
        SẮP SẴN...     

                            SẴN SÀNG ... 

Nhờ Trưởng Trần hoàng Thân chuyển bài cho nên tôi đã được đọc qua những ý kiến liên 

quan đến châm ngôn Sắp Sẵn. 

Hai Trưởng Sơn Dương nhanh nhẹn Trần Minh Hữu và  Trưởng Trần văn Long muốn thay 

châm ngôn Sắp Sẵn bằng Sẵn Sàng. 

Hai Trưởng Trần hoàng Thân và Phạm kim Trinh thì không.  

Có hai bài viết bằng Anh ngữ của Hải Âu duyên dáng Khanh Trần và Bạch Hạc chu đáo 

Thảo - Chi Trần. Vì dốt tiếng Anh (thật ra ngoại ngữ nào cũng..dốt!.hihihi) nên không biết 

hai Trưởng viết gì, chỉ " cảm nhận " rằng hai Trưởng cũng không muốn thay châm ngôn Sắp 

Sẵn! (Nếu cảm nhận...không sai?) 

Trong bài viết của Tr. Trần Minh Hữu, để dẫn chứng chữ "Sắp Sẵn" không có mà chỉ có " 

Sẵn Sàng", Tr. đã tra cứu và ghi lại từ hai quyển Từ Điển, một nơi trang 1282 của Lê văn 

Đức (Lê Ngọc Trụ hiệu đính) và một nơi trang 838 (Viện Ngôn Ngữ Học). Tr. còn đặt câu 

hỏi.."Ngược lại, "Sắp Sẵn",được dùng trong châm ngôn HĐVN, không biết ai ai cũng biết và 

hiểu? Thêm vào, lắm lúc ý nghĩa có thể diễn tả nhiều cách, hay có thể còn làm câu văn hay 

lời nói thêm tối nghĩa."  

Riêng Tr. Trần văn Long thì đại ý "Sắp Sẵn" có phần tích cực mà cũng có thể tiêu cực, "đôi 

lúc còn trở nên tệ hại hơn", tiếp theo Tr. đưa ra một thí dụ về Trưởng HĐ..v..v..  

Những lập luận nhằm bảo vệ chữ "Sẵn Sàng" cũng là chuyện thường tình kể cả những thí dụ 

.."ngồ ngộ"..!  

Trong quyển Chánh Tả Phổ Thông, tác giả Trương Việt, mà tôi có thì trong chữ "sắp" có chữ 

"sẵn", cũng như trong chữ "sẵn" có chữ "sắp" đi kèm theo vài chữ khác nữa.  ( Scan đính 

kèm) 

Trước kia, thời Việt Nam Cộng Hòa, HĐVN cũng có không ít những Trưởng "rành ngoại 

ngữ", điển hình như Trưởng Cung Giũ Nguyên. Trưởng Nguyên có tác phẩm viết bằng tiếng 

Pháp (Con của con cá Voi - hy vọng nhớ.. không sai!), đã tạo được sự chú ý của giới văn học 

nước Pháp !   

Ở đây tôi không dám lạm bàn về..chữ nghĩa, điều muốn góp ý, đề nghị là: 

Thưa Trưởng Trần Minh Hữu và Trần văn Long, 

Hy vọng Trưởng cũng đồng ý với tôi rằng, bất cứ một tổ chức, hội đoàn nào cho dù là tự 

nguyện đi nữa thì cũng có những luật lệ, những qui định riêng mà các thành viên phải chấp 

hành. Không thể trong một hội đoàn mà tự mỗi người muốn làm gì tùy ý, không cần tuân thủ 

luật lệ chung..v..v.. Đó sẽ không được coi là một hội đoàn có tổ chức mà ngược lại, chỉ là 

một nhóm ô hợp! 



Việc Trưởng muốn thay thế châm ngôn "Sắp Sẵn" bằng chữ "Sẵn Sàng" không có gì là sai, 

nhưng có lẻ Trưởng nên đưa đề nghị của mình để Đại Hội Đồng xem xét và quyết định. 

Trong lúc chờ đợi quyết định này, châm ngôn "Sắp Sẵn" vẫn là châm ngôn chính thức mà tất 

cả phải dùng trong sinh hoạt Đơn vị như từ lâu nay. Nó chỉ phải thay thế nếu Đại Hội Đồng 

biểu quyết chấp thuận "Sẵn Sàng". 

Nếu, xin thưa là Nếu, Trưởng ...không cần Đại Hội Đồng biểu quyết, không lưu tâm việc 

chấp hành những qui định chung..v..v..và muốn dùng "Sẵn Sàng" ngay (như Tr. Tuấn Lê đã 

cho biết và vì không biết là ai nên tôi mới thưa chuyện cùng hai Trưởng) thì có lẻ đề nghị 

Trưởng xem lại việc Trưởng cùng đứng chung trong một tổ chức với anh chị em là nên tiếp 

tục hay ..không nên nữa? Bởi nếu vẫn muốn cùng sát cánh bên nhau như lâu nay thì việc 

tuân thủ những qui định chung phải được tôn trọng. Ngược lại thì cũng nên có một quyết 

định, một giải pháp để đôi bên không bị phiền toái cũng như khỏi phải bận tâm cho nhau 

nữa! 

"..Ta không trọng người thì không thể đòi hỏi người trọng ta.." Vì suy nghĩ như vậy, tôi cũng 

góp ý đề nghị Ban Thường Vụ/HĐTƯ-HĐVN, thận trọng nhanh chóng tìm hiểu vấn đề và: 

-nếu lời Tr. Tuấn Lê là đúng, xin gởi một văn thư lưu ý đương sự, với tinh thần phục thiện, 

không tiếp tục làm theo ý riêng theo thời hạn qui định rõ ràng... 

-sau thời gian qui định nếu đương sự vẫn không thay đổi, BTV, bằng điện thư, triệu tập một 

Đại Hội Đồng để lấy ý kiến và biểu quyết, qua điện thư: đương sự vẫn là thành viên mặc tình 

làm chi tùy ý hay chấm dứt tư cách thành viên và nếu điều này xảy ra, BTV phải gởi văn thư 

thông báo cho đương sự biết cũng như bản sao gởi cho HĐTƯ. Dĩ nhiên đây chỉ là việc 

chẳng đặng đừng! 

Tôi chợt nghĩ (vớ vẩn là), một ngày... đẹp trời nào đó lại được E-mail anh chị em chuyển tin 

cho biết: ..có đề nghị thay chữ Thanh Sinh bằng chữ Thanh..Niên, nghe mạnh, hay và..hợp lý 

hơn...rồi hôm sau lại được biết chữ Thanh..Niên đã bắt đầu dùng trong đơn vị...  

Ôi! mới nghĩ (vớ vẩn) mà thấy.."quải"..! 

Cám ơn quý Trưởng đã chịu khó đọc qua góp ý.. 

Thân ái btt, 

Tô văn Phước  

CN-Đức   

13.03.2015 

 



  


