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Từ thủ đô Berlin bước lên chuyến xe lửa vào lúc 10h34 phút, theo như chương trình thì chúng tôi sẽ 

đến thành phố cảng Hamburg vào lúc 13h10. Nhưng vì lý do kỹ thuật, nên xe lửa phải dừng lại giữa 

đường và chúng tôi phải ngồi đợi cả tiếng trong xe lửa. Cuối cùng, loa phóng thanh loan báo rằng xe 

lửa phải đi ngược trở lại đến một thành phố gần nhất, để tìm một lối đi vòng đến Hamburg. Theo như 

dự kiến xe lửa sẽ đến Hamburg vào lúc 16h00.  

 

Và rồi điện thoại cầm tay reng khắp mọi nơi trong xe. Mọi người ai ai cũng bực tức thông báo cho 

gia đình, cho bạn bè, cho đồng nghiệp về sự trễ nãi của chuyến xe lửa này. Phần tôi, còn thê thảm 

hơn nữa. Tôi đã hẹn ông cha bạn đón ở nhà ga, bây giờ như vầy thì biết làm sao? Điện thoại mobile 

thì không có, nên tôi đi tìm buồng điện thoại trong xe lửa. Gặp ông soát vé, ông ấy nói là xe lửa này 

không có buồng  điện thoại công cộng. Về lại ghế tôi bực mình quá. Cuối cùng, dù ngại ngùng tôi 

vẫn phải nhờ điện thoại di động của người khác, để báo tin với cha bạn, là tôi đang bị kẹt trong xe 

lửa, và cõ lẽ sẽ đến trễ ba tiếng đồng hồ. 

 

Ngõ kẹt trong cuộc đời là vậy đó. Có những khi bước vào cuộc đời với lòng hân hoan vui mừng, vì 

sẽ gặp lại người yêu tại nhà ga và bến đợi, và với niềm hy vọng hướng về đích đến, nơi niềm vui đang 

chờ và hạnh phúc sẽ “nở hoa”. Nhưng rồi giữa đường đời, chuyện này chuyện kia bất ngờ đến, mà 

chẳng một lời báo trước, để rồi bao người rơi vào ngõ kẹt. Cái ngõ kẹt làm đau đớn lòng người. Cái 

ngõ kẹt nhâm nha muốn “nuốt chửng” niềm vui, hy vọng và hạnh phúc đang chờ ở điểm hẹn. 

 

Trước đây mấy hôm cùng với một người bạn, chúng tôi tạt vào một quán phở quê hương. Cô chủ 

quán vừa đưa tô phở ra, mùi phở thơm phức làm lòng tôi phấn chấn. Bụng đói, phở thơm, tôi ăn thật 

ngon lành! Nhưng chưa được nửa tô, thì có một vài người đồng hương quen với anh bạn tôi bước 

vào. Họ ngồi cùng bàn với chúng tôi. Kế bên tôi là một cô trung niên và đứa con gái tàn tật. Tay bắt 

mặt mừng, chúng tôi bắt chuyện làm quen. Anh Bạn tôi tếu tếu mở lời: “Các bạn có biết cần có mấy 

“thứ ngon” để bữa ăn sẽ thật sự là ngon không?” Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau. Anh ta tiếp: “Có bốn 

thứ ngon làm cho bữa ăn ngon: Thứ nhất là đồ ăn ngon, thứ hai là có bạn ngon, thứ ba là bầu khí ngon 



và thứ tư là người nấu ngon.” Tuyệt cú mèo. Cuộc đời được như vậy là “ngon cơm lắm lắm!” Sau đó 

chúng tôi trò chuyện hết điều này đến chuyện nọ.  

 

Khi trò chuyện, tôi ngồi đối diện với cô gái tàn tật, và lòng tôi từ từ thấy bùi ngùi cảm thông. Dù 

muốn biết chút về hoàn cảnh của cô, nhưng tôi không dám hỏi. Mẹ cô gái đang ngồi kế bên như hiểu 

được điều tôi đang nghĩ, nên bắt đầu kể. Chuyện kể rằng, bà đã có một đời chồng và một số người 

con. Chồng chết trong trận chiến, lòng bà đau xót biết bao. Bà rơi vào một ngõ kẹt trong cuộc đời. 

Nhưng may thay ngõ kẹt tìm thấy lối ra, khi bà gặp được một người đàn ông giỏi giang làm phó giám 

đốc của một nhà máy. Vì thế, bà quyết định đi “bước tiếp”,  và rồi có với ông thêm hai người con. 

Tuyệt biết bao nhiêu! Cuộc đời như vậy là ý nghĩa lắm rồi. Hạnh phúc nào hơn, khi “bước đi kế tiếp” 

đem lại nhiều niềm vui với một gia đình đầm ấm, và con cái dễ thương ngoan hiền. “Thật là ngon 

cơm lắm lắm!”. Tôi thầm nhủ mình như vậy, và thật tự nhiên quay qua anh bạn, tôi nói: “Có một điều 

thứ năm làm cho bữa ăn ngon. Đó là câu chuyện bàn cơm ngon.” 

 

Tiếc rằng, bữa ăn ngon không luôn luôn giữ được lòng người. Thực vậy, dù gia đình “ngon cơm”, 

nhưng có những cái trớ trêu không hẹn mà lại đến. Người ta vẫn nói: “Ai có thể học được chữ ngờ?”  

 

Bà mẹ kia cũng đâu hiểu được chữ ngờ. Vào một ngày nọ, người chồng thứ hai khăn gói ra đi, để bà 

lẻ loi với hai đứa con nhỏ. Mà cả hai giờ đây lại bị tật nguyền nữa chứ. Đứa con gái đang ngồi đây 

thì đỡ hơn anh của mình, vì em còn có thể tự chăm sóc cho mình chút chút. Còn anh của cô gái thì 

tay chân run rẩy, nên sau mỗi bữa cơm là khắp nhà vương vãi đồ ăn thức uống. Có những lúc bà ngồi 

nhìn con, nhìn lại mình và đời sống của mình, bà rên rỉ và than thân trách phận . Nhưng rồi bà nghĩ, 

không lẽ cả ngày cứ ngồi đó mà rên, ngồi đó mà ôm nỗi đau ấm ức trong lòng? Không, càng ôm nó, 

thì nó sẽ càng làm mình đau thêm. Dại gì! Hơn nữa, hai đứa con nhỏ vô tội đã bị cha nó bỏ rơi, thì 

mình không thể để nó lẻ loi trong cuộc đời. Chúng cần phải lớn lên, cần được phát triển và học hành 

như chúng bạn. Vì vậy, ngày ngày sau những giờ mệt mỏi để kiếm sống ở hãng về, bà lại kiên nhẫn 

phục vụ hai đứa con của mình.  

 

Nghe tới đây lòng tôi vừa cảm phục nhưng vừa bùi ngùi đau đớn với bà, vì tôi cảm được phần nào 

hoàn cảnh của người phụ nữ trước mặt, một con người đang kẹt trong một ngõ ngách của cuộc đời.  

Dù rất can đảm, nhưng trong góc kẹt của đời mình, bà vẫn buồn vời vợi. Chẳng biết rồi cuộc đời sẽ 

trôi về đâu. Niềm vui mỗi ngày, hạnh phúc trong đời đã biến mất đâu rồi. Có những lần bà nhìn lên 



Chúa và hỏi Ngài: “Con có làm gì lầm lỗi để ra nông nỗi này?”Nhưng chẳng có một câu trả lời. Thay 

vào đó là sự yên lặng. Nhưng lạ thay, sự yên lặng khi nhìn Chúa khác với cái yên lặng nặng nề đầy 

cô đơn, mà bà phải mang từ khi bị bỏ rơi. Trong sự yên lặng thiêng liêng đó, bà nhận được một sự 

cảm thông của Chúa giành cho bà. Nhờ vậy, trong ngõ kẹt của đời mình, bà cậy dựa và tín thác vào 

Chúa nhiều hơn. 

 

Ngày qua ngày bà sống niềm tin này. Nhưng bà vẫn thấy làm sao ấy. Bà lại tự hỏi: “Chúa ơi, có Chúa 

đấy, nhưng sao những chuỗi ngày sống của con vẫn dài đằng đẵng đến vậy?” Hỏi Chúa vậy thôi, 

nhưng bà vẫn kiên tâm không rời xa Chúa và Mẹ. Bà nói, mỗi lần nỗi buồn “đến thăm”, là bà lại âm 

thầm cầm cỗ tràng hạt lên, dù nước mắt bà đang chảy tràn trề. Cứ vậy, bà lần hạt. Có chú ý đến lời 

kinh hay không, bà chẳng biết. Nhưng mỗi khi lần chuỗi và tâm tình với Chúa xong, thì bình an lại 

đến với bà. Lối ra khỏi ngõ kẹt lại mở ra trước mặt bà.  

 

Nhìn người phụ nữ này tôi nhớ đến người phụ nữ của ngày xưa. Hoàn cảnh thì khác, nhưng cả hai 

đều bị rơi vào ngõ kẹt của cuộc đời. Không biết “cái số” của bà phụ nữ ngày xưa ra sao, mà bà phải 

mang một cơn bệnh nặng nề. Mười hai năm trời phải “làm bạn” với cơn bệnh hiểm nghèo, bà đã đau 

khổ biết bao nhiêu. Đau đớn hơn nữa, khi tiền mất nhiều mà tật vẫn mang. Bao thầy thuốc bà chạy 

đến kiếm tìm đều lắc đầu bất lực. Dù vậy, bà vẫn không bỏ cuộc. Sức mạnh tiềm ẩn của người phụ 

nữ thật đáng khâm phục. Càng những khi tưởng như tia sáng hy vọng đã tắt, thì lúc đó niềm khao 

khát sống lại mạnh hơn bao giờ hết. Ngõ kẹt của cuộc đời cần phải tìm thấy lối ra!  

 

Nếu sức người không thể, thì cần phải tìm đến sức của Thiên. Và rồi một ngày đẹp trời bà đã gặp. 

Giêsu đang đi ngang qua con đường cuộc đời của bà. Có lẽ đã nghe về Người nhiều lắm, nên hôm 

nay bà quyết định không để lỡ dịp may. Vì thế, dù có phải chen chúc, dù có thể bị đám đông dẫm 

đạp, bà vẫn quyết định “kề vai để cùng đẩy”. Có lẽ với sức lực của bà, thì khó lòng mà đến gần được 

Giêsu. Dù biết sức mình có hạn, nhưng hôm nay bà đã dồn tất cả “nội công”, những sức lực tiềm ẩn 

của mình để chen. “Ít nhất mình cũng phải đụng được gấu áo của Ngài. Và thế là đủ cho mình rồi.” 

Bà tự nhủ.  

 

Chẳng hiểu sao, người phụ nữ này lại có niềm tin mạnh mẽ đến thế.  

Cuối cùng, thiện chí, niềm khao khát sống và niềm tin mạnh mẽ của bà vào Chúa, có giúp bà tìm thấy 

lối ra khỏi ngõ kẹt của cuộc đời bà không? 



“Này con, niềm tin của con đã cứu con, con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.” Lời dịu dàng của Đức 

Kitô đã dẫn bà tới lối ra khỏi ngõ kẹt của cuộc đời. Rất ngon cơm! 

 

Qua hình ảnh của người phụ nữ hôm nay và người phụ nữ của ngày xưa, tôi khám phá ra những tâm 

tình quý báu: Khi bị rơi vào trong ngõ kẹt của cuộc đời, điều căn bản là không thất vọng buông trôi, 

thứ đến biết ý thức bền chí và tập trung “nội công tiềm ẩn”, để giữ vững khát vọng sống, cũng như ý 

thức vươn lên để sống. Sức người và thiện chí người đã là tốt lắm, nhưng vẫn cần phải dựa vào sức 

Thiên. Vì thế, cần phải luôn hy vọng và tin tưởng bám vào Thiên Chúa – Đấng là nguồn của sự bình 

an và là Đấng làm cho cuộc đời “ngon cơm” trở lại. 

Thực vậy, có Ngài ở trên đường, với Ngài trong cuộc sống, ngõ kẹt sẽ luôn tìm thấy được lối ra. 

 

	


