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Thằng Mõ  và  Nợ Đời 

Thân tặng các bạn Mõ đã miệt mài Vác Ngà Voi 

Từ Giữ Chùa  

Chúng ta được sinh ra trên cõi đời là một điều phúc. Nhưng sự hiện diện này cũng kèm 

theo một điều kiện bất thành văn là “nợ đời”!  Nói nôm na đó chỉ là “món nợ” mà chúng ta 

“mòn mỏi” phải trả suốt cả đời!  

Nợ thì chắc chắn chúng ta phải trả… nhưng trả bằng cách nào đây?  

Nợ tiền, nợ bạc thì dễ, nợ tình, nợ ân, nợ nghĩa đã gọi là khó, còn “nợ đời” biết trả đến 

bao giờ mới xong! Ngoài ra còn có cái nợ đồng lần, món nợ thông thường nhất là miếng cơm 

manh áo, những cái hóa đơn như tiền thuê nhà, điện, nước, tiền phone, tiền cab, thuế má hàng 

tháng, hàng năm … tới ngày đều phải lo trả!  Một món nợ dai dẳng kéo dài trọn cả cuộc đời!  

Thôi thì chúng ta ehỉ còn chờ lúc nhắm mắt xuôi tay, nhiều lúc muốn chết cho rảnh nợ, 

nhưng nhiều khi chết rồi cũng chưa hết nợ. Họa chăng, chúng ta đã tự an ủi hay lừa dối mình, 

là hẹn lại cho kiếp sau!!! 

Nói đến chữ “Nợ” thì biết bao món nợ trên đời! Nhìn ngay bản thân ta, nào nợ cơm, nợ 

áo, nợ tình, nợ xương, nợ máu…  

Với gia đình, nợ ơn sinh thành, nợ vợ, nợ chồng, nợ con, nợ cháu; nhiều khi chính bản 

thân ta cũng là “của nợ” của gia đình nữa.  

Với xã hội, chúng ta cũng phải chung đem sức lao động cũng như trí tuệ, góp phần vào 

việc xây dựng; nói cho hào nhoáng, nhưng thực ra chính là món nợ mà chúng ta phải lăn lưng 

kiếm sống cho bản thân và gia đình!  

Với đất nước Quốc Gia lâm nguy, thất phu hữu trách, đó chỉ là nghĩa vụ hay là món nợ 

xương máu (nhiều khi chúng ta cũng muốn cầu an trốn tránh như trốn quân dịch để mang món 

nợ của thất phu, nợ xương, nợ máu cũng là thường tình) …. 

Có một món nợ vô tội vạ mà chỉ có một số người nhào vô gánh vác : Đó là “Việc Thiện 

Nguyện”, tạm dùng danh từ dân dã là “Vác Ngà Voi”. Và trong thực tế rất ít người dám “Vác 

ngà voi” cho bạn bè! 

Với hai chữ bạn bè, thì bè bạn nhiều vô kể… , “Từ lúc được sinh ra cho tới lúc lớn lên 

chúng ta đã có nhiều đứa bạn ... những loại bạn từ thuở đánh bi đánh đáo, ở truồng tắm 

mưa cho tới bạn học, bạn thân, bạn gái, bạn đời ... và phải kể tới vài loại bạn đồng nghiệp, 

bạn đồng môn (trong nhóm này chia ra nhóm bạn đồng khoá và đồng chìa hoặc khác chìa 

…).  



Tất cả những loại bạn kể trên được người ta gọi chung bằng một danh từ kép là ... 

BẠN-BÈ. Mặc dầu hai chữ Bạn và Bè nếu đứng riêng rẽ thì chẳng có định nghĩa liên quan 

nhưng khi được ghép chung thành một thì lại mang một ý nghĩa rất là thân thiết  

Tuy nhiên người ta cũng thường nghe vài kinh nghiệm về tình bạn như sau: Khi đắc 

thời đâu biết... AI là BẠN – 

 Lúc thất thời mới biết ... BẠN là AI  

… và trong cuộc Vui vẫn coi BÈ là BẠN, 

 Nhưng khi hoạn nạn mới biết BẠN là BÈ”. 

( trích trên mạng Net). 

 

Và điều quý nhất đối với tình nghĩa bạn bè chính là sự trong sáng và vô vị lợi…  

Cũng vì vậy mà “món nợ” với bạn bè là tuy không mà vẫn có!   

“Tuy Không” vì sau khi tay bắt mặt mừng, cười nói hả hê rồi chia tay thoải mái; mà 

“Vẫn Có” vì chỉ có bạn bè mới là nơi nương tựa êm ả, chia sẻ vui buồn và tâm sự những sự 

thật “hơi đau lòng” khi chẳng biết nói cùng ai ! 

 

Do đó đối với tình nghĩa bạn bè chúng ta, tuy chỉ là món nợ nhẹ nhàng nhưng đôi khi 

cũng nặng nề không kém; nhất là khi kẻ nào đã chọn “Vác ngà voi”! Với bạn bè, cái điều vui 

nhất và cũng buồn nhất lại là phải “Vác ngà voi”!  

Và khi đã vác ngà voi cho bạn bè chúng ta thường “ban” cho nhau với “Mỹ Từ” thương 

yêu là “Từ Giữ Chùa”. Nhưng thực tế Từ Giữ Chùa vẫn chỉ là “Thằng Mõ”.  

Kẻ có tình nghĩa quan tâm, thì thấy ái ngại, kẻ bàng quang ích kỷ thì nói : 

“Nó thích “ôm” thì cứ mặc nó “ôm”. Đã “ôm” thì nó có trách nhiệm phải làm…!  

Khi “Thằng Mõ” “Làm”: mà không hỏi, lại là kẻ tự quyền, lấy ý kiến chung thì “nhiệm 

vụ nó phải làm việc gì phải hỏi”!  

“Không Làm”:  “Thằng Mõ là thằng vô trách nhiệm! thích danh hão!” 

Cuối cùng “Thằng Mõ” có há miệng thì vẫn mắc quai, nên đành nhận câu tục ngữ “Lưỡi 

không xương trăm đường lắt léo.”  mà “mòn mỏi” kéo cày trả nợ thay tội “Vác Ngà Voi”! 

Nhiều lúc cũng thấy tội nghiệp cho thằng Mõ. Tất cả mọi chuyện liên quan tới bạn bè 

như quan hôn, tang tế, là thấy thằng Mõ xuất hiện.  

Từ việc họp mặt đàn đúm dăm ba đứa, tân niên hay tất niên hàng năm, cà phê hàng 

tháng…; thằng bạn này rời bỏ quê hương tìm đất mới và cuộc sống mới, thằng bạn kia tìm về 

thăm quê mẹ, gia đình và bạn bè; và nhất là mỗi khi nghe tin bạn bè ngã bệnh nặng, bạn bè 

nằm xuống là vắt giò lên cổ mà chạy… vừa chạy vừa gõ mõ, vừa la làng qua phone, qua mail, 

vừa lo tổ chức hẹn hò ngày giờ thăm viếng, vừa đặt vòng hoa, vừa chọn ngày tụ tập bạn bè để 

cùng thắp nén nhang cho nhau lần cuối… rồi âm thầm về nhà ngồi thở bằng tai mà nhớ tới bạn 

bè ngày xưa với bao kỷ niệm… .  

Việc làm “Thằng Mõ” cho bạn bè như món nợ của “nàng dâu trăm họ”; vui ít mà buồn 

nhiều.  

 

Tìm hiểu hai chữ Thằng Mõ theo “Bách khoa toàn thư Wikipedia” thì : 



“Thằng Mõ là người có nhiệm vụ gõ mõ và thông báo theo chỉ thỉ của các chức sắc 

trong các làng xã cổ Việt Nam. Công việc của anh ta là đi khắp làng gõ mõ gọi dân làng đến 

tề tựu ở sân đình để nghe những tin tức mới xảy ra trong làng. Ngoài công việc trên, người 

này có nhiệm vụ khác là tuần phòng ban đêm và gõ từng hồi mõ báo hiệu giờ giấc dưới sự 

hướng dẫn của viên chức và các tráng đinh trong làng. Người này làm việc này không có 

lương bổng. Tuy nhiên anh ta thường được làng cấp cho một “mảnh đất công” nhỏ để cày 

cấy hoặc đến mùa gặt thì được các địa chủ cho một ít thóc. 

Trên thực tế, "thằng mõ" thường là một người rất nghèo và bị dân làng coi thường 

thân phận”…. ( trích trên mạng Net). 

 

Thà làm Thằng Mõ theo đúng nghĩa Thằng Mõ làng lại thấy cuộc sống êm ả hơn. Mõ 

hiện đại chỉ hơn Thằng Mõ làng một điều là không phải tuần phòng ban đêm và gõ từng hồi 

mõ báo hiệu giờ giấc. 

Còn làm Thằng Mõ cho bạn bè chỉ là “hữu danh vô thực”, chỉ kẻ đứng mũi chịu sào và 

nhiều khi chỉ mang danh nghĩa để bạn bè phán xét và sai bảo!”.  

Đã làm thì “Thằng Mõ” phải chịu sự hạch sách của bạn bè… Như khi tổ chức họp mặt 

cà phê sáng hay ăn trưa, ăn chiều, đi chơi xa thì … Thiếu gì ngày mà phải chọn ngày…. Thiếu 

gì nơi mà phải chọn địa điểm này, không gian kia…, Thiếu gì nhà hàng  mà phải chọn…Thiếu 

gì món ngon mà lại chọn….  

Cũng như “Thằng Mõ văn nghệ văn gừng”, muốn thực hiện đặc san thì phải chạy ngược 

chạy xuôi tìm người để xin bài viết, tìm nơi in ấn, sửa bản thảo, chọn mẫu tranh bìa trước sau, 

sửa bản in nháp, chờ đợi ngày lên khuôn, ngày thành hình… Rồi cuối cùng lại mang cái 

“thành phẩm” đến tận tay từng thằng bạn già… Nhưng đâu có thoát lời bàn ra tán vào… nào 

là thiếu gì bài vở mà lại chọn bài... thiếu gì người viết mà phải nhờ thằng này thằng nọ… người 

có, người không! 

Thiếu gì và thiếu gì cái để chê trách… ở cái cõi đời này!  Chúng ta cũng nên mừng vì 

bạn già của chúng ta lúc này dù quá sáu mươi, bẩy mươi, nhưng chưa thực là già, chưa thực sự 

bước vào tuổi “lục thập nhĩ thuận”, … Nên bạn vẫn còn ngứa tai, gai mắt!  

Thôi cũng đành lấy sự “mòn mỏi” mà trả nợ bạn bè làm niềm vui. Ít nhất bản thân 

Thằng Mõ cũng được tạm coi lại nhịp cầu nối, là hộp thư, là ống loa, là cái mobile phone, là 

đường dây liên lạc để bạn bè có thể tìm lại nhau… Vì Thằng Mõ là người phải biết mọi địa chỉ, 

số mail, số phone của từng người – ít ra Thằng Mõ cũng biết nguồn để tìm ra nước ! Hơn nữa 

Thằng Mõ còn phải biết coi cái tai mình như là Thùng Rác… 

Cái khốn khổ nhất của “Thằng Mõ” chính là muốn trút bỏ nợ đời mà không xong, mà 

vẫn phải làm “Thằng Mõ” mãi mãi…!  

Chẳng một thằng bạn nào dám đứng ra thay thế vì họ nhìn thấy rõ món nợ đời, họ sẵn 

có cái gương sáng của thân phận nàng Kiều mà Nguyễn Du đã viết: 

“Rằng hay thì thật là hay, 

Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế náo ! ” 

http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A0ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/X%C3%A3
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%ACnh


Cũng may, cuộc đời Thằng Mõ còn được hoàng đế Lê Thánh Tông (1442 - 1497) đã 

từng làm một bài thơ ngợi khen vai trò của "thằng mõ": 

"Mõ này cả tiếng lại dài hơi, 

Mẫn cán ra tay chẳng phải chơi. 

Mộc đạc vang lừng trong bốn cõi, 

Kim thanh rền rĩ khắp đòi nơi. 

Trẻ già chốn chốn đều nghe lệnh, 

Làng nước ai ai phải cứ lời. 

Trên dưới quyền hành tay cắt đặt, 

Một mình một chiếu thảnh thơi ngồi." 

( trích trên mạng Net). 

Khốn khổ thay, “Thằng Mõ” khi đến tuổi mắt đã mờ, chân tay chậm chạp mà vẫn phải 

đèo bồng, vẫn phải đứng mũi chịu sào…!  Buông tay lái thì tội cho bạn bè xa gần không còn 

nơi gõ cửa, tìm lại nhau mà không biết hỏi ai… Có thằng Mõ, bạn bè còn cơ hội túm năm, túm 

bảy mà trà dư tửu hậu tán dóc về cuộc đời về chuyện xưa tích cũ trong tuổi học trò… 

Thực ra, trong cuộc sống chẳng có cái ngu nào giống như cái ngu nào !  Khi đã chót làm 

“Thằng Mõ thời đại” thì cứ tự ví mình như nàng Kiều với những nỗi truân chuyên trong cả 

cuộc đời. Sau nhiều đêm nằm trong tay thiên hạ, lúc tỉnh ra chỉ còn biết than :  

“Bây giờ tay đã nhúng chàm, 

Dại rồi còn biết khôn làm sao đây?”. 

Thôi Thằng Mõ hãy sống như là Thằng Ngu. Một Thằng Ngu chỉ biết ăn cơm nhà vác 

ngà voi cho bạn bè để thay cho việc làm thiện nguyện cho thiên hạ vậy. Cuối cùng nếu đã biết 

mình Ngu thì Thằng Mõ nên chọn cái chữ Ngu của Lão Tử . 

Xin  nhắc chuyện xưa để thay lời kết và an ủi cho cái Ngu của thằng Mõ:  

“ Học trò của Lão Tử hỏi thày:  

- Thưa thày, so sánh thày với Khổng Tử thì ai hơn ai? 

Lão Tử thủng thỉnh nói: 

-  Khổng Tử hơn ta mọi phương diện, nhưng chỉ có một điều là Khổng Tử lại không 

NGU bằng ta. ”   

Mõ ơi, hãy học lấy cái Ngu của Lão Tử mà trả nợ đời! 

Từ Giữ Chùa 

http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Th%C3%A1nh_T%C3%B4ng

