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Người  hành  hương 
 

Dịch giả : Olga Savin  

Dịch giả : Dương đình Hỷ 

 

Lời dịch giả : Cuốn sách ‘The Way of a Pilgrim’ nguyên bản bằng 

tiếng Nga, đã được dịch ra nhiều tiếng trên khắp thế giới. Riêng về 

tiếng Việt cũng đã có người dịch ra rồi. Tuy nhiên ở đây chúng tôi 

chỉ trích một vài đoạn và lược dịch theo bản dịch tiếng Anh của Olga 

Savin, có đề cập tới cách nguyện, và những kết quả của những Ki-tô 

hữu đã đạt được : thường nguyện. Vì nhận thấy những kinh nghiệm 

này không những chỉ có ích cho các Ki-tô hữu mà có thể là cho mọi 

người dù ở tôn giáo nào khi muốn nguyện hay niệm đạt kết quả mong 

muốn cũng nên chú tâm học hỏi.   

 

I. Trên đường hành hương một ngày kia, tôi gập một vị Cha linh 

hướng và nói với Cha ý định muốn tìm hiểu về lời thường nguyện. Cha 

nói hãy đi theo Cha. Trên đường đi tôi đã nói với Cha : 

-Thưa cha, chuyện là như vầy : khoảng một năm trước, trong một buổi lễ, 

con nghe một đoạn từ thánh thư Tông đồ, khuyên tín đồ phải cầu nguyện 

không ngừng để được một câu thường niệm. Con không hiểu và đọc 

trong Kinh Thánh, con tìm thấy nhiều đoạn khuyên nên cầu nguyện ở 

mọi nơi và mọi lúc, lúc thức cũng như khi ngủ. Vấn đề này quanh quẩn 

trong trí óc con và con đã đi tìm ở các nhà thờ và nghe các bài giảng 

nhưng chẳng có ai nói làm cách nào để đạt được lời thường nguyện. 

–Cám ơn Chúa, sự khát vọng tìm lời thường nguyện của con là ý 

Chúa muốn hiệp thông với con; là thử thách của Chúa với con xem con 

có thực hiện được hay không.  

Những người giảng Đạo chỉ thấy sự cần thiết của sự cầu nguyện và 

thành quả của nó, là chỉ nói về phẩm chất của sự cầu nguyện chứ không 

phải là bản chất của sự cầu nguyện. Họ nói tâm phải nồng nhiệt, ý phải 

trong sạch. Nhưng thế nào là cầu nguyện ? Cầu nguyện là việc thứ nhất 

phải làm, không có việc thiện nào thành nếu không có cầu nguyện. 

Không cầu nguyện thì ta không tìm thấy con đường tới gần Chúa, 
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không thấy chân lý, không giác ngộ khi tắm trong ánh sáng Chúa soi, 

không hiệp thông được với Chúa. Lời cầu nguyện này phải liên tục mọi 

lúc, khác với lời cầu nguyện luôn luôn khi ta rảnh rỗi.  

Không cầu nguyện thì không tránh tránh được cám dỗ của thân xác. 

Nếu đã nhận được sức mạnh của sự cầu nguyện thì sẽ dễ dàng thực 

hành các đức tính khác.  

Khi vừa đi vừa nói chuyện , chúng tôi đã đi tới tu viện. 

-Thưa Cha, xin Cha giải thích lời thường nguyện là gì và làm thế nào 

để được nó ? 

Cha linh hướng chấp nhận và bảo : 

-Con hãy vào phòng ta, ta sẽ chỉ cho. 

Chúng tôi vào phòng Cha. Cha nói : 

-Lời thường nguyện là lời cầu nguyện không ngừng nghỉ và mang 

tính cách tâm linh bằng môi, trong tâm. Trong tâm có hình ảnh Chúa và 

cầu xin ơn sủng của Ngài ở mọi nơi và mọi lúc. Câu nguyện đó là : Lạy 

Chúa Jesus, xin thương sót con (Lord Jesus Christ, have mercy on 

me). Phải đọc nó với sức sống không thể thiếu nó. Đó là lời thường 

nguyện, con hiểu không ? 

-Con hiểu, xin Cha dạy cho con làm thế nào để đọc câu nguyện thành 

thói quen. 

-Con hãy đọc cuốn Philokalia* này, 25 vị từ phụ đã giảng rõ từng chi 

tiết. Đây là cuốn sách tốt nhất cho tâm linh. 

-Vậy nó linh thiêng hơn cả Kinh Thánh hay sao ? 

-Không phải vậy. Thí dụ con không thể trực tiếp quan sát mặt trời 

bằng mắt trần, và phải nhìn qua một tấm kính râm. Philokalia là tấm 

kính đó.  

Ông đọc cho tôi nghe một trang của nhà thần học Simeon : Ngồi 

xuống, im lặng, cúi đầu, nhắm mắt, thở nhẹ, nhìn vào tim qua lồng 

ngực, mang những suy nghĩ từ óc vào tim và thầm đọc : Lạy Chúa 

Jesus, xin thương xót con. Hãy thường xuyên lập lại câu nói này. 

Cha linh hướng giảng cho tôi nghe, và tôi gắng ghi nhớ từng chi tiết, 

cho tới sáng. Cha ban phép lành cho tôi và dặn tôi phải báo cáo cho Cha 

diễn tiến của sự học tập này, vì nếu không có người hướng dẫn thì 

không đạt được kết quả. 
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Nhà khách của nhà thờ chỉ chứa khách 3 ngày thôi, nên tôi phải đi 

tìm một nơi để ở. Chung quanh nhà thờ không có nhà nào cả, cách nhà 

thờ 3 dậm có một người nhà quê thuê tôi coi vườn của họ trong suốt 

mùa hè. Điều tôi thích nhất là tôi có thể ở trong túp nhà tranh ở cuối 

vườn. Tôi học đọc lời cầu nguyện cả tuần, có nhiều lúc mệt mỏi, buồn 

chán. Tôi báo cáo với Cha linh hướng. Ông bảo : 

-Đó là những thế lực đen không muốn con đạt được lời thường 

nguyện. Tính năng phát âm ở nơi cổ họng, nếu trong thời gian ngắn con 

đạt được, thì tâm con sẽ mở ra để cầu nguyện. Đây là một chuỗi tràng, 

con hãy cầm lấy và cầu nguyện 3 ngàn lần trong một ngày : đi, đứng, 

nằm, ngồi, trong mọi lúc, không hối hả. Chỉ 3 ngàn lần thôi, không hơn 

không kém. 

Tôi cầm chuỗi tràng về lều và thực hành lời cầu nguyện. Hai ngày 

đầu rất khó và từ ngày thứ 3 thì dễ dàng hơn. Vì tôi thấy là mình tự 

nguyện chứ không phải là bắt buộc. Tôi báo cáo với Cha linh hướng và 

ngài bảo tôi : 

-Được, con hãy cầu nguyện 6 ngàn lần một ngày. 

Tôi cầu nguyện và cảm thấy thiếu thốn nếu không cầu. Tôi không 

muốn tiếp xúc với ai và chỉ lo cho việc cầu nguyện. Mười một ngày sau 

Cha linh hướng tự đến gập tôi. Tôi báo cáo cho ông nghe, ông bảo : 

-Con đã quen với lời cầu nguyện đó, vậy thử xem con có giữ được nó 

không ? Con hãy nguyện 12 ngàn lần một ngày. 

Tôi làm theo lời, ngày đầu đến tận chiều tối tôi mới hoàn thành, ngày 

thứ 2 dễ dàng hơn. Và tôi cảm thấy cổ họng mình như cứng đơ. Lưỡi tê 

dại, vòm trên đau, ngón cái tay trái đau, cổ tay đau, lan tới cùi chỏ. 

Trong 5 ngày tôi thực hành và cảm thấy khoan khoái. Buổi sáng lời 

thường nguyện đánh thức tôi dậy. Có lúc lưỡi tôi như không hoạt động 

được. Tôi không nghĩ ngợi gì ngoài lời cầu nguyện và nó tự động cầu. 

Tôi thấy tự hài lòng trong mọi lúc. Tôi báo cáo với Cha linh hướng. Cha 

bảo tôi : 

-Tạ ơn Thiên Chúa ! Khát vọng tìm lời thường nguyện trong con đã 

thành tựu. Đó là tặng phẩm rửa sạch linh hồn khỏi những ham muốn 

của xác thịt. Đây là sự nếm trải trước niềm hạnh phúc thiên đàng trên 

cõi thế. Niềm hạnh phúc đó dành cho người nào tìm Thiên Chúa trong 
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tâm mộc mạc đầy yêu thương của mình. Ta cho phép con cầu nguyện 

càng nhiều càng tốt. Chúa sẽ dẫn con đi trên con đường phải. 

Với sự hướng dẫn của Cha linh hướng, tôi nguyện lời thường nguyện 

suốt mùa hè. Trong khi ngủ tôi mơ thấy mình cầu nguyện, trong khi 

thức nếu gập người nào, tôi coi họ như người thân. Tôi không nghĩ gì 

khác ngoài lời cầu nguyện và thấy an bình. 

Những buổi lễ dài lê thê lúc trước bây giờ tôi thấy thật ngắn ngủi. 

Nhưng hạnh phúc được nghe lời giảng đầy trí tuệ của Cha linh hướng 

không kéo dài. Ông mất vào cuối hè. Tôi khóc và vĩnh biệt ông, cám ơn 

ông đã dạy dỗ tôi tận tình. Tôi giữ chuỗi tràng của ông làm kỷ niệm. 

 

*Sách Philokalia nguyên bản bằng tiếng Nga  đã được dịch sang 

tiếng Anh. Trong sách có rất nhiều các lời giảng rất minh triết của các 

đấng từ phụ về các sự việc liên quan đến khai mở tâm linh.  

 

II. Dù tìm đủ mọi cách, tôi không kiếm được việc mà tôi có thể làm 

được vì tay trái của tôi đã không thể xử dụng được từ nhỏ. Vì vậy tôi 

không có chỗ ở cố định. Tôi định đi về Siberia, tới nơi đặt phần mộ của 

thánh Irkutsk. Những cánh rừng sâu sẽ giúp tôi có thời giờ đọc sách và 

cầu nguyện. Sau một thời gian dài tôi cảm thấy lời thường nguyện tự nó 

thực hiện từ môi tới tim. Có nghĩa là, tim đập là đọc lời cầu nguyện. 

Chẳng hạn Chúa là cái đập thứ nhất, Jesus là cái đập thứ hai  . . . Tôi 

không cần động môi. Tôi nghe tim tôi cầu. Hình như mắt tôi nhìn thẳng 

vào tim. Tôi chú tâm vào những gì Cha linh hướng giảng về nỗi vui 

này. Nếu tôi gập Chúa tôi sẽ quỳ dưới chân Ngài và cám ơn Ngài đã rủ 

lòng thương tới tôi và sự nồng ấm lan tỏa cả ngực tôi. Điều này làm tôi 

cảm động và tôi càng đọc nhiều nơi sách Philokalia hơn để trắc nghiệm 

cảm giác của mình. Tôi sợ sẽ là nạn nhân của lời thường nguyện mà 

Cha linh hướng đã giảng cho tôi. Vì lý do đó tôi thường chỉ đi vào ban 

đêm, ban ngày thì tôi tìm chỗ đọc sách Philokalia dưới bóng cây. Cuộc 

đọc sách này khiến tôi khoan khoái không tưởng tượng được. Đôi khi 

tôi mơ thấy Cha linh hướng và Cha dạy tôi rất nhiều điều. 

 

III. Ngồi đối mặt với tôi là một người hành khất mù. Ông chủ nhà 

săn sóc ông : đưa muỗng, đưa cá, món súp cho ông. Tôi thấy ông luôn 
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há mồm, lưỡi run run chuyển động như đang cầu kinh. Sau bữa ăn một 

người đàn bà bị sốc, 2 vợ chồng ông chủ nhà dìu bà vào phòng ngủ của 

họ. Trong khi bà vợ săn sóc bà già đó thì ông chồng đánh xe xuống phố 

mời bác sĩ. Tôi tìm chỗ yên tĩnh để cầu nguyện. Đã 48 tiếng qua tôi 

không đọc lời cầu nguyện, lòng tôi như sôi lên, thúc dục. Bây giờ tôi 

mới hiểu tại sao những người thích cầu nguyện ưa tìm nơi vắng vẻ để 

cầu nguyện. Khi cầu nguyện xong tôi trở lại nhà khách và thấy người 

hành khất mù. Tôi dẫn ông ra vườn và hỏi : 

-Có phải là ông đọc lời nguyện Chúa Jesus không ? 

-Tôi đã đọc một thời gian dài không ngừng. 

-Ông có cảm giác gì ? 

-Tôi không sống được nếu không đọc nó. 

-Chúa bảo ông cách nào ? Hãy kể hết cho tôi nghe. 

-Chuyện là thế này : Tôi là người ở đây, kiếm sống bằng nghề may vá 

cho nông dân. Tôi đi từ làng này tới làng kia. Ở một làng nọ, tôi đã ở lại 

cả tháng, trong ngày nghỉ, tôi thấy có 3 cuốn sách, tôi hỏi họ : 

-Sách này của ai ? Ai biết đọc và viết trong nhà này ? 

-Đây là sách của một ông cậu. Trong nhà không ai biết đọc và biết 

viết cả. 

Tôi mở sách ra đọc và tình cờ gập một đoạn nói phải cầu nguyện tên 

Chúa trong mọi lúc khi ăn, uống, làm việc. Tôi thấy phương pháp này 

giản dị, dễ làm, tôi rất thích. 

Từ đó trong khi tôi khâu vá tôi cũng đọc. Mọi người thấy tôi lẩm bẩm 

trong miệng thì hỏi : 

-Ông là phù thủy sao ? Niệm chú hoài. 

Tôi bèn không động môi nữa, chỉ dùng lưỡi, quen rồi, ngày đêm đều 

như vậy, và tôi thích thế. Dần dần, tôi bị mù, đó là do di truyền, người 

nhà tôi đều thế cả. Vì nghèo nên tôi định đến sống ở nhà bố thí ở 

Tobolsk, tôi ở đây vì gia đình chủ nhà muốn đưa tôi tới đó bằng xe. 

-Tên sách mà ông đã đọc là gì ? Có phải là Philokalia không ? 

-Tôi thực không biết, tôi cũng chẳng nhìn nhan đề. 

Tôi mang cuốn Philokalia ra và đọc phần viết của Callitus mà ông mù 

đã thuộc lòng. 

-Đúng rồi, tiếp tục đọc đi. 
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Khi tôi đọc đến dòng chữ : Phải cầu nguyện với cái tâm. Ông liên tiếp 

hỏi : 

-Thế nghĩa là gì và phải làm như thế nào ? 

Tôi bảo ông là những điều đó được giảng dạy cặn kẽ trong sách 

Philokalia, ông nài nỉ tôi đọc cho ông nghe. 

-Tôi sẽ đọc, khi nào thì ông đi Tobolsk ? 

-Ngay lập tức. 

-Tốt lắm, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành. 

-Còn xe cộ thì sao ? 

-Không thành vấn đề, chúng ta biết Tobolsk cách đây độ 100 dậm. 

Chúng ta sẽ cùng đi bộ và trong lúc nghỉ tôi sẽ đọc sách Philokalia cho 

ông nghe. 

Khi ông chủ về chúng tôi kể ông nghe về sự thỏa thuận của chúng tôi. 

Chúng tôi sẽ khởi hành ngày hôm sau và không cần đến xe cộ. Ông chủ 

nói : 

-Tôi cũng thích đọc Philokalia và đã đặt mua bằng đường bưu điện. 

Ngày hôm sau, chúng tôi sau khi cám ơn nồng nhiệt gia chủ và lên 

đường. Vợ chồng họ tiễn chúng tôi nửa dậm.  

Mỗi ngày chúng tôi đi chừng 15 dậm, những lúc nghỉ tôi đọc sách 

Philokalia cho ông mù nghe về lời thường nguyện của Nicephorus. Rồi 

ông đặt những câu hỏi mà tôi không trả lời được. Khi tôi đọc những 

đoạn cần thiết trong cuốn Philokalia, ông năn nỉ tôi chỉ cho ông tâm làm 

sao tìm được tim, và làm sao đưa tên Chúa Jesus vào trong đó, làm sao 

thấy niềm vui khi nội nguyện ? 

-Bây giờ ông là một người mù, ông không còn nhìn thấy gì cả, nhưng 

ông có thể tưởng tượng như ông đã thấy trước khi ông bị mù. Ông có 

thể tưởng tượng nhìn thấy tay, chân ông không ? 

-Được. 

-Vậy ông hãy tưởng tượng ông nhìn vào tim ông trong lồng ngực, và 

tai ông nghe tiếng tim đập. Hòa nhập nhịp tim đập với lời cầu nguyện. 

Hãy nhìn vào đó trong mọi lúc. Tim đập 1 ông nguyện : Xin, tim đập 2 

ông nguyện Chúa, tim đập 3 ông nguyện Jesus, tim đập 4 ông nguyện 

thương, tim đập 5 ông nguyện xót, tim đập 6 ông nguyện con. Và cứ 

lập lại nhiều lần như thế. Đó là căn bản của lời thường nguyện. Khi ông 

đã quen rồi thì ông phối hợp với hơi thở. Khi hít vào, ông cầu : Xin 
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Chúa Jesus, khi thở ra ông cầu : thương xót con. Lập lại nhiều lần như 

vậy khi rảnh rỗi và ông sẽ cảm thấy đau đớn và rồi tiếp theo là nồng ấm. 

Đừng chấp nhận một ảo ảnh nào. Các từ phụ đã khuyên như thế. 

 

Ông hành khất mù lắng nghe những gì tôi nói, và làm theo, nhất là 

vào ban đêm. Nhiều lúc ông thấy ánh sáng, nhưng không nhận ra những 

vật trong đó. Khi ông nhìn vào tim, ông có cảm giác như đi qua một 

ngọn lửa, và nó vọt ra đến cổ họng và sáng toàn thân ông. Trong 5 ngày 

ông cảm thấy nồng ấm trong tim và hạnh phúc vô hạn. 

Một lần đi ngang qua một khu rừng, ông bảo tôi : 

-Đáng thương thay nhà thờ bị cháy, gác chuông sụp đổ. 

-Đừng mơ, ảo ảnh quyến rũ ông, làm sao ông thấy khi chúng ta còn 

cách thành phố 7, 8 dậm ? 

Ông nghe lời tôi, và trở lại cầu nguyện trong im lặng. Buổi chiều khi 

tới thành phố, tôi thấy nhà thờ cháy và tháp chuông bị đổ.  

Ông hành khất mù nói với tôi : 

-Ông bảo với tôi rằng những thị kiến của tôi đều vô ích, nhưng ông 

thấy đó đều là sự thực. Sao tôi hết thương Chúa khi Ngài rủ lòng thương 

đối với một người tội lỗi mù lòa như tôi. Và tôi cũng cám ơn ông đã dạy 

cho tôi cách hành xử của cái tâm. 

-Hãy yêu Chúa và cám ơn Ngài hết sức mình, nhưng hãy cẩn thận với 

những thị kiến của mình, cho đó là những ân sủng Thiên Chúa ban cho 

mình. Tâm nếu không bị hoàn cảnh chung quanh trói buộc thì nó sẽ thể 

hiện những năng lực siêu phàm một cách tự nhiên. Chẳng hạn như Cha 

linh hướng tôi kể, có thể thấy những vật trong tối như ngoài sáng, nhìn 

thấy những sự vật ở xa, đọc được tư tưởng của người khác. Những 

người này không tu hành gì cả, tự nhiên có sau khi khỏi qua một cơn 

bệnh nặng. Nhưng so sánh với lời thường nguyện thì sự ngọt ngào của 

nó thì không có vị nào trê6n thế gian sánh được, khi ta cảm giác được 

nó.  

Người hành khất mù nghe với sự sốt sắng và trở nên khiêm nhường 

hơn. Tôi cám ơn Chúa đã gập một người tôi tớ đầy ơn phước của Ngài. 

Chúng tôi tới Tobolsk, tôi dẫn ông bạn đến nhà tế bần và từ biệt ông 

ở đây. Tôi lại lên đường, đi đường tôi. 


