần, tâm lý, tâm linh, các giá trị. Hệ thống
văn hóa được truyền thông qua các báo chí, các đài truyền thanh, truyền hình.
Cả bốn hệ thống phụ này đều tương quan với nhau, lồng ghép lên nhau . Do đó trong sự
nghiên cứu mọi hiện tượng nhân văn và xã hội, ta phải chú ý đồng bộ đến các hệ đó để phân tích vấn
đề.

Kinh tế

Xã hội

Gia
đình

chính
trị

văn
hóa

Hệ gia đình luôn luôn chịu sức ép bên ngoài cũng như bên trong hệ thống:
- sức ép bên ngoài ở đây trong trường hợp gia đình Việt, bị nhiều yếu tố như chồng cải tạo, vợ
ở nhà nuôi con; khi chồng may mắn còn sống không chết trong tù cải tạo trở về gia đình thì mối tình
cũng khác năm xưa.
- sức ép bên trong như con cái qua xứ lạ, học hành phải gấp rút để đuổi kịp chúng bạn, sống
trong môi trường khác, nói tiếng khác.
Nếu hệ thay đổi quá nhanh theo sự thay dổi của ngoại cảnh thì hệ không ổn định được. Hệ
phải tự điều chỉnh để giữ được thế ổn định, chỉ khi nào tác động vượt quá giới hạn của tính đàn hồi thì
hệ mới thay đổi. Nhiều khi chỉ những việc đâu đâu mà hệ thống mất ổn định:
Rõ ràng sự nhỏ cỏn con
Bằng lông mà nảy ra cồn Thái Sơn

Xin đừng ra dạ Bắc, Nam
Đừng chê lươn ngắn mà tham trạch dài
Hệ thống mất ổn định và có thể đến diễn thế phân hủy với li hôn li dị; sau đó sẽ ảnh hưởng
đến các hệ phụ khác. Ví dụ.: con cái không ai chăm sóc sẽ dễ trở nên bạo hành và chính phủ phải cho
chúng vào các trung tâm thiếu nhi phạm pháp, gây thêm gánh nặng cho toàn xã hội . Riêng về các
nguyên nhân li hôn li dị, các nhà nghiên cứu về gia đình cho rằng không phải mức độ cũng như mật độ
các vụ cải vã đã làm hủy hoại hôn nhân mà do tiến trình bốn giai đoạn: chỉ trích, khinh thường, chối
bỏ và xa lánh. Đó là bốn giai đoạn then chốt mà nhà tâm lý học Mĩ John Gottman sau 20 năm nghiên
cứu trên 2000 cặp vợ chồng luôn trong tình trạng xung đột. Theo ông, không phải vì tiền bạc, thiếu
thỏa mãn tình dục hoặc không hợp tính khí sẽ gây ra việc chia tay. .Nguyên nhân " anh đi đường anh,
tôi đi đường tôi " là do một diễn thế tiềm tàng, từ lời chỉ trích nho nhỏ, nghĩa là không tôn trọng nhau (
oảnh ăn bận lôi thôi ", " anh chả để ý đến vợ con ", " chỉ lo ba cuốn sách ", " bạn bè anh sao sao ấy ",
" anh cứ bừa bải ", " anh cứ hút thuốc lá hôi cả nhà "..) sẽ đưa đến cảm giác khó chịu và từ đó biến
thành sự khinh thường.
Chị em ơi, người ta trông thấy mặt chồng thì mừng,
Sao tôi trông thấy mặt chồng thì lại như gừng, như vôi!
Khi người bị chỉ trích chối bỏ tất cả những lời kết tội, từ chối tranh luận và đi đến chỗ rút lui
vào yên lặng thì hai vợ chồng sẽ xa lánh nhau một cách nguy hiểm. Do đó sự truyền thông
(communication) trở thành quan trọng để dung hòa quan điểm. Sự trò chuyện có tác dụng hai chiều,
trò chuyện để đả thông tư tưởng, và trò chuyện trong ái ngữ, vì « một lời là một vận vào khó nghe »
(Kiều). Việc tôn trọng nhau giúp vợ chồng nhận biết sự khác biệt về quan điểm của nhau và việc mong
muốn cả hai người có cùng một quan điểm trên mọi vấn đề là không thiết thực.
4-6 Một hệ thống có thể sử dụng năng lượng ở đầu vào để thay đổi các quan hệ giữa các hệ thống
phụ hoặc để sản xuất một đầu ra
Năng lượng có thể là tiền bạc, thông tin, lời khuyên, tình thương v.v. . Năng lượng ỏ đầu vào có
thể thay đổi các liên kết giữa các hệ thống phụ, đó là giáo dục gia đình, khuyên răn sự chịu đựng, kiên
nhẫn, sự tha thứ, sự bao dung để gia đình có được phát triển bền vững hài hòa không gây gổ, không
bạo hành. Người vợ khuyên nhủ chồng và đàng sau một người chồng thành công luôn luôn có hình
bóng người vợ đứng ở phía sau, tuy âm thầm lặng lẽ .

Năng lượng ở đầu vào có thể là giáo dục, nâng cao nhận thức. Ngày nay, muốn tạo được
sự bình đẳng giữa nam nữ, giữa người này với người kia thì phải tự tin, phải chịu khó học tập,
phải có tinh thần tự lập. Phụ nữ mỗi ngày một vươn lên cao nhờ học vấn, nhờ kinh doanh, nhờ
tham gia sinh hoạt cộng đồng và xã hội và do đó có nhiều năng lực chuyển hóa được các quan
hệ vợ chồng. Thực vậy, giáo dục là một phương cách để xây dựng năng lực (capacity
building). Giáo dục cải thiện được các quan hệ giữa các hệ phụ và rất hiệu năng trong sự sử
dụng năng lượng và thông tin và góp phần vào sự nâng cao vai trò (empowerment) cho phụ
nữ. Giáo dục về sinh lý và tình dục: theo International Planned Parenthood Federation IPPF
có trụ sở chính ở Anh thì vì giới trẻ ngày nay thiếu các thông tin về sinh lý và tình dục mà
trên toàn cầu, có đến 14 triệu các cô gái tuổi 18 và thấp hơn thụ thai và sinh con, trong số đó
phần lớn là thụ thai ngoài ý muốn.
Riêng tại Việt Nam ngày nay, theo thống kê, hằng năm có khoảng 1,4 triệu ca nạo hút
thai . Khoảng 30% số ca nạo hút thai thuộc về các em gái ở lứa tuổi vị thành niên và 50% số
người nhiễm HIV/AIDS ở các độ tuổi từ 15-24. Khoảng 34% số gái mại dâm nằm trong tuổi
vị thành niên. Giáo dục nhiều cấp: giáo dưỡng thông qua môi trường gia đình từ thuở còn thơ
(ví dụ: cha mẹ dạy con cái, nói chuyện trong giờ cơm trong không khí thoải mái,) thông qua
học đường từ tuổi cắp sách đến trường, thông qua các định chế tôn giáo (lời giảng của chùa
hay trong nhà thờ vào ngày chúa nhật), thông qua các mối quan hệ ứng xử lành mạnh ngoài
xã hội (lớp dạy Việt ngữ, các hội thảo như Đại học hè, giúp về nguồn, các cháu tham gia vào
lớp ca vũ dân tộc vừa giúp vui, vừa trở về văn hóa dân tộc).
4-8 Tăng trưởng tạo ra hình dạng

Khi hệ tăng trưởng, hình dạng thay đổi; hệ thống càng lớn rộng, càng phải thêm năng lượng ở
đầu vào. Gia đình lúc đầu nhỏ, nhưng sinh con đẻ cái, càng lúc mỗi năm càng lớn. Khi lớn rộng, nhà
cửa cũng phải rộng hơn, nhưng chị lớn có thể dắt dìu các em nhỏ thay bố mẹ và cha mẹ càng lúc phải
trông cậy vào người anh cả, chị cả: anh Hai, chị Hai chứ không thể cáng đáng mọi việc .

4-9 Nếu xài năng lượng mà không có năng lượng nhập vào thì hệ sẽ rối loạn
Như trong hệ nông nghiệp nếu sản xuất mà không có năng lượng ở đầu vào như phân bón thì
hệ sẽ không cho thêm hoa màu, đất bị kiệt quệ.
Năng lượng nhập vào để có một gia đình hạnh phúc là một tình yêu chân chính (true love) và
một cơ sở kinh tế ổn định. Chồng hay vợ thất nghiệp sẽ đem đến sa sút tài chính, cổ phần bị lỗ, casino
thua bạc, làm ăn lổ lã do đó có nhiều yếu tố chi phối .Các gia đình lợi tức cao có cuộc sống ổn định;
các gia đình nghèo, chạy ăn ba bữa toát mồ hôi thì sống bấp bênh, trẻ em không có thời gian làm bài
hay học bài, dẫn đến thất bại trong học hành, và lúc đó đi móc túi, cướp bóc, gây xáo trộn xã hội
Tình yêu không có sự nghiệp, không có công việc thì chỉ sau một thời gian ngắn, hạnh phúc
sẽ nhanh chóng vụt bay khỏi tầm tay và hệ sẽ bị rối loạn. Cũng như một tình yêu chỉ được gọi là chân
chính khi cả hai bên đều có tinh thần trách nhiệm cao để lo cho hạnh phúc gia đình.
Trong hệ gia đình, tình thương là một năng lượng, lời khuyên răn cũng là một năng lượng.
Ông bà giúp cháu, đưa đón cháu đi học về, giúp bố mẹ các cháu là đóng góp thêm năng lượng cho gia
đình con cái; khi các cháu lớn lên thì ông bà nhẹ gánh hơn.
Xã hội cũng phải tạo ra những cơ cấu mục đích tạo thêm dòng chảy năng lượng như tạo các cơ
sở cho các em thiếu nhi phạm pháp, các trung tâm cao niên, các nhóm yễm trợ an ủi những người bị
ung thư, các điện thoại giúp đỡ tránh tự vẫn. Trung tâm Nguyễn Trường Tộ tổ chức các Đại học hè
hàng năm, các cộng đồng tổ chức các buổi gặp gỡ để con em trở về nguồn, gặp gỡ nhau

4-10 Cãu trúc giới hạn tăng trưởng
Hệ gia đình bị chi phối bởi ngoại cảnh nghĩa là có các vĩ hệ thống chi phối nên hệ này sẽ còn
thay đổi với thời gian. Ngay từ bây giờ, nhiều nhà dân số học đã thấy rõ xã hội hóa già rất nhanh
chóng. Trong các xứ Âu châu thì Ý và Tây Ban Nha có tỷ lệ người già cao nhất, do đó trẻ phải đi làm
lâu hơn để nuôi già, đóng tiền hưu mỗi tháng phải nhiều hơn để có hưu bổng nếu không quỹ hưu sẽ
cạn. Tuổi thọ ngày càng tăng hơn trước, do tiến bộ y tế. Muốn cho hệ thống bền vững, phải có những
cấu trúc mới như tăng di dân, có nhà già, có chuyên ngành giúp người già cả.
Riêng về người Việt ở hải ngoại, để giúp cho thanh thiếu niên về nguồn, các cấu trúc như
truyền thông, giáo dục, truyền bá văn hóa, các trung tâm sinh hoạt văn hóa, thư viện Việt học, các lớp
dạy văn hóa, dạy Việt ngữ cần củng cố và phát triển để cho các cháu có một môi trường thoang thoáng
văn hóa Việt :giữ các truyền thống như Tết, lễ Vu Lan, hội hè; tôn giáo như chất keo ràng buộc mọi
người: đi nhà thờ, đi chùa nghe các vị lãnh đạo tinh thần giảng lời rao, lời kệ, giáo lí giúp bỏ giận giữ,
kềm chế lung lạc; ông bà chuyển giao các truyền thống như chúc Tết, mừng tuổi vào dịp Tết; các lễ
hội, cúng kị giúp tăng gia niềm tin và đoàn kết; vai trò giáo dục của gia đình trong sự giữ bản sắc văn
hóa Việt; gìn giữ gốc nguồn (appartenance); dạy con cháu biết nói, biết đọc và viết tiếng Việt để
chuyện trò, nền tảng của cảm thông và liên đới cũng như tương quan giữa các thế hệ .Văn hóa Đông
phương tôn trọng kỷ luật, kính trên nhường dưới, thờ cha kính mẹ; đặt nặng vào gia đình , xem gia
đình như một điểm tựa tinh thần và vật chất.

5. Các yếu tố ảnh hưởng đến tính bền vững trong gia đình
Gia đình như vậy quả thật là một yếu tố to lớn trong việc hình thành nhân cách của
đứa trẻ. Gia đình, tế bào của xã hội, như vậy rất đúng. Tế bào mà hư thì sinh ra ung thư khó
chữa; gia đình mà hư hỏng thì xã hội cũng hư luôn. Tương tự một vật xúc tác trong một phản
ứng hóa học, gia đình giúp các vật thể trong đó tạo các hỗ tương để phản ứng chóng hơn,
thuận lợi hơn để tạo ra đầu ra tốt hơn và với một hiệu quả trọn vẹn hơn.
Gia đình là một định chế có tầm quan trọng đặc biệt về tinh thần, tâm lí và xã hội. Nhưng hiện
nay, gia đình rạn nứt. Nhiệm vụ của các nhà tâm lý học, xã hội học là xác định được bản chất của mối
quan hệ, đâu là nguyên nhân, đâu là kết quả. Biết được các yếu tố chi phối đến sự bền vững sinh thái
của gia đình (ngoại tình, cờ bạc, bạo hành lời nói hay bạo hành về cử chỉ) và hiểu cái gì tạo ra cân

bằng là chìa khóa hiểu được bản chất của hệ thống. Một khi hệ thống trục trặc, mất cân bằng thì lúc
đó, hệ phải tự điều chỉnh lại, nhưng nếu khả năng tự điều chỉnh vượt quá ngưỡng, hệ sẽ bị phá vỡ.
Muốn hệ cân bằng trong gia đình, đạt đến sự vững bền, các yếu tố sau đây cần chú trọng:
- Chữ Hòa . Hòa theo các nghĩa hòa hoãn, hòa thuận, dung hòa, hòa hợp, hòa thuận v.v..
Đừng bao giờ giận nhau lâu cũng đừng bao giờ ghét nhau. Hãy quên hết sự giận hờn để rồi thương yêu
nhau nhiều hơn. Hãy tin vào cái tốt hơn là cái xấu do đó nếu biết chồng hay vợ có một tật xấu nào đó
thì tìm cách sữa chữa, không nên chê bai, làm nhục vợ hay chồng. Phải dung hòa cách biệt bằng cách
san bằng các dị đồng về mọi phương diện: sinh lý, sở thích, nhu cầu. Ở đời ai cũng có khuyết điểm;
nên nhìn vào ưu điểm của vợ hay chồng; nói khác đi, không nên lý tưởng hóa quá người bạn đời bằng
cách chê bai:
Béo chê béo trục béo tròn
Gầy chê xương sống xương sườn phơi ra
Và cũng đừng quá lý tưởng hóa đối tượng, lý tưởng hóa cuộc sống vợ chồng về mọi mặt tinh thần,
cảm xúc, tình dục, tri thức v.v vì khi đặt mục tiêu phấn đấu quá cao, nhảy không qua mức, bổ xuống sẽ
thất vọng.
- Tính thích nghi: trong sinh vật học, các cá thể phải thích nghi với các biến đổi môi trường,
nếu không sẽ bị chết. Và trong xã hội cũng vậy. Vì các điều kiện xã hội, kinh tế thay đổi do đô thị hóa,
do truyền thông đại chúng nên cá nhân cũng phải thích nghi, phải biến đổi, phải tái phối trí trong các
các điều kiện mới; nếu không thích nghi được, không nhẫn nhục, không muốn trách nhiệm chung
sống trọn đời với người hôn phối thì hệ thống sẽ bị phân hủy..Mềm mỏng và dễ chịu tức là dễ thích
nghi với thay đổi: cây sậy nhờ mềm mỏng nên không bị gió lốc cuốn đi.
Người vợ ngày nay đi làm để tự túc về tài chính, để phụ thêm kinh tế gia đình; nhiều người
thích hoạt động xã hội do đó hay giao tế nhưng chồng lại không thích nghi vói môi trường mới và hay
ghen nên có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ vợ chồng. Bảo lãnh gia đình qua sẽ thêm hạnh
phúc, nhưng nếu các cụ không thích nghi mà vẫn giữ các giá trị cũ như đòi ăn trầu, hút thuốc Cẩm lệ
thì dĩ nhiên khó thỏa mãn. Qua sống các nước Tây phương, không còn cảnh mẹ chồng nàng dâu nữa,
không còn cảnh chồng chúa, vợ tôi như xưa ở Việt Nam.
- Chữ Nhẫn
Nhẫn như trong các từ nhẫn nại, nhẫn nhục, kiên nhẫn.
Trong gia đình đông người bá nhân bá tính, sự thích nghi đòi hỏi sự nhân nhượng. Chữ nhẫn rất cần.
Tinh tấn và nhẫn nhục là hai từ trong Phật giáo. Một sự nhịn là chín sự lành. Vợ chồng cần tin tưởng,
nhường nhịn lẫn nhau.
Mặc dầu:
Thế gian được vợ mất chồng,
Nào phải như rồng mà được cả đôi
Nhưng khi có bất đồng, nhẫn nhục là điều cần:
Chồng giận thì vợ bớt lời
Cơm sôi nhỏ lửa một đời không khê
Khi bất hòa thường không kiểm soát được lời nói, cử chỉ, cảm xúc và gây bạo động trong gia đình.
Điều này được các nhà tâm lý học gọi là thiếu thông minh cảm xúc (loss of emotional intelligence)
hay là Emotional Quotient (EQ) . Nói khác đi, phải học giá trị của sự tự chủ: thắng vạn quân không
bằng tự thắng lòng mình.
- Sự chân thành và quan tâm
Việt Nam có danh từ tình nghĩa vợ chồng. Ngoài tình lại còn có nghĩa:
Rủ nhau xuống biển mò cua
Đem về nấu với mơ chua trên rừng
Ai ơi chua ngọt đã từng
Non xanh nước biếc ta đừng quên nhau

Ta đừng quên nhau, có nghĩa là phải biết cùng nhau chia sẻ tương lai, chia sẻ các dự tính để xây dựng
tương lai, bàn luận, xây dựng như nhà văn hào Pháp Antoine de St Exupéry viết: Tình yêu không phải
là nhìn nhau, mà cùng nhìn về một hướng
- Nên có một không gian riêng
Trong gia đình ở chung với nhau, bố mẹ chồng, em dâu, anh rể v.v thế nào cũng có chuyện lục đục; do
đó, nếu có sự nghiệp thì nên ở riêng, không nên ở chung. Nhà ai nấy ở, việc ai nấy lo. Biết bao nhiêu
trục trặc khi sống chung trong một mái nhà sẽ giảm bớt nếu ở riêng .

6- Kết luận
Tựa đề bài tham luận này so sánh gia đình là một tế bào của xã hội. Tế bào con người chỉ có 23 cặp
nhiễm thể và hệ gen (genome) của con người, theo các khám phá gần đây, cũng chỉ có 30 000 gen
nghĩa là không nhiều lắm. Thế mà từ khi con người xuất hiện trên hành tinh này chỉ vài trăm ngàn năm
nay mà thôi mà đã có không biết bao nhiêu là vấn nạn.
Khi chưa có ta hề
Đường đi thênh thênh
Kíp đến khi có ta hề
Chông gai mông mênh..(Vũ Hoàng Chương)
Nhưng cái vấn nạn quan yếu nhất là thiếu tình thương. Chính vì vậy mà chiến tranh xảy ra,
chính vì vậy mà đâm chém, bạo hành xảy ra hàng ngàỵ. Mà muốn tình thương nẩy nở thì môi trường
thuận lợi nhất để gieo hạt giống tình thương chính là gia đình: hạt giống muốn ra hoa, ra trái thì phải
có hệ thống rễ tốt để bám chặt, hút chất bổ mới có lá hoa sum sê. Còn hạt giống bị ném vào các môi
trường xa lạ thì dĩ nhiên con người bị vong thân, phóng thể . Như vậy phải củng cố gia đình với tình
thương, với nụ cười ở trong tim, nhìn cuộc đời với niềm vui trong ánh mắt thì tình thương sẽ rạng rỡ
vì không tình thương thì gia đình rời rạc, kéo theo hệ quả về xã hội. Tình thương là hơi thở tiếp tế
sinh lực và thiếu tình thương cũng như thiếu dưỡng khí.
Nhà nghèo nhưng con cái đầm ấm, trên thuận dưới hòa thì vẫn vui như trong thơ của Tản Đà:
Xa xa con đã tới gần
Các con về đủ quây quần bữa ăn
Cơm dưa muối khó khăn mới có
Của không ngon, nhà khó cũng ngon
Khi vui câu chuyện thêm dòn
Chồng chồng vợ vợ con con một nhà ..
Nhưng xã hội cũng là môi trường để gia đình phát triển; đó là một xúc tác như trong một phản
ứng hóa học. Xúc tác ấy giúp gia đình có cơ nẩy nở trong điều kiện tối ưu; xã hội có điều kiện tâm
linh, tinh thần giúp con người phát triển được con tim, giúp con người củng cố tình thương, sống
không hận thù qua các phạm trù Từ, Bi của Phật giáo, qua Bác Ái của Công giáo, qua lòng Nhân của
Khổng giáo, qua tình yêu thiên nhiên của Lão giáo . Nói cách khác, một môi trường xã hội nhân văn
lành mạnh kết hợp hài hòa với truyền thống đạo đức văn hóa với nhu cầu vật chất tinh thần hiện đại
là những yếu tố thuận lợi để gây dựng một nền văn hóa của tình thương, hiệp nhất trong dị biệt, tha
thứ, bao dung và chấp nhận lẫn nhau.
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Hôn nhân, gia đình
trong Công Giáo
Nguyễn Xuyên
Bruxelles, Bỉ

Hôn nhân đang là một vấn đề lớn đặt ra cho thời đại chúng ta. Rất nhiều người không có cùng
một cái nhìn về định chế này như trước đây nữa. Trong rất nhiều quốc gia đã xuất hiện những hình
thức khác về việc sống chung và có khuynh hướng thích nghi thay đổi cho hợp với thời đại.
Trước hết một hiện trạng hiển nhiên đang xảy ra là khi quyết dịnh lấy nhau, nhiều người trẻ ít
suy nghĩ về tầm quan trọng của việc dấn thân. Hôn nhân không còn là một sự chọn lựa sinh tử, lâu dài
cho cả một đời. Họ không thật sự dấn thân, hoặc chỉ dấn thân ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên, trong
hiện trạng chung này, một số đông những cặp trẻ vẫn còn có ước muốn mãnh liệt được được chung
sống lâu dài với người mình thương. Mẫu hôn nhân cổ truyền vẫn còn giá trị thu hút. Nhưng bên cạnh
đó, cũng có biết bao cặp cảm thấy việc thực hiện lời hứa hôn nhân thật là khó khăn trong thực tế. Vì
thế, nhiều người đã chọn những cách thức khác cho việc sống chung mà không phải đi qua khế ước
hôn nhân.
Tự do cá nhân đang được coi là tiêu chuẩn để đo lường mọi định chế hiện hữu. Bởi đó, người ta
thường nghe nhiều người hôm nay chỉ trích hôn nhân chỉ là một thực tại lỗi thời, vì xâm phạm đến sự
tự do cá nhân. Cũng thế, khi phải chọn đời sống hôn nhân, nhiều người cảm thấy tự do bị hạn chế, bị
bắt buộc phải giữ nhiều điều hơn là nếu đừng lấy nhau; chưa kể là khi ký vào tờ giấy hôn thú, nhiều
người còn bị thiệt thòi hơn về phương diện trợ cấp xã hội hoặc phải tốn thêm tiền thuế má. Trầm trọng
hơn nữa là khi họ thấy chung quanh mình càng lúc càng nhiều những cuộc hôn nhân đổ vỡ sau một
thời gian chung sống, mặc dù cặp nào lúc đầu cũng có ước muốn mãnh liệt được sống chung trọn đời.
Xem ra hôn nhân, theo họ nhận thấy, chỉ là một giấc mơ mong manh.
Nếu trên đây là một đôi khía cạnh nói lên sự mong manh của hôn nhân gia đình khiến nhiều
người quan tâm, thì Giáo Hội Công Giáo lại càng quan tâm hơn nữa, bởi Giáo Hội luôn giữ vững lập
trường về định chế gia đình và luôn cổ võ các tín hữu mình tôn trọng các nền tảng căn bản đã làm cho
Hôn nhân trở thành một Bí Tích, nghĩa là một phương tiện để con người nam nữ, khi sống tình yêu
hôn nhân, cũng giúp nhau đi vào đời sống Thiên Chúa. Những nền tảng căn bản đó là:
1.
2.
3.
4.

Hiệp nhất trong tình yêu
Lòng thủy chung
Bất khả phân ly
Đón nhận và giáo dục con cái

Một cách chung chung, xem ra thì mọi vấn đề đang làm chao đảo hôn nhân gia đình hôm nay
đều đến từ những nền tảng trên đây. Tuy nhiên, trong thực tế, những giá trị nền tảng và mẫu hôn nhân
này vẫn còn là lý tưởng cho nhiều người trẻ, là định chế đang mang lại hạnh phúc cho rất nhiều người.
Họ vẫn ước mơ được yêu nhau, được chung sống trọn đời, được xây đựng một cộng đoàn tình yêu.
Sau 20 năm trong cương vị mục tử, tuy không sống đời hôn nhân, không sinh con đẻ cái, không
làm chồng làm vợ, làm cha làm mẹ, nhưng tôi được may mắn tiếp cận rất gần gũi với hôn nhân gia
đình, được chia xẻ đời sống gia đình của nhiều người, được tháp tùng con cái họ lớn lên, được sinh
hoạt nhiều với những người trẻ thuộc mọi lớp tuổi, được chuẩn bị cho những đôi nam nữ bước vào
cuộc đời bằng hôn nhân, được chia xẻ nỗi đau của những cuộc hôn nhân đổ vỡ, chia xẻ niềm vui của
những gia đình hạnh phúc... Sứ mạng của tôi là giúp họ sống trọn ý nghĩa và giúp họ thành đạt trong
đời sống hôn nhân mà Giáo Hội đã mời gọi họ. Rất ý thức những khó khăn họ gặp, nhưng hôm nay ở
đây, qua những điều sắp trình bày, tôi muốn có cái nhìn lạc quan hơn về hiện trạng, muốn nói lên đôi

nét lý tưởng của hôn nhân gia đình mà Giáo hội cổ võ và vẫn còn được nhiều người chọn lựa để sống.
Xã hội dù nhiều biến hóa, thay đổi, hôn nhân dù gặp khó khăn, nhưng theo tôi, những giá trị nền tảng
của hôn nhân gia đình Công Giáo vẫn còn là rất cần thiết cho xã hội hôm nay.
Hôn nhân là một chọn lựa
Một trong những điểm tích cực mà tôi nhận thấy nơi đa số những người trẻ là khi quyết định
lập gia đình, họ rất ý thực về sự chọn lựa của mình.
Sự chọn lựa đó cần đến sự trưởng thành và ý thức mình là ai, mình muốn gì ? Sự chọn lựa đó bắt họ
phải đối đầu với những quan niệm mới về các giá trị thường được cổ võ trong thế giới ngày nay.
Con người thời đại mới này rất đề cao sự tự lập, mình không cần ai và không cần dịnh chế nào. Nhưng
họ lại thường quên rằng, con người từ muôn thuở vẫn luôn là những sinh linh lệ thuộc lẫn nhau. Ngay
từ khi sinh ra, mỗi người đã lệ thuộc vào cha mẹ, rồi được gia nhập vào hệ thống tương quan giăng
mắc của cả cuộc sống, từ khi nằm trong nôi đền khi được đưa ra mộ huyệt đều phải nhờ đến người
khác. Đương nhiên mỗi người có quyền là mình riêng, nhưng mình trong một khung cảnh xã hội
chung và không thể sống cô lập.
Trong hệ thống tương quan đó, cách này hay cách khác, mỗi người rất cần thiết lập quan hệ tình
yêu bằng những mối dây đặc biệt hơn, tùy theo nhu cầu tình cảm muốn được bù đắp hoặc để san sẻ.
Nhưng thường ai cũng muốn được nâng đỡ bằng tình yêu và muốn yêu thương người khác. Từ đó,
cuộc sống chung sẽ mang đến cho mỗi người biết bao khả năng khác, cho phép giúp nhau vượt qua
những giới hạn và cùng sinh hoa kết trái ích lợi cho nhau. Nhưng cuộc sống chung đó cũng đòi hỏi rất
nhiều độ lượng và thông cảm. Tình cảm thôi chưa đủ, mà còn phải hòa vào đó tất cả sự khôn ngoan, ý
chí, trái tim và ước muốn thực hiện chung. Và ta gọi toàn bộ đó là tình yêu hôn nhân.
Một tình yêu trong nghĩa rộng như thế sẽ giúp cho người Nam và người Nữ cùng dồng hành với
nhau trong cuộc sống, cho đến trọn đời, trọn vẹn và hòa nhịp vào đời sống cộng đoàn xã hội.
Rất nhiều đôi nam nữ và nhiều cặp vợ chồng đà thực hiện sự chọn lựa ý thức đó: chọn một
người và sống chung với người đó, chọn một gia đình và xây dựng gia đình đó, chọn một lời thề và
sống trọn cho lời thề đó.
Hôn nhân xây dựng trên lòng trung thành
Trong những khóa dự bị hôn nhân, gần khi phải trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, gần như tất cả
những đôi nam nữ tham dự đều cho Trung thành là đức tính và là điều kiện cần thiết cho Hôn nhân.
Xã hội ngày hôm nay tùy thuộc vào lòng trung thành vì hầu như tất cả được xây dựng trên đức
tính này: từ những khế ước thương mại, những hiệp định, cho đến những sinh hoạt các cộng đoàn lớn
nhỏ, và ngay cả trong tương quan giữa người với người. Phải có lòng trung thành với người khác và
ngược lại cũng phải có niềm tin tưởng nơi sự trung thành của người khác. Mà vì thế mới xuất hiện hệ
thống tín dụng, ngân hàng, bang giao, giao kèo, tuyên thệ... Căn nhà nhân loại được xây trên lòng
trung thành.
Tình yêu vợ chồng cũng thế. Nếu từ nhừng ngày đầu mới lấy nhau, khi tình yêu còn là đam mê
say đắm, lòng trung thành đã nâng đỡ hai người rất nhiều, thì sau đó, khi tình yêu phai nhạt, lòng trung
thành dễ bị quên lãng, nhường chỗ cho nghi ngờ và bê trễ bổn phận dành cho nhau. Rất nhiều người
không quên nhắc lại cho nhau lời thề hứa trung thành của lễ hôn phối rằng cũng vì nền tảng này mà họ
quyết định tiến tới hôn nhân, rằng chính họ đã bắt đầu một cuộc đời mới có đôi bằng một sự dấn thân
trong tình yêu trọn vẹn cho nhau và mãi mãi, trung thành đồng hành với nhau suốt đời. Trong hành
trình đã chọn lựa, không có chỗ đứng cho sự bỏ cuộc, tháo lui hay trung thành nửa vời.
Thật là cảm động khi nhìn vào những thế hệ cha ông đi trước. Nhiều chục năm sống chung càng
giúp họ gắn bó và trở nên một xương một thịt với nhau. Chúng ta phải cảm phục về chứng từ tình yêu
mà họ đã minh chứng. Ai bảo trong đời sống gia đình họ không có khó khăn đến phải hy sinh rất
nhiều. Họ vẫn luôn trung thành với nhau, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng
như lúc mạnh khỏe trong mọi ngày suốt cuộc đời, cho đến khi xuôi tay nhắm mắt. Giữa những khó
khăn, lòng trung thành vẫn còn là một giá trị rất cao quý cho hôn nhân và được rất nhiều người coi là
một lý tưởng.

Gia đình trong cộng đồng Xã Hội và Giáo Hội
Gia đình, xã hội nhỏ luôn là tấm gương phản chiếu xã hội lớn.
Những kẻ yêu nhau có thể yêu nhau một mình, cô lập với thế giớ chung quanh bởi vì họ cần thế
giới riêng, nhưng thường không kéo dài được bao lâu. Đôi vợ chồng sớm muộn gì cũng phải tìm cho
mình một chỗ đứng trong cộng đoàn xã hội. Nếu người nam và người nữ được tác thành riêng cho
nhau, thì cả hai cùng là thành phần của xã hội trong nghĩa rộng. Họ đang cùng nhau bước vào những
thể chế, những quy củ của một xã hội còn có thêm những người khác. Cũng vì vậy mà hôn nhân họ
giao kết phải được cử hành cách công khai trước sự chứng dám của mọi người. Sự dấn thân của hai
người không bao giờ chỉ dành cho riêng họ và chỉ liên quan đến họ.
Qua đám cưới dân sự, xã hội nhìn nhận hiệu lực của lời thề trung thành khi hai người công bố
cho nhau. Hôn nhân dân sự không chỉ là một hình thức như nhiều người thường lầm tưởng. Trái lại dó
là một lời thề hứa chính thức, công khai và được pháp luật bảo vệ. Những người kitô hữu nhìn nhận
những giá trị hiệu lực đó. Hơn thế nữa, kitô hữu là những kẻ, nhờ đức tin, cùng sống giữa lòng một
thực thể thiêng liêng khác trong Giáo Hội. Với họ, hôn nhân gia đình không chỉ là một nỗ lực hoàn
toàn rất người khi sống lòng trung thành. Họ còn khám phá ra trong sự họ được phối hợp với nhau là
một ân sủng lớn lao mà Thiên Chúa đã ban cho họ và qua đời sống gia đình, họ luôn sống trong tâm
tình tri ân và dành cho Ngài một vị trí đặc biệt. Số lượng lễ hôn phối tuy có giảm, nhưng những cặp
nam nữ đến xin được cử hành bí tích hôn phối, rất ý thức khía cạnh thiêng liêng này.
Quả vậy, khi giữ lòng trung thành của hôn nhân, họ khám phá ra tình yêu trung thành của Thiên
chúa luôn dành cho Dân Ngài. Kinh Thánh dạy cho chúng ta làm sao Thiên chúa đã ký giao ước tình
yêu với dân Ngài, một giao ước mà chính Ngài luôn luôn trung thành tuân giữ vì lợi ích của Dân Ngài.
Người kitô hữu cũng lấy đó làm mẫu mực lý tưởng cho giao ước hôn nhân của mình : Noi gương lòng
trung thành của Thiên Chúa và, với ân sủng của Ngài, họ cũng hiến thân cho nhau trong đời sống gia
đình.
Vì vậy, những người công giáo cử hành nghi thức phụng vụ hôn nhân như một bí tích, nghĩa là
lấy tình yêu hôn nhân như một môi trường để tình yêu Thiên Chúa được thể hiện nơi con người. Nói
cách khác, khi sống tình yêu hôn nhân, họ đang làm cho Thiên Chúa hiện hữu, vì Ngài chính là Tình
Yêu. Trong hôn nhân, họ cố gắng sống âu yếm, bao dung độ lượng, dịu hiền, kiên nhẫn, tha thứ trong
tình yêu Thiên Chúa. Họ cũng cố gắng truyền đạt những đức tính của Thiên Chúa đó cho thế hệ con
cháu và cho thế giới chung quanh. Họ rất ý thức về sự mỏng dòn yêu đuối của mình và cầu xin Thiên
Chúa giúp họ thêm mạnh mẽ. Họ cũng xin những người tham dự khích lệ và giúp đỡ họ. Bí tích hôn
nhân của Giáo Hội đang củng cố hôn nhân dân sự của xã hội
Con cái, nền tảng của giao ước hôn nhân
Tình yêu hôn nhân phải được sinh hoa kết trái. Phần đông những cặp vợ chồng khi lấy nhau đều
mong ước có con và thể hiện thiên chức làm cha làm mẹ. Tình yêu vợ chồng càng lớn mạnh khi có
thêm sự xuất hiện của con cái trong gia đình. Con cái chính là món quà quý báu nhất mà họ dón nhận
từ một tình yêu hoàn toàn vô vị lợi, nhưng không. Với sự hiện diện của con cái, gia đình mới thật sự
mang ý nghĩa trọn vẹn của nó. Chính con cái nhiều khi cứu cha mẹ khỏi những xung khắc tự nhiên.
Con cái giúp cha mẹ bước vào một cuộc dấn thân mới, trưởng thành hơn, tình người hơn.
Từ khi con cái xuất hiện, sợi dây tình yêu vô hình càng được gắn bó, vì cả hai cùng thấy ngay
trước mắt bổn phận chung phải chia xẻ với nhau. Đàng khác, mọi cha mẹ đều đặt nhiều mơ ước của
mình vào nơi con cái, một động lực giúp cho tình yêu của họ thêm vững mạnh. Vì bổn phận dưỡng
dục đã dành, mà vì gương sáng muốn nêu lên, cha mẹ thường vì con cái, suy nghĩ lại về cách sống của
mình, về những gì có thể ảnh hưởng tác hại đến tính tình và tương lai chúng. Như thế nhờ sự hiện diện
của con cái, tình yêu của cha mẹ càng được củng cố và xây dựng.
Nhưng trên hết, hôn nhân gia đình được xây dựng trên tình yêu
Cuộc sống hôn nhân gia đình không chỉ dừng lại với một lời thề hứa trung thành suông, nhưng
lời hứa đó còn phải được thực thi trong đời sống cụ thể thường nhật. Làm sao cho tình yêu dành cho
nhau được sống động? Làm sao sống cách cụ thể sự chọn lựa ? Làm sao sống được tình yêu gắn bó

trước đầy dẫy những cạm bẫy đe dọa ? Làm sao hai người cùng đồng hành với nhau trong cùng một
cuộc mạo hiểm đầy hoa trái hứa hẹn ?
Quả vậy, con đường họ chọn đi chung không hề được vạch sẵn trước, nhưng luôn là một cuộc
phiêu lưu với những khó khăn mới luôn phải khắc phục, những chân trời mới phải luôn được khám
phá. Coi như chưa có gì định sẵn và hoàn tất. Đó cũng là những thách đố lắm khi làm cho hôn nhân đi
vào những ngõ cụt. Còn khi quyết tâm sống thật, hôn nhân sẽ mở ra biết bao chân trời cũng là nguyên
nhân của sự thăng hoa và nhiều niềm vui mới.
Tình yêu hôn nhân luôn là động lực cần thiết cho cuộc mạo hiểm đầy kỳ thú đó. Những yếu tố
ấy rất cần thiết để sống và củng cố tình yêu hôn nhân :
Đối thoại
Con đường dẫn đến một cuộc hôn nhân hạnh phúc và lâu bền thường thường là con đường được
khai thông bằng sự đối thoại hằng ngày. Vợ chồng khi chia xẻ cùng một đời sống, phải thường trao đổi
cho nhau niềm vui nỗi buồn của mình, niềm hy vọng hay sự chán chường, và cả những xung khắc, dị
biệt. Nhờ đối thoại, trao đổi, họ thêm khám phá lẫn nhau, giúp họ vượt qua những nghi ngờ, hiểu lầm
nhau. Trao đổi thường xuyên cũng giúp hàn gắn những đổ vỡ, chữa lành những vết thương, phát sinh
những thông cảm, tăng thêm lòng kính trọng và bao dung. Sự đối thoại càng làm cho hai người xích
lại và gắn bó nhau hơn.
Đời sống ân ái
Tình yêu hôn nhân còn mang sắc thái đặc biệt thể hiện qua đời sống ân ái vợ chồng. Tính dục
diễn tả tương quan thâm sâu giữa người nam và người nữ. Đời sống ân ái giúp cho tình yêu vợ chồng
luôn luôn đổi mới. Sự kết hợp thân thể là ngôn ngữ rất cần để diễn tả tình yêu.
Người kitô hữu không coi tính dục chỉ là xác thịt, là sự thỏa mãn bản năng đến từ nhu cầu thỏa
mãn sinh lý hoặc chỉ trong mục đích sinh sản, nhưng dành cho tính dục một chỗ đứng rất quan trọng
thể hiện tình yêu vợ chồng, có sứ mạng cụ thể hóa tình yêu nơi thể lý, nơi tâm hồn, và nơi hoa quả của
tình yêu là sinh sản con cái. Họ coi việc ân ái như một món quà yêu thương của Thiên Chúa ban cho
con người.
Đức Tin
Rất nhiều cặp vợ chồng đã lấy đức tin làm nền tảng cho tình yêu hôn nhân gia đình, lấy tinh
thần Phúc Âm làm mẫu mực và ánh sáng cho đời sống. Đức tin luôn hướng dẫn họ, giúp họ lấy sự hy
sinh cho nhau làm quý, lấy sự tha thứ và lòng khoan dung làm trọng. Cùng một niềm tin, họ giúp nhau
vượt lên trên những thử thách, tìm lại sự ấm êm sau những va chạm, tìm lại sự thuận hòa và tha thứ để
cùng bắt đầu lại.
Họ cũng cùng nhau kín múc nguồn sinh lực mới bằng cầu nguyện và bằng những giờ đọc kinh
chung trong gia đình. Họ cũng tham dự những sinh hoạt đạo đức mà giáo hội địa phương đề nghị cho
họ. Việc cầu nguyện giúp họ xích lại gần nhau. Lời cầu nguyện giúp họ nhận ra hạnh phúc mà họ đang
có cũng là một hồng ân và cùng nhau tạ ơn Chúa. Chỉ khi trực diện với Chúa, họ sẽ khám phá sự yếu
đuối của mình và những khiếm khuyết với người bạn đời mình. Việc cầu nguyện cũng giúp họ mở
rộng gia đình ra với thế giới chung quanh.

Xã hội
Gia đình là nền tảng của xã hội. Gia đình nhận rất nhiều từ xã hội, nhưng cũng đóng góp rất
nhiều cho xã hội. Tất cả đều bắt nguồn từ gia đình mà ra. Gia đình đã là một xã hội nhỏ và từ môi
trường nhỏ này mà mỗi thành viên tập học để sống trong xã hội. Gia đình là trường dạy cho người ta
biết tự kiềm chế mình, biết khắc phục những xung khắc, biết cởi mở, tương thân tương ái và phục vụ
lẫn nhau. Khi một xã hội thiếu vắng những đức tính này thì mọi lãnh vực bị đảo lộn. Gia đình phải là
những tế bào sống động của xã hội và cho một xã hội lành mạnh.
Những đức tính trên đây đều là những giá trị chung, rất người. Nhưng những gia đình công giáo
còn được thúc đẩy cách đặc biệt phải đóng góp xây dựng xã hội, vì họ tin rằng mình được Thiên Chúa

yêu thương và được gọi để sống trọn vẹn cho tình yêu, phục vụ mọi tha nhân trong xã hội họ sống,
không phân biệt. Xác tín như thế, cha mẹ cũng truyền dạy cho con cái mình những đức tính đó. Nhờ
đức tin, một cánh cửa được mở ra cho con cái để chúng có một cái nhìn khác về thế giới, hiểu khác về
xã hội và gia đình, khác với những gì học được nơi trường dạy, nơi bạn bè hoặc nơi các phương tiện
truyền thông.
Thay lời kết
Không ai đoán được tương lai ngày mai ra sao của định chế hôn nhân gia đình. Nhan nhản những
dấu hiệu loan báo định chế này sẽ còn thay đổi rất nhiều (Pacte của Pháp, luật mới về gia đình của Hòa
Lan và của Bỉ...). Riêng Giáo Hội Công Giáo đã, đang và sẽ còn phải đương đầu với những vấn đề
luân lý mới liên quan đến những giá trị nền tảng cổ võ. Tuy nhiên, theo tôi, 3 lý do chính khiến Giáo
Hội luôn giữ vững lập trường của mình đó là :
1. Tuy có khó khăn hơn, nhưng hôn nhân Công Giáo vẫn đang là một lý tưởng và một thực tại
sống cho đa phần các kitô hữu mang lại lợi ích vừa cả trong lãnh vực thiêng liêng và xây dựng
xã hội.
2. Những giá trị nền tảng này không phải do chính GH sáng chế hay áp đặt, mà được bắt nguồn
từ ơn gọi thể hiện thánh ý Thiên Chúa khi sáng tạo loài người. Những giá trị này căn bản và
bất biến vì đã được Thiên Chúa khắc ghi trong tâm khảm lương tâm con người nói chung.
3. Xã hội đòi thay đổi, nhiều người kêu gào thay thế định chế hôn nhân hôm nay, nhưng chưa ai
đưa ra được mô thức nào khả dĩ đáp lại lòng người và ổn định xã hội.

Gia-đình ta, gia-đình tây
Và vấn-đề hội-nhập
Phạm Hồng-Lam
Augsburg,Đức
Ta là người việt hải-ngoại. Tây ở đây là các quốc-gia trung và bắc Âu châu, mà nước Đức là đại-biểu.
Bài này là một số gợi ý nhằm giúp các bạn trẻ
-

Ý-thức thêm về định-chế gia-đình
Nhận ra một số khác-biệt của gia-đình ta và tây
Và đặt vấn-đề về bản-sắc văn-hoá (kulturelle Identitaet) mình: Nếu như hội-nhập, về phía
người việt, là cố-gắng vừa hòa mình vào xã-hội địa-phương vừa nỗ-lực bảo-tồn những bảnsắc văn-hoá riêng của mình, thì đâu là những sắc-thái riêng cần giữ đó ? và giữ bằng cách
nào ?

Vì bài viết có một số từ cơ-bản thuộc lãnh-vực xã-hội-học, quan-trọng nhưng lạ với nhiều bạn
trẻ, nên tôi ghi thêm tiếng đức tương-đương vào sau các từ đó để một số bạn dễ hiểu và dễ sosánh hơn.

Chức-năng gia-đình
Gia-đình, trên phương-diện xã-hội-học, được hiểu như là một nhóm xã-hội căn-bản 2 thường thấy nhất,
được hình-thành qua nghi-lễ (hỏi, cưới...) nhằm thực hiện một số chức-năng (Funktionen) xã-hội nhấtđịnh. Những chức-năng này là:
*
•
•
•
•
•

Truyền-sinh: gia-đình là định-chế duy-nhất trong đó liên-hệ tình-dục được xã-hội chấpnhận để lưu truyền sự sống, tiếp-nối dòng tộc...
Xã-hội-hoá 3: gia-đình là môi-trường chính-yếu trong việc học tập các vai-trò (Rollen:
như làm cha, mẹ, ông, bà, anh chị em, chú, bác v.v.) và giáo-dục con cái.
Lao-động và kinh-tế: phân công làm việc để nuôi sống các thành-phần trong gia-đình,
đặc-biệt trẻ nhỏ.
Điều-hoà tình-cảm: gia-đình là chỗ xì hơi, nơi giải-toả những tình-cảm ứ-đọng hoặc bị ức
chế (vui, buồn, bực-tức, thất-vọng, căng-thẳng tinh-thần...) của các thành-viên.
Giải-trí: bằng qua các sinh-hoạt, nhịp sống trong gia-đình.
Tôn-giáo: Trong các xã-hội xưa, đặc-biệt các xã-hội có đạo thờ kính tổ-tiên, gia-đình là
nơi thờ-tự, thành-viên trong gia-đình là người chủ tế. Ngoài ra, gia-đình còn là nơi truyền
lưu niềm tin tôn-giáo.

Nhóm căn-bản (Primaergruppe) là nhóm trong đó các thành-viên ảnh-hưởng lên nhau sâu-đậm và
mạnh-mẽ. Chẳng hạn như gia-đình, lớp học, nhóm bạn đồng lứa...
3 Xã-hội-hoá (Sozialisation) rộng nghĩa hơn chữ Giáo-dục. Giáo-dục là việc truyền-thụ một kiến-thức
hay kĩ-năng từ ngoài vào, ít nhiều mang tính bó-buộc. Xã-hội-hoá bao gồm giáo-dục lẫn việc đónnhận, học tập một cách vô-thức, tự-nguyện như: con bắt-chước cha mẹ; khi có con, đôi thanh-niên
phải tự học tập, tự điều-chỉnh lối ứng-xử mình (ý-thức hoặc vô-thức) để hoàn-thành vai-trò mới làm
cha làm mẹ...
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Chuyển-dịch chức-năng từ xã-hội truyền-thống sang xã-hội tân-tiến 4
Trên đây là những chức-năng cổ-điển (klassische Funktionen) của định-chế gia-đình, có tầm
quan-trọng quyết-định trong các xã-hội cổ-xưa và nông-nghiệp (cũng gọi là các xã-hội tiền kĩ-nghệ,
nghĩa là chưa phát-triển về kĩ-nghệ).
Xã-hội việt-nam hiện nay nhìn chung thuộc vào loại tiền kĩ-nghệ. Đó là một xã-hội nông-nghiệp
(ở nông-thôn) đang trên đường bước vào công-nghiệp (ở các trung-tâm đô-thị). Đặc-điểm của các xãhội tiền kĩ-nghệ là:
• Nền kinh-tế chủ-yếu nông-nghiệp, trên căn-bản tự cung tự cấp. Kinh-tế nông-nghiệp cần
nhiều lao-động và đòi-hỏi mức đoàn-kết cao, vì nếu không có sự hiệp lực nhiều người thì sẽ
không hoàn-thành được những công-việc mang tính thời-vụ nặng-nhọc. Nền kinh-tế này
chưa có đa-hoá ngành nghề (Berufspluralisierung), nên nhu-cầu di-động (Mobilitaet) nhâncông chưa cao, do đó hệ-thống giao-thông cũng chưa có nhu-cầu phát-triển. Hệ-quả: số sinh
cao (nhiều con, vì cần nhiều lao-động), hình-thái đại gia-đình (ông bà, cha mẹ, con cái sống
quây-quần với nhau) phổ-biến và vì thế mức-độ gắn-bó tình-cảm cao.
• Hệ-thống truyền-thông và nền giáo-dục chưa trải rộng nên gia-đình còn giữ ảnh-hướng lớn
trong việc xã-hội-hoá và sinh-hoạt giải-trí. Khi truyền-thông còn hạn-chế và trình-độ giáodục cá-nhân chưa cao thì ảnh-hưởng của truyền-thống (Tradition), đặc-biệt là ảnh-hưởng
tôn-giáo, còn giữ vai-trò quan-trọng trong đời sống cá-nhân và gia-đình. Truyền-thống đạo
kính tổ-tiên và đạo hiếu (được hệ-thống-hoá trong Khổng-giáo) ở Việt-Nam là một yếu-tố
quyết-định trên hình-thái và sự gắn-bó (đại) gia-đình và liên-hệ thân-tộc (Verwandtschaft).
• Địa-vị (Status) của người đàn bà thấp. Vai-trò của họ hạn-chế trong vòng gia-đình với bếpnúc, sanh con, nuôi con (và cả gia-đình) và phục-vụ chồng con.
Đó là ba đặc-điểm chính. Bằng nhiều cách, chúng đã khiến cho định-chế gia-đìnhtruyền-thống
giữ vai-trò quan-trọng trong việc chu-toàn 6 chức-năng cổ-điển trên đây.
Khi xã-hội bước sang giai-đoạn kĩ-nghệ-hoá (Industrialisierung : nền công-nghiệp máy-móc
phát-triển cao) và giai-đoạn hậu kĩ-nghệ hay cũng được gọi là hậu tân-tiến (Postmoderne), trong đó
công-nghiệp dần nhường chỗ cho thương-mại, dịch-vụ và tin-học - như trong các xã-hội tây âu hiện
nay -, định-chế gia-đình cũng biến-chuyển theo. Gia-đình trong các xã-hội hậu tân-tiến phải cạnhtranh với nhiều định-chế xã-hội khác, nên đã không còn giữ vai-trò quan-trọng hay độc-quyền về các
chức-năng cổ-điển trên. Đã có một sự chuyển-dịch chức-năng sang các định-chế xã-hội khác.
•

Nhà trẻ, trường học, trường nghề, xí-nghiệp, sở làm, nhà dưỡng lão, các phương-tiện truyền
thông... đã lấy đi một phần quan-trọng vai-trò xã-hội-hoá của gia-đình.
• Các phương-tiện giải-trí như chớp bóng, quán nhảy, quán rượu, quán nhạc, truyền thanh,
truyền hình, vi-tính, xe hơi, thể-thao, du-lịch, văn-nghệ ... xâm chiếm gần hết thì-giờ sinhhoạt và giải-trí trong gia-đình.
• Trước kia, khi gặp bực-bội từ ngoài, gia-đình gần như là nơi duy-nhất để ông bố / bà bô giảitoả nỗi lòng. Hoặc bằng tâm-sự chia sẻ hoặc xì hơi bực-bội lên đầu con-cái hay đầu "thằng
cha" "con mẹ". Nay, nếu bực mình, ông có thể ra quán, bà có thể đình-công nấu-nướng vì
đã có tủ-lạnh, hàng quán, con cái chui vào phòng (có thể suốt ngày không cần ăn) với tivi,
máy tính. Bữa ăn chung (hiếm dần) không còn là cơ-hội chuyện-trò thân-mật nữa, vì cuộc
đá banh trực-tiếp truyền-hình đang đợi bố, trò chơi dở-dang trong máy tính đang hối-thúc
con... Nghĩa là vai-trò điều-hoà tình-cảm của gia-đình đang sút giảm trầm-trọng.
• Vai-trò lao-động kinh-tế của gia-đình cũng bị xói mòn. Trước đây phải tự nai lưng ra mà mayvá, trồng-tỉa, chăn-nuôi để lấy cái ăn cái mặc. Nay cần gì có thể ra chợ, vào siêu-thị. Kinhtế hàng-hoá đã thay-thế việc tự cung tự cấp. Việc làm ở xí-nghiệp, các qui-chế trợ-cấp thất
Chữ Truyền-thống (traditionell) hay Tân-tiến (moderne) ở đây chỉ là một sự mô-tả, không bao-hàm
phê-phán giá-trị (tốt hay xấu). Xã-hội tân-tiến không có nghĩa là tốt hơn hay là một tiến-trình đươngnhiên phải đạt đến.
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nghiệp, trợ-cấp xã-hội đã và đang giải-phóng dần sự lệ-thuộc kinh-tế giữa các thành-viên
trong gia-đình.
• Trình-độ dân trí cao, vật-chất phồn-vinh, rủi-ro đời sống được y-tế và bảo-hiểm bảo-đảm,
phương-tiện giải-trí mở rộng, khoa-học tiến-bộ... Những yếu-tố này, được hỗ-trợ bởi một
nền truyền-thông vạn năng, đang đẩy niềm tin tôn-giáo vào hậu-trường đời sống. Trong
nhà người đức, thảng hoặc nếu còn treo đây đó một cây thánh-giá thì cũng vì thói quen
nhiều hơn là một biểu-tượng sống niềm tin. Bên nhà, gia-đình là nơi lưu-truyền và nuôi
dưỡng lòng tin. Bên đây, việc tín-ngưỡng được khoán trắng cho các cơ-sở tôn-giáo.
• Những phát-triển y-khoa, kinh-tế và xã-hội, những thay-đổi về giá-trị (Werte: phong-tục, tậpquán, đạo-đức, luân-lí) đã tác-động mạnh trên chức-năng truyền-sinh của gia-đình. Bên đây
chẳng có chuyện "trời sinh voi sinh cỏ", đẻ con để "nối dõi tông đường", hoặc để "bảo-đảm
tuổi già" nữa. Rủi-ro kinh-tế gia-đình đã có trợ-cấp xã-hội, tuổi già đã có bảo-hiểm, nên
chẳng cần (nhiều) con. Liên-hệ tình-dục hoặc việc sinh con chẳng còn là độc quyền của
hôn-nhân nữa. Dù nhiều người vẫn còn công-nhận giá-trị trỗi vượt của hình-thái gia-đình
truyền-thống, nhưng định-chế này càng ngày càng bị cạnh-tranh bởi nhiều lối sống khác,
như sống độc-thân, ở chung không cưới, độc-thân có con, vợ chồng không con, li-dị, hìnhthái sống chung của các đôi đồng tính (homosexuell) đang được pháp -luật hợp -thức hóa...
Một vài con số : Năm 1950 trên hai miền nước Đức cứ 1000 dân có 11 đôi hôn-nhân; đến năm
1993 còn khoảng 5 đôi. Hôn-nhân ít khiến tỷ-số li-dị đã cao lại càng cao. Hiện cứ ba đám cưới thì có
một đám li-dị. Năm 1990 Tây-Đức có khoảng 34% tổng số hộ độc-thân (chủ-yếu trong cỡ tuổi 25 –
55), 30% hộ gia-đình không con, gần 20% hộ gia-đình 1 con và số còn lại hộ từ 2 con trở lên. Trong
số các hộ có con, hộ độc-thân có con chiếm khoảng 20% trên tổng-số. Chiều hướng chung sau ngày
thống-nhất: li-dị, độc-thân và số hộ không con càng ngày càng tăng. Những chính-sách nhỏ giọt
khuyến-khích sinh con của nhà-nước tới nay vẫn không kết-quả. Luật-pháp đang có khuynh-hướng
định-nghĩa lại gia-đình: đâu có con đó là gia-đình ! Theo đà giảm dân hiện nay, đến năm 2020 dân số
nước này từ 82 triệu (năm 2000) sẽ xuống còn độ 70 triệu. Muốn giữ vững nhân-số lao-động, từ nay
đến đó mỗi năm cần tăng-viện từ ngoài vào 400 ngàn người (trong lúc số người thất-nghiệp hiện nay
vẫn trên dưới 4 triệu!). Những thực-tế đó đã buộc nước Đức hôm nay phải mở cửa nhập dân. Đạo-luật
nhập-cư có thể nay mai sẽ được thông qua (dĩ nhiên người ta chịu mở cửa cũng là để thu-hút chất xám
của các nước nghèo). Xưa nay chính-sách của nước Đức là bế quan tỏa cảng đối với người ngoài, xem
họ chỉ là "thợ khách", nên đã không nghĩ tới vấn-đề hội-nhập. Chưa bao giờ nước này quan-tâm tới
vấn-đề gia-đình và chuyện hội-nhập dân ngụ-cư một cách ồn-ào như hiện nay.
Đâu là nguyên-nhân của những hiện-tượng trên ?
Dĩ nhiên là có nhiều nguyên-nhân. Chúng bổ-túc và chồng chéo lên nhau. Trong đó phải kể tới
sự phồn-thịnh kinh-tế và đô-thị-hoá (hai đặc-điểm của kĩ-nghệ-hoá). Song nhìn chung, có một điểm
nổi bật nhất trong xã-hội âu châu hiện tại là sự bành-trướng giáo-dục. Năm 1960 Tây-Đức có
khoảng 300 ngàn sinh-viên. 30 năm sau, tổng-số tăng lên 1,5 triệu. Đây chính là đòn bẩy của nhiều
đổi-thay, đặc-biệt các đổi-thay liên-quan tới định-chế gia-đình.
Bành-trướng giáo-dục nâng cao dân-trí, mở ra cơ-hội nghề-nghiệp cho nhiều người. Có học, có
nghề có nghĩa là có khả-năng tự-lập, thoát lệ-thuộc tài-chánh. Việc học và việc làm đẩy lùi thời-gian
lập gia-đình. Trung-bình thanh-niên đức lập gia-đình vào tuổi ngoài 25. Theo-đuổi nghề-nghiệp đưa
đến việc muộn-màng hoặc biếng-nhác sinh con. Đó là chưa nói lối sống cá-nhân, hưởng-thụ trong
nhiều trường-hợp đã khiến người ta thấy không cần-thiết lập gia-đình hoặc không muốn có con. Mở
rộng giáo-dục cũng là một yếu-tố hỗ-trợ và đẩy nhanh sự thay-đổi giá-trị. Thế-hệ thanh-niên sinh-viên
68 ở Âu châu đã đứng lên phá tung "xiềng-xích" cũ để tranh-đấu cho một nếp sống "mới" phản uyquyền, phản gò-bó, cổ-xuý tự-do luyến-ái, tự-do cá-nhân, chối-bỏ lối giáo-dục của gia-đình truyềnthống. Nhân danh lí-tưởng "phát-triển / thăng-hoa cá-nhân" (Selbstverwirklichung) họ tháo gỡ các
khung đạo-đức luân-lí truyền-thống .
Hệ-quả có lẽ quan-trọng nhất của việc bành-trướng giáo-dục là địa-vị người nữ được nâng
cao, qua việc mở ra cho họ cơ-hội nghề-nghiệp dẫn tới độc-lập tài-chánh. Trước đây, người đàn bà
đức chỉ quanh-quẩn với (ba chữ K) con-cái (Kinder), bấp-núc (Kueche) và nhà thờ (Kirche). Người ta
vẫn cho rằng hai phát-minh trong thế-kỉ XX đã đổi đời người đàn bà tây phương là thuốc ngừa thai và

máy giặt. [Có lẽ cũng không kém quan-trọng như sự-kiện phụ-nữ mông-cổ biết mặc quần - để cưỡi
ngựa ra trận-]. Nhưng các thứ đó mới chỉ giải-phóng người nữ ra khỏi những gánh nặng hàng ngày.
Chính giáo-dục mới là yếu-tố đã giúp họ bước ra xã-hội, tạo chủ-động cho cuộc sống mình. Từ 70
ngàn (23%) nữ sinh-viên năm 1960 ở Tây-Đức tăng lên 600 ngàn (38%) năm 1990 và hiện nay số nữ
sinh-viên cả nước xấp-xỉ ngang bằng số nam sinh-viên. Ngoài ra, giáo-dục (và khả-năng di-động) đã
xóa nhòa làn ranh giai-tầng nơi người nữ : chuyện "môn đăng hộ đối" đã thuộc về quá-khứ. Hôn-nhân
ngày nay không còn là một kết-ước cấp-thiết (Notgemeinschaft), nhưng là một kết-hợp tự-do giữa hai
cá-nhân xa lạ (ở Đức, cứ 8 cặp thì có 1 cặp hôn-nhân dị chủng [bikulturel])ï, và vì thế nó phải đối-diện
với nhiều bất-trắc hơn. Càng bất-trắc, khuynh-hướng ngại hôn-nhân lại càng tăng.

Vấn-đề hội-nhập
Hội-nhập (Integration) không phải là đồng-hoá (Assimilation). Đồng-hoá là sự tan biến của một
thiểu-số vào trong một đa-số. Hội-nhập cũng không hẳn là thích-ứng (Anpassung), vì thích-ứng là sự
điều-tiết một chiều của một yếu-tố vào một toàn-thể. Hội-nhập là một tiến-trình thâu hóa hai chiều và
có ý-thức, trong đó đa-số chấp-nhận thiểu-số với cái cá-biệt của họ và ngược lại, thiểu-số chấp-nhận
qui-luật của đa-số nhưng đồng thời vẫn không để mình bị biến mất trong cái đa-số ấy. Một hội-nhập
văn-hoá thành-công khi văn-hoá thiểu-số sẵn-sàng hòa mình vào văn-hoá đa-số, chấp-nhận thâu hóa
những cái đáng theo của người, đồng thời vẫn giữ được cái độc-đáo của mình.
Ở đây ta không bàn tới khía-cạnh thái-độ phải có của xã-hội nhận cư (Aufnahmegesellschaft)
trong tiến-trình hội-nhập. Mà chỉ giới-hạn vấn-đề vào nỗ-lực bảo-toàn bản-sắc của phía người nhập cư
mà thôi.
Vậy, đâu là những cái độc-đáo của mình cần giữ ?
Ở trên ta đã lược qua những yếu-tố khác nhau liên-quan tới hôn-nhân và gia-đình của xã-hội
truyền-thống việt và xã-hội tân-tiến âu châu. Một số hiện-tượng trong xã-hội âu châu đã thấy xuất-hiện
kha-khá nơi người việt rồi. Như coi thường việc hôn-nhân và gia-đình (đặc-biệt nơi lớp người trẻ mới
sang tị-nạn), tự-do luyến-ái, dễ-dàng li-dị, sống chung không cưới, chức-năng gia-đình và uy-quyền
cha mẹ (nhất là của người cha) bị sút-giảm, tôn-giáo mất ảnh-hưởng... Các biểu-hiện này đã và đang
làm cho các thế-hệ lớn tuổi người mình lo-ngại. Đã một thời, theo quan-sát của tôi, đa phần những giađình hễ bước vào nghề làm nhà hàng là đổ-vỡ và chẳng có được mấy đôi hôn-nhân dị chủng bền lâu.
Nhưng xét cho cùng, những biểu-hiện đó chỉ là bề mặt hay tử-số của một mẫu-số văn-hoá nằm sâu
hơn. Đa phần chúng là hậu-quả gần như đương-nhiên của sinh-trường (Milieu). Sống trong khungcảnh xã-hội đổi mới ở Âu châu trước sau gì người việt cũng tiêm-nhiễm hoặc để trôi theo những dòng
nước. Chẳng hạn việc có (bao nhiêu) con bên đây là một tính-toán cá-nhân, tùy-thuộc vào khả-năng
tài-chánh, nhà ở, công ăn việc làm, hoàn-cảnh xã-hội... chứ không là chuyện trời sinh voi nữa.
Chính mẫu-số văn-hoá- hay còn gọi là động-lực văn-hoá - mới là yếu-tố quyết-định. Mẫu đổi thì
tử đổi. Các mẫu-số này được phản-ảnh qua nội-dung xã-hội-hoá. Nói cách khác, trong địa-hạt hônnhân và gia-đình, dân âu tây và dân việt quan-niệm như thế nào, và từ đó họ sống cuộc sống gia-đình
và giáo-dục con-cái như thế nào?

Mẫu-số văn-hoá: Đạo Hiếu hay Tình đạo việt
Một cách tổng-quát, văn hóa châu âu là văn-hoá kitô-giáo, thiên về khoa-học, duy-lí, đề cao tựdo và cá-nhân. Trong khi đó văn-hoá việt chịu ảnh-hưởng Khổng-giáo, trọng tình, đề cao tính tập-thể
(gia-đình, làng-xã) và nặng tôn-ti trật-tự (mà quan-hệ thân-tộc phức-tạp là một thí-dụ). Cả hai văn-hoá
đều xem trọng con người. Nhưng chữ "nhân" khổâng-giáo bị chìm đi trong tập-thể, trong tổ-chức. Còn
"nhân-bản" tây phương đưa con người cá-nhân vượt trên tập-thể (Karl Marx vì thế đã không được tây
phương đón-nhận như ở đông phương).
Từ căn-bản đó, giáo-dục gia-đình và học đường ở Đức, kể từ khi xã-hội họ bước qua giai-đoạn
truyền-thống để đi vào kĩ-nghệ và hậu kĩ-nghệ, đang hướng các thế-hệ hiện tại vào con đường trưởngthành với khả-năng tự tin, tự lập, thuần đời (nghĩa là độc-lập với ảnh-hưởng tôn-giáo). Những giá-trị
(cũ) như vâng lời, cần-mẫn, ngăn-nắp, kính trọng cha mẹ, đạo-hạnh ... trở thành thứ yếu. Và chủ-nghĩa
cá-nhân (Individualismus) cũng như khuynh-hướng vật-chất (Materialismus) đã lớn lên từ mục-tiêu

xã-hội-hoá đó. Các thế-hệ trẻ đức ngày nay thường lấy quyền lợi và thành-công cá-nhân làm điểm
khởi phát cho suy-nghĩ và hành-động của mình.
Trong khi đó gia-đình việt, dù ý-thức hay không ý-thức, cũng đang hướng con người vào những
giá-trị gắn-bó với cộng-đồng, tập-thể (Gemeinschaft) . Với tập-thể gia-đình và tập-thể thân-tộc
(Verwandtschaft) bằng một hệ-thống xưng-hô (cha, mẹ, anh, chị, em, cháu, cô, thím, bác, chú, dì, cậu,
mợ, ông nội, bà ngoại, dượng ...) vô cùng phong-phú và có thể uyển-chuyển thay-đổi theo độ tìnhcảm. Với cộng-đồng làng-xã hay quốc-gia ta có quan-niệm đồng hương, đồng bào. Khi xưng-hô, cánhân cảm thấy mình đang ở trong một tập-thể với vai-trò và địa-vị rõ-ràng. Và quan-trọng hơn, là khi
xưng-hô như thế, chúng ta bày tỏ với nhau một tình-tự, nhỏ thì tình-tự bà-con, lớn thì tình-tự đồng
bào. Không một dân-tộc nào khác có được gia-tài xưng-hô này. Khi trong gia-đình, cha mẹ, con cái
gọi nhau bằng Đu, Ích, Toa, Moa, Ai, Du... thì cảm-thức thân-tộc và tình-cảm gắn-bó sẽ chẳng còn và
đó là bắt đầu của vong-thân. Vì thế, tiếng nói là điều-kiện đầu tiên trong việc giữ-gìn bản-sắc. Không
thể nói chuyện hội-nhập khi ta không biết được ngôn-ngữ của xã-hội nhận cư. Cũng vậy, muốn giữ
bản-sắc văn-hoá mình, ta không thể không biết ngôn-gnữ mình, đặc-biệt tiếng việt của ta là cái nôi
chuyên-chở tình-cảm.
Ngoài ra, hôn-nhân theo văn-hoá việt không chỉ là chuyện của đôi trai gái (như ở âu tây) mà
còn là việc nối kết giữa hai dòng họ, hai tập-thể (vì thế kẻ đứng tên trên thiệp cưới là bố mẹ hay người
đại-diện gia-đình). Qua hôn-nhân mà vòng thân-tộc (bà-con) cứ mở dần ra mãi để cuối cùng biến cả
dân-tộc việt trở thành một đại gia-đình, trong đó mọi người tùy theo tuổi-tác mà gọi nhau bằng ông,
bà, cháu, chú, bác, thím, anh, chị, em... Cả một dân-tộc đều là bà-con, nối-kết nhau bằng một thứ keo
tình-cảm chín bỏ làm mười, một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ. Ra đường ta không phải gặp anhhùng (như người ta vẫn tri-hô), nhưng trước hết là gặp một anh, một chị, một bác, một cô, một em, tắt
lại một bà-con hoặc một đồng bào !
Hôn-nhân, như thế, vừa có nhiệm-vụ lưu-truyền dòng tộc, giữ-gìn hương-hoả đồng thời tiếp-tục
mở rộng vòng đai thân-tộc qua việc sinh con đẻ cái. Trai hay gái gì cũng có những trách-vụ đó. Ở đây
cần hiểu rõ là văn-hoá việt không trọng nam khinh nữ. Việc coi nhẹ nữ giới xưa nay ở ta là dấu-vết
thoái-hoá còn lại của ảnh-hưởng văn-hoá trung-hoa. Con trai hay con gái việt đều được chia phần
hương-hoả, đều có thể dâng lễ tổ-tiên, họ nội hay ngoại cũng tình thân như nhau. Cứ thế, đời này tiếp
đời nọ, các thế-hệ nối-tiếp nhau hoàn-thành vai-trò mình. Yêu nhau vì tình, lấy nhau vì nghĩa. Sinh
con, như thế, cũng là một việc nghĩa. Nghĩa đối với tập-thể đi trước (tổ-tiên), với tập-thể đương thời
(gia-đình dòng tộc hai bên) và tập-thể đi sau (hậu thế). Ý-thức được những điều này thì hôn-nhân
không còn là một chuyện cá-nhân và thuần đời nữa. Nhưng đó là tiếng gọi của tập-thể và thiêng-liêng
– người đi đạo công-giáo gọi đó là một bí-tích . Nhận-thức được như thế thì làm sao ta có thể li-dị tùy
hứng, phá thai tùy tiện được !
Tính cộng-đồng / tập-thể là một mẫu-số lớn của văn-hoá việt. Nhưng sinh-lực của mẫu-số đó,
theo tôi, là chữ Hiếu hay cũng gọi là chữ Tình.
Cách đây mười năm, tôi tham-dự một buổi nói chuyện tìm hiểu về con người việt nam do
Diakonie (Hiệp-hội thiện-nguyện thuộc giáo-hội tin-lành Đức) tổ-chức cho các tác-viên xã-hội người
bản xứ. Thuyết-trình-viên là một chị người việt. Chị chẳng mang theo bài bản, sách vở gì và đã mở
đầu với cây bút lông viết lên bảng chữ "Hiếu" to-tướng rồi nói: Tất cả con người và văn-hoá việt có
thể tóm gọn trong chữ này; tất cả những thắc-mắc của anh chị tôi nghĩ có thể giải-thích qua chữ này.
Rồi từ Hiếu chị dẫn cử-toạ vào niềm tin tôn-giáo, vào các lãnh-vực tổ-chức và quan-hệ gia đình,
tương-giao xã-hội, phong-tục tập-quán trong hôn quan tang tế, liên-hệ thân-tộc, cách xưng-hô, cách
cư-xử và động-lực hành-động... Tôi chỉ gặp chị có lần đó, chẳng còn nhớ cả tên chị,
nhưng chữ
"Hiếu" của chị từ đó như in vào óc. Chị đã khai tâm cho tôi về văn-hoá mình.
Hiếu là đạo sống của người việt. Nó cũng được gọi là Tình đạo việt, là sợi dây nối-kết cộngđồng các thế-hệ đã qua, hiện-tại và tương-lai. Nó ấn-định mọi tương-quan gia-đình và xã-hội, cắt
nghĩa các phong-tục tập-quán, là nguyên-nhân và hậu-quả của tín-ngưỡng gia-tiên...
Trước câu hỏi động-lực nào đã khiến các em chăm-chỉ học, hầu hết các em học-sinh trung-học
người việt đạt kết-quả suất-sắc ở Hoa-Kỳ đã có một câu trả lời khác hẳn đồng bạn người mỹ và đã làm
ngạc-nhiên các nhà khảo-cứu: Học để cha mẹ được bui lòng.
Hình-ảnh cậu Chang, cầu-thủ quần-vợt người mỹ gốc hoa, cũng là một điển-hình. Khi thắng
trận chung-kết giải vô-địch quốc-tế Wimbledon, cậu vứt vợt, móc trong túi quần ra miểng giấy nhỏ
xúc động đọc lên lời cám-ơn Thượng-đế và cha mẹ đã cho cậu có được giây phút vinh-quang này,
trước sự ngỡ-ngàng của hàng trăm triệu khán giả khắp địa-cầu.

Có hình-ảnh nào đẹp hơn, sống-động hơn, dù đấy chỉ là một khía-cạnh của Hiếu. Nó cho thấy
còn có một sợi dây tình-cảm quấn chặt các với cha mẹ, cho thấy gia-đình vẫn còn là một lẽ sống quantrọng đối với các em.
Gia-đình của các em đó đã làm gì để truyền dưỡng tâm-tình đó cho các em ? Đây là một câu hỏi
vô cùng hệ-trọng cần chúng ta luận-bàn tìm hiểu.
Lênh-đênh trong cuộc đời tị-nạn, một văn thi-sĩ nào đó đã than: Chúng ta mất hết chỉ còn nhau.
Tôi sợ rằng rồi sẽ mất luôn cả nhau nữa, nếu như ta không giữ được cái mẫu-số căn-bản nhất của
mình: đạo Hiếu hay là Tình đạo việt.

Gia đình người Việt-nam
tại hải ngoại
Huỳnh văn Công
Hòa Lan

HOENSBROOK,

I. Lời mở đầu
Từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, có nhiều gia đình Việt-nam bỏ nước ra đi tìm tự do.
Con số này tại hải ngoại lên đến khoảng 2 triệu người và trong đó rất ít gia đình toàn vẹn.
Ngoài ra còn có những thanh niên nam nữ gặp nhau trên đường tha hương họp nhau tạo thành
đời sống lứa đôi. Được may mắn cùng ra đi với đầy đủ vợ chồng, con cái, thì cũng còn kẹt lại
những người thân yêu như cha mẹ già yếu, ông bà tuổi đã xế bóng chiều, anh chị em trong đại
gia đình theo dõi ngóng trông.
Hầu hết người Việt-nam đến định cư tại các quốc gia hào hiệp, đầy lòng nhân đạo như Hoa
Kỳ, thu nhận khoảng 1 triệu người, Pháp thu nhận khoảng 200 ngàn người, Canađa thu nhận khoảng
200 ngàn người và số còn lại được các quốc gia như: Úc, Đức, Bỉ, Hòa Lan, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Na
Uy, Đan-mạch, Anh v..v... thu nhận. Những người Việt-nam tỵ nạn như chúng ta đã lìa bỏ quê cha đất
tổ của mình một cách bất đắc dĩ, không kịp chuẩn bị về mọi mặt, có khi không kịp gặp người thân để
nói lời từ giã! Những khía cạnh tâm lý, văn hóa, xã hội, và tôn giáo...đôi khi phải tủi thẹn đánh mất để
sớm hòa mình vào xã hội hoàn toàn mới lạ! Ngôn ngữ mới, văn hóa mới, phong tục, tập quán mới, nhu
cầu ăn uống mới...
Mỗi người phải đành lòng chấp nhận giao tiếp với văn minh Âu Mỹ mà tư duy, cảm nghĩ,
quan niệm sống, tính tình, sỡ thích...có nhiều khác hẳn với đời sống người dân Việt Nam.
Những giao động và xáo trộn trong đời sống mới, và đơn vị gia đình trở thành vấn nạn. Xung
đột giữa cha mẹ và con cái, giữa vợ chồng, giữa ông bà và con cháu, và nhiều hiểu lầm đáng tiếc!
Nhiều đổ vỡ hạnh phúc, nhiều hố sâu ngăn cách giữa thế hệ già trẻ...ít nhiều đã xảy ra trong mỗi gia
đình Việt-nam đang sống tại hải ngoại .

II. Xây dựng gia đình
Gia đình là gì? Có thể đơn giản giải thích rằng gia đình là sự bắt đầu bằng một tổ uyên ương
thương yêu nhau đậm đà từ giữa hai người nam và nữ. Họ hứa hẹn sống chung trọn đời vợ chồng,
chung thủy cho đến chết và từ tình yêu này các đứa con thân yêu ra đời, được âu yếm nuôi dưỡng và
giáo dục cho thành người hữu dụng.
Trong đức tin Cơ đốc giáo, gia đình là một đơn vị thánh, đơn vị xã hội căn bản được chính
Thiên Chúa tạo dựng và chúc lành. "Nhưng từng lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người
nam và một người nữ...và hai người cùng nên một thịt mà thôi. Như thế vợ chồng chẳng phải là hai
nữa mà chỉ là một thịt. Vậy người ta không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp.
(Mác 10: 6-9)
Kể từ ông tổ A-đam và bà tổ Ê-va, gia đình đã được thành lập và chúc phúc! Ngày nay chúng
ta có thể hiểu rằng gia đình là nền tảng căn bản tối cần nhất để nâng đỡ và xây dựng cuộc sống trong

tình yêu; thông cảm và chia xẻ. Hơn bất cứ điều gì, gia đình phải chính là tổ ấm tình yêu để đặt nền
tảng cho mọi thứ tình yêu khác.
2.1 Gia đình với xã hội Việt-nam
Chịu ảnh hưởng của Trung Hoa, xã hội Việt-nam xem gia đình là một thực thể, nền tảng hình
thành xã hội, cá nhân chỉ là thứ yếu. Gia đình Việt-nam vì vậy cũng là một đại gia đình theo kiểu nới
rộng vì gồm có vợ chồng, con cái, và ông bà sống chung dưới một mái nhà với nhiều kỷ niệm. Bà con
cô cậu, chú bác, dì dượng, và họ hàng là một cộng đồng nhỏ đầy thương yêu và đùm bọc che chở cho
mỗi người trong đại gia đình này. Hài hòa trong tinh thần Lạc-Việt, những người chết trong gia đình
cũng được kính yêu và tưởng nhớ.
Gia đình Việt-nam và xã hội Việt-nam chịu nhiều ảnh hưởng của Nho Giáo; hơn một ngàn năm
từ tư tưởng, học thuật, nghệ thuật, luân lý, đạo đức...vì vậy cách suy nghĩ, tâm tình, nếp sống, cách ăn
ở, giao tiếp, phong tục, tập quán...đả trở thành quen thuộc. Hơn thế nữa, hầu hết người Việt-nam quen
đời sống văn minh nông nghiệp, gần gũi với trời đất, thiên nhiên vạn vật. Hạnh phúc của người
Việtnam nói riêng hay gia đình nói chung là ý muốn và bắt nguồn từ thừa hưởng phúc đức của trời đất
ban phát, do ông bà tổ tiên để lại và thể hiện trong ung dung thư thái của bản thân hòa hợp với sự yêu
thương lẫn nhau trong tiểu gia đình và đại gia đình. Có thể nói tình yêu thương chan hòa, hạnh phúc
miên viễn từ ông bà tới cha mạ, lứa đôi vợ chồng đến con, cháu, chắt, chút, chít!
Các gia đình nho phong được xã hội tôn kính và trọng vọng vì ông bà, cha mẹ con cái thương
yêu nhường nhịn, kính trọng lẫn nhau và nhất là tuyệt đối vâng lời dạy bảo của kẻ bề trên: đi thưa về
trình; dựng vợ chồng tuân theo ý kiến cha mẹ.
Đơn vị gia đình đó đã bị lung lay hoặc có khi bị gió bão thổi ngã với sự tiếp cận văn minh Âu-Mỹ?
2.2 Gia đình với xã hội Âu Mỹ
Gia đình và xã hội Âu Mỹ thừa hưởng tư duy, triết lý của nền khoa học cực thịnh, kỹ nghệ
phát triển toàn diện. Máy móc thay người sản xuất hàng hóa rất nhiều và rất nhanh. Con người sống
hưởng thụ chỉ biết dùng, biết mua, biết phá hay làm cho hư hỏng để rồi tiếp tục trả tiền mua một vật
dụng khác. Đó là văn minh cơ khí giúp con người tiêu thụ và tiêu khiển! Gia đình của xã hội Âu Mỹ
gần như không được đặt thành vấn đề quan trọng! Trong một xã hội, cá nhân con người được đề cao
trên mọi lãnh vực thì gia đình chỉ trở thành một hợp đồng được hợp thức hóa trước mặt pháp luật một
cách tạm thời bằng một hôn thú. Hôn thú nầy có thể như một hợp đồng hợp thức việc sống chung với
nhau. Pháp luật được lập ra và đồng ý cho xé bỏ tờ hợp đồng sống chung nầy qua thủ tục ly dị trước
tòa án. Điều đó cho chúng ta thấy rằng gia đình của xã hội Âu Mỹ không được xem là thực thể thiêng
liêng mà chỉ là hợp đồng sống chung tạm thời. Làm sao gia đình được xem là tổ ấm, là nơi mọi người
chung sống, chia ngọt xẻ bùi; khi cá nhân được coi như thực thể nền tảng thành hình xã hội? Cá nhân
được đề cao thái quá trên mọi lãnh vực. Khi chủ nghĩa cá nhân được đề cao, con người sống trong xã
hội Âu Mỹ thật khó có thể lấy quyết định sống chung suốt đời với người khác phái dù rằng họ đã
thương yêu. Đã lập gia đình nhưng mỗi người trong họ còn nghĩ rằng mỗi người còn có nhiều thay đổi
bất thường như vì tuổi tác, vì hoàn cảnh, công ăn việc làm và nhu cầu thăng tiến v..v... Cá nhân của họ
muốn hưởng thụ thật nhiều mà không bị ràng buộc vào bất cứ một khế ước hay hợp đồng sống chung
nào! Ngày nay trong quan niệm hẹp hòi đó có nhiều thanh niên, thiếu nữ sống chung như vợ chồng mà
không muốn làm lễ cưới hay hôn thú vì họ phải sống thử bên nhau và thử xem có hợp với nhau hay
không! Có rất nhiều người Âu Mỹ trong đời mình đã đổi thay 5, 7 lần chồng vợ. Gia đình tan nát và
con cái bơ vơ hoặc thiếu cha hoặc thiếu mẹ. Chúng lạc lõng, thiếu chăm sóc giáo dục đầy đủ.
2.3 Hạnh phúc gia đình
Hạnh phúc của người Việt-nam ít tính cách cá nhân hơn nơi người Âu Mỹ. Khi đời sống cá
nhân được đề cao và thích hưởng thụ cho bản ngã thì những người thân chung quanh như ông bà, cha
mẹ, con cháu trở thành xa lạ mà ngay cả người vợ, người chồng thường được gọi là " một nữa của
chính mình" hay " cái ta khác của chính ta “ cũng nhiều khi bị phân biệt với chính mình trong cách ăn
uống, suy nghĩ, cảm xúc hoàn toàn tự do, biệt lập và không cần chia ngọt xẻ bùi!
Nơi người Việt-nam, vợ chồng thân yêu khắng khít nên chồng gọi vợ là "mình" vợ gọi chồng là
"mình" và khi phải xưng hô với người khác thì các từ "nhà tôi, nhà con, nhà em"... nghe thật thắm
thiết, êm tai, yêu thương, và thân mật. Vợ chồng được chúc phúc " trở nên một thịt " là vậy.

Hạnh phúc của người Việt-nam có nhiều tích liên hệ, liên đới hơn. Dù sống ở bất cứ nơi nào
họ cũng được cảm thấy không thể nào không ràng buộc với cha mẹ yêu quí, với những người thân gần
xa. Nhiều gia đình người Việt-nam chịu khó di chuyển, dời chổ để được đến gần bên người thân yêu
trong đại gia đình, bên bà con thân thiết. Trong khi đó người Âu Mỹ không muốn bị ràng buộc mãi
vào một mái nhà hay một chổ định cư nhất định. Họ ưng di chuyển, bán nhà, tìm nơi xa lạ để phát
triển, để đời sống được thoải mái hơn. Họ cũng thường di chuyển vì công ăn việc làm. Nếu người
Việt-nam ưa thích gìn giữ các món đồ trong gia đình như bảo tàng trân quí thì người Âu Mỹ, chẳng
món đồ nào họ xử dụng, xài lâu vì vậy đem bán đấu giá, bán rẽ để rồi mua những món đồ mới mang
lại trang trí cho nhà, cho tiện nghi vừa mắt.

III. Gia đình Việt-nam tại hải ngoại
Gia đình được xem như trọng tâm của nền văn minh tình thương nhưng có nhiều người lầm
tưởng rằng gia đình chỉ là sản phẩm của khoa xã hội học hay là một tổ hợp qui tụ các cá nhân chấp
thuận sống chung với nhau. Nếu phân chia được những người Việt-nam ra đi và đang sinh sống tại hải
ngoại thì sẽ thấy có hai thế hệ. Thế hệ thứ nhất là những người lớn đã đưa trọn vẹn gia đình hay bán
phần gia đình rồi lần hồi đoàn tụ; những thanh niên, thiếu nữ lớn lên và được trưởng dưỡng, giáo dục,
hấp thụ văn minh văn hóa dân tộc gặp nhau cưới hỏi nên vợ chồng. Thế hệ thứ hai trẻ hơn, theo cha
mẹ hoặc anh chị ra đi, lớn lên và hấp thụ văn hóa mới; giáo dục khác hẳn với phụ huynh của mình.
Thành phần này chưa đông lắm, và gần gũi với những gia đình Âu-Mỹ hơn hay cách diễn đạt cách
khác là thế hệ này đã Âu Mỹ hóa rất nhiều.
3.1 Đời sống vợ chồng
Những cặp vợ chồng này sống trong đất nước mới, xã hội mới, phong tục, tập quán khác lạ với
tâm hồn, phong tục, tập quán, giáo dục... còn rất Việt-nam. Theo đà hội nhập không tiên liệu hiện nay
các gia đình này đang đối đầu với những khó khăn mới phát xuất từ sự dị biệt giữa hai nguồn văn hóa
mà tình nghĩa vợ chồng đặt trên căn bản, nền tảng tiểu gia đình trong nghĩa hẹp, trong đại gia đình
theo nghĩa rộng. Tiểu gia đình sẽ là đôi vợ chồng và con cái trong tương lai và đại gia đình gồm ông
bà, cha mẹ, chú bác, cô cậu và họ hàng đôi bên. Hành vi, cư chỉ xấu tốt của một người không chỉ liên
quan đến người đó mà còn liên quan đến cả bà con dòng họ (tam đại đồng tông, ngũ đại đồng dường
hoặc một người làm quan, trăm họ được nhờ).
" Hoa thơm, thơm cả cụm rừng. Thơm dây thơm rễ người trồng cũng thơm ".
Đời sống chồng vợ gắn bó với nhau và cũng gắn bó với mọi người trong gia đình. Tiêu chuẩn
nhân, lễ, nghĩa, trí, tín ở vai trò người chồng hay người đàn ông và tam tòng, tứ đức ở vai trò người vợ
hay người đàn bà... đã làm cho xã hội Việt-nam được ổn định.
Tại hải ngoại, hoàn cảnh kinh tế và xã hội đã đổi thay, một vài quan điểm về luân lý dường
như không còn thích hợp nhưng những người lớn tuổi vẩn còn chịu nhiều ảnh hưởng của nền văn hóa
đó vì đã hấp thụ từ lâu. Chuyện vợ chồng thì nhiều người lầm tưởng rằng khi ra đi và được sống nơi
hải ngoại thì đời sống đầy đủ; hôn nhân, chồng vợ sẽ được hạnh phúc hơn lên... nhưng sự thực thì bẽ
bàng, xáo trộn và ngược lại với mọi ý nghĩ ban đầu. Những con số thống kê hiện nay hay bị thay đổi
và không chính xác lắm nhưng ai cũng công nhận rằng con số ly dị của đồng bào mình tại hải ngoại
cao hơn khi còn ở Việt-nam rất nhiều. Tại sao như vậy?
Đây có phải là mặt tiêu cực của chủ nghĩa cá nhân (individualisme), chủ nghĩa duy vật
(matérialisme) và chủ nghĩa thực tế (réalisme). Con người khi vật chất đầy đủ có nhiều tự do, chỉ nghĩ
đến mình thì có khuynh hướng độc lập, không thích lệ thuộc vào chồng hay vợ của mình hoặc gia đình
mình. Khuynh hướng này được bảo vệ qua luật pháp, thành thử ta nhận thấy nền tảng gia đình xã hội
Âu Mỹ lung lay nhưng người Việt-nam mới tới tưởng rằng hay đẹp, dường như tiêu chuẩn hấp dẫn
nên đón nhận dễ dàng và sự đổ vỡ hạnh phúc trong tình nghĩa vợ chồng không thể tránh được!
Cuộc sống lứa đôi nào chẳng có những lúc bất đồng xảy ra nhưng rồi cũng có thể giải quyết
được, không gây đổ vỡ khi còn sống trong môi trường đại gia đình như ở Việt-nam nhưng trái lại dễ
dàng chấm dứt, ly dị tại hải ngoại. Khi còn trong nước, hôn nhân là vấn đề hệ trọng của cả đời người,
chẳng phải chỉ yêu thương hợp nhau cưới hỏi mà còn phải quảng đại hy sinh. Vợ chồng bất hòa trước
khi nhờ luật pháp giải quyết được ông bà cha mẹ hai bên góp ý và vị lãnh đạo tôn giáo, hướng dẫn tinh
thần khuyên răn tạo nhiều cơ hội hòa thuận trở lại, cùng nhau nuôi nấng, dạy dỗ con cái, phụng dưỡng
cha mẹ, ông bà... gây dựng đại gia đình. Mục đích hôn nhân ở đây theo truyền thống, nối dõi tông
đường và tạo hạnh phúc cho nhau. Một người trong nhà hoặc vợ hoặc chồng không hạnh phúc cả dòng

họ buồn lây. Điều này tránh được nhiều bản án ly dị, hậu quả đưa con cái đến cảnh bơ vơ, gia đình tan
nát.
Trong một khía cạnh khác của đời sống lứa đôi là xã hội và luật pháp Âu Mỹ công nhận vấn
đề nam nữ bình quyền. Người đàn bà sống tại các nơi này có quyền ngang hàng như đàn ông, khác với
phong tục tập quán nước nhà người vợ được sắp xếp thứ yếu sau người chồng. Người vợ hay người
phụ nữ tại Âu Mỹ cũng đi làm, có xe riêng, có trương mục riêng, có thể mua các bảo hiểm riêng tư và
tự giải quyết một số vấn đề liên hệ đến cuộc sống riêng của mình mà không cần đến sự giúp đỡ của
người đàn ông hay chồng mình. Vì chung đụng và chịu ảnh hưởng của xã hội mới, văn hóa mới của
một nền văn minh như thế nên gia đình Việt-nam hay cảnh sống dể bị đổi thay rất nhiều. Sự thay đổi
của xã hội bên ngoài vang đội vào nếp sống gia đình, ảnh hưởng lứa đôi vợ chồng là vậy.
3.2 Giáo dục con cái
Đã sống thành vợ chồng thì mong sớm có con cái và nuôi dưỡng cho chúng lớn khôn nên
người. Nhìn các con, cha mẹ mong chúng thành danh, hữu ích, tìm được người yêu, tìm trường học
tốt, tìm học bỗng, tìm được nghề tốt... Con cái mới lớn lên thì còn theo sự hướng dẫn dạy bảo nhưng
nhiều khi vừa xấp xỉ tuổi thành niên (17, 18, 19...) thì thấy khung cảnh gia đình chật hẹp, cần phải ra
đi, thoát ly lối sống cũ để vào cuộc sống mới, tự lập, hào hứng hơn, phiêu lưu hơn... nhưng rồi nhiều
đổ vỡ đau thương cho đời sống các em này và gây nhiều các phiền cho cha mẹ, họ hàng. Hiện nay, rải
rác các nơi ở Âu Mỹ, người Việt-nam đang gặp một hiện tượng lạ và có thể gọi là " hiện tượng trái
chuối ". Ở trái chuối vỏ màu vàng nhưng trong thì trắng. Thành ngữ này chỉ về một số thanh thiếu niên
Việt-nam, bên ngoài dung mạo, vóc dáng hoàn toàn là Việt-nam nhưng bên trong tâm tình không còn
thuần túy Việt-nam nữa! Cá tính, cử chỉ, lời nói, lối sống của các em đã Âu Mỹ hóa rồi!
Các em lập luận rằng không trách chúng tôi vì chúng tôi đến đây từ nhỏ hoặc sinh ra và lớn
lên ở đây, học hành ở đây, bạn bè ở đây, sống ở đây thì phải hấp thụ nền văn hóa ở đây. Có điều gì sai
trái khi con cá nước mặn bơi lội trong biển cả? Các em nói đúng nhưng quên mất một điều là từ lý
thuyết đến thực tại có một khoảng cách rất xa. Hai mươi sáu năm qua đủ cho một thế hệ trưởng thành
nhưng kinh nghiệm thực tế đồi hỏi chiều dài và kích thước của đời sống? Các phong trào bài ngoại và
kỳ thị chủng tộc đang gia tăng? Văn hóa của mỗi dân tộc như mảnh vườn có hoa đẹp thì cũng có cỏ
rác! Biết học hỏi cái đẹp của người, nhưng cái đẹp của mình cũng nên trân quý gìn giữ, bảo vệ. Nếu vì
tinh thần thực tế người Âu Mỹ chú trọng ngày sinh thiết tưởng lòng nhớ biết ơn ta chú trọng ngày
người thân quá vãng cũng là cái đẹp?
Nói đến giáo dục con cái ở Âu Mỹ, người ta quan niệm trẻ cũng là một con người, nó có nhân
cách của nó; do đó phương pháp và nguyên tắc giáo dục là để cho trẻ tự phát triển bằng cách khuyến
khích uốn nắn chứ không khiển trách, rầy la hay đánh đập. Với tâm lý và xã hội học người ta chứng
minh tỷ lệ tù nhân bị kết án trọng tội, đa số đều có khoảng thời thơ ấu bị đánh đập, hất hủi, bỏ rơi và
nơi người lớn tội phạm xảy ra cũng thường là hình thức trả thù quá khứ ấu thơ bị hà khắc, bạc đãi, bạo
hành...
Chúng ta phải nghĩ thế nào khi người Việt-nam mình thường rầy la, đánh đập trẻ con và cho
đó là răn dạy vì viện dẫn "thương cho roi cho vọt; ghét cho ngọt cho bùi"! Đây là cách thương của
người Việt-nam nhưng liệu ở hải ngoại này con cái chúng ta có hiểu được như vậy không?
Con em chúng ta muốn được cha mẹ bày tỏ tình thương cách cụ thể nhưng thường thường các
em không được tình thương đó! Các em ở tuổi thiếu niên rất cần tình thương của cha mẹ và cần hơn
khi còn nhỏ dại vì các em có những biến đổi nhiều trong đời sống tâm sinh lý. Ở tuổi này các em có
nhiều lần nhìn vào chính mình và cũng dễ dàng không chấp nhận chính mình. Mặc cảm thua thiệt, mặc
cảm bị bỏ bê, mặc cảm học kém, vụng về... Làm cha mẹ phải bày tỏ tình thương với con cái một cách
tế nhị và kín đáo; tránh làm các em phải hổ thẹn trước bạn bè và người chung quanh. Đừng bao giờ la
rầy, nhắc nhở... nếu chưa biết rõ nguyên nhân tại sao con mình có hành động, cử chỉ khác thường và
khi đã biết rồi khéo léo, dịu dàng yên ủi, giúp đỡ để con cái mình cảm thấy được an ủi che chở hơn
trách phạt nặng nề.
Một trong những phương cách bảo vệ và trao truyền văn hóa là tạo cơ hội khuyến khích con
em mình học hỏi Việt-ngữ. Ngôn ngữ là chuỗi dài ký âm đã được hệ thống hóa dưới hình thức, tiếng
nói và chữ viết để diễn đạt tư tưởng con người. Làm sao truyền đạt được cái hay cái đẹp, tinh hoa của
dân tộc nếu con cái mình không am hiểu tiếng mẹ đẻ? Phải rành tiếng Việt thì sự ngăn cách giữa các
thế hệ già trẻ mới khỏa lấp đi được. Nhiều bậc làm cha mẹ cho rằng học Việt-ngữ sẽ làm mất thì giờ,
chương trình của con cái ở học đường, sức học của trẻ sẽ yếu đi, nên khuyến khích chúng học giỏi các

thứ tiếng Âu Mỹ hơn tiếng mẹ đẻ của chúng. Cuối cùng là các thứ tiếng, các con em học rất giỏi và
cha mẹ theo không kịp và nhờ các em giải thích lại bằng tiếng Việt thì các em không biết gì, " ngọng "
luôn! Khoảng cách bắt đầu ở đây và lớn dần theo ngày tháng vì con cái và cha mẹ có hiểu nhau thì
mới gần gũi nhau hơn và thương yêu gắn bó nhiều hơn. Một điểm nữa cần nhấn mạnh là sau này tình
hình đất nước đổi thay và chế độ độc tài vắng bóng trên quê hương, thế hệ trẻ từ bốn phương trở về
Việt-nam như hoa muôn hồng nghìn tía. Lúc đó sẽ không có người Hoa Kỳ gốc Việt, người Canada
gốc Việt, người Úc gốc Việt, người Pháp gốc Việt, người Anh gốc Việt, người Đức gốc Việt v..v...
nhưng có người Việt-nam từ Hoa Kỳ, Canada, Úc, Pháp, Anh, Đức v..v... trở về. Ta tự hỏi các em sẽ
nói thứ tiếng gì nếu không biết tiếng Việt-nam; hay một lần nữa các em lại bơ vơ lạc lõng và cảm thấy
lưu đày ngay trên chính quê hương mình.
Con em chúng ta nếu được may mắn, được cha mẹ chú ý trao truyền ngôn ngữ nước nhà, văn
minh văn hóa dân tộc và từ cử chỉ, lối sống thể hiện là một em bé hoàn toàn Việt-nam. Nơi tạm dung,
ở nhà trường và môi trường xã hội giúp em học hành hiểu biết ngôn ngữ, nếp sống văn minh, văn hóa
bản xứ thì chắc cũng không có xung đột nào nhưng sẽ dễ dàng cho đời sống tại gia đình, với cộng
đồng người Việt-nam tại hải ngoại và mai sau khi về Việt-nam cũng vậy. Đi đâu, ở đâu em cũng có
hạnh phúc vì em có nhiều điều kiện để hạnh phúc.
3.3 Trong đại gia đình
Hầu như rất ít người Việt-nam có may mắn khi ra đi đem được trọn vẹn gia đình hay đoàn tụ
gia đình, thì nói chi đại gia đình là cả vấn đề khó khăn. Cao ủy tỵ nạn Liên Hiệp Quốc (United Nations
High Commissioner for Refugees; viết tắt UNHCR) chú trọng giúp đỡ các gia đình tỵ nạn, cho việc
đoàn tụ gia đình gồm những người thân yêu gần gũi nhất như ông bà, cha mẹ và con cái. Càng lớn tuổi
thì sự hội nhập càng khó khăn, ngôn ngữ mới không học được, đời sống mới không dung hòa được,
khí hậu nơi ở mới không quen chịu đựng được, thức ăn mới mẻ không hạp khẩu vị. Xã hội Việt-nam
mở rộng như căn nhà ở Việt-nam mỡ rộng, tâm tình người Việt-nam cởi mở, vồn vã thân mật, dể
dàng. Người lớn tuổi Việt-nam cũng có tính cả nể, dĩ hoa vi quý, không thích đụng chạm nên hay nói
cái điều người ta muốn nghe hơn là nói thật điều mình muốn nghĩ. Trái lại người Âu Mỹ tính tình bộc
trực thẳng thắng muốn diễn tả điều gì thì rõ ràng, đi vào thẳng vấn đề, họ cũng hay lạc quan, tự tin,
không thích ai thương hại.
Ông bà hay cha mẹ lớn tuổi thương con, thương cháu nhưng vì sợ làm phiền muộn con cháu và
đôi khi cảm thấy rất cô đơn ngay bên con cháu của mình nên lui đi sống riêng để tránh vướng vít vì
vậy quạnh quẽ, tủi thân! Gia đình Âu Mỹ là kiểu mẫu gia đình đơn vị, trong đó chỉ có cha mẹ và con
cái, một kiểu gia đình hạt nhân. Rất ít khi thấy ở đây có gia đình nào sống chung với nhau tới 3 thế hệ:
ông bà, cha mẹ và cháu.
Các hãng bảo hiểm sức khỏe hoặc xã hội ở đây cũng không chịu bảo hiểm cho ông bà và chỉ bảo
hiểm cho gia đình gồm vợ chồng con cái mà thôi! Những đổi thay của xã hội mới không đồng đều
giữa người già và người trẻ, giữa người lớn tuổi và thanh thiếu niên vì vậy thường xảy ra nhiều điều
đáng tiếc. Điều này cũng dễ hiểu vì ông bà hay cha mẹ con cái lớn tuổi có một căn bản văn hóa và nếp
sống đạo đức vững vàng hơn các con em, do đó họ ít chịu ảnh hưởng của nền văn hóa mới, nếu có chỉ
là những đổi thay bắt buộc để thích nghi dễ dàng vào một xã hội mới mà thôi.
Người trẻ tuổi hay con em ngược lại, vì tâm lý còn nhiều hăng say, nhiệt thành. Để khắc phục
khó khăn, ngôn ngữ mới nên cũng dễ dàng hội nhập vào nền văn hóa mới, vào những lối sống mới
một cách tự nhiên hơn các bậc ông bà, cha mẹ lớn tuổi nhiều.
Nếu tâm lý của người trẻ hăng say, năng động vì dể chịu ảnh hưởng của các trào lưu mới như
thụ hưởng gia tài dân chủ, tự do của xã hội mới nên dễ dàng thành công hơn người già trong sự nghiệp
và công ăn việc làm. Để tránh những xung đột đáng tiếc giữa thế hệ già trẻ, những xung khắc, đỗ vỡ,
thiếu thông cảm thì không có gì tốt hơn là nên ngồi lại với nhau để tìm ra đâu là khuyết điểm, sai lầm
của các bạn trẻ cũng như của ông bà cha mẹ là những người lớn tuổi. Đâu là những ưu tư khắc khoải
của ông bà, cha mẹ? Đâu là những ước mơ mong đợi của con em cần nơi ông bà, cha mẹ? Đặc biệt
hơn hết, đâu là đầu mối của dây liên hệ tinh thần trong gia đình, trong cộng đoàn và xã hội để hàn gắn
đổ vỡ cho gia đình được hạnh phúc an vui, cho mọi người trong gia đình biết tin yêu trong hoan lạc
chân thiện mỹ! Ngoài ông bà, cha mẹ là người lớn tuổi trong gia đình còn có thể có các người thân
thuộc như chú bác, cô dì dượng, cậu mợ... trong bối cảnh mới chắc cũng ít có cơ hội gặp gỡ nhau như
tại quê nhà thường hằng? Vì vậy ảnh hưởng của đại gia đình không còn nhiều vào mỗi đơn vị tiểu gia
đình. Lối sống mới trong hoàn cảnh mới, những người thân trong gia đình chỉ còn thăm hỏi qua thư từ

hay đôi ba năm trong kỳ hè lại đến thăm nhau và tâm tình chưa cạn đã lui về với nếp sống riêng tư nên
ít còn chịu ảnh hưởng lẫn nhau nữa.

IV. Gia đình Việt-nam tại hải ngoại với đức tin Cơ đốc giáo
Trong làn sống người ra đi tìm tự do và định cư tại các nước Âu Mỹ có rất nhiều gia đình tín nhân
Cơ đốc giáo. Cũng như đồng hương của mình có cùng hoàn cảnh tha hương, thay đổi môi trường sống,
mọi sinh hoạt đều đổi thay mới mẻ... đời sống các tín nhân và gia đình của họ đã hội nhập như thế
nào?
4.1 Như gặp môi trường thuận lợi?
Hầu hết các quốc gia Âu Mỹ, nơi thu nhận nhiều người Việt-nam tỵ nạn có tỷ lệ dân số rất cao
theo Cơ đốc giáo. Nếu không có gì thay đổi chắc chắn các gia đình người Việt-nam tại hải ngoại dễ
hội nhập vì cùng một niềm tin, cùng thể thức hành đạo. Nhưng trớ trêu thay, các quốc gia Âu Mỹ ngày
nay, khoa học kỹ thuật tiến bộ, các triết lý mới mẻ, các chủ thuyết hiện sinh, duy vật, biện chứng, cá
nhân... làm cho đời sống niềm tin không còn bền vững, nhiều người thối lui trong đức tin. Nhiều ngôi
giáo đường rộng lớn nhưng thiếu vắng tín nhân lui tới, những truyền thống tốt đẹp đã bị lãng quên,
nhiều người thậm chí chỉ còn mang nhãn hiệu bên ngoài và đời sống của họ ích kỷ, tham lam, cầu
danh, đoạt lợi... gia đình bị xáo trộn, những nạn ly dị, thay chồng đổi vợ, con cái bơ vơ, thiếu được
chăm sóc giáo dục trở nên thảm họa cho ngày nay và trong tương lai! Luân lý thiếu vắng, lời Kinh
Thánh không còn được giảng dạy, ít có người chịu khó ham thích học hỏi những dạy bảo để trở thành
người đầy nhân tín, sống thánh thiện, hạnh phúc cho mình và chu toàn cho gia đình.
Giáo lý căn bản và lòng yêu Thiên Chúa không còn thể hiện, đời sống tâm linh trống rỗng,
nguội lạnh thì lời dạy sống đạo, thực hành cho đời sống và gia đình trở nên biếng trễ, lạnh nhạt, thờ ơ!
Dù vậy cũng còn những tín nhân và gia đình tiếp tục sống trong tình thương, che chở, dắt dìu
của Thiên Chúa. Chính những người này và những gia đình này là nguồn yêu thương, là ân sủng của
Chúa Cứu Thế còn để lại trong vòng người hư hoại, phá hủy căn bản nếp sống. Chính những người
này, ý thức tâm linh, như ánh sáng của đèn trong nơi tối tăm, là chất mặn của muối làm thêm hương vị
cho đời. Hơn bao giờ hết, hạnh phúc gia đình được các nhà lãnh đạo tôn giáo kêu gọi cũng cố và phát
triển, nhất là Cơ đốc giáo. Hơn ai hết tín nhân và gia đình Cơ đốc giáo biết rõ gia đình là nền tảng, là
yếu tố gắn liền với nhân tính, với đời sống lứa đôi, chồng vợ và sinh sản nuôi dưỡng, giáo dục con cái.
Bổn phận của tính nhân không phải chỉ có đòi hỏi đặc quyền hôn nhân tôn giáo nhưng xây dựng gia
đình vững bền trong đức tin tông truyền, là cơ ấu có tự do và được bảo vệ. Bổn phận của tín nhân là gì
há chẳng phải " Kính Chúa yêu người ". Yêu người đây chắc chẳng ai là tín nhân mà chẳng yêu
thương người phối ngẫu là chồng hay vợ hoặc con cái của mình, những thân tộc họ hàng nhà mình?
"Hỡi người làm vợ hãy vâng phục chồng mình y như điều đó theo Chúa đáng phải nên làm vậy. Hỡi kẻ
làm chồng hãy yêu vợ mình chớ hề ở cay nghiệt với người" .(Côlôse 3:18-19)
Người tín nhân Cơ đốc giáo biết rõ hôn nhân đã được Thiên Chúa thành lập và gia đình là sự
chúc phúc:
" Đức Chúa Trời dựng nên hình người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như
hình Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên người nam cũng như người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho
loài người và phán rằng: Hãy sanh sản thêm nhiều làm cho đầy dẫy đất, hãy làm cho đất phục tùng,
hãy quản trị loài cá dưới biển loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên đất".
"Đức Chúa Trời phán rằng: loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống
như nó... và cả hai sẽ nên một thịt". (Sáng Thế Ký 1:27-28, 18:24)
Được tiếp xúc với văn minh Âu Mỹ qua ánh sáng tôn giáo, qua giáo lý căn bản để nuôi dưỡng
đời sống thuộc linh và trong môi trường mới cũng còn rất nhiều điều thuộc lãnh vực giáo dục, văn hóa,
phong tục, tập quán được ảnh hưởng bởi Kinh Thánh và nếp sống hành đạo nên gia đình Việt-nam của
các tín nhân không phải xa lạ ngỡ ngàng lắm. Nếu nói rằng " cá gập nước " thì cơ hội thuận lợi cho tín
nhân là có gặp được những giao lưu văn hóa giữa đức tin và nếp sống đạo nơi các quốc gia đã thể hiện
và thực hành ít nhiều trong văn hóa và đức tin đó vậy.
4.2 Phát huy thăng tiến đời sống gia đình
Không phải chờ đợi đến sự cổ võ kêu gọi của Liên Hiệp Quốc dành năm 1994 là năm quốc tế
gia đình, lúc đó mới thấy gia đình cần phải thăng tiến! Những mục tiêu nhắm tới của mỗi tín nhân Cơ
đốc giáo cho gia đình mình ở các quốc gia Âu Mỹ từ lâu vẫn là tình yêu, sự sống, và gia đình ngày

nay. Gia đình tái quy tụ và con cái, gia đình qua các biến cố xã hội; gia đình với phụ nữ, trẻ em và
người già cả, yếu đau; gia đình và các biến động qua các biên giới v..v...
Từ nếp sống chịu ảnh hưởng sâu đậm của nền học thuật Á đông, luân lý và đạo đức, phong tục
và tập quán hay đẹp được lưu giữ và lời Kinh Thánh làm khuôn vàng thước ngọc cho cuộc sống, gia
đình các tín nhân Việt-nam tại hải ngoại ít bị ảnh hưởng của các cuộc sống vội, sống cuồng, ích kỷ hẹp
hòi trái lại thực hành lối sống đạo:
"" Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng
khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận,
chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương
hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự ". (I Côrinhtô 13:4-7)
Phép tắc, lễ nghĩa, nhân ái, trung dung... là những đức tin và nguyên tắc đào tạo con người.
Chịu ảnh hưởng học thuật Á đông thì về mặt sống có trật tự qui củ, có trật tự trên dưới, có phép tắc
hành động, có kính nể nhường nhịn lẫn nhau trong mọi giao tế, có luân thường và trọng nhân cách.
Những điều đó tín nhân Cơ đốc giáo được giáo dục cộng thêm lời dạy của Thiên Chúa nên cuộc sống
cho mình, cho gia đình, hành xử đẹp đạo đẹp đời, trở nên hạnh phúc. Việc huấn luyến dạy dỗ con cái
giữa xã hội mới, văn minh mới không phải là điều khó hội nhập. Hơn ai hết gia đình tín nhân Cơ đốc
giáo bước đi mỗi ngày với Chúa Cứu Thế và biết rằng trong Ngài và bên Ngài bình an và sung mãn,
gia đình nhuận đầy phước hạnh và sung mãn trong cuộc sống. Cũ và mới, trong nước hay hải ngoại
không phải là nan đề, nhưng mỗi ngày bên Thiên Chúa thăng tiến.

V. Kết luận
Thiên Chúa là Chúa của tình thương, tình tha thứ, vì Thiên Chúa khoan dung độ lượng. Trong
đời sống gia đình, nhất là của người Việt-nam tại hải ngoại gặp biết bao nhiêu thay đổi xáo trộn và đời
sống yên hàn; vui vẻ, hạnh phúc hay gặp biết bao nhiêu khó khăn nghiệt ngã đôi khi làm đỗ vỡ, con
cháu bơ vơ lạc lõng? Nếu hằng ngày mỗi người trong gia đình từ ông bà, cha mẹ, chồng vợ, con cái...
dành thì giờ để thờ phượng Chúa thì chính những giờ phút ngắn ngủi đó sẽ làm cho tình yêu của mỗi
người trong gia đình thêm bền chặt vì không ai còn giận ai điều gì, không còn ai bực tức trong lòng...
với lời Kinh Thánh, với lời cầu nguyện, với tâm tình cởi mỡ giữa ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái...
những âu lo phiền não tại cơ sở làm việc, tại nơi học đường, tại nơi nào đó tiếp xúc gặp khó khăn sẽ
sớm được giải quyết với nhau, giúp đỡ nhau qua sự thử thách, qua bồn chồn lo âu. Người tín nhân Cơ
đốc giáo và gia đình có chỗ vựa yên trong tình yêu ấp ủ của Cứu Chúa Jêsus!
Tiếc thay, nhiều gia đình người Việt-nam tại hải ngoại chịu nhiều sóng gió cuộc đời, chia ly khi
ra đi, mất mát người thân trên đường tìm tự do; ở lại trông chờ, ra đi trông chờ ngày đoàn tụ nhưng
đến nơi lòng người thiếu chung thủy, đổi thay gây cảnh rã đàn tan nghé, con cái lạc lõng bơ vơ; rất ít
người giữ được hạnh phúc gia đình với đầy đủ vợ chồng con cái. Phong tục, tập quán, học vấn, và kinh
nghiệm tự nó dễ nghiêng ngã trước học thuật mới, văn minh mới, xã hội mới, tiện nghi kỹ thuật tạo
nếp sống hưởng thụ ích kỷ, vui chơi cá nhân nhiều hơn cho gia đình, con cái và xã hội. Trong ánh sáng
và văn minh Cơ đốc giáo, qua tình yêu của Cứu Chúa Jêsus là môi trường thuận lợi làm sống lại
những tươi đẹp của học thuật, của văn hóa, phong tục, tập quán tốt vì chính những gì tốt đẹp đã hài
hòa như Lời Hằng Sống hữu ích cho đời người và gia đình của người. Hãy nối lại dây liên hệ tinh thần
trong gia đình, trong cộng đoàn và xã hội để được hạnh phúc yên vui, hãy đoàn kết, tin yêu.

GIA ĐÌNH
Quách Huỳnh Hà
Houston, Hoa Kỳ
Thoạt nghe hai tiếng gia đình, trực giác cho thấy đây là một đề tài lớn, gợi nên hình ảnh một
cái gì quan trọng, một đơn vị căn bản cho cái cơ sở tinh thần hay thể chất nào đó trong cuộc sống con
người. Để có thể hiểu gia đình là cái gì; nhất là gia đình có ý nghĩa ra sao và quan trọng tới mức độ
nào trong đời sống chúng ta, trong khuôn khổ của một bài viết, tự nó đã có giới hạn, do đó, gia đình ở
đây được hàm một ý nghĩa là “hạnh phúc lứa đôi”. Nói đến gia đình là phải nói đến tình yêu. Cụ thể là
đời sống hôn nhân vậy.
Nền tảng hạnh phúc của gia đình là “tình yêu”. Gia đình là một cộng đồng hay cộng đoàn cũng
vậy, nó chỉ sống được nếu như có ... hơi thở là tình yêu. Vậy đâu là bản chất của tình yêu? Tại sao ...
yêu? Tại sao lại có cả đau khổ trong tình yêu? Nó bắt nguồn từ đâu? và còn biết bao nhiêu câu hỏi
khác được đặt ra nữa. Erich Fromm bảo:”Yêu và được yêu là nhu cầu của con người”. Thế tình yêu là
gì vậy? Thật khó mà định nghĩa. Thi sĩ Xuân Diệu than thở...”làm sao định nghĩa được tình yêu”,
trong khi ông Hồ Dzếnh dứt khoát “Yêu là khó nói cho xuôi, vì ai hiểu được ... sao trời lại xanh”. A de
Musset nói “ Yêu là có một cái gì, ngoài ra không có cái gì khác”. Định nghĩa kiểu này càng làm khó
hiểu thêm, nhưng may có John Dryden nói một câu tôi rất thích: “Tình yêu là sự yếu đuối cao quí nhất
của... tâm hồn”.
Như vậy, gia đình chính là nơi con người chứng nghiệm ra được tình yêu, và nó chính là lẽ
sống của con người.
Các bạn trẻ nghĩ sao về nhận định trên đây? Tại sao có câu “Tình cho không, biếu không”?
Câu này lại thường được nhiều người nghêu ngao quá sức! Tình yêu chân thật thì làm sao mà đem cho
không, biếu không được! Cho không, biếu không thì phải là. . .bình thường, rẻ rúng, đâu còn cao quí,
trân trọng nữa, nhiều khi chỉ có giá trị cho một thỏa mãn nhất thời, trở thành ... vụng dại, hoang dâm.
Cái gì đã trở thành... mua bán, trả giá hay cho không thì thật khó mà tìm thấy ở đó cái giá trị đích thực
của nó để từ đó có được cái hy vọng nuôi tình yêu ấy sống lâu dài, vĩnh viễn. Loại tình yêu “cho
không, biếu không” này, các nhà phân tâm học cho rằng đó chỉ là một hiện tượng của “dục tính”. Với
quan niệm gia đình như đề cập ở trên, một khi không có “tình chân thật” thì hành vi “dục tính”, nếu
không phải là tệ hại “thủ dâm” thì dù cho có xảy ra giữa hai người chăng nữa, đó cũng chỉ là một lối
“tự dâm” mà thôi.
Tình yêu chân thật phải là tình yêu sẵn sàng chấp nhận hy sinh tất cả những gì sẽ xảy ra cho
mình. Yêu là cho nhau tất cả, nhưng khi cho như thế lại không cảm thấy là mình bị... mất mà trái lại
cảm thấy là mình ... được rất nhiều. Chính khi tình yêu dâng cao, người ta mới khám phá ra cái ... tình
thương và lẽ sống trong đó. Đây cũng là điều thật khó nhận ra được đối với một số người; như một
học viên của lớp "Giáo lý hôn nhân" đưa ra nhận xét sau đây: "Anh em ruột trong nhà còn ghen tị, cắn
xé nhau quá sức, thế mà tự nhiên vác ngay một người xa lạ ở đâu đem về sống với nhau, đã vậy lại còn
bảo 'ký một bản án' sống đời với nhau nữa, như thế liệu có thể thực hiện được không?". Người khác
nêu ý kiến: “Tại sao không áp dụng cách dễ dàng hơn là chỉ ký hợp đồng với nhau chừng mấy năm
thôi, như các hợp đồng kỹ nghệ, thương mại, nếu sau này tốt thì ta tiếp tục, xấu thì thôi, khỏi phải... ly
thân, ly dị lôi thôi!!!”.
Hai ý kiến trên sở dĩ vẩn vơ trong đầu các bạn trẻ này chính là do nơi chưa nhận biết được đâu
là “chân dung” của tình yêu. Với những bất trắc của đời sống hiện nay, người ta đã không tìm cho
mình được một niềm tin vững chắc, vì không giám tin ai, không tin vào đâu cả nên người ta không
dám “dấn thân”. Khởi thủy ... không giám trèo! Nhưng vì những hấp dẫn trên cao, đánh liều trèo lên,
nhưng “vừa trèo, vừa run”. Tìm hiểu căn nguyên, chúng ta thấy rằng, ngoài những ảnh hưởng của xã

hội, yếu tố chính làm cho... run là “thiếu tự tin”!!! Vì thiếu tự tin nên chi người ta không giám chấp
nhận, từ chỗ không giám chấp nhận thử thách dẫn đến không giám chấp nhận hy sinh, không chấp
nhận được hy sinh cho nhau, vì nhau bởi tính nhu nhược, yếu hèn, nên người ta tìm một lối đơn giản
hơn, đường đi ngắn hơn, lại ít tốn kém, đó là con đường buông thả, bừa bãi, để rồi dẫn đến cuộc
sống... trụy lạc một cách nhanh chóng, dễ dàng. Đừng quên. . . “tính yếu hèn, nhu nhược là vực thẳm
tội lỗi đấy”.
Nhìn vào xã hội Hoa kỳ ngày nay, điều khiến ta lo ngại là ngay cả nơi giới trẻ, chưa hoặc chỉ
mới sắp sửa bước vào đời, tình trạng sa vào con đường buông thả đã khá trầm trọng. Con số sau đây
chứng minh cho nhận xét trên:
Năm 1986, Viện Harris thăm dò trong số 677 học sinh, (da trắng, giới trung lưu, thuộc thành
phố Indianapolis) kết quả như sau:
- 57% đã. . . thỏa mãn dục tính,
- 30% đã . . .thỏa mãn dục tính hơn 1 lần.
Thống kê của tuần báo TIME, ấn bản ngày 24/5/1993 cho thấy dục tính của giới trẻ tại Hoa kỳ
như sau:
- 23% dưới 14 tuổi
- 24% 14 tuổi
- 25% 15 tuổi
- 20% 16 tuổi
- 60% 17 tuổi.
Người ta ước tính, cứ đà này lớn lên tới lúc 20 tuổi thì tỷ lệ trên sẽ đạt tới con số 75% thanh
niên nam, nữ đã có kinh nghiệm về giao du dục tính!. Cái tai hại là hậu quả của nó, 25% trong số này
mắc chứng bệnh phong tình, 20% mắc bệnh AIDS khi tuổi chưa tới 30!
Hãy lắng lòng xuống trong một giây, nhìn lại tâm hồn mình, cuộc sống của mình, chúng ta
quan niệm thế nào về tình yêu mà chỉ dựa trên “dục tính”?
Tôi không muốn đưa các bạn vào vũng lầy bi quan, nhưng nếu bỏ qua, thật sự là một thiếu sót.
Trong một thống kê mới đây về cuộc sống buông thả của giớt trẻ tại Hoa kỳ, người ta ghi nhận được
con số mỗi ngày như sau:
- 2,756 bé gái vị thành niên mang thai,
- 372 bé gái vị thành niên sẩy thai
- 1,106 bé gái vị thành niên phá thai
- 1,340 bé gái vị thành niên mang thai lần đầu.
- 3,088 thanh thiếu niên bỏ nhà ra đi.
( Source: Children defense Fund).
Điển hình nhất là những vụ phá thai. Từ năm 1973 là năm Tối Cao Pháp Viện Hoa kỳ hợp
thức phá thai thì:
- Mổi năm có 744,000 vụ,
- 20 năm sau năm 1973 thì mỗi năm có 1,497,700 vụ,
Tỷ lệ phá thai tại một vài nước như:
- Tại Hoa kỳ cứ 1,000 người thì có 21.4 vụ,
- Tại Thụy Điển cứ 1,000 thì có 20.4 vụ.
Tại Anh quốc cứ 1,000 thì có 14.8 vụ,
- Tại Ý Đại Lợi cứ 1,000 thì có
2.7 vụ,
- Tại Tây ban Nha 1,000 thì có
5.4 vụ.
Như đã trình bày ở trên, sự kiện ngày nay con người e ngại, rụt rè, không giám dấn thân trong
đời sống hôn nhân chính vì dấn thân ở đây thể hiện một quyết định, một chọn lựa lớn trong đời. Dấn
thân như thế phải được hiểu là. . . liều lĩnh. Liều lĩnh vì ai giám nói là mình “nắm chắc được tương
lai”. Nhưng. . . cái tư tưởng “sợ hãi”, oái oăm trong cuộc sống đời với người xa lạ nói ở trên khiến ta
nhận ra được một điều là giữa cái tình anh em và tình yêu, nó có một cái gì hoàn toàn khác nhau. Nó
có một sức hút mãnh liệt hơn cái tình anh em, cha mẹ. Chính cái sức hút mãnh liệt ấy tạo nên sức
mạnh cho cuộc sống đời với nhau. Thánh kinh đã ghi rõ: “Thanh niên sẽ bỏ cha mẹ để luyến ái ... vợ
mình” kia mà. Sức mạnh đó chính là “tình yêu”. Tình yêu làm cho hai nên một. Bởi thế, hôn nhân mà
không tình yêu thì thật là. . . bất hạnh!!!
Gia đình hay bất cứ một cộng đoàn nào cũng thế, nó chỉ. . . sống khi được thành hình bởi tình
yêu. Được thành hình bởi tình yêu là khi người ta sống với nhau, tự nhiên có cái luật nào đó nó xuất

hiện, luật ấy sẽ chi phối đời sống của họ. Luật đó chính là. . . Tình yêu. Luật tình yêu không phải là
thứ luật được ghi chép trong sách vở, có đoạn này, chương nọ chương kia. Luật tình yêu này phải
được hiểu nó như là một ... lời diễn tả cái đòi hỏi thầm kín vốn có nơi nội tâm con người. Hơi khó
hiểu, xin đưa một ví dụ để được dễ hiểu hơn: “Hãy tưởng tượng. . . tại ngọn đồi thơ mộng xứ Anh Đào
Đà Lạt, có một cặp vợ chồng đang hưởng tuần trăng mật. . . . Trong tuần trăng mật này, thử hỏi luật. .
. “ Chung thủy” có ý nghĩa gì với họ? Họ đâu cần biết gì đến luật chung thủy. Tự nhiên là họ sống một
vợ, một chồng, chung thủy với nhau, hạnh phúc lắm. Xin lỗi, sét có đánh cũng chẳng phân ly được
họ”. Xem thế, luật chung thủy chẳng có nghĩa gì với họ lúc đó. Có chăng nó chính là lối diễn tả cái đòi
hỏi vốn có của tình yêu! Nó không chỉ đóng khung trong những xúc cảm bên ngoài là đủ. Tình yêu đòi
hỏi phải có sự tin tưởng, phó thác cho nhau.
- Tin tưởng đòi . . . . chân thành
- Phó thác đòi . . . . chia sẽ và thông cảm nhau.
Có thể nói tình yêu được thể hiện một cách hồn nhiên sẽ được nhận biết, vinh danh, nó chính là
“Tình thương” trong cuộc sống con người vậy. Làm sao nhận ra được “tình thương” chân thật nơi một
người mẹ dành cho con? Người ta kể: có một bà mẹ ẳm con đến bệnh viện xin cứu chửa cho con
mình! Vì vết thương không nặng lắm nên bác sĩ chấp nhận cho người mẹ ở lại phòng mổ. Ngay khi bà
vừa mới thấy bác sĩ cầm con dao đặt vào vết thương của đứa bé, người ta đã thấy bà mẹ rùng mình,
run rẩy! Khi bác sĩ cầm dao rạch vào vết thương thì bà mẹ hét rú lên, mồ hôi đổ ra và bà . . . xỉu! Lạ
nhỉ? Bác sĩ có đụng gì tới thân xác bà đâu, sao bà lại đau đớn quá như vậy? Cuối cùng khi người ta
đưa thằng bé ra khỏi phòng mỗ thì cũng là lúc phải đem bà vào phòng cấp cứu!
Giờ thì chúng ta hiểu! Chính cái tình yêu, tình thương của mẹ giành cho con nó được thể hiện như
vậy. Khi bà yêu thương con mình thì chính bà đã chịu lây cái đau của con mình! Sự việc nầy cũng
thường xảy ra nhưng mấy ai nhận ra được! Người ta cho đó là thường cũng giống như . . . nước chảy,
mây trôi, như hơi thở . . . tất nhiên phải có. Mẹ thì phải thương con, ai từng chứng kiến cảnh gà mẹ
xòe cánh ủ con khi quạ đen tìm cách bắt mới thấy . . . súc vật nó cũng thương con vô cùng! Chính cái
tình thương mẹ giành cho con như vậy, nó trở thành cội rễ của nền tảng gia đình! Tác giả Robert
Green Ingersoll khẳng định:
“Hạnh phúc gia đình là mục đích của cuộc sống con người”
- Gia đình là nơi tình thương yêu giữa cha mẹ và con cái được thể hiện.
- Gia đình cũng là nơi người ta cảm nhận được tình yêu.
Thế nhưng, nếu gia đình không còn là nơi sinh sôi, nẩy nở và ấp ủ tình thương nữa thì hậu quả
của nó sẽ xảy ra: chia ly, đổ vỡ.
Rõ ràng nhất là vấn đề ly dị: (US Bureau of the Census)
1960 – 390,000
1970 – 708,000
1980 – 1,189,000
1990 – 1,182,000
1996 – 1,159,000
Qua con số trên ta thấy số người ly dị tại Hoa Kỳ từ thập niên 60 đến 80 đã tăng gấp 3 lần! Theo
bác sĩ Larry Pampas của viện Đại Học Wisconsin, tỷ lệ ly dị tại Hoa Kỳ 2 lần nhiều hơn bất cứ một
quốc gia nào ở Âu Châu và 3 lần nếu so với Nhật Bản! Đã thế tình trạng kết hôn lại trong tình trạng
giảm sút; năm 1980 tỷ lệ nam giới lập gia đình là 68.4% so với 63% nữ giới (5% sai biệt là vì có sự
kết hôn với người khác quốc tịch). Đến năm 1998 tỷ lệ nầy chỉ còn 61% cho nam giới và 57% cho nữ
giới. (Dân số tăng, kết hôn giảm)
Ta có nhận xét ngay là: lấy nhau thì ít đi mà bỏ nhau thì lại gia tăng! Vì đâu? Đó không phải là
một câu hỏi đáng cho ta suy nghĩ sao?
Một trong những hậu quả tai hại khác là nạn thanh thiếu nhi phạm pháp.
Sau khi ly dị, chỉ có 38% con cái họ được sống với cha hoặc mẹ, 35% sống với những người
chưa hề là . . . cha hay mẹ!
Theo kết quả cuộc điều nghiên của giáo sư Judith Walicrsicin, những trẻ em nầy có những
phản ứng khác thường và bất ngờ trong cuộc sống. Mặc cảm bị bỏ rơi, cô độc kéo dài nhiều năm, ngay
cả khi đã 19, 20 tuổi cũng chưa có được “tâm lý” bình thường như các trẻ khác. Lý do chính vì có tới
60% số trẻ em này không một lần được đến thăm cha hay mẹ: 40% chỉ được gặp cha hay mẹ mỗi năm

một lần! Năm 1960 chỉ có 7 triệu em, nhưng đến nay đã có tới 24 triệu con em thuộc các gia đình ly
dị. (theo national Fatherhood Initiative).
Xã hội này sẽ đi về đâu nếu như một phần trong số công dân này trở thành những thành phần
bất hảo?
Với những trình bày ở trên, ta kết luận được rằng 24 triệu em này là nạn nhân của những gia
đình “thiếu vắng hay không có tình thương”.
Tình trạng gia đình Việt Nam hải ngoại
Trên đây là hình ảnh những “gia đình” tại Mỹ. Thế còn những gia đình Việt Nam. Chúng ta
công nhận hạnh phúc gia đình đặt nền tảng trên căn bản tình yêu. Tình yêu được xưng tụng là một tặng
vật của Thượng Đế! Trong cuốn TV guide ấn bản ngày 22-7-1997 có một bài nhan đề: “God and
Television” “Thượng Đế và Truyền Hình”. Tác giả đã nhấn mạnh đến vị trí quan trọng và cần thiết của
Thượng Đế trong đời sống con người!
Chính nhờ có tình yêu gia đình – trong đạo Công Giáo – chuyện ông Augustino là một thanh
niên hoang đàng, ngang ngược! Vậy mà bà mẹ Monica đã đem con trở về đường lành. Sau này thành
Thánh Augustino – Được vậy, chính là do nơi tình yêu thương của Bà Mẹ giành cho Augustino mà ra.
Với những gia đình Việt Nam tại hải ngoại dù ở bất cứ đâu, trong hoàn cảnh nào cũng thế, đa số
may mắn vẫn còn giữ được với nhau một mẫu số chung. Những may rủi, chao đảo trong tiến trình hội
nhập cũng gần giống nhau. Những thách đố, khó khăn giống nhau, ngay những quan niệm và những
cách giải quyết cũng được thông cảm và chia sẻ cùng nhau, chính những khác biệt về truyền thống, về
văn hóa là nguyên nhân còn giữ được phần nào sự bền vững của gia đình Việt Nam!
Chúng ta có thể nêu lên một vài nhận xét điển hình như sau.
Tại Hoa Kỳ người ta chú trọng những yếu tố:
-

Bình đẳng
Tinh thần dân chủ
Tự do cá nhân
Luật lệ
Thụ hưởng
Cá nhân quan trọng nhất

Trong khi chúng ta đặt nặng:
-

Tình tương thân tương trợ
Trật tự chung
Quyền lợi gia đình và tập thể
Khế ước và giao kèo
Hy sinh
Gia đình quan trọng nhất

Những yếu tố khác biệt nêu trên chính là căn nguyên của những đổ vỡ hay tồn tại của gia đình
giữa hai hệ thống tư tưởng Đông Tây, mặc dù qua thời gian dài hội nhập, giới trẻ đã tỏ ra có những
thay đổi nhanh hơn, nhưng phải nói nhờ nơi tinh thần vững chắc của giới trung và cao niên, những giá
trị “đạo đức” là nền móng của gia đình vẫn còn thể hiện và duy trì được cho đến nay. Dù cho sự kiện
ly dị cũng đã xảy ra trong giới người Việt hải ngoại. Tuy nhiên so với các sắc dân khác cũng may tỷ lệ
này vẫn còn khá khiêm nhường!
Gia đình được tạo nên do sự kết hợp của người nam và người nữ, đó là hôn nhân, đời sống hôn
nhân có nghĩa là đời sống gia đình luôn đòi hỏi phải có sự “hy sinh” chấp nhận nhau suốt đời. Lãng
mạn đến như các văn, thi sĩ, nhạc sĩ cũng còn có người thốt ra được một câu như nhạc sĩ Nguyễn Văn
Khánh, dám mở đầu bài ca “Nỗi Lòng” của mình rằng: “Yêu ai yêu cả một đời … “ cơ mà.
Ai cũng biết cuộc sống “gia đình” đầy những bất trắc, luôn luôn bị thách đố, thử thách. Để vượt
thắng; người ta phải kiên nhẩn, cương quyết, và bền đỗ trong tình yêu, phải ý thức rằng: “gian khổ sẽ
nặng nề nếu khiếp sợ, trốn tránh, gian khổ sẽ dịu dàng nếu can đảm tiếp nhận.” (Hồng Y Nguyễn Văn
Thuận trong Đường Hy Vọng). Chính những yếu tố nầy xác quyết sự bất biến của gia đình! Và nó trở
thành cái gì đó vô cùng mới mẻ, hấp dẩn đối với con người trong mọi không gian và thời gian.
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1. KÍNH TRỌNG LẪN NHAU
Vợ chồng là nghĩa tào khang
Chồng hòa vợ thuận, nhà thường yên vui
Sinh con mới ra thân người
Làm ăn thịnh vượng đời đời ấm no
Tình yêu không loại trừ sự kính trọng. Trái hẳn lại. Nếu vợ chồng không biết tỏ lòng quí mến nhau, dù
trong cuộc sống riêng tư hay ở nơi công cộng, tình yêu của họ sẽ không sống mãi được. Lễ độ, lịch sự
là cách biểu lộ tình yêu giống như những cách biểu lộ khác. Tránh mọi lời nói hay mọi cử chỉ thô lỗ,
thiếu tế nhị, là điều tối thiểu để tỏ lòng mến thương nhau.
Sau đây là một trong những trường hợp thường xẩy ra: Anh chị ấy không còn yêu nhau như trước nữa,
bởi vì anh ấy (hay chị ấy) cứ nói những lời châm chọc, khích bác, phán đoán giọng kẻ cả. Người này
cố ý chọc tức cho người kia nổi giận bằng những lời lẽ tục tằn hay những cử chỉ thô lỗ. Chị ấy (hay
anh ấy) không để lỡ một cơ hội nào mà không phê bình chồng mình (hay vợ mình) trước mặt bạn bè,
ngay cả trước mặt con cái. Tệ hơn nữa, người này tiết lộ công khai những tật xấu của người kia để
được một chút "chia sẻ" của người chung quanh.
Để tình yêu vợ chồng của anh chị đằm thắm mãi, hằng ngày xin anh chị hãy dành cho nhau những tế
nhị mà thánh Phanxicô dệ Salê gọi là "bông hoa đẹp của tình yêu".
2. NÓI VỚI NHAU LỜI ÂU YẾM
Tình yêu dành cho nhau giữa vợ chồng cần được khẳng định lại mỗi ngày, ít ra bằng những lời nói dịu
dàng, những cử chỉ thân thương. Tuy nhỏ bé, nhưng những lời nói âu yếm, những ánh mắt luyến
thương luôn là hương thơm ướp đậm tình yêu giữa hai người. Đừng đợi đến lúc ái ân mới nói lời yêu
thương, mới tỏ cử chỉ thân mật.
Giữa vợ chồng có trăm ngàn cách để bày tỏ tình yêu: từ lời nói đơn giản nhất: "Anh yêu em" hay "Em
yêu anh" cho đến tất cả những biểu lộ sự ân cần, lòng biết ơn, tâm tình ngữơng mộ, hay lời nói khuyến
khích hoặc xây dựng từ tốn...mà vợ chồng có biết bao trường hợp để dành cho nhau.
Bức tranh cổ truyền việt nam họa cảnh âu yếm đối thoại giữa vợ chồng vẫn đồ sộ và gương mẫu:
Chàng ơi, trẩy sớm hay trưa?
Để em gánh gạo tiễn đưa hành trình
Thương nàng đã đến ngày sinh
Ăn ở một mình, trông cậy vào ai!
Rồi khi sinh gái sinh trai
Sớm khuya, mưa nắng, lấy ai bạn cùng

- "Sinh gái, thì em gả chồng
Sinh trai, lấy vợ mặc lòng thiếp lo »
Theo ông Anphônsô Gây: "Người chồng không bao giờ nói với vợ rằng "anh yêu em" và người vợ
không bao giờ nói với chồng rằng "em yêu anh" thì chẳng bao lâu họ sẽ không còn biết yêu nữa, cũng
không còn biết cách làm cho vợ hay chồng mình yêu mình nữa. Tình yêu thành phai nhạt... và mất dần
sức sống".
3. TẶNG QUÀ CHO NHAU
Một định nghĩa (giữa bao định nghĩa) của tình yêu: "Yêu là muốn cho một cái gì".
Một số người có thể nghĩ rằng: khi kết hôn, hai người đã tự hiến mình cho nhau với tất cả những gì họ
có, nên không cần phải tặng quà cho nhau nữa.
Nghĩ như thế là quên đi rằng tình yêu phải được bày tỏ và nuôi dưỡng bằng những cử chỉ cụ thể. Về
điểm này, không có cách nào tốt hơn là để ý mua một món quà, lựa chọn cẩn thận và đem trao tặng với
những lời nói dễ thương. Người Đức thường nói: "Cái giá trị nhất chính là ý định bên trong của mình".
Người Pháp cũng bảo: "Cử chỉ bề ngoài khẳng định ý muốn bên trong" (L'acte apparent prouve
l'intention secrète).
Bởi vậy, không cần phải là món quà đắt tiền hay độc đáo, một món quà càng bất ngờ hay thích hợp
nhu cầu sẽ càng có tác dụng tình yêu. Một món quà nho nhỏ, bất ngờ, vừa đủ tạo niềm vui cho người
được tặng, có thể là một dấu hiệu lớn của tình yêu hơn là những quà trao tặng theo truyền thống vào
dịp lễ Giáng Sinh hay đầu Năm Mới. Tặng một món quà thích hợp với nhu cầu của người thân thương,
chứng tỏ người tặng quà biết đặt mình vào địa vị, biết quan tâm đến đời sống của người nhận quà.
Bó hoa, quà bánh, các đồ dùng trong việc nội trợ, đồ dùng cá nhân, vé xem hát, các sản phẩm mỹ
thuật, vật dụng trong nhà... được trao tặng, đều là những dấu hiệu của tình yêu vợ chồng dành cho
nhau.
Để bày tỏ rằng tình yêu vợ chồng không còn mặn mà như xưa nữa, nhiều phụ nữ Pháp quen nói:
"Không có lấy một món quà từ nhiều năm nay!".
Quả thật, nếu người Pháp bảo: "Những món quà nhỏ bồi dưỡng tình yêu" (Les petits présents
entretiennent l'amour), thì người La mã khẳng định: "Với bàn tay trắng, lời xin thành liều lĩnh"
(Vacuae manus, temeraria petitio est).
Người Việt ta, từ những quan sát hằng ngày như:
Yêu nhau cởi áo cho nhau
Về nhà mẹ hỏi, qua cầu gió bay
hoặc như:
Yêu nhau, mọi việc chẳng nề
Dù trăm chỗ lệch, cũng kê cho bằng
để kết luận:
Yêu nhau chữ vị là vì
Chữ dục là muốn, chữ tùy là theo

4. SỐNG GẦN GŨI NHAU
Trong thời kỳ đính hôn và trong buổi đầu thành hôn, người ta không bao giờ chán ở gần nhau. Lẽ tự
nhiên, tình yêu khiến người trẻ mới kết hôn cảm thấy nhu cầu muốn ở gần nhau bao lâu cũng được. Ca
dao ta đã chẳng hát câu này sao?
Vợ chồng đầu gối má kề
Lòng nào mà bỏ, mà về cho đang!

Hồ về, chân lại đá ngang
Về sao cho dứt, cho đang mà về
Vậy tại sao, sau vài năm kết hôn, một số người lại cho rằng họ luôn luôn yêu nhau mà không cần phải
hồ hởi sống bên nhau?
Họ ăn với nhau, ngủ với nhau, gặp mặt nhau để giải quyết những vấn đề cấp bách của gia đình. Họ
không chút nghi ngờ về tình yêu dành cho nhau. Họ bác bỏ những ý nghĩ "vợ hay chồng lạnh nhạt với
nhau" và họ tự nhủ: "Tôi không trung thành với vợ (chồng) tôi đó sao? Tiền lương được bao nhiêu, tôi
vẫn đem hết về gia đình! Tôi đã làm tất cả những gì có thể làm để lo đầy đủ cho vợ (chồng) và con cái
tôi..."
Nhưng cái họ không làm nữa, đó là tìm dịp sống gần gũi với người mà họ nói là họ yêu thương.
Người ta thường nghe các bà than thở: "Chồng tôi, hễ không đi làm là vùi đầu chơi bài bên nhà hàng
xóm, hay trời đẹp lại đi câu cá, chơi thể thao, cuối tuần lo đi hội chính trị, hết đảng này đến nhóm
khác... chứ không muốn dành giờ sống cho vợ, cho con...". Và cũng không hiếm qúy ông than phiền:
"Bà ấy để tôi và con cái ăn cơm trễ giờ, hay ăn cơm nguội là thường! Vì trước tiên không phải là lo
cho chồng cho con, nhưng là đi hội, đi gặp thăm người này, người nọ. Sống ngoài gia đình xem ra bà
ấy thoải mái hơn sống trong gia đình gần gũi chồng con".
Chồng cũng như vợ, họ chỉ gặp nhau khi họ không thể làm khác được.
Xin qúy anh chị đừng quên rằng mỗi người có bổn phận với người bạn đời của mình và tình yêu của
người ấy đòi buộc chúng ta phải tôn trọng. Sự thật phũ phàng, là sau vài năm kết hôn, nhiều ông chồng
ưa ngồi chơi bài với bạn bè hơn là vui đùa với vợ con. Cũng vậy, nhiều bà vợ muốn trốn cái đơn điệu
của bếp núc, quét nhà, lau tủ. Công việc nội trợ không còn hấp dẫn nữa! Bà thích ngồi một mình xem
phim, nghe nhạc... hơn gần gũi với chồng con. Buông trôi kiểu đó, là không giữ lời hứa về tình yêu
ngày kết hôn, là giết tình yêu của người bạn đời của mình.
Hôn nhân đòi hỏi chúng ta phải sống gần nhau. Tình yêu của những người chạy trốn nhau sẽ là tình
yêu không thật.
5. ĂN MẶC CHỈNH TỀ
Tình yêu che giấu chưa hẳn là tình yêu sâu xa, đằm thắm.
Một trong những biểu lộ và thăng tiến tình yêu giữa vợ chồng là sự ăn mặc tươm tất.
Đối với người vợ, làm đẹp cho vừa lòng chồng là một bổn phận. Người đàn ông việt nam vẫn mê mẩn
và hãnh diện khi thấy vợ biết trang điểm và ăn mặc tươm tất:
Thấy em đẹp nói đẹp cười
Đẹp quần đẹp áo, lại tươi răng vàng
Chân em đi dép quai ngang
Mặt vuông chữ điền, liền vành cá chôi
Anh thương mình lắm mình ơi!
Đối với người chồng, ăn mặc tươm tất để vợ không mắc cỡ với bạn bè, khu xóm cũng là một bổn
phận. Dẫu lam lũ cầy cấy, dẫu nhọc nhằn canh cửi, người vợ việt nam vẫn luôn vui sướng khi thấy
chồng bảnh bao "xiêm áo thảnh thơi":
Xin chồng kinh sử học hành
Để em cầy cấy, cửi canh kịp người
Mai sau xiêm áo thảnh thơi
Ơn trời, lộc nước đời đời hiển vinh
Không chỉ khi đi ra ngoài, mà ngay trong nhà, giữa đời sống ấm cúng gia đình, người vợ cũng phải ăn
mặc xinh xắn, sạch sẽ, và trang điểm kín đáo. Đừng viện lý: "Tôi có nhiều việc phải làm... Tôi không
có thời giờ trang điểm... Tôi không có tiền...". Mãi mãi bà là bông hoa xinh tươi và thơm hương của
gia đình!
Đành rằng ở trong nhà, bà không nên lúc nào cũng chưng diện như khi tiếp khách. Nhưng bà phải cố
ăn mặc sạch sẽ, trau chuốt và hấp dẫn, để bảo vệ tình yêu của chồng, để ông khỏi đi tìm ở nơi khác

những cái bà không biết hiến tặng chồng.
Cũng vậy, người chồng đừng lầm tưởng rằng sau ngày thành hôn là được tự do ăn mặc cẩu thả, tóc tai
bù xù, khỏi cạo râu, khỏi đánh giày, khỏi thắt cà vát... Ăn mặc chỉnh tề là tự trọng. Biết tự trọng là biết
kính trọng người khác. Người khác đây trước tiên là người vợ!
Tuy nhiên, đừng thái quá! Thái quá cũng nguy hiểm như bất cập! Phải trung dung, đúng lúc đúng
mực! "Nhân đức đứng ở giữa" (Virtus in medio stat). Tránh lòe lọet, đừng học đòi làm sang, làm điệu.
6. DÀNH QUYỀN ƯU TIÊN CHO NHAU
Lần đầu tiên đề cập tới hôn nhân, Chúa nói với ông Adong: "Bởi vậy, người nam sẽ rời bỏ cha mẹ và
gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một (Mt 19,7).
Điều cốt yếu là, trong hôn nhân, người chồng phải chứng tỏ cho người vợ thấy: mình thương vợ hơn
bất cứ ai trên đời. Người vợ cũng phải có một tình yêu như thế đối với chồng. Đó là ý nghĩa tình yêu
vợ chồng mà ca dao ta đã diễn tả rằng:
Chăn đơn nửa đắp, nửa hòng
Cạn sông, lở núi ta đừng quên nhau
Từ ngày ăn phải miếng trầu
Miệng ăn, môi đỏ, dạ sầu đăm chiêu
Biết rằng thuốc dấu hay là bùa yêu
Làm cho ăn phải nhiều điều xót xa
Làm cho quên mẹ, quên cha, quên cửa, quên nhà...
Thế nhưng, đôi khi vì lý do đặc biệt, có thể từ chối quyền ưu tiên tuyệt đối ấy. Chẳng hạn, khi có lý do
chánh đáng, người chồng hay người vợ có thể đòi đem cha mẹ mình đến ở chung trong nhà. Nhất là
theo tinh thần Đạo Hiếu của Việt Nam, con cái được cha mẹ sống chung với là một hãnh diện và hạnh
phúc, đó là chưa nói đến ích lợi thực tế (như trông nhà, coi cháu...).
Sống chung với cha mẹ là trường hợp đặc biệt, vì có lời Thánh Kinh: "Họ sẽ rời cha mẹ mình". Đàng
khác, kinh nghiệm cho hay sống chung với cha mẹ thường có nhiều phiền toái... Ngay cả khi đức hiếu
thảo bắt buộc vợ chồng ở chung nhà với cha mẹ chồng hay cha mẹ vợ, họ vẫn luôn có bổn phận kín
đáo dành cho nhau "cách xử đãi ưu tiên".
Vì thế, nếu người chồng, chỉ bận tâm đến những gì mẹ mình muốn hơn là những gì vợ mình thích,
người chồng ấy tước bỏ quyền lợi của vợ và dần dần giết chết tình yêu của vợ đối với mình. Nếu
người vợ chỉ vun vén cho cha mẹ mình hơn lo cho hạnh phúc của chồng, thì trước sau bà sẽ thấy lòng
thương mến của chồng suy giảm, và lúc đó bà là người chịu trách nhiệm.
Nhất là nếu người chồng để cho mẹ mình điều khiển gia đình và luôn luôn bênh mẹ trong những cuộc
tranh luận, người đó đi ngược lại lời đã hứa và đi ngược lại cả ý của Chúa về hôn nhân.
Không phải chỉ trong những trường hợp vợ chồng sống chung với cha mẹ dưới một mái nhà mới có
thể xảy ra những "phiền toái". Một người vợ để cho mẹ mình ảnh hưởng quá nhiều đến những công
việc trong nhà, như ỷ thế vào mẹ mỗi khi có chuyện bất bình giữa vợ chồng, lúc đó liệu bà còn dành
quyền ưu tiên cho chồng mình không?
Một người chồng bắt buộc vợ làm việc (hay giúp đỡ) cho gia đình bên bố mẹ ruột của mình nhiều hơn
cho gia đình bên vợ, liệu ông ta có nguy cơ đánh mất tình yêu của vợ không?
Người ta thấy ngay cả trường hợp mà sự ưu đãi được dành cho người ngoài: Ông ta thích gần gũi bạn
bè hơn; bà ta thích làm việc cho người khác hơn là cho người trong gia đình mình. E rằng sự ưu đãi
như thế sẽ dun dủi họ đến chỗ thất trung và sự ngoại tình. Trong trường hợp ngoại tình, Giáo Hội công
nhận rằng người ta không thể bắt buộc người chồng hay người vợ tiếp tục sống với kẻ thất trung. Lúc
ấy, người ta có thể nghĩ đến việc ly thân. (nhưng không vì thế mà được tái hôn).
Nhưng nói rằng người ta không bao giờ đi đến sự ngoại tình, không đủ. Nếu người ta muốn sống trong
tình yêu một cách đầy đủ và bền bỉ, thì phải dành cho người bạn đời của mình quyền ưu tiên trên bất
cứ ai mà người ta có thể gặp.

7. NHẬN LÃNH TRÁCH NHIỆM
Khi kết hôn, mỗi người nhận lấy trách nhiệm xây dựng gia đình. Thường người chồng giữ việc mưu
sinh cho gia đình, người vợ giữ việc nội trợ. Cả hai tự nguyện giúp nhau, bao lâu có thể được, trong
những nhiệm vụ ấy.
Giấc mơ vợ chồng hoà thuận đã phác họa sự phân chia trách nhiệm xây dựng gia đình đầm ấm việt
nam rằng:
Trên trời có cái cầu vòng
Kẻ chợ cầu Muống, cửa đông cầu Rềm
Vua trên đền cần vàng cần bạc
Các lái buôn cần nước cần non
Đôi ta cần của cần con
Con đẹp giống mẹ, con giòn giống cha
Con gái dệt cửi trong nhà
Con trai đi học đỗ ba khóa liền
Con lớn thì đỗ trạng nguyên
Hai con tiến sĩ, đỗ liền cả ba
Vinh quy bái tổ về nhà
Bõ công đèn sách mẹ cha vun trồng
Nhưng tình thương của vợ chồng dành cho nhau đã cảm thấy trước ngày thành hôn có thể tiêu tan sau
đó, nếu mỗi người không nhận lãnh trách nhiệm của mình một cách nghiêm chỉnh.
Ví dụ người chồng không làm việc tận tình, thay đổi việc làm luôn luôn, đem tiền làm ra tiêu phí vào
những việc không cần thiết hay không có sự thỏa thuận chung. Tệ hơn, chồng giữ hết tiền, chỉ đưa tiền
cho vợ cách nhỏ giọt, làm như bà vợ là một người đầy tớ không đáng tin cậy.
Hay là người vợ ở nhà không đi làm, nhưng bỏ bê việc nhà, không làm tươm tất những công việc
thường ngày: quét dọn, giặt giũ, chăm nuôi con cái, lo cơm nước... Do đó, bà ta đừng phàn nàn gì nếu
ông chồng gắt gỏng, không thương yêu bà như xưa nữa! Làm sao người chồng có thể say mê bà vợ,
nếu ông ta phải sống trong một căn nhà dơ bẩn, bỏ bê, không thứ tự?
Tình yêu cũng có thể chết khi hai vợ chồng không biết để ý đến việc làm của nhau, không biết tế nhị
giúp đỡ nhau trong công việc làm. Đặc biệt khi đã có con. Giáo dục con cái là phận sự chung của cha
mẹ. Nếu người chồng bỏ việc giáo dục con cái cho vợ hoàn toàn thì ông đừng phàn nàn rằng "vợ mình
thương con hơn thương mình" hay "con cái quấn quít mẹ hơn cha"!
Ngày nay hầu như hai vợ chồng đều đi làm. Mỗi người càng phải ý thức trách nhiệm và tương hỗ nhau
hơn nữa. Phải "biết tự động" lãnh trách nhiệm của riêng mình và rộng rãi chia sẻ trách nhiệm với bạn
đời. Đúng như tục ngữ rằng:
Chồng khôn, vợ được đi hài
Vợ khôn, chồng được nhiều bài cậy trông
hoặc:
Chồng sang, vợ được đi giầy
Vợ sang, chồng được ghé ngày cậy trông
Đã yêu nhau thật, thì không còn tính toán nữa!
8. HY SINH CHO NHAU
Một trong những bằng chứng tốt nhất về tình yêu chân thật là sự quên mình. Ngược lại với sự quên
mình là tính ích kỷ. Người ích kỷ chỉ nhìn thấy mình, chỉ thu vén ích lợi cho riêng mình, chỉ bảo thủ ý
kiến riêng của mình... Vì thế sớm muộn, họ trở thành những ông chồng hay bà vợ độc tài, nhiều khi
thật quá quắt! Đừng quên rằng, một người độc tài có thể áp đảo, bắt người khác vâng theo ý mình,
nhưng dễ gì làm cho họ yêu thương mình! Có nhiều cách hy sinh.

Chồng giận thì vợ bớt lời
Chồng giận, vợ giận, thì giùi nó quăng

1. Trước hết bằng tinh thần nhượng bộ, một nhịn chín lành, dĩ hòa vi qúy, thuận vợ thuận chồng cho
vui cửa vui nhà. Dĩ nhiên có những điều không thể nhượng bộ, nhất là trong lĩnh vực luân lý hay tinh
thần: Chấp nhận làm điều xấu, để vui lòng chồng (hay vợ), không phải là sự hy sinh hay quên mình,
nhưng là sự đồng loã. Ví dụ việc toan tính phá thai.
Vợ chồng là nghĩa già đời
Ai ơi chớ nghĩ những lời thiệt hơn
2. Phải biết quên mình ngay trong những vấn đề vật chất, như việc xử dụng thời giờ, tiền bạc, việc
mua sắm, việc giải trí... Người chồng độc đoán luôn muốn sắm sửa, giải trí theo sở thích của mình.
Người vợ làm dữ đòi chồng phải mua cho bà những món đồ bà thích... Không ai nhịn ai! Kể từ đó
đừng nói đến tình yêu nữa: Người ta đã giết chết nó, bằng cách lấy ích kỷ thay thế hy sinh.
Chồng giận thì vợ làm lành
Miệng cười hớn hở rằng "anh giận gì?"
3. Hy sinh cũng có nghĩa là biết tha thứ. Đời này chẳng có ai là toàn thiện. Nhân vô thập toàn.
Không có cuộc hôn nhân nào mà sớm hay muộn, không cần đến sự tha thứ. Nói cách khác phải biết
"biết khiêm cung, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và khi một trong hai có điều đáng trách, phải
biết tha thứ cho nhau..." (Cl 3,12-13)
Còn gì phá vỡ tình yêu bằng thiếu tinh thần hy sinh và dung thứ. Vì thiếu tinh thần hy sinh và tha thứ,
bà ấy không để lỡ một cơ hội nào mà không nhắc lại những sai lỗi, những khuyết điểm và tật xấu của
chồng. Nhắc đến để đay nghiến! Cũng vậy, người chồng âm ỉ giận vợ, lầm lì hờn dỗi ngày này qua
ngày khác là người ích kỷ, không quảng đại tha thứ.Xin vợ chồng đừng bao giờ quên: "Không có tình
yêu nào mà không có hy sinh" (l'amour n'existe pas sans sacrifice), "Muốn tráng trứng, phải đập vỡ
quả trứng" (On ne peut pas faire d'omelttre sans casser les oeufs). Nhất là vợ chồng phải nằm lòng lời
Chúa Giêsu: "Không có tình yêu nào lớn hơn là hy sinh mạng sống cho người mình yêu" (Ga 15,13).
Thiếu tinh thần hy sinh và tha thứ, vợ chồng chày kíp sẽ giết chết tình yêu đã dành cho nhau!
9. SỐNG VỮNG NIỀM TIN
Chỉ có tôn giáo mới giúp con người phát triển đúng mức những đức tính cao đẹp của con người. Con
người trổi hơn thú vật bởi vì con người có khả năng sống tôn giáo. Chỉ có tôn giáo có thể trang bị cho
con người một nhân tính dũng mạnh, vừa làm tăng trưởng vừa thu hút tình yêu.
Không sống tôn giáo, người ta dễ sống "như cầm thú". Con người được dựng nên trong thân phận cao
hơn thân phận cầm thú, nhưng nhiều khi, do sự lựa chọn tự do, con người lại sống thấp hèn giống như
cầm thú.
Hôn nhân không chỉ đặt trên căn bản xác thịt, của cải, chức vị và danh vọng. Căn bản của hôn nhân là
tình yêu. Và niềm tin là thành lũy bảo vệ tình yêu.
Mọi vấn đề của đời sống đều đòi hỏi những giải đáp tinh thần hay luân lý.
Không gì qúy bằng vợ chồng có chung một niềm tin. Yêu nhau là cùng nhau nhìn về một hướng, một
hướng trọn vẹn về mọi phạm vi vật chất và tinh thần.
Niềm tin dạy chúng ta rằng: Thiên Chúa là Tình Yêu, chính ngài đã thiết lập đời sống gia đình, và
muốn đồng hành với vợ chồng, giúp cho vợ chồng sống hạnh phúc trong tình yêu chung thủy. Vì thế,
đời sống cầu nguyện trong gia đình là cần thiết. Hạnh phúc của gia đình là có Chúa hiện diện trong
nhà, chia sẻ trong mọi biến cố vui buồn.
Đối tượng cầu nguyện hằng ngày của vợ chồng là xin Chúa cho mỗi người yêu nhau đến cùng, yêu
nhau như Chúa yêu; là xin Chúa bảo vệ tình yêu họ dành cho nhau, tình yêu là giây ràng buộc mọi
điều toàn thiện khác trong đời sống đôi bạn. Còn yêu là còn tin nhau, còn sống cho nhau hạnh phúc.
10. LÀM TRÒN BỔN PHẬN VỢ CHỒNG

Trong những biểu lộ quan trọng nhất của tình yêu vợ chồng, có sự biểu lộ tình yêu xác thịt hay sự biểu
lộ tình yêu trong đời sống sinh lý.
Người ta nói nhiều đến hạnh phúc lứa đôi, nhưng thực tế vợ chồng chỉ cảm nghiệm và hưởng thụ hạnh
phúc đó "một cách con người nhất" là khi vợ chồng trao thân cho nhau. Sau ngày thành hôn, đời sống
sinh lý vợ chồng là chuyện vừa hợp pháp, vừa cần thiết và có công phúc.
Vợ chồng cần biết bảo trì đời sống sinh lý. Đừng làm cho nó trở thành nhàm chán, nghèo nàn. Trái lại
phải làm sao cho thân xác vợ chồng hấp dẫn nhau, đời sống chăn gối mãi mới mẻ, phong phú. Mỗi lần
sống bên nhau, trao thân cho nhau, cả hai đều cảm thấy thỏai mái, hạnh phúc... hiến thân và lãnh nhận.
Muốn đạt được như vậy, vợ chồng ý thức rằng, chính trong đời sống chăn gối này, có rất nhiều tế nhị
mà đôi bên phải thận trọng cho hợp với điều kiện tâm lý, và cả sinh lý của đôi bên. Đòi hỏi hay đáp
ứng đúng thời điểm và tâm lý. Đây vừa là quyền lợi, vừa là bổn phận. Cần đọc sách nói về đời sống
chăn gối vợ chồng để có thêm kiến thức, để hiểu tốt hơn về những điều kiện sinh lý và tâm lý của bạn
mình.
Một trong những chủ yếu của khế ước hôn nhân là khẳng định về đặc quyền của mỗi người trên thân
xác của người bạn đời. Đặc quyền này hướng về việc sinh con cái. Nhưng cũng để vợ chồng tạo hạnh
phúc cho nhau, yêu nhau cách khăng khít và chung thủy.
Trăm năm lòng gắn dạ ghi
Nào ai thay nút đổi khuy cũng đừng
Vì thế, tình yêu có thể chết khi người ta không tôn trọng đặc quyền đó, hay khi người ta có một ý niệm
sai lầm về nó. Vô tình người ta mở cửa cho người bạn của mình thất trung với mình. Lúc ấy, hôn nhân
trở nên một gánh nặng thật sự.

Tiến trình định duyên lập phận
theo cung cách ngôn ngữ Việt Nam
Hồng Kim Linh
Paris, Pháp

Ngôn ngữ Việt Nam là một thứ tiếng có khả lực diễn tả mọi tâm tình hỉ nộ ái ố của người Việt một
cách khá tài tình độc đáo. Hạnh phúc lứa đôi dung chứa nhiều nét son trong chuỗi dài tâm tình đó vì
hạnh phúc và sự sống dệt bằng niềm vui hoan lạc trìu mến mà một đôi nam nữ hưởng dụng và diễn
xuất được nên lời. Và từ ngữ ở đầu môi chót lưỡi làm dấu hiệu sớm sủa nhất để biểu thị tâm tình đó là
ngôn ngữ xưng hô của Việt Nam.
Ở đây không nói đến khía cạnh văn chương bác học hay bình dân, cũng như không đề cập đến phong
dao, đồng dao, ca dao, tục ngữ là môi trường thi thố của ngôn ngữ, một đề tài khá hấp dẫn mà có lắm
người đồng nghiệp nghiên cứu. Người viết chỉ giới hạn đề mục trong một loại ngôn ngữ thôi, tạm gọi
là "từ nguyên lý": từ là từ ngữ, nguyên lý là khởi đầu, khơi mào của một câu, một mệnh đề hay một
phát ngôn. Đó là một loại ngôn ngữ phải có để người đối thoại đứng ra khởi xướng câu chuyện với
một đối nhân trước mặt. Đó là từ chủ động của mọi sự đối đáp . (Xem "Từ nguyên lý" nầy được dùng
trong hai chương IX & X của sách Người Việt của chúng tôi, tr. 301 - 382, Hồng Kim Linh xuất bản,
Paris 1985.)
Đây không phải là vấn đề mới lạ, và cũng không phải đặt ra làm chi nếu ta dùng ngôn ngữ Pháp,
Anh hay Đức... Vì Pháp, Anh, Đức ngữ với ngôn ngữ "Je-Tu", "I-You", "Ich-Du" để mở đầu cuộc đối
thoại, đó là chuyện thường tình, không có âm hưởng gì đến tâm tình hạnh phúc. Dù ai đó là nam hay
nữ, là lớn hay nhỏ thì cũng thế (trừ "Vous" thế cho "Tu" ở Pháp ngữ trong vài trường hợp) bất chấp
tâm tình hỉ nộ, ái ố, hạnh phúc hay không của hai người đối thoại.
Ngôn ngữ Việt Nam thi không đúng ở tư thế bất động và bất cảm như thế được. Ngay từ khi nhập
cuộc vào câu chuyện, mới phát ngôn là có vấn đề rồi. Ngôn ngữ Việt Nam không cho phép coi thường
từ "nguyên lý" trong đối đáp, trao đổi, đưa đẩy câu chuyên, nhất là trong vấn đề tình cảm hạnh phúc
lứa đôi. Bởi vậy đề mục nầy sẽ lần lượt trình bày về khía cạnh độc đáo phong phú - tế nhị, đôi khi
phiền toái nầy trong ngôn ngữ Việt Nam, mà ngôn ngữ Â Mỹ không có.
Tóm lại, nếu cô cậu người Việt ở Âu Mỹ mà nói Je-Tu, I-You, Ich-Du với nhau thì hạnh phúc lứa
đôi của cô cậu, của chàng với nàng có được biểu thị gì không, không thành vấn đề, nhưng nếu cô cậu
muốn có ám tàng hạnh phúc qua "lời ăn tiếng nói" - ở đây chỉ qua tiếng mở đầu thôi- thì cô cậu có một
kho tàng ngôn ngữ của Việt tộc để sử dụng, đó là ngôn ngữ "Ego-Tu" theo lối Việt Nam.

Trình tự diễn xuất của ngôn ngữ "Ego-Tu" Việt Nam
Tiến trình tuyển lựa đôi lứa để tạo hạnh phúc: tư sự loại trừ đến sự nhìn nhận và
chấp nhận nhau để cùng kiến tạo hạnh phúc lứa đôi.
- Ngôn ngữ loại trừ: "Tao mầy" bất xứng hợp lứa đôi.
Trong ngôn ngữ Việt Nam Việt Nam "tao mầy" là ngôn ngữ làm từ nguyên lý khởi nguyên cho
câu trao đổi giữa hai người, đồng phái hay khác phái (nam-nam; nữ-nữ; nữ nam). Đồng phái thì lớn tới
từng tuổi nào cũng dùng được, và sẽ dùng ít dần khi người ta có gia thế địa vị xã hội và tuổi tác. Phía
nam-nam dùng lâu hơn phía nữ - nữ.

Cặp tao mầy không thể là ngôn từ hạnh phúc của lứa đôi. Đôi trai gái cùng xóm làng từ nhỏ, lớn
lên biết "để ý" tời nhau thì phải lo vất sớm ngôn ngữ tao mầy, để nhường cho ngôn ngữ khác. Lúc
thành hôn mà tái bản tao mầy với nhau là dấu hạnh phúc đổ vỡ.
- Cặp "em chị" cũng loại trừ nữa sao?
Theo quan niệm thông thường Việt Nam, thì chàng trai phải lớn hơn cô nàng, thường là tuổi tác.
Nếu không thì phải hiểu ngầm anh chàng phải có cái gì "lớn" hơn: súc vóc, trí tuệ, đởm lược, hùng
anh.v.v... tức là phải có cái gì "hơn". Để làm gì? Để nếu cần, khi hữu sự lo bảo vệ cho nàng. Vi nàng
hiển nhiên là phận "liễu yếu đào thơ". Nàng là phái đẹp, phái yếu, chàng là nam nhi chi chí, phái
dương phái mạnh. Nam nhi phải đóng vai che chở bênh vực cho nữ nhi chứ không phải để nàng cáng
đáng, vậy hóa ra là chị rồi còn gì. Vì thế chàng không phải thuộc thân phận "em" của "chị" được. Nếu
chú chàng tự mình xưng "em" thì phải biết cho rằng cô nàng quá lớn quá già, quá đởm lược khiến chú
chàng đã chịu chào thua, tôn nàng lên chị và xưng mình là em. Làm em để được chị bảo vệ, vì chị lớn,
chị sức vóc, chị khôn ngoan. Người con gái nào được con trai xưng hô như thế là đừng hòng xây dựng
lứa đôi với y (ít là trong giai đoạn thâm sơ).
- Cặp "chị em" cũng phải loại trừ nốt!
Cô nương mà gặp chú trai tơ lạng quạng xáng cho tiếng "em" để gọi phủ lên chú chàng và tự xưng
là "chị" thì phải biết cô nàng ở thế cao rồi đó. Chú chàng đã bị cho xuống cấp rõ rệt, đừng có chàng
ràng mà bị "chị" sửa lưng hay vã mặt cho đấy. Xưng chị là nhắm trên em rồi đó, nhắm người anh của
em, hay chọn em cho em của chị, thế thôi. Mới hay nữ xưng "chị", gọi nam là "em" thì là dấu chỉ từ
khước lứa đôi và nam phải hiểu ngay rằng là "người ta" đã bật đèn đỏ rồi, không được bước tới nữa,
hoặc đó là cách mời gọi kết nối với em của chị kia, hoặc để chị bắt thân với anh trai của em, được
không đó là một chuyện khác.
- Ngôn ngữ "Ông - Tôi" xa lạ quá đi thôi?
Đó là từ nguyên lý của nữ nói với nam diễn tả một sự giao tế lễ phép ở giai đoạn xa lạ. Thanh niên
đàn ông đừng vội thất vọng là mình bị ra rìa: ở đây phía nữ chỉ cho biết chúng ta hai bên không là còn
nhỏ, gọi "ông" không nghĩa là ông đã "già" quá rồi, cũng không phải là "trẻ" đáng tuổi em tôi, vì vậy
tôi đây không là "chị" mà là "tôi" đối với ông: chúng ta cũng có tư thế tương xứng để đối thoại, vì
chúng ta là những người lớn với nhau. Ít ra phía nam phải ý thức là mình "lớn" - trong một vị thế nào
đó của xã hội - trước người nữ đối diện kia. Nhưng không vì thế mà ông lại ngây ngô gọi trả người ta
bằng "bà" cho đối xứng thì hỏng hết , nếu muốn đi tới làm quen trong tiến trình lứa đôi.
- Ngôn ngữ " Bà - Tôi " không xứng chỗ nầy
Người đàn ông không bị "già" đi khi bi phía nữ gọi bằng "ông", nhưng phía nữ bị kêu bằng "bà" khi người ta là gái chưa chồng - thì quả là xúc phạm, nếu không phải là sỉ nhục: "Bộ người ta già lắm
hả". Mà già theo nhãn giới nữ phái là "hết duyên". Già hết duyên là hòng đâu là kết nối duyên tơ, làm
sao lấy chồng. Già chỉ có ở "giá" thôi, ai mà đi hỏi nữa. Bởi vậy sự già của phái nữ là một "thảm
trạng" coi như một tai nạn: "cái già sòng sọc nó thì theo sau". Người ta cố tránh nó để người ta vẫn
còn đẹp, còn xinh, còn duyên hầu còn xét đến việc "duyên tơ chỉ thắm" chứ. Anh chàng nào mà kêu
mỗ bằng bà thì "cho de" cái rụp.
- Ngôn ngữ "Cô - Tôi" được chăng?
Người đàn ông bị gọi "ông" dù cảm thấy mình là trai tơ trẻ mân, thì đừng chơi kiểu ăn miếng trả
miếng, bằng cách sử dụng ngôn từ "bà" cấm kỵ trên, vậy cẩn thận ngôn từ một chút, lo liệu gọi người
ta bằng "cô" đi, để người ta thích. Gọi "cô": có nghĩa là cô con gái, cô tiểu thư, cô nương, cô nàng;
tiếng cô có một âm hưởng còn trẻ, còn độc lập, còn tự do, còn ở một mình, chưa phải vào thân phận
của "gái có chồng như gông đeo cổ". Phải chăng tiếng "cô" nầy đồng âm sắc và ngữ nghĩa với cô đơn,
cô độc, cô liêu, cô tịch - nhưng chỉ khác là ở một mình mà không buồn tẻ cô quạnh - trái lại là giai
đoạn nhộn nhịp "ong bướm dập dìu" kẻ đón người đưa. Nếu cô lại là con gái nhà lành, con ông chánh
trương, trùm xứ hoặc ông kia bà nọ, thì ôi thôi khách má hồng, phận thuyền quyên kiểu cô, không
thiếu đàn con trai ngấp nghé hỏi xin.
Đời người con gái ở giai đoạn "cô" nầy tha hồ mà biểu dương duyên lực của sắc nước hương trinh
Trời phu bẩm,. Phải chăng là thời cô đọng tích tụ bao hy vọng hạnh phúc mà hoàng tử của lòng (cô)

nàng sẽ dâng trao trong hôn nhân sau nầy. Thời cô là thời chờ đợi nao nức tràn trề hy vọng pha lẫn
chút bâng khuâng phiêu hốt của lãng mạng tơ vương, do đó lúc thơ thẫn một mình cô cũng có thể
ngâm nga câu thơ bất hủ nầy:
"Thân em như tấm lụa đào,
Phất phơ trước gió biết vào tay ai".
Cô đây chỉ trạng thái chờ đợi trong tự do để được "kết nối tơ hồng" trong một lứa đôi đầy hứa hẹn
mai ngày. Từ cô bước sang từ "cô em" rồi "em" tout court sẽ là một trình tự xuôi chảy cùng dòng nước
thủy triều. Nhưng trước khi tiến đến đó còn một vài chặng được cần vượt qua. Đó là những thử thách
phải có để tinh luyện con người trong chu tất của tình yêu lứa đôi hạnh phúc trọn vẹn.
- Ngôn ngữ "Anh - Tôi " chỉ dấu bớt xa lạ
Phái nam tuy không sợ già khi bị kêu là ông, nhưng vẫn cố nhắc khéo "cổ" xuống bậc cho mình
nhờ. Anh ta mở chiến thuật rờ cằm để đàng ấy hiểu cho là: "Đằng nầy tuy phận mày râu nhưng râu
chưa có dài đâu để được gọi là ông". "Vã lại kêu ông nó có vẻ kiểu cách, xa lạ và khô khan làm sao
ấy!".
Đàng kia (phái nữ) nếu để ý thì phải hiểu ông muốn mình xuống bậc: "Thôi gọi là anh nhé", nàng
chiều ý chàng rồi đó.
- Nhưng còn "tôi"? (chàng có ý hỏi chàng trong ánh mắt). - "Tôi" cứ để đó (nàng tự trả lời trong
đầu) để xem anh có phải là người đứng đắn đàng hoàng để có thể nói chuyện ngang vai bình đẳng. Ở
cấp bậc xưng hô nầy nữ gọi nam như vậy không khác gì với nam gọi nam, vì thế chuyện lứa đôi cũng
còn phải vượt qua để đánh dấu sự khác biệt của nam và nữ trong lối gọi.
- Ngôn ngữ "Anh - Loan" cho bớt khô khan
Phía nữ tiến tới xưng tên (Loan) với chàng là chịu đi vào góc độ liên hệ không ngang bằng với
nam giới. Vì anh là phận nam, Loan là phận nữ. Gọi anh xưng tôi như trước đây thì nó khô khan và
cứng ngắc làm sao ấy. Loan là nữ chứ phải là nam đâu. Anh chàng phải nhận ra sự dịu dàng nhũn nhặn
êm thắm của lối xưng danh đó. Tình cảm đã bắt đầu thể hiện giữa nữ đối với phía nam, chưa hẳn là
tình cảm đã đặt ra liên, nhưng đó chỉ là sự nhắc nhở thân phận nữ giới trước nam giới mà mình muốn
làm quen thân lên một chút. Đổi thân phận "tôi" cứng ngắc ra "Loan" để chỉ thị chính mình thì "anh"
phải xử sự thế nào cho tương ứng. Lối xưng tên "dễ thương" của đứa em bé vừa chập choạng nói với
cha mẹ, anh chị em trong nhà, nay được cô nàng dùng với anh chàng. Nhủn nhặn và dễ thương như
vậy, anh chàng phải đối đáp xuất khẩu ra sao?
- Ngôn ngữ "Tôi - Loan" cũng là một đáp ứng
Anh chàng tuy nhận ra nàng gọi anh, xưng Loan, nhưng "người ta gọi vậy là một chuyện, còn
mình xưng như vậy chưa chắc là tiện trong lúc nầy", anh chàng tự nhủ. Thôi nhận phía nàng, nàng là
nàng Loan thay vì gọi "cô" kiểu cách trên kia: "Mình gọi nàng là Loan, còn mình thì vẫn xưng tôi",
anh chàng nghĩ và áp dụng như vậy. "Bề nào thì mình còn chỗ cái "tôi" để thoát thân, nếu tình cảm
Loan với Tôi không đi đến đâu. Nếu xưng "anh" gọi "Loan" thì nó tương xứng với ngôn ngữ nàng gọi
chàng đó, nhưng rủi ra tình không trọn thi tiếng "anh" thốt lên như kia sẽ chơ vơ trơ trọi vùi lấp vào
đâu cho tiện. Để tránh cảnh lộ tẩy bị chọc quê: "Cái anh chàng ngớ ngẩn, chưa gì đã "ham", thì ôi thôi
còn gi gỡ gạt, tội cho cái tôi quá. Sự khôn ngoan dè dặt ở trương đời, nhất là ở đường tình đòi hỏi anh
phải dò lần từng bước, coi bên kia tình ý ra sao cái đã. Có khi người ta gọi anh là vì không muốn gọi
ông quá khách sáo già nua, gọi cho dễ nói chuyện thôi, chứ có ý gì đâu đừng "bé cái lầm". Để tránh
cảnh trống đánh xuôi kèn thổi ngược, thôi "ta cứ gọi nàng là Loan còn ta thì cố thủ "tôi" cho chắc ăn.
Tình thế có thay đổi, sẽ tính sau.
-

Ngôn ngữ "Dũng - Loan" tình ý ra sao?

Những đôi bạn nam nữ hãy còn trai trẻ ý thức được mình như thế thì đúng lối xưng hô "xưng tên":
như vậy cũng tiện, huề cả làng. Nhưng ở đây ta đang nói lứa đôi thì không có chuyện huề, vì rằng một
bên thì phải lo bảo bọc, đỡ nâng, gánh vác, đởm lược, tề gia xưng ngôi với mày râu nam tửu của đấng
trượng phu, một bên thì biết chiều chuộng, săn sóc miếng cơm manh áo "nâng khăn sửa túi" dọn dẹp
quán xuyến đảm đang của một tướng trong nhà. Người con gái xưng Loan, gọi Dũng đây là loại tân

thời muốn xóa bỏ giai cấp khác biệt "chồng chúa vợ tôi" của thời cách mạng gia đình, chủ trương của
nhóm "Tự lực Văn đoàn" của Nhất Linh.
Nhưng "Dũng" của Loan đây phải là "Dũng" (anh) mới được, bởi cặp nầy xếp theo cặp "AnhLoan" trên kia. Nhưng Dũng ở đây thay thế cho Anh đối với lối gọi của nữ giới. Còn đối với nam giới
thì xung Dũng thay cho tiếng "tôi" khô khan trước đó. Bỏ tôi để xưng Dũng là một chặng đường tới
điểm hợp nhất: từ đây Dũng là Dũng đối với Loan là Loan là Loan đối với Dũng. Tiến trình nầy có tới
lứa đôi được chưa? Vì tình yêu lứa đôi đòi nhiều nhen nhúm kiên nhẫn, cân nhắc cẩn thận, chứ không
bột chột đốt giai đoạn được. Bởi vậy cặp Dũng-Loan nầy còn có thể cách tiến bước kiểu khác để dò la
tình ý xác thực của nhau trước ngưỡng cửa hạnh phúc lứa đôi.
- Ngôn ngữ xưng "Anh" và gọi Tên kể cũng thân mật đấy
Trên kia phía nữ gọi anh xưng tên (Loan), được phìa nam đáp lại ở đoạn đường kêu gọi nầy bằng
lối xưng đối xứng: Anh-Loan nói lên sự tin tưởng và chấp nhận của anh chàng muốn đóng vai là "anh"
mà không sợ "Loan" chống chế nữa. Vì biết được lòng dạ của Loan nên mình là anh của Loan rồi,
nhưng không phải là anh thông thường của câu chuyện giao tế trong thiên hạ, mà là anh có âm hưởng
và ngữ nghĩa trìu mến thân mật. "Anh-Loan" chỉ thốt lên khi chỉ một mình nghe thấy, hoặc trong vòng
bạn bè rất thân. Trước công chúng xa lạ, người ta cũng ngại dùng, tâm lý tránh phô bày lộ liễu tâm
tình thâm kín riêng tư trước người ngoài là sắc thái khá phổ quát của dân tộc Việt Nam, và cả của Áđông, Ả-rập. Ngôn ngữ xưng hô nầy tự nó đã diễn ra tâm tình đó, vì thế người ta ít dùng, để giữ gìn
bảo vệ cái tôi, cái bản ngã riêng biệt của con người tinh tế Á-dông.
- Giai đoạn vô ngôn... thinh lặng, nói gì đây?
Khi mà hai cô cậu đã bước đến giai đoạn gọi là "tình trong như đã, mặt ngoài còn e"... thì đó là lúc
hai bên cảm thấy khó xử khi phải chọn kiểu xưng hô, trai dạn dĩ xưng mình là anh cũng đã khó rồi,
còn gọi "Em" lại là một chuyện khó hơn. Phía nữ gọi "anh" cộng với tên (anh Dũng) thì còn được,
nhưng tới khi xưng "em" thì là chuyện còn ngại ơi là ngại. Chính sự rụt rè làm cho mối tình càng được
trân trọng của đôi bên. Đây không phải là chuyện gọi cho qua lệ mà là nói lên tình thương của hai trái
tim bắt đầu rung động, nhưng vì lễ nghĩa, vì kín đáo tinh tế nên không thể vạch mặt chỉ tên cái điều
thầm kín trong lòng cho thiên hạ coi, bởi vậy mả trong đối thoại của hai người với nhau, đàng nầy và
đàng ấy chỉ có ấp úng, ngập ngừng, xưng hô trong yên lặng.
Hãy tưởng tượng đối thoại của hai người:
Cô nàng nói: "Má biểu... đem cho... nầy nè".
Anh chàng hỏi lại: "Má biểu ai đem cho ai vậy"?
Cô nàng chỉ còn nhìn xuống đỏ mặt... lặng thinh... ngôn ngữ vô thinh vô chủ từ nầy còn có chữ
"ai" để thế lại khi hỏi, nhưng câu trả lời thì phi ngôn. Có lúc thì cô nàng dạn dĩ đáp lại: "Ai đây chứ
còn ai nữa".
- Anh-Em ngôn ngữ khó nói, mà... dễ yêu.
Khi con tim của dôi trai tài gái sắc đã rung động nhịp giao cảm, đã thực sự chọn nhau và chỉ còn
biết có nhau... để sống trên đời thi tiếng thốt "Em-Anh" "Anh-Em" sẽ là một lời giao ước kết nối chân
tình một cách thanh dịu, ngọt ngào, tình tứ nhất. Âm hưởng của từ nguyên lý đối đáp nầy chỉ nhưng
đôi nam nữ yêu nhau sau những chặng đường dò dẫm chờ đợi, tìm hiểu, cân nhắc đắn đo mới phát ra
một cách ý nhị nồng thắm. Một đường dài kiên nhẫn đợi trông với những thăng trầm chìm ẩn. Bởi vì
lời xưa có dạy:
"Dò sông dò biển dễ dò,
Nào ai lấy thước mà đo lòng người".
Dò biết có phải "người ta" là xứng hợp với mình trong đường đời lứa đôi. Người ta có thật tình
yêu mình không, hay yêu cái nhà lầu xe hơi, địa vị mình đang có, yêu sắc nước hương trời của mình.
Đẹp mã, bảnh trai mà chi, dung nhan "nguyệt thẹn, hoa nhương" mà gì, khi trong lòng ruột rỗng vỏ
không. Nhưng lòng người làm sao biết được, nó không tỏ hiện như sắc diện như vật sở hữu bên ngoài.
"Chọn mặt gửi vàng" đã là điều khó huống gì đây là gửi cả con người tấm thân sự nghiệp, đường đời

tương lai: hạnh phúc có được thành công hay thất bại là ở đây, con cái dòng tộc truyền kế danh thơm
tiếng tốt là ở người phối ngẫu nầy.
Ngôn ngữ "Anh Em, Em Anh" kết thúc một tiến trình chọn lựa trong cẩn trọng tiệm tiến, không sổ
sàng, không đốt giai đoạn, mà biết chờ đợi nhịp nhàng ăn khớp... với nhạc điệu của con tim.
Hãy thử dừng lại để phân tích sự kỳ diệu của ngôn ngữ xưng hô nầ y: Từ "Anh" vừa bộc bạch cái
tôi, cái chủ thể xưng hô của chàng, đồng thời vừa đón nhận tiếng kêu gọi của nàng. Nếu so với Pháp
hay Anh ngữ thì từ "anh", từ "em" vừa đóng vai "Je", "I", vừa đóng vai "Tu", "You". Người Âu Mỹ
nam nư đều xưng "Je", "I" cũng như hô "Tu", "You" được cả, còn người Việt phân biệt cái tôi (ego)
của chàng là khác với nàng (tu) bởi ego đó là "anh" còn ego của nàng là "em", không thể lẫn lộn thay
đổi hoặc hoán chuyển được. Vì vậy theo mặt văn pháp thì "anh", "em" vừa đóng vai người xuất ngôn
(locuteur) và người tiếp ngôn (interlocuteur); phía nam vẫn là "anh" khi tự xưng hay được kêu gọi, va
nữ vẫn là em khi nữ tự xưng mình hay khi được phía nam gọi đến.
Ego (nam): Anh; Anh :- locutionnaire (locuteur)
:- illocutionnaire (interlocuteur)
Ego (nữ): Em; Em

:- locutionnaire
:- illocutionnaire

Trong tiếng Việt, giới tính (nam, nữ) đã được xác định trong ngôn từ và gắn liền với chủ thể đó, dù
khi chủ thể đó đóng vai thứ nhất (Je, I) hay ngôi thứ hai (Tu, You) trong một mệnh đề, một phát ngôn.
Qua sự xác định ngôn từ nầy đã nhìn nhận nhau: anh là anh của em, và em là em của anh. Âm
thanh ngữ điệu đó là "thuộc từ ngữ gia đình bà con dòng tộc", nhưng khác em gái và em trai trong gia
đình, vì anh và em sẽ mang một thứ bậc trong gia đình liên hê. Nếu em là thứ 3 trong gia đình họ
Nguyễn của em thì anh sẽ là "anh ba" của các em trong gia đình Nguyễn, ngược lại em sẽ được gọi là
"chị hai" trong gia đình họ Trần của anh vì anh anh là anh hai của đàn em nhà họ Trần.
Hạnh phúc trong tâm tình hợp nhất được thể hiện qua cách gọi anh-anh, em-em, anh hai, chị ba là
như thế. Người Âu Mỹ không có lối gọi hiệp nhất lứa đôi như vậy: chị dâu vẫn là "belle- soeur",
"sister-in law" (chị theo luật) và nếu kêu rõ hơn thì là chị Jeanne, chị Liz (vợ của anh tôi) chứ không
gọi đồng hóa với anh hai tôi được.
- Mình ơi, mình hỡi, mình à : ngôn ngữ khăng khít tinh sâu
Qua giai đoạn nồng cháy của thủa kết hợp hạnh phúc lứa đôi ban đầu. Vợ chồng nay đã có được
một đàn con, đứa con đầu nay cũng lớn đại, coi mòi trổ mã ăn diện. Anh em nó được dạy dỗ từ lời ăn
tiếng nói, nhỏ, lớn phải biết gọi nhau cho thân mật lễ phép đúng con nhà gia giáo. Cha mẹ đã đi được
con đường dài trong yêu thương giáo dục. Thằng anh, con chị nay đã hết xưng mầy tao với em nó, và
bé tư cũng một điều anh chị em em. Thế là cha mẹ cũng không hẹn mà hò, cùng đổi cách gọi nhau là
"mình". Hai người đúng đã là "một" với nhau từ lâu: mỗi người là phần mình" của nhau rồi còn gì:
"Ta với mình tuy hai mà một"". Tuy "anh và em" hai "đôi bạn" nhưng là một cặp vợ chồng sống
chung dưới một mái nhà, xây dựng một tổ ấm với một đàn con. Anh đã là mình của em và em đã là
mình của anh trong cương vị chồng vợ yêu thương cho nhau hạnh phúc và kết quà trải dài qua con cái.
"Ta với mình tuy một mà hai". Một trong thân phận vợ chồng, nhưng là hai vì một đàng - mình là
mẹ, còn mình kia là cha, mỗi người phần vụ có khác để bổ túc nhau chứ không thay thế nhau. Cha
không đóng vai mẹ, mẹ không đóng vai cha được vì vậy: gọi mình nhưng ông xưng "tui", còn bà xưng
"em", bề nào bà vẫn phải còn trẻ hơn ông. Chừng nào sợ con lớn trỗ mã hiểu chuyện nhận xét: "coi kìa
ba má còn mùi quá tụi bay" thì sẽ đổi luôn cách gọi cho bầy trẻ hết chỗ xầm xì nhỏ to. Cách kín đáo
bày tỏ tình cảm của cha mẹ Á-đông nó như thế.
- Ba, Má con T.: ngôn ngữ gắn liền với con
Theo truyền thống Việt Nam, cha mẹ sống vui vầy sum họp lâu bền và ai cũng cảm thấy sung
sướng trong cảnh gia đình đông đúc. Đứa con đầu lòng mở đầu cho niềm hạnh phúc sung mãn của gia
đình, khiến cha mẹ dùng tên con đầu lòng để gọi nhau: Má thằng Hai đâu cà? Ba con Xuân về ăn cơm
nhé. Cha mẹ kêu réo tên con để gọi nhau để nhắc nhở trách nhiệm gia đình trong liên hệ đầm ắm vợ
chồng con cái.

- Ba má bầy trẻ : ngôn ngữ con cái sung mãn
Khi con cái nhiều ra, đứa nào cũng dễ thương dễ nhớ cả, thì tên đức con đầu lòng nhường chỗ cho
kiểu gọi gộp lại: "Ba, má bầy trẻ hoặc Ba má sắp nhỏ" cho hợp tâm lý vừa lòng con cái, đồng thời
nhấn mạnh đến gia thế đồ sộ, trách nhiệm tăng gia. Bây giờ thì má bồng tay dắt, còn ba thì làm quần
quật suốt ngày để bảo đảm kinh tế cho gia đình vững chắc để vợ con no ấm. Chị lớn giúp mẹ giặt giũ,
tắm rửa em nhỏ, đưa võng dỗ dành em; anh trai lo đưa dẫn, dắt dìu bênh vực em để khỏi bị hiếp đáp khi đi với chúng bạn thì cũng không ham chơi quá bỏ em cù bơ cù bất. Ở đồng quê khi giúp mẹ lội
vũng bắt cá mò tôm thì phải biết giữ gìn em để nó khỏi té xuống vũng, xuống bờ. Cõng em qua cầu
qua mương. Trông chừng dạy em tập bơi tập lội khi chiều chiều tắm sông. Con cái gia đình Việt Nam
biết chia sẻ trách nhiệm với cha mẹ những việc lặt vặt trong nhà. Không ai ăn không ngồi rồi. Giờ dọn
cơm chia nhau sắp đặt chén đũa, đặt định ngôi thứ chỗ ngồi vây quanh bộ ván bàn ăn, nhắc nhở nhau
thực tập lời dạy mẹ cha thế nào là "ăn trông nồi, ngồi trông hướng", thế nào là lễ phép, nhường nhịn,
thế nào là tôn ti trật tữ lớn nhỏ trước sau. Hạnh phúc thay, gia đình nào chứng kiến được cảnh các con
thương nhau đùm bọc, săn sóc, nghe lời chỉ vẽ nhau.
- Đây là nhà tôi
Cảnh hạnh phúc trong nhà tràn lan ra tới cổng nhà, tới hàng xóm láng giềng, khiến ông chồng, bà
vợ hãnh diện về nhau mà chỉ cho thiên hạ và giới thiệu "nhà tôi". Kiểu lấy "mái ấm" tổ uyên ương,
"ngôi nhà" mà đôi vợ chồng hạnh phúc sống bên nhau với con đàn cháu đống, để chỉ thị người phối
ngẫu "đồng tịch đồng sàng" với mình, quả là độc đáo của một ngôn ngữ. Trong văn hóa Trung-hoa có
tiếng "gia nội", tiếng Nhật gọi là "kanai" "nội thất" có nghĩa la "người ở trong nhà, người nhà mà ngôn
ngữ văn hóa Việt Nam thăng hóa lên chức "nội tướng": tựu chung ý nghĩa "gia nội" nội thất của Nhật
và Trung-hoa vẫn không thâm trọng và thân tình kết hợp mật thiết như tiếng "nhà tôi". Nhà tôi không
đồng hóa cũng không là chuyển tự của nội tướng hay nội thất vì nhà tôi trong Việt ngữ chồng và vợ
đều dùng để giới thiệu và nói về nhau với đệ tam nhân, còn nội tướng hay gia nội chỉ áp dụng cho
người vợ mãi trong nhà không được ra tới cổng. Sự thể có khác , do văn hóa Việt không coi thường
đàn bà kiểu Trung-hoa: "Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô" (một nam kể có, mười nữ kể không).
Truyền thống Việt Nam không chấp nhận câu nầy.
- Bà nội, ông nội sắp nhỏ : ngôn ngữ đại gia đình
Gia đình Việt Nam xưa kia không phải là kiểu "gia đình nguyên tử" (famille nucléaire) theo định
nghĩa hạn hẹp của xã hội ngày nay. Gia đình bao gồm cả con cháu. Hai ba thế hệ quần tụ nương tựa
nhau dưới một mái ấm. Cha mẹ, ông bà sống chung vui hưởng cảnh đông đúc vui vầy có già có trẻ.
Ngôn ngữ "ông nội - bà nội sắp nhỏ" được chiếu cố của đôi vợ chồng già gọi nhau. Ông của cháu được
thăng cách "ông" của bà luôn. Bà cung được thăng cách một thể. Kiểu vậy tiện lợi mọi bề: cho cả ông
bà, con, cháu. So với Âu Mỹ người ta cũng dùng lối đặc cách nầy: Papa, Mama, Grand pa;, Grand
ma.v.v..., nhưng trong Việt ngữ thì kiểu gọi nầy từ nguyên lý ở ngôi thứ nhất và hai. Tính chất hợp
nhất gói gọn bao trùm đại gia đình đã được thể hiện trong môi miệng của ông bà gợi nhớ đến trách
nhiệm của sự gầy dựng huyết thông gia phong truyền kế của gia đình Việt Nam.
Đến đây lứa đôi già nua răng long tóc bạc nầy đã hoàn thành một cuộc sống gọi là hạnh phúc vì đã
để lại được cho đời một dòng tộc có nếp sống xứng hợp với thân phận của từng người, trong gia đình,
trong xã hội. Nếp sống được thanh danh, thành nếp nhờ những xác định của khung ngôn ngữ định vị,
định phận, tương quan ăn khớp với nhau từ khi bước vào cuộc đời cho đến khi sắp rời bỏ nó để về với
tổ tiên. Hai ông bà nầy đã gặp nhau, đã nhìn nhận nhau, đã yêu thương nhau, và kết quả của tình
thương đã được gầy dựng trong khuôn nếp được truyền kế khi hai người mãn nguyện sung sướng nhìn
thấy con đàn cháu đống hạnh phúc của họ là ở chỗ xây dựng được đại gia đình có cơ sở và tầm vóc cở
đó.

Xưng hô trong gia đình Việt nam
Nguyễn Đăng Trúc
Reichstett, Pháp

1- Cách xưng hô trong khuôn khổ cá biệt của tiếng nói Việt nam
So với một số tiếng nói đang phổ biến trên thế giới, lối nói của người Việt chúng ta trong cách
xưng hô có những nét hết sức cá biệt. Chúng ta hầu như không dùng đại-danh-từ để nói chuyện
với nhau, nhưng dùng trực tiếp danh-từ để xưng hô.
Chẳng hạn trong tiếng Pháp " je te dis ceci ". Hai chữ "je" và " te" là đại-danh-từ. Nếu
dịch ra Việt ngữ theo lối nói ngọng của một số người mới bập bẹ tiếng Việt thì chúng ta
có thể nói : tôi nói với mầy cái nầy. Tôi (tao, tau, tớ) với mầy (mày, mi) là hai đại-danhtừ có trong tiếng Việt, nhưng không mấy khi dùng đến trong lối xưng hô thực tế và linh
động của chúng ta. Hay đúng hơn, Tôi5 được dùng một cách tổng quát đối với một cử tọa
hoặc độc giả, hay trong bài viết hay với một người xa lạ đồng hàng. Tao, tau, tớ và mầy,
mày, mi chỉ được sử dụng hoặc giữa bạn hữu bằng tuổi và rất thân, hoặc khi người ta tỏ
thái độ giận dữ hay miệt thị. Tùy hoàn cảnh, chúng ta nói: Con thưa ba việc nầy, chú nhắn
cháu điều nầy... Các chữ con, ba, chú, cháu là danh từ được dùng như đại danh từ.
Qua lối xưng hô đặc biệt đó, nhiều nhà nghiên cứu đã minh giải để đưa ra một số nhận xét:
-

Tiếng Việt ưu tiên sử dụng những lối nói trực tiếp linh động trong từng hoàn cảnh cá biệt, thay
vì ý-niệm-hóa thành các đại-danh-từ phổ quát hơn và trừu tượng hơn.
Xét về mặt nguyên nhân có tính cách văn hóa, có thể cộng đồng người Việt phân biệt rõ hai
cảnh vực khác nhau: một mặt cảnh vực tương quan giữa con người với nhau, hoặc con người
với Thần linh và mặt khác là mối tương quan dựa trên hiểu biết khách quan, trừu tượng liên hệ
đến sinh hoạt và lối tiếp cận với đồ vật. Tương quan rất phong phú giữa người với người trong
tiếng nói của chúng ta phản ảnh một sự nhìn nhận phẩm giá và vị trí cá biệt của mỗi người.
Trong tương quan gặp gỡ "cha và con" chẳng hạn, chúng ta thấy hai bên nhìn nhận và cần có
nhau. Hẳn nhiên xét theo sự hiểu biết sự vật theo thước đo của thời gian khách quan, thì trước
khi có người con bấy giờ người cha đã là một ông A, ông B nào đó. Nhưng trong giây phút
tiếp cận giữa hai người qua lời nói, người cha và người con đang cùng nhau hiện hữu và cần
có nhau để thể hiện phẩm giá làm người của mình trong một vị thế và tương giao cụ thể
không thể thay thế. Trái lại, khi nói : tôi ăn củ khoai, tôi đánh răng, tôi làm bài toán, tôi thấy
một ngôi sao, thì các chữ tôi đại-danh-từ nầy là chủ từ của bất cứ một sự hiểu biết nào, một
hành động nào trong một mối tương quan giữa con người với một đối vật nào đó. Nếu chúng
ta chuyển qua ngôn ngữ triết học, thì tương giao linh hoạt giữa cha con chẳng hạn, chúng ta
gọi là chiều kích hay cảnh vực con người (cõi người ta ), còn mối tương quan thứ hai giữa
người và đối vật (đối tượng nầy có thể là con người nhưng con người nơi đây đã từng chuyển
vào khung tương giao đối vật), chúng ta gọi là chiều kích đất.

Chữ tôi, tớ ở đây là đại-danh-từ, nhưng có nguồn gốc phát sinh là chữ tôi, tớ ( danh từ: có nghĩa là
ngừi bên dưới, người giúp việc trong nhà)
5

-

-

Cách xưng hô tiếng Việt khi tiếp xúc với bất cứ ai trong xã hội mà mình gặp bằng những
danh từ dùng để chỉ người thân trong gia đình (như : thưa ông , thưa bà, bác, chú, anh, chị, cô
gì, mợ...) cho thấy người Việt lấy gia đình làm nơi khởi phát cho cộng đồng xã hội. Mặt khác
sự kiện đó chứng minh hùng hồn và cụ thể tình huynh đệ nhân loại (tứ hải giai huynh đệ)
trong cách cư xữ hằng ngày.
Về hậu quả, cách xưng hô trong tiếng nói Việt nam có thể phản ảnh một cộng đồng con người
biết trên dưới trật tự, phát huy dễ dàng những mối tình cảm thân thiết và cách cư xử lễ nghĩa
linh động, gây ý thức về các đạo làm người trong nhiều mối tương giao riêng (đạo hiếu, đạo
vợ-chồng, cha mẹ-con cái, đạo thầy-trò, đạo bằng hữu...) .
Nhưng hai khuyết điểm sau đây có thể nêu lên :

-

- Trước hết là tương giao xã hội có trật tự trên-dưới được tôn vinh quá mức mà quên lãng
chiều kích trời và đất. Đúng vậy, tương quan giữa người và người trong cuộc sống lễ nghĩa
chưa đủ để chi phối hết ý nghĩa và phẩm giá nhân vị. Có những tương quan sâu hơn nữa,
người ta gọi là tiếng nói của Trời mà tương quan giữa người với nhau phải lưu ý. Chẳng hạn
không thể nhân danh tương quan cha-con, thầy-trò để bất chấp đạo lý của lương tâm (nghĩa là
tiếng của Trời nói riêng với mình). Và điểm tiêu cực dễ nhận ra cả đó là việc tuyệt đối hóa các
vị trí trên dưới, các lối biểu lộ tương quan cá biệt trong cách xưng hô thành một xã hội khép
kín, mặc cảm tự ti, rụt rè không dám nói thật; và đó là một trong những nguyên nhân hạn chế
việc phát huy kiến thức khoa học trừu tượng, tinh thần dân chủ và bình đẳng; nhất là một lối
nhẫn nhục đến như khiếp nhược của giới trẻ và phụ nữ trong sinh hoạt cộng đồng bên cạnh
một phong cách kẻ cả, cố chấp và lắm lúc vô tâm của các bậc bề trên.
Về mặt kỹ thuật sử dụng tiếng nói Việt nam, thì ngay cả đối với người Việt bình thường cách
xưng hô của chúng ta quả là tế nhị khó khăn. Không phải chỉ dựa trên tương quan trên dưới,
liên hệ huyết tộc, hoàn cành xã hội, mà còn tùy thuộc tâm tình lúc vui, lúc giận lúc buồn, lúc
cay co châm biếm, lúc nài nỉ..., chưa kể đến các lối xưng hô tùy vùng địa lý và dựa trên những
cách đánh giá ưu tiên theo giá trị chọn lựa. Chẳng hạn người Bắc thì gọi chị của mẹ là bác,
chồng em gái của mẹ là chú, người Trung và người Nam thì chị hay em gái của mẹ đều gọi là
dì và hễ chồng của dì hay của cô đều gọi là dượng (trượng). Một điểm đặc biệt hơn nữa là
không những phần lớn trong cách xưng hô của người Việt các danh từ cụ thể được dùng chứ
không phải là đại-danh-từ, mà nhiều khi người ta cũng không dùng đến các danh từ nữa.
Chẳng hạn: thay vì nói "con lấy giùm mẹ ly nước" thì chỉ nói " lấy giùm ly nước ". Trừ ra quá
khách sáo hoặc ông Tây bà Đầm mới học tiếng Việt thôi, còn người Việt chúng ta thông
thường bỏ hẳn hai chữ con và mẹ trong câu nói nầy. Xưng hô như vậy hẳn máy điện toán khó
mà thay thế cho lời nói linh hoạt và đầy nghệ thuật của con người !

2- Danh xưng và cách xưng hô trong gia đình Việt nam
A/ Bậc bề trên trên cấp cha mẹ
- Bậc bề trên trên cha mẹ nói chung :
ông bà tổ tiên
- Theo thứ tự thời gian :
ông-bà-cố-tổ, tằng tổ, cao tổ
- Cha mẹ của cha hoặc của mẹ :
ông bà (nội hoặc ngoại)
- Anh chị em của ông-bà-cố-tổ: xem danh xưng C/ liên quan đến anh chị em của cha mẹ và đặt ở
đằng sau tên ông-bà-cố-tổ; chẳng hạn
ông chú ngoại, bà cô nội...
- Xưng hô với các bậc nầy thì dùng chữ
cháu
- Ở ngôi thứ ba, tương quan với bậc từ cố trở lên thì gọi là
chắt
- Ở một vài tỉnh miền Trung ông bà được gọi là "ôông" mệ
B/ Cha mẹ con cái, anh chị em

-

-

-

-

-

-

-

Cha : Cả 3 miền Bắc Trung Nam : cha, ba (trong văn chương và ngôi thứ ba thì còn gọi
thân phụ, ông thân sinh , trong thân mật ở ngôi thứ ba thì gọi là ông già); Bắc: bố, thầy, cậu
(ngôi thứ ba ông cụ nhà tôi); Nam : tía ; Trung : một vài nơi gọi cha bằng chú.
Mẹ : Cả 3 miền : mẹ (... thân mẫu, bà thân sinh... bà già); Bắc : me, má, u, bu, đẻ, cái, mợ,
Nam : má; Trung: mạ . Trước đây trong chế độ đa thê, người con ruột gọi mẹ mình bằng chị ,
nhưng gọi bà vợ chính của cha mình bằng mẹ.
Anh : Cả 3 miền : anh (tiếng văn chương ở ngôi thứ ba là bào huynh); Trung : một vài nơi gọi
là eng. Người anh đầu người Bắc gọi là anh cả, người Nam gọi là anh hai. Ở ngôi thứ ba,
danh từ kép anh-em được người miền Trung gọi la eng-tam.
Chị : Cả 3 miền : chị, ( bào tỷ). Trung: một vài vùng gọi là ả. (Xem trên ...chị cả... chị hai)
Em trai, em gái : Cả 3 miền : em (bào đệ, bào muội) ; Trung : út . Nếu người Trung gọi em là
út, thì chữ út nầy được người Nam và người Bắc hiểu là người em cuối trong gia đình. Người
Trung dùng chữ tui ( là chữ tôi nhưng âm hưởng là em ) để xưng hô với anh chị mình.
Chồng chị và chồng em gái gọi là anh rể và em rể. Vợ anh và vợ em trai gọi là chị dâu và em
dâu.
Vợ con trai mình gọi là con dâu, chồng con gái mình gọi là con rể.
Cha, mẹ, anh, chị, em ( của ) chồng gọi là cha chồng, mẹ chồng, chị chồng, anh chồng, em
chồng. Cha, mẹ, anh , chị, em (của) vợ gọi là cha vợ, mẹ vợ, anh vợ, chị vợ, em vợ.
NB: Khi xưng hô với nhau giữa hai người thì các chữ rể, dâu, chồng, vợ sẽ mất đi (Ví dụ con
dâu nói với mẹ chồng :" Con xin phép mẹ "- hoặc cha vợ nói với con rễ:" cha nhờ con việc
nầy") - Khi nói với người thứ ba thì thêm rể...tôi: con rể tôi, con dâu tôi, cha chồng (vợ) tôi,
mẹ chồng (vợ) tôi.
Cha mẹ gọi con ruột mình là con. Nhưng người Bắc thường xưng hô với con trai và con gái đã
lớn tuổi của mình bằng anh và cô.
Chồng gọi vợ là em, mình; vợ gọi chồng bằng anh, mình. Khi mới quen còn ngượng ngùng thì
gọi nhau là đằng ấy. Nhưng khi đã có con cái thì có lúc gọi nhau là ba hay mẹ. Tại một vài nơi
ở miền Trung người ta gọi cha hoặc mạ và thêm tên đứa con đầu : chẳng hạn đứa con đầu tên
Long thì vợ gọi chồng là cha thằng Long, chồng gọi vợ là mạ thằng Long, và người ngoài
xung hô là ôông Long, mụ Long chứ không gọi tên thật ( còn gọi là tên tục ). Người vợ hoặc
người chồng nói về người phối ngẫu của mình với người thứ ba bằng nhà tôi.
Chồng của mẹ (mà không phải cha ruột mình) gọi là dượng, người Trung còn gọi là trượng.
Vợ của cha (mà không phải mẹ ruột mình) gọi là dì ghẻ (nếu là vợ chính của cha, trong chế độ
gia đình xưa thì gọi là mẹ).
C/ Anh chị em của cha mẹ, anh chị em họ

-

Anh của cha :
Cả 3 miền : bác (tiếng tàu bá phụ)
Vợ của anh cha :
Cả 3 miền:
bác (bá mẫu)
Em trai của cha :
Cả 3 miền:
chú (thúc phụ)
Vợ em trai của cha :
Cả 3 miền : thím (thúc mẫu)
Chị của cha :
Bắc: bác, Trung, Nam : cô ( o)
Chồng chị của cha : Bắc :bác; Trung, Nam: dượng
(trượng)
Em gái của cha :
Bắc, Nam : cô; Trung : o
Chồng em gái của cha : Bắc : chú ; Nam , Trung : dượng( trượng )
Anh trai của mẹ Bắc : bác ; Nam, Trung: cậu (người
Trung còn gọi cụ)
Vợ anh trai của mẹ :
Bắc : bác ;
Trung , Nam : mợï (người Trung còn gọi là mự )
Em trai của mẹ :
Cả 3 miền : cậu
(người Trung còn gọi là cụ)
Vợ em trai của mẹ
Cả 3 miền : mợ
(người trung còn gọi là mự)
Chị của mẹ :
Bắc : bác ;
Trung, Nam : dì
Chồng chị của mẹ : Bắc : Bác; ;
Trung , Nam:
dượng (trượng )

-

Em gái của mẹ :
Chồng em gái của mẹ :

Cả ba miền :
dì
Bắc : chú ; Trung, Nam :
dượng ( trượng)
- Anh chị em họ : cả 3 miền : vẫn gọi là anh, chị , em như anh chị em ruột. Nhưng cấp bậc anh
chị họ có nơi dựa trên tuổi tác cá nhân, có nơi ( đặc biệt ở miền Trung ) thì tùy vị thế trên dưới
của các bậc cha mẹ. Chẳng hạn người con của chú mình dầu lớn hơn mình cả 20 tuổi nhưng
vẫn gọi mình bằng anh và mình gọi lại bằng chú (tức là chú em).
- Bác, chú cô dì ... gọi các con anh em mình bằng cháu
Trong cách xưng hô với anh chị em của cha mẹ, người Bắc ưu tiên tuổi tác khi gọi anh, chị
cha và mẹ là bác , và cấp nhỏ là chú cậu cô mợ và không dùng chữ dượng.
Người Nam và Trung ưu tiên về nội ngoại, thân sơ. Dì thì luôn bên ngoại dù tuổi cao hay thấp, cô
(hoặc o) thì luôn bên nội dù là chị hay em của cha. Chú thì chỉ dùng cho em cha, thuộc bên nội thôi.
Người không thuộc dòng máu cha mẹ thi gọi là dượng hay trượng, mợ, thím để phân biệt với bác trai,
chú, cô, cậu là anh em ruột thịt. Chỉ có cách gọi bác gái (vợ anh trai của cha) là một ngoại lệ.

Cách xưng hô trong xã hội Việt
Hoàng Đức Phương
Paris, Pháp

Hôm nay chúng tôi xin hân hạnh được trình bày cùng quý vị cách xưng hô độc đáo trong xã hội
Việt mà người ta thường nói là phức-tạp; rườm-rà chứ không đơn giản như các dân tộc khác.
Nhưng, đó lại chính là đóa hoa đáng để chúng ta hãnh diện với đời. Chỉ vì không biết rõ ý nghĩa
cùng cội nguồn của cách xưng hô này từ đâu mà ra nên ta tưởng là nhiêu khê. Trong thực tế thì đây lại
là sự tế-nhị và tôn kính lẫn nhau trong cách giao-tế của con người Việt mà không một dân tộc nào có
cả.
Bây giờ tôi xin trình bày ý niệm về sự tôn kính lẫn nhau trong cách xưng hô độc đáo này, mà thế
giới không dân tộc nào có cả.
Khi không biết tại sao lại xưng hô như vậy thì thấy ngượng-ngùng, e-dè vì sợ vô lễ; nhưng khi
đã biết rồi thì lại thấy hãnh diện về nếp sống tâm linh của dân Việt, sao lại tế nhị như vậy.
Cách xưng hô trong gia đình, theo vai-vế
Xưng là tự cho mình một chỗ đứng trong đại gia đình (chứ không phải gia tộc ).
Còn Hô là cho người đối thoại một chỗ đứng trong cùng đại gia đình đó.
Xưng thì bắt buộc phải xưng cho chính mình, chứ không thể nói thay cho người khác được. Tuy
nhiên trong trường hợp khó khăn thì có thể nói thay cho bút hiệu, danh xưng hay tên của tổ chức, của
hội đoàn. Tức là ta xưng thay cho người vắng mặt; mà người vắng mặt đó có thể lại là chính ta.
Còn Hô thì có thể nói thay cho người khác được, nhưng bắt buộc phải là người có vai-vế thấp hơn
ta, hay ngang vai với ta là cùng. Tức là Hô thay cho con, cho cháu hay cho em, chứ không được quyền
Hô thay cho Anh Chị hay cho Cha Mẹ; như vậy là hỗn láo, xấc xược, vô lễ .
Cách Xưng và Hô được phân định theo 3 tiêu-chuẩn sau đây:
1- Tình cảm,
2- Học thức (hiểu biết về đạo làm người)
3- Tuổi tác
Cái khó là làm sao dung hòa được 3 yếu tố với nhau trong trường hợp xung khắc rõ rệt.
Tỷ dụ một bà 50 tuổi thất học nói chuyện với một cậu Tiến sỹ 20 tuổi trong tình cảm thân thuộc.
Đứng về tuổi tác thì bà ta bằng vai mẹ cậu; nhưng đứng về học vấn thì bà ta chưa xứng đáng làm học
trò của cậu. Còn về chức vụ ngoài đời thì bà ta thua xa, thuộc loại đi lâm đi ở chẳng hạn. Xưng hô làm
sao để thấy mình vẫn trọng cậu Tiến Sỹ, nhưng vẫn giữ được vai-vế tuổi-tác của mình. Nhìn theo con
mắt Tây Phương thì tưởng là bất bình đẳng, rườm-rà, lép vế, phân biệt giai cấp, mầt nhân vị....nhưng
nhìn dưới lăng kính xã hội Việt thì lại là bình đẳng thân thương tột độ.
Để có cái nhìn tổng quát thì chúng ta hãy tạm nhận danh xưng của các vai-vế trong gia-đình theo
biểu đồ đính kèm cho thuần nhất. Sau đó mới nói đến nguyên tắc đặt mình và người đối-thoại với
mình vào vị-trí nào cho đúng cách.
Các vai-vế trong gia đình được thiết lập một cách rõ-ràng trong biểu-đồ vai-vế và đừng lẫn bên
nội với bên ngoại, vai trên vai dưới, trai với gái, dâu với rể.
Chữ viết trong khung là vai-vế của người đó đối với hàng con cháu. Viết đậm là người cùng huyết
thống, còn gạch đít là người ngoài nhưng do kết duyên mà thành người nhà; gọi chung chung là thông
gia (nghĩa là do cưới xin mà 2 bên trở nên thân thiết như người nhà. Chữ thông có nghĩa là nối liền với
nhau).
Chữ viết ngoài khung là vai-vế của người đó đối với hàng Cha Mẹ, cùng máu-mủ thì gọi là ruột
thịt; còn do cưới gả mà ra thì gọi là dâu hay rể. Thuộc bên Vợ hay bên Chồng thì thêm chữ Vợ hay
Chồng vô.

Bình thường thì người ta chỉ hô vai-vế chính và bỏ chữ Nội Ngoại, Dâu Rể hay Vợ Chồng đi; chỉ
thêm những chữ đó vào khi cần minh định rõ ràng mà thôi.
Khi xưa Vợ Chồng gọi nhau bằng Mình với Tôi, chữ Mình có nghĩa là thân thể. Coi nhau như
một phần thân thể của mình vậy. Thiết nghĩ vợ chồng gọi nhau bằng Mình với Ta thì không có gì có
thể khăng-khít và thắm thiết hơn.
- Gạch nối để chỉ liện hệ ruột thịt, gạch chấm để chỉ thông gia. Khung đơn để chỉ ruột thịt, còn
khung kép để chỉ do hôn nhân mà thành người trong nhà ( 1).

Biểu đồ vai vế trong gia đình Việt Nam
Nguồn gốc của cách xưng hô trong gia đình
Gia đình gồm 3 thế hệ:
*
Thế hệ ông bà, thuộc về hàng trên (vai trên).
*
Thế hệ gốc là Cha Mẹ, thuộc về hàng Cha Mẹ, hàng gốc (bằng vai).
*
Thế hệ Con cái, thuộc về hàng dưới (vai dưới).
Đại gia đình có nghĩa là gia đình nhiều người, chứ không phải là nhiều thế hệ.
Nhiều hơn 3 thế hệ liên tục thì gọi là Gia Tộc. Tộc có nghĩa là dòng họ, cùng chung một tổ tông
mà ra và còn được gọi là tộc ho (2).

Chữ Đồng Bào có nghĩa là cùng một bọc trăm trứng mà ra. Đồng là cùng và bào là bọc. Nghĩa là
100 con cùng cha cùng mẹ lại sinh nở cùng một lúc đã nói lên tinh thần bình đẳng tuyệt đối rồi. Mỗi
con có một cá tính riêng nên tạo thành 100 giống, mà tất cả đều cùng một gốc Việt mà ra (3).
Trường hợp thông thường
A/- Đối với người trong họ
1)-Tuổi tác cân xứng
Tuổi tác cân xứng thì bắt buộc phải theo cách xưng hô trực ý. Nghĩa là vai-vế ở đâu thi xưng hô ở
đó. Còn bé thì gọi nhau bằng anh xưng em hay chị xưng em. Nhưng khi lớn lên, ở tuổi có con cái thì
hô thay cho con mình. Nhưng xưng thì xưng theo vai vế của chính mình. Tỷ dụ người anh kêu người
em ruột là em xưng anh khi chưa lập gia đình. Đến khi thành gia thất thì gọi nhau thay cho con mình.
Lúc đó người anh gọi em mình bằng Chú (tức là chú của con tôi) và xưng là anh hay tôi. Còn người
em thì gọi anh mình là Bác xưng em (chứ không phải là tôi), nếu xưng tôi là hỗn, chơi trèo. Còn người
chị lúc đó kêu em mình là Cậu và xưng chị hay tôi.
Khi có gia thất thì bố mẹ vẫn có thể gọi con mình bằng con xưng là bố hay mẹ; nhưng thường
thường vì trọng con mình nên gọi thay cháu và xưng là tôi. Tức gọi con mình bằng Chú, bằng Cô,
bằng Cậu hay bằng Dì; chứ không gọi bằng Bác. Nếu gọi bằng Bác tức là tâng con mình lên và giảm
tình thân máu mủ đi. Ngày xưa còn lấy tên của cháu đích tôn để gọi cho bố mẹ. Tỷ dụ người con đầu
lòng là Tuấn thì gọi bố mẹ nó là ông Tuấn, Bà Tuấn, trong trường hợp này thì xưng tôi. Đây là trường
hợp trọng con mình khi nó đã có địa vị trong xã hội.
Tỷ dụ con mình làm quan, chức trọng quyền cao, ra ngoài mọi người kiêng nể thì không thể gọi
để làm mất thể diện của con mình đi được. Con mình có nên ông nên bà thì mình mới lên chức cụ
được. Còn con mình là thằng là con thì mình cũng chẳng vẻ vang gì. Vậy thì gọi đúng tư thế của con
mình trong xã hội tức là tự mình trọng mình đó. Còn gọi quá lố là tâng bốc khôi hài, mà dân ta gọi là
"bốc thối".
Vợ chồng lúc này không gọi nhau bằng Mình với Ta, hay Anh với Em nữa mà gọi nhau bằng Bố
Nó, Mẹ Nó và xưng là Tôi, chứ không phải Ta. Chữ Mình thì đi với chữ Ta là ngang nhau, Còn chữ
Bố, Mẹ mà đi với Ta là trịch thượng. Tức là bố của con tôi, hay mẹ của con tôi ơi! Hoặc Bố Tuấn hay
Mẹ Tuấn ơi!
2)- Tuổi tác quá chênh lệch
Trường hợp này bắt buộc phải gọi thay cho con. Như vậy vẫn trọng vai trên của người đối thoại,
mà vẫn giữ được vai vế tuổi tác của mình.
Tỷ dụ một anh 25 tuổi lại là chú ruột của một bà 50 tuổi, có con lớn hơn mình. Nếu gọi nhau
bằng chú cháu thì không hợp với tuổi tác, và bất tiện. Vậy thì gọi thay cho người khác là tiện nhất.
Về phần anh chàng thì bắt buộc anh ta phải gọi bà kia bằng Bác (hay là Bà thì hơi kém thân tình)
và xưng là tôi. Bác ở đây là chị của con tôi, còn xưng tôi là giữ nguyên vai chú ở hàng trên. Về phần
bà kia thì phải gọi cậu này bằng ông, có nghĩa là ông của con tôi và xưng là Cháu. Vai cháu ở đây có 2
nghĩa: đó là vai-vế thật của bà ta mà cũng có thể là xưng cho con mình. Là vì như trên đã nói là bố mẹ
đôi lúc lấy tên con làm tên mình. Đây là một điều tế nhị trong cách xưng hô. Vẫn trọng người đối
thoại, mà vẫn giữ được thể diện về tuổi tác của mình. Còn không biết thì thấy là rườm-rà lôi-thôi, rắcrối khó hiểu.
B/- Đối với người ngoài
Đối với người ngoài thì tùy theo tình cảm mình dành cho họ, cộng với tuổi tác và chức vụ hay vị
thế của họ trong xã hội (nói chung là sự hiểu biết) mà đặt họ cho đúng chỗ vai-vế trong gia đình. Cách
xưng hô này không cố định; tùy theo môi trường mà áp dụng.
1/- Đối với Thày học:
Thày ở đây là sư phụ, tức ông Thày dạy ta đạo làm người (Việt Học). Còn người dạy nghề thì gọi
là sư huynh (tức là đàn anh). Ở đây ta gọi sư phụ hay sư huynh đều là Thày cả. Ngoại trừ Huấn Luyện
Viên thì không thể bốc thơm họ lên làm bậc Thày được. Nếu ta bốc thơm thì lập tức họ sẽ phải từ chối
chức vị đó, còn im lặng là họ tự kiêu cho mình xứng đáng với ngôi vị đó.

Thày là người giữ chức vụ dạy ta nên người, như vậy phải ngang với bố mình. Đứng về phương
diện tinh thần thì đứng trên Bố, vì dân Việt trọng nghĩa.
Vì thế nên gọi Thày xưng con. Khi xưa chỉ có đàn ông mới giữ chức vụ làm Thày, vì vậy nên Vợ
của Thày thì gọi là Cô; nghĩa là em gái (tinh thần) của bố mình. Ngày nay người đàn bà cũng giữ chức
vụ dạy ta nên người nên gọi luôn là Cô, hay là Cô giáo. Chữ Cô khởi thủy là em gái của bố mình chứ
không phải là một chức vụ dạy dỗ người khác, vì lúc đó phái nữ không giữ chức vụ này. Nay đáng lý
phải gọi là ông Thày và bà Thày mới đúng; nhưng gọi như vậy thì trối tai, khó nghe.
Vì vậy nên hô chức Thày hay Cô thì phải xưng là con, chứ không phải là cháu. Thày và Cô là Bố
và Mẹ về tinh thần. Bố và Mẹ chỉ có một, không ai có thể thay thế ngôi vị đó được.
*
Trường hợp học viên ít tuổi, đáng tuổi con cái thì không có vấn đề chi cả. Nay tuổi
tác bất tương xứng thì phải gọi khác đi; miễn sao vẫn trọng Thày, trọng Cô mà vẫn giữ được tư thế của
mình.
- Trường hợp một cô sinh viên 22 tuổi đi học ông Thày 28 tuổi, thì cô không thể nào xưng con
hay xưng em được; mà bắt buộc cô ấy phải gọi là Thày và xưng là Cháu. Thày ở đây vẫn là ngang với
Bố mình, nhưng tuổi chỉ đáng làm em bố mình thôi. Nếu không có sự liên hệ học vấn thì cô đó gọi ông
kia là Chú xưng cháu hay Anh xưng Tôi. Trong trường hợp này gọi Chú thì xấc, mà gọi Anh thì hỗn.
Còn xưng là Em thì có vẻ lẳng-lơ.
Còn nếu là cậu sinh viên thì gọi là Thày và xưng là em. Vì tuổi đời thì ông chỉ đáng làm anh tôi,
còn học vấn thì ông làm Thày tôi.
Còn ông Thày thì dễ ăn nói, cứ gọi là anh hay chị và xưng tôi. Anh hay chị ở đây có thể là ngang
vai với tôi, mà cũng có thể là ngang vai với con tôi (dù tôi chưa có con).
- Õ Bây giờ trường hợp một anh sinh viên 28 tuổi, quân nhân đi học văn hóa bà Thày 25 tuổi;
trường hợp này anh ấy phải gọi bà ta là Cô (Cô ở đây là bà Thày, tức Cô giáo) và xưng Em nếu cấp
bậc của anh thấp; còn không thì xưng tôi nếu cấp bậc của anh cao trong xã-hội.
- Trường hợp khó xử: Một anh Trung Úy 22 tuổi đi làm giáo sư huấn luyện Tú Tài cho những cô
nữ sinh ở lứa tuổi 18. Đối với anh thì dễ, anh cứ gọi là chị và xưng là tôi. Chị ở đây là chị của em tôi,
chứ không phải chị của tôi. Nếu là chị của tôi thì bắt buộc phải xưng là em. Còn đối với các nữ sinh thì
tùy sự liên hệ gia đình với giáo sư mà xưng cho đúng cách. Hô thì gọi là Thày rồi, còn xưng thì mỗi cô
xưng một cách.
- Nếu không liên hệ chi thì xưng cháu.
- Nếu ông bố là vị chỉ-huy trực tiếp của anh trung Úy thì xưng là tôi.
- Nếu ông anh là bạn đồng ngũ thì xưng là em.
- Nếu ông bố là thuộc cấp của vị Trung Úy thì xưng là con.
Nói tóm lại: Cách hô thì tương đối dễ gọi, vì nghi hoặc thì cứ tâng người ta lên. Nếu quá cao
thì người ta sẽ cải chính, còn quá thấp thì người ta bắt bẻ và mình xin lỗi vì sơ ý. Còn cách xưng thì rất
tế nhị. Nếu xưng đúng thì người ta trọng mình, còn xưng sai thì người ta coi thường chứ không ai bắt
bẻ cả. Vì vậy nên khi đến một nơi không biết người đó là ai thì phải hỏi xem gọi bằng gì? Không thể
gọi chồng bằng ông, bằng bác mà gọi vợ người ta bằng chị được. Hoặc gọi con người ta bằng ông,
bằng bà mà gọi bố mẹ người ta bằng anh bằng chị thì đâu có được.

2)-Trường hợp thân tình:
Nghĩa là người ngoài mà mình dành cho họ tình cảm gia đình. Theo mẫu hệ thì đặt họ vào bên
Mẹ thì quý hơn là đặt vào bên Cha. Tức cho người ta vị thế là Cậu, là Dì hay là Bác. Nếu để người ta
vào vai Cậu hay Dì của con mình thì phải xưng là Tôi hay là Chị là Anh. Vì lúc này mình ở vai Cha
Mẹ, cùng hàng với họ nhưng vai trên. Còn để người ta vào vị thế Bác của con mình thì phải xưng là
Em hay tôi. Còn gọi cho chính mình thì phải xưng là cháu, thân hơn thì xưng là con.
* Tỷ dụ Một cậu 25 tuổi đến thăm một cô bạn 22 tuổi tên là Hằng, nếu gặp:
- Em cô ta thì hỏi: Em cho anh hỏi chị Hằng có nhà không? (Chị ở đây là chị của người đối thoại
với mình)

- Anh hay Chị cô ta thì hỏi: Thưa Anh (hay Chị) cho em hỏi Hằng có nhà không ạ? Nhớ thêm chữ
ạ, và không được dùng chữ chị Hằng hay em Hằng. Vì nếu thêm chữ chị tức là chị của mình, lép vế
không được. Còn thêm chữ em thì xấc, vì tự cho mình ngang vai với người đối thoại.
- Bố hay Mẹ cô ta thì hỏi: Thưa bác cho cháu hỏi em (hay chị) Hằng có nhà không ạ? Hay cô
Hằng có nhà không ạ? Dùng chữ cô thì có vẻ xa cách. Cô ở đây có nghĩa là em gái mà gọi thay cho
con mình. Còn dùng chữ Em là gọi ngay cho chính mình thì thân thiết hơn; dùng chữ Chị thì chỉ mới
là sơ giao thôi. Còn bỏ chữ Em hay chữ Chị đi, tức là gọi cộc lốc thì thất lễ với Bố Mẹ cô ta. Tức là ăn
nói xếch-mé coi con người ta không ra cái gì cả, vậy thì làm sao hỏi được vợ?.
3)- Trường hợp gia nhân
Người giúp việc trong nhà gọi con của ông bà chủ.
Đứng về tuổi tác thì bà ta ngang hàng với Bố Mẹ cô hay cậu chủ. Nhưng về học vấn thì bà ta chỉ
đáng làm học trò thôi; mặc dù cô cậu này lại không phải là Thày dạy người ta.
Về cách Hô thì gọi là Cô, là Chú (tức em của bố mình, hay ngang với bố mẹ của con mình) hay là
Cậu là Dì, nhưng phải xưng là Cháu hay Con. Tức gọi theo giá trị tâm linh (sự hiểu biết).
Trường hợp Biến dạng
Đây là trường hợp đặc biệt, bắt buộc phải dùng đến chức vụ trong xã hội, hay giao tế trong cộng
đồng để nói một cách chung chung hợp với tất cả mọi người.
A/- Phép xướng danh:
(tức là xưng thay cho tập thể hay dùng chính tên mình để xưng)
Trường hợp một giáo sư về âm-nhạc lên trình diễn trên sân khấu. Ở dưới cử tọa đủ mọi thành
phần, Già có, Trẻ có, Nam có, Nữ có, người đáng bậc Thày có mà học trò của giáo sư cũng có. Về
cách hô cho một cộng đồng đa dạng thì dễ. Có thể dùng chữ quý vị, hay toàn thể khán thính giả hay
đồng bào thân mến. Đó là gọi theo vị-thế. Còn xưng thì không có vai-vế nào hợp cả. Tức là xưng Tôi,
Em, Chị, Con, Cháu đều không tiện cả. Vậy thì bắt buộc phải xưng tên, nghĩa là nói thay cho người
vắng mặt.
Tỷ dụ giáo sư có danh hiệu là Xuân Sắc, thành lập ban nhạc là Trâu Đen trong hội Bông Lan
chẳng hạn, thì lúc đó bà ta có thể nói: Kính thưa quý vị, Xuân Sắc xin cống hiến nhạc phẩm .. ... hay là
ban nhạc Trâu Đen xin hiến quý vị... hay là hội Bông Lan xin giới thiệu với quý vị nhạc phẩm...... do
ban nhạc Trâu Đen trình diễn.
B/-Xưng hô theo chức vụ
Vì nhu cầu của tổ-chức, kỷ-luật gây sức mạnh, nên những người trong quân đội vẫn gọi nhau
theo cấp bực. Đây là xưng hô theo đẳng trật Quân Giai trong gia đình binh đội, sống chết có nhau. Có
trên có dưới hẳn hoi, nhưng trên dưới theo chức vụ chứ không theo tuổi tác.
C/- Xưng hô theo lý tưởng
Vì nhu cầu sinh hoạt và đã thề nguyền sống chết có nhau nên những người trong gia đình tinhthần sau đây gọi nhau bằng danh xưng của ý chí:
Những người trong cùng một tổ chức chính trị, hay đấu tranh vẫn gọi nhau theo lý tưởng chung
của tổ chức như là đồng chí, chiến hữu,....... như vậy là gạt bỏ tuổi tác và vai-vế ra ngoài. Đây là tinh
thần bình đẳng, ai cũng giống nhau theo giá trị tinh thần. Tất cả đoàn viên đều thuộc cùng một gia
đình; đó là gia đình dấn thân cho hạnh phúc của dân tộc, và họ đã thề nguyện sống chết có nhau.
Trường hợp đặc Thù của dân Việt
Vai vế của Bố và Mẹ thì không ai có thể thay thế được. Do đó nếu không phải là bố mẹ ruột
(đẻ) thì phải gọi khác đi như là Thày và U, Chú và Thím hay Dượng và Dì, nay gọi là PAPA và
MAMAN, tức là giảm thân tình máu mủ đi một bậc.
Vì thế cho nên khi Mẹ chết, Cha đi lấy vợ khác (gọi là tục huyền. Tục huyền là tiếng Hán, có nghĩa
là nối lại giây đàn đã đứt), thì các con gọi người vợ kế của bố bằng Dì và xưng là Con. Có nghĩa là bà
chỉ bằng vai em của mẹ tôi thôi. Thay vì xưng bằng Cháu thì xưng bằng Con cho gần hơn. Nếu bà vợ
kế cay-nghiệt thì lúc đó gọi là Dì Ghẻ. Chữ ghẻ có nghĩa là lạnh lùng (ghẻ lạnh). Nếu người vợ sau
không cưới, tức là sống chung bồ bịch hay vợ hai.... thì các con gọi người này bằng Chị và xưng là

Tôi. Có nghĩa là bà chỉ ngang vai với chị cả của chúng tôi thôi. Nhưng đối với các con cùng cha khác
mẹ thì vẫn gọi là các em, như em ruột của mình vậy. Không có danh từ EM NỬA Với (demi frère)
như Tây Phương, sở dĩ khác là vì những đứa nhỏ này ăn theo dòng Bố nên được thăng chức.
Còn nếu Cha chết, Mẹ đi lấy chồng thì gọi là tái giá. Tái là trở lại, giá là lấy chồng (tiếng Hán).
Thì các con gọi ông chồng mới này bằng Dượng và xưng Con, nếu không thân thì xưng là Tôi. Vai-vế
Dượng của ông ta thì không thể bỏ đi được. Sở dĩ gọi bằng Dượng là vì lúc đó mẹ mình bị hạ xuống
một bậc thành Dì, tức là em gái của mẹ. Chồng của Dì thì gọi bằng Dượng. Con cái cùng Mẹ khác
Cha, nếu thân thiết thì gọi nhau bằng anh (hay chị) và em, còn không thì gọi nhau là Anh (hay Chị)
với Tôi. Cách xưng hô này là quyền của con cái, bà mẹ không có quyền bắt chúng phải gọi thế này hay
thế khác. Ngược lại khi bố tục huyền thì con vợ trước không có quyền coi con bà kế là người ngoài
được. Nhưng nếu là con bà hai hay vợ theo thì người con có quyền khước từ mà người Bố không có
quyền ngăn cản.
Tại sao lễ giáo dân Việt lại như vậy? Theo Mẫu Hệ thì đáng lý phải trọng bên Mẹ hơn bên Cha
mới đúng. Cách xưng hô định sẵn như trên được giải-thích như sau:
*
Vì dân ta theo mẫu hệ nên một đôi vợ chồng chỉ có 2 người thôi. Người thứ 3 là
người không chính thức. Ngang vai với Bồ Bịch nên không thuộc gia đình, do đó cách xưng hô có
khác. Cái khác biệt này là tùy các con thuộc 2 phe tự quyết định lấy, Bố hay Mẹ không có quyền bắt
chúng nó phải gọi nhau như thế này hay thế kia được. Chính Bố hay Mẹ đã đi trái phong tục lễ giáo
của dân Việt nên không còn quyền gì đối với các con trong vấn đề giao-tế với nhau nữa. Chúng
thương nhau thì tốt, còn không thì cũng đành chịu.
(Theo lễ giáo của dân Việt thì trước khi chính thức cưới vợ, người con trai phải đến ở nhà vợ
tương lai (gọi là ở rể) 3 năm để Bố Mẹ người con gái xem xét tâm tình trước khi đồng ý gả hay không.
Ta gọi là bổ củi 3 năm mới cưới được vợ, coi chuyện Trọng Thủy và Mỵ Châu thì rõ. Tại sao khi
Trọng Thủy về thăm Cha ở bên nước Ngô thì Mỵ Châu lại không theo về Ngô mà ở lại nước Việt? Chỉ
vì chưa cưới nên chưa có chuyện thuyền theo lái, gái theo chồng. Điểm này chứng tỏ dân Việt quan
niệm thành lập gia đình để xây dựng hạnh-phúc lứa đôi trong hạnh phúc chung của gia tộc. Vì thế nên
người ta nhìn thẳng vào 2 nhân vật chính, với sự cố vấn của người ngoài cuộc là cha mẹ hai bên.
Không có vấn đề sính lễ, thách cưới bán con như người Hán (Tàu) để rồi hành con dâu.
(Người Hán theo Phụ Hệ, nên mọi quyền hành nằm trong tay người chồng. Khi lấy vợ thì phải
dẫn cưới do bên đàng gái thách cưới, chữ thách đã có nghĩa là mua bán đổi chác rồi. Do đó khi về nhà
chồng thì cô dâu trở nên lép vế: Mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng (tục ngữ của mẹ chồng với nàng
dâu). Vì quan niệm này nên người vợ là nhân viên thừa hành của người chồng chứ không phải là cộng
sự viên như dân Việt.
Do đó người Hán chúc cô dâu chú rể là Long Phụng giao duyên, sắt cầm hòa hợp. Đó là hạnh
phúc lứa đôi một cách ích kỷ, không nghĩ đến người khác.
Còn dân Việt thì chúc cô dâu chú rể là Rồng Tiên song hiệp. Có nghĩa là vợ chồng hợp lực âm
dương (bổ xung cho nhau) để xây dựng hạnh phúc cho mình và cho người xung quanh (hai họ). Muốn
có hạnh phúc trọn vẹn thì hạnh phúc của lứa đôi phải nằm trong hạnh phúc của 2 bên thông gia.
Giao lưu văn hóa Việt Hán
Khi bị người Hán thống trị thì nẩy sinh ra tư tưởng lấy vợ hai cho chồng để chứng minh sự giàu
có của mình. Khôi hài ở chỗ là chính bà vợ Cả đi chọn và cưới bà vợ Hai cho chồng, chứ ông chồng
không được quyền tự chọn lấy vợ bé như ở bên Tàu.
Tại sao? Người Hán quan niệm rằng lấy vợ là một gánh nặng phải nuôi, nên càng nhiều vợ thì
chứng tỏ người đàn ông càng lắm tài. Do đó chính người chồng tự ý đi chọn vợ bé cho mình, sau đó
thông báo để bà Cả biết. Lẽ dĩ nhiên là mỗi bà một dinh cơ do ông chồng cấp phát.
Còn ở Việt Nam, vì bắt chước kẻo sợ người đời (sống trong nô lệ Tàu) chê là ghen, là nghèo nên
bà vợ Cả phải đi mua bà vợ Hai về cho Chồng ; đôi khi bà bé chả sơ múi chi cả. Đó là cái tinh khôn
của bà vợ Cả.
Chém cha cái kiếp lấy chồng chung,
Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh-lùng.
Năm thì mười họa chăng hay chớ,
Một tháng đôi lần, có cũng không.

(Hồ Xuân Hương)
Phần lớn những bà bé mua về đều thuộc loại gia đình nghèo đói, thấp hèn phải cắn răng bán con
để cứu gia đình. Vì thế nên con bà Cả gọi bà hai là Chị.
Còn một điểm đáng lưu ý nữa là phong tục Tàu không có chuyện tái giá của người đàn bà góa, vì khi
cưới cha mẹ đã thách rồi nên bà thuộc sở hữu của nhà chồng. Do đó phải ở vậy thờ chồng và nuôi con.
Còn phong tục Việt thì khác hẳn. Hết ba năm tang chế: Lạy anh, em đi lấy chồng. Nghĩa là sau 3 năm
mãn tang (hết tang) chồng thì người đàn bà góa được quyền bước thêm bước nữa mà xã hội hoàn toàn
đồng ý và cho đó là quyền sống của con người phải được tôn trọng. Luật Hồng Đức có bảo vệ quyền
này của người đàn bà góa.
Tại sao lại 3 năm tang chế mà không phải là 3 tháng như Tây Phương hay 4, 5 năm chi đó? Tại
sao các cụ thời thượng cổ lại có lý do rất chánh đáng này, mà bây giờ vẫn còn thấy hợp lý? Chỉ vì tổ
tiên chúng ta không những coi trọng gia đình và gia tộc mà còn tôn trọng quyền sống tự do của con
người nữa.
Hai cái tương khắc với nhau (cộng đồng và cá nhân, tình và lý) ấy thế mà người xưa đã dung hòa
được thì không phải là chuyện dễ. Âu đây cũng là một niềm hãnh diện về nền văn minh tinh thần của
dân ta vậy.
Thật vậy, khi người chồng nằm xuống, có thể lúc đó bà vợ vừa mới mang thai. Cái thai đó là thai
của gia đình nhà chồng chứ không phải của riêng bà vợ. Vì thế phải đợi 9 tháng 10 ngày sinh nở xong
xuôi thì mới tính chuyện bước đi bước nữa được. Khi sinh nở xong, vì nhu cầu bú mớm của đứa bé
nên bà phải hy-sinh tình cảm riêng tư để nuôi con cho đến khi thôi bú, tức là đứa con đầy 2 tuổi thì
mới dọng-dẽo ai nuôi cũng được. Lúc này thì bà có thể trao con cho nhà chồng nuôi và bước đi bước
nữa (nếu bà muốn). Hơn nữa, nếu quả thực bà yêu chồng thì 3 năm mới chỉ là thời gian tối thiểu để bà
dứt tình chăn gối.
Cách giải quyết này không phải là trường hợp bắt con như Tây Phương nghĩ. Thực vậy, đây
không những là vì quyền lợi của đứa bé mà còn là quyền lợi của ngay chính người mẹ nữa. Khi bà
bước đi bước nữa thì bà không phải là người trong gia tộc nhà chồng nữa. Bà vẫn có quyền về thăm
con cái với tình mẹ con trọn vẹn, nhưng bà không được quyền nuôi nấng và dạy dỗ nó nữa. Phần nuôi
nấng và dạy dỗ chúng thuộc nhiệm vụ của nhà chồng. Chết Cha còn Chú, vắng Mẹ bú Dì. Còn về phần
bà vợ góa thì lúc đó bà được tự do như con gái, không bị ràng buộc về tinh thần cũng như vật chất với
các con đời chồng trước. Tuy nhiên cũng có cái thiệt là mẹ con không được chung sống hàng ngày với
nhau. Nhưng làm sao làm hài lòng được tất cả các đòi hỏi tương khắc với nhau?
Lý luận Tây Phương là lý luận theo tình cảm thiển cận. Bây giờ tỷ dụ con đầu lòng là con gái
kém mẹ 18 tuổi. Nếu Mẹ nuôi thì cô con bắt buộc phải ở với ông Dượng. Đến tuổi dạy thì lại nhậpnhằng với ông Dượng, lúc đó thì thật là khó xử cho bà. Ở bên Pháp trường hợp này đã từng xẩy ra và
đưa đến hậu quả là bà mẹ tự tử. Đây là sự tự do quá trớn của ngưới Tây Phương, quá thiên về nhu cầu
vật chất.
Kết luận
Tóm lại, chúng ta chỉ có một cách xưng hô chính là vai vế trong gia đình. Hoặc theo liên hệ
gia đình, hoặc theo tình cảm riêng tư, hoặc theo tuổi tác, hoặc theo kiến thức, hoặc theo đẳng trật, hoặc
theo lý tưởng.
Vấn đề khó là tự mình phải định vai-vế của người và của mình cho đúng chỗ. Và nên nhớ
rằng vai-vế xưng hô thay đổi tùy theo môi trường sinh hoatï ( 4)
_____________________
Chú thích
1- Trong biểu đồ ghi theo tư-tưởng của người xưa quan-niệm là Trời thì tròn, Đất thì vuông (theo kinh dịch nói về sự
biến hóa của vạn vật trong vũ-trụ). Cha thì tượng trưng cho Trời, còn Mẹ thì tượng trưng cho Đất. Trời che Đất chở. Công
Cha như núi Thái Sơn, nghĩa Mẹ như nước trong Nguồn chảy ra.
Người Hán (Tàu) theo Phụ-hệ, tức lấy Cha làm chính. Bên Nội gần hơn bên Ngoại. Nội có nghĩa là bên trong, còn Ngoại
có nghĩa là bên Ngoài hàng rào. Do đó họ nói tình nghĩa Phu Thê, Phu là Chồng; Thê là Vợ. Phu Thê là tiếng Hán.
Còn người Việt theo Mẫu-hệ, tức là lấy bên Mẹ làm chính. Bên Ngoại lại gần hơn bên Nội. Do đó dân Việt vẫn nói: Vợ
Chồng như đũa có đôi, hay thuận vợ thuận Chồng thì tát bể Đông cũng cạn. Rõ-ràng bà Vợ đi trước, ông Chồng đi sau, chứ

không có chuyện Chồng Chúa Vợ Tôi như người Hán. Người Hán thì Phu xướng Phụ tùng, tức Chồng nói thì Vợ phải nghe;
như vậy thì làm gì có chuyện thuận vợ thuận chồng. Rõ ràng nếp sống của dân Việt trái ngược với nếp sống của dân Hán
(dân Tàu).
2- Thoạt đầu thì nước Văn Lang được thành lập bởi 15 vùng an lạc mà ra. Mười lăm vùng đó được gọi là 15 Bộ Lạc. Do
đó chỉ có 15 danh xưng cho 15 dòng họ mà thôi. Do đó, danh xưng tộc họ của dân Việt chỉ có khoảng trên dưới 20 là cùng.
Trong khi đó thì, các nước khác có hàng trăm tộc họ; vì họ lập quốc trễ nên lúc đó dân số đã quá đông rồi.
Nước Văn Lang được thành lập để bảo vệ an ninh chung của 15 bộ chống lại nước Ngô ở phương Bắc. Lúc đó nước
Hán chưa có, nước Chiêm và nước Miên cũng chưa. Biên giới nước Văn Lang bắt đầu từ vùng Quảng Đông, Quảng Tây, Vân
Nam (phía Nam sông Tây Giang chảy ra Hồng Kông, tức Hương cảng) xuống tận đèo Hải Vân, phía Tây thì chiếm trọn nước
Ai Lao bây giờ. Lúc đó nước Ai Lao (Lào) có danh xưng là Lão Qua, có nghĩa là người ở Vân Nam di dân đến lập quốc từ
lâu đời rồi. Quảng Đông thì do bộ lạc Lạc việt làm chủ, Quảng Tây thì do bộ lạc ÂU Việt làm chủ....Đồng bằng sông Hồng
thì do Giao Chỉ Việt làm chủ.
Giao Chỉ là hỗn danh của Tàu dùng để chỉ sắc dân có 2 ngón chân cái tõe ra 45 độ nên giao vào nhau. Hiện nay ở vùng
Ninh Bình, Hoa Lư vẫn còn người có 2 ngón chân cái tõe ra; với điều kiện là họ chưa bao giờ đi giầy cả. Đây là trung tâm
hành chánh của nước Văn Lang, nơi có đền Hùng (Lâm Thao, Phú Thọ) và được gọi là vùng Văn Lang hay bộ lạc Văn Lang
Từ Thanh Hóa cho tới đèo HẢI VÂN thì do bộ lạc Việt Thường làm chủ. Chiến khu Lâm Ấp là đất của Việt Thường, tức
vùng từ Nghệ An cho tới đèo Hải Vân.
Lúc đó nước Văn Lang theo chế độ DÂN CHỦ PHÂN QUYỀN, làng xóm tự trị. Mười lăm vùng đó kết hợp với nhau
bằng Tâm và cư-xử với nhau bằng Đức. Đức có nghĩa là chỉ đem những cái tốt cho người để xây dựng cộng đồng, đất nước.
Còn cái gì xấu thì giữ lại cho mình. Đẹp đẽ đem ra, xấu-xa giữ lại. Chữ Văn có nghĩa là bặt thiệp, lịch sự. Chữ Lang có nghĩa
là người hào hoa, phong nhã biết cách cư-xử .(1)
Người điều hành một bộ lạc thì gọi là Lãnh Vương, người chỉ huy Binh đội (quân đội) của một vùng thì gọi là Quân
Vương. Mười lăm ông Lãnh Vương hợp lại bầu lên ông Hùng VƯƠNG. Do đó dân ta mới nói Lệnh Vua còn thua Lệ Làng
để chỉ thể chế dân chủ phân quyền lúc đó. Nước Văn Lang được thành lập, tính đến năm 2001, đã được 4.880 năm. Tức là đã
được 4.879 năm tròn, nay bước sang năm thứ 4.880 (4880 ième année hay 4880th year)
Vùng Lạc Việt (Quảng Đông) nằm sát nước Ngô nên chịu mũi xung kích thường xuyên của kẻ thù Phương Bắc (đây là
người Ngô không phải là người Hán đâu). Do đó ta mới có những câu: Mối thù tuyền kiếp Ngô Việt, hay giặc bên Ngô không
bằng bà Cô bên chồng. Hoặc thằng Ngô con Đĩ để chỉ gái Việt đi lấy chồng Ngô, chỉ có đĩ mới lấy chồng Ngô; giống như
chữ Me Tây trong thời Pháp thuộc vậy.. Đó là sự kiện lịch sử đã qua, nói ra để rõ lòng người lúc đó. Nay thời thế đã khác nên
suy tư cũng phải hợp với bối cảnh lịch sử ngày hôm nay thì mới gọi là có tinh thần cầu tiến.
Vào khoảng 600 năm trước Thiên Chúa giáng sinh, Lãnh Vương Lạc Việt lúc đó là Câu Tiễn bị vua Ngô hành-hạ nên
mới quyết tâm trả thù. Bầy mưu lập kế trong suốt 20 thì san bằng được nước Ngô để rửa hận. Sau đó sai người viết thành văn
bản câu chuyện Rồng Tiên khai quốc, 100 trứng 100 con để truyền đạt cho hậu thế kinh nghiệm xương máu trong 20 năm cá
nằm chốc thớt, và gian truân đó. Đây làm học thuyết căn bản của khoa Nhân Văn Việt Tộc (tức Việt Học). Sau khi đánh
chiếm được nước Ngô rồi thì trả lại một phần đất cho nước Sở và nước Tề đã bị vua ông là Hạp Lư chiếm; chỗ còn lại (tức
nước Ngô lúc nguyên thủy) thì chặt làm 3 vùng với 3 danh xưng khác nhau. Đó là: Ngô Việt, Mân Việt và Bách Việt. Bách
Việt là vùng đất Hồ Nam (phía Nam hồ Động Đình), chứ không phải là 100 giống Việt đâu. Danh từ Động Đình (nơi họp của
các siêu nhân, thần thánh) bắt nguồn từ thời điểm này.(2)
Từ đây mới đẻ ra danh từ Đồng Bào, lấy màu vàng của tơ tầm làm sắc thái của dân Văn Lang. Ngày xưa quan niệm trời
tròn đất vuông, trời che đất chở nên lá cờ tượng trưng cho lảnh thổ phải mang hình vuông, có nghĩa là chân phương vuông
vức. Nay theo quy ước quốc tế là hình chừ nhật, bề dài bằng 3/2 bề rộng. Cờ là biểu tượng của đất nước; còn Xí là hiệu lệnh
của uy quyền Vua Chúa, Tướng Soái hay chức tước vua ban. Xí thì bé hơn Cờ.
Người Việt mình chọn cờ màu Vàng để nói lên thể chế Dân Chủ Phân Quyền: Nước Việt của toàn dân Việt, toàn dân giữ
nước chứ không phải Triều Đình giữ nước. Do đó cờ nước Ta bắt buộc phải mang nền Vàng, với ý nghĩa là nước của toàn
dân chứ không phải của nhóm lãnh đạo.
Còn người Hán thì lấy màu Đỏ của mặt trời làm nền cờ của họ để nói lên uy quyền của nhà Vua (Thiên Tử), con trời sai
xuống để trị muôn loài, trăm họ (đối kháng với 100 trứng). Tức là chế độ Quân Chủ chuyên chế, đất của chúa, lúa của trời.
3- Gốc Việt là đặc tính của ông Lạc Long Quân và bà Âu Cơ, tức Rồng và Tiên.
Chữ con Rồng cháu Tiên là chỉ ông Lạc Long Quân đã hấp thụ được tinh hoa của Mẹ và của Bà, tức huyết thống theo
Mẫu Hệ. Mẹ ông Lạc Long quân là Long Nữ ở vùng hồ Động Đình, còn bà Nội ông Lạc Long Quân là Tiên Nữ ở phía nam
dãy núi Ngũ Lĩnh (tức vùng Hồ Nam bây giờ, phía Nam hồ Động Đình). Một điểm đáng chú ý: Rồng là con đực chứ không
thấy nói Rồng cái bao giơ cả. Vợ con Rồng Tàu là Phụng (con gà), còn vợ con Rồng Việt là Tiên (người). Vì nhu cầu pha
giống để lấy tinh anh nên trong chuyện mới cho thêm con Rồng cái (Long nữ) duy nhất vào. Còn chúng ta là con nhà nòi Âu
Cơ và Lạc Long, tức thuộc dòng dõi Rồng Tiên. Ông Thần Kim Quy (Rùa Vàng) là chỉ ông Lạc Long Quân.
Trăm con có trăm cá tính khác nhau nên tạo ra 100 giống, nhưng tất cả đều cùng chung một đặc tính Việt, do đó giống
nào cũng móc thêm chữ Việt là thế. Tỷ dụ Ngô Việt, có nghĩa là người Ngô nay biến thành người Việt; tức người Việt gốc
Ngô. Mân Việt là người Việt ở vùng sông Mân.
Vì danh từ Đồng Bào phải được thực thi để cho trọn vẹn tình nghĩa anh em ruột thịt nên những quy luật giao tế đã được
Triều-đình ban hành. Và từ đó đã có rất nhiều nghi thức tập tục, cho đến nay đã trở thành truyền thống dân tộc mà chúng ta
không để ý, và không ai đặt thành vấn đề nữa.
Tỷ dụ trước khi ăn thì phải mời nhau cùng ăn; hay cách xưng hô trong gia-đình đều bắt nguồn từ truyền thuyết này mà
ra. Hiện nay vẫn còn mà không ai đặt vấn đề cả.
Tại sao trước khi ăn lại phải mời; mặc dù đó là phần ăn của mình? Tại sao mình đang ăn có người đi qua thì bổn phận
người đang ăn phải mời người đi qua cùng ăn với mình? Trong khi đó, theo Tây Phương thì người đi qua có bổn phận phải
chúc người đang ăn cho được ngon miệng (bon appétit). Dân Việt mà nói như vậy là chửi xéo nhau: Tham ăn tục uống. Còn
dân Hán (Tàu) thì họ không có tục lệ mời nhau nên mạnh ai nấy ăn, và cũng chẳng chúc nhau ăn cho ngon miệng.

Lý do: Đó là do nhân sinh quan của từng dân tộc một mà sinh ra cung cách giao tế mỗi nước một khác. Đôi khi còn
tương phản là khác.
*
- Người Việt vì coi nhau như anh em nên chứng tỏ tinh thần nhường cơm xẻ áo. Tỷ dụ ta có người em ruột
đến thăm, không lý ta ăn một mình để cậu em chầu rìa hay sao? Do đó chính ta phải mời trước. Còn cậu em đòi tức
là hành động xin ăn coi không được.
*
- Người Tây Phương coi nhau như người xa lạ (cá nhân chủ nghĩa), đói thì đã có cháo thí của xã-hội, nên phần
ai nấy ăn. Người ta ăn phần của người ta để bồi dưỡng sức khỏe. Do đó vì lịch sự nên người đi qua phải chúc người
đang ăn được ngon miệng, và người đang ăn phải cám ơn lời chúc đó. Vì ăn có ngon miệng thì sức khỏe mới được bồi
dưỡng. Đó là thực tế, có thực mới vực được đạo.
*
- Còn người Hán với thuyết Thiên Tử thì mạnh ai nấy ăn. Thực phẩm đã có Thiên Tử (Vua) lo, việc chi phải
mời nhau? Tất cả đều là con dân của Thiên Tử cả. Vua bảo chết thì sẵn sàng chết, vua bảo sống thì phải cố mà sống
không được cưỡng lời. Coi đạo Khổng thì rõ.
Tới đây thì chúng ta đã thấy rõ là tại sao dân Việt lại gọi nhau trong vai-vế gia đình, mà nay đã thành truyền thống rồi. Đó há
chẳng là một niềm tự hào cho chúng ta hay sao?
4- . Cũng người đó lúc thì gọi là Anh xưng Tôi hay Em, khi thì gọi là Bác xưng Cháu, lúc thì lại gọi là Ông xưng Tôi.
Tỷ dụ: Hai người Nam Nữ ở 2 lứa tuổi chênh nhau tới 20 năm tuổi đời. Nhưng ở trong quân ngũ (hay cùng một tổchức chính trị) cùng đẳng cấp nên gọi nhau là Anh (hay Chị) với Tôi hay là Em.
Nhưng khi ra ngoài, Vợ người ta lại là Bác mình, không lý gọi vợ người ta là Bác xưng Cháu mà gọi người ta là Anh
xưng Tôi (hay Em) thì không được.
Đến khi em mình lại là học trò của người ta, cậu em thì gọi là Thày xưng Con thì lúc đó bắt buộc mình phải gọi là Ông
xưng Tôi thì mới tiện.
__________________________________________________
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Nghệ thuật thương yêu
Nguyễn Đình Lý
San Carlos, CA, Hoa Kỳ
Nhà thần học Trung Hoa Choang-Seng Song viết rằng trong ngôn ngữ Trung Hoa khi nói về
tình yêu người ta dùng hai từ thương và yêu ghép liền vào nhau. Đó là thun-ai (pain-love). Trong ngôn
ngữ Việt Nam cũng vậy, người Việt nam thường dùng tù kép thương yêu để chỉ tình yêu theo nghĩa
rộng.
Tác giả này đã dẫn chứng thương liền với yêu bằng hình ảnh người mẹ ôm ghì lấy con, hôn chặt
vào má nó gần như muốn nhai ngấu nghiến đứa bé. Tình thương yêu của người mẹ lớn lao, tha thiết
đến độ khiến bà cảm thấy đau đớn. Tình thương yêu đã sinh ra một sức mạnh rất gần với sự đau đớn.
Tán thành quan điểm trên đây và cũng là theo một tập quán trong ngôn ngữ Việt nam, tôi dùng
danh từ tình thương yêu khi nói đến chữ ái trong thất tình, đến tình yêu tha nhân .
Tình thương yêu, quan niệm then chốt nhất trong thần học và đạo đức học Thiên Chúa giáo,
cũng là một trong những quan niệm mơ hồ về thần học, đạo đức học, tâm lý học và văn hóa với những
giải thích khác nhau và những định nghĩa mâu thuẫn nhau. Cho nên tình thương yêu, để có một sự
nhắc nhở rõ ràng, đòi hỏi không phải chỉ một nền tảng thần học và một sườn triết học nhưng còn động
lực tâm lý và một nội dung cùng bối cảnh đạo đức... Điều này hướng dẫn ta tìm hiểu những hình thức
cùng những kiểu mẫu tình thương yêu.
NHỮNG HÌNH THỨC VÀ NHỮNG KIỂU MẪU TÌNH YÊU THƯƠNG

Nền Tảng Thần Học
Tình thương yêu dược xem là một trong ba đức thần học thiết yếu Tin, Cậy và Kính Mến. Qua
bao thế kỷ trước tác thần học, sự phân tích tình thương yêu hướng vào lòng thương yêu tự hiến ‘
agape’. Bản chất của agape chuyển hóa qua một sự phát triển của những kiểu nhấn mạnh..
Như (1) lòng nhân , đó là lòng thương yêu kẻ không đáng thương và kẻ khó thương, như vậy,
agape là lòng thương yêu độ lượng, vị tha, trắc ẩn, quí trọng tha nhân một cách quên mình, trong một
mối quan tâm vô tư đến sự an lành của người đó. Nó hoàn toàn không tùy thuộc vào sự xứng đáng hay
giá trị người thụ hưởng, nhưng chỉ tùy thuộc vào lòng quảng đại của kẻ yêu thương.
Như (2) sự tuân phục thúc giục thương yêu tha nhân vì vai trò, theo mệnh lệnh hay sự bắt
buộc đạo đức, như vậy, agape là sự tuân phục với lòng tin và thiện chí một bắt buộc đạo đức để hành
động cho sự tốt lành của tha nhân hầu hoàn thành mệnh lệnh của Chúa Kitô.
Như (3) sự tự hy sinh dẫn đến lòng thương yêu tha nhân gây lợi cho người thiệt cho mình - nhu
cầu tha nhân trên hết - như vậy agape là một việc tự hy sinh cho tha nhân, đặt nhu cầu của tha nhân
lên trên nhu cầu của chính mình, có khi mình còn phải trả giá cao.
Như (4) cái nhìn bình đẳng, xem tha nhân có giá trị bình đẳng với mình, ngay khi biết mình
cao quí va có giá trí không giảm, agape như vậy vừa là một hành động của ý chí:
- vừa là thực thi lòng trắc ẩn đối với tha nhân không chút dè đặt
- vừa là một hành động của trÿi tim - quí trọng bản thân và tha nhân vô điều kiện.
Tình thương yêu như thế xem tha nhân là kẻ được thương yêu dù khi có hận thù, nghĩa
là tha nhân là kẻ thù.
Quan điểm thứ nhất , lòng nhân, đã từng là lối giải thích nổi bật về lòng yêu thương trong lịch
sử Thiên Chúa giáo. Hầu hết các nhà thần học hiện đại và hậu hiện đại chỉ trích quan điểm này có tính
cách chủ nghĩa gia trưởng.

Quan điểm thứ tư, cái nhìn bình đẳng, ngày nay được áp dụng nhiều hơn vì nó có thể bao gồm
cả ba quan điểm khác là lòng nhân, sự tuân phục và sự tự hy sinh, theo một lối tóm thu một cách
nghiêm chỉnh sự toàn vẹn, công bằng và hạnh phúc cho toàn thể nhân loại, kể cả những kẻ thù.
Trong Kinh Thánh có ít nhất là năm từ dùng để chỉ các hình thức của tình yêu thương, mặc dù
chỉ có ba từ xuất hiện trong Tân Ước:
(1) eros, sự tìm kiếm một đối tượng trong tình thương yêu có tính cách thẩm mỹ, say đắm
hay tâm linh;
(2) philia, sợi giây liên kết biệt đãi trong cảm tình, tình bạn và liên đới xã hội;
(3) storg, tình thương yêu chăm sóc bởi lòng trắc ẩn;
(4) agape, tình thương yêu vô phân biệt, tự hiến trong sự kính trọng bình đẳng;
(5) koinomia, tình thương yêu trong sự hỗ tương của cộng đồng, trong sự chia sẻ đời sống
chung trong giao ước và cam kết.
Tình thương thứ năm, koinonia, không phải sự tìm kiếm một đối tượng (eros) hay sự tự hiến vị
tha (agape).). Nó là một biểu hiện sự hỗ tương trong việc cho và việc nhận hợp nhất với nhau. Đó là từ
đích thực của lòng thương yêu Thiên Chúa giáo, điểm cuối của lộ trình nhiều từ (eros, philia, storge,
agape, kononia).

Sườn Triết Học
Mọi kiểu mẫu tình thương yêu đều đước sự phân tích triết học, nhưng eros, philia và agape
được chú ý hơn cả.
Ở dây chỉ ý niệm agape được tuyển chọn để bàn luận.
Agape là một mối quan tâm sâu xa đến sự an lành của tha nhân, nghĩa là tỏ ra thông cảm và thấu
hiểu tha nhân mà không có ý muốn quản chế tha nhân, không muốn được tha nhân cám ơn hay không
muốn vui hưởng tiến trình việc làm của mình. Agape là một việc phân phối quả quyết lợi ích cho mình
và tha nhân. Ta có thể xem nó là một liên thể từ quên người đến quên mình với những bước trung gian
từ sự biệt đãi bản thân, qua sự tương đồng bình đẳng đến sự biệt đãi tha nhân.
Khi agape được tiết chế bởi công bằng, sự tương đồng bình đẳng trở nên tiêu chuẩn cho sự
lượng giá cái gì là sáng tạo cho tha nhân, cho những tương quan và cả cho bản thân.
Điểm
quân
bình giữa sự quan tâm chính đáng cho cả hai bên và nhu cầu của họ có thể thay đổi với bối cảnh,
những hoàn cảnh và những tình huống đặt biệt của bất cứ bên nào.

Động Lực Tâm Lý
Trong bài phân tích của ông về tình thương yêu như một năng lực hiệp nhất Paul Tillich đã viết
:"Tình thương yêu là sự căng thẳng giữa hòa hợp và phân ly". Tình thương yêu là năng lực thúc đẩy
đời sống đang tìm sự hợp nhất của những kẻ chia rẽ. Một cá nhân cần tìm sự hợp nhất với những cá
nhân khác nhưng không phải hy sinh căn tính của mình hay vi phạm căn tính của kẻ khác. Điều này
duy trì tính cách qui tâm của con người mà không bi thu hút hoặc bị bỏ rơi bởi tha nhân.. Những sự
phân cực này - thu hút hay bỏ rơi, nhận chìm hay làm lơ, hòa hợp hay phân ly - diễn tả những nỗi lo
sợ căn bản , đồng thời, những nhu cầu thiết yếu cho tính cách con người quân bình. Theo Fritz Perls:
"Thương yêu tha nhân là tiến lại càng gần càng tốt mà không vi phạm tha nhân hay mất chính mình."
Hơn là một điểm thăng bằng, lòng thương yêu là một tiến trình tích cực của sự hỗ tương. Lòng
thương yêu trưởng thành tìm kiếm sự hỗ tương biểu hiện sự trao đổi giũa cho và nhận trong một mối
quan hệ.
Nhiều lý thuyết gia tâm ly cho rằng nguyên tắc chủ nghĩa khoái lạc tâm lý chủ trương mọi con
người đều bị lôi cuốn đi tìm khoái lạc riêng tư và tránh sự đau đớn cho chính mình. Tiêu biểu trổi nhất
cho quan điểm này là Sigmund Freud, người đã phát biểu nguyên tắc khoái lạc là sự diễn tả căn bản
động cơ thức đẩy con người. Quan điểm trái ngược là sự vị tha tâm lý. Thực ra, thương yêu mình và
thương yêu tha nhân có tính cách bổ túc cho nhau. Mối quan tâm thực tình đến sự an lành của bản thân
không thể bị phân chia khỏi mối quan tâm đến sự an lành của những kẻ khác có ý nghĩa đối với mình,
và lòng yêu mình thực sự thức đẩy con người nhìn kẻ khác với sự quí trọng bình đẳng. Eric Fromm đã
phát biểu rõ ràng nhãn giới đó và chỉ cho ta thấy những khả năng của con người có thể tiến tới sự quí
trọng mình và tha nhân như một phương thế làm giảm sự tha hóa của xã hội nhân loa và gia tăng
những khả năng của con người quí việc cho hơn việc nhận, quí mình là gì hơn là mình có gì hay làm

gì. Việc nhìn thấy một sự điều hòa giữa vị kỷ và vị tha đã trỏ nên giả thuyết căn bản về tính cách tiềm
năng và hiện sinh của con người và của nhiều loại tâm lý học đại chúng ngược lại với những lý thuyết
thấy vị kỷ và vị tha trong tình trạng căng thẳng vĩnh viễn.

Nội Dung Đạo Đức
Nếu một quan niệm cần có một ý nghĩa, lòng thương yêu đòi hỏi một cộng đồng đạo đức. Thực
hành đạo đức không thể diễn ra trong sự cô đơn của con người hay trong quyết định cá nhân. Nó phát
khởi từ trong cộng đồng, và trực tiếp bởi những cam kết của con người. Chỉ ở trong một cộng đồng
riêng biệt mà việc thực hành lòng thương yêu thành hình, tiếp nhận nội dung, và viên thành. Đạo đức
xuất hiện từ truyền thống của Kant đặt sự nhấn mạnh chính lên lý trí và xem nhẹ cảm xúc. Ông ta đặt
đạo đức lên một nền các luật lệ có tính cách phổ quát ( trong đó tất thảy những người duy lý cần phải
tuân theo). Như thế, ông ta cho rằng nguyên tắc phổ quát về sự quí trọng đối với mọi người duy lý
như là những cứu cánh ở chính họ và không bao giờ chỉ là phương tiện tầm thường tạo thành kích
thước của lòng thương yêu đích thực. Nhân quan theo phái Aristotle, ngược lại, nhìn lòng thương yêu
không phải là một luật lệ phổ quát mà là một đức tính trung tâm cho sự phát biểu và sự hỗ trợ cộng
đồng nhân loại.
Thần học Thiên Chúa giáo dựa trên lòng thương yêu vô điều kiện, tự hiến, thường hằng và tha
thiết của Thiên Chúa. Sự hiện diện của Thiên Chúa trong sự sinh ra, đời sống, sự giảng huấn và sự
chết của Chúa Kitô bày tỏ lòng thương yêu thiêng liêng trong kinh nghiệm con người và cộng đồng
nhân loại. Sự nhập thể, hiện tượng chịu đóng đinh và sự sống lại không phải chỉ là sự pha chế lòng
thương yêu siêu nhiên mà còn là sự biến đổi kinh nghiệm tự nhiên của con người, sự phục hồi những
khả năng của con người được tạo dựng, tặng phẩm ân sủng giúp phục hồi lòng can đảm để thương
yêu, sự cam kết để săn sóc ngay cho kẻ thù của mình, sự tham gia vào năng lực của Chúa Thánh Linh,
năng lực giúp ta có thể tiến xa hơn khả năng thương yêu thông thường đến một kinh nghiệm không
thông thường về agape trong tương quan và trong cộng đồng.

PHẢI CHĂNG THƯƠNG YÊU LÀ MỘT NGHỆ THUẬT?
Tình thương yêu có phải là một nghệ thuật? Nếu như thế, nó đòi hỏi kiến thức và nổ lực.
Nhưng, người ta thường không nghĩ thế và cho rằng không có gì để học hỏi về lòng thương yêu.
Thái độ đó dựa trên những tiền đề sau đây:
1. Tình thương yêu thiết yếu là được yêu thường, không phải là yêu thương, cũng không phải
khả năng thương yêu. Đa số người nghĩ như vậy và vấn đề của họ là làm sao để được thương yêu, để
đáng được thương yêu.
2. Vấn đề thương yêu là vấn đề một đối tượng, không phải là vấn đề một khả năng. Người ta
nghĩ rằng thương yêu là đơn giản, tìm được một đối tượng thích hợp để thương yêu - hay để được
thương yêu - mới là khó. Thái độ này có nhiều lý do có gốc rễ trong sự phát triển của xã hội hiện đại
trong thế kỷ thư hai mươi. Một lý do là sự thay đỗi lón trong việc lựa chọn một "đối tượng của lòng
thương yêu".
Trong thời đại Nữ Hoàng Victoria, cũng như trong nhiều truyền thống văn hóa, lòng yêu
thương hầu hết không phải là kinh nghiệm riêng tư tự phát đưa đến hôn nhân. Trái lại hôn nhân được
thực hiện theo qui ước bởi gia đình hay nhờ mai mối; hôn nhân được quyết định dựa trên những suy
xét xã hội, và lòng thương yêu được xem như sẽ đến sau khi thành hôn. Thật chẳng khác gì quan niệm
"Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó" của Đông phương. Tuy nhiên, trong vài thế hệ gần đây, quan niệm tình
yêu lãng mạn đã trở thành gần như phổ quát trong thế giới Tây phương. Quan niệm mới về sự tự do
trong tình yêu đã giúp sự quan trọng của đối tượng vượt trỗi hơn sự quan trọng của chức năng.
3. Toàn bộ văn hóa đương thời của chúng ta dựa trên lòng ham muốn mua bán, trên ý niệm
trao đổi một cách hỗ tương thuận lợi. Cho nên, hai người cảm nhau, thương yêu nhau khi họ cảm thây
họ đã tìm ra một đối tượng tốt nhất có sẵn trên thị trường, tùy theo những giới hạn của những giá trị
trau đổi của chính họ. Trong một nền văn hóa với sự định hướng theo thị trường nổi bật, và trong đó
sự thành công vật chất là giá trị xuất sắc thì chẳng lạ gì tương quan tình thương yêu của con người
cũng theo khuôn mẫu trao đổi đang ngự trị hàng hóa và thị trường lao động.

Sự sai lầm thứ ba này đưa đến ý nghĩ rằng chẳng có gì đáng học hỏi về tình thương yêu và nó
nằm trong sự lầm lẫn giữa kinh nghiệm sơ khỏi của sự phải lòng và tình trạng thương yêu lâu bền.
Nếu hai người từng xa lạ với nhau, bỗng nhiên để bức tường ngăn đôi bên đổ xuống, và họ cảm thấy
gần nhau, cảm thấy là một, giây phút họp nhau làm một đó là một kinh nghiệm hoan lạc nhất, kích
động nhất trong đời. Nó còn kỳ diệu và như có phép lạ hơn cho hai người khi họ đã từng sống khép
kín, cô đơn, không tình thương yêu. Phép lạ của sự thân thiết bất chợt đó thường được làm cho dễ
dàng nếu nó hòa hợp với hay phát khởi bởi sự hấp dẫn phái tính và sự kết cuộc tình dục. Tuy nhiên,
kiểu tình thương yêu tự bản chất nó không bền. Hai người trở nên biết nhau tường tận, sự thân thiết
mất dần tính cách phép lạ cho đến khi sự đối kháng của họ, những thất vọng của họ và sự buồn chán
lẫn nhau giết chết những gì còn lại của sự kích thích lúc ban đầu. Tuy nhiên, lúc ban đầu họ không biết
những điều đó, họ cho cường độ của sự say mê, của sự cuồng dại vì nhau là bằng chưng cường độ tình
thương yêu của họ, trong khi đó chỉ là bằng chứng của mức độ cô đơn trước kia của họ.
Thái độ cho rằng chẳng có gì dễ bằng thương yêu vẫn còn là ý nghĩ vượt trổi về tình thương
yêu dù thực tại phũ phàng đã chứng minh đều ngược lại. Chẳng có hoạt động nào bắt dầu với những
hy vọng và những chờ mong phấn khởi , và để rồi thất bại dễ dàng như tình thương yêu. Nếu là một
hoạt động nào khác, người ta sẽ nôn nóng tìm hiểu những lý do của sự thất bại và học hỏi cách nào để
làm khá hơn - hay người ta sẽ bỏ cuộc. Nhưng vì người ta không bỏ cuộc được trong tình thương yêu,
con đường thích hợp để khắc phục sự thất bại trong tình thương yêu là quan sát những lý do của sự
thát bại và tiến hành nghiên cứu ý nghĩa của tình thương yêu.
Bước đầu tiên là trở nên ý thức rằng thương yêu là một nghệ thuật cũng như sống là một nghệ
thuật; nếu chúng ta muốn học để biết thế nào là thương yêu chúng ta phải tiến hành như khi chúng ta
muốn học một nghệ thuật khác như âm nhạc, hội họa v.v...
Những bước cần thiết cho việc học hỏi một nghệ thuật là những bước nào?
Tiến trình học tập có thể tạm phân chia thành hai phần: phần một, sự am tường lý thuyết;
phần hai, sự thành thạo trong thực hành. Nhưng bên cạnh học tập lý thuyết vá thực hành còn một yếu
tố thứ ba cần thiết để trở thành một "tay tổ " trong một nghệ thuật là mối quan tâm tối cao đối với vấn
đề làm chủ nghệ thuật, nghĩa là không có gì trong đời quan trọng hơn nghệ thuật. Điều này đúng với
mọi nghệ thuật kể cả nghệ thuật thương yêu. Nhưng trong nền văn hóa hiện thời, dù lòng khao khát
yêu thương thực sâu xa trong lòng mọi người, hầu như bất cứ cái gì cũng quan trọng hơn tình thương
yêu. Tỉ dụ: sự thành công, uy tín, tiền bạc, quyền năng... Hầu hết nỗ lực của ta được dùng để học tập
cách nào để đạt những mục tiêu đó, và hầu như chẳng có nỗ lực nào dàng cho việc học tập nghệ thuật
thương yêu.
Phải chăng người ta cho rằng những điều giúp cho họ được tiền bạc hay uy tín mới đáng học
hỏi và rằng tình yêu chỉ lợi ích cho tâm hồn, không có ý nghĩa lợi lộc như người đời nay vẫn nghĩ.
TÌNH YÊU THƯƠNG SỰ PHÂN TÁN CỦA NÓ TRONG XÃ HỘI TÂY PHƯƠNG HIỆN ĐẠI

Nếu tình thương yêu là một khả năng của một cá tính trưởng thành và phong phú thì khả năng
thương yêu của một cá nhân sinh sống trong một nền văn hóa tùy thuộc ảnh hưởng của nền văn hóa đó
đối với cá tính một người trung bình. Nếu chúng ta nói đến tình thương yêu trong văn hóa Tây phương
hiện đại, có nghĩa là chúng ta tự hỏi cơ cấu xã hội của văn minh Tây phương và tinh thần phát xuất từ
đó có đem đến sự phát triển tình yêu thương hay không. Nêu câu hỏi tức là trả lời một cách phủ định.
Không một quan sát viên khách quan nào về đời sống Tây phương nghi ngờ rằng tình yêu thương tình anh em, tình mẹ con, tình nam nữ - là một hiện tượng tương đối lạ, và vị trí của nó bị chiếm bởi
một số những hình thức tình yêu thương giả hiệu, chúng thực sự lày những hình thức phân tán của tình
yêu thương..
Xã hội tư bản dựa, một mặt, trên nguyên tắc tự do chính trị và mặt khác, trên thị trường như
một tác nhân điều hợp mọi liên hệ kinh tế và do đó mọi liên hệ xã hội. Thị trường hóa vật quyết định
những điều kiện theo đó những hóa vật được trao đổi, thị trường cần lao điều hợp sự thủ đắc và việc
buôn bán cần lao. Những vật hữu ích cũng như năng lượng và kỹ xảo hữu ích của con người được biến
đổi thành những hóa vật dược trao đổi không cần sử dụng bạo lực và không có gian trá trong những
điều kiện của thị trường.

Sự kiện trên đây vốn là cơ cấu căn bản của tư bản chủ nghĩa ngay từ lúc ban đầu. Nhưng trong
khi nó vẫn là đặc tính của tư bản chủ nghĩa hiện đại, một số yếu tố khác đã thay đổi, đem lại cho chủ
nghĩa tư bản hiện đại những phẩm cách đặc trưng và tạo ảnh hưởng sâu xa đến cơ cấu cá tinh con
người hiện đại. Kết quả sự phát triển tư bản chủ nghĩa là chúng ta được chứng kiến tiến trình ngày
càng gia tăng của trung ương tập quyền và tập trung tư bản. Các xí nghiệp càng ngày càng lớn. Quyền
sở hữu tư bản đầu tư vào các xí nghiệp đó ngày càng xa lìa chức năng quản trị chúng. Hàng trăm ngàn
người có cổ phần "làm chủ" xí nghiệp; một cơ quan quản trị được thù lao cao, không là chủ xí nghiệp,
nhưng quản trị no. Cơ quan này ít quan tâm đến việc kiếm lợi nhuận tối đa mà chú trọng đến việc bành
trướng xí nghiệp và quyền năng của họ.
Sự tập trung ngày càng gia tăng về tư bản và sự xuất hiện một cơ quan quản trị với nhiều
quyền hành song hành với sự phát triển của phong trào lao động. Qua sự nghiệp đoàn hóa lao động, cá
nhân công nhân không phải thương lượng với thị trường lao động bởi chính mình và cho chính mình;
người công nhân được hợp nhất trong các nghiệp đoàn lớn, cũng được lãnh đạo bởi một cơ quan hành
chánh đại diện cho mình trước những thực thể kỹ nghệ khổng lồ. Sáng kiến được chuyển, dù hay hay
dở, trong các lãnh vực tư bản cũng như các lãnh vực lao động, ừ cá nhân sang cơ quan quản trị. Số
người mất tư cách độc lập đ ể trở thành lệ thuộc những quản trị các quyền lực kinh tế lớn càng ngày
càng gia tăng.
Một sắc thái quyết định khác do sự tập trung tư bản, và là đặc tính của tư bản chủ nghĩa hiện
đại nằm trong đường lối đặc trưng của việc tổ chức công việc làm. Các xi nghiệp trung ương tập
quyền rộng rãi với sự phân công lao động triệt để đem đến sự tổ chức công việc làm trong đó cá nhân
mất tính cách cá nhân và trỏ thành một cai răng cưa có thể hao mòn trong một bộ máy.
Vấn đề con người trong tư bản chủ nghĩa hiện đại có thế được diễn tả như sau:
Tư bản chủ nghĩa hiện đại cần những người hợp tác với nhau một cách điều hòa và đông đảo,
những sở thích của họ được tiêu chuẩn hóa, dễ dàng chịu ảnh hưởng và được tiên liệu. Nó cần những
con người cảm thấy tự do và độc lập, không lệ thuộc một quyền uy, một nguyên tắc hay một lương
tâm nào, nhưng sẵn sàng chịu chỉ huy, làm điều gì được chờ đợi ở họ và thích ứng với bộ máy xã hội
không cọ xát, những người có thể được hướng dẫn không cần bạo lực, được lãnh đạo không cần người
lãnh đạo, được thuốc giục tiến lên không cần mục tiêu, miễn là làm điều lành, luôn di động và luôn
tiến lên.
Hậu quả là con người hiện đại bị tha hóa đối với chính mình, với đồng loại và với thiên nhiên.
Con người được biến thành thành một hóa vật, kinh nghiệm những động lực đời sống như một sự đầu
tư phải đem lại cho cho mình lợi nhuận tối đa trong nhửng điều kiện thị trường hiện hữu. Mối tương
quan nhân loại thiết yếu là môi tương quan giữa những tự động tử, mỗi cá thể đặt sự an toàn của mình
trên sự gần gũi với tập đoàn và tính cách không khác kẻ khác trong tư tưởng, cảm xúc hay hành động.
Trong khi mọi người cố gắng tìm lại càng gần những kẻ khác càng tốt, mọi người vẫn cảm thấy mình
vô cùng cô đơn, thâm nhiễm bởi cảm thức sâu xa về tình trạng bất an, lòng lo lắng và mặc cảm có lỗi
khi chưa có thể vượt qua sự cách biệt của con người.

THỰC HÀNH TÌNH YÊU THƯƠNG
Lý thuyết không giúp gì cho việc thực hành nghệ thuật yêu thương, chính trong thực hành yêu
thương ta có thể học hỏi nghệ thuật đó.
Ta cũng không thể có một một quyển sách dạy cách tự thực hành nghệ thuật yêu thương như
một quyển sách dạy nấu ăn hay may cắt. Thương yêu là một kinh nghiệm riêng tư. Bàn luận về thực
hành yêu thương là bàn về những tiền đề của nghệ thuật yêu thương và những cách tiếp cận nghệ thuật
đó. Những bước tiến đến mục tiêu phải do chính kẻ muốn thực hành cất bước. Tuy nhiên việc bàn luận
về những cách tiếp cận có thể hữu ích cho những ai muốn thành kẻ làm chủ nghệ thuật thương yêu...
Trước hết, việc thực hành một nghệ thuật đòi hỏi kỷ luật. Đối với nghệ thuật yêu thương đó là
kỷ luật trong suốt đời ngươi. Không có kỷ luật đời sống sẽ hỗn độn và thiếu sự tập trung.
Sự tập trung một điều kiện cần cho việc làm chủ nghệ thuật yêu thương. Trong nền văn hóa
ngày nay của chúng ta sự tập trung thật hiếm. Trái lại, nó tạo nên tình trạng không tập trung và phân
tán của cách sống. Chúng ta thường làm nhiều việc cùng một lúc.
Yếu tố thư ba là lòng kiên nhẫn. Đối với con người hiện đại, sự kiên nhẫn cũng khó thực hành
như kỷ luật và sư tập trung. Toàn bộ hệ thống kỹ nghệ tạo nên tình trạng trái ngược lại. Đó là tính cách

nhanh chóng. Tất thảy những máy móc được chế tạo để thực hiện sự nhanh chóng. Con người hiện đại
nghĩ rằng cái gì tốt cho máy là tốt cho người. Khi làm một việc gì không được nhanh chóng con người
hiện đại cho mình đã để mất thì giờ quí báu dù người đó nhiều khi chẳng biết làm gì với thời giờ mình
có được.
Yếu tố thứ tư lại mối quan tâm tối cao đến vấn đề làm chủ nghệ thuật..Nếu một nghệ thuật
không được xem là có tầm quan trọng tối cao thì kẻ thực tập chỉ có thể thành một tay tài tử giỏi là
cùng, người đó không thể thành người làm chủ nghệ thuật..Thế mà trong nghệ thuật thương yêu dường
như những tay tài tử đông đảo hơn là những người làm chủ.
Một điểm cần lưu ý nữa là không ai học một nghệ thuật một cách trực tiếp mà là một cách
gián tiếp, nghĩa là kẻ thực tập phải học nhiều thứ khác cơ hồ không liên quan gì với nhau trước khi bắt
đầu học tập nghệ thuật chính. Về nghệ thuật tình thương yêu, điều trên đây có nghĩa là kẻ muốn làm
chủ nghệ thuật đó phải bắt đầu bằng việc thực hành kỷ luật, tập trung và kiên nhẫn trong mọi gian
đoạn của đời sống mình.
Làm thế nào để thực hành kỷ luật?

Điều thiết yếu là kỷ luật không thể là một qui tắc cưỡng ép từ bên ngoài, nó phải thành
một sự biểu hiện ý chí của một người.
Sự tập trung là một việc khó thực hành trong văn hóa ngày nay vì mọi thứ cơ hồ làm ngược lại
khả năng tập trung. Bước đầu tiên quan trọng trong việc thực tập tập trung là tập ở một mình với chính
mình, không đọc sách, không nghe đài, không hút thuốc, không ăn uống vv... Một cách nghịch lý, việc
ở một mình với chính mình là một điều kiện của khả năng thương yêu. Ta cảm thấy thương yêu ai vì
ta bồn chồn đúng ngồi không yên. Điều đó không phải là dấu hiệu tình thương yêu thực.
Ta còn phải luyện tập tập trung vào bất cứ việc gì ta đang làm.
Sự tập trung trong quan hệ với những kẻ khác có nghĩa là khả năng lắng nghe người khác nói.
Tập trung có nghĩa là sống trọn trong hiện tại chốn này và bây giờ, và không nghĩ gì đến việc
sắp phải làm, trong khi mình đang làm một việc gì. Tập trung hẳn là việc những người thương yêu
nhau phải làm. Họ phải học cách để được gần gũi nhau không tìm cách lẩn tránh nhau..
Sau đây chúng ta bàn về những đức tính có ý nghĩa đặc trưng cho khả năng thương yêu.
Điều kiện chính cho việc thành tựu tình thương yêu là chế ngự lòng ái kỷ của mình. Đối cực
của lòng ái kỷ là tính cách khách quan.
Khả năng suy nghĩ một cách khách quan là lý trí; thái độ cảm xúc phía sau lý trí là sự khiêm
tốn.
Như vậy, tình thương yêu tùy thuộc vào sự thiếu vắng tương đối của lòng ái ky., nó đòi hỏi sự
phát triển lòng khiêm tốn, tính khách quan và lý trí..Trọn đời một người phải hiến cho mục tiêu đó.
Sự vượt khỏi lòng ái kỷ đòi hỏi một điều kiện cần là niềm tin.
Sự thực hành nghệ thuật thương yêu đòi hỏi sự thực hành niềm tin. Niềm tin đây là một niềm
tin duy lý có gốc rễ từ kinh nghiệm tư tưởng và cảm xúc riêng của một người. Niềm tin duy lý phát
xuất từ một niềm xác tín độc lập dựa trên sự quan sát và suy tư phong phú của riêng mình bất chấp dư
luận của đa số.
Trước hết là niềm tin ở chính mình, tin ở bản ngã không đổi của mình, tin mình hôm nay và
ngày mai vẫn là mình.
Niềm tin ở chính mình dẫn đến niềm tin vào người khác, tin chắc người khác đáng tin cậy,
không thay đổi những thái độ nền tảng và nòng cốt của nhân cách.
Niềm tin ở những người khác còn là niềm tin ở những tiềm năng của họ.
Việc để có niềm tin đòi hỏi lòng can đảm. Đó là khả năng chấp nhận sự rủi ro, và sẵn sàng
chấp nhận đau đớn cùng thất vọng. Để được thương yêu và yêu thương cần lòng can đảm để phán
đoán một số giá trị như đáng được môi quan tâm tối cao và sẵn sàng lao vào và đánh cá mọi sự trên
những giá trị đó.
Việc thực hành niềm tin và lòng can đảm bắt đầu với những chi tiết nhỏ trong đời sống hằng
ngày. Bước đầu tiên là tìm hiểu ở đâu và lúc nào mình mất niềm tin, tìm những biện luận đã được
dùng để che đậy sự mất niềm tin, nhận thức ở đâu mình hành động một cách hèn nhát và mình đã biện
minh như thế nào. Thương yêu là một hành động của niềm tin, và kẻ nào ít niềm tin thì cũng ít tình
thương yêu.
Một yếu tố khác cũng cần thiết cho việc thực hành tình thương yêu la hoạt động. Hoạt động
không chỉ có nghĩa là "làm một việc gì", nhưng còn là một hoạt động nội tại, việc sử dụng phong phú

các năng lực của mình. Thương yêu là một hoạt động. Khi ta yêu ai ta luôn luôn ở trong tình trạng
quan tâm tích cực đến người mình yêu, nhưng không phải chỉ với người ấy mà thôi. Ta không thể liên
hệ một cách tích cực với người mình thương yêu nếu ta làm biếng, nếu ta không luôn luôn ở trong tình
trạng ý thức, tỉnh táo và hoạt động. Tình trạng ý thức, tỉnh táo và hoạt động không chỉ trong lãnh vực
tình yêu mà cả trong những lãnh vực khác.
Việc bàn luận về nghệ thuật thương yêu không thể được giới hạn trong phạm vi riêng tư
vì nó liên hệ chặt chẽ với phạm vi xã hội. Những mối liên hệ xã hội được qui định bởi nguyên lý
về sự công chính. Sự công chính có nghĩa là không dùng sự gian trá và xảo quyệt trong việc trau
đổi hóa vật và dịch vụ và cả trong sự trau đổi những cảm xúc. Sự phát triển đạo lý về lòng công
chính là một đóng góp đặt biệt của xã hội tư bản.
Trong xã hội tư bản, yếu tố quyết định tất cả là sự trao đổi trên thị trường. Dù trên thị trường
hàng hóa, thị trường lao động hay thị trường dịch vụ, mỗi người trao đổi thức gì gì người ấy muốn bán
ra để đổi lấy vật gì người ấy muốn thủ đắc trong những điều kiện của thị trương, không dùng sự cưỡng
ép hay gian trá.
Tuy nhiên, sự công chính không đồng nghĩa với lòng thương yêu.”Thương yêu người ta như
mình”có nghĩa là cảm thấy mình có trách nhiệm với tha nhân và là một với tha nhân trong khi lòng
công chính chỉ có nghĩa là tôn trọng quyền hạn của tha nhân, không có nghĩa là cảm thấy mình có
trách nhiệm với tha nhân và là một với tha nhân..Trong việc thực hành lòng thương yêu ta phải nhận
thấy sự khác biệt giữa tình thương yêu và lòng công chính.
Ta thấy nguyên lý về sự công chính làm nền tảng cho xã hội tư bản không hợp với nguyên lý
về tình thương yêu. Công chính và thương yêu hòa hợp với nhau là hiếm có. Ngay kẻ có thể thương
yêu trong hệ thống tư bản ngày nay có lẽ là ngoại lệ vì tinh thần qui hướng về sản xuất và xã hội tham
lam hóa vật khiến đa số không cưỡng lại được với khuynh hương chung.
Trên đây, tôi chỉ làm một công việc "thuật nhi bất tác" tóm lược một ít tư tưởng hiện đại về
tình thương yêu, nhất tư tưởng của Eric Fromm, không ngoài mục đích gợi ý suy tư về những khủng
hoảng tình yêu thương trong nền văn hóa hiện đại của chúng ta.

Tình yêu trong văn hóa
Nguyễn đăng Trúc
Reichstett, Pháp

Khung cảnh của vấn đề
I a - "Hãy yêu đi rồi làm gì thì làm" (ama et fac quod vis)
Câu nói của đại văn hào Thánh Augustinô là âm vang phổ quát nhất đi lọt vào tất cả các nền
văn hóa cổ kim, đông cũng như tây, trong tất cả các chiều kích của cuộc sống con người. Thật thế tôn
giáo là gì nếu không phải vì yêu thương mà con người được tạo dựng, vì yêu thương mà có cứu độ! Và
yêu thương không phải là hơi thở và cứu cánh của tôn giáo hay sao! Kinh Thánh Kitô giáo định
nghĩa Thiên Chúa Tối Thượng là tình yêu, và đức Kitô Đấng cứu độ là hiện thân của tình yêu ấy.
Đức Phật thì vì lòng thương tha nhân (từ bi) mà lên đường khai đạo; Đức Khổng thì vì nhân ái; Mặc tử
thì vì kiêm ái... Ngay cả những đổi thay xã hội, các cuộc cách mạng đầy bạo lực, hận thù và bài xích
tôn giáo (như cuộc cách mạng Pháp 1789, cuộc cách mạng cộng sản vào đàu thế kỷ 20), những nhóm
phản kháng bụi đời hay ngược đời bất chấp tôn giáo, các giá trị tinh thần và xã hội hiện hành... thì
cũng nhân danh tình yêu (make love!) để biện minh cho hướng đãu tranh hay thái độ sống của mình.
Thông thường, người ta hay nói rằng: Có nhiều cách diễn đạt khác nhau để nói lên cùng một
nội dung; nhưng trong trường hợp nầy thì ngược lại: cùng một nội dung yêu thương mà mỗi người lại
hiểu một cách khác. Và chúng ta sẽ thấy tùy cách hiểu về tình yêu mà chúng ta sẽ có những định
chuẩn nhận ra nhiều hình thái văn hóa khác nhau trong lịch sử. Có thể nói tiếp theo lời của Thánh
Augustinô như thế nầy: hành động nào của con người thì cũng vì yêu thương, nhưng thảm kịch là mỗi
người hiểu yêu thương một cách khác nhau, và đó là vấn đề.
I b - Hôn nhân và gia đình, một thách đố của thời đại "toàn cầu hóa "
Chúng ta cứ cố định nghĩa con người như một cục sỏi đứng một mình, nằm ì ra đó. Nhưng
con người tự tại một mình là sản phẩm, một loại phóng ảnh của trí óc hữu hạn, một ý niệm mà thôi.
Con người ấy không bao giờ hiện hữu cả. Con người sống là một mối tương giao chằng chịt, con
người có cha, có mẹ, có anh em, bạn bè, có đất dưới chân và trời trên đầu, có khí để thở, có xã hội để
học hỏi và liên đới... Con người một mình không thể có và nếu có thì đó là sai lệch (như sách Kinh
Thánh từng nói: ở một mình không tốt Cf. sách Sáng Thế) . Sống là sống với ai, và trong cuộc sống
trên nhân thế, khi hai người sống chung thì tương quan nầy được thiết lập thành định chế có tính cách
cộng đồng, xã hội. Và định chế khởi nguyên, cơ bản, phổ quát nhất xuất hiện trong bất cứ một cộng
đồng nhân loại nào trong lịch sử là định chế hôn nhân và gia đình, mặc dầu có những hình thái thể
hiện đa biệt. Và định chế hôn nhân và gia đình trong thực tế xã hội hiện nay cũng là định chế được các
nhà luật pháp dân sự, tôn giáo đề cập và nghiên cứu nhiều hơn cả.
Nhưng điểm đáng nêu lên trong thời đại gọi là thời tân kỳ của chúng ta, với những trào lưu
xã hội đối nghịch (chủ nghĩa xã hội tập thể tối thượng và chủ nghĩa tự do cá nhân tuyệt đối), đi kèm
với những khám phá và can thiệp có tính cách kỹ thuật vào sự sống, phái tính và hình thành thể xác
con người nhân danh tiến bộ khoa học, thì hôn nhân và gia đình không phải đang biến hóa một cách
nào đó, nhưng đang chứng kiến thách thức sống còn: hôn nhân và gia đình còn tồn tại hay không trước
sự kiện thụ thai hoàn toàn không cần can thiệp của đôi người nam nữ, khế ước hôn nhân-gia đình của
hai người đồng tính...?

Thách thức xã hội nầy trong bối cảnh "toàn cầu hóa" đặt lại cho toàn nhân loại một câu hỏi
có tính cách văn hóa về bản chất và cứu cánh con người: hoặc con người là gì trong giới hạn định
nghĩa của hiểu biết sự vật, của khoa học và khả năng biến chế sản xuất, hoặc con người là ai trong
tương quan của yêu thương. Hôn nhân và gia đình còn có giá trị gì hay không tùy thuộc vào bối cảnh
của câu hỏi nền tảng nầy.
Ic - Hội nhập
Xã hội Việt nam chúng ta vào thời tiền chiến đã từng chứng kiến hai luồng văn hóa đối
nghịch: một bên là xã hội phong kiến, được xem là truyền thống, trong đó tâm tình yêu thương và
cuộc sống cá nhân chịu sự chi phối của những tập tục khắc nghiệt nhân danh quyền lợi của tập thể nào
đó tùy cấp độ như gia tộc, làng xã, "đạo lý truyền thống"..., và bên kia là trào lưu cải cách xã hội của
nhiều nhóm trẻ, trong đó Tự Lực Văn Đoàn gây nhiều ảnh hưởng hơn cả.
Người bảo thủ nếp cũ thì nhân danh truyền thống ngàn đời, đạo lý cha ông, đôi lúc nhân
danh cả tình tự dân tộc để bám víu những hủ tục vô nhân; nhưng phía các trào lưu tiến bộ cũng hấp
tấp, nóng lòng muốn bắt chước mẫu mực nếp sống cá nhân chủ nghĩa Tây Phương (và Tây Phương ở
đây thực sự chỉ giới hạn trong một nếp sống thị thành nào đó hoặc trong tiểu thuyết ), muốn lật nhào
toàn bộ nếp cũ của xã hội ngàn đời của dân tộc. Trong thực tế lịch sử, xã hội chúng ta đã uyển chuyển
chọn con đường cải cách chừng mực, không "đoạn tuyệt" "thoát ly" với truyền thống cộng đồng và gia
đình để chỉ biết đến tự do cá nhân.
Xã hội Việt nam trong và ngoài nước hôm nay cũng đang trải qua những dao động tương tự.
Nhưng lần nầy không có những trào lưu cải cách, những cơ cấu hay nếp sinh hoạt cộng đồng bảo thủ
áp ức. Từ toàn bộ vận hành quốc gia và quốc tế, trong mọi lãnh vực từ tôn giáo, văn hóa, chính trị...
mỗi cộng đồng, mỗi gia đình và mỗi cá nhân đều chới với trước những thực trạng xã hội đang xâu xé
cuộc sống của mình. Ngoài ảnh hưởng một xã hội thời tân kỳ của toàn thế giới nói chung, xã hội Việt
nam bị hụt chân vì những đứt đoạn do hoàn cảnh chiến tranh, chính trị: đổi thay có tính cách đứt đoạn
vì cuộc "cách mạng" văn hóa rốt ráo của "xã hội chủ nghĩa" chuyên chế; các cuộc di dân qui mô vì
chiến tranh, tị nạn chính trị, vì chính sách và cuộc sống kinh tế; vai trò ảnh hưởng trong gia đình đổi
thay vì chênh lệch trình độ chuyên môn và khả năng kinh tế của thế hệ trẻ so với bậc phụ huynh; các
loại quyền uy cộng đồng về đạo lý trên cuộc sống cá nhân như kỷ luật gia đình, dư luận và chế tài xã
hội, niềm tin tôn giáo, ảnh hưởng giáo dục... không còn hữu hiệu nữa. Thực trạng xã hội trong và
ngoài nước không khác xa nhau là mấy, người ta không còn một giải pháp nào hơn là để mặc cho hoàn
cảnh đẩy đưa. Trong bối cảnh đó, tình yêu, hôn nhân và gia đình được cảm nghiệm một cách kỳ lạ;
chúng xuất hiện trong tâm tư mỗi người như một món trang sức, một món đồ cổ có tính cách thi vị,
bên cạnh thực tế xã hội mà ưu tư về kinh tế chi phối hầu như toàn bộ cuộc sống cá nhân. Và vấn đề hội
nhập thường được mọi giới nêu lên còn có nghĩa gì khác hơn ngoài vấn đề giải quết vấn đề kinh tế,
nghĩa là kiếm được một việc làm? Và điều đáng ngạc nhiên hơn cả là giới hữu trách về cuộc sống tinh
thần như tôn giáo, giáo dục, văn hóa... vì không thấy vấn đề, hoặc vì muốn làm thinh, đã hội nhập một
cách hầu như đương nhiên thực trạng và tâm tư nầy !
I-

Tình yêu và văn hóa

"Yêu đi rồi làm gì thì làm", và bởi vì ngày nay người ta hầu như mỗi người đều chủ trương
làm đều mình thích, nhưng người ta hoặc không yêu ai ngoài yêu cá nhân mình hoặc không còn yêu
chi cả, nên mọi định chế (ngay cả định chế phổ quát nhất là hôn nhân và gia đình), mọi giá trị con
người như chỉ là hiện tượng nhất thời và tương đối. Đó là thực trạng của thời tân kỳ chúng ta đang
sống.
Nhưng yêu là gì? Yêu liên quan gì với cuộc sống con người?
Trong các thập niên gần đây, nhiều nhà nghiên cứu người Việt nam về văn minh, văn hóa
đối chiếu đông-tây thường mạnh dạn nói một cách đơn giản: Tây phương trọng lý trí, còn đông
phương và nhất là người Việt chúng ta thì đề cao chữ tình. Nhưng tình phải chăng là cảm xúc chủ
quan, xung động tình cảm bất chừng, hay khóc hay hờn..., và lý trí phải chăng chỉ được hiểu là nhận
thức sự vật bên ngoài, cân đo đong đếm như một máy tính điện tử thời nay?
Để có thể phanh phui một vài nét chính yếu về nội dung chữ tình yêu trong những nền văn
hóa ảnh hưởng nhiều đến nếp sống và tâm tư người Việt chúng ta, chúng ta sẽ nêu lên một vài mẩu

chuyện tiêu biểu thường được nền văn hóa liên hệ tiếp nhận như là có giá trị chỉ dẫn. Chúng ta chọn
bốn khung văn hóa tiêu biểu:
-

văn hóa hy lạp và Tây phương truyền thống,
văn hóa Tây phương thời tân kỳ,
mạc khải Kitô giáo,
tam giáo ( Phật, Lão, Khổng) hài hòa trong truyền thống văn hóa Việt nam.

II a - Tình yêu hướng thượng của văn hóa truyền thống Tây phương
Trong tác phẩm Bữa Tiệc, Platon ghi lại hai mẩu chuyện về tình yêu (EROS) được người về
sau xem là tiêu biểu. (Chính vì thế có thành ngữ tình yêu lý tưởng theo "Platon", amour platonique).
- Thần thoại người lưỡng tính nguyên sơ:
Trong một bữa tiệc, khi được hỏi đến nội dung của EROS, nhà hài kịch thời danh Aristophane6 đã nêu
lên chuyện con người nguyên thủy vốn lưỡng tính. Ngày trước, nhân loại chỉ gồm những người lưỡng
tính, có hai đầu, bốn tay và bốn chân. Vì tài năng uy dũng, các loại người nầy sinh kiêu căng chống lại
thần thánh. Thần Zeus không chịu nổi sự hỗn láo đó nên đã chặt họ làm hai phần. Cái rún nơi bụng
con người là dấu tích về sự phân đôi đó.
" Bây giờ nửa phần nầy chạy đuổi bắt nửa phần kia, cố nối kết như cũ. Hai phần cứ thế
mà ôm ghì trói chặt lại với nhau thành một thân mà thôi. Do đó mà trở nên bất động,
không làm gì được vì không phần nào muốn hành động mà không có phần kia. Thần Zeus
mới đưa các bộ phận sinh dục ra phía trước của mỗi bên - trước đó chúng ở phía lưng để đôi bên có thể giao hợp bảo đảm sinh sản chủng loại hoặc thỏa mãn dục tính."7...
" Chính vì vậy mà từ thủa xa xưa ấy, tình yêu người nầy đối với người kia ghi khắc nơi
tâm hồn con người; cũng chính vì tình yêu nầy bản tính nguyên sơ của con người kết hợp;
tình yêu ấy muốn kết hợp hai bên thành một thể, vì thế nó chữa lành nhân tính chúng ta"8
- Thần thoại về nguồn gốc EROS
Truyện nầy do chính Socrate kể, nhắc lại một giai thoại gặp gỡ giữa ông và đồng nữ Diotime
de Mantinée (một nhân vật có thể là tưởng tượng tiêu biểu cho thi hứng). Bà đồng nữ kể rằng Eros
được thụ thai trong ngày mừng sinh nhật của thần Ái- Ân Aphrodite:
" Các thần đang dự tiệc, có mặt cả con trai thần Khôn Ngoan tên là Dư-Đầy. Khi mọi
người dùng bữa xong, thì cô Nghèo đến ăn xin vì thức ăn còn thừa; cô đến tựa cửa ra
vào. Cũng trong lúc ấy, thần Dư-Đầy say mèm vì uống nhiều mật hoa đi lạc vào vườn
Thần Zeus và lăn lưng ngủ ở đấy. Bấy giờ nàng Nghèo nghĩ đến thân phận nghèo hèn của
mình nên định tâm có một người con với thần Dư-Đầy. Nàng đến nằm bên cạnh chàng,
nhờ vậy mà Eros đã được thụ thai".9
Tiếp đó Socrate tự minh giải câu truyện như thế nầy:
" Tình yêu là trung gian giữa hiểu biết và ngu muội. Trong các thần thánh, không ai cần
triết lý, không ai muốn trở thành khôn ngoan, vì họ là những kẻ khôn ngoan rồi... Từ đó
ta hiểu tình yêu là triết lý ( tức là : yêu chính là yêu sự khôn ngoan = philo-sophia); tình
yêu đúng là trung gian giữa hiểu biết và ngu muội".10
- Minh giải

Aristophane là người đương thời với Socrate, đã từng mai mĩa Socrate trong tác phẩm LES NUÊES
Platon Le Banquet 189 d
8 Ibid. 191 d
9 Ibid. 203 bc
10 Ibid. 203-204
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Cả hai mẩu truyện về tình yêu được Platon trình bày trong cuốn Bữa Tiệc qua miệng của hai
nhân vật được biết là đối thủ của nhau, đều trình bày cùng một nội dung với những nét tương đồng.
Muốn am tường nội dung tình yêu trình bày ở đây, thiết tưởng phải nêu lên nét cơ bản nhất trong triết
học Platon. Đối với Platon, nền tảng vững chãi cho suy tư, cho mọi hiện hữu phải là hữu thể tự tại,
vĩnh cửu, bất biến vượt lên trên thời gian đổi thay và không gian có giới hạn. Con người đang ở trong
thời gian, vì mang lấy thể chất thân xác mà có sinh có tử, có đổi thay.. Như vậy, cái gì gắn bó với vật
chất, đổi thay như thân xác là tiêu cực so với khả năng hiểu biết thuộc lý trí thuộc thế giới không thay
đổi. Con người trong thân phận tại thế với thân xác mình là tình trạng bất toàn; nhưng con người có
tình yêu thúc đẩy như một động lực hướng về lại sự toàn thiện, tức là hữu thể thuộc lý trí hiểu biết. Ở
giai đoạn còn mang thân xác làm người tại thế, tình yêu đó gọi là triết lý; khi đạt đến hữu thể chân
thật, hay cứu cánh toàn bích thì không còn triết lý, không còn tình yêu, nhưng sẽ chỉ là hữu thể, là
khôn ngoan.
Bản chất và cứu cánh con người là hữu thể tự tại, vĩnh cửu, thông biết mọi sự. Bản chất đó là
một thực thể siêu vượt thời gian và không gian đang giam hãm con người. Còn hiện hữu tại
thế là một sự sa sẩy, một giai đoạn bị chia cắt hay còn thiếu, nghèo đói hữu thể; trong hoàn
cảnh nầy thân xác là yếu tố tiêu cực trì kéo bước thăng tiến của con người tiến về sự hoàn
mãn.
Tình yêu chỉ là một động lực thúc đẩy con người hướng về hữu thể tự tại, hướng về sự khôn
ngoan qua việc giúp con người khám phá những giá trị tích cực của hữu thể, đặc biệt là giá trị
đẹp. Nó thuộc lãnh vực phương tiện, là thứ yếu so với khả năng hiểu biết của lý trí. Thần
thánh và con người toàn mãn không cần đến yêu thương.
- Tình yêu phát xuất từ sự thèm muốn (của cô Nghèo), từ dưới đi lên, muốn đi tìm những giá trị
mà mình đã biết trước (xét về mặt hữu thể học) không tiên liệu những bất ngờ, những bí mật
diệu kỳ nào khác; nhưng hữu thể chân thật và các giá trị không nằm trong cõi trần nầy, thế
giới bây giờ và ở đây liên hệ đến vật chất hữu hình và cuộc sống thân xác.11
II b - Tình yêu " bây giờ và ở đây" của thời Tân Kỳ
Về mặt tư tưởng văn hóa, Thời tân kỳ (les temps modernes) phát xuất và phát triển trên cùng
một nền tảng hữu thể học Hy lạp-Tây phương mà Platon đã khai triển. Nghĩa là hữu thể, chân lý là bản
chất muôn đời bất biến, tự tồn tại và tự đủ cho mình. Nhưng nếu Platon tưởng tượng ra rằng thế giới
chân thật là những ý tưởng có trước và tách biệt với thế giới hữu hình, vật chất, thân xác, thì thời tân
kỳ là thời nói ngược lại thế giới ý tưởng của Platon và các giá trị đi kèm. Câu nói của Faust, một nhân
vật điển hình của con người tân kỳ trong kịch bản nổi tiếng của văn hào Goethe, giúp ta hiểu rõ đường
hướng nầy :
" Ta đã nghe tiếng vui rộn của làng; đúng là địa đàng của dân chúng; già cả và trai trẻ, lớn
nhỏ nhảy nhót mừng vui: nơi đây ta cảm thấy mình là người, nơi đây ta dám làm người".12
Hữu thể, chân lý được cảm nghiệm không phải là nhớ lại một thế giới bên ngoài, để từ đó đánh
giá cái gì càng xa thì càng cao, càng trọng, nhưng đặt nền trên kinh nghiệm bây giờ và ở đây của cá
nhân tôi (Descartes: cogito ergo sum ); hữu thể không phải là một bản chất bất động đi ngược với lịch
sử nhưng là lịch sử đang hình thành (Hegel); sự hiểu biết và trật tự, các ý niệm rõ rệt định vị cá thể
của mỗi ý tưởng, các giá trị qui chiếu vào trật tự thế giới nầy (thế giới linh tượng của Platon, thế giới
được Nietzsche gọi tên là tác phẩm của Apollon) phải nhường chỗ cho sự sống sôi động, cởi bỏ biên
giới tù ngục của lý trí để trầm mình vào Đại Nhất nhờ tình yêu mang tên Dionysos.

Tính cách thoát tục, coi nhẹ giá trị thân xác, đề cao cõi vô hình và đồng hóa vô hình với siêu
nhiên...trong tư tưởng Platon chi phối văn hóa Tây Phương thời thượng cổ và Trung cổ ( và đường
hướng đó cũng có những nét tương đồng với nhiều nền văn hóa khác trong lịch sử nhân loại). Mặc
khải Kitô giáo như chúng ta sẽ thấy lấy Tình Yêu là bản tính và cùng đích, khác biệt tự căn với triết
học Platon; tuy nhiên trong một thời kỳ " hội nhập", lịch sử kitô giáo và nhiều nhà thần học kitô giáo đã
xem Platon như một nhà tư tưởng " dọn đường " cho Kitô giáo. Nền đạo đức Kitô giáo do đó chịu ảnh
hưởng rất nhiều quan điểm siêu nhiên nầy của Platon (siêu nhiên là vượt lên trên thân xác hữu hình)
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Goethe FAUST , Bản dịch Gérard de Nerval, GF, Paris 1964, tr 60

Ngược lại không phải là khác đi, nhưng làm đảo ngược: nếu trong tình yêu lý tưởng
(platonique) thân xác bị miệt thị thì nay tình yêu là thể hiện thèm muốn của thân xác; nếu tình yêu
trước đây lệ thuộc lý trí, trật tự, khám phá các giá trị được tiền kiến là cao đẹp bền vững, thì nay tình
yêu là lãnh vực hoàn toàn thuộc cảm xúc, những xung động bất chừng của tâm sinh lý cá nhân, giai
đoạn, tùy thời tiết nắng mưa.
Hai hình ảnh đặc trưng của con người thời đại tân kỳ liên quan đến cảm xúc trai gái (thay cho
tình yêu lý tưởng platonique ) mà văn chương phổ biến là Faust và Don Juan. Hai nhân vật có trong
lịch sử được biến thành nhân vật thần thoại, chuyên chở những nội dung tiên phong báo hiệu một
hướng đi của thời đại tân kỳ. Trước hết là Faust (được Goethe diễn tả rất thần kỳ trong bản kịch Faust
của ông): Faust thông minh, tài ba, nhưng thất vọng về kiến thức trường ốc của xã hội truyền thống từ
Platon. Ông chấp nhận bán linh hồn cho quỷ Méphistophélès, kẻ tự nhận mình là "ta là thần luôn chối
bỏ"13 để ăn " đất "14 một cách khoái lạc thay vì suy tư những chuyện vĩnh cửu trên trời. Ăn bụi đất ở
đây là khát vọng hiểu biết, là nhu cầu hành động, hưởng thụ tối đa thèm muốn của thân xác. Vì đam
mê, Faust đã chinh phục Marguerite ngây thơ vô tội. Nhưng chán chê nàng, Faust bỏ bê Marguerite,
kéo theo sự thất vọng của Marguerite và nàng giết cả đứa con từ bụng dạ nàng. Faust lại đến thăm và
rủ nàng trốn. Marguerite không chọn con đường trốn thoát nhưng chấp nhận hối hận và án tử hình để
đền tội.
Don Juan là biểu tượng cho anh hùng tình yêu thời mới. Nhân vật kỳ lạ nầy có tài chinh phục
phụ nữ khắp nơi mỗi lần hắn gặp trên cuộc sống phiêu lưu vô định của hắn. Phụ nữ đối với Don Juan
là nét mới lạ, phong phú, đa biệt của âm-tính (tức là thời gian, không gian, bây giờ-ở đây, thế giới vật
chất trong tầm tay) mà kinh nghiệm sẽ tổng hợp thành Tổng Thể (la Totalité).
Vào thời ban đầu (thời Phục hưng đến giai đoạn phổ biến văn chương lãng mạn), Faust, Don
Juan chỉ là giấc mơ của tuổi dậy thì, một dự tính thoát ly và đoạn tuyệt với quá khứ viển vông và thiếu
sức sống của chủ nghĩa duy ly15ù. Nhưng Faust và Don Juan không còn có gì là nhân vật thần thoại
tiểu thuyết, nhưng là thực tế phổ biến của thời đại chúng ta.
Khi tình yêu là xung động bất chừng của cá nhân hay của thời đại, hôn nhân và gia đình cũng
thoái hóa thành những định chế tùy nghi của nhu cầu chính trị phe phái, hay một vài trào lưu văn
chương nhất thời.

II c- Tình yêu trong mặc khải Kitô giáo
Có thể nói rằng mạc khải Kitô giáo và toàn bộ Thánh kinh của tôn giáo nầy là sự biểu lộ tình
yêu mà thôi. Thượng Đế có tên là Tình yêu16, hiện thân Tình yêu nầy là Đức Kitô. Con người không
thể có hữu thể nào khác hơn là hình ảnh phản chiếu của Thiên Chúa, nói cách khác bản chất con người
là tình yêu tức là sự sống nối kết với Thượng Đế trong tình Cha-con. Kitô giáo không tìm định nghĩa
con người qua đặc tính hiểu biết. Định nghĩa nầy là định nghĩa văn hóa Hy-Lạp. Mặc khải Kitô giáo về
con người toàn diện, thành toàn nơi Đức Kitô là Tình Thương của Thiên Chúa đối với con người và
cho mỗi người cụ thể chứ không có gì khác.
Tình yêu đó không nhằm một đặc tính của một bản chất nào bất kỳ: như đẹp tốt, thật v.v.
Không phải yêu vì giá trị đẹp, vì tập thể chủng loại, vì số lượng nhiều, ngay cả vì tốt lành... Trong
Kinh Thánh có ghi lại bài giảng của Đức Kitô mạc khải việc người chăn chiên lành để lại 99 con chiên
ngoan để đi tìm một con chiên lạc.
Và trái nghịch với triết học và các chủ trương khôn ngoan của con người, tình yêu trong mạc
khải Kitô giáo không phải là xúc tác đi tìm lại bản chất cái tôi nào đó (người lưỡng tính nguyên thủy

13

" Je suis l'esprit qui toujours nie" Ibid tr 69
" Je veux qu'il mange la poussière avec délices, comme le serpent mon cousin " Ibid tr 45
15 Văn chương tiến chiến Việt Nam dường như sao chép dự phóng nầy ( Phong trào cải cách và lãng
mạn của Tự Lực Văn Đoàn chẳng hạn ). Chúng ta nhớ lại mấy vần thơ của Xuân Diệu:
Là thi sĩ nghĩa là ru với gió
Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây,
Để tâm hồn ràng buộc bởi muôn giây,
Hay chia sẻ bởi trăm tình yêu mến.
16 1 Ga 4,7-8
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của Aristophane) do trí khôn mình nghĩ ra17, không phải sự thèm khát từ bên dưới đi tìm sự viên mãn
tốt lành bên trên theo định kiến của mình như nàng Nghèo đi tìm Thần Dư-Đầy mà Socrate gợi ý.
Tình yêu phát xuất từ trên đi xuống xuống, là cho nhưng không và có cứu cánh nơi chính nó. Thiên
Chúa, nguồn tình yêu, Ngài yêu con người, đi tìm gặp con người trước..18 Và Ngài đã thể hiện tình yêu
đối với con người bằng cách chọn lấy cái chết cho bản thân19 và hóa thành không "thân phận của chính
Ngài" 20
Và trong tình yêu cứu độ Đức Kitô đã đến làm Con của loài người (le Fils de l'homme) và
sống 30 năm trong khung cảnh một gia đình21; và khi lên đường công khai loan báo Tình Yêu của
Thiên Chúa, Ngài đã đến dự tiệc cưới người thân quen với mẹ Ngài tại Cana22.
Nếu tình yêu Kitô giáo không thể là phản ứng của xúc động thể lý và tâm lý nhất thời, thì tình
yêu Kitô giáo ấy cũng không hề miệt thị thân xác khi mà chính hiện thân tình yêu của Thượng Đế là
Đức Kitô đã mang lấy thân xác. Và cũng đừng hiểu lầm rằng tình yêu Kitô giáo là dụng cụ của trí
năng hay một giá trị nào ngoại tại như tập tục, gia tộc, tiến bộ nhân loại nào đó..., nhưng qua sự thể
hiện tình yêu của Thiên Chúa nơi Đức Kitô, tình yêu chính là bản tính linh ư vạn vật đưa con người
lên hàng thần thánh chứ không phải trí năng hiểu biết. Đến đây ta có thể hiểu tại sao Thánh Augustinô
lên tiếng "yêu đi rồi làm gì thì làm".
II d - Tình yêu trong văn hiến Việt nam23.
Câu chuyện tình luôn nằm trong tâm khảm của mỗi một người Việt Nam có lẽ là mối tình
nguyên sơ giữa hai thủy tổ Lạc Long Quân và Âu Cơ.
Theo sách Lĩnh Nam Chích Quái24 do Trần Thế Pháp ghi lại và sau đó Vũ Quỳnh hiệu
chính, thì tại nước Xích Quỉ phương Nam có Sùng Lãm Lạc Long Quân cai trị dân sống
trong trật tự hạnh phúc. Nhưng Lạc Long Quân là thần nhân nên thường ẩn mặt (nơi Thủy
Phủ). Lợi dụng lúc vắng mặt của Lạc Long Quân, Đế Lai là vua Phương Bắc đến phương
Nam bắt Âu Cơ làm ái thê. Đế Lai tham lam của ngon vật lạ, của cải giàu có mà bỏ bê Âu
Cơ .
Lạc Long Quân trở về nhân gian và thấy Âu Cơ bị khống chế, nên đưa về Long Trang
kết nghĩa vợ chồng. Đế Lai không đủ sức giành lại Âu Cơ nên trở về Phương Bắc. Long
Quân và Âu Cơ ăn ở với nhau giáp một năm thì sinh được một bọc trăm trứng. Sau bảy ngày
thì mỗi trứng nở một con trai không cần ăn uống mà tự nhiên khôn lớn.
Nhưng Long Quân là thần nên lại ẩn giấu. Không thấy và gặp được Long Quân, Âu Cơ
lại nhớ Phương Bắc và lên đường về quê của Đế Lai. Nhưng Hoàng Đế là vua Phương Bắc
lúc bấy giờ ngăn cản nên trong lúc túng quẫn, mẹ con nàng nhớ và cầu cứu Lạc Long Quân.
Long Quân hẹn gặp nàng tại Tương Dạ. Nhưng trong lần gặp gỡ nầy, Long Quân cho nàng
hay thân phận của chàng là thần thánh nên giữa chàng và nàng nay cách trở. Mối liên kết của
nàng Âu Cơ và Long Quân là sự sống của nàng và thể hiện trong nỗi nhớ.
Giải minh

Đây là điểm khác biệt căn cơ giữa Kitô giáo và truyền thống văn hóa hy lạp -tây phương: hữu thể
nền tảng của văn hóa Hy Lạp là bản chất tự đủ cho mình, vĩnh cửu bất biến, hiểu biết nhiều nhưng
không yêu bao giờ . Nền tảng tối thượng của Kitô giáo là Thiên Chúa - Tình Thương , là Cha của mỗi
người. Hữu thể Kitô giáo là tương giao chứ không phải bản chất bất động , đóng kín và tự lập, tự đủ
cho mình.
17

18

Ga 15,16
Ga 15, 13
20 Xem Pl 2,6-11
21 Lc 2,39-40
22 Ga 2,1-12
23 Xem Nguyễn Đăng Trúc Văn Hiến, nền tảng của Minh Triết , Đinh Hướng Xb Reichstett 1996 và
Tiếp cận tư tưởng VN, Q 1 Tăp II, Định Hướng Xb Reichstett 1999
24 Xem Bản dịch của GS Lê Hữu Mục
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Trước khi biết Lạc Long Quân, Âu Cơ đã biết một mối tình, nhưng Đế Lai là hiện thân của sự sa
đọa, vong thân của con người: đối với Đế Lai, Âu Cơ chỉ còn là cớ để tranh giành uy lực với Lạc Long
quân, và cả cuộc sống của ông chỉ là cuộc đuổi bắt đồ vật bên ngoài, đến nỗi quẳng bỏ Âu Cơ mà
không hề bận tâm. (Đây là ràng buộc của dục và chấp ngã trong tư tưởng nhà Phật )
Mối tình chân thật đến với Âu cơ do từ bên trên, do Thần Thánh, ban cho nàng và nâng nàng lên
ngang thần thánh. Tình yêu đó đủ sức đẩy lui tình trạng vong thân, tình yêu ấy cứu độ nàng. (Âu Cơ
ngộ được duyên cứu độ).
Và mối tình Long Quân và Âu Cơ được tồn dưỡng chẳng những không phải chỉ do những giá trị
vật chất bên ngoài mà Đế Lai tìm kiếm, hoặc ngay cả những cảm xúc vui buồn bất chừng bên ngoài vì
có mặt hay không có mặt, nhưng còn do sự nối kết nguyên sơ bên trong (tâm đạo), do nguồn gốc thần
thánh của tình yêu.
Thay lời kết
Như thân phận Âu Cơ khi Thần Thánh Long Quân ẩn mặt, chúng ta choáng váng trước những
dòng nước xoáy cuốn hút chúng ta, gia đình, con em chúng ta vào những vùng đất vô định. Chúng ta
cảm thấy cô đơn đang lội nơi dòng sông mà kỳ thực mình không hề quen thuộc. Những giá trị yêu
thương giữa đôi lứa, giữa các thành phần trong gia đình cha con, anh em... như bị thách thức không
phải chỉ vì phương cách biểu lộ khác nhau, mà hình như biến thái về bản chất đến độ chúng ta không
biết còn mối tương quan vợ chồng, thân thuộc nào nữa, ngoài những liên lạc sổ sách kinh tế và trợ cấp
do luật pháp xã hội qui định! Đã đến lúc chúng ta thấy cứu nhà, cứu nước không phải chỉ thuộc lãnh
vực chính trị mà thôi mà còn thuộc lãnh vực văn hóa; và cao điểm và cùng đích của văn hóa là yêu
thương. Nhưng yêu thương thế nào thì mới phải lẽ ?

Đạo Hiếu, một nét đặc-thù
của văn-hoá Việt và Kitô-giáo
Đỗ Quang-Vinh
Toronto, Canada
"Một lòng thờ mẹ kính cha,
cho tròn chữ hiếu mới lằ đạo con" (1)
Hiếu đối với cha mẹ, không phải chỉ là một nghĩa-vụ, mà là một đạo-lý. Nghĩa-vụ thì có tínhcách tiêu-cực, một bổn-phận bắt buộc phải chu-toàn; xét theo lẽ công-bằng, kẻ thụ-ân phải trả nợ
ân-nhân (obligation, duty indicating what action ought to be taken). Còn đạo thì có tính-cách tíchcực, đó là đạo-lý hay đạo-tắc (ethics) thuộc về lương-tâm phân-biệt phải trái (principles distinguishing
of right and wrong in human behaviour); xét theo tình liên-đới, nó dựa trên tình yêu thương, một thứ
tình-cảm mạnh-mẽ, vô-tư và thiêng-liêng cao-cả thể-hiện nhân-phẩm, xác-định nhân-vị của con người
so với muôn loài; đó là đạo làm người nói chung và đạo làm con nói riêng. Đạo này được đề-cao như
một nét đặc-thù trong văn-hoá Việt-Nam và trong Ki-tô-giáo.
I-

Đạo hiếu trong văn-hoá Việt-Nam

1.1- Qua các tích xưa tập-quán
Thần-thoại Thánh Gióng phi ngựa phá giặc Ân cứu dân giúp nước, kể rằng, sau khi đã được
vua ban ngựa và áo mũ bằng sắt theo lời yêu cầu, cậu bé dị-thường làng Phù-Đổng đã xin thêm vua
hai điều: một bữa ăn thịnh-soạn, và một số vàng bạc để cậu đền ơn sinh-thành cho tròn đạo hiếu.
Cổ-tích còn nhắc lại anh chồng kia, cực chẳng đã, phải dùng đến kế mài dao doạ giết mẹ mới
khiến vợ mình sợ hãi mà chừa thói nặng lời với mẹ già, đem lại an vui cho nhà cửa. Một Nguyễn-Áng
trong truyện xưa đánh cọp trả thù cho cha, hay chuyện anh nhà quê nghèo nàn dệt lụa để kiếm tiền
chôn cất thi-hài cha vẫn còn là những bài học sống động nêu gương lòng hiếu thảo.
Lịch-sử ghi chép vua Lê-thánh-Tôn là bậc minh-quân văn võ toàn tài, chăm lo việc nước nhất
là có hiếu với mẹ. Vua Tự-Đức được truyền-tụng là người con chí-hiếu. Đi săn bị lạc khiến bà Tháihậu lo-âu, trở về thì trời đã tối, biết lỗi mình, nhà vua vào ngay nội-cung trình-diện bà mẹ khi ấy đang
giận dỗi ngồi quay mặt vào tường. Ông dâng roi lên rồi nằm sấp xuống chờ mẹ đánh đòn. Vua LýThái-Tôn lập lệ hàng năm các quan phải đến đền Đồng-Cổ (làng Yên-Thái, Hà-Nội) để làm lễ đọc lời
thề: "Làm con phải hiếu, làm tôi phải trung; ai bất hiếu bất trung, xin quỷ thần trị tội".
Văn-học-sử còn ghi đậm nét son về đức hiếu của Nguyễn-đình-Chiểu. Chính tác-giả và nhân
vật Lục-Vân-Tiên trong tác-phẩm danh-truyền của cụ đã khóc quá hoá mù, bỏ dở trường thi để về cư
tang mẹ. Nguyễn-Trãi được hậu-thế vinh danh không phải chỉ do lòng yêu nước dạt-dào hay tài thaolược chính-trị mà còn ở lòng ông tha-thiết với nền đạo-lý qua tác-phẩm Gia-Huấn-Ca làm khuôn vàng
thước ngọc trong đó có bổn-phận làm con phải tròn chữ hiếu với mẹ cha. Chính ông đã thực-hành đạo
hiếu một cách sáng-suốt: Thân-phụ ông là Nguyễn-phi-Khanh bị bắt giải về Tàu, Nguyễn-Trãi theo
cha để phụng-dưỡng, tới biên-giới, thân-phụ bảo ông trở về để lo "chống giặc cứu nước, trả thù nhà,
mới là đại-hiếu", Nguyễn-Trãi đã trở về làm tròn lời cha căn-dặn.
Do ảnh-hưởng của Phật-giáo trong triết-hệ Tam Giáo, hàng năm dân ta vẫn có tập tục cầu siêu
cho cha mẹ trong ngày lễ Vu-Lan. Gạt đi những hủ-tục vô-lý do hủ-nho bày ra, ý-nghĩa cốt lõi trong
các tích xưa, tập-quán vẫn là đề-cao đức hiếu.

1.2- Qua văn-chương truyền miệng
Văn-học dân-gian đã tóm-tắt đạo hiếu là lòng thảo-kính cha mẹ
a) Hiếu trước hết là kính yêu cha mẹ:
Thường thì đôi bạn trăm năm sống với nhau ba phần tư cuộc đời. Con cái ở với cha mẹ chỉ có
một phần tư đời sống. Tình đầu gối tay ấp dẫu cho lâu dài thắm-thiết vẫn không sâu đậm bằng tình đối
với mẹ cha. Một đằng do ngẫu-biến nảy nở, một đằng do bẩm-sinh thâm-căn trong khí-huyết cốt tuỷ;
một đằng có thể biến chất cùng với hoàn-cảnh tháng năm, một đằng trường-tồn trong không-gian và
trong thời-gian. Lòng kính yêu cha mẹ được cụ-thể-hoá bằng lòng hiếu-thảo. Tình yêu thương giữa đôi
bạn trăm năm được củng-cố bằng nghĩa vợ chồng.
Cho nên "duyên hội-ngộ, đức cù-lao, bên tình, bên hiếu, bên nào nặng hơn?", nàng Kiều đành
"để lời thệ-hải minh-sơn, làm con quyết phải đền ơn sinh thành" là thế.
Nếu xuất giá theo chồng, con vẫn canh-cánh trong lòng niềm mến yêu trọng kính, con lạy mẹ
cha vì con nghĩ đến ơn mẹ bao-la, và tưởng đến công cha cao trọng mà quyền cha con hằng tôn-kính:
"Lạy cha ba lạy một quỳ,
Lạy mẹ bốn lạy , con đi lấy chồng" (1)
Người con trai ra đi buôn bán đường xa, không quên căn-dặn vợ phải ngọt-ngào với song
thân:
"Anh cậy em chăm sóc trăm đường,
Để anh buôn bán trẩy chương thông-hành.
Còn chút mẹ già em nuôi lấy thay anh,
Để anh buôn bán thông-hành đường xa,
Liệu mà thờ mẹ kính cha,
Đừng lời nặng nhẹ, người ta chê cười" (1)
Xa rồi, thương cha nhớ mẹ là nỗi băn-khoăn hàng đầu:
"Gửi thư thăm hết nội nhà,
Trước thăm phụ-mẫu sau là thăm em" (1)
Cho nên vợ chàng đâu dám lỗi đạo dâu con:
"Anh đi em ở lại nhà,
Hai vai gánh vác mẹ già, con thơ" (1)
Cho nên khi chồng ruổi-rong nơi trận-mạc, chinh-phụ ở nhà thay chồng lo tròn đạo hiếu:
"Ngọt bùi thiếp đã hiếu-nam,
Dạy con đèn sách thiếp làm phụ-thân" (4)
Khi cha mẹ dạy điều hay lẽ phải thì chẳng dám trái lời, ấy là tỏ lòng kính yêu cha mẹ:
"Mẹ cha là biển là trời,
Làm con đâu dám cãi lời mẹ cha" (1)
Bởi vì:
"Cá không ăn muối cá ươn,
Con cãi cha mẹ trăm đường con hư" (1)
b) Sau nữa, hiếu phải đi đôi với thảo:
"Đầy bát mới dát xuống mâm". Thảo là thể-hiện bên ngoài của lòng Hiếu. Miệng kính yêu, mà
bỏ rơi không đoái hoài, sao gọi là thảo? Cho nên nói hiếu-thảo là vậy. Ấy là nghĩa-vụ báo đáp công ơn
, vì:
"Công cha như núi Thái-Sơn,
Ơn mẹ như nước trong nguồn chảy ra" (1)
Công ơn ấy khôn thấu, chỉ khi thành gia-thất may ra con mới hiểu. "Có nuôi con mới biết lòng cha
mẹ":
"Lên non mới biết non cao,
Nuôi con mới biết công-lao mẫu-từ " (1)
Công ơn ấy không phải chỉ là những cực nhọc thể-chất mong cho con được lớn khôn:
"Miệng ru mắt nhỏ đôi hàng,
Nuôi con càng lớn, mẹ càng lo thêm" (1)
mà còn là khắc-khoải lo gây dựng cho con nên người:
"Mẹ nuôi con bấy lâu rồi,
Nuôi con khôn lớn thành người mới nghe" (1)

Công ơn ấy còn là công-trình giáo-dục để con đủ sức vượt qua những chông gai cạm bẫy ở đời:
"Con ơi, nghe lấy lời cha,
Gió to sóng cả, chớ qua sông rừng" (1)
Dạy con lương-thiện, là mong con, nối được nghiệp nhà, rạng đức tổ-tông:
"Có con gây dựng cho con,
Gọi là nối đức tổ-tông dõi truyền" (1)
Vì lẽ "con hơn cha nhà có phúc", con cái làm được như thế cũng là một cách báo-hiếu vậy:
"Làm sao giữ trọn đạo ba,
Sau dầu có thác cũng là thơm danh " (1)
Công ơn ấy khôn lường, lớn-lao như biển rộng trời cao mà lòng con thì hẹp hòi sao sánh cho bằng:
"Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể,
Con nuôi cha mẹ, con kể từng ngày" (1)
Vì vậy, "trẻ cậy cha, già cậy con", người con thảo không sao lãng việc chăm sóc, phụng dưỡng mẹ
cha:
"Ba tiền một khúc cá buôi,
Cũng mua cho đặng mà nuôi mẹ già,
Đói lòng ăn đọt chà-là,
Để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng
Mẹ già ở túp lều tranh,
Sớm thăm, tối viếng, mới đành dạ con" (1)
Bởi vì tuy "có tiền mua tiên cũng được", nhưng cha mẹ thì không thể ra chợ mua về. Cho nên người
con hiếu-thảo chỉ lo một ngày kia lâm cảnh mồ-côi vắng cha mất mẹ, và hằng cầu mong cho cha mẹ
được trường thọ để mà chăm sóc sớm hôm:
"Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời ,
Cầu cho cha mẹ sống đời với con" (1)
II-

Đạo hiếu trong ki-tô-giáo

2.1- qua lời Chúa truyền dạy
a) Chúa buộc phải thảo kính cha mẹ
Trong mười giới-răn Thiên-Chúa truyền dạy, ba giới răn đầu dành cho tình yêu đối với ThiênChúa. Giới-răn thư tư kế-tiếp dạy "phải thảo kính cha mẹ".
Luật Cựu-Ước trừng phạt tội bất hiếu như sau: "Ai đánh trả cha mẹ thì phải chết. Ai bất hiếu
với cha mẹ cũng phải tội chết (Xuất Hành. 21, 15-17), và lên án nặng-nề những ai khinh dể bất kính,
bỏ rơi cha mẹ: "Quạ sẽ mổ và phượng-hoàng sẽ xâu-xé con mắt nào lườm nguýt, khinh dể tuổi già của
mẹ" (Cách-ngôn. 30-17).
Chính đức Ki-Tô là gương mẫu của lòng hiếu-thảo khi Người vâng nhận sứ-mạng cứu-độ do
Thiên-Chúa Cha trao phó. Trên thập-giá, nhấp xong giấm đắng, Người nói: "Thế là đã hoàn-tất" (Gioan 20, 30) Khi còn thơ-ấu, Người đã sống với cha mẹ tại Na-gia-rét và tuân phục các Ngài. (Luca. 2,
41-51). Cho tới lúc chết, Người vẫn tỏ lòng yêu mến thân-mẫu Maria, săn-sóc Mẹ, khi Người nhìn
môn-đệ Gio-an và Mẹ Người mà trăng-trối: "Thưa Bà, đây là con của Bà" và "Đây là Mẹ của con"
(Gio-an 19, 25-27)
Thư thánh Phao-lô cũng viết: "Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là điều làm
đẹp lòng Chúa" (Cô-lô-xê. 3, 20)
Chúa cũng buộc phải hết lòng thảo với cha mẹ. Luật Cựu-Uớc dạy con cái phải chăm sóc tuổi
già của cha mẹ: "Con ơi, hãy giúp đỡ cha con trong lúc già yếu, con chớ làm cực lòng Người" (ĐứcHuấn. 3, 12) và "Con hãy kính trọng mẹ con, chớ có bỏ rơi Người một ngày nào trên đời, vì này con
ơi, con phải nhớ rằng mẹ con đã hy-sinh chịu gian khổ hiểm nghèo biết bao nhiêu vì con!" (Tô-bi-a. 4,
3)
Bởi vậy giáo-lý Công-Giáo dạy rằng dẫu khi cha mẹ không sống theo thánh-ý Chúa thì người
con vẫn phải thảo kính cha mẹ, hằng cầu-nguyện cho các ngài trở về với Chúa. Ước mong cho các
Ngài phải cực khổ cho bõ ghét, bỏ rơi không giúp đờ săn-sóc các ngài khi già lão yếu đau, càng làm
cho các ngài phải buồn lòng thì càng khiến các ngài mất ơn Chúa, như vậy là bất hiếu.
b) vì Cha mẹ thay mặt Thiên-Chúa

Thật vậy, Thiên-Chúa đã lấy tình Cha mà giáo-dục ta, thì cha mẹ cũng thế. Thánh-thư viết
rằng: "Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi người khiển-trách. Vì Chúa thương ai
thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì Người mới cho roi cho vọt............Vả lại, chúng ta có
cha trần thế sửa dạy mà chúng ta vẫn tôn kính, thì chúng ta lại càng phải phục tùng Cha trên trời để
được sống" (Do-Thái. 12, 5-9)
Giáo-dục của Ki-Tô-giáo đặt trên nguyên-tắc Chúa là nhà giáo-dục chính-yếu, cha mẹ là
người thay mặt Chúa để dưỡng-dục con cái mình cũng là con cái của Chúa (Cách-ngôn. 3, 11-12). Cho
nên giáo-lý buộc: "Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh-thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo.
Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: để ngươi được hạnh-phúc và
hưởng thọ trên mặt đất này. Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáodục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy (Ê-phê-xô. 6, 1-4)
2.2- qua văn-học Công-giáo Việt-nam
Những bài ca vè của "Cụ Sáu" Trần-Lục đã trở thành văn-chương truyền miệng khắp nơi.
Những tác-phẩm Hiếu-Tự-Ca, Nịch-Ái Vong Ân, Nữ-Tắc Thường-Lệ của Ngài diễn-giải thành ca-dao
các điều giáo-huấn của nền giáo-dục Ki-Tô-Giáo Việt, trong đó đạo Hiếu được Ngài phân-tích thật tỉmỉ và sâu sắc, một thứ Gia-Huấn-Ca thật tuyệt-vời.
Đạo Hiếu không cho phép con cái ăn ở bội-bạc với cha mẹ:
"Có cha mẹ mới có mình
Làm con ta ở vô tình sao nên (3)
Lẽ thứ nhất là vì
"Làm người sống ở thế-gian,
Ai không đội đức cao-san nặng dày.
Nói sao cho hết cho rồi,
Biết bao khí-huyết tài bồi cho ta,
Phần hồn thì Chúa sinh ra,
Xác này Chúa phó mẹ cha sinh thành,
Phụ-tinh mẫu-huyết đúc hình,
Cho ta toàn vẹn mà sinh làm người" (2)
Lẽ thứ hai là vì:
"Hãy lắng tai nghe lời Chúa hứa:
Ai hết lòng thảo-hiếu mẹ cha,
Sẽ ban phần thưởng này là,
Sống lâu dưới thế để mà trả công.
Về sau phúc trọng muôn phần,
Chúa còn trả lại vô cùng hẹp chi" (2)
Quan-trọng hơn nữa vì cha mẹ là hình-ảnh của Chúa:
"Tiên vàn thảo-kính mẹ cha,
Coi như thể thật là Chúa Dêu.
Trong lòng, ngoài miệng mọi điều,
Việc làm lớn bé phải theo ý Người" (3)
Cha mẹ nuôi con bằng mắt, tai, mũi, miệng và chân tay, thì con cái cũng phải báo đền công ơn
cha mẹ qua các giác-quan này. Chẳng hạn:
"Chớ điều mắt ngược mắt lăng,
Chớ điều trừng-trộ nghiến răng chau mày" (2)
hoặc là:
"Chớ điều nặng nhẹ tri-trăng,
Chớ điều lủng-bủng vùng-vằng cãi đôi.
Chớ điều nói một đối mười,
Chớ có nửa lời đối cãi tri-trô" (2)
Cũng chớ nghe vợ mà khinh dể mẹ cha:
"Lời khôn cha mẹ thì khinh,
Những lời vợ dạy thì binh rầm rầm...
Bây giờ lấy được vợ rồi,

Lắng tai nghe tiếng vợ xui phụ tình...
Vì sự bênh lấy lời vợ nói,
Hoá sinh điều ánh-ỏi xôn-xao" (2)
Những đoạn ca vè trên đây quả thật đã tóm-tắt đầy-đủ ý-nghĩa của giới răn thứ tư và lời dạy
trong các thánh-thư, phù-hợp với tinh-thần dân-tộc Việt. Chính những bài này đã hun-đúc lòng đạođức của giáo-dân phát-Diệm nói riêng và Ki-tô-hữu Việt-Nam nói chung.

Kết-luận
Đạo Hiếu là một trong những nét đặc-thù của văn-hoá Việt-Nam. Đây là một bài học cho
những ai chối bỏ hoặc chưa hiểu văn-hoá Việt. Từ hơn một nửa thế-kỷ nay, chủ-nghĩa duy-vật vô-thần
đã giơ chân đạp đổ gia-đình làm băng-hoại cả một thế-hệ, không biết bao lâu mới có thể phục-hồi.
Người ta không những chỉ dạy cho trẻ em phải rình-rập tố-cáo cha mẹ, lại còn trong cương-vị lãnh-đạo
quốc-gia đã tự nêu gương đích thân đấu-tố đấng sinh-thành (5). Cái gọi là "mười điều răn Bác Hồ dạy"
nhồi nhét vào đầu óc thiếu-nhi không có một điều nào dạy thảo-kính cha mẹ, mà chỉ nói đến tôn sùng
cá-nhân lãnh-tụ; người ta muốn thay-thế "mười điều răn Chúa dạy" của một tôn-giáo vốn được coi là
nghịch-thù, lẽ dễ hiểu vì chính Trời là Đấng Tối-Cao còn bị người ta ngạo-mạn hạ bệ huống nữa là cha
mẹ, người ta nói rằng:
"Thằng Trời hãy đứng một bên,
Để ông thuỷ-lợi đứng lên làm Trời" (6)
Tại nơi tha-phương, chủ-nghĩa tự-do cá-nhân đang lôi kéo thanh thiếu-nhiên quay lưng lại với
cha mẹ. Cha mẹ già yếu ư? Thì nhà dưỡng-lão đó! Cha mẹ mắng mỏ, khuyên can, nghiêm phạt con cái
sắp sa chân vào cạm bẫy ư? Coi chừng! cha mẹ có thể bị mách và bị phạt về tội bạo-hành, lạm-dụng
(abuse), vì con cái đã được giáo-dục như thế. Đây cũng còn là một giải-đáp cho những ai bảo rằng
theo đạo Thiên-Chúa thì lỗi đạo hiếu với mẹ cha, vì mất cúng giỗ. Ngoài những giới-luật như đã thấy,
các kinh nguyện và trong thánh-lễ hàng ngày luôn luôn có lời cầu cho cha mẹ tổ-tiên. Hàng năm cũng
có lễ cầu hồn cho người quá cố, cho tiên-nhân thân-thuộc. Tết nguyên-Đán, giáo-hội này vẫn có tậptục dành riêng một ngày để tưởng-niệm và cầu nguyện cho tổ-tiên. Công-đồng Vaticano II đã canh-tân
cho phép các giáo-hội địa-phương áp-dụng trong phụng-vụ nghi-thức cổ-truyền của mình theo tậpquán. Bởi vì đạo Thiên-Chúa là đạo tình yêu, yêu tha-nhân như yêu chính mình, không lý gì lại không
hiếu-thảo với cha mẹ như một đạo-lý, nhất là cha mẹ được coi là hình-ảnh, là đại-diện của Thiên-Chúa
nơi trần-gian. Trong những bối-cảnh ấy, hơn bao giờ hết, đạo Hiếu chính là niềm vinh-dự của văn-hoá
Việt-Nam và là niềm tự-hào của Ki-Tô-Giáo vậy.
Chú thích
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Người phụ nữ và nữ quyền
NGUYỄN VĂN TRẦN

Paris, Pháp

Trước đà tiến của khoa học kỹ thuật và xuất hiện những trào lưu tư tưởng mới đã không tránh
khỏi ảnh hưởng sâu đậm làm thay đổi cơ cấu xã hội khắp nơi trên thế giới, thử hỏi làm sao có thể giữ
vững nền móng gia đình và thăng tiến hài hòa theo những biến chuyển thời đại? Đó là câu hỏi đặt ra
không chỉ riêng cho người Việt Nam mà chung cho cả mọi người.
Từ xưa, gia đình Việt Nam được bền vững, xây dựng hạnh phúc cho mọi người trong gia đình
và từ đó đem lại sự ổn định và thạnh vượng cho xã hội, một phần quan trọng nhờ ở vai trò người phụ
nữ.

Những biến động xã hội và những luồng tư tưởng mới đã ảnh hưởng đến đời sống người phụ nữ
như thế nào ? Ngày nay, sau những đợt giải phóng, bình quyền, thân phận người phụ nữ trên thế giới
được thăng tiến đến mức độ nào ? Riêng ở Việt Nam, địa vị người phụ nữ được cải thiện hay xuống
cấp?
l.- HỘÂI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ PHỤ NỮ.Phụ nữ ngày nay đang tranh đấu lật đổ huyền thoại về nữ tính. Họ bắt đầu xác nhận một cách cụ
thể sự độc lập của mình. Nhưng uy tín của phái mạnh vẫn còn khó bị xóa mờ và nhứt là khi người phụ
nữ lập gia đình thường chấp nhận bị phụ thuộc vào người đàn ông do sức ép kinh tế và xã hội.
Mà phụ nữ là gì ? Theo Simone de Beauvoir thì con người ta không phải sanh ra là phụ nữ mà
con người ta trở thành phụ nữ. Không phải yếu tố sinh lý, tâm lý, kinh tế xác định gương mặt của
người phụ nữ trong xã hội mà chính là toàn bộ văn minh của loài người đã đặt tên cho người đó là phụ
nữ.
Khi mang tên là phụ nữ thì người phụ nữ bắt đầu gánh lên mình những hệ lụy do nền văn minh
con người dành cho.
Ngày nay người ta cho rằng thế giới phụ nữ đã thay đổi nhiều. Đời sống người phụ nữ được cải
thiện. Nhưng thực tế cho thấy người phụ nữ trên thế giới vẫn còn nhiều khó khăn về nhiều mặt.
Để giúp cải thiện đời sống người phụ nữ, LHQ đã tổ chức từ năm 1975 bốn Hội nghị quốc tế về
phụ nữ. Năm 1975 ở Mexico, Hội nghị thế giới phụ nữ qui tụ được 6.000 phụ nữ tham dự; năm 1980,
ở Copenhague (Đan Mạch) có 8.000 người; năm 1985 ở Nairobi (Kenya) có 15.000 người, và gần đây,
năm 1995, ở Bắc Kinh (Tàu) có đến 30.000 người tham dự.
Những con số thay đổi cho thấy người phụ nữ đã lần lần thật sự ý thức đến thân phận của mình
và muốn nỗ lực tranh đấu cải thiện thân phận để những quyền lợi chánh đáng của ngươì phụ nữ phải
được tôn trọng.
Hội nghị thế giới phụ nữ ở Bắc Kinh năm 1995 đặc biệt hơn các lần trước, không phải chỉ vì
con số phụ nữ tham dự đông đảo và có một số lớn chánh khách phụ nữ tham dự như Tổng Thống phu
nhân Hoa Kỳ, bà Bill Clinton, mà vì sự tham dự tích cực của đại diện các tôn giáo lớn như Hồi Giáo
và Công Giáo La-Mã, trong tư thế những phái đoàn ngoại giao quan trọng của Hội nghị.
Qua đến Hội nghị quốc tế phụ nữ lần thứ tư, một khối lượng quan trọng về nữ quyền được ban
hành, nhưng trên thực tế, địa vị người phụ nữ có thật sự được cải thiện và sự chênh lệch địa vị về giới
tính có được xoá sạch hay không ? Hay vấn đề bình đẳng nam nữ không thể chỉ do khả năng Hội nghị
giải quyết mà phải do đấu tranh thường xuyên, trường kỳ, liên tục của phụ nữ và cả nam giới phải tích
cực hợp tác nữa ? Bình đẳng nam nữ không phải là một dữ kiện xã hội, mà đó là mục đích phải đạt tới.
Nó không phải là điều đạt được do bản Hiến Chương LHQ nêu lên và cổ xúy, mà là cuộc chiến dai
dẳng, quyết liệt, do chính chúng ta phải tự đảm nhiệm.
ll.-ĐỊA VỊ XÃ HÔI CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ NGÀY NAY TRÊN THẾ GIỚI.Người phụ nữ chiếm một địa vị quan trọng trên thế giới bởi họ chiếm đên 51% nhân loại. Thế
mà tình hình chung của thế giới ngày nay vẫn chưa thuận lợi cho địa vị của người phụ nữ trong xã hội
và gia đình. Khủng hoảng kinh tế và xã hội đang tác hại các nước kỹ nghệ, những khó khăn ở các
nước đang mở mang, những xung đột địa phương gây ra những cuộc di dân vĩ đại, tất cả ảnh hưởng
đến người phụ nữ nhiều hơn đối với nam giới. Để thấy tại sao ngươi phụ nữ ở khắp nơi lúc nào cũng
bị thiệt thòi, chúng ta hãy xem lại những điều kiện thăng tiến xã hội mà người phụ nữ đã thụ hưởng
được đến đâu.
-Về mặt giáo dục :
Ngày nay có một số khá đông phụ nữ đạt được những học vị cao tương đương với nam giới
nhưng nhìn chung, việc học và thành đạt của nữ giới so với nam giới vẫn còn chênh lệch quá nhiều.
Cứ lấy con số người đi học, chúng ta sẽ thấy ở cấp tiểu học, cứ 100 đứa con trai thì có 85 nữ
sinh. Ở năm 1960, tỉ lệ đó là 65%. Theo báo cáo của UNESCO, trong 1/4 dân số thế giới không biết
đọc biết viết, có 65% là phụ nữ. Phần đông họ sinh sống ở vùng thôn quê.

Về việc chọn môn học để tiến thân sau này, theo một bản báo cáo của một trường đại học Hoa
kỳ, con trai phần lớn nghiêng về các môn như toán, khoa học, kỹ thuật và học thành công, trong lúc
đó, con gái chọn những môn này thường bỏ dở nữa chừng.
Ngoài việc người phụ nữ chọn ban học không thuận lợi cho việc hội nhập sau này, điều đáng lấy
làm ngạc nhiên là các trường đại học chỉ bắt đầu đón nhận nử sinh vào cuối thế kỷ thứ 19 do sức ép
của sự phản kháng xã hội lúc bấy giờ. Tại nhiều quốc gia, mãi đến sau thập niên 50 hoặc 60, các đại
học mới nhận nữ sinh viên vào học. Một số lớn những đại học có tiếng đã trải qua nhiều thế kỷ từ sau
ngày thành lập mới chịu nhận nữ sinh viên. Cụ thể như ở Hoa kỳ, đại học Harward đã ra đời trước đây
hơn 250 năm. Ở Anh, đại học Cambridge đã mở cửa từ 589 năm qua và đại học Oxford đã có từ 711
năm về trước.
- Về mức sống vật chất :
Người phụ nữ nghèo khổ vẫn là số đông và vô cùng đáng thương. Hiện tại có hơn một tỷ người
sống nghèo khổ thì có đến 70% là phụ nữ. Số phụ nữ một mình nuôi con càng ngày càng đông: theo
LHQ ước tính, cứ 3 gia đình thì có một trường hợp. Ở Phi châu, tỷ lệ này cao hơn.
Sự nghèo đói hằng năm đã làm thiệt mạng hàng nhiều triệu phụ nữ và thiếu nữ. Tình trạng này
vô cùng nghiêm trọng ở vùng quê và ở các nước kém mở mang. Nhưng ngay như ở vùng kỹ nghệ phát
triển như Pháp, tình trạng này vẫn không tránh khỏi.
Quyền lợi về đi học và đào tạo đồng đều nhưng cái nghèo khó vẫn hăm dọa và gây thiệt hại cho
người đàn bà là nặng nề hơn đàn ông. Trong hơn 10 năm qua, nạn thất nghiệp hoành hành phụ nữ rất
nặng nên họ bị bắt buộc phải chấp nhận làm những việc tạm bợ hoặc dưới khả năng và lương bổng
thấp.
Ở Pháp, cứ 10 ngưòi hưởng trợ cấp tối thiểu để tái hội nhập xã hội thì số phụ nữ lúc nào cũng
đông hơn. Ở Hoa kỳ, gần phân nữa những gia đình được giúp đỡ tài chánh gồm toàn phụ nữ độc thân.
Họ sống chỉ bằng 23% của mức nghèo chính thức qui định.
-Về sức khoẻ của người phụ nữ :
Sức khoẻ của phụ nữ vẫn còn là vấn đề tranh cải giữa tôn giáo và xã hội. Sự đồng thuận được
đặt định từ 20 năm qua thì ngày nay bị khơi dậy lại bởi những quan điểm trái ngược về vai trò và địa
vị của người phụ nữ trong xã hội. Vấn đề phá thai, vấn đề ngừa thai, đã từng gây sóng gió ở Hội nghị
về dân số và phát triển tại Le Caire vào tháng 9 năm 1994.
Nhìn chung phải thừa nhận vấn đề sức khoẻ của phụ nữ từ 20 năm qua được cải thiện những
bước quan trọng. Con số sanh đẻ có giảm nhiều từ 5, 9 đứa con giảm xuống còn 3, 1 đứa con. Tuy
nhiên, sự chênh lệch về mặt sức khoẻ được chăm sóc vẫn còn kéo dài so với đàn ông. Mặt khác,
người phụ nữ còn bị ngược đãi, hành hạ tổn thương đến sức khoẻ. Cứ mỗi năm có 500.000 phụ nữ tử
vong vì sanh đẻ, trong đó lại có đến 30% là thiếu nữ vị thành niên. Người ta tính mỗi năm có 100.000
phụ nữ chết vì phá thai lén lút, thiếu kiểm soát y tế. Có tới 300 triệu phụ nữ không có được phương
tiện lo liệu kế hoạch hóa gia đình. Có từ 85 đến 114 triệu phụ nữ bị thương tật ở bộ phận phụ nữ.
Và đây là sự thật đang xảy ra ở Hoa kỳ ngày nay : cứ 8 giây đồng hồ là có một phụ nữ bị ngược
đãi và cứ 6 phút là có một phụ nữ bị cuỡng hiếp.
Người phụ nữ phải đối diện hàng ngày với thảm trạng xã hội mà họ là nạn nhơn : hảm hiếp,
đánh đập, sách nhiễu tình dục. Trong số những nạn nhơn này có cả những phụ nữ chánh trị gia, chỉ
huy xí nghiệp ... Tình trạng này vẫn chưa thấy giảm.
Tại quốc gia Thụy Điển văn minh và có tiếng tôn trọng phụ nữ, chỉ trong năm 1999, có đến
20.000 đơn thưa của phụ nữ bị hành hung, tỷ lệ tăng lên 140% kể từ năm 1980. Ở Tây Ban Nha, mỗi
năm có ít nhứt 50 phụ nữ bị chồng hoặc tình nhơn sát hại chỉ vì người phụ nữ muốn thôi chồng hoặc
tình nhơn. Ở Liên Hiệp Âu Châu, theo một báo cáo phổ biến hồi tháng 6/2000, thì nạn sách nhiễu tình
dục đã gia tăng, có đến từ 40% đến 50% phụ nữ nạn nhân. Con số này lên đến 60% về phía nam Châu
Âu.
Ở Việt Nam, Xã hội chủ nghĩa ngày nay, người phụ nữ, nhất là thiếu nữ vị thành niên, bị bán
mình cho những cuộc hôn nhân bất đắc dĩ với người ngoại quốc để kiếm tiền giải quyết khẩn cấp
những khó khăn tài chánh gia đình. Rồi nạn mãi dâm đã công khai trở thành bình thường như những
dịch vụ thương mãi. Người phụ nữ mãi dâm không còn mặc cảm xấu hổ với xã hội.
- Về mặt nghề nghiệp :

Về mặt nghề nghiệp và thăng tiến, đã có giảm bớt sự chênh lệch giữa nam và nữ, nhưng ở mức
độ còn rất thấp. Ở trên thế giới, người phụ nữ vẫn chưa được xếp ngang hàng với nam giới về mặt này.
Theo báo cáo của văn phòng Quốc tế Lao động (BIT) thì có 41% nữ nhân công trong các nước
kỹ nghệ và 34% trên toàn thế giới; người phụ nữ chiếm 38% dân số lao động.
Mức lương của phụ nữ thường thấp hơn mức lương của nam giới từ 20% đến 40%. Sự chênh
lệch này có thể hiểu được do sự chọn nghề theo hướng chọn ban nghành học ở nhà trường. Nữ sinh đa
số chọn ban khoa học nhân văn hoặc xã hội. Nếu phải chọn khoa học kỹ thuật thì chọn y khoa hoặc
sinh học thay vì toán và thường tránh thi vào các trường kỹ sư. Trong cả Âu Châu, vào cuối thế kỷ
cũng như hai mươi năm về trước, số nữ sinh chọn nghành kỹ sư chỉ có 20%.
Do đó mà lương bổng của phụ nữ vẫn còn là vấn đề đau đớn, tuy rằng luật pháp vẫn bảo đảm sự
bình đẳng lương bổng. Những nghề dành ưu tiên cho phụ nữ được trả lương thấp hơn những nghề ưu
tiên dành cho nam giới. Cùng làm một công việc như nhau, người phụ nữ được trả lương kém hơn
người đàn ông. Cùng có bằng cấp như nhau, người phụ nữ được thăng tiến nghề nghiệp chậm hơn đàn
ông.
Chúng ta thử lấy một vài quốc gia Âu Châu làm thí dụ về sự chênh lệch lương bổng giữa hai
giới :
- Bĩ : lương phụ nữ kém hơn đàn ông 16, 8%
- Đức :
--- ------23, 1%
- Pháp :
------- --23, 4%
- Anh :
------- --26, 3%
- Hòa Lan ------- --29, 4%

- Về mặt tham chánh :
Ở nhiều quốc gia hay trên chánh trường quốc tế, người phụ nữ nắm chánh quyền không chỉ
thiểu số mà có khi còn bị loại hẳn ra khỏi địa hạt quyền lực.
Chỉ ở một số nước Bắc Âu, đàn bà tham chánh như là trường hợp điển hình gương mẫu. Islande
là nước đầu tiên đã bầu cử bằng phổ thông đầu phiếu một phụ nữ làm Quốc trưởng. Ở Thụy Điển,
quốc hội có đến 40% nữ dân biểu. Ở Na Uy, Thủ tướng và Chủ tịch các chánh đảng đối lập đều là phụ
nữ.
Phần còn lại ở Âu Châu và Hoa kỳ, những nơi quyền phụ nữ được tiếng là được tôn trọng
nhưng người phụ nữ tham chánh vẫn còn là thiểu số rất thấp. Bảng thống kê của quốc hội các quốc gia
Âu Châu và Hoa kỳ vào đầu năm 2000 cho ta thấy rõ vị trí chánh trị của người phụ nữ tại các nước
này :
-Thụy Điển :
42, 7%
- Đức :
30, 9%
- Anh :
18, 4%
- Đan Mạch : 37, 4%
- Bĩ :
23, 3%
- Pháp :
10, 9%
- Hòa Lan :
36 %
- Thụy Sĩ : 23 %
- Hoa kỳ : 12 %
Quốc gia thuộc Âu Châu ảnh hưởng văn hóa chính thống giáo như Hi Lạp chỉ có 6, 3% phụ nữ
ở quốc hội.
Qua cái nhìn tổng kết trên đây, chúng ta đều nhận thấy quyền phụ nữ trên ca&c mặt còn cần
phải được tranh đấu nhiều hơn nữa, không chỉ bằng những nỗ lực của các tổ chức quốc tế mà còn bằng
cả những hợp tác tích cực của cả hai giới nam nữ để thân phận người phụ nữ sẽ thật sự được cải thiện,
để người phụ nữ vĩnh viễn thoát ra khỏi những bóng đêm dày đặc.
Năm 1993, sau 20 năm dài, thành phố Vienne nhận lãnh Tổ chức Hội nghị quốc tế về nhân
quyền. Các quốc gia thành viên LHQ và các tổ chức phi chánh phủ ( ONG ) tham dự cũng nhìn nhận “
những quyền căn bản của phụ nữ và thiếu nữ là những quyền bất khả nhượng, trọn vẹn, bất khả phân

của những quyền phổ cập của con người “ õvà “ õloại bỏ trọn vẹn những hình thức phân biệt đối xử
dựa trên giới tính là mục tiêu ưu tiên mà cộng đồng thế giới phải tranh đấu đạt tới.”
Năm 1995, tại Bắc Kinh, Hội nghị quốc tế về phụ nữ đã lập lại lời tuyên bố long trọng ở Vienne
và nhấn mạnh thêm trong số 1,3 tỷ người nghèo trên thế giới, phụ nữ chiếm đến 70%.
Tháng 6/2000, Hội nghị ở Nữu Ước quy tụ 180 quốc gia và hơn 10.000 đại biểu thảo luận nhằm
thực hiện những mục tiêu do Hội nghị Bắc Kinh đề ra. Hội nghị báo cáo tình trạng chung của người
phụ nữ còn đen tối, hố ngăn cách giữa người giàu và người nghèo càng ngày càng lớn mà phu nữ
nghèo càng ngày lại càng đong hơn! 2/3 của số 875 triệu người mù chữ là phụ nữ, mà 3 / 5 phụ nữ mù
chữ thuộc các nước Đông nam Á.
Bản văn kết thúc Hội nghị Nữu Ước đề nghị những biện pháp cứng rắn chống lại nạn bạo hành
trong gia đình và chống lại những hôn nhơn mà người phụ nữ còn vị thành niên hoặc những cuộc hôn
nhơn cưỡng ép vì quyền lợi như những dịch vụ thương mãi. Ở các nước Hồi giáo tình trạng này vẫn
còn chiếm từ 30% đến hơn 50%.

III.-NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆÂT NAM.Simone de Beauvoir cho rằng : “õcon người ta không sanh ra là phụ nữ, mà con người ta trở
thành phụ nữ do toàn bộ nền văn minh của con người đặt tên cho.”
Theo sử gia Arnold Toynbee thì văn minh nhân loại đại thể được phân ra làm hai loại hình khác
nhau: nền văn minh du mục thuộc các dân sống ở về phía Bắc và nền văn minh nông nghiệp là của dân
sống về phía Nam. Dân du mục không sống định cư nên có xu hướng chiếm đoạt. Trong nền văn minh
này, người phụ nữ không thoát khỏi thân phận của kẻ bị chiếm đoạt, từ đó trở thành nguồn gốc gây ra
thảm trạng phụ nữ mà ngày nay chúng ta còn chứng kiến. Trái lại, trong nền văn minh nông nghiệp,
con người sống định cư nên nặng tinh thần xây dựng, ổn định và phát triển. Trong nếp sống nông
nghiệp, cái nhà, cái bếp là nguồn gốc của sự ổn định và êm ấm. Khi nói đến cái nhà, cái bếp thì phải
nói đến người phụ nữ và vai trò người phụ nữ trong mái nhà.
Cốt lõi của nền văn minh nông nghiệp là trọng tình cảm, tức trọng sự êm ấm bền vững, tức
trọng phụ nữ. Nhưng ngày nay do sự biến chuyển mạnh mẽ của xã hội mà chỉ còn lại nền văn minh
gốc du mục hoặc gốc nông nghiệp mà thôi.
Khi tìm hiểu vể người phụ nữ Việt Nam, người ta thường không thể quên mối liên hệ với phụ
nữ Tàu, bởi văn hóa Việt Nam cũng như các nước khác trong vùng, Nhật, Đại Hàn, đều chịu ảnh
hưởng của văn hóa Tàu. Tùy mức độ ảnh hưởng văn hóa Tàu mà địa vị của người phụ nữ ở các quốc
gia này sẽ khác hơn địa vị người phụ nữ Tàu. Ngoài ra còn những khía cạnh đặc thù của văn hóa và
lịch sử của mỗi dân tộc cũng đã góp phần quan trọng tạo nên những sự khác biệt so với Tàu về người
phụ nữ.
Trường hợp Việt Nam thể hiện rất rõ đặc tính này.
- Phụ nữ Tàu, Nhựt và Triều Tiên:
Các biến đổi kinh tế và xã hội là những yếu tố cơ bản làm biến đổi địa vị người phụ nữ Tàu.
Gia đình mẫu hệ bị gia đình phụ hệ thay thế tiếp theo. Cũng giống như ở phương Tây dưới ảnh hưởng
của DoThái giáo và Ki-Tô giáo, ở Tàu, Nho giáo thừa nhận và hệ thống hóa các quan niệm phụ quyền.
Kiểu mẫu xã hội mới này hiện rõ nét từ đời Tống (thế kỷ 10 - 13) tuy trước đó gia đình phụ hệ đã thực
sự xuất hiện ở Tàu, nhưng hãy còn là hiện tượng của thực tế xã hội cho đến đời Đường (thế kỷ 7-10)
mới có luật pháp ban hành qui định quyền ly dị dành cho người đàn ông (7 lý do) mà thiệt thòi
nghiêng về phía người đàn bà. Đạo luật này sau đó được đem áp dụng ở Triều Tiên và Việt Nam.
Riêng ở Việt Nam, đạo luật về ly dị có sửa đổi làm giảm sự thiệt thòi cho phụ nữ. Ở Tàu, Nho giáo
nhấn mạnh đến đạo Hiếu và được diễn đạt qua việc thờ cúng ông bà mà theo đó chỉ có con trai mới có
quyền nắm giữ truyền thống này, “õbởi con gái không được quyền dâng lễ vật cúng tổ tiên, không thể
làm vinh quang cho tên tuổi của dòng họ và cũng không được phép giữ mãi suốt đời cái họ của mình.”
Ở Nhật, sau thế kỷ thứ 8, người phụ nữ Nhật bị luật lệ của vương quyền ngăn cấm các tập tục cũ
như đời sống gia đình tập trung chung quanh người mẹ và người mẹ trông coi, nuôi dưỡng con cái. Bắt
đầu từ thế kỷ Xl, phụ nữ được cưới đưa về sống trong gia đình chồng. Về sau, khi các nhà quân sự
thống nhứt nhiều phần lãnh thổ, các Samurai chiếm địa vị ưu thế trong xã hội thì người phụ nữ Nhựt
bị mất quyền sở hữu tài sản trong gia đình Samurai.

Vào cuối thế kỷ 17, xã hội phụ hệ ở Nhật đã được cố định hóa thành một trật tự, trong đó các
cuộc hôn nhân được xếp đặt và chỉ có người chồng mới có quyền đề xuất ly hôn. Đến thế kỷ 19, do
ảnh hưởng của đạo luật quy định quyền thừa kế dành cho người con trai trưởng mà địa vị của người
phụ nữ lại sa sút thêm nữa, so với địa vị người phụ nữ Tàu đương thời.
Cũng như ở Tàu và Nhật, xã hội Triều Tiên vào cổ thời cũng theo mẫu hệù; ít nhứt đến cuối thế
kỷ thứ 7, chế độ mẫu hệ hãy còn ghi nhận được trong các gia đình của vua chúa. Sau đó Triều Tiên
chịu ảnh hưởng của Nho giáo từ Tàu du nhập vào, và mạnh mẽ nhất là ảnh hưởng của Tống nho đến từ
thế kỷ thứ 13. Phải chăng vì vị trí địa lý mà Triều Tiên đã chịu ảnh hưởng nặng nề và gần như trọn vẹn
của Tống nho?
Ảnh hưởng của Tống nho cho ta thấy quan niệm về địa vị người phụ nữ Triều Tiên được đưa
vào sách giáo khoa hồi thế kỷ thứ 19 như sau: “õNgười chồng phải thể hiện phẩm cách, và người vợ
phải biểu lộ sự vâng phục; có như vậy thì gia đình mới được cai quản tốt.(Sách khai tâm cho tuổi trẻ
Triều Tiên - thế kỷ 19).
- Người phụ nữ Việt Nam truyền thống:
Cũng như các nước trong vùng và cả phương Tây, trước khi chuyển sang chế độ phụ hệ, Việt
Nam đã trải qua một thời kỳ mẫu hệ. Bốn đền thờ lâu đời nhứt của Việt Nam xuất hiện từ thế kỷ thứ
nhứt sau Công nguyên, là đền thờ bốn người phụ nữ: Bà Dâu, Bà Đậu, Bà Giàn, Bà Tương. Ngày nay,
nếu kiểm tra lại chúng ta sẽ thấy số đền, chùa, am, miểu dành thờ phụ nữ (nữ thần) hãy còn chiếm con
số cao hơn. Điều này cho thấy Việt Nam theo chế độ phụ hệ nhưng không giống với phương Tây và
các nước trong vùng về mặt văn hóa xã hội.
Ảnh hưởng văn hóa Tàu do sự đô hộ của Tàu kéo dài hàng ngàn năm, các định chế và triết lý
phụ quyền của Tàu lẽ dĩ nhiên đã được đem thiết lập ở Việt Nam. Tuy nhiên, khác với kiểu mẫu Tàu,
ở Việt Nam vào thế kỷ thứ 13, thời Tống nho cực thịnh, một chế độ quan chức dành cho phụ nữ được
sáng lập. Các phụ nữ như nhà giáo Ngô chi Lan, Đoàn thị Điểm, đã lập ra trường học, và môn sinh của
các bà đã thi đậêu, trở thành quan chức cao cấp trong triều đình. Trở ngược thời gian xa hơn nữa, dưới
thời nhà Lý, các công chúa nắm giữ tài chánh triều đình.
Điều quan trọng và nổi bật vì không giống phụ nữ Tàu, người phụ nữ Việt Nam tiếp tục hoạt
động trên cả lãnh vực sản xuất lẫn trong gia đìnhù: cấy gặt, trồng hoa màu, quay tơ, dệt vải, và buôn
bán nhỏ.
Một học giả Hoa kỳ đã nhận xét: “vai trò của phụ nữ trong xã hội Việt Nam truyền thống được
xác định bởi một sự pha trộn phức tạp mà hấp dẫn giữa đạo đức Nho giáo, các đặc thù văn hóa dân tộc
mang theo dấu vết của chế độ mẫu hệ, và các đạo luật chánh thống đầy mâu thuẫn ...”
( William S. Turley, Phụ nữ trong cuộc cách mạng cộng sản ở Việt Nam, nghiên cứu Á Châu số
12, 1972, Hoa kỳ).
Thật thế, trong luật pháp và phong tục, người phụ nữ Việt Nam đều gìữ được địa vị rất cao. Ở
thế kỷ thứ 17 và 18, người con gái trong gia đình được quyền thừa kế bình đẳng với con trai. Trái lại
người chồng không có quyền thừa kế nếu vợ chết đi không để lại con trai nối dõi.
Địa vị người phụ nữ Việt Nam càng nổi bật nếu đưa cái nhìn quan sát so sánh gia đình Tàu với
gia đình Việt Namá:” Nếu như gia đình Trung hoa mang nét đặc trưng bởi quyền lực của người cha
trùm lên tất cả các thành viên gia đình thì gia đình Việt Nam lại khác, người vợ hầu như bình đẳng với
chồng và các thành viên khác cũng khẳng định tư cách của mình.” (Yu Insum, luật pháp và gia đình ở
Việt Nam thế kỷ 17 và 18, Hoa kỳ, 1987).
Địa vị của người phụ nữ Việt Nam được qui định rõ qua bộ luật cổ của Việt Nam đời nhà Lê
“õQuốc triều Hình luật” (thế kỷ 17 - 18) và sửa đổi qua bộ Hoàng Việt luật lệ dưới thời nhà Nguyễn
(thế kỷ 19 - 20) vì bộ luật này ảnh hưởng quá nặng theo luật nhà Thanh. Trên thực tế, một số điều
khoản của Hoàng Việt luật lệ không phù hợp với tập quán Việt Nam đã không được áp dụng, nên mới
có câu ỏõluật vua thua lệ làngõõ.
Đối xử với người phụ nữ, luật nhà Lê cho phép người chồng đánh vợ, nhưng việc này phải
không gây ra thương tích. Người vợ thứ do vợ cả cưới cho không có quyền vươn lên thay thế địa vị
của vợ cả, điều này khác hẳn với luật pháp Tàu. Quyền lợi và địa vị của người vợ cả được luật pháp
bảo vệ.
Đặc tính của văn hóa Việt Nam do gốc nông nghiệp nên trọng phụ nữ, dẫn đến thể chế hóa địa
vị của người phụ nữ, như người phụ nữ mang tội gian dâm thì chỉ bị lưu đày biệt xứ, trong lúc đó,

người đàn ông bị tử hình. Người chồng thiếu bổn phận đối với vợ có thể bị vợ xin ly dị. Con gái được
thừa kế gia sản, có thể được thừa kế hương hỏa nếu như gia đình không có con trai.
Tuy cho rằng bộ luật nhà Nguyễn bị ảnh hưởng sâu đậm ở luật nhà Thanh, nhưng thực tế cho
thấy ở xã hội Việt Nam từ thời Lê cho đến về sau này, địa vị người phụ nữ vẫn được bảo vệ, như
quyền thừa kế, quyền thờ cúng ông bà với tư cách người vợ, người con gái trong gia đình. Người phụ
nữ Việt Nam vẫn luôn luôn giữ được quyền bình đẳng đối với nam giới, tuy nhiều khi không được
chánh thức (Nguyễn ngọc Huy, Quốc triều hình luật, Canada, 1989, Tạ văn Tài, Tạp chí nghiên cứu Á
Châu, Hoa kỳ, 1981 và G. Grivaz, aspects sociaux et économiques du sentiment religieux en Annam,
Paris, 1942).
- Người phụ nữ giải phóng:
Khi người cộng sản đến, người phụ nữ Việt Nam được người cộng sản đưa lên hàng “õphụ nữ
giải phóng “õ và ngày 8 - 3, ngày quốc tế phụ nữ, được dùng làm ngày lễ đề cao địa vị người phụ nữ
không còn bị “kềm kẹp “trong khuôn khổ gia đình nữa.
Tưởng cũng nên nhắc lại vắn tắt lịch sử ngày Quốc tế phụ nữ: Thoạt tiên, nhà nữ cách mạng
Đức Clara Zetkin cùng với Rosa Luxembourg trong quốc tế phụ nữ xã hội đề nghị nhân một Hội nghị
tổ chức tại Copenhague năm 1910 nên thiết lập một ngày hàng năm để tranh đấu cho nữ quyền. Ngày
biểu tình đầu tiên xảy ra ở Đức, ở Áo, ở Đan Mạch và ở Thụy Sĩ vào tháng 3 năm 1911. Đến năm
1921, Lénine lấy ngày này kỷ niệm cuộc biểu tình thợ thuyền ở Saint - Petersbourg vào năm 1917. Ở
Pháp, năm 1981, chính phủ Pháp lấy ngày 8 - 3 và chánh thức ban hành là ngày phụ nữ. Và ngày nay,
ngày 8 - 3 không phải là sản phẩm cộng sản mà là ngày quốc tế phụ nữ phổ quát.
Khi người cộng sản hô hào “phụ nữ bình quyền, phụ nữ giải phóng”õ, kỳ thật họ làm điều này là
để bốc người phụ nữ ra khỏi gia đình, ném người phụ nữ vào chiến trường như những công nhân tải
đạn, tải thương binh hoặc đưa vào nông trường, lâm trường, thay thế đàn ông trong các công việc sản
xuất nặng nhọc, vì đàn ông bị chiến trường cướp hết.
Dưới chế độ cộng sản, “phụ nữ bình quyền”õ, “phụ nữ giải phóng” là phụ nữ phải tỏ ra có đủ
sức gánh vác những công việc nặng nhọc của đàn ông. Khi người phụ nữ được “õbình quyền, được
giải phóng” thì người phụ nữ đã hoàn toàn bị biến đổi nhan sắc, vóc dáng cố hữu của người phụ nữ.
Thậm chí, vì quá bị “õgiải phóng” õmà nhiều người phụ nữ ở lâm trường và nông trường bị
cướp mất đi bản chất phụ nữ. Người phụ nữ “õgiải phóng” không còn biết e thẹn, biết giữ những nụ
cười kín đáo mà duyên dáng. Nhiều khi cả nhóm cùng cười rũ rượi hoặc cùng khóc ầm lên. Nhiều phụ
nữ đầu tóc còi cọc, thân thể phụ nữ bỗng bị biến dổi như muốn trở thành đàn ông. (Mai Thu Vân, des
voix, un peuple, Paris - Dương Thu Hương, Bên kia bờ ảo vọng, Hoa kỳ)
Dân số Việt Nam gần 80 triệu, phụ nữ chiếm một tỷ lệ cao hơn nam giới, (90 - 94 nam trên 100
nữ). Trong số hơn 15 triệu phụ nữ lập gia đình, có 18, 24% ly hôn và phải sống độc thân vì khó tái lập
gia đình trở lại.
Trong tổng số trẻ từ 15 tuổi trở lên chưa lập gia đình, nữ giới chiếm 31, 30%, còn nam giới
chiếm 37, 4%, số nữ có gia đình thấp hơn nam giới (56% nữ, 59, 7% nam).
Về học vấn, phụ nữ biết chữ chiếm 84% (nam chiếm 93%). Phụ nữ có trình độ trung cấp chiếm
56%, đại học và cao đẳngá: 37%, tiến sĩ, phó tiến sĩù: 7%. Phụ nữ tham chánh: 20% . Có 35% phụ nữ
nắm giữ chức vụ trong Hội đồng nhân dân các cấp. Ở Trung ương chỉ có 15 Thứ trưởng, Bộ trưởng là
phụ nữ. Ở xí nghiệp có 17 nữ Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc.
Tại Quốc Hội khóa lX, nữ dân biểu chiếm 18%.
Về nghề nghiệp, phụ nữ chiếm 72, 8% trong nông lâm nghiệp, 2, 7% trong văn phòng, 40, 4%
trong nghành khoa học, giáo dục và y tế. Ngoài ra, ở các nghành khác, phụ nữ chiếm từ 0, 8% đến 4,
7%.
- Phụ nữ và gia đình ở Việt Nam ngày nay:
Gia đình Việt Nam không giống gia đình ở Tây phương chỉ gồm vợ chồng và con cái, thêm con
chó. Gia đình Việt Nam bao gồm chững người có liên hệ huyết thống như ông bà, cha mẹ, con cháu và
cả những người được nuôi dưỡng mà trong gia đình không có liên hệ huyết thống. Ở Việt Nam cộng
sản, gia đình còn có Hộ kèm theo bên cạnh, như Hộ gia đình, Hộ tập thể ... để chỉ một đơn vị gia cư
trong mối quan hệ với chánh quyền (công an hộ khẩu, khu vực). Hộ khẩu chỉ có nhĩa là chỗ ở gồm
một hoặc nhieều miệng ăn trong đó, ra-(p khuôn theo chế độ tổ chức quản lý xã hội của Tàu (hukou).

Hộ khẩu không phải là gia đình bởi gia đình bao gồm con người mà sự sống chung dưới cùng mái nhà
được thiết lập trên những ràng buộc bằng tình yêu thương với nhau.
Theo cuộc kiểm tra dân số do Hànội thực hiện năm 1989, số gia đình tăng lên 3, 04% sau 10
năm. Gia đình gồm 4 người năm 1979 chiếm 15%, 10 năm sau tăng lên 18,9%.
Những « õhộ tập thể » gần như biến mất nhường chỗ cho những gia đình theo liên hệ huyết
thống. Con cái tách ra ở riêng nhưng vẫn giữ quan hệ thân thiết với ông bà, cha mẹ, họ hàng và vẫn
duy trì sự giúp đỡ, tương trợ trong gia đình.
Chánh sách xây dựng một xã hội Xã hội chủ nghĩa, trong đó những hộ tập thể thay thế gia đình
truyền thống vì cá nhân bị bốc rời khỏi mối liên hệ họ hàng để đời sống cá nhân do chế độ quản lý;
chánh sách này ngày nay đã thất bại.
Trong đời sống gia đình ở Việt Nam ngày nay, người phụ nữ làm việc ở sở, ở xí nghiệp bằng
trách nhiệm người chồng. Ở nông thôn, người phụ nữ làm việc nhiều hơn đàn ông. Phần nội trợ, lúc
nào người phụ nữ cũng đảm nhiệm nhiều hơn đàn ông.
Khi phải quyết định một vấn đề quan trọng hay quản lý một công việc lớn thì thường người phụ
nữ ủy nhiệm cho đàn ông, kể cả vấn đề muốn sanh con nhiều hay ít.!
Trong việc chia xẻ trách nhiệm gia đình với chồng, cho đến ngày nay, kể cả ở Pháp, người đàn
bà vẫn lãnh 80% những công việc « khổ sở »như đi chợ, làm bếp, giặt giũ, săn sóc con cái. Thì giờ
dành riêng cho bản thân mỗi ngày, người phụ nữ trong gia đình chiếm được 2 giờ 37 phút, trong lúc ấy
người đàn ông được hưởng 3 giờ 51 phút. Riêng thì giờ dành cho con cái, người đàn bà dành số thì giờ
gấp đôi đối với ông chồng.
Gia đình Việt Nam từ ngàn xưa giữ vị trí quan trọng trong đời sống của mỗi cá nhân cũng như
trong sự phát triển xã hội. Gia đình luôn luôn là nơi cấu tạo hạnh phúc của mỗi người bởi con ngưởi
tìm thấy trong gia đình sự đùm bọc về vật chất và tinh thần, thụ hưởng sự giáo dục, những niềm vui
của cuộc sống, sự an ủi khi khó khăn, sự phụng dưỡng lúc tuổi già yếu.
Gia đình đảm nhiệm vai trò cân bằng về tâm lý và tình cảm, hạnh phúc cho mỗi cá nhân.
Xã hội không thể thay thế vai trò của gia đình, mặc dù với những tiến bộ tân kỳ của khoa học kỹ
thuật nên tham vọng tách con người ra khỏi gia đình, biến thành những cá nhân đơn lẻ để tiêu diệt gia
đình vốn là nền tảng xã hội là điều không bao giờ thực hiện được.
Trong gia đình Việt Nam, vai trò người phụ nữ là quan trọng, mặc dù người phụ nữ không làm
ra của cải, chỉ lo việc nội trợ, nuôi dạy con cái, vì « của chồng công vợ. »
Khi đặt vấn đề quyền như nữ quyền theo quan niệm « õphụ nữ giải phóng »õ thì sự quân bình
trong đời sống gia đình bắt đầu chao đảo. Người phụ nữ Việt Nam có chấp nhận trách nhiệm nặng nề
trong gia đình hơn chồng nhưng được hiểu đó là thiên chức làm vợ, làm mẹ. Về mặt thể chế, thiên
chức phụ nữ ở Việt Nam đã sớm được luật pháp bảo vệ hơn ở nhiều quốc gia khác trên thế giới.
KẾT LUẬN .Địa vị người phụ nữ Việt Nam trong luật pháp, trong đời sống kinh tế, xã hội và gia đình từ xa
xưa cho thấy họ không cần phải đòi bình quyền, đòi được giải phóng. Nữ quyền đã được gắn liền với
những quyền tự nhiên của con người. Đó là nếp sống trong truyền thống văn hóa Việt Nam.
Nhờ truyền thống tốt đẹp này mà biết bao người đàn bà Việt Nam đã giúp chồng thành đạt, nuôi
dạy con cái trở thành hiển vinh, đóng góp vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước cho đến ngày nay.
Hội nghị quốc tế về phụ nữ đã nhóm họp đến lần thứ tư. Nhiều đạo luật bảo vệ nữ quyền đã ban
hành, những bản tuyên bố kêu gọi tôn trọng nữ quyền đã đưa ra, nhưng người phụ nữ trên khắp thế
giới vẫn còn là nạn nhân thảm hại của những vụ bạc đãi, bạo hành, tử vong oan ức, ...
Người phụ nữ Việt Nam hiền lành lắm, không bao giờ dám khơi động một cuộc xung đột, dù
nhỏ đi nữa. Trái lại, người phụ nữ Việt Nam chỉ ra sức giải quyết những xung đột. Bởi đó, người phụ
nữ Việt Nam không cần đòi bình quyền và giải phóng mà chỉ vì mong muốn mọi người hãy chịu lắng
nghe tiếng nói của những tấm lòng kiên trì và can đảm, của những tấm lòng vị tha và hy sinh của
người phụ nữ để những hắc ám của thù hận và ngoan cố sớm bị thổi tan đi và để cho những nỗi thống
khổ và tuyệt vọng triền miên được xoa dịu, trong đó có thân phận người phụ nữ.
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HẠNH PHÚC và KHỔ ĐAU
phương pháp hoá giải xúc động và tình cảm
Nguyễn Văn Thành
Lausanne, Thụy Sĩ

Ước mơ hạnh phúc có mặt trong tâm hồn cuả tất cả chúng ta, dù mỗi người có một lối nhìn
riêng biệt và độc đáo về bản sắc của hạnh phúc và con đường thực hiện. Trong lòng cuộc đời này, khổ
đau cũng có mặt khắp muôn nơi, trong mọi hang cùng ngõ hẻm cuả nhân loại.
Theo giáo lý của đạo Bụt, “phiền não tạo bồ đề”. Cây giải thoát chỉ nảy mầm đâm mộng trong
lòng đất khổ đau. Hoa sen nở ra, cống hiến hương sắc cho đời, sau khi đã vươn mình lên, vượt khỏi
lớp bùn lầy nước đọng. Tin Mừng của Đức Ki-tô cũng kêu mời chúng ta ngày ngày thực hiện cuộc
“VƯỢT QUA” ấy. Phục sinh phải chăng là hoa trái ngọt ngào, chỉ xuất hiện ở cuối chặng đường khốn
khổ và gian truân ? Con đường nầy là một tất yếu (từ Hi Lạp là ananké) thuộc thân phận và điều kiện
làm người.
Trong khoảng mười năm gần đây, với những khám phá mới mẻ về vai trò và tầm quan trọng
của xúc cảm trong đời sống con người, tâm lý học đương đại cũng đang nhấn mạnh và làm nổi bật mối
liên hệ mật thiết giưã hạnh phúc và khổ đau. Nói cách khác, khổ đau không thể không có mặt trong
lòng cuộc đời. Trong những cuốn sách đã được phát hành, tôi thường dùng lối nói ví von, rằng “ khổ
đau là ‘rác’, là ‘phế liệu’, do con người làm ra”. Chỗ nào có con người chung sống, hợp tác, đồng hành
và chia sẻ, trong bất cứ điạ hạt nào, chỗ ấy thế nào cũng có “rác” dần dần xuất hiện dưới nhiều hình
thức khác nhau. Rác ấy sẽ biến thành khổ đau, nếu nó tạo nên tình trạng xung đột, kỳ thị, hận thù,
chiến tranh giưã người với người. Trái lại, chừng nào con người có khả năng “chuyển luân” rác thành
vật tư hay là phương tiện phục vụ con người, lúc ấy HẠNH PHÚC thuộc tầm tay thực hiện của con
người. Thuộc chủ quyền của chúng ta.
Nhằm quảng khai những tư tưởng nói trên, bài nói chuyện này sẽ lần lượt trình bày hai phần
sau đây:
Trong phần đầu, tôi sẽ liệt kê một vài dấu hiệu cụ thể và khách quan nhằm phát hiện tình
trạng khổ đau, đang có mặt trong chúng ta và giữa chúng ta. Trong phần hai, tôi sẽ khẳng quyết thêm
rằng: hạnh phúc toàn mãn và trọn vẹn không bao giờ hiện hữu trên đời này. Trái lại, đó là một tiến
trình liên lỉ do tôi chọn lưạ và quyết định. “Có công mài sắt ắt ngày nên kim”. Nói khác đi, hạnh
phúc là mùa màng, do chính tôi gieo vãi và gặt hái, bằng cách chấp nhận những nhu cầu của chính
mình và tôn trọng nhu cầu làm người của mỗi anh chị em đang sống chung quanh chúng ta.
Trong lời kết luận, tôi sẽ nhấn mạnh rằng: hạnh phúc vừa là quyền lợi của mọi ngưòi sinh ra
trong Trời Đất nầy. Đồng thời, đó cũng là trách nhiệm làm người của chúng ta tất cả, đối với từng anh
chị em, trong lòng xã hội, quê hương và nhân loại. Hẳn thực, bao lâu còn có một người đang bị áp bức
bóc lột, tôi có trách nhiệm giải thoát người anh em ấy, bằng bàn tay và tất cả tấm lòng cuả tôi. Bao
lâu còn có người đi ăn xin, nằm lê lết qua đêm trên hè phố, trách nhiệm làm người cuả tôi là làm một
điều gì cụ thể thuộc tầm tay của mình, để chia sẻ niềm “ ưu tư và ước vọng “ cuả người ấy.
Trên con đường tìm kiếm và thực hiện hạnh phúc, với tư cách làm người, chúng ta không thể
tiến bước lẻ loi, một mình. Chúng ta đồng hành và chia sẻ. Tôi chỉ có thể gặt hái muà màng hạnh phúc
chừng nào tôi biết gieo vãi hạt giống hạnh phúc trong vườn lòng cuả mỗi người anh chị em, hai bên
cạnh tôi.

I. Làm sao phát hiện những dấu hiệu khổ đau nơi chính mình và nơi kẻ khác ?
Sơ đồ sau đây trình bày bốn thành tố với bốn phần vụ khác nhau cuả nội tâm:

Thành tố: (1)
(2)
(3)
(4)
Cưả vào
Thuyên giải
Xúc động
Cưả ra
______________________________________________________________________
Phần vụ: Tiếp thu Tổng hợp tin tức
Trình bày nhu
Tạo quan hệ
và ghi nhận thực tại
khám phá ý nghĩa cầu và yêu cầu tiếp xúc và bằng
các giác quan
bằng trí tuệ
tình cảm
trao đổi qua ngôn
ngữ và tác phong
______________________________________________________________________

Hình 1: sơ đồ nội tâm - xúc động và tình cảm

Khi khổ đau xâm chiếm và tràn ngập tâm hồn, bốn loại triệu chứng khách quan sẽ từ từ xuất
hiện, trong bốn lãnh vực cuả nội tâm.
Loại một nằm ở cưả vào.
Thay vì ghi nhận thực tại một cách khách quan cụ thể, nghiã là có sao nói vậy, cố gắng phản
ảnh thực tại bên ngoài, một cách trung thực toàn diện, chúng ta thường có khuynh hướng xuyên tạc
bóp méo sự kiện, bằng ba cách sau đây:
(a) vơ đuã cả nắm, nghiã là biến hoá một sự kiện cụ thể thành một qui luật tổng quát và thường hằng;
(b) gạn lọc, nghiã là chỉ ghi nhận những sự kiện thuận lợi và thích hợp cho hệ thống tin tưởng cuả
chúng ta. Khi đã ghét ai, chúng ta chỉ thấy nơi người ấy những khiá cạnh tiêu cực và bỏ quên những
đặc điểm tích cực năng động;
(c) chủ quan hoá hay là xuyên tạc, nghiã là chỉ lưu tâm nhấn mạnh đến ý kiến riêng tư cuả bản thân
mình mà không tôn trọng lối nhìn cuả những người khác, nhất là những ai không cùng chia sẻ quan
điểm và lập trường cuả chúng ta.
Loại hai nằm trong điạ hạt thuyên giải.
Thay vì trình bày ý kiến và ý nghiã cuả mình cũng như tôn trọng, lắng nghe quan điểm cuả kẻ
khác, chúng ta thường có xu thế phân biệt hai phe đối lập với nhau:
tao tốt - mày xấu
tao có lý – mày vô lý
tao đúng – mày sai
tao có ý ngay lành – mày có ý đồ gian ác, lưu manh
Lối suy nghĩ nhị nguyên ấy, với bao nhiêu lời tố cáo, phê phán, đổ lỗi, chụp mũ, gắn nhãn hiệu
... là triệu chứng khách quan bên ngoài cuả một tâm hồn đang bị khổ đau buả vây và làm tê liệt một
cách trầm trọng những sinh hoạt và quan hệ hằng ngày.
Loại ba nằm trong điạ hạt xúc động và tình cảm.
Một cách đặc biệt và rõ ràng, trong điạ hạt xúc động và tình cảm, khi nào ai đau khổ thì người
ấy sẽ bị bế tắc, phong toả hay là tràn ngập, đắm đuối. Họ mất khả năng làm chủ bản thân và cuộc đời.
Họ cảm thấy mình là nạn nhân cuả bao nhiêu người khác, trong đời sống gia đình và xã hội. Theo
ngôn ngữ cuả Daniel Goleman, tình trạng nầy cuả nội tâm được so sánh như một cuộc đảo chánh,
trong đó chính phủ bị lật đổ, nghiã là lý trí không hoạt động một cách sáng suốt. Bao nhiêu quyết định
và chọn lưạ đều mang sắc thái cuả dục vọng mù quáng, bốc đồng và hỗn độn.
Sống trong những tình huống như thế, con người –phàm là ai, cho dù ở điạ vị hoặc chức vụ
nào, có trình độ học thức cao hay thấp…- sẽ dần dần đánh mất ý thức về bản sắc hoặc căn cước đích
thực cuả mình. Họ không còn nhận biết mình là ai, có những nhu cầu cơ bản như thế nào. Cũng
vậy, họ không nhận biết người anh chị em mình là ai, có những nhu cầu cơ bản như thế nào…
Rốt cuộc, chúng ta là ai trong lòng quê hương, đất nước ? Chỉ là nồi da nấu thịt ! Hay là gà một nhà
bôi mặt đá nhau, từ đời này sang đời khác.
Loại thứ bốn nằm trong lãnh vực quan hệ tiếp xúc và trao đổi.
Trong một đất nước hoặc xã hội hạnh phúc, không có kẻ thắng người thua. Không có chủ
nhân và nô lệ. Không có phân biệt bạn và thù, trắng đen rõ rệt. Theo truyền thống văn hoá cuả Lạc
Long Quân và Âu Cơ, chúng ta tất cả là anh chị em đồng bào, mang dòng máu Rồng Tiên trong huyết
quản. Trái lại, khi quả tim chúng ta là sào huyệt cuả khổ đau, đam mê và dục vọng, chính chúng ta làm
nên những con sông Nhât Lệ, Bến Hải, những hàng rào kẽm gai giưã người với người.
Nhiều khi chính chúng ta đã đào hầm chôn sống những người anh chị em cuả chúng ta, cơ hồ
Trần Thủ Độ –vị công thần khai nguyên nhà Trần- đã làm cách đây hơn bảy thế kỷ, đối với tôn thất
nhà Lý. Cũng vậy, để thiết lập triều đại nhà Hồ, Hồ Quý Ly đã truất phế đưá con rể cuả mình là vua
Trần Huệ Tông, nhốt ngài vào một ngôi chuà heo hút, xa cách thủ đô Thăng Long. Thế vẫn còn chưa

đủ. Ông còn sai bộ hạ đem dây đến thắt cổ vị vua cuối cùng cuả nhà Trần. Sở dĩ như vậy, là vì ông chủ
trương “nhổ cỏ phải nhổ tận gốc”.
Lịch sử Việt Nam cho chúng ta thấy rõ: từ cổ chí kim, phần lớn những triều đại hay chính thể
luôn luôn khởi đầu bằng những cuộc thanh trừng đổ máu. Và cuối mỗi triều đại, thường có những
người sẵn sàng bán đứng quê hương, sụp lạy trước ngoại bang, để xin xỏ, cầu viện hay là “rước voi
chà mả tổ”.
II. Làm sao xây dựng hạnh phúc cho bản thân và cuộc đời ?
Để hiểu rõ thế nào là hạnh phúc, chúng ta hãy lắng nghe câu chuyện dưới đây cuả C. Steiner:
Ngày xưả ngày xưa, vào thời nguyên thuỷ, con người khắp nơi trên mặt đất đã sống với nhau
những chuỗi ngày rất hạnh phúc và hoà bình. Chúng ta hãy đến thăm viếng họ và tìm cách học hỏi nơi
họ đâu là bí quyết cuả một đời sống hạnh phúc. Thuả ấy, mỗi người vưà sinh ra đã có hai chiếc bị
nằm sẵn ở trước ngực và sau lưng cuả mình. Với chiếc bị nằm sau lưng, tôi nhận lãnh tất cả mọi quà
tặng do cha mẹ, họ hàng bà con xa gần mang đến. Nào là lương thực, trò chơi, kiến thức, áo quần, vật
tư xây nhà cưả và dụng cụ sản xuất, lao động. Mỗi lần có người cần một vật dụng, tức khắc có một
người khác sẵn sàng xuất hiện và biếu tặng món quà cần thiết cho người ấy.
Cũng vào thời kỳ vàng son này, khi tôi nhận thấy có người đang cần một món đồ, bất kỳ thuộc
điạ hạt nào, tôi chỉ cần đưa tay vào chiếc bị ở đằng trước ngực, tức thì tôi kiếm ra được món đồ mà
người kia đang cần cho bản thân và cuộc sống cuả mình. Ngày ngày lớn lên, tôi thấy mọi người đều
làm như vậy. Và tôi đã học sống quảng đại, giống như mọi người. Cuộc sống thuả ấy thật là phong
phú, sung mãn cho mọi người và cho từng người, không trừ sót một ai.
Thế rồi, một hôm, bỗng xuất hiện một bà phù thuỷ. Không ai biết bà đến từ hành tinh nào.
Ngày ngày, bà cứ đi rỉ tai từng người, già trẻ lớn bé: “Con hãy khôn ngoan, lưạ người mà cho. Hãy
giữ lại cho mình một đôi điều cần thiết. Thời buổi khó khăn sẽ uà đến. Lúc bấy giờ con sẽ thiếu thốn
mọi sự ”
Cũng từ đấy, con người bắt đầu lo sợ. Nhiều lần, khi thấy bạn bè bà con thiếu một vật dụng,
theo thói quen, họ đưa tay vào chiếc bị ở đằng trước. Nhưng nhớ lại lời khuyên cuả bà phù thuỷ,
người ấy lập tức rút tay ra, không còn muốn cho đi một cách dễ dàng, đơn sơ như trước đây.
Vì thái độ dè sẻn và tự vệ cuả mỗi người, cuộc sống làm người đã thay đổi bộ mặt: từ bấy
giơ,ø ai ai cũng trở nên nghi kị, lo sợ. Và cuộc sống càng ngày càng trở nên thiếu thốn, bất hạnh.
Nhận thấy tình hình càng ngày càng thoái hoa, một cách tai hại và trở thành bế tắc, các bô lão
đã có sáng kiến họp nhau lại, khảo sát một cách tỉ mỉ nguyên nhân cuả vấn đề. Họ khám phá rằng đầu
mối là sự có mặt cuả bà phù thuỷ, và họ đã cầm gậy gộc xua đuổi bà ra khỏi xóm làng.
Oái oăm làm sao, bà phù thuỷ bằng xương bằng thịt đã đi xa rồi. Nhưng lời rỉ tai cuả bà vẫn
còn xẩn vẩn đâu đo,ù trong tư duy và quả tim của mỗi người. Bà phù thuỷ vẫn còn nằm vùng, trong
mỗi chúng ta và ở giưã chúng ta.
Nếu mỗi ngày, mỗi người không quyết định thay đổi niềm lo sợ cuả mình thành thương yêu,
tha thứ và tin tưởng nhau, chúng ta sẽ suốt đời làm nạn nhân tự nguyện cuả bà phù thuỷ đang tìm mọi
cách để làm ô nhiễm mối quan hệ giưã người với người. Tên tuổi của bà phù thuỷ ấy là thiên kiến, hận
thù, chia rẽ, bạo động và chiến tranh. Nói tắt một lời, đó là tư duy nhị nguyên phát sinh ra mọi khổ đau
cho con người trong lòng cuộc đời và trên từng mảnh đất cuả quê hương.
Sào huyệt hay là chiến khu cuả bà phù thuỷ là đời sống xúc động và tình cảm.
Để hoá giải bao nhiêu vấn đề chung quanh đời sống xúc động và tình cảm, nghiã là:
* ngày ngày biến Không thành Có,
* chuyển luân Rác nuôi sống những cánh đồng,
* giưã Sa mạc làm tuôn chảy dòng sông,
* trong Chết chóc vun trồng hạt mầm Sống,
* gieo Thứ tha và xây dắp Đường Hy Vọng…
chúng ta có thể sử dụng kỹ thuật tâm ly,ù với bốn bước như sau:
(1) Xác định môi trường chung quanh, hay là nhận diện hoàn cảnh hiện hữu. Để làm công việc
này, chúng ta cần sử dụng những lối phát biểu càng khách quan chừng nào, càng hay bấy

nhiêu: “Tôi thấy ….”, “Tôi nghe …”. Ví dụ: “Tôi nghe bạn phàn nàn và phê phán thái độ cuả
tôi …”
(2) Đặt tên, hay gọi tên xúc động vưà đang chớm nở và xuất hiện trong nội tâm. Bốn xúc động
đầu đàn là Lo, Sợ, Buồn và Giận. Lối phát biểu cần sử dụng trong giai đoạn này là: “Tôi cảm
…”.
(3) Khám phá, phát hiện nhu cầu cơ bản cuả mình đang có mặt hay là ẩn nấp, nguỵ trang ở bên
dưới mỗi xúc động.
Sở dĩ tôi buồn, là vì tôi đang cần được nâng đỡ, uỷ lạo.
Tôi sơ,ï là vì tôi cần được an toàn.
Tôi lo, là vì tôi cần có phương tiện cụ thể, hữu hiệu để đối phó với những biến cố bất trắc, bất
ngờ.
Tôi giận, là vì tôi cần được tôn trọng. Những giá trị và xác tín cuả tôi cần được người khác
nhìn nhận.
(4) Nêu rõ lời yêu cầu tích cực, cụ thể, nói lên nguyện vọng chính đáng cuả mình. Thay vì đòi
hỏi, cưỡng bức, áp đặt từ bên ngoài, hay là lạm dụng vị trí quyền lực cuả mình, chúng ta chỉ
thỉnh cầu, nghiã là XIN với một thái độ hài hoà, đồng hành, chia sẻ. Mỗi lần xin, chúng ta biết
rằng: kẻ khác có quyền từ chối, tuỳ vào thực tế và thực tại hiện hữu cuả họ.
Khi có nhiệm vụ nâng đỡ ai, giúp họ hoá giải xúc động và tình cảm cuả mình, chúng ta cùng với
họ kinh qua bốn giai đoạn vưà trình bày. Từ từ đi tới từng bước một, trong tinh thần cởi mở và trung
thực. Thêm vào đó, mỗi lần nói về MÌNH, chúng ta hãy tự xưng là TÔI. Không dùng sứ điệp ngôi thứ
nhất , chúng ta sẽ có xu thế phê phán, tố cáo, đổ lỗi cho người khác đang đối diện chúng ta.
Với điều kiện diễn tả nầy, cơ hồ một dòng sông lưu nhuận, luân chuyển từ cội nguồn đi ra biển
cả… đời sống tình cảm và xúc động sẽ được thoáng thoát, chuyển biến một cách hài hoà tự nhiên,
không còn bị ứ đọng, ối đọng và ô nhiễm.
Trong một cộng đồng, khi mỗi thành viên biết diễn tả rõ ràng nhu cầu cuả bản thân mình, và đồng
thời tôn trọng nhu cầu làm người cuả mọi thành viên khác, cộng đồng ấy đang dấn bước trên con
đường yêu thương và hạnh phúc, hiểu biết và tha thứ. Thiếu lòng thứ tha, bất cứ cộng đồng nào –tôn
giáo, đất nước, xã hội, gia đình…- sẽ không đứng vững, sẽ không có ngày mai. Thứ tha phải bắt đầu
bằng lối nhìn cuả mỗi người về giá trị tự tại cuả người anh chị em hai bên cạnh. Dù họ có những hành
vi sai trái đến độ nào chăng nưã, dù khuyết điểm đang tràn lan trong tác phong cuả họ, họ vẫn đáng
yêu và cần tôi yêu thương, để họ biết vươn lên làm người. Tôi là Đức Bụt đại trí và đại bi, mang đến
cho người ấy con đường giải thoát làm bằng Hiểu Biết và Tình Thương. Tôi cũng là Đức Ki-tô đang
đồng hành với người ấy, để họ có thể SỐNG LẠI, trở thành bất tử và bất diệt.
Hạnh phúc không phải là quả sung từ trên trời cao đột nhiên rơi vào miệng cuả tôi. Hạnh phúc
chẳng bao giờ là tận điểm, có sẵn đó rồi, hoàn toàn, viên mãn. Bao lâu còn mang thân phận và điều
kiện làm người, chúng ta còn phải tạo dựng hạnh phúc cho mình và cho người khác. Hạnh phúc là một
tiến trình liên tục, do tôi làm nên, với hai bàn tay, nước mắt và xương máu cụ thể, trong mỗi phút giây
cuả cuộc đời. Hẳn thực, khi tôi làm cho kẻ khác hạnh phúc, chính tôi cũng gặt hái muà màng hạnh
phúc, cho bản thân và cho cuộc đời.
Khi phân tích những quan hệ tiếp xúc và trao đổi giưã hai người, nhà tâm lý E. BERNE đã khám
phá ra sự hiện hữu cuả ba bộ mặt trong mỗi con người chúng ta:
Bộ mặt thứ nhất là NGƯỜI CHA MẸ, có phần vụ hướng dẫn và soi sáng, nâng đỡ và uỷ lạo những ai
cùng chung sống trong môi trường;
Bộ mặt thứ hai là NGƯỜI TRẺ EM, có phần vụ học hỏi thườngxuyên và sống hạnh phúc với những
người đang cùng có mặt trong xã hội;
Bộ mặt thứ ba là NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH, có phần vụ đồng hành và chia sẻ với mọi người anh
chị em đồng bào, đồng hương, đồng loại.
Bên cạnh ba bộ mặt tích cực và xây dựng ấy, ba bộ mặt khác cũng đang đe dọa,ï khống chế
con người và quả tim cuả chúng ta:
NGƯỜI CHA MẸ thì áp chế, bao che quá đáng;
NGƯỜI TRẺ EM thì phản loạn hay lệ thuộc, bị động;
NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH thì quá duy lý, khô khan lạnh lùng như cái máy vô hồn.

I.

NGƯỜI CHA MẸ
(CM)

+ hướng dẫn
+ nâng đỡ
-

II.

NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH
(TT)

áp chế quá đáng

+ đồng hành và chia sẻ
-- duy lý cực đoan

III. NGƯỜI TRẺ EM
(TE)

+ học hỏi
hồn nhiênhạnh hạnh phúc
- phản động
bị động
lệ thuộc

Hình 2: Ba khuôn mặt của một con người sống trong xã hội

Sơ đồ của E. BERNE trên đây cho chúng ta hiểu rõ, và ngày ngày đánh thức chúng ta: hai con
người Aùnh Sáng và Bóng Tối đang tranh giành ảnh hưởng trong chính quả tim mỗi người. Trong
tinh thần và chiều hướng ấy, hạnh phúc là CHO. Khi cho bất kỳ một cái gì, chúng ta nhận lại hạnh
phúc trong lòng mình. CHO là một quyết định, một chọn lưa,ï cần được thực thi từng ngày, từng
giờ.
Làm người, chúng ta, tự bản chất, là một sinh vật rất giàu có. Chúng ta có rất nhiều điều để
trao tặng cho người khác, bắt đầu từ một nụ cười, một liếc nhìn đầy yêu thương, một bàn tay tiếp xúc,
hỏi han, xoa dịu, một lời nói nâng đỡ an ủi, khích lệ.
“ Aùnh mắt em là cả một Bầu Trời,
Bàn tay em huyền nhiệm thấu từng mây,
Bước chân em gieo hạnh phúc mỗi ngày,
Quả tim em: Nguồn suối không cạn vơi!”
Em trọng đại, vì em là tất cả:

Là Mẹ, là mảnh đất của Quê Hương,
Một Khu vườn ương lại giống Tình Thương,
Xây non sông làm tươi đẹp khóm phường.
Em là Nước tưới Ngày Mai, Tuổi Trẻ,
Đem Rừng Xanh phủ hết Đất Tang Thương,
Mang Mặt Trời chiếu rạng vùng tăm tối,
Hạt Tình Người gieo vãi khắp mười phương”
Để kết thúc, tôi xin chia sẻ một câu chuyện . Hôm ấy, trong lúc soạn bài nói chuyện này, tôi đã
trải qua một giấc mơ êm dịu. Trước mặt tôi, từ trên cao rơi xuống bốn con búp bê hoàn toàn giống
nhau, trong mọi chi tiết. Mỗi con đều có mũ đỏ, áo trắng, quần xanh, đôi dép màu vàng mặt trời. Bỗng
có một tiếng nói từ trên vọng xuống: “Này con, hãy phân biệt cho bằng được cái gì làm nên nét khác
biệt cơ bản, giưã bốn con búp bê ở trước mặt con.”
Tôi có sáng kiến đi ra vườn, kiếm một cọng cỏ vưà dài, vưà dai, vưà dẻo. Rồi tôi đút cọng cỏ
vào lỗ tai cuả con búp bê thứ nhất. Tôi nhích, nhích, và nhích … Cọng cỏ thoát ra khỏi lỗ tai phiá bên
kia. Tôi cũng làm như thế với con búp bê thứ hai. Lần này cọng cỏ thoát ra khỏi lỗ miệng của nó. Với
con thứ ba, cọng cỏ đi xuống quả tim , bị bế tắc và dừng lại ở đó. Với con sau cùng, tôi nhích lui nhích
tới cọng cỏ, một cách rất tế vi và ý nhị. Thế rồi, quả tim nó bắt đầu thổn thức,phập phồng. Tôi tiếp tục
nhích thêm. Đôi mắt nó loé sáng, như hai đốm lưả. Tôi vẫn tiếp tục nhích cọng cỏ. Hai tay búp bê bắt
đầu cử động. Đôi chân di chuyển về phiá trước. Con búp bê đứng dậy, bước tới. Nó Làm Người.
Nếu tôi được phép đem cọng cỏ nhích vào tai các bạn, các bạn sẽ đáp ứng thế nào … giống
như con búp bê nào đây ?

Chú Thích
1) BERNE E. Analyse transactionnelle et Psychothérapie, PBPayot Paris 1971.
2) STEINERC., Le conte chaud et doux des chaudoudoux,
Illustré par PEF—InterEditions, Paris 1984.
3) GOLEMAN D., Emotional Intelligence, 2 vol.,
Bantam Books, New York 1996.

CHO EM...
Trần Duy Nhiên
PHẦN I
Em,
Tôi không biết tên em, tôi không biết em là ai nhưng tôi biết em là một người thao thức.
Vì em thao thức nên những dòng sau đây mới đến được tay em.
Vì em thao thức nên một ai đó đã giới thiệu cho em.
Vì em thao thức nên em mới chịu khó đọc hết những lời khô khan sau đây.
Tôi đã viết những trang này, đầu tiên, cho các con tôi và cho học trò tôi.
Một số bạn hữu muốn tôi gởi chúng đến những người trẻ khác, những người thao thức, những người
kiếm tìm, những người mong biến cuộc đời mình thành một giá trị.
Vì thế, trong những ngày mà mọi người thiện chí đang suy nghĩ và trao đổi với nhau về vấn đề giáo
dục liên quan đến em, thì tôi muốn nói chuyện trực tiếp với em, muốn cùng em suy tư về cuộc sống;
bởi lẽ em là một người trẻ thao thức đang ở lứa tuổi 18-25 - nghĩa là cùng lứa tuổi với các con và sinh
viên tôi - và chính em là tác nhân quyết định cho thành quả giáo dục bản thân mình.
Đời người cũng giống như một sứ điệp.
Giá trị của một sứ điệp không phải là ở điểm nó dài hay ngắn, nhưng ở điểm nó có ý nghĩa hay không.
Tôi gởi đến em những dòng này như một món quà lên đường, chứ không phải như những lời khuyên
và lại càng không phải là những lời "dạy dỗ" (không ai có thể dạy kẻ khác sống cuộc đời của họ!), với
ao ước được em hiểu rằng, chung quanh em, ngoài những người thân, vẫn còn rất nhiều người mong
em sống một cuộc đời có giá trị, nghĩa là có hạnh phúc.
Và tôi nghĩ, em chỉ thật sự hạnh phúc ngày nào em nói được:
"EM LÀ MỘT CON NGƯỜI CÓ MỘT TRÁI TIM"

Em là
MỘT CON NGƯỜI CÓ MỘT TRÁI TIM

A - Được hướng dẫn bằng một
B - Được hun đúc bằng một
C - Được nối dài bằng một

LÝ TRÍ SÁNG SUỐT
TÌNH THƯƠNG SÂU ĐẬM
ĐÔI TAY HAM LÀM

A - MỘT TRÁI TIM....
ĐƯỢC HƯỚNG DẪN BẰNG MỘT LÝ TRÍ SÁNG SUỐT

Chỉ có như thế đời sống của em mới có giá trị và có chất người.

LÝ TRÍ SÁNG SUỐT...

1. Có nghĩa là em phải
2. dựa trên một
3. trên cơ sở
4. đồng thời
5. và biết được giá trị của

SUY NGHĨ
LẬP TRƯỜNG
TỰ BIẾT MÌNH
CHẤP NHẬN MÌNH
IM LẶNG

1- SUY NGHĨ

Em hãy nhớ rằng không bao giờ có sẵn một giải pháp cho vấn đề em gặp. Có thể vấn đề rất là cũ,
nhưng em là một con người độc nhất không giống bất cứ một ai... Thế nên, chỉ có em mới giải quyết
được cho chính mình. Và điều đó đòi hỏi em phải suy nghĩ, nếu em không muốn trở thành một con
cừu trong trăm ngàn con cừu, một cái máy đúc sẵn giống như trăm ngàn cái máy khác.
Em Là Một Con Người!
2.

LẬP TRƯỜNG

Lập trường không phải là những khẩu hiệu người ta nhét vào óc em. Lập trường là những qui tắc giúp
em thể hiện được con người thật của em. Phản bội lập trườøng là phản bội chính mình, là giết chết con
người thật sự độc đáo của mình. Em suy nghĩ xem con người thật sâu thẳm trong em là gì? Lập trường
của em là gì? Ý nghĩa cuộc đời em không phải là người khác muốn em trở thành cái gì, nhưng chính
em, muốn sống trọn vẹn, em phải triển nở thế nào.
3.

TỰ BIẾT MÌNH

Em hãy xem lại những khả năng và những hạn chế của mình, những ưu điểm và những khuyết điểm
của mình.
(Hãy im lặng nhìn lại chính mình xem)
4.

CHẤP NHẬN CHÍNH MÌNH

Khi thấy được những ưu và khuyết điểm của mình, em không nên quá tự hào về ưu điểm. Xét cho
cùng có thể là em không có công gì cả về các ưu điểm đó, hoặc nếu em có phát triển chúng thì bất cứ
ai có điều kiện bẩm sinh và hoàn cảnh thuận tiện như em cũng sẽ có như em. Ngược lại, khuyêùt điểm
của em cũng không có quyền gây cho em một mặc cảm nào: con người là nạn nhận của khuyết điểm
mình, và phần lỗi của mình chưa chắc là phần quyết định. Cố nhiên em sẽ kiên trì sửa sai nhưng, dù
sao đi nữa, em hãy chấp nhận bản thân và thông cảm cho chính mình
5.

IM LẶNG

Mỗi tuần hãy đành ra ít nhất là một giờ để xét lại những biến cố xảy ra và phản ứng của mình. Trong
dòng đời thác lũ, nếu em không ngồi lại suy nghĩ về bản thân thì chẳng bao lâu em sẽ đánh mất chính
mình. Mất mát lớn nhất của một con người là đánh mất chính mình. Hãy tìm cho em nhữõng thời gian
thinh lặng.
B - MỘT TRÁI TIM...
ĐƯỢC HUN ĐÚC BẰNG MỘT TÌNH THƯƠNG SÂU ĐẬM

Vì được tình người là em được tất cả
Và mất tình người thì em sẽ thấy mình là người nghèo nhất
Và để nuôi nấng tình người em hãy biết:
1. THÔNG CẢM
2. TỪ ÁI
3. QUÊN MÌNH
4. LẮNG NGHE
5. GIỮ NỤ CƯỜI.

1-

THÔNG CẢM

Mẫu số chung của con người là sự khổ đau. Và để giải quyết khổ đau đó mỗi người sử dụng những gì
ở trong tầm tay mình. Đôi khi cách giải quyết đó gây ra nhữõng hành động ti tiện hoặc độc ác.
Đứng về phương diện luật pháp hay đạo đức, có thể người ấy sai. Nhưng nếu em nhìn người ấy như
một con người đau khổ - vật chất hay tinh thần - thì em sẽ thông cảm được; bởi vì xét cho cùng, con
người đáng thương hơn là đáng trách. Không ai bắt em làm quan toà, hãy làm một người anh chị em.
2.

TỪ ÁI

Có thông cảm em mới không bao giờ buộc tội ai, nhất là nếu người đó xúc phạm đến mình. Hãy đặt
mình vào trườøng hợp của người khác, em sẽ học được sự thứ tha, và lòng từ ái của em sẽ không bị
những ti tiện làm vẩn đục
3.

QUÊN MÌNH

Điều kiện cơ bản là quên mình. Nếu em tập cho quen, em sẽ thấy được bằng kinh nghiệm rằng càng
quên mình bao nhiêu, thì con người mình được tràn đầy bấy nhiêu: Em sẽ nhận được tình người tràn
đầy. Điều mà mọi sự níu kéo, mọi mánh khoé không bao giờ có thể đem lại đượïc.
4.

LẮNG NGHE

Em hãy nghe bằng tai, bằng khối óc và bằng con tim. Em sẽ nghe đuợïc những gì mà không bản nhạc
nào điễn tả nổi. Em sẽ nghe được lòng người, và em sẽ học hỏi được, thông cảm được, yêu thương
được cuộc sống này.

5.

NỤ CƯỜI

Em hãy đến với mọi người bằng nụ cuời. Nụ cười trên môi và nụ cười trong lòng. Và khi đối diện với
một người không còn một niềm vui nào nữa thì chính lúc đó nụ cười của em lại càng cần thiết. Em hãy
gieo nụ cười và em sẽ gặt hạnh phúc:
J'ai crié: La vie est méchante !
Et l'écho m'a répondu: chante !
Tạm dịch :
Tôi hét lớn: cuộc đời sao độc ác!
và âm vang đáp lại: hát lên đi !
C - MỘT TRÁI TIM...ĐƯỢC NỐI DÀI BẰNG MỘT ĐÔI TAY HAM LÀM.

Chỉ qua hoạt động thì cuộc sống mới đáng sống, miễn là hoạt động ấy tự do, nghĩa là tự ý mình nhập
cuộc. Hãy làm những việc mình yêu thích. Và nếu không thể nào làm những việc mình yêu thích, thì
hãy yêu thích việc mình làm. Và muốn hành động có hiệu quả, em hãy nhớ rằng:
1. KHÔNG CÓ VIỆC NHỎ

và phải có lòng:
2. NHIỆT TÂM
3. QUẢ QUYẾT
4. KHÔNG SỢ KHÓ

Trong tinh thần
5.CHẤP NHẬN CUỘC SỐNG.

1- KHÔNG CÓ VIỆC NHỎ

Không có một công việc nào là việc tầm thường. Chỉ có những con người tầm thường. Hãy đối diện
với những việc nhỏ và hoàn tất chúng một cách phi thường. Chết một cách anh hùng là một điều khó,
nhưng sống tầm thường một cách anh hùng còn khó hơn... Mong sao em sống hơn cả một anh hùng,
ước gì em sống như một Con Người.
2- NHIỆT TÂM

Khi bắt tay vào việc, em xem lại lòng hăng say của em. Nếu chưa thấy hăng say, hãy nung nấu cho
mình lòng hăng say trước đã... Thà là một công việc bị đình trệ còn hơn là con người em trở nên khô
cằn. Và có hăng say thì mọi việc đều nhẹ nhàng; bởi lẽ khi yêu thích thì không còn khó khăn, vì nếu
có khó khăn, thì khó khăn đó cũng được yêu thích rồi.
3- QUẢ QUYẾT

Phải đi đến đích với bất cứ giá nào, và sẵn sàng trả giá. Phải nhìn trước, cố nhiên. Nhưng khi đã quyết
định rồi thì không bao giờ bỏ cuộc. Cái khó không phải là bắt đầu, mà là bắt đầu lại.
4- KHÔNG SỢ KHÓ

Những khó khăn gặp phải là những trở ngại để vượt qua. Em hãy tự nhủ:
"điều gì người khác có thể vượt qua thì tôi cũng vượt qua được"
5- CHẤP NHẬN CUỘC SỐNG

Chỉ có những người nhảy xuống nước mới biết bơi. Chỉ có những người lăn vào cuộc sống và chấp
nhận nó mới thấy được rằng cuộc sống có thể dìm mình nhưng cũng chính nó nâng đỡ mình.

PHẦN II
Nhưng rồi trong cuộc sống em sẽ đối diện với những biến cố trầm bổng.
Em sẽ ghi lại trên giấy, hay ít ra trong ký ức mình.
Không có trường nào hay hơn trường đời.
Không có thầy nào hay hơn chính mình.
Và bài học kinh nghiệm là một bài học bản thân.
Những gợi ý sau đây giúp em một vài đường hướng để em tìm tòi và học hỏi nơi chính mình, ở một số
khúc quanh của cuộc đời em :
1. LẦN CHỌN LỰA

Thế nào rồi em cũng đối diện với những chọn lựa nhỏ to.
Thế thì hãy nhớ: Chọn lựa là hy sinh.
Hãy biết hy sinh, nhưng hãy chọn lựa.
Và sau đó, đừng bao giờ hối hận vì mình đã chọn lựa.
2- LẦN LO ÂU

Lo âu là một chuyện rồ dại. Hãy tính toán, suy nghĩ, và làm tất cả những gì mình có thể làm... Rồi
thôi. Và chờ đợi.Lo âu không bao giờ giải quyết được gì và có thể làm cho mình thiếu sáng suốt để
giải quyết mọi việc ổn thỏa.

3- LẦN SẦU KHỔ

Ai cũng gặp sầu khổ, nhưng không phải ai cũng biết sầu khổ. Sầu khổ là một kho tàng quý giá, hãy
nếm lấy cho tận đáy để mình biết mình, để mình biết người:
L'homme est un apprenti, la douleur est son maýtre,
Et nul ne se connaýt, tant qu'il n'a pas souffert.
Tạm dịch :
Con người là kẻ học nghề,
mà thầy là nỗi ê chề đớn đau.
Không ai biết rõ mình đâu,
nếu chưa qua được cây cầu gian truân.
Nhưng hãy tránh sự thất vọng như dịch hạch.
Và nếu mọi sự trở nên đen tối thì tự nhủ: Mặt trời rồi sẽ mọc.
4- LẦN BỊ HIỂU LẦM

Nếu bị đánh giá sai lầm mà có cơ sở thì hãy rút kinh nghiệm, và đừng buồn.
Nếu bị đánh giá sai lầm mà không cơ sở, thì tại sao phải phiền lòng? Người đánh giá không đáng cho
mình bận tâm.
5- LẦN MẤT MÁT

Có những mất mát vật chất: đó là kinh nghiệm để mình giữ gìn. Và rồi cũng thay thế được.
Có những mất mát tinh thần; và hầu như không thay thế được: đó là kinh nghiệm cho em thấy rằng
mình đã từng giàu có.
Hãy nhớ lại những gì mình đã có và đang có, và cảm tạ cuộc đời. Em có thể bị mất rất nhiều thứ
nhưng không bao giờ mất hết tất cả mọi sự.

6.

LẦN CÔ ĐƠN

Cô đơn là kinh nghiệm bi đát nhất của mỗi người. Nhưng chỉ những tâm hồn có tầm vóc mới hiểu
được thế nào là cô đơn. Hãy đối diện, đừng chạy trốn. Đâây là lò luyện tính khí tốt nhất. Sau đó em sẽ
lớn hơn: sẽ biết rõ mình và sẽ có nhiều khả năng thông cảm. Đừng để cho chua chát lẫn lộn với cô
đơn.
7.

LẦN CHÁN NẢN

Đây là một cơn bệnh. Phải chữa trị bằng cách tìm ra nguyên nhân. Đừng hài lòng với tình trạng này,
đừng bi đát hóa.
Có thể là một nguyên nhân do thể chất. Hãy nghỉ ngơi.
Có thể là một biến cố trong cuộc đời. Hãy tâm sự với một người mình tin cẩn.
Nếu không có được, hãy để thời gian hàn gắn. Đừng than van kể lể. Hèn đi.
8.

LẦN THÀNH CÔNG

Hãy sung sướng khi thành công, đó là một phần thưởng xứng đáng. Nhưng đừng vênh vang! Hãy nhớ
rằng ít khi có một thành công vĩnh viễn.
Chỉ có một thành công vĩnh viễn mà mình phải chuẩn bị bằng cả cuộc đời: đó là tạo ý nghĩa cho từng
giây từng phút của cuộc sống mình.
9.

LẦN THẤT BẠI

Ai cũng có một lần thất bại. Đừng tự hạ.
Công việc thất bại. Đừng cho rằng mình đã thất bại.
Chính thái độ chấp nhận thất bại với nụ cười, sau khi đã cố gắng hết sức mình, làm cho em trở thành
một con người bản lĩnh.

10. NHỮNG NIỀM VUI NHO NHỎ
Không phải ngày nào cũng có những biến cố trọng đại,
nhưng ngày nào cũng có những niềm vui nho nhỏ:
một cành hoa đẹp,
một lần gặp gỡ,
một trang sách hay,
một món ăn ngon,
một làn gió mát...
Hãy sống cởi mở với những niềm vui đó.
Nếu em quên đi, cuộc sống sẽ trở nên đơn điệu và buồn chán.
Và có thể em sẽ trở thành bệnh hoạn.

LỜI TỪ BIỆT
Cám ơn em vì đã cùng tôi đi đến cuối...
Cuối cuộc trò chuyện, nhưng chỉ là ngưỡng cửa cuộc đời.
Phần còn lại là phần của em, em sẽ viết bằng cuộc sống của mình.
Bây giờ, em hãy ra đi...
Mạnh dạn lên em, cuộc đời chờ đợi em.
Tự tin lên em, để mọi người tin tưởng em.
Phấn khởi lên em, để mọi người cùng phấn khởi với em.
Hôm qua em là người lớn nhất trong thế giới trẻ nhỏ,
Hôm nay em là người nhỏ nhất trong thế giới người lớn.
Hãy tỏ ra mình là một người lớn với lòng khiêm cung của một người mới vào đời.
Ngày em ra đời, em không có quyền quyết định;
nhưng giờ đây em vào đời, quyền quyết định là của em.
Ôi! mong sao, một ngày nào đó, gặp em trên đường đời, được nghe em vui vẻ nói: "Em thật sự là một
con người hạnh phúc".
Thôi em đi... Chúc em khẳng khái lên đường, nghe em...

TUỔI TRẺ VỀ NGUỒN
Đoàn Xuân Kiên

1- Từ một cuộc hội thảo
Cách nay mấy năm, tại thành phố Birmingham (Anh Quốc) có tổ chức một buổi hội thảo
thanh niên về vấn đề "Tuổi Trẻ Về Nguồn". Buổi sinh hoạt này đã quy tụ hơn ba mươi thanh niên trí
thức Việt Nam từ các thành phố Nottingham, Northampton, Plymouth, Birmingham, London... Buổi
sinh hoạt tập thể này thực chất là một cuộc thảo luận về vấn đề tuổi trẻ Việt Nam tại hải ngoại đối với

việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc; nói cách khác: tuổi trẻ Việt Nam nghĩ và làm gì về việc hội nhập
văn hoá mà vẫn giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc ?
Buổi hội thảo đã diễn ra dưới hình thức thảo luận nhóm. Những người có mặt đã chia thành
ba tổ, cùng nhau thảo luận một số đề tài sau:
12345-

Đâu là bản sắc văn hoá dân tộc Việt ?
Bản sắc văn hoá dân tộc trong sinh hoạt gia đình
Bản sắc văn hoá dân tộc trong đời sống xã hội
Chúng ta học được kinh nghiệm gì từ các cộng đồng
dân tộc khác trong vấn đề giữ gìn bản sắc văn hoá ?
Học tiếng mẹ đẻ tại hải ngoại ?

Các bạn trẻ tham dự đã thảo luận hăng say hào hứng về những vấn đề thiết thực gần gũi đối
với mỗi người, nhưng lại ít khi được đặt ra bàn thảo một cách công khai, rộng rãi. Dưới đây là những
ý kiến đúc kết từ các nhóm:

Đi tìm bản sắc văn hoá dân tộc
Để trả lời câu hỏi tổng quát về những giá trị tinh thần hay bản sắc dân tộc (câu hỏi số 1), các
bạn trẻ đã lên một danh sách khá dài về những nét đáng quý của bản ngã dân tộc. Bên cạnh đó, các
bạn cũng đưa ra một bảng liệt kê về những nét vẻ mà các bạn cho là những tính cách truyền thống dân
tộc mà nay đã không còn thích hợp trong đời sống giao lưu văn hoá tại hải ngoại nữa.
Mặt tích cực
-

Dân tộc đã tồn tại qua hơn bốn ngàn năm lịch sử, với nhiều biến cố đau thương. Đó là sức
mạnh của dân tộc vậy.
Dân tộc đã thể hiện tinh thần đoàn kết trong lịch sử dựng nước và giữ nước.
Dân tộc ta còn giữ được tiếng nói dân tộc, mặc dù trải qua bao nhiêu phen bị các chính
sách thực dân văn hoá ra sức phá đổ bản sắc văn hoá dân tộc.
Một nét son của văn hoá dân tộc là tinh thần đại gia đình, trong đó các thế hệ đều nương
tựa nhau mà tồn tại và trao truyền văn hoá cho đời sau.
Cốt tuỷ của đại gia đình là tinh thần kính trên nhường dưới, tinh thần tôn ti trật tự.
Tinh thần cộng đồng là một nét son của dân tộc: mỗi cá nhân là một phần tử của gia đìnhxã hội, và có trách nhiệm đối với tập thể của mình.
Người mình giàu đức hi sinh.
Bản chất của dân tộc là cần mẫn siêng năng, làm việc đến nơi đến chốn.

Mặt tiêu cực
-

Người mình xem nhẹ kỉ luật giờ giấc, thường dùng giờ cao su.
Người mình thường thiếu cởi mở trong xã giao.
Người mình thường tỏ lòng ganh ghét nhau, chia rẽ nhau, đố kị lẫn nhau.
Trong gia đình, giữa cha mẹ và con cái thường thiếu cởi mở với nhau.
Cha mẹ hay xem thường con cái, ít khi chịu lắng nghe ý kiến của giới trẻ.
Người mình thường xem nặng quyền lợi gia đình hơn tập thể rộng lớn.
Người mình thường thụ động, thiếu phát huy sáng kiến để đóng góp vào việc chung.
Người mình vụ lợi vật chất, hay xét người qua cái bề ngoài.
Người mình thiếu phóng khoáng, lịch sự, đặc biệt là đối với phái nữ.
Trong xã hội, người mình thường hay ích kỉ, giấu nghề
Người mình thiếu tinh thần hợp tác để giúp tập thể cùng tiến bộ.
Người mình hay cố chấp, không phục thiện, ít biết xin lỗi khi có lỗi, ít khi nói cảm ơn khi
được giúp đỡ.
Người mình nặng óc trọng nam khinh nữ.

Cần nói ngay là bảng liệt kê trên đây chỉ là những ghi nhận tại chỗ và có tính cách tự phát về những
giá trị văn hoá rộng lớn, cho nên những nét liên quan đến bản sắc dân tộc như trên có thể là chưa đầy
đủ và chính xác. Nhưng đó là những ghi nhận trực tiếp từ cuộc sống thực tế. Kể ra thì bảng kê này
cũng đã góp được một số điểm khá đúng với hoàn cảnh người mình, rất đáng cho mọi chúng ta cùng
suy nghĩ thêm.
Bàng bạc qua buổi hội thảo là tinh thần thao thức muốn nhận diện cho được những giá trị của
bản sắc cuả cộng đồng dân tộc. Đó là một thao thức chính đáng. Bất cứ một cộng đồng nào khi muốn
trả lời thoả đáng cho vấn đề hội nhập văn hoá, cũng phải đặt ra cho mình những câu hỏi tương tự như
chúng ta mà thôi.
Khi nói đến việc nhận diện những bản sắc văn hoá là mặc nhiên thừa nhận có những giá trị
khác nhau cùng tồn tại bên nhau. Gia đình Việt Nam cư ngụ trên đất nước phương tây đều có kinh
nghiệm trực tiếp về sự chung sống giữa hai văn hoá: một bên là văn hoá đông phương xuất phát từ
cơ sở xã hội nông nghiệp, nặng tinh thần gia trưởng và cơ sở văn hoá Khổng Mạnh, bên kia là văn hoá
thị dân của xã hội công nghiệp phát triển, của chủ nghĩa tự do cá nhân, và tinh thần dân chủ. Mỗi nền
văn hoá đều hun đúc con người trong những lề lối cư xử với nhau trên cơ sở văn hoá đó. Môi trường
để khuôn nắn cách ứng xử của con người chính là gia đình, nhà trường và giao tiếp xã hội thường
ngày. Cho nên mỗi gia đình Việt Nam tại hải ngoại đều có kinh nghiệm hằng ngày về những khác biệt
văn hoá như thế. Con cái đi học ở trường được chỉ dạy những khuôn thước mà cha mẹ và ông bà các
cháu có thể không tiếp cận được vì thế hệ của cha ông đã được rèn tập trong một môi trường văn hoá
dân tộc khác hẳn.
Khác biệt văn hoá như thế là một yếu tố nền tảng và có tính cách bao trùm lên nếp sống của
các gia đình trong môi trường giao tiếp giữa hai hay nhiều văn hoá khác nhau.
Những vấn đề liên quan đến văn hoá dân tộc trong sinh hoạt gia đình
Tìm hiểu những vấn đề liên quan đến những khác biệt, thậm chí những xung đột quan điểm
trong gia đình VN tại hải ngoại, các bạn trẻ đã có thể ghi nhận một nét chung là gia đình VN có nhiều
nguồn hỗ trợ từ các tổ chức, đoàn thể, nhờ đó mà có thể khắc phục những khó khăn trong quá trình hội
nhập trong đời sống hải ngoại. Gia đình VN rất siêng năng cần mẫn trong việc gây dựng lại cuộc sống.
Cha mẹ làm việc cật lực để cho con ăn học nên người. Tuy nhiên, gia đình cũng chính là nơi diễn ra
những khác biệt văn hoá đáng được quan tâm nghiên cứu nếu muốn giải gỡ vấn đề gìn giữ bản sắc văn
hoá cho thế hệ trẻ tại hải ngoại. Dưới đây là những ghi nhận các vấn đề khó khăn thường gặp trong gia
đình VN mà chính các bạn trẻ đã trải qua:
12-
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Thiếu thốn những lúc gia đình được quây quần, cha mẹ con cái được trao đổi ý kiến về những
vấn đề liên quan đến gia đình. Cha mẹ thường bận rộn với làm ăn mà ít có thì giờ chuyện trò
cùng con cái;
Cha mẹ thường cho rằng con cái không đáng dự bàn việc nhà, vì 'trứng khôn hơn rận ?'.
Dường như bao giờ con cái cũng vẫn là trẻ con, dù đã đến tuổi trưởng thành. Vì vậy, con cái
chỉ nên vâng lời cha mẹ, nghe lời cha mẹ chỉ bảo. Nói ngược lại lời cha mẹ là có thể mang
tiếng bất hiếu;
Cha mẹ thường lấy mình làm tiêu chuẩn, làm thước đo giá trị, vì cho rằng con cái 'tây quá',
không biết cách giải quyết việc nhà việc xã hội khéo như cha mẹ;
Cha mẹ thường đặc biệt gắt gao với con gái trong nhà, cho rằng con gái cần phải thận trọng
trong việc giao tế xã hội, chứ không nên tự do như con trai. Đặc biệt là việc quan hệ nam nữ,
việc hôn nhân của con gái;
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Cha mẹ và con cái thường khó khăn trong việc cư xử vì những khác biệt văn hoá. Khác biệt
nổi bật nhất là cha mẹ thì thường rất phong kiến, độc đoán, trái ngược với con cái đã quen nếp
cư xử dân chủ.

Chúng ta vẫn thường nói rằng: Gia đình là một tổ ấm, là nơi tạo dựng "cảm thông", "tình
người". Phải chăng những ghi nhận trên đây cho thấy một tình trạng khủng hoảng, một dổ vỡ ? Thật
ra, những gì chúng ta thấy trên đây chỉ là biểu hiện của một hiện tượng khác biệt văn hoá mà tất cả các
gia đình trong một hoàn cảnh song văn hoá đều trải qua.
Từ những vấn đề ghi nhận như ở trên, có thể nào gia đình VN giải gỡ được những vướng mắc
về khác biệt thế hệ, khác biệt văn hoá, để cùng xây đắp một gia đình hạnh phúc cho mình ? Câu trả lời
là: có. Mấu chốt của sự giải toả khác biệt trong gia đình sẽ là ở sự đối thoại văn hoá. Tất cả sẽ bắt đầu
từ việc đối thoại từ trong chính các gia đình, trong đó các thế hệ cùng chia sẻ, bàn bạc với nhau những
vấn đề của nhau. Đối thoại ở đây đòi hỏi hai yếu tố: biết lắng nghe và biết nói năng cho rành rọt.
Trong đời sống gia đình thường ngày có một khoảng thời gian đặc biệt có ý nghĩa: bữa cơm
gia đình. Đây là lúc mọi người trong gia đình có thể thoải mái quây quần ăn uống và chuyện trò với
nhau. Nếu như mỗi gia đình Việt Nam có thể hình thành một thói quen mới là mỗi tuần lễ, hay thậm
chí mỗi một tháng, sau bữa cơm như thế, mọi người trong nhà cùng dành cho nhau một mẩu thời gian
thoải mái và quý báu để chuyện trò về một vấn đề nào đó quan hệ đến bản thân và gia đình của mình.
Ngồi bên li trà, đĩa bánh, mọi người thuộc các thế hệ khác nhau trong gia đình cùng nói với nhau bằng
ngôn ngữ thương yêu, hiền từ; những đề tài đem ra bàn bạc với nhau không phải là để phê phán nhau,
chỉ trích nhau (nghĩa là chỉ nhắm đến khía cạnh tiêu cực của cuộc sống), mà chỉ nhằm chia sẻ với nhau
những suy nghĩ nghiêm chỉnh và tích cực của mỗi người dành cho người thân bên cạnh mìnnh, hoặc là
nhằm phân tích để giúp nhau tu tiến bản thân, khích lệ những thành công của những thành viên trong
gia đình vừa đạt được.
Những buổi họp mặt gia đình như thế chính là bí quyết nho nhỏ để tạo hạnh phúc gia đình.
Trong hoàn cảnh sống giao lưu văn hoá tại hải ngoại, những buổi họp mặt gia đình sẽ là những dịp đối
thoại để tạo cảm thông gữa các thế hệ trong cùng một gia đình, từ những khác biệt ở trên tầm mức
khác biệt văn hoá vậy.
Những vấn đề liên quan đến khác biệt văn hoá trong đời sống xã hội
Một vài ghi nhận từ các ý kiến thảo luận cho thấy là trong đời sống hằng ngày, có nhiều vấn
đề vướng mắc mà nguyên nhân chỉ là từ những khác biệt văn hoá mà ra. Qua mấy ý kiến ghi lại trong
bảng liệt kê trên đây có thể nói gì về những khác biệt văn hoá dưới mắt bạn trẻ ?
Trước hết là những vấn đề đặt ra trong chính cộng đồng người mình với nhau. Giữa người lớn
tuổi và người trẻ, dường như có những bức tường ngăn cách sự thông cảm nhau. Những khó khăn
vướng mắc như thế chẳng khác gì những khó khăn như ở trong gia đình mà chúng ta vừa được biết
qua ở phần trên. Một chuyện khác nữa là, trong sinh hoạt với nhau, người mình thường có tật hà tiện
ngôn ngữ, nhất là thứ ngôn ngữ thân ái, thoải mái đối với nhau. Người mình không hay tỏ lòng phục
thiện, ít biết xin lỗi khi có lỗi, và nói cảm ơn khi được giúp đỡ. Sinh hoạt tập thể có người già người
trẻ thường xảy ra tình huống khó xử này. Một vấn đề lớn cũng đặt ra từ những chung đụng ở tầm mức
tập thể, cũng liên quan đến lối nói của người mình: ăn to nói lớn, nhiều khi nghe như to tiếng với
nhau. Một khía cạnh khác đặt ra từ sự khác biệt văn hoá: thái độ đối với giờ giấc làm việc. Giới trẻ rất
trọng kỉ luật giờ giấc, trong khi người lớn thường tỏ ra 'lè phè' về chuyện đúng giờ. Hiện tượng 'giờ
cao su' là gì nếu không phải là biểu hiện của sự lè phè cố hữu của người mình ? Có thể nói là tính co
dãn giờ giấc là hậu quả của nếp sống xã hội nông nghiệp, nhưng nay chúng ta đang sống trong một xã
hội công nghiệp phát triển cao, kỉ luật lao động là cần thiết.
Những ý kiến trên đây có thể sẽ không là “vấn đề“ đối với các bậc cha chú, khi nhìn từ góc độ
văn hoá của thế hệ lớn tuổi. Chẳng hạn, nói về vấn đề giờ giấc cao su, cha ông chúng ta vẫn thường
dạy con cái ở nhà là cứ ung dung tự tại, chớ nên vội vàng, vì việc đâu còn đó…; cho nên tự đóng
khung mình vào những kỉ luật giờ giấc là thái độ chưa “đạt”. Vả chăng xã hội nông nghiệp xưa kia có
đâu chặt chẽ về giờ giấc ! Thời gian được tính kiểu áng chừng, chẳng cần chính xác như thời gian
đồng hồ. Những điểm khác cũng sẽ có thể có những cách nhìn khác nếu đứng từ góc nhìn khác. Sự
bàn cãi sẽ không bao giờ dứt điểm nếu chỉ mải đi tìm những khác biệt.
Từ những khác biệt như thế, có thể nào nối kết các thế hệ trong sự giao tiếp xã hội được chăng
? Chúng tôi nghĩ là có. Tất cả cũng cần bắt đầu từ sự đối thoại văn hoá để nhận ra những khác biệt. Có
thế mới có thể ghi nhận những khác biệt, và tiến đến giải toả khác biệt. Hiện nay, những cuộc đối thoại
giữa các thế hệ trong cộng đồng người Việt hải ngoại chưa có nhiều. Hiện tượng khác biệt thế hệ vẫn
gần như nguyên vẹn đó, đang cần vỡ hoang.
Chúng ta học được kinh nghiệm gì từ các cộng đồng
dân tộc khác trong vấn đề giữ gìn bản sắc văn hoá ?
Tại sao lại bàn đến kinh nghiệm cuả những cồng đồng khác ? Đấy là một cách tiếp cận khác
để nhằm giải quyết vấn đề cuả chính mình thôi. Những cộng đồng như Do Thái và Trung Hoa đã kinh

nghiệm lâu đời về đời sống di dân tại hải ngoại. Họ cũng là những người kiều cư đã giải quyết khá
vững vàng bài toán hội nhập và giữ gìn bản sắc văn hoá cuả mình.
Trước hết là các cộng đồng Do Thái và Hoa kiều ở hải ngoại rất giàu lòng tương thân tương
trợ lẫn nhau. Các tổ chức đoàn thể của họ đã là nguồn giúp đỡ quý báu cho người lớn được ổn định về
đời sống. Đặc biệt là các cộng đồng nói trên cũng rất quan tâm giúp đỡ thế hệ con em trong việc hội
nhập văn hoá.
Cả hai dân tộc Do Thái và Trung Hoa đều là những dân tộc rất quý trọng giá trị văn hoá dân
tộc của họ. Đi sinh sống khắp trên thế giới, người Do Thái và Trung Hoa đều đem theo họ những nét
tiêu biểu cho văn hoá dân tộc mình nơi đó. Có thể nói đó là những dân tộc rất thiết tha với việc gìn giữ
bản sắc dân tộc, mặc dù có pha trộn nòi giống đến đâu chăng nữa. Có thể nói là mỗi người Do Thái và
Trung Hoa là hiện thân của một nhà bảo tàng văn hoá dân tộc họ.
Để thể hiện tinh thần dân tộc, các cộng đồng Do Thái và Trung Hoa đều thiết tha gìn giữ tiếng
nói của họ. Đâu đâu trên thế giới, trẻ em Do Thái và Trung Hoa đều được chỉ dạy tiếng mẹ đẻ, vì đó
chính là cửa ngõ để truyền thụ văn hoá dân tộc. Hơn ai hết, người Do Thái và người Trung Hoa tại hải
ngoại hiểu rõ rằng: trong vườn hoa nhân loại, mỗi dân tộc là một loài hoa quý. Họ đã biết giữ gìn
hương sắc loài hoa dân tộc họ trong lòng vườn hoa muôn sắc của xã hội đa văn hoá nơi họ đến cư ngụ.
Vấn đề đặt ra là: tại sao những cộng đồng trên đây lại quan tâm đến việc gìn giữ bản sắc văn
hoá dân tộc họ trong đời sống kiều ngụ ? Câu trả lời khá dứt khoát nhưng lại không giản dị chút nào:
họ đã giải quyết khá xác đáng bài toán hội nhập văn hoá. Câu trả lời có vẻ nghịch lí, nhưng sự thật là
như thế: sự hội nhập sẽ tốt đẹp khi một cộng đồng văn hoá mới không quên giữ gìn bản sắc của nó
trong cuộc giao tiếp văn hoá với cộng đồng văn hoá chủ nhà.
Nhìn lại cộng đồng người Việt tại hải ngoại mới thấy là trong hai mươi năm qua, việc gìn giữ
tiếng Việt cho con em chưa được quan tâm đúng mức. Gia đình Việt Nam chúng ta hãy còn lơ là trong
việc dạy trẻ học tiếng Việt, vì nghĩ rằng "tiếng Việt còn ích gì cho con em mình nơi xứ người văn minh
lịch sự ?" Có biết đâu là dạy trẻ học tiếng Việt có muôn ngàn cái lợi. Cái lợi đầu tiên là để bắc những
nhịp cầu cảm thông giữa thế hệ già và thế hệ trẻ nơi xứ người. Sau nữa, gìn giữ vốn tiếng Việt cho con
cháu là để gìn giữ và trao truyền bản sắc văn hoá của dân tộc mình cho con cháu mình. Thành thử
khuyến khích con em học tiếng Việt là thể hiện lòng trân trọng đối với những giá trị của bản sắc văn
hoá dân tộc mà chúng ta muốn con em mình giữ lấy và trao lại cho mai sau. Đó đây đã có những tiếng
thở dài ngao ngán của những vị thức giả khi các vị bảo rằng người Việt mình có thể xem là một cộng
đồng không có bản sắc riêng, và dễ dàng mất gốc mau chóng tại hải ngoại.
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đến vấn đề hội nhập
Buổi hội thảo nói đến ở trên chỉ là một sinh hoạt khá phổ biến trong giới trẻ hiện nay. Thế hệ
trẻ tại hải ngoại đang từng ngày giáp mặt với những khác biệt văn hoá. Họ phải giải quyết vấn đề bằng
một tiến trình tự nhiên:
1- Nhận diện vấn đề
2- Ghi nhận những khác biệt
3- Giải quyết vấn đề.
Những buổi họp mặt như thế đã bước đầu góp phần tích cực giúp cho cộng đồng hải ngoại chúng ta
những bài toán liên quan đến vấn đề hội nhập văn hoá tại hải ngoại. Bài toán không đơn giản chút nào
đâu. Nhưng qua những câu chuyện trao đổi qua lại cùng bạn bè, mọi người đã tự rút ra cho mình một
phương hướng giải quyết những bài toán đó.
Hội nhập văn hoá ? Đây là một khái niệm then chốt cần được làm sáng tỏ ý nghĩa. Sau thế
chiến thứ nhì, hiện tượng di dân trên quy mô toàn cầu đã dẫn đến việc tìm hiểu tâm lí của các cộng
đồng di dân trên địa bàn văn hoá xã hội mới. Ngành nghiên cứu tâm lí học đa văn hoá ra đời nhằm tìm
hiểu sự thích nghi vào cuộc sống mới và những vấn đề tâm lí xã hội của những người di dân tại đất
mới. Hiện nay, có nhiều lối hiểu về quá trình hội nhập văn hoá.
Trước hết là quan niệm cho rằng hội nhập văn hoá của một cộng đồng di dân vào một cuộc
sống mới tại một xã hội mới, là khả năng và trình độ thích nghi và bắt kịp nếp sống nếp nghĩ và lề lối
ứng xử của xã hội nơi họ đến cư ngụ. Theo quan niệm này thì cha mẹ con cái trong gia đình di dân cần
thích ứng càng nhanh càng tốt, học tiếng nói mới, cư xử theo nếp sống mới. Nói các khác, hội nhập
văn hoá ở đây được hiểu là một cố gắng tột bực để tan hoà vào nếp sống mới y như một người bản xứ.
Cũng có một quan niệm khác cho rằng một cộng di dân khó có thể đồng hoá theo nếp sống
nếp nghĩ của một cộng đồng văn hoá khác. Muốn tan hoà vào cộng đồng văn hoá mới cũng phải mất ít
ra là đôi ba thế hệ. Nhưng mà một cộng đồng văn hoá có bản sắc vẫn không thể nào có thể giũ sạch
bản sắc của mình. Do vậy, hội nhập văn hoá chỉ là quá trình mà một cộng đồng văn hoá di dân có thể
thích nghi với nếp sống mới nhưng vẫn không bỏ mất bản sắc của mình.
Ngược lại với hai quan niệm trên là thái độ hoài nghi thậm chí phủ nhận khả năng thích nghi
vào xã hội mới. Người ta cho rằng một người mãi mãi sẽ chỉ là sản phẩm của một văn hoá nào đó,
không thể nào bôi xoá nó được – “You are what you are!“. Những người quan niệm như thế thường

thể hiện ra đời sống hằng ngày bằng thái độ luôn luôn quan tâm đến việc bảo vệ lối sống nếp nghĩ
của mình, không muốn bị văn hoá của xã hội chủ nhà cuốn phăng đi. Nói cách khác, những người di
dân này luôn luôn hướng về quê xưa như một hướng quay về, và họ xem cuộc sống di dân chỉ là một
cuộc dung thân tạm bợ.
Gần với kiểu nhìn như trên là một quan niệm khác cho rằng chẳng có gì gọi là văn hoá dân
tộc, do đó cũng chẳng có gì là mất mát nếu một cộng đồng di dân đến lưu ngụ tại một xã hội khác.
Con người sẽ như bao nhiêu loài sinh vật khác, sẽ sống tan hoà vào môi trường thiên nhiên xung
quanh mình, rất tự nhiên. Nói cách khác, chẳng nên đặt ra vấn đề nhiêu khê là hội nhập hay không hội
nhập văn hoá, vì đó chỉ là một vấn đề giả tạo.
Bốn quan điểm trên đây -nói cho cùng- đều xoay chung quanh hai trục của vấn đề: (1) một
cộng đồng văn hoá di cư đến một xã hội khác có cần gìn giữ bản sắc văn hoá của mình hay không; (2)
cộng đồng văn hoá di dân có cần phải thiết lập mối liên hệ qua lại với các cộng đồng văn hoá khác
chăng. Tuỳ theo thái độ và quan điểm cùa mỗi cá nhân và cộng đồng mà sẽ dẫn đến bốn quan niệm
đúc kết lại trong sơ đồ dưới đây:
Vấn đề 1 :
Có cần gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc chăng ?
CÓ

hay

KHÔNG

Vấn đề 2 :
Có cần phải tạo dựng những mối liên hệ qua
lại với các cộng đồng khác chăng ?
CÓ

1

HỘI NHẬP

2

KHÔNG

3

CÁCH BIỆT

4

ĐỒNG HOÁ
LẠC LÕNG

[ Theo: J. W. Berry (1988), " Acculturation and Psychological Adaptation among Refugees "
in Miserez, D. (ed.) (1988), Trauma In Exile. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publ., tr. 101 ]
Dưới góc nhìn của tâm lí học đa văn hoá thì trong bốn mô thức trên đây, chỉ có mô thức 1 là
mô thức thoả đáng và thành công. Nếu đồng ý với nhau về định nghiã một cộng đồng là một tập hợp
những người cùng chia sẻ những tính cách chung về văn hoá và ngôn ngữ, thì hội nhập theo nghiã này
có nghiã là một thành viên hoặc cả một cộng đồng khi chung sống bên cạnh một người hay một cộng
đồng khác có thể hoà nhập cùng nhau trong mối liên hệ qua lại mà vẫn giữ gìn được bản sắc văn hoá
cuả mình.
Những mô thức khác đều không phải là hội nhập, và sẽ dẫn tới những hệ quả tâm lí, xã hội và
văn hoá không tốt cho những người di dân trong cuộc sống mới tại nơi lưu cư. Những cá nhân hay gia
đình di cư đến một xứ sở mới lạ mà biểu lộ những dấu hiệu như: mất hạnh phúc, bị hội chứng thần
kinh bệnh, thường xuyên bất mãn hoạëc luôn biểu lộ tâm trạng hoài nghi, bất đắc chí... là vì những cá
nhân hay gia đình đó gặp trở ngại lớn nên cản trở quá trình hội nhập văn hoá.
Để hiểu rõ hơn tại sao những kiểu tiếp cận khác lại dẫn tới những vấn nạn, thậm chí những đổ
vỡ trong cuộc sống di dân, hãy thử lần lượt xem xét các mô hình hội nhập trên đây.
Mô thức 2 chỉ đặt nặng việc tạo dựng những mối liên hệ qua lại với các cộng đồng khác trong
cuộc chung sống; tuyệt nhiên không đặt ra việc có nên giữ gìn bản sắc văn hoá cuả cộng đồng mình
trong cuộc chung sống với các cộng đồng. Trong đời sống hằng ngày, mọi người chỉ bận rộn với việc
làm sao cho giống người ta trong nếp sống, và phải an ủi mình rằng tiếng nói cuả mình, văn hoá cuả
mình sẽ chẳng ích gì cho việc hội nhập cuộc sống mới cả. Trong lịch sử đã từng có những cuộc thôn
tính văn hoá như thế. Chính sách đồng hoá người Giao Chỉ cuả nhà Hán khi chiếm đóng xứ này là một
bằng chứng về chủ trương đồng hoá một cộng đồng dân tộc với một cộng đồng khác mạnh hơn, thế
lực hơn. Trong thời hiện đại, khi mà hiện tượng di dân đã lan tràn khắp nơi, chính sách đồng hoá

người di dân đã không còn được thế giới ủng hộ nưã, vì nó đã đi ngược xu thế chung cuả thế giới thời
hiện đại.
Ngược lại với quan niệm đồng hoá là quan niệm cần gìn giữ bản sắc văn hoá. Đó là quan niệm
được tóm vào mô hình 3 trên đây. Các cá nhân hay cộng đồng văn hoá cho rằng không thể hoà vào
khỏi dòng chảy văn hoá cuả xã hội chung quanh: mối quan tâm lớn nhất cuả những người theo quan
niệm như thế là làm sao gìn giữ được bản sắc văn hoá cuả mình, tránh hết sức những giao thoa mà họ
cho rằng sẽ chỉ làm mờ tính cách văn hoá cuả riêng họ. Đây chính là hiện tượng cuả những ghetto văn
hoá. Gìn giữ bản sắc văn hoá cuả cộng đồng mà không quan tâm đến việc tạo dựng mối liên hệ giưã
các cộng đồng văn hoá khác là biểu hiệu cuả hiện tượng cách li văn hoá. Hệ quả của thái độ như thế là
những “ghetto văn hoá”, những ốc đảo văn hoá trong lòng một cộng đồng văn hoá lớn.
Quan điểm được ghi nhận trong mô thức 4 cho rằng hiện tượng chung sống giưã các cộng
đồng văn hoá cũng tự nhiên như cuộc sống tự nhiên xưa nay: trong khu rừng có muôn nghìn loại cây
cỏ đua nhau vươn ra ánh sáng, nào có cần một sự chỉ đạo cuả ai đâu. Trong một thế giới tự nhiên như
thế, không có vấn đề gìn giữ bản sắc hay cần thiết lập những mối liên hệ qua lại với ai. Quan niệm này
hiện đang gặp một thách đố ngay trên thực tế: xã hội ngày nay đang chứng kiến những cuộc giao tiếp
văn hoá thường xuyên, các cộng đồng văn hoá chung sống với nhau dù tự nguyện hay bị ép buộc. Đó
là hiện tượng các cộng đồng đa văn hoá, trong đó mọi thành phần văn hoá đều được xem là có chỗ
đứng trong xã hội, và xã hội cần khuyến khích để văn hoá các cộng đồng có thể đóng góp phần mình
vào việc thăng tiến xã hội. Phủ nhận bản sắc văn hoá của các cộng đồng khác nhau là thái độ giả trá
của những quan điểm phân biệt đối xử khác nhau mà thôi. Vì thế những quan điểm mang tính cách
xem thường bản sắc văn hoá các cộng đồng đều bị đánh giá là mang màu sắc kì thị. Kì thị văn hoá
không giúp ích cho các thành viên cộng đồng thăng tiến việc hội nhập đã đành, mà còn là mầm mống
cuả những đau khổ do hiện tượng “bật rễ văn hoá” gây ra cho mội cá nhân cũng như cộng đồng. Một
thái độ ngược lại là một cộng đồng văn hoá tự coi thường bản sắc của mình. Cả hai thái độ muốn triệt
tiêu văn hoá cộng đồng đều dẫn đến hiện tượng lạc lõng, mất phương hướng. Hệ quả là những khủng
hoảng thường xuyên trong nội bộ các cộng đồng văn hoá, kéo theo những đổ vỡ trong cuộc sống xã
hội.
Xem thế thì đối với một cộng đồng văn hoá di dân như vấn đề hội nhập văn hoá có ý nghĩa
bao trùm lên những thảo luận về những khác biệt, những xung khắc giữa các thế hệ trong đời sống gia
đình. Giải quyết được bài toán hội nhập cũng có nghĩa là giải được bài toán then chốt trong cuộc sống
di dân tại hải ngoại.
3
Chúng ta đang sống trong hoàn cảnh giao lưu văn hoá. Là những người tị nạn, người Việt
cũng có những khó khăn chung như bao nhiêu những người phải buộc rời bỏ xứ sở của mình, đem
theo những gia sản văn hoá của mình mà gieo trồng lên đất mới. Ý thức về những giá trị của bản sắc
văn hoá dân tộc của mình sẽ là một niềm tự hào, sẽ giúp chúng ta hội nhập vào cuộc sống mới với đầy
đủ ý thức về mình, về người. Bạn trẻ chúng ta hôm nay đã ý thức một điều then chốt rằng: Làm một
người Việt đàng hoàng tức là làm một người đàng hoàng. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm cho thấy những
giá trị vững bền đã từng khiến tổ tiên chúng ta giữ gìn được nòi giống qua nghìn năm ngoại thuộc.
Những giá trị đó sẽ lại giúp chúng ta thành công trong hội nhập văn hoá. Một bông hoa thơm trong
vườn hoa nhân loại thì có gì đâu mà hổ thẹn. Phải không ?
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1
2

3
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Tình yêu trong dân ca Việt Nam
Trần Quang Hải
Paris, Pháp

Dân tộc Việt Nam có một nền dân ca lâu đời và rất phong phú. Người Kinh chỉ có hát chứ
không có múa như các sắc tộc khác cùng sống trên lãnh thổ Việt Nam.
Dân ca trữ tình hay hát giao duyên hay hát đối đáp giữa trai gái được nghe khắp nơi. Từ Bắc
tới Nam, từ loại hát làm việc ngoài đồng (hò cấy) đến các việc làm khác như chèo thuyền (hò mái đẩy,
hò mái nhì, hò sông Mã), như đập đá (hò nện) hay các công việc có tính cách tập thể (hát phường vải).
Rồi các loại hát hội (Quan Họ, Trống Quân) được thịnh hành nhiều nhứt ở miền Bắc.
Tình yêu không phải chỉ có trong thể loại dân ca trữ tình. Chúng ta có thể gặp chủ đề "tình
yêu" trong những bài vịnh ca, anh hùng ca, loại hát chọc ghẹo. Tình yêu nam nữ chiếm một số lượng
rất quan trọng trong loại hát giao duyên.
Có một số nhà nghiên cứu cho rằng dân ca đối đáp đã xuất hiện từ nhiều thế kỷ như Hát Quan
Họ ở Bắc Ninh đã được nói tới từ thời nhà Lý (thế kỷ XI) do các quan tướng tổ chức chào mừng vua
khi vua trở về thăm nơi chôn nhau cắt rún. Thời nhà Trần, cũng có sách vở nói tới loại hát đối nam nữ
và một số người hát nổi tiếng về nghệ thuật tức hứng nhạc và lời.
Những bài hát trữ tình cũng được thấy trong các thể loại khác: hò giã gạo miền Trung, hò
miền Nam, các loại hát nghi lễ và luôn cả được sân khấu hóa để làm thành những nhạc cảnh hay hoạt
cảnh múa hát (điệu Xin Hoa, Đố Chữ trong Hát Xoan, điệu Tiên Cuội tỏ tình trong Tiên Cuội, v.v.)
Từ thời hậu bán thế kỷ XX, có một số nhà nghiên cứu đã công bố những kết quả đáng được
chú ý về những lối hát giao duyên (“Quan Họ Bắc Ninh” do Nguyễn Văn Phú, Lưu Hữu Phước, Tú
Ngọc, Nguyễn Viêm, Nguyễn Chung Anh biên soạn; “Hát Ví Nghệ Tĩnh” của Nguyễn Chung Anh;
“Hát Giặm Nghệ Tĩnh” của Nguyễn Đổng Chi và Ninh Viết Giáo; “Dân ca Người Việt” của Tú Ngọc,
v.v.)

Các loại hát giao duyên
Có ba loại hát giao duyên hay hát trữ tình:
1. Loại hát dính liền với tục lệ kết bạn
2. Loại hát dính liền với cộng việc làm
3. Loại hát dính liền với đời sống hàng ngày.
Hát Ghẹo
Loại hát giao duyên với tục lệ kết bạn như trong Hát Ghẹo (Phú Thọ) và Quan Họ (Bắc Ninh)
chỉ có thể thấy ở miền Bắc mà thôi.
Hát Ghẹo và Quan Họ thường được ca hát trong dịp hội hè, lễ Tết. Điều đáng chú ý là chuyện
ca hát chỉ xảy ra trong khung cảnh của những nhóm ở những làng có kết bạn với nhau. Tục lệ này ở
Hát Ghẹo còn gọi là “hát nước nghĩa”.
Sự kết nghĩa giữa hai làng là một tục lệ có từ lâu đời ở Việt Nam.
Trong Hát Ghẹo, những người đi hát không tổ chức thành phường, thành họ hay thành bọn.
Hàng năm, khi làng mình hoặc làng kết nghĩa mở hội thì dân làng lựa những cậu trai cô gái có giọng
hát đẹp và biết rõ các bài bản để hát đối đáp. Nếu đón các người hát "kết nghĩa" thì làng cử một đoàn
phụ nữ và một "bà trùm" (một người đàn bà có tuổi) ra đón tiếp và ca hát. Khi đi hát ở một làng khác
thì có “ông trùm” và một nhóm đàn ông hát giỏi được gởi đi. Trong năm, những người được lựa chọn
đi hát thường gặp nhau để hát chung và ôn lại những bài hát chánh của Hát ghẹo.
Khi đi hát hội, những người hát ngồi trên chiếu hoa hát đối suốt đêm với nhóm bạn “kết
nghĩa”. Một đội nam đối đáp với một đội nữ, và thường phải hát có cặp, có đôi, hát đồng âm, với một
giọng “dẫn” (giọng chánh), và một giọng “luồn” (giọng phụ).

Mỗi một cuộc thi hát gồm có 4 giai đoạn:
1. Hát mời ăn trầu bằng những câu hát Ví gọi là Ví Trầu

Các bạn hát nói năng rất lịch sự, gọi nhau bằng “quan anh” “quan chị” và xưng bằng
em.
Em thưa với anh
Đôi nước anh em ta
Áo vải, dải gai, cổ kim chi nghĩa
Anh đưa chân ra tôn thần đã đoạn
Chị em nhà có cơi trầu đưa tay nâng lại hầu anh.

Hay là:
Em thưa với chị:
Miếng trầu ăn nặng bằng chì
Ăn thì ăn vậy lấy gì trả ơn .
2. Chặng thứ hai gồm những bài hát thuộc giọng “sổng”.
Những câu hát trong chặng này bày tỏ tâm sự, ước vọng về hạnh phúc lứa đôi. Qua hai chặng trên
(giọng ví và giọng sổng), cách hát của Hát Ghẹo chỉ dừng lại ở đối lời chứ chưa có đối giọng. Cả hai
bên nam nữ chỉ dựa trên một làn điệu duy nhứt mà thay đổi lời ca khác nhau.
3. Chặng thứ ba là phong phú nhứt với nhiều làn điệu chung quanh chủ đề tình yêu.
Chặng này được gọi là “sang giọng”. Thường thì bắt đầu bằng câu:
Tình tang tình, tích tang tích
Anh sang giọng nào cho em sang với.
Vậy là mở màn cho chặng ba với các loại “giọng vặt”
4. Chặng thứ tư là chặng chót gồm các bài Ví tiễn để hẹn gặp nhau lần tới hát với nhau.
Có khi luyến tiếc nhau hát cả mấy tiếng đồng hồ, bịn rịn không chịu chia tay và do đó, Hát tiễn kéo
dài cho tới hừng đông.

Quan Họ
Hát Quan Họ là một sản phẩm âm nhạc dân gian đặc sắc nhứt của Việt Nam, có thể so sánh
ngang với tranh dân gian làng Hồ (Hà Bắc), nghệ thuật xòe Thái (Tây Bắc), nghệ thuật khảm trai làng
Ngô Xá (Hà Tây) ; và cũng như Hát Ghẹo, Quan Họ là loại hát giao duyên có nhiều giọng điệu. Do đó
đòi hỏi người hát phải có sự tập luyện công phu về sự sáng tạo giai điệu mới.
Những người đi hát thường tập hợp với nhau trong một tổ chức nhứt định, gọi là Quan Họ.
Quan Họ là một tập thể người gồm nam và nữ. Những tập thể như vậy bao giờ cũng ở cùng
một làng. Số người chung một nhóm có từ 4 tới 7 người. Đứng đầu nhóm là một người đứng tuổi gọi
là “Anh cả, Chị cả” hay còn gọi là “Ông già Quan Họ”, “Bà già Quan Họ”. Do đó trong các điệu hát
Quan Họ người ta thường nghe những danh từ “anh hai, anh ba”, “chị hai, chị ba” do vai vế trong gia
đình Quan họ.
Một làng ngày xưa ở vùng Bắc Ninh có thể có tới 10 bọn Quan Họ. Nhưng họ không có quyền
kết bạn với nhau mà phải lựa một bọn ở một làng khác để kết nghĩa. Thường là một bọn nam của thôn
làng này kết nghĩa với một bọn nữ của thôn làng khác. Cuộc kết nghĩa bắt đầu là cuộc gặp gỡ tại một

cuộc hát hội. Bên trai vô quán mua trầu cau mời bên nữ. Nếu bên nữ nhận trầu tức là muốn nói là họ
chưa có kết bạn với ai. Nếu hai bên hát tâm đầu ý hiệp ở một cuộc hát thì bọn trai mới đi tới nhà gia
đình chị cả hay chị hai của bọn gái để xin phép cha mẹ của chị cả chị hai để xin kết bạn. Sau đó họ hát
với nhau suốt cả đêm theo lề lối trình tự của một cuộc hát Quan họ.
Các tổ chức Quan Họ thường hát nhân dịp hội đình, chùa, đám cưới, lễ hội hàng năm. Khi đi
hát, trai thì áo lụa, áo the, quần ống sớ, khăn xếp, ô lục soạn; gái thì nón thúng quai thao, mặc mớ bảy
mớ ba, áo tứ thân nhiễu điều, nhiễu tía, yếm đào xẻ con nhạn, thắt lưng hoa đào, hoa lý, khuyên vàng
và xà tích bạc.
Khi gặp nhau, họ ăn nói rất lịch sự khách sáo. Thí dụ khi mời ăn cơm thì nói:
“Hôm nay liền chị đã có lòng sang chơi bên đất nước nhà em, anh em nhà em chạy được mâm
cơm thì đầu mâm đĩa muối, cuối mâm đĩa vừng, mâm đan bát đàn để xin mời đường quan họ
dựng đũa lên chén, để anh em nhà em được thừa tiếp, ạ”
Trong bữa ăn, nếu bên nữ ăn nhỏ nhẹ thì bên nam mời khéo:
“Cơm hẩm ăn với rau dưa
Quan họ làm khách em chưa bằng lòng”
Các chị liền đáp lại như sau:
“Liền anh nói vậy chứ
Cơm trắng ăn với thịt gà
Tuy rằng ăn ít nhưng mà no lâu đấy ạ”
Khi muốn mời bên nữ hát, bên nam lên tiếng:
“Cung môn treo cửa mành mành
Gần mà chẳng được nghe canh đồng hồ"
Khi được bên trai mời hát, bên gái lại nhún mình:
“Các liền anh như ông trăng sáng khắp cả bàn dân thiên hạ,
chúng em như bóng đèn dầu thấp thoáng trong nhà”.
Trong những ngày hội các Quan họ gặp nhau hát ở cửa đình (“Cây trúc xinh”) sườn đồi, bờ ao,
dọc đường cái quan. Nhưng cũng có khi hát trên thuyền thúng ở ao, hồ vừa chèo thuyền vừa hát. Do
đó có các bài “Ngồi tựa mạn thuyền”, “Chén son để cạnh mạn thuyền”, “Thuyền thúng”. Khi hát ở
ngoài trời tất cả đều phải che dù cho phía nam và đội nón quai thao cho phía nữ.
Cuộc hát Quan Họ phải theo một trình tự cố định:
1. Mở đầu là hát giọng lề lối. Giọng xưa nhứt là Phong thu, Gửi thư, Thơ Đúm, Đàn Đúm. Ngày nay
các Quan họ trẻ chỉ hát được các giọng Hừ Là, Là Rằng, Tôi Rằng, Bạn lan, Cây Gạo.
2. Sau đó tới giọng sổng và giọng vặt. Trong giọng vặt có đủ loại hát bắt nguồn từ các điệu dân ca,
hát tuồng, chèo, chầu văn, v.v. Nhiều bài hát có quan hệ với bài lý (dân ca miền Trung và miền Nam)
như “Lý con sáo”, “Lý Mười Thương”, “Lý cây đa”. Từ bài Lý cây đa nẩy sinh ra nhiều biến dạng “Lý
Cây Đa”, “Chẻ tre đan nón”, “Trèo lên quán dốc”.
Trong dân ca Quan Họ tình yêu được bộc lộ một cách bỏng bẩy, khéo léo:
“Vợ anh như ngọc như ngà
Anh còn tình phụ nữa là thân em”
“Em đi đêm lại sợ Ông thầy
Em đi ban ngày sợ Mẹ mấy Cha

Yêu em, anh mở cửa ra"
"Ở nhà có mẹ cùng cha
Lẽ đâu tôi dám nguyệt hoa cùng người”
3. Có những bài quan họ mới được sáng tác gần đây. Bài “Ông Tơ” bắt nguồn từ bài “Nỗi dương
sông” trong một vở tuồng sân khấu dân gian. Năm 1944, bài quan họ “Ca Đàn” được sáng tác dựa trên
bài “Thu trên đảo Kinh châu” của Lê Thương, bài “Hát giã” dựa trên bản dân ca “Cò lả”. Bài “Trống
Cơm” được sáng tác vào năm 1954 dựa trên một giai điệu xưa
4. Sau cùng là các giọng Giã bạn, tiễn bạn kéo dài cho tới sáng như trong hát Ghẹo.
Trống Quân
Trống Quân là một hình thức hát giao duyên rất phổ biến từ Thanh Hóa trở ra. Tục truyền rằng
hát Trống Quân xuất hiện từ thời nhà Trần vào thời nhân dân ta chống giặc Nguyên. Binh sĩ chia làm
hai bên vừa xướng vừa đối trong khi gõ vào trống đánh thành nhịp điệu.
Ông Phan Kế Bính, trong quyển Việt Nam phong tục, cho rằng hát Trống Quân có từ thời
Nguyễn Huệ Binh lính giả thành trai gái để hát đối giải sầu trong khi hành quân đánh nhà Thanh.
Lời hát đối rất tình tứ.
Trai hỏi:
“Cái gì mà nó thấp cái gì cao
Cái gì mà sáng tỏ hơn sao trên trời.
Cái gì mà anh giải cho em ngồi
Đêm nằm thời mơ tưởng dạo chơi vườn đào.
Cái gì mà nó sắc hơn dao
Cái gì mơn mởn lòng đào thì anh bảo em.”
Gái trả lời:
“Anh hỏi thì em xin thưa
Thưa rằng thời đất thắp giời cao
Ngọn đèn thời sáng tỏ hơn sao trên giời
Chiếu hoa thời anh giải cho em ngồi
Đêm nằm thời mơ tưởng dạo chơi vườn đào
Nước trong thời nó sắc hơn dao
Trứng gà thời mơn mởn, lòng đào thì em bảo anh.”
Một số hát hội khác
Ngoài ra còn nhiều loại hát giao duyên như Hát Ghẹo Thanh Hóa, Hát Ghẹo Long Xuyên,
Trống Quân Phú Thọ, Trống Quân Đức Bắc, Trống Quân Hữu Bổ, Hát Đúm Hải Dương.
Hát đò đưa thuộc huyện Thụy Anh, Thái Bình chỉ hát lúc đò đi trên sông, chứ không hát khi
đò cặp bến. Có hai loại hát đò đưa: hát đường trường được hát lúc đông thuyền bè cùng đi trên sông,
trai gái hát đối đáp tỏ tình với nhau, và hát bỏ lửng là hát một mình mang tính chất kể chuyện trong
các sinh hoạt làm việc có loại hát Ví và hát Giặm rất thịnh hành ở miền Bắc nhứt là ở Nghệ An và Hà
Tĩnh. Loại hát ví được đổi thành những tên khác nhau theo sinh hoạt: hát phường vải (Nghệ An), hát
phường cấy, hát phường buôn, hát chặt củi, hát ví đò đưa, hát phường chiếu, hát phường vá lưới, hát
chăn trâu, vv.. Hát Phường Vải ở Nghệ An chú trọng về thi thố văn chương. Hát phường cấy thịnh
hành hơn. Mỗi ngành làm việc đều dùng cách hát đối đáp tình tứ để vơi bớt cơn mệt và chọc phá cho
thoải mái.
Hò, Lý miền Trung và Nam

Miền Trung và miền Nam có nhiều điệu Lý, Hò thuộc loại hát giao duyên. Hò Sông Mã, Hò
Mái Nhì, Hò Mái Đẩy trên sông Hương, Hò Giã gạo, các điệu Lý mười thương, lý con sáo ở miền
Trung.
Trong Nam, hò rất phong phú và đa dạng: Hò Đồng Tháp, Hò Cần Thơ, hò Bạc liêu, hò Gò
công, hò Lơ, hò cấy,v.v.
Khi đi dạo qua vùng đồng bằng sông Cửu Long, ta thường nghe những câu chọc ghẹo rất tình
tứ theo loại Hò Đồng Tháp. Một cậu trai bắt giọng:
“Ơ à ơi, ời à.
Ơ à. Gặp mặt em đây không biết chừng nào anh gặp nữa này bạn chung tình,
Ôi em có phân điều chi thì phân một bữa cho tận a tình à.
Ơ à.Kẽo mai sau đây anh về nơi chốn cũ rồi thương bóng nhớ a à hình
Mà tội nghiệp cho thân anh, ơ á à..”
Một cô gái trả lời:
“ Ơ à. Ngó lên trời thì trời trong mây trắng
Dòm xuống nước thì nước trắng lại trong.
Nhỏ như ai chứ nhỏ như em đây mà chắc dạ ơ à.
Bền lòng ơ à
Ơ à.Lỡ duyên thời em chịu lỡ chớ đóng cửa loan phòng ờ ơ à.. Em chờ anh, ơ à..”
Dân miền Nam ăn nói cục mịch, biết sao nói vậy, không màu mè hoa lá, không chải chuốt văn
chương. Họ có thể hò như sau:
“ Hò ơ à..
Cô kia má đỏ hồng hồng
Xin cô cho biết (cô) có chồng hay chưa"
Nếu cô bị chọc thấy anh chàng đó dễ thương thì trả lời
“Hò ơ à
Thân em như tấm lụa đào
Phất phơ trước gió biết vào tay ai à”
Tại miền Nam, cách tán tỉnh rất trực tiếp, không màu mè trong loại hát đối đáp trữ tình. Một
chàng trai có cách chọc gái mạnh bạo như thế này:
“Hờ ơ à.
Thấy em hồi nhỏ cứt mũi chảy lòng thòng
Bây giờ em bới tóc bỏ hai ba vòng anh thương”
Cô gái có lúc cũng la lớn:
“Đứng xa kêu bớ anh Mười
Không thương anh nói chờ đừng cười đẩy đưa”
Hay
“Thương không thương em hổng có cần
Trầm hương khó kiếm chớ ổi bần thiếu chi”

Hò, Lý, hát hội với Quan Họ hát ghẹo, Trống Quân, hát phường vải, hát xoan, cò lả, vv.. rất
gần với chúng ta qua lời ca đơn giản, diễn đạt tất cả hình ảnh sống động của xã hội nông thôn Việt
Nam và mỗi người hát là một nhà thơ, có khi là một nhà sáng tác nhạc.
Đề tài tình yêu được khai thác từ các loại hát làm việc, hát giao duyên, giúp cho trai gái có dịp
bày tỏ tấm lòng của mình. Trong phạm vi của bài viết ngắn này, tôi chỉ muốn đưa ra một vài khía cạnh
đặc thù của loại hát trữ tình trong nhạc dân ca Việt Nam của dân tộc Kinh để giúp cho các bạn trẻ có
một cái nhìn tổng quát về kho tàng dân nhạc và từ đó tự khám phá thêm những khía cạnh khác của
vườn hoa âm nhạc đa sắc, đa âm của nhạc truyền thống Việt Nam.
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La famille vietnamienne
Đặng Quốc Cơ

I / La famille solidaire
I / 1 . La famille base de la société
La famille vietnamienne, base de la société vietnamienne, regroupe les vivants et les morts.
Les jours du Tết et d'anniversaires ceux qui nous ont précédé reviennent vivre avec nous. Depuis
toujours l'autel des ancêtres est l'âme de la maison, le culte des ancêtres reste la première dévotion du
pays et assure la continuité entre le présent et le passé, le lien avec les dieux du macrocosme, avec le
Ciel. Les cérémonies mortuaires, la restauration et visite des tombeaux, les banquets de mariage, et
récemment les anniversaires des enfants réunissent les familles et les proches. Après des décennies de
combat et de séparation, les gens aspirent à la joie simple du foyer familial. Le retour aux racines, le
rêve de descendre d'un aĩeul prestigieux comme Nguyễn Du, Trân Hưng Đạo, donnent à la recherche
généalogique un véritable engouement. Cette quête affective est louable à l'époque des familles
éclatées et prouve que la famille éternelle vit toujours en nous.
Ces réunions familiales, ce culte des ancêtres et aussi des héros satisfont le besoin des enfants
d'être reliés à leur présent, à leur passé. Mon jeune neveu m'a fait part de son émerveillement quand il
découvre une communauté vietnamienne de 2000 personnes et chante avec eux en choeur Việt Nam,
Việt Nam... à la fête du Têt organisée par l'Association des étudiants vietnamiens de Paris. La maison
familiale, ou le Từ Đường de tout le clan, est le lieu privilégié ó les jeunes se ressourcent en
retrouvant leurs racines. Ce n'est pas sans émotion que les parents montrent les photos des ancêtres,
racontent l'histoire et les hauts faits de la famille, expliquent les rites et les traditions. Par ce culte des
ancêtres et des héros on transmet aux jeunes les valeurs morales recherchées par l'enfant qui sont aussi
importantes sinon plus que la réussite économique. Cette méthode éducative par immersion dans le
présent et adoration des ancêtres glorieux est l'art même de l'éducation.
La tradition confucéenne contribue à la solidarité entre les générations, au respect de la
hiérarchie familiale et des personnes âgées qu'on appelle tonton tata, et à la piété filiale, première des
vertus. Nguyễn Du célèbre ces valeurs dans le poème national Kim Vân Kiều vers 1044--1045.
Kiều malgré ses vicissitudes ne cesse de se soucier de ses parents:
Xót người tựa cửa hôm mai,
Quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ ?
( Celle qui, matin et soir, demeurait appuyée au chambranle de la porte,
qui à présent s'occupait de l'éventer en été, de la couvrir en hiver ? )

Les enfants cohabitaient avec leurs vieux parents suivant le précepte confucéen :

Nhất cần, thiên hạ vô nan sự
(cần = cần kiệm = effort, labeur et parcimonie)

Bách nhẫn, gia trung hữu thái hòa
(nhẫn nhịn = patience,retenue, résignation, tolérance, délicatesse, compréhension ... comme dans les
dictons: Nhịn cho nên cửa nên nhà - patience, tolérance pour créer l’harmonie de la famille; Nhịn cho
nên vợ nên chồng -comprendre, aimer, tolérer pour réussir le couple)
(Avec de l’effort, dans le monde, il n’y a pas de difficultés insurmontables
En pratiquant cent fois la patience, on fera régner paix et harmonie au sein de la famille.)

Il y avait autrefois une famille dans laquelle cinq générations vivaient ensemble en parfaite
harmonie. La renommée parvint jusqu’à la Cour. L’Empereur convoqua le patriarche pour lui
demander le secret du bonheur de son foyer. La réponse fut un long écrit avec 100 fois le même mot
ẩn nhẫn (patience). L’Empereur apprécia la devise et offrit comme récompense une seule orange au
vieillard. Celui-ci pour faire bénéficier toute la famille de la faveur royale fit bouillir le fruit dans une
grande marmite d’eau et donne à goũter à tous.

I / 2 Famille, force de la nation
I / 2 / 1- Expansion du territoire
L'aspiration à une nombreuse descendance a assuré la solidité de la famille et l'accroissement
de la population, force principale dans les économies agraires. De quelques centaines de milliers du
temps de Hai Bà Trưng, an 40, la population est passée à 3 Millions. en 1400, 5M. en 1847, 13 M. en
1900, 22M. en 1943, 78M. actuellement. Cet essor démographique a entraýné l'expansion du royaume
par la Marche vers le Sud, Champa et Cambodge, et vers l'Ouest, Hauts Plateaux et Laos. La
superficie du Viet Nam atteint son maximum sous Minh Mạng.
I / 2 / 2- Développement de l'enseignement
Cependant malgré l'étendue du territoire, la déficience de l'industrie et du commerce n'a pas
permis d'éviter la paupérisation de la campagne. Le seul moyen de s'en sortir était le concours
mandarinal. La famille se saignait aux quatre veines pour les études de ses enfants. Elle le fait encore
actuellement, dans la tradition des lettrés, car l'éducation secondaire et supérieure est payante et
parfois déficiente à cause de la démographie et du bas émolument des enseignants. Elle accepte tous
les sacrifices pour envoyer les jeunes dans les écoles privées et même à l'étranger. C'est la famille qui
soutient l'individu en cas de difficulté. '' La famille est le secret de la réussite '' ( Christian Jelen )

I / 2 / 3. Développement de l'économie
La famille non seulement éduque, mais elle nourrit, protège, et dans les pires moments a été
un extraordinaire recours pour tous: c 'est le lopin familial avec cultures maraichères, élevage de
porcins de volaille de poisson, à peine 5% de la surface cultivée qui en subvenant à la moitié de la
production agricole, a évité que l'expérience de la grande production socialiste ne se transforme en
famine généralisée. Dès 1989 l'exploitation agricole familiale libérée a assuré l'autosuffisance
alimentaire de tout le pays. En 1999 les entreprises familiales rurales et urbaines, artisanat, petit
commerce, services assurent le tiers du revenu national.
Elles démarrent toutes par un prêt familial de solidarité, garantie uniquement par la confiance
familiale et l'honneur. Veuve dans la vingtaine avec trois enfants à charge, ma grand'mère a pu obtenir
d'un oncle le prêt d'une piastre et démarrer son petit commerce entre Thanh Hoá et Hà Nội pour
subvenir aux besoins de la famille et aux études brillantes de mon père.
Cependant malgré leur succès ces petites exploitations famìales ne peuvent se substituer aux
firmes nationales et internationales pour le développement du pays.

II / La famille éclatée
L'espérance de vie est passée de 35 à plus de 70 ans. L'homme souvent ne peut résister à la
tentation d'explorer des horizons nouveaux, de quitter une femme de 50 ans pour deux de 25 ou même
cinq '' Đêm năm canh, năm vợ ngồi hầu...Le long des cinq veilles de la nuit, cinq femme le servent..''.
En plus la liberté des moeurs, la contraception, la multiplicité des clubs de rencontre, les films

érotiques, les facilités de déplacement, d'hébergement... les y poussent; Autrefois il n'était possible de
se ménager quelque intimité que dans les buissons, les champs
( Một gánh giang san ở giữa đòng,
Thuyền quyên ứ hự anh hùng nhớ chăng? )
La famille pilier de la nation vietnamienne tend à éclater comme dans les pays occidentaux
pour pour d'autres raisons plus importantes encore.

II / 1 . Le déclin des religions
- Le mariage traditionnel au Viet Nam était une institution religieuse; c'est la religion qui
consacre l'union des époux au sein de la famille, le but du mariage est d'avoir des enfants pour
développer le clan familial et perpétuer le culte des Ancêtres. Ils président aux six cérémonies rituelles
du mariage: envoi de l'intermédiaire des deux familles ( mối ), demande en mariage (hỏi, dạm vợ ),
fiançaille (đính hôn ), versement de droit de mariage (cheo ) mariage (thân nghinh ), ''cérémonie des
fils rouges'' (Lễ Tơ Hồng). A l'heure actuelle les cérémonies sont simplifiées. Cependant l'essentiel est
toujours suivi, c'est à dire l'acte religieux devant l'autel des Ancêtres.
Malheureusement dans certains ménages l'autel consacré aux ancêtres, au Bouddha, aux
Saints, ou au Christ a disparu, les photos remplacées par celles de pin-up dans leur plus simple
accoutrement ou de stars de du show-business, des voitures de sport ! La maison a perdu son âme
pour ne garder que le corps.
- Confucius enseignait: Se perfectionner soi même, administrer sa famille, gouverner son pays,
assurer la paix du monde. ''Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ ''. Dans les pays occidentaux les
gouvernements essaient d'assurer seuls toutes les lourdes responsabilités que la famille assume,
comme l'éducation des enfants. Cela contribue au relâchement des liens familiaux. Au Viet Nam la
Confucianisme dans sa globalité a été décrié, après l'échec de la Royauté et des lettrés face à la
conquête coloniale.

- Chez les chrétiens l'Église sanctifie le mariage et la famille pour établir un lien
indissoluble et garantir durée et stabilité. Cependant le délabrement de certaines églises, la
raréfactions des prêtres, sont des signes de la perte regrettable de la foi et de la dissolution des
liens religieux du mariage.
C'est la fin de la famille traditionnelle et la perspective ouverte aux dérèglements. Si Nguyễn
Du et Hồ Xuân Hương ont critiqué l'hypocrisie, l'égoĩsme de certains hommes, (Không chồng mà
chửa mới ngoan, có chồng mà chửa thế gian đã thường ) et lutté pour le droit des femmes à l'égalité, à
l'amour, quelques écrivaines célèbres comme Georges Sand, Colette ont poussé cette revendication
jusqu'au droit à l'adultère.

II / 2 . Les Révolutions
La Révolution Fraçaise proclame les Droits de l'homme, la Révolution d'Aoủt 1945 au Viet
Nam (Cách Mạng tháng 8 ) appelle à la lutte pour l'Indépendance, et la construction du Socialisme.
Toutes les deux voient dans les ''intérêts privés'' et les intérêts de la famille des obstacles à ''l'intérêt
général'' de la Nation, du peuple ( nhân dân ), voire des liens propices aux complots des réactionnaires
(phản động), et des opposants au régime. La guerre va renforcer tous les soupậons. Dès lors il importe
de faậonner un homme nouveau, au service de l'idéal révolutionnaire, qui considère comme un devoir,
un exploit la dénonciation des '' crimes '' de sa famille, de ses parents . Les enfants accusent leur
père, les femmes leur mari: la famille se désintègre.

III / Retour en grâce de la famille
La cellule familiale résiste aux assauts de l'individualisme moderne.
- En France devant cette société déboussolée, ce pays déstabilisé par la tourmente
révolutionnaire, Napoléon voulut le retour à l'ordre: il donne force et cohésion à la famille . Son Code

Civil de 1804 appelé Code Napoléon redonne une importance juridique particulière à la famille. Pour
faire de celle-ci le pilier de la société nouvelle, il la sanctifie par le Code Civil et aussi par l'Église. Un
mariage civil et un mariage religieux entouré de pompe spécifique deviennent deux cérémonies
indissociables. Après bien de changements profonds pendant deux siècles, la famille, seul pilier de la
société pouvant résister à l'usure du temps, tend à résister aux bouleversements. Ainsi après ces 30
dernières années de désintérêt pour la famille et d'excès d'individualisme et de permissivité, le babyboom de 2001 montrerait que les gens redécouvrent les vertus et la chaleur de la famille.
- Au Viet Nam on pourrait méditer sur les pensées du Président Lee Kwan Yew de Singapour,
exprimées dans la revue Foreign Affairs d' Avril 1994 ''Dans les tourmentes politiques, économiques,
les guerres, l'exode... ou plus simplement en cas de détresse morale, matérielle et physique, de
solitude, les gouvernements font souvent défaut. C'est la famille qui sauve les personnes en détresse.
Les gouvernements viennent, les gouvernements s'en vont, mais la famille est éternelle, le précepte Tu
thân, Tề gia aussi. '' Après trois siècles de guerre, de souffrance, de sacrifice, de frustration la famille
reste la bouée de sauvetage du vietnamien, dans le pays comme à l'étranger.
_____________________
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