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Chia sẻ cuộc sống đạo & đời trong 

Gia Đình Cựu Đệ Tử.  

Địa chỉ liên lạc: 
10200 Bolsa Ave. SPC 4 

Westminster, CA 92683 
Đt. (714) 418-9791 
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Để nhận Tập San, góp ý, và bảo trợ, 
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       Xuaân Quyù Tî 2013 

 

Thân chào quý anh chị, 

Năm Mới Quý Tỵ đang tới! 

Cùng với tình yêu thương của Chúa, xin thân chúc quý anh chị và gia đình 

Một mùa Xuân và Năm Mới 

HẠNH PHÚC, MẠNH KHỎE, TIN YÊU CHÚA THÊM, 

Đầy tràn ÂN SỦNG, TÌNH YÊU và LÒNG THƯƠNG XÓT của CHÚA. 

Cầu mong trong “Năm Thánh Đức Tin” 2013, 

Chúng ta sống Năm Đức Tin một cách thánh thiện và sâu xa hơn. 

Chúng ta cố gắng sống đạo cách tốt đẹp theo ý Chúa, được thể hiện qua Đức Giáo Hoàng Bênêđictô 

Bằng tông thư “Porta Fidei” (Cánh Cửa Đức Tin), nhấn mạnh về đời sống Đức Tin. 

Trong năm nay, xin Chúa cho chúng ta 

Cùng canh tân - phát triển đời sống liên lạc với Chúa và đồng loại cho tốt hơn, 

Cùng tái khám phá Đức Tin 

Tăng trưởng Tình thân của chúng ta với Chúa 

Bằng kết hiệp mật thiết với Chúa 

Và cụ thể hoá Tình thân đó qua các hành động thiết thực về mọi phương diện. 

Trong dịp đầu Năm Quý Tỵ này, cùng với quý anh chị,  

Tôi chân thành cám ơn anh Nguyễn Hùng Cường (Hội Trưởng), anh Đào Quang Mỹ (Hội Phó)  

Và quý anh chị trong Ban Phục Vụ, Ban Phụng Vụ, Ban Truyền Thông  

Đã hoàn thành mỹ mãn nhiệm kỳ đã qua (xin xem mục “Sinh hoạt Đệ Tử Nam Cali”). 

Và tôi cũng hân hoan chúc mừng 

Anh Lương Thế Vinh và anh Trần Tiến Thành mới được bầu làm Hội Trưởng và Hội Phó  

Hội Cựu Đệ Tử Dòng Chúa Cứu Thế Nam California. 

Cùng với Tân Ban Phục Vụ, anh chị em chúng ta tiếp tục  

Các công việc tốt đẹp của Ban Phục Vụ nhiệm kỳ vừa qua  

Bằng những sinh hoạt kế tiếp trong đoản kỳ nhắm đến đề tài Đức Tin  

Mà Đức Giáo Hoàng đã chọn cho Năm Thánh này (11/10/2012-24/11/2013)  

Và trong trường kỳ nhắm đến việc “Nên Thánh” nơi đời sống hiện tại. 

Xin Chúa chúc lành cho mọi người chúng ta trong Năm Mới này  

Để chúng ta tăng tiến nhiều về Tình thân của chúng ta với Thiên Chúa và anh chị em đồng loại. 

 

Thân ái, 
 

 

 

 

 

LM Gioan Trần Qúy 
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“Anh em gọi Thầy là Thầy, là Chúa, điều đó phải lắm; vì quả thật, 

Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em thì anh em 

cũng phải rửa chân cho nhau.” (Ga. 13:13-14) 

 

Lôøi Ngoû 
 

Thưa quí Anh Chị,  

Trong giờ phút trời đất giao hòa linh thiêng, Ban Phục Vụ xin được thay mặt tất cả quí Anh Chị đốt lên 

nén hương thơm nhân ngày đầu Xuân Quý Tỵ. Những nén hương thơm này biểu tỏ cho lòng thành kính 

của Gia Đình Cựu Đệ Tử Nam Cali xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho mỗi chúng ta thêm một 

năm mới. 

Năm mới 2013 của nhân loại đặc biệt được đánh dấu bởi Năm Đức Tin của Giáo Hội Công Giáo mà 

Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã khai mạc ngày 11 tháng 10 năm 2012. Cầu xin Thiên Chúa giúp mỗi 

chúng ta sống khám phá lại hành trình đức tin của chính mình trong cuộc sống làm con cái Chúa và 

trong liên đới với tha nhân.  

Năm mới, Ban Phục Vụ tha thiết xin quí Anh Chị tiếp tục cầu nguyện, đồng hành, và yểm trợ cho Dòng 

Chúa Cứu Thế Việt Nam khắp nơi, cách riêng Tỉnh Dòng bên quê nhà đang phải đương đầu với nhiều 

cam go và thử thách của ma quỉ và thế gian. Ước gì mỗi chúng ta hãy quan tâm hơn vào công cuộc 

phát triển Nhà Dòng và Ơn Gọi Dòng Chúa Cứu Thế.  

Trong năm mới cũng xin quí Anh Chị nghĩ đến một thao thức có tính cách ‘sống còn’ của chính Gia 

Đình Cựu Đệ Tử Nam Cali của chúng ta. Đó là mong sao có thêm nhiều anh em Cựu Đệ Tử đến với 

sinh hoạt để nâng đỡ nhau trong đời sống đạo đời. Chiếu theo một danh sách của năm 2005, tổng số 

anh em Cựu Đệ Tử sinh sống trong nội vi Nam Cali (không kể vùng Los Angeles và San Diego) có trên 

dưới 140 người. Ban Phục Vụ đã thử liên lạc nhưng không kết quả, vì có nhiều người đã thay đổi chỗ ở 

theo nhu cầu đời sống.  

Hiện chúng ta chỉ có 47 Cựu Đệ Tử chính thức ghi tên trong danh sách của Hội (tháng 12/2012) và 

đang sinh hoạt. Vừa qua, tôi có dịp về thăm quê nhà và được gặp gỡ với một số anh em Cựu Đệ Tử ở 

Huế và Sàigòn. Con số anh em ở Huế thì khiêm nhượng, còn anh em ở Sàigòn thì khá hơn. Nhưng thao 

thức chung của anh em Cựu Đệ Tử thì nơi nào cũng như nhau, bên quê nhà hay hải ngoại, là không 

biết tương lai các Hội Cựu Đệ Tử rồi sẽ ra sao, vì thiếu thế hệ trẻ để tiếp nối sinh hoạt. 
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Bởi vậy, với hoàn cảnh và điều kiện hiện tại của riêng Gia Đình Cựu Đệ Tử Nam Cali, Ban Phục Vụ 

tha thiết mời gọi quí Anh Chị cùng chung phần quan tâm hơn đến ‘sự sống’ của Hội bằng cách đến với 

nhau theo chương trình sinh hoạt hằng năm. Đó cũng là ước mong chân tình của Ban Phục Vụ mà quí 

Anh Chị đã tín nhiệm giao trách nhiệm cho. 

Ngoaøi ra, ñaây cuõng laø dòp ñeå toâi ñöôïc thay maët cho Ban Phuïc Vuï ñöông nhieäm chuùc möøng vaø haân 

hoan giôùi thieäu ñeán quí anh chò Taân Ban Phuïc Vuï nhieäm kyø 2013-2015. Chieáu theo keát quaû baàu cöû 

trong cuoäc hoïp khoaùng ñaïi cuûa Hoäi ngaøy 16 thaùng 12 naêm 2012, vôùi söï chuû toaï cuûa Cha Linh Höôùng 

John Traàn Quyù, anh Löông Theá Vinh ñaõ ñöôïc tín nhieäm vaøo traùch nhieäm Tröôûng Ban Phuïc Vuï vaø anh 

Traàn Tieán Thaønh vaøo traùch nhieäm Phoù Ban. Keát quaû baàu cöû naøy ñaõ noùi leân tinh thaàn traùch nhieäm maø 

moãi anh em Cöïu Ñeä Töû seõ thay phieân nhau ñeå phuïc vuï cho Hoäi, ñoàng thôøi mang ñeán moät sinh khí môùi 

cho Gia Ñình Cöïu Ñeä Töû Nam Cali. Chuùng toâi xin chuùc möøng söï daán thaân cuûa quí anh chò trong Taân 

Ban Phuïc Vuï, vaø caàu chuùc quí anh chò seõ giuùp cho Hoäi ngaøy caøng thaêng tieán hôn trong moïi lónh vöïc. 

Sau cùng, với chuyên đề “Nhà Dòng và Đệ Tử Viện Vũng Tầu” trong Tập San An Phong số Xuân 

Quý Tỵ này,  chúng ta chấm dứt chủ đề “Về Nguồn - 2012” đã được khởi đi từ biến cố mừng Nhà ‘Bà 

Ngoại Anna’, Québec, nhân 100 năm ngày thành lập.  Qua 3 số Tập San An Phong liên tục, chúng ta 

đã đưa nhau về Hà Nội, Huế, và Vũng Tầu để tìm lại những viên ‘ngọc quí’ của một thời tu tập. Chúng 

ta cũng sẽ tiếp tục “Về nguồn” bằng cách nhắc lại với nhau sống tâm tình Tạ Ơn Chúa và Tỉnh Dòng 

đã yêu thương dậy dỗ, hầu chúng ta, những Cựu Đệ Tử, có được cuộc sống đạo đời hôm nay. 

 

Thân chúc quí Anh Chị và gia quyến những ngày đầu Xuân và trọn năm Quý Tỵ được nhiều an vui viên 

mãn. Xin Chúa và Mẹ Hằng Cứu Giúp chúc lành cho những dự tính thánh thiện của mỗi gia đình. 

 

TM. Ban Phục Vụ Hội Cựu Đệ Tử DCCT Nam Cali. 

 

 

 

       

 

 Nguyễn Hùng Cường, e.j.     
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LINH MUÏC LINH HÖÔÙNG 
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        HOÄI CÖÏU ÑEÄ TÖÛ DOØNG CHUÙA CÖÙU THEÁ 

NAM CALIFORNIA 

Cha Beà Treân Giaùm Tænh - Cha Beà Treân Phuï Tænh - Quyù Cha Beà Treân Nhaø Doøng - 

Quyù Cha Linh Höôùng - Quyù Cha Giaùo - Quyù Thaày - Quyù Gia Ñình Cöïu Ñeä Töû 

thuoäc Tænh Doøng vaø Phuï Tænh - Hoäi AÂn Nhaân Doøng Chuùa Cöùu Theá taïi Vieät Nam ôû 

Hoa Kyø- Hoäi Baûo Trôï Ôn Goïi Doøng Chuùa Cöùu Theá Vieät Nam Haûi Ngoaïi 

Moät naêm  Quí Tî traøn ñaày  Hoàng  AÂn Thieân Chuùa 
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Naêm Tî 
Noùi Chuyeän Raén  

Xöa vaø Nay 
  

RẮN có từ bao giờ? - Câu hỏi này xét ra mà 

lại dễ... trả lời, chẳng cần khả năng chuyên 

khoa. Phải, cứ việc mở Thánh Kinh, phần Cựu 

Ước; sách Sáng Thế, là thấy ngay. Theo đó, 

Rắn hơn tất cả mọi loài, là được gọi đích danh 

đầu tiên hay đúng hơn được đặt tên trước nhất 

trong khi các sinh vật khác vẫn chỉ được nói 

đến chung chung là “mọi loài, mọi vật”.  

Vẫn theo Thánh Kinh, Rắn nói riêng, “mọi 

loài, mọi vật” nói chung được Thượng Đế dựng 

nên trước cả loài người. Đúng thế, đến ngày thứ 

Năm, Thiên Chúa phán: “Nước phải sinh ra đầy 

dẫy những sinh vật lúc nhúc, và loài chim phải 

bay lượn trên mặt đất, dưới vòm trời. Thiên 

Chúa sáng tạo các loài thủy quái khổng lồ, 

cùng mọi sinh vật lúc nhúc dưới nước tùy theo 

loại...” - Sang ngày thứ Sáu, Thiên Chúa phán: 

“Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh 

chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm 

bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả 

mặt đất và mọi giống vật bò dưới nước...” 

“Thiên Chúa sáng tạo con người có nam 

có nữ”.  

Người Nam tổ tiên của nhân loại tên là A 

Dong; người Nữ là E Và. Ông bà được sống 

trong vườn Địa Đàng, tràn đầy hạnh phúc và 

trường sinh bất tử. Tuy nhiên Thiên Chúa 

truyền lệnh cho con người rằng: “Hết mọi trái 

cây trong vườn, ngươi cứ ăn; nhưng trái của 

cây biết điều thiện điều ác, thì ngươi không 

được ăn, vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn 

ngươi sẽ phải chết”. 

Kinh Thánh ghi rất rõ: “RẮN là loài xảo 

quyệt nhất trong mọi giống vật”. Nó đã dùng 

lời phỉnh gạt để cám dỗ bà E Và: “Chẳng chết 

chóc gì đâu! Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào 

ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và 

ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện 

điều ác”. Bà E Và nghe bùi tai, cảm thấy quá 

đã, liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cả cho 

chồng; ông cũng ăn. “Bấy giờ mắt hai người 

mở ra, và họ thấy mình trần truồng; họ mới kết 

lá và làm khố che thân”. 

... Thiên Chúa hỏi người đàn bà: “Ngươi đã 

làm gì thế?” Người đàn bà thưa: “Con Rắn đã 

lừa dối con, nên con ăn”. Thiên Chúa bèn phán 

cùng con Rắn: “Mi đã làm điều đó, nên mi 

đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật 

và mọi loài dã thú. Mi phải bò bằng bụng, phải 

ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi”...     

Vậy theo Thần Học, “sự thật phũ phàng” đã 

quá rõ hơn ban ngày: Về bản tính, Rắn thuộc 

loại đệ nhất xảo quyệt. Về khả năng sinh vật: 

Rắn biết suy nghĩ, biết nói và có chân. Bị án 

phạt: Mất hết khả năng sinh vật để rồi phải ăn 

đất và bò bằng bụng. Quan hệ giữa người và 

rắn: Muôn đời không bao giờ đội trời chung, 

trái lại là tử thù của nhau. Rắn gặp người là đớp 

ngay, tiêm nọc độc vào tim mạch cho chết 

không kịp ngáp. Người gặp Rắn là lấy gậy, cầm 

đá đập liền cho nát đầu hoặc bắt về ngâm rượu 

thuốc mà uống cho... bõ ghét và hả cơn oán 

giận vốn nẩy sinh từ thưở mới tạo thiên lập địa. 
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Mà thôi, vẫn theo nghĩa Thần Học, các sự 

tích trên dù sao cũng chỉ mang ý chỉ biểu trưng. 

Việc “ăn trái cấm” của bà Evà là sự con người 

phản bội đối với Thượng Đế, đấng toàn Chân - 

toàn Thiện - toàn Mỹ. Còn Rắn là sự tội lỗi, sự 

xấu xa và bất hạnh. 

Nhưng dù sao Rắn cũng đã vớ được “cơ hội 

bằng vàng” mà đi vào lịch sử vừa của loài vật 

lẫn của nhân loại. 

RẮN, “mi” là ai? 

“R.... r..... r....” - khi phát âm phụ âm R (rờ) 

này bằng cách rung nhanh đầu lưỡi, âm thanh 

nghe như tiếng rít của loài vật. Theo ngu ý, từ 

tiếng “rít” đó mà cổ nhân ta - không rõ từ bao 

giờ, nhưng chắc chắn là rất, rất lâu rồi - đã lấy 

mà đặt tên cho cho loài bò sát ấy là Rắn. Dĩ 

nhiên từ ngữ đầu tiên có thể chỉ tương tự, na 

ná... rồi theo thời gian, theo phong thổ mà mãi 

về sau mới chính thức là Rắn. Chẳng thế mà 

tiếng Việt có từ kép “rắn-rít”. Một số nhà ngữ 

học cho là âm “rít” chẳng những là nguồn gốc 

của từ ngữ “rắn” mà còn của từ “rết” nữa, tên 

của loài côn trùng có nhiều chân, nọc độc. Nghe 

cũng rất thuận tai nhưng giả thuyết ấy vẫn còn 

gây tranh cãi vô thời hạn. Mà thôi, nước Việt 

mình tuy vỗ ngực hãnh diện có tới hơn 4.000 

năm văn hiến, nhưng mãi đến nay vẫn chưa có 

nổi một Hàn Lâm viện để lo việc văn học quốc 

gia, bởi thế “ông có thể nói gà; bà có quyền nói 

vịt”, vừa cho sướng miệng lại vừa thỏa mãn tự 

ái. Ai cũng... chí lý. Thế là huề cả làng! 

Theo sự tích trong Kinh Thánh kể trên, hình 

thù tiên khởi của Rắn như thế nào, không biết 

nhưng chắc chắn là loài có chân - bao nhiêu 

chân thì cũng không rõ - nhưng sau vì bị 

Thượng Đế phạt mà phải “đi bằng bụng”, nghĩa 

là bò sát.  

Theo sinh vật học, bởi xương rắn quá nhỏ 

lại dễ vỡ nên khó hóa thạch, thành ra tổ tiên 

Rắn đã ít để lại các “chứng tích lịch sử” trên các 

vách đá như bao loài khác, chẳng hạn khủng 

long. Cũng bởi sự mập mờ căn cước ấy mà Rắn 

đã khiến các nhà khảo cứu cãi nhau ỏm tỏi về 

tiến trình hình thành của Rắn mặc dù chưa xẩy 

ra vụ nào “xẻ đầu đứt tai”. Ngay cả thuyết Tiến 

Hóa của Charles Darwin (1809-1882) cũng phớt 

lờ loài Rắn, không truy nguyên rành rẽ. Đến 

như lịch sử 12 Con Giáp cũng chỉ ghi qua loa 

rằng “trong cuộc bơi thi qua dòng Thiên Giang 

để được chọn làm “cảnh vệ” trần gian, Rắn về 

hạng 5 nên được gắn biệt danh Tỵ, sau Chuột 

(Tí), Trâu (Sửu), Mèo (Mão) và Rồng (Thìn)...   

May mà cuối cùng đa số chuyên gia cũng 

đã biết áp dụng lời khuyên của cổ nhân Việt 

Nam - “một sự nhịn bằng chín sự lành” - để đạt 

được sự đồng thuận dựa trên căn bản sinh thái 

học mà theo đó khả thể kết luận rằng Rắn tiến 

hóa từ loài tổ tiên Thằn Lằn. 

Rắn phân rẽ thành nhiều nhánh 

Định nghĩa tổng quát, Rắn là loài không có 

chân; một số có nọc độc; mình thon dài và uốn 

xương sống để bò hoặc phóng mình. 

Thế nhưng, so với các giống khác, có thể 

nói Rắn dẫn đầu về hiện tượng phân chia... nội 

bộ, biến hình thành nhiều loại dị biệt với tên gọi 

khác nhau. Điển hình như chỉ riêng nhánh Rắn 

Hổ, thứ Rắn nổi danh khắp nơi về cấp bậc độc 

và dữ thế mà cũng bất khả thống nhất tối thiểu 

về... ngoại dạng, chẳng hạn Hổ Hành, vẩy xanh 

láng và toát ra mùi rất hôi hành - Hổ Mang hay 

Hổ Đất bự con, thân dài có thể tới 2 thước; lưng 

mầu nâu thẫm, vàng lục hay đen; khi bạnh cổ 

thì để lộ một vòng tròn màu trắng giống y 

chang gọng kính - Hổ Mây, vây to mầu trắng, 

đen lẫn lộn nhưng nhìn đẹp mắt và giống vỏ trái 

cây - Hổ Ngựa, chuyên ở bờ bụi, hay rượt bổ 

người - Hổ Ba Khoang, vẩy đen nhưng có 3 

khoang trắng ở gần đầu - Hổ Chuối, vẩy xám - 

Hổ May, có nọc độc cực mạnh, thường ẩn náu 

theo các khe suối... 

Dân chơi thưở xưa vẫn dùng từ “rắn hổ” 

làm tiếng lóng để ám chỉ gái điếm có bệnh 

phong tình: “Gặp rắn hổ thì tiêu đời nhà ma”. 

Và một số chi họ khác, mạn phép tạm kể sơ 

sơ làm thí dụ: Rắn Đuôi Chuông, khi di chuyển 

phát ra âm thanh ở phần đuôi nhưng lại có thể 
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đi theo mùi con mồi - Rắn Lục, nhỏ con, mầu 

xanh lá cây, thường ở trên nhánh cây, ban tối lại 

hay huýt gió - Rắn Gió cũng nhỏ, mình thon và 

bò rất nhanh như thể... phi thân vậy - Rắn Giun 

lại càng nhỏ hơn nhưng cũng độc hơn, mầu đen 

trông tựa con giun thứ thiệt. Không nên lầm với 

Rắn Trun, loài đầu đuôi bằng nhau, tuy cũng 

nhỏ con tương tự nhưng nọc độc thì mạnh vượt 

bực - Rắn Cạp Nong Cạp Nia có từng khúc màu 

da vòng tròn khác nhau giống cái cạp (mép) 

nong (vật dụng đan bằng tre hình tròn thường 

dùng để phơi lúa, ngô hay đậu, cau...) hay cái 

nia (giống nong nhưng nhỏ hơn) - Rắn Vày Tên 

nhỏ con, rất độc; đặc biệt đầu có cái gác bén 

(sắc) như cái vày (phần cuối) mũi tên... 

Ở miền Cà Mau, nơi nổi tiếng “Muỗi kêu 

như sáo - Đỉa tợ bánh canh - Rắn đồng biết 

gáy”, có bài vè đặc biệt dựa trên các đặc tính 

mà liệt kê các loại rắn: “U Minh nước đỏ: 

Choại, dớn, cóc kèn / Ăn ở cho hiền, dạo chơi 

với Rắn / Bất kỳ sâu, cạn: Rắn Nước, rắn Râu / 

Bay trên trời cao: Rắn Rồng uốn khúc / Chạy 

ngang chạy dọc: Rắn Ngựa phóng theo / Hút 

gió thiệt kêu: Là con Rắn Lục / Mái Rầm lục 

đục: Bò chậm như rùa / Mổ xuống bất ngờ: Hổ 

Mây ẩn nấp / Coi chừng nó quất: Là con Rắn 

Roi / Ra đồng dạo chơi: Là Rắn Bông Súng / 

Đựng đầy một thúng: Là Rắn Cạp Nia / Ăn rồi 

ngậm nghe: Hổ Hành nấu cháo / Dữ mà nhỏ 

xíu: Đúng là Rắn Run / Chớ có coi thường: Con 

Rắn Ri Cóc / ... Có khách ra mời: Là con Hổ 

Chuối / Con Rắn Ri Cá: Thấy nước thì ham / 

Hình vóc hiên ngang: Rắn Voi Mỏ Rọ / Thật là 

đáng sợ: Choằm Oạp, Hổ Mang /... Xét cho 

đàng hoàng: Rắn thì có nọc / Đừng châm đừng 

chọc: Bỏ mạng lìa đời... 

Và để xếp hạng loại Rắn nào có 

thể chiếm chức vô địch thế giới về 

nọc độc, xứng đáng đeo “huy 

chương vàng” thì các loại Rắn độc 

kể trên ở nước Việt Nam mình vẫn 

chỉ ở hạng “thường thường bậc 

trung” cho dù một nạn nhân chỉ cần 

bị một con trong bọn chúng cắn nhẹ 

một cú thôi cũng đủ “sùi bọt mép, 

lên cơn nóng lạnh, có thể nôn mửa” trước khi 

về chầu ông bà ông vải. Thế nhưng các nhà 

khảo cứu quốc tế đã làm trọng tài để phán định: 

Rắn độc nhất ở dưới nước là “Rắn biển 

Belcher” ở khắp vùng biển Đông Nam Á và Bắc 

Úc từ cổ chí kim vẫn được mệnh danh là độc 

nhất hoàn vũ. Chỉ cần vài milligram nọc độc, 

một “Rắn biển Belcher” cũng dư sức giết hàng 

nghìn người. Dễ sợ! Mà sự kết thúc mạng người 

cũng chẳng kéo dài. Nạn nhân sau khi bị Rắn 

này cắn nếu không được chữa trị kịp thời thì chỉ 

chừng từ nửa tiếng tới 45 phút mê man rồi vĩnh 

biệt cuộc đời. 

Rắn độc nhất ở trên mặt đất mà giới chuyên 

gia gọi là “Fierce Snake” hay “Rắn dữ tợn”. 

Phải, chẳng dữ mà Rắn này chỉ cần “lưu niệm” 

chừng 110 mg. nọc độ với một vết cắn “nhẹ tựa 

chiêm bao” cũng đủ giết 100 người hay 250.000 

con chuột. Để dễ tưởng tượng hơn, tạm so sánh 

như sau: Rắn hổ ở nước ta đã vang danh dữ và 

độc chứ gì, nhưng đọ với “Fierce Snake” thì 

mức độ độc của loài Rắn này mạnh gấp 50 lần 

Rắn Hổ thường. Khiếp chưa! 

Ấy nói đến Rắn, người ta thường chỉ nghĩ 

đến nọc độc của chúng. Thật ra trong số khoảng 

trên 3.000 loại Rắn, chỉ có chừng 450 loài có 

nọc độc. Đa phần còn lại, tuy cũng mang tiếng 

Rắn nhưng chẳng những không độc mà còn 

hiền nữa, như Rắn Nước, Rắn Bông Súng, Rắn 

Roi, Rắn Rồng, Rắn Ráo hay Rắn Lải... những 

loài thường săn bắt chuột, ếch, nhái. Riêng Rắn 

Nước thì lại đớp cả cá. 

Họ hàng của Rắn 

Xứng đáng được gọi là “tiên chỉ” 

của loài Rắn ấy là Trăn hay còn gọi là 

Mãng. Phải, Trăn là loài Rắn lớn nhưng 

không có nọc độc. Có 3 loại Trăn vẫn 

được người ta nhắc đến với thịnh tình 

mỹ ý: Trăn Đất, loài chỉ nằm dưới đất, 

không leo cây được - Trăn Gấm, loài có 

vằn như gấm (hàng dệt có hoa, nhiều 

sắc) - Trăn Gió, loài đi nhanh như... gió 

vậy. Trong thi phẩm Nhị Độ Mai có câu 

mô tả cảnh “hưởng nhàn” của Rắn và 
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Trăn: “Rắn quằn quặn khúc; Mãng nhom nhép 

hàm”.  

Rồi đến các loài khác: Mối (có 4 chân, lưng 

phẳng, đuôi dài, vẩy láng) - Rết (côn trùng 

nhiều chân, có nọc độc) - Thằn Lằn (cũng có 

chân, hay ở bờ bụi, giống con mối nhưng to 

hơn) - Giun hay Trùn (côn trùng ở dưới đất, 

mình có đốt; “giun xéo lắm cũng phải quằn”) - 

Lươn: Thứ cá mình dài như Rắn, da có nhớt; 

“đừng chê lươn ngắn mà tham chạch dài”... 

Biệt danh của Rắn: Xà 

Rắn là tiếng Nôm còn Xà là từ Hán Việt, dĩ 

nhiên hai chữ này cùng nghĩa. “Xà loại” nghĩa 

là loài rắn, như Rắn Mái Gầm còn được gọi là 

Bạch Hoa Xà; Mãng Xà nghĩa là Rắn to bằng 

con Trăn... 

Tuy đồng nghĩa nhưng theo ngôn ngữ học, 

chữ Xà nặng về nghĩa tượng trưng hơn. Nhiều 

thí dụ lắm, như “Xà bì” vừa có nghĩa là da Rắn 

có vẩy, vừa nói đển kẻ hay thay đổi, chuộng bề 

ngoài - “Xà hành” là bò sát đất mà đi nhanh như 

Rắn; ngầm chỉ tình hình sợ hãi - “Xà huyệt” là 

hang Rắn hay nơi nguy hiểm - “Xà yết”, loài 

Rắn rết; nhằm nói đến kẻ độc hiểm nên tránh xa 

- “Xà thiệt”, lưỡi Rắn hoặc miệng lưỡi hiểm ác 

- “Xà mâu”, thứ vũ khí dài, đầu nhọn mà cong 

như hình con Rắn: “Miệng xà sớm đã hiện hình 

trổ ra”. 

Hơn nữa, nghĩa của từ “Xà” còn ẩn hiện 

trong một số danh ngôn hay thành ngữ, điển 

hình như “Khẩu Phật, tâm xà”: Miệng nói 

những điều tốt lành nhưng lòng thì độc ác - 

ngược lại với “Khẩu xà, tâm Phật”: Tuy miệng 

nói những lời dữ dội nhưng lòng lại thiện. “Xà 

thôn tượng”: Rắn muốn nuốt voi. Ý nói kẻ tham 

lam quá - “Xà trấp tồn thân”: Rắn nấp để giữ 

mình, hay: Thời nên khuất (nhịn nhục) thì phải 

khuất - “Xà túc” trong nguyên câu “Họa xà 

thiêm túc”: Rắn không chân mà vẽ thêm chân 

vào thì không còn là Rắn nữa. Nghĩa bóng thứ 

nhất muốn nói, vụng về thành ra làm hư mất 

chân tướng. Nghĩa bóng 2, hay đa sự, như cổ 

nhân vẫn nói: “Đa sự thì hay rối việc”. Rồi, 

“Long đầu xà vĩ”: Đầu Rồng đuôi Rắn; ý muốn 

nói hoàn cảnh trước thịnh sau suy hoặc làm tàn 

(ác), hung hăng dọa người nhưng gặp tay cừ 

khôi, sợ mà rút lui, chậy có cờ. Và: “Đả thảo 

kinh xà”, tức là đập vào bụi cây cỏ cho Rắn sợ 

mà chậy đi chứ không có ý giết. Câu này ngầm 

nói đến sự cố ý làm cho kẻ nghịch sợ mà không 

thi thố được mưu kế hại mình để mình rảnh tay 

làm việc khác. Sau nữa, câu “Trảm xà khởi 

nghĩa” nhằm nhắc lại sự tích Lưu Bang, đời Tần 

bên Trung Hoa, chém Rắn ở núi Mang Dịch, 

được dân chúng phục tài. Thế nhưng, bỗng kế 

đó có Đà Lão đến ôm thân Rắn mà khóc đồng 

thời cho biết Rắn ấy là đứa con hoang đàng vốn 

thuộc dòng vua Bạch Đế nay bị con vua Xích 

Đế là người có phúc đức hơn giết chết. Dân 

chúng hay tin ấy càng phục tùng Lưu Bang vô 

bờ bến. Đó là khởi điểm của cuộc khởi nghĩa 

chống bạo Tần bên phía Lưu Bang, để dựng nên 

nhà Hán và truyền dõi đến hơn 400 năm (210 

trước Tây lịch  - 196 sau Tây lịch) mới suy 

thoái... 

Xếp hạng loài vật mau lẹ, cổ văn ghi nhận: 

“Nhất điểu, nhị ngư, tam xà, tứ tượng”, tức là 

nhanh nhất là loài chim, nhì là cá, ba tới Rắn và 

voi đứng hạng tư.  

Một số đặc điểm của Rắn 

Nói về các điểm đặc biệt, khác thường của 

loài Rắn thì kể hoài không hết. Mạn phép ở đây 

chỉ nêu 4 điều điển hình để thấy Rắn có khả 

năng vượt thắng biết bao sinh vật khác: 

Rắn tiêu hóa: Có thể nói Rắn cũng tạp thực, 

ăn từ sâu bọ, trứng của các loài khác đến thằn 

lằn, chim, ếch, nhái, cá đến các con mồi thật lớn 

như chuột, mèo, gà... đôi khi lại xơi cả lẫn nhau.  

Rắn có nhiều cách ăn: Loài có nọc độc thì 

dùng thứ khí giới này để làm tê liệt hoặc giết 

chết con mồi trước khi tiêu thụ. Một số loài xiết 

con mồi cho gẫy xương, nhừ thây rồi mới tà tà 

nuốt. Có loài nuốt sống trọn con mồi. 

Nhiều khi con mồi lớn hơn gấp ba gấp bốn 

lần thân Rắn mà Rắn vẫn nuốt được ngon lành, 

ấy mới lạ. Theo các nhà sinh vật học, sở dĩ 

Rắn... tài như vậy là bởi xương cả hai hàm trên 
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lẫn hàm dưới của Rắn không gắn liền cố định 

mà đa phần được nối thẳng vào sọ. Cộng thêm 

nữa, hàm dưới của Rắn rất linh hoạt. Nhờ các 

ưu điểm vừa kể mà Rắn có thể mở miệng rất 

rộng để nuốt trửng con mồi lớn. 

Ăn rồi, Rắn trở nên lười biếng, tìm chỗ kín 

đáo hoặc vào hang nằm nghỉ ngơi cốt để hệ 

thống tiêu hóa làm việc trong vòng 48 tiếng 

đồng hồ hoặc lâu hơn nữa những khi phải tiêu 

thụ một con mồi lớn. Vả lại bộ máy tiêu hóa của 

Rắn lại quá ư tốt, hiệu quả hết chỗ chê, bởi vì 

chỉ “chào thua” lông và móng của con mồi còn 

thì các thứ khác, thẩy đều được chất a-xít trong 

bao tử Rắn biến thành chất dinh dưỡng. 

Rắn di chuyển: Nói tổng quát, khi di 

chuyển, thân dài và nhỏ của Rắn uốn éo thành 

hình chữ S; phía dưới thân thể theo cùng nhịp 

với phần phía trên. Nên nhớ là toàn thân Rắn 

được bao bọc bằng một lới vẩy rất cứng. Những 

chiếc vẩy này không chỉ như bộ áo giáp bảo vệ 

Rắn mà còn có chức năng của bàn đạp để Rắn 

trườn bò. Đúng vậy, khi bò, các vẩy trườn theo 

các bộ phận lồi ra để Rắn sử dụng đầu nhọn của 

các vẩy này mà trèo trên mặt đất gồ ghề hay 

trên dám cỏ trơn mướt.   

Rắn sinh sản: Rất đặc biệt! Cuộc giao phối 

của Rắn thường thường kéo dài từ nửa giờ đến 

vài tiếng đồng hồ. Hầu hết loài Rắn đẻ trứng, 

bằng hai cách: Có loài đẻ trứng ra rồi bỏ trứng 

đi; có loài giữ trứng trong cơ thể cho tới khi 

trứng nở.   

Mùa sinh sản của Rắn thay đổi tuy theo môi 

trường địa phương, nhưng thông thường từ 

tháng 5 đến tháng 8; thời tiết ấm áp. Rắn có thể 

đẻ 3 - 4 lứa mỗi năm.  

Rắn lột da: Mục đích việc lột da là để Rắn 

lớn theo chu kỳ. Cách thức lột da của Rắn 

tương tự việc người ta cởi bỏ đội vớ (bí tất). 

Trước hết, Rắn cọ đầu và mũi vào những vật 

cứng, chẳng hạn cạnh một tảng đá, cho tới khi 

da rách rồi chúng khởi sự lột từ trên xuống tới 

gần cuối đuôi; phần cuối đuôi này không bao 

giờ thay đổi, cứ thắt chặt suốt thời gian nó lớn 

lên. Để vĩnh biệt “của nợ” này, Rắn tự phong 

tỏa không để máu chẩy xuống khúc đuôi. Thiếu 

chất dinh dưỡng, khúc đuôi thừa này dần dần sẽ 

rụng đi. Có thể nói hiện tượng lột da này là sự 

tái sinh của Rắn khiến Rắn được tiếng là “bất 

tử”. 

Rắn trong thành ngữ, tục ngữ Việt Nam 

Tuy sợ Rắn, nể Rắn nhưng vì cảnh sống 

thường nhật của ngày xửa ngày xưa mà loài 

người không thể đoạn tuyệt hẳn với Rắn; nhưng 

cũng chính vì sự gần gũi bất đắc dĩ ấy mà người 

ta đã nắm được hết tẩy và mọi mánh mung của 

loài bò sát này để rồi không chỉ nhắc đến trong 

khi trò truyện bình thường mà cổ nhân còn biến 

những điều hiểu biết và kinh nghiệm về Rắn 

thành văn chương truyền khẩu, điển hình là một 

số thành ngữ thông dụng dưới đây: 

“Vẽ Rắn thêm chân”, nghĩa gần là thêm thắt 

những điều không có trong thực tế; hay bịa đặt, 

dựng chuyện - Nghĩa rộng ngầm chỉ kẻ hiểu 

biết nông cạn nhưng lại cố tỏ vẻ hiểu biết hơn 

người. 

“Nói, Rắn trong lỗ bò ra”: Nói khéo, nói 

hay khiến ai nghe cũng khoái tỉ (đến Rắn cũng 

mê mà phải bò ra mà nghe cho rõ). 

“Oai oái như Rắn bắt nhái” hay “Oai oái 

như nhái phải Rắn’: Kêu la luôn miệng, thảm 

thiết chẳng khác gì con nhái khi bị Rắn đớp. 

“Rắn có chân Rắn biết; ngọc ẩn đá ngọc 

hay”. Có thể nói đây là một lời khuyên quí gấp 

ngàn lần “đồng tiền bát gạo”. Theo đó, mình có 

tài thì để bụng, đừng khoe khoang; khi mình 

thành công rồi, người ta mới phục nhiều vì 

không ngờ. 

 “Rắn đầu cứng cổ” cùng nghĩa với “rắn 

đầu rắn mặt”: Ương ngạnh khó dạy, không chịu 

nghe lời phải trái của người lớn.  

“Rắn rết bò vào, cóc nhái nhẩy ra”: Kẻ 

hùng mạnh nhưng hung dữ đi đến đâu cũng 

khiến người yếu kém không thể chung sống nên 

phải “nhường” chỗ mà di chuyển đi nơi khác.  

“Cõng Rắn cắn gà nhà”: Nghĩa hẹp, kẻ 

phản phúc, vì lợi ích riêng mà cam tâm cấu kết 

với người ngoài, với kẻ xấu để làm hại người 
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thân thiết, ruột thịt - Nghĩa rộng, viện binh lực 

ngoại quốc về giết hại đồng bào, xâm lược đất 

nước, như Trần Ích Tắc hai lần “rước” quân 

Nguyên bên Tầu về giành ngôi với vua Trần 

Nhân Tôn. Lịch sử nước nhà con ghi lần Lê 

Chiêu Thống đã đích thân sang tận Tầu nhằm 

xin quân thù “cứu nhà Lê” để rồi nhà Thanh 

viện cớ đó mà xâm chiếm nước Nam - và lần 

Nguyễn Ánh cầu viện quân Xiêm (Thái Lan) 

sang nước ta đánh nhà Tây Sơn. Nhưng phúc 

đức cho dân tộc ta, trong cả hai trường hợp trên, 

vị anh hùng Nguyễn Huệ Quang Trung đã đánh 

cho cả bọ Tầu lẫn Xiêm phải chậy xịt khói, bỏ 

cả khố rách mà thoát thân về nước.  

Thành ngữ khác, “Rước voi về giày mả tổ” 

cũng cùng nghĩa: Đón kẻ ngoại xâm đến làm 

hại đất nước, dân tộc.  

“Rắn đổ nọc cho lươn”: Đổ lỗi, đổ khuyết 

điểm cho người khác. 

“Cóc cắn, Rắn mổ” chỉ những khi xui xẻo, 

lúc vận đen; nhưng đây cũng là một lời rủa (nói 

lời độc ác để cầu cho người khác phải tai nạn). 

Thêm nữa, người bình dân xưa tin rằng ai 

giết được một con Rắn vào đúng ngày 5 tháng 5 

âm lịch thì không những làm ăn phát đạt mà còn 

sống thêm được một tuổi. Rắn cũng biết thân 

biết phận vì thế cứ vào ngày này chúng tìm cách 

trốn lánh, chỉ ẩn núp trong hang, bụi chứ không 

dám xuất hiện “giang hồ vặt” như mọi ngày 

khác.  

Hiện tượng kể trên đã được diễn tả trong 

các thành ngữ: “Lẩn như Rắn mồng Năm”, “Len 

lén (hay  “lịt tịt” hoặc “thin thít”) như Rắn 

mồng Năm”.  

Cách riêng người đánh bạc lại càng xác tín 

bạo là nếu giắt trong mình đầu con Rắn đánh 

chết vào ngày “song ngũ” thì khi chiến đấu đen 

đỏ, cứ gọi là vét bộn tiền đến mỏi cả tay: “Đánh 

Rắn mồng 5 tháng 5”... 

Sau hết, thành ngữ Việt Nam còn có câu: 

“Rắn già Rắn lột; người già người tột đầu săng” 

- nghĩa là loài Rắn hễ già thì tự lột bỏ lớp da cũ 

để sống khỏe mạnh lại như còn trẻ. Còn con 

người, hễ già thì cứ “vô tư” mà chết. “Tột đầu 

săng” là “chui đầu vào quan tài”. Truyện cổ kể 

rằng, thưở xưa, bờ bụi nhiều, đường sá chưa mở 

mang, loài Rắn vì thế có nơi trú ẩn và có cơ giết 

hại loài người ghê gớm.  

Vì không có phương cách tự vệ, loài người 

bèn hội nhau lại rồi cử “đặc phái viên” lên 

Thiên Đình bầy tỏ nỗi khốn khổ ấy với Ngọc 

Hoàng để xin ngài giải quyết. Ngọc Hoàng 

thương tình mới dậy rằng: “Người già, người 

lột; Rắn già, Rắn tột vào săng”.  

Viên chức đại diện ấy mừng quýnh, nhưng 

vì quá lật đật mới nói lộn thành “Rắn già, rắn 

lột...” khiến từ đó loài Rắn sinh sản nhiều thêm 

mà không con nào chết già cả. Ngược lại, còn 

người, nếu may mắn không bị Rắn cắn chết 

hoặc bị các thú vật khác xơi thịt thì cứ sống 

cùng lắm được vài chục năm lại “thi đua” mà 

lăn quay ra chết. 

Nạn Rắn giết người lại càng gia tăng gấp 

bội. Loài người bất mãn quá, bèn phái đại diện 

cũ trở lên kêu nài nữa với Ngọc Hoàng. Rõ là 

tại “đặc phái viên” ấy nói lộn chứ đâu phải 

Ngọc Hoàng không thương loài người. Nay lại 

nghe hắn hết tả oán triền miên như “quốc kêu 

mùa hè” lại lải nhải như “đĩ khấn tiên sư”, Ngọc 

Hoàng tự chế hết nổi, bèn “tắc-dzăng nổi giận” 

mà bắt tội hắn, đầy làm con bọ hung, cả đời 

sống trong các đống phân. Còn việc “lột da” 

kia, đấng bậc vĩ đại và tối thượng như Ngọc 

Hoàng không thể nói đi nói lại nhiều lời, đành 

quyết định cứ để vậy.  

Nói thí dụ, thay vì Rắn, loài người mà được 

đặc ân “Người già người lột” thì phụ nữ là giới 

sung sướng nhất trần gian, e rằng chưa “già” đã 

“lột” để luôn luôn được trẻ, trong khi nhân số 

phái nam cứ mỗi ngày một xuống thang, không 

phải vì đực rựa không được “lột” để sống lâu 

nhưng vì bản tính vốn lười chẩy thây nên đàn 

ông thường xuyên quên hoặc có nhớ ra thì lại 

ngại đưa tay vào “lột” da đúng thời điểm, giống 

như thời nào cũng chẳng chịu siêng năng đến 

“khám bác sĩ’, chờ khi “hết thuốc chữa” mới 

chịu lò dò bấm số cấp cứu 911 thì cuộc đời kể 

như đã khởi sự hạ màn.  
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Vả lại, nếu trời cho “gái già, gái lột” thì 

ngày nay làm gì có ngành giải phẫu thẩm mỹ 

hoặc viện trang điểm này nọ... mặc dù số lượng 

phụ nữ ở bất cứ không gian và thời gian nào 

không những chẳng giảm sút mà còn “tiến 

nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc” đến tình 

trạng “nữ nhân mãn”. Có lẽ vì “trời xanh có 

mắt” nên đã thấy trước thảm họa ấy nên mới để 

“đặc phái viên của nhân loại” nhớ lộn câu thần 

chú chăng?  

Hai cuộc đọ trí đầu đời của Rắn  

Tổ tiên loài người thoạt đầu không biết phải 

phân chia phẩm trật ra sao giữa các động vật khi 

thấy trên rừng thì hổ đã khiến bao muông thú 

khác phải bái phục; dưới đồng ruộng, Rắn tuy 

nhỏ con mà chẳng phải nhọc công, tốn sức, 

nhưng chỉ cần “để nhẹ” hai răng nanh vào địch 

thủ thì dù to xác cỡ nào, mạnh mẽ cỡ nào... cuối 

cùng cũng lăn đùng ra chết. Còn con người thì 

chẳng đáng cho hổ xỉa răng, cho Rắn phí “quá 

đô” nọc độc nhưng lại cứng đầu ngoan cố 

không chấp nhận “rút lui có trật tự”, trái lại vẫn 

vỗ ngực tự đắc bằng cách xưa kia thì lôi thành 

ngữ ra mà xác quyết: “Người bé nhưng gié to”; 

thời cận đại lại trưng lời của triết gia Pascal: 

“Người là cây sậy biết suy tư”.  

Cũng vì nguyên nhân trên mà tổ tiên nhân 

loại đã phải cho 3 đối thủ - Hổ - Rắn - Người 

đấu trí như sau để phân định thắng bại:   

“Con rắn với con Hổ”: “Một hôm, Hổ hay 

Cọp hoặc Hùm vốn đã được xưng tụng là “chúa 

tể sơn lâm” đang đi kiếm ăn thì bỗng thấy một 

con Rắn to nằm gần một gốc cây như thể đang 

hóng mát. Hỏi ra, Hổ mới biết Rắn này tên là 

Hổ Mang. Trong đầu, Hổ nghĩ  đúng là “buồn 

ngủ gặp chiếu manh”, vì săn mồi từ sáng sớm 

đến giờ mà chẳng vồ được con nào, nay lại gặp 

con Rắn quá bự này thì tuy mọi bữa nó chỉ tổ 

làm dính răng nhưng đang đói bụng thì âu đó 

cũng là thứ “cao lương mỹ vị”. Hổ trù tính nuốt 

tươi Rắn, bèn giơ chân định chận lên mình Rắn. 

Nào ngờ Rắn đã đề phòng nên nó chỉ cần xoay 

nhẹ mình là quấn luôn được vào chân Hổ rồi 

nhe nanh mổ tới tấp. Hổ hoảng hồn, nhẩy cuống 

cuồng lên mãi mới gỡ chân ra được khỏi mình 

Rắn, rồi Hổ cắm đầu chậy một mạch vào rừng 

sâu. 

Thế là Hổ thua Rắn. Người đời về sau biết 

“sự cố”, bèn hát giễu Hổ rằng: “Nghĩ ra mới 

biết rằng khôn - Con Rắn nho nhỏ mà gan hơn 

Hùm”.  

“Con Rắn với người nuôi Rắn”: Ngày xưa 

có một người vốn yêu loài vật nên đã nuôi một 

con Rắn từ ngày nó còn nhỏ cho tới khi nó lớn. 

Ngày ngày, người ấy vẫn đi bắt mồi như cóc, 

nhái, ếch, ngóe và cả chim trời cho Rắn ăn. 

Nhưng phải một hôm, sau khi lùng khắp nơi 

mà người này cũng không săn được con mồi 

nào. Rắn thấy thế giận lắm, bảo với chủ nó: 

“Không có gì cho tôi ăn thì tôi phải cắn ông 

chết để phạt tội”. 

Người chủ trong bụng nghĩ loài Rắn vô ơn 

nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, bèn ôn 

tồn trả lời: “OK, muốn cắn tao chết thì cứ việc. 

Nhưng để công minh hơn, tao với mày nên hỏi 

ý kiến vài nơi rồi sau đó mày cắn tao chết, thiết 

tưởng cũng chưa muộn cơ mà”. 

Rắn bằng lòng. Thế là người nuôi Rắn và 

Rắn cùng lên đường. Trước tiên, đôi bên đến 

hỏi con Hạc (loài chim cao cẳng, mỏ nhọn, cổ 

dài). Hạc nhìn Rắn, trả lời: “Nhờ ai nuôi cho 

mày lớn mà nay mày lại muốn cắn chết người 

ta? Còn đạo nghĩa gì nữa không!”  

Đôi bên đến hỏi Rùa thì Rùa nhìn người 

chủ, lắc lư đầu: “Nuôi nó mà chẳng cho nó ăn, 

giờ nó cắn chết cũng không oan!”. 

Sau cùng, đôi bên đến “tham khảo ý kiến” 

Quạ thì Quạ chẳng nói chẳng rằng nhưng bất 

ngờ mổ Rắn liên tiếp mấy cái khiến Rắn chết 

tươi. Nghĩ mình bị bức tử, oan hồn Rắn đem 

đầu đuôi sự việc lên kiện với Phật. 

Nghe xong, Phật phân xử: “Hạc nói có 

nghĩa thì cho đứng trên cao. Rùa nói vô lý thì 

cho bò ở dưới thấp. Còn Rắn đã nhờ Người, lại 

bội ơn Người thì cho Quạ được phép tha xác nó 

lên mắc trên ngọn tre để nêu gương cho thiên hạ 

biết”. 
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Vì sự tích này mà bây giờ ta thấy trong 

cách bài trí: Hạc được ngất ngưởng đứng trên 

hương án cao. Trong khi Rùa phải ép mình chẹt 

dưới bia đá. Còn Quạ được đậu chót vót trên 

đầu cây phướn (thứ cờ riêng của nhà Phật), dưới 

buông tấm vải trắng tượng trưng con rắn mà 

trước kia nó bị Qua tha đi”. 

Rắn lâu đời thành thần; Trăn thành tinh 

Vì được đặc ân “lột da để trường sinh” nên 

cả Rắn lẫn Trăn đều sống lâu. Rắn đại thọ 

thường trở thành thần, Trăn thành tinh. Tuy 

nhiên không giống các dân tộc lân bang khác, 

chẳng hạn Kampuchia (tên cũ: Khmer) cổ nhân 

Việt Nam vẫn cho loài Rắn, Trăn thành thần, 

thành tinh đều là quái vật. Đúng vậy, người 

Campuchia vẫn chạm trổ hình tượng thần Rắn 

Naga uốn lượn trên các mái chùa hay quấn 

quanh những cánh cửa chùa vì họ tin là rắn 

Naga xua đuổi tà ma và bảo vệ đạo Phật. Ngoài 

ra các vị vua Khmer xưa kia cũng hằng tin là họ 

đã được giao phối với nàng tiên rắn Nagini xinh 

đẹp để duy trì dòng dõi hoàng gia. Ngày nay 

người Kampuchia tiếp tục quan niệm thần rắn 

Naga đêm ngày canh giữ nơi vua chúa ngự. 
 

  
 

Ngược lại, đọc văn chương dân gian Việt 

Nam, ta thường thấy những truyện cổ tích hay 

thần thoại về các thần Rắn hay chằn tinh Trăn, 

những yêu quái chuyên phá phách dân gian và 

đòi được dâng cúng người sống, đặc biệt trinh 

nữ. Chẳng hạn ba truyện dưới đây: 

Thủy quái sông Độc: Tại ngã ba sông Độc 

thuộc làng Độc Tín, huyện Kim Bảng, tỉnh Sơn 

Nam, đời Lê Trung Hưng, có một vị thủy thần 

rất thiêng. Dân chúng không những đã phải lập 

miếu trên bờ để thờ mà thuyền bè qua lại cũng 

phải đem phẩm vật ghé lại lễ; bằng không, 

chẳng bị đắm thuyền thì cũng bị hư hại cột 

chèo, bánh lái.  

Lạ nhất là ở giữa sông có một cây cột cao 

chót vót. Không rõ cột này có từ bao giờ và do 

ai dựng nhưng nó đã trở thành một chỗ thề bồi 

rất linh nghiệm. Kẻ dối trá đến ôm cột ấy tức thì 

như bị một sức mạnh siêu nhiên hút chặt lấy rồi 

lôi tuột xuống nước. 

Đến thời Cảnh Hưng, chúa Trịnh đi thuyền 

qua, bỗng ở giữa sông nổi lên một cồn cát khiến 

sông cạn ráo. Quân lính khơi đào tới đâu thì cát 

lập tức lấp lại ngay. Chúa bèn cho lập miếu thờ 

và hứa ban chức tước. 

Lễ vừa đoạn thì bỗng một con Rắn to bằng 

gốc tre, dài hơn hai thước, xuyên cát bò lên. 

Mọi người sợ xanh mặt. Rắn bò tới đâu thì cát 

tan đến đó. Lúc sau, khúc sông trở lại bình 

thường như trước. Giữ lời hứa, chúa Trịnh xin 

vua Lê phong cho thần sông ấy làm Thượng 

Đẳng Thần. 

Năm sau, quan Quản Tỉnh họ Nguyễn ở 

kinh đô sai tên lính hầu về làng thâu thuế. 

Người lính này có biệt tài thổi sáo. Ngồi trên 

thuyền, anh ta thổi những cung điệu réo rắt 

khiến một con Rắn nhỏ từ dưới nước bò lên 

thuyền nằm nghe. Mắt Rắn đỏ như mặt trời 

dựng đông. Gần đến nơi, anh lính bảo Rắn: 

“Mày muốn nghe sáo nữa thì hãy theo về nhà 

tao”. Rắn liền bò vào nằm khoanh trong mũ của 

người này.  

Tới đình làng thì cũng xế chiều, anh lính 

được dân chúng mời đánh chén thịt chó. Tàn 

tiệc, anh ta say rượu; chân nam đá chân chiêu. 

Thấy con Rắn bấy giờ đang nằm trên mặt đất, 

người lính bảo: “Nhìn gì tao? Bộ mày muốn 

nghênh tao hả?” rồi lấy gót chân nện Rắn chết. 

Ông Quản Tỉnh bỗng dưng lâm bệnh nặng. 

Đêm kia, một người áo lễ chỉnh tề hiện ra trong 

giấc mơ của ông mà bảo: “Do tên lính hầu đánh 

chết đứa con của thủy thần sông Độc mà quan 

bị bệnh. Hãy truyền cho nó đến miếu thần lễ xin 
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nhận tội, bằng không thì quan lớn sẽ bị lâm 

nguy sinh mạng”. 

Người lính hầu bị quan quở mắng rồi bắt 

nhận lệnh đến lễ tạ tội ở miếu thần. Anh ta 

ngầm lấy vải cuốn chặt từ bụng xuống tới đầu 

gối rồi lấy những con dao nhọn gắn vào. Ngoài 

ra anh còn giấu một con dao lớn trong khố. 

Lễ xong ở miếu, lính hầu này ra ôm lấy cột 

ở giữa dòng sông. Người này liền bị dính chặt 

vào cột rồi bị lôi tuột xuống nhưng anh chỉ bị 

ngập đến bụng rồi sau một lúc anh ta lại ngoi 

lên được. Trong khi đó thân nhân quan Quản 

Tỉnh với dân làng đứng trên bờ thấy lính hầu ấy 

một tay bám chặt vào cột; tay kia cầm dao đâm 

lia lịa. Máu nhuộm đỏ cả một khoảng sông 

khiến ai cũng sợ mà chẳng hiểu nguyên nhân. 

Lúc không còn bị kéo xuống nước nữa, 

người lính hầu liền gọi thuyền ra chở vào bờ. 

Lúc sau, ở khúc sông nổi lên vô số thuồng 

luồng, rắn lớn nhỏ lẫn và cả cá giải, ba ba bị 

chết. 

Ông Quản Tỉnh khỏi bệnh mà chẳng cần 

thuốc thang gì. Và cũng từ ngày đó trở đi, khúc 

sông ấy, ngôi miếu ấy cũng không còn linh nữa. 

Cây cột cao chót vót giữa dòng sông cũng bỗng 

dưng biến đi đâu không ai hay nữa... 

Thạch Sanh và Lý Thông: Thạch Sanh là 

một đứa trẻ mồ côi nhưng hiền lành, thật thà. 

Năm 13 tuổi, Thạch Sanh được Ngọc Hoàng sai 

tiên xuống dạy cho võ nghệ và mọi phép thần 

thông. Một hôm, có anh hàng rượu tên là Lý 

Thông  đi ngang, thấy Thạch Sang khỏe mạnh, 

nghĩ có thể lợi dụng bèn kết nghĩa anh em. 

Bấy giờ có một con Trăn tinh thường bắt 

người ăn thịt. Quan quân bao lần vây đánh 

nhưng đều làm mồi cho nó. Nhà vua đành 

truyền lập miếu thờ và cứ hàng năm lại phải nạp 

cho Trăn tinh một mạng người. Năm ấy đến 

lượt Lý Thông. Nghe tin, mẹ con Lý Thông 

hoảng sợ, bèn lập mưu đưa Thạch Sanh đi thay. 

Nửa đêm, giữa khu rừng, bỗng gió thổi đổ 

cả cây cối. Trăn tinh hiện ra, giơ vuốt nhe nanh, 

hả hơi tóe lửa, tiến đến định ăn thịt Thạch Sanh. 

Thế nhưng Thạch Sanh rất bình tĩnh, biến phép 

chiến đấu với Trăn tinh. Hồi lâu thì Trăn tinh bị 

giết, hóa hình thành một con Trăn lớn. Thạch 

Sanh bèn chặt lấy đầu mang về. 

Nghe Thạch Sanh gọi cửa, Lý Thông ngỡ 

oan hồn hiện về bèn lạy lục, khấn vái. Lúc đó 

Thạch Sanh mới rõ mưu đồ của mẹ con Lý 

Thông nhưng vì bản tính hiền lành, chàng 

không giận.  

Lý Thông sau khi nghe Thạch Sanh thuật 

lại chuyện giết Trăn, lại nẩy ra mưu thâm độc. 

Lý Thông dọa rằng Trăn tinh là của nhà vua 

nuôi, nay giết đi thì thể nào cũng bị tội chết nên 

khuyên Thạch Sanh trốn về thôn cũ. Còn Lý 

Thông hôm sau trẩy kinh, tâu vua đã trừ được 

Trăn tinh. Hắn được vua phong chức quan đại 

thần. 

Công chúa bấy giờ cũng đã tới tuổi cập kê 

nhưng vẫn chưa chọn được người vừa ý. Một 

hôm trong lúc đi dạo vườn hoa, công chúa bỗng 

bị con yêu tinh Đại Bàng sà xuống cắp đi mất. 

Tình cờ Đại Bàng bay ngang cây đa mà Thạch 

Sang đang ngồi thẫn thờ dưới gốc. Thấy vậy, 

Thạch Sanh liền giương cung bắn trúng cánh 

Đại Bàng nhưng nó vẫn tiếp tục bay đi, Thạch 

Sanh lần theo vết máu đó, cuối cùng khám phá 

thấy Đại Bàng chui vào một cái hang rất kiên 

cố. Chàng bèn đánh dấu lối vào hang rồi trở về. 

Nhà vua mất con nên rất đau lòng xót dạ, 

lập tức truyền cho Lý Thông đi tìm cùng hứa sẽ 

gả công chúa và truyền ngôi cho. Lý Thông vừa 

mừng mừa lo, bèn lập mưu mở hội xướng hát 

nhằm dò la tin tức. Nghe tin này, Thạch Sanh về 

thăm. Lý Thông tỏ mối âu lo không tìm được 

công chúa. Thạch Sanh kể lại việc bắn trúng 

cánh chim Đại Bàng rồi tình nguyện xuống 

hang tìm công chúa dùm bạn. Ai ngờ sau khi 

giết chết Đại Bàng và cứu được công chúa, 

Thạch Sanh lại bị Lý Thông sai quân lính lấy đá 

lấp kín cửa hang lại.  

Trong lúc tìm lối ra, Thạch Sanh đã giải 

cứu được con vua Thủy Tề vốn đã bị Đại Bàng 

giam giữ hơn một năm. Thái tử mời Thạch Sanh 

về thăm thủy cung. Nhân dịp này vua Thủy Tề 

muốn tặng Thạch Sanh vô số vàng bạc, châu 
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báu để đền ơn nhưng chàng từ chối, chỉ nhận 

một cây đàn. 

Bấy giờ hồn Trằn tinh và Đại Bàng gặp 

nhau trong cảnh đói khát, bèn hợp tác mưu hại 

Thạch Sanh. Chúng lẻn vào kho triều đình ăn 

trộm ngọc ngà rồi mang đến chôn giấu dưới gốc 

đa, chỗ Thạch Sanh vẫn ở. Vì thế chàng bị hạ 

ngục. 

Nói về công chúa, từ khi được cứu khỏi 

hang Đại Bàng mà không thấy ân nhân lên 

cùng. Khi biết được hành động ác độc của Lý 

Thông, công chúa uất ức mà hóa câm. Bỗng 

một hôm có tiếng đàn réo rắt ngân nga nổi lên. 

Đó chính là ngón đàn của Thạch Sanh trong lúc 

ngồi trong tù chàng đã mang đàn ra gẩy, không 

ngờ đó là một cây đàn thần. Tiếng đàn than 

trách nhân tình thế thái, tố cáo tội ác của Lý 

Thông, bầy tỏ niềm oan ức từ lúc cứu được 

công chúa rồi bị hồn Trăn tinh và Đại Bàng vu 

oan giáo họa. Công Chúa ngồi trên lầu, nghe 

tiếng đàn bỗng reo mừng, xin vua cha cho gọi 

người gẩy đàn. Sau khi nghe Thạch Sanh trần 

tình hết sự việc, nhà vua tức giận, truyền giam 

ngục mẹ con Lý Thông nhưng vì nể lời can xin 

của Thạch Sanh mà vua tha cho trở về làng. 

Dọc đường mẹ con gặp cơn mưa bão và cả hai 

đều bị sét đánh chết. 

Vua cha hợp duyên cho Thạch Sanh cùng 

công chúa. Gặp khi giặc giã, Thạch Sanh liền 

cất binh dẹp loạn. Đất nước yên bình trở lại. 

Vua liền làm lễ nhường ngôi cho Thạch Sanh. 

Nhờ ân đức cai trị của đế vương Thạch Sanh mà 

nhân dân được an vui làm ăn; nhà nhà ấm no. 

Tiêu diệt mãng xà: Ngày xưa, trong một 

hang nọ có một con Rắn đã “thọ” trên trăm tuổi 

và biến thành Mãng Xà. Đầu nó to bằng cái 

chum, trên đỉnh có mào đỏ; đôi mắt tựa hai trái 

cam rực lửa; thân dài hơn trượng (10 thước). 

Mãng Xà đi đến đâu là cuốn thành vũ bão đến 

đó; bụi bốc mù mịt, cây cối đổ rào rào. Người ta 

đã dùng nhiều phương cách để diệt trừ Mãng 

Xà nhưng không thành công, trái lại chỉ gây cho 

quái vật này tức giận mà phá hoại dữ dội hơn 

nữa. Cuối cùng nhà vua đành sai dựng cho 

Mãng Xà một ngôi đền và hứa hàng năm khấn 

cho nó một trinh nữ để nó bớt phá phách. Mặc 

dầu vậy nhà vua vẫn rao truyền ai triệt hạ được 

quái vật ấy, sẽ được thưởng vô vàn ngọc ngà 

châu báu và được cưới công chúa làm vợ. 

Bấy giờ có một chàng tuổi trẻ trong nhiều 

năm đã được một nhà sư nuôi nấng trong một 

ngôi chùa trên núi cao và truyền cho mọi môn 

võ nghệ, Thành tài, chàng được sư phụ tặng cho 

một gươm báu và cho phép “hạ sơn”. 

Ngày xuống núi, chàng tuổi trẻ đã phải kéo 

bộ suốt cả buổi, và tuy đã thấm mệt mà mới chỉ 

đến một ngôi đền chứ chưa thấy đầu làng đâu. 

Thấy trong đền có ánh sáng le lói, chàng tuổi trẻ 

tính ghé vào nghỉ chân qua đêm chứ không hề 

hay biết đó là đền của Mãng Xà. 

Bỗng chàng nghe có tiếng khóc ở phía 

trong, bèn tiến vào tận thượng điện. Chàng chợt 

thấy một cô gái trẻ bị trói ở một chân cột. Hỏi 

ra chàng mới biết cô gái này bị làng xã dâng 

làm của lễ cho Mãng Xà. Chàng tuổi trẻ liền ân 

cần: “Tôi muốn thay nàng nộp mạng cho Mãng 

Xà để nàng về trở về với mẹ già”; rồi chàng rút 

gươm ra khỏi bao, nói tiếp: “Nó không thể làm 

hại tôi được đâu. Tôi sẽ để cái này nói chuyện 

với nó. Nàng hãy chậy mau về làng đi!”. 

Quả thật đêm đó, chàng tuổi trẻ đã chiến 

đấu quyết tử với Mãng Xà. Những đường gươm 

lợi hại của chàng đã kết liễu được con quái vật 

nhưng vì nhát gươm cuối cùng chàng đâm 

mạnh quá nên mũi gươm bị gẫy. Chàng giơ 

thanh gươm bị mất phần nhọn ấy lên mà chặt 

lấy cái đầu Mãng Xà. 

Thanh toán Mãng Xà xong, vừa mệt lại vừa 

khát nước, chàng tuổi trẻ đã phải chạy khắp 

rừng mới tìm được một lạch suối trong veo. Sau 

khi đỡ khát, chàng ngủ thiếp đi lúc nào không 

hay ở bên bờ suối. 

Trưa hôm sau, viên cảnh vệ có phận sự 

canh gác ở khu vực này nhận thấy ngôi đền yên 

tĩnh khác thường, hắn tiến vào đền để dò xét 

động tĩnh. Hắn vô cùng kinh ngạc khi thấy xác 

Mãng Xà nằm trên vũng máu đã khởi sự khô. 

Chợt nhớ đến lời hứa của vua, hắn lập tức xách 
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đầu Mãng Xà rồi phóng ngựa về kinh đô lãnh 

thưởng. Nhà vua vui mừng vô bờ trước tin quái 

vật đã bị tiêu diệt, khen ngợi hắn hết lời rồi 

truyền gả công chúa như đã hứa.  

Trong lúc quan quân sửa soạn yến tiệc thì 

đúng giữa hôm cưới, có một người khách lạ xin 

vào yết kiến vua. Hỏi mãi, người khách trẻ này 

mới thưa: “Tâu bệ hạ, hạ thần đến đây chỉ xin 

được lấy lại mảnh gươm gẫy còn giắt trong đầu 

Mãng Xà”.  

Phò mã đứng gần đó tái xanh mặt. Vua sai 

vệ sĩ bửa đầu Mãng Xà ra, quả thật tìm thấy một 

mảnh gươm mà khi ráp với gươm của chàng 

tuổi trẻ thì vừa như in. 

Nhà vua tức giận, liền ra lệnh cho quân sĩ 

điệu tên cảnh vệ gian tham ra pháp trường. Sau 

đó, nhà vua đích thân cầm tay chàng tuổi trẻ mà 

đặt vào tay công chúa. Lễ cưới vô cùng linh 

đình đã diễn ra trong suốt mấy ngày liền và toàn 

thế dân chúng cũng được vua mời dự các buổi 

tiệc tùng. 

Rắn trả thù 

Tuy không được ca ngợi về sự thông minh 

như chó hay cá heo, về trí nhớ dai như hổ hay 

mèo, nhưng về tính trả thù thì không loài nào 

“qua mặt” được Rắn. Có rất nhiều truyện ngày 

nay, tích cũ để chứng minh. Chẳng hạn: 

-Một bác tiều phu hàng ngày vẫn lên rừng 

đốn củi để đem xuống chợ bán nuôi gia đình. 

Gặp Rắn nào bác cũng tìm cách bắt cho bằng 

được để cung cấp cho các tiệm thuốc. Một hôm 

bác bị một con Rắn Hổ cắn trúng ngón tay. Tiện 

có chiếc rìu trong tay, bác mím môi chặt bỏ 

ngón tay đó trước khi về nhà rịt thuốc, băng bó. 

Mấy ngày sau đã khỏe, bác tiều phu lại lên 

rừng, chợt thấy ngón tay bị chính mình chặt bỏ, 

vẫn còn nguyên vẹn. Bác vội nhặt về rồi mở vết 

thương, nối lại với hy vọng da thịt sẽ liền như 

cũ. Nào ngờ nọc Rắn vẫn còn ở ngón tay ấy, 

chạy qua người khiến bác chết tươi. 

-Một thầy bắt Rắn đại tài. Không Rắn nào, 

kể cả Hổ Mây dữ tợn, mà thoát khỏi đôi tay tài 

nghệ của thầy. Thế rồi, một buổi sáng thức dậy, 

vừa xỏ chân vào đôi dép vẫn để dưới chân 

giường, thầy liền bị một con Rắn nhỏ bằng 

chiếc đũa đã nằm sẵn trong đó cắn. Tức thì đờm 

trong người thầy kéo lên đầy họng, hàm cứng 

lại, bọt mép sùi ra, thầy tắt thở, không kịp trối 

trăn gì cho vợ con. 

-Chuyện khác, một nông dân kia chuyên 

nhậu thịt Rắn. Một chiều nọ, sau khi đã “lai rai 

ba sợi” với món Rắn nướng trui, Rắn hầm sả, 

anh ta chui vào “nóp” ngủ. Sáng hôm sau, 

người nhà phát hiện anh nằm chết cứng đơ; gần 

cổ anh ta có một cái đầu rắn. Nhiều người kinh 

nghiệm quả quyết một con Rắn Mối đã tha cái 

đầu Rắn độc ấy vào “nóp” để trả thù nông dân 

này đã giết họ hàng nhà Rắn của chúng. 

Vụ Rắn trả thù lịch sử: Nguyễn Trãi (1380-

1442) hiệu Ức Trai là khai quốc công thần và là 

văn thần đời Hậu Lê. Ông tham gia với vai trò 

mưu sĩ vào cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi 

lãnh đạo chống quân Minh. Sau khi Lê Lợi lên 

ngôi, lấy hiệu là Lê Thái Tổ, Nguyễn Trãi lui về 

cuộc sống ẩn dật, mở trường dạy học ở làng Nhị 

Khê. Lúc đó ông vừa đúng 40 tuổi. 

Tương truyền, một hôm tan lớp, Nguyễn 

Trãi bảo học trò: “Từ mai các con tạm nghỉ vài 

ngày, giúp thầy dọn dẹp khu đất hoang sau 

nhà”. 

Đêm đó Nguyễn Trãi nằm mơ thấy môt 

người đàn bà với vẻ mặt ủ rũ đến xin ông hoãn 

lại ít hôm việc phát hoang khu vườn để bà thu 

xếp việc dọn nhà vì đàn con mọn nheo nhóc. 

Sáng ra, khi ông còn băn khoăn về giấc mơ 

đêm trước thì học trò đã đến từ lúc tinh sương 

và đã khởi sự việc khai phá mảnh đất um tùm 

cây cỏ. Họ kể với ông là khi dọn dẹp, họ đã 

đánh chết được một bầy Rắn con và chém đứt 

đuôi con Rắn mẹ. Lúc đó Nguyễn Trãi mới chợt 

hiểu ra ý nghĩa giấc mơ nhưng đã muộn. 

Buổi tối, lúc Nguyễn Trãi đang ngồi đọc 

sách thì một con Rắn cực lớn bò trên xà nhà. Từ 

cái đuôi cụt của nó nhỏ xuống một giọt máu, 

trúng sách của Nguyễn Trãi, thấm qua 3 trang 

giấy. 
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Rồi sự việc cũng trôi vào dĩ vãng. Một 

hôm, cụ đồ họ Nguyễn thong thả dạo chơi nhân 

một phiên chợ. Chợt thấy một người con gái 

bán chiếu; tuy ăn mặc nghèo khổ nhưng mặt 

mũi xinh đẹp tựa trăng rằm, cử chỉ duyên dáng, 

lời ăn tiếng nói thanh thú, chứng tỏ người học 

thức. Ông đồ Nguyễn Trãi bèn ngỏ lời làm quen 

bằng cách xướng 4 câu thơ: 

Hỏi nàng ở đâu, bán chiếu gon? 

Chẳng hay chiếu hết hay vẫn còn? 

Xuân xanh chừng độ bao nhiêu tuổi? 

Đã có chồng chưa? Được mấy con? 

Cô gái liền đọc bài thơ họa: 

 Tôi ở Tây Hồ, bán chiếu gon, 

 Cớ chi ông hỏi hết hay còn? 

 Xuân xanh mới độ trăng tròn lẻ, 

 Chồng còn chưa có, hỏi chi con? 

Nguyễn Trãi tấm tắc khen, bèn hỏi tên thật. 

Cô gái bán chiếu khai là Nguyễn Thị Lộ. Ông 

liền ướm lời: “Ta đang cần một người hầu bút 

nghiên, chẳng hay nàng có muốn bỏ nghề bán 

chiếu, về ở giúp ta chăng?”. Cô gái gật đầu. Từ 

đó, Thị Lộ không chỉ là một người bạn văn 

chương mà còn trở thành người nâng khăn sửa 

túi cho Nguyễn Trãi. 

Tới một hôm, vua Lê Thái Tôn nhân 

chuyến đi “xem dân cho biết sự tình” ở thành 

Chí Linh, Hải Dương, bèn ngỏ ý ghé thăm 

Nguyễn Trãi, cựu đại thần nhà Lê. Đêm đó, 

Nguyễn Trãi để Thị Lội hầu hạ vua. Nào ngờ, 

sáng hôm sau, vua Lê Thái Tôn khi đó mới tròn 

20, đột ngột băng hà. Triều đình quy cho Thị Lộ 

tội giết vua. Toàn thể gia đình Nguyễn Trãi vì 

vậy bị triều đình kết án tru di tam tộc. 

Nhân một lần Thị Lộ bị đóng cũi để giải về 

kinh đô. Khi đến một vệ sông, lính khiêng hạ 

cũi nghỉ mệt và lấy một chiếc chiếu che lên cho 

bớt nắng. Lúc sau định tiếp tục lên đường, lính 

canh kiểm tra lại, nhưng vừa giở chiếc chiếu lên 

thì họ không thấy tù nhân đâu, chỉ thấy một con 

rắn lớn bò ra khỏi cũi mà trườn xuống sông biến 

mất. 

Thời đó bèn có lời giải thích: Thị Lộ chính 

là con Rắn mẹ đã biến hình để trả thù vụ học trò 

của Nguyễn Trãi đã giết bầy con của nó. Giọt 

máu của Rắn rơi từ xà nhà xuống thấm 3 trang 

sách ngầm chỉ bản án “tru di tam tộc” dành cho 

toàn thể gia đình Nguyễn Trãi trong vụ án Lệ 

Chi Viên (vườn vải). Năm 1464, vua Lê Thánh 

Tôn đã xuống chiếu giải oan cho Nguyễn Trãi. 

 

Và mượn Rắn để trả thù 

Chim Bìm Bịp bắt Rắn Hổ bỏ vào tổ: Theo 

kinh nghiệm dân gian, chim Bìm Bịp ngâm 

rượu thuốc trị được các chứng bệnh về gân cốt. 

Nam giới lớn tuổi uống vào thành “ông già gân” 

là nhờ thế đấy. Muốn săn Bìm Bịp, người ta 

thường tìm đến tận tổ của chúng và nhất là phải 

đúng mùa có chim con. Thế nhưng người ta 

không vội bắt chúng liền mà chỉ... bẻ giò các 

chim con này - (Ác thật!) - để chim mẹ tha 

“thuốc” về chữa cho con mà theo dân gian, 

thuốc này mới đúng là thần dược nên Bìm Bịp 

con ngân rượu mới có giá trị. Thế nhưng, vài ba 

lần thấy con bị gẫy chân như vậy, Bìm Bịp mẹ 

sẽ tìm Rắn Hổ Đất tha về bỏ vào tổ. Lạ một 

điều là trong các trường hợp này Rắn Hổ Đất lại 

không ăn chim con. Tuy vậy, con người thò tay 

vào bắt chim con, sẽ bị Rắn Hổ cắn chết ngay! 

Tổ ong Vò Vẽ có rắn Hổ: Vò Vẽ là loài ong 

có nọc độc cực mạnh. Dân gian cho rằng sở dĩ 

vậy là bởi trong tổ ong Vò Vẽ thường có Rắn 

Hổ “sống chung hòa bình”. Dường như vì lý do  

“có đi có lại mới toại lòng nhau” mà nọc ong 

Vò Vẽ cực độc, đó là do rắn Hổ truyền cho. 

Người đi lấy tổ ong Vò Vẽ thường “lãnh đủ” 

những cú chích của loài ong này. Nạn nhân 

không những sưng vù mình mẩy, mờ mắt mà 

còn rất có thể tử vong. 

 

Rắn diễn tả tình cảm con người và trò chơi 

nhi đồng 

Rắn và ái tình: Câu “Rắn và tình cảm con 

người”, nghe sao vừa mâu thuẫn lẫn mỉa mai. 

Chẳng cần phải nhìn thấy, chỉ mới nghĩ tới Rắn 

thôi, hầu hết ai cũng đã “nổi da gà” thì thử hỏi, 

làm gì có chuyện người dùng Rắn để biểu lộ thứ 

tình cảm yêu đương của mình? Vậy mà trong 
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thực tế, cổ nhân đã “làm” được sự thách đố vừa 

kể, thế mới... tài! Một số câu ca dao đã chứng 

minh được thành tích ấy qua 3 giai đoạn thông 

thường của con-đường-ái-tình: Gặp gỡ - nhớ 

thương - nên duyên hoặc “anh đi đường anh, tôi 

đường tôi”. 

Này nhé, từ sau cái buổi gặp gỡ “ban đầu 

lưu luyến ấy”, đặc biệt là người con gái khi về 

nhà đã tự hỏi lòng “trăm năm biết có duyên gì 

hay không” - hay thực tế hơn, nàng trăn trở về 

những rung động thầm kín của mình đã đành, 

còn băn khoăn cả về những cảm nghĩ của 

“người ấy”, bèn than thở: 

 Rắn có chân rắn biết, 

 Ngọc ẩn đá ngọc hay. 

 Anh cùng em mới gặp nhau đây, 

 Biết thời biết mặt, nào hay trong lòng? 

Nàng đâu ngờ, “người ta” cũng “trong lòng 

bối rối, băn khoăn; chân đi thất thểu cơm ăn ít 

nhiều” như vậy. Trong câu thơ thứ 3 trong bài 

ca dao trên đây, chỉ cần đổi chữ “anh” ra “em” 

và ngược lại, ắt hiểu ngay. 

Rồi thì tương tư, nhớ thương đến độ “nhất 

nhật bất kiến như tam thu hề”, một ngày không 

thấy nhau thì dài như thể 3 mùa thu vậy. Rắn 

cũng được mời làm “nhân chứng” cho những 

“đêm nhớ ngày mong” này của những kẻ đã 

“phải lòng” nhau: 

 Con quạ đen, con cò trắng; 

 Con ếch ngắn, con Rắn dài... 

 Em trông anh, trông mãi, trông hoài, 

 Trông cho thấy mặt thấy mày mới yên. 

Trong tất cả trường hợp này, phía nữ 

thường bị thiệt thòi hơn nên cũng chủ động hơn. 

Chẳng thế ca dao, tục ngữ cũng phần nhiều là 

những lời than thở của người con gái. 

Đúng vậy, từ “nhớ” đến “nghi” thiết tưởng 

chỉ “đường tơ kẽ tóc”; hệ lụy đại khái là những 

câu hỏi: “Phải chăng người ta đã xa mặt cách 

lòng?” - hay: “Người ta đã phản bội, có đăng thì 

bỏ đó, thấy trăng thì quên đèn?” Trong câu ca 

dao dưới đây, “Rắn mối” và “chuột chù” là hình 

ảnh biểu tượng cho sự “thay lòng đổi dạ” của 

người trong cuộc: 

Con chi rọt rẹt sau hè, 

Hay là Rắn Mối tới ve chuột chù? 

Rồi giận hờn, trách móc. Điển hình cho tâm 

trạng này được diễn tả dựa trên lối “chơi chữ” 

trong câu ca dao sau này với cách dùng từ đồng 

nghĩa tuyệt vời của những từ Hán Việt và Nôm: 

“Hổ đất” với “thục địa”, “ngựa trời” với “chỉ 

thiên”: 

 Con Rắn Hổ Đất nằm trên cây thục địa, 

 Con ngựa trời ăn cỏ chỉ thiên. 

 Trách anh bạn tình gian dối đảo điên 

 Gạt em xuống chốn huỳnh tuyền bỏ em!   

Sự hờn trách thật sự không khác gì một lời 

nguyền rủa: “Huỳnh tuyền” có nghĩa là “suối 

vàng”, biểu trưng cái chết. Theo đó, “anh gian 

dối gạt em khiến em uất ức mà chết”, hoặc “anh 

đảo điên gạt em cho tới khi em nhắm mắt lìa 

đời”. Thật chua xót mà cũng thật nặng nề, ai 

oán! 

Nhưng nếu cuộc tình đi đến đoạn chót gọi 

là “happy ending” thì sự có mặt của Rắn lại 

càng biểu tượng mạnh mẽ cho hạnh phúc cho 

một cuộc sống lứa đôi lý tưởng bất chấp những 

khó khăn: 

 Đôi ta như Rắn liu điu, 

 Nước chảy mặc nước, ta dìu lấy nhau! 

Hình ảnh tuyệt đẹp! 

 

Rắn trong trò chơi nhi đồng:  

Dường như trẻ con Việt Nam ở bất cứ miền 

nào, vùng nào cũng biết chơi trò “Rồng Rắn lên 

mây”. Thường thường sau bữa cơm tối, nhất là 

vào những đêm có trăng, trẻ con hay tụ lại trên 

một khoảng sân rộng trong xóm hay ngoài đình 

làng. Một đứa trẻ thường là đứa lớn, khỏe và 

nhanh hơn cả trong đám đóng vai “thầy thuốc”, 

còn lại đứng sắp hàng - người sau đặt tay lên 

vai kẻ trước - kết thành hình con “Rồng Rắn”.  

Rồng Rắn mở đầu bằng câu hát: “Rồng Rắn 

lên mây, có cây lúc lắc. Thầy thuốc có nhà 

không?” - Thầy thuốc hỏi: “Rồng Rắn đi đâu?” 

- Rồng Rắn thưa: “Lấy thuốc cho con!” Thầy 

thuốc: “Con lên mấy?” - Rồng Rắn: “Con lên 
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một” - Thầy thuốc: “Thuốc chẳng ngon”- Rồng 

Rắn: “Con lên hai”- Thầy thuốc: “Thuốc chẳng 

ngon”....Tiếp tục cho tới khi Rồng Rắn: “Con 

lên mười” - Thầy thuốc: “Thuốc ngon vậy. Ta 

xin khúc đầu” - Rồng Rắn: “Những xương 

những xẩu” - Thầy thuốc: “Xin khúc giữa” - 

Rồng Rắn: “Những máu những me”- Thầy 

thuốc: “Xin khúc đuôi” - Rồng Rắn: “Tha hồ 

thầy đuổi!” 

“Thầy thuốc” liền đuổi bắt người đứng sau 

cùng. Trong khi đó, người đứng đầu “Rồng 

Rắn” phải giang hai tay để ngăn cản “thầy 

thuốc”, còn “thân mình Rồng Rắn” phải bám 

chắc vào nhau, di chuyển đều đều giống như 

thân hình Rắn uốn khúc nhưng không để bị 

“đứt” ra. Trò chơi chấm dứt khi “thầy thuốc” 

bắt được “khúc đuôi”, tức người đứng sau cùng.   

 

Bắt Rắn 

Nhìn trên phim ảnh, thấy người Ấn Độ bắt 

loại Rắn “Cobra” sao mà “ngon cơm” thế. Một 

tay cầm cái chĩa hai ngạnh để chặn và kẹp đầu 

con Rắn, còn tay kia nắm đuôi nó, thế là chỉ còn 

việc nhét Rắn vào cái giỏ đeo lủng lẳng bên 

hông hoặc cái lồng to xách theo. 

Thế nhưng, “thấy vậy không phải vậy” đâu 

nhé. Đạt tới mức độ dễ dàng như vậy, người ta 

đã phải trải qua nhiều giai đoạn thực tập, kể cả 

một vài lần bị Rắn mổ. 

Một điều “chắc như bắp hột” là người bắt 

Rắn chuyên nghề thường có giác quan rất bén 

nhạy, chẳng những biết được nơi Rắn ở mà còn 

rõ tính tình và cả “đưởng đi nước bước” của 

từng loại. Đương nhiên ở lãnh vực nào cũng 

vậy, dân bắt Rắn dù tài ba cỡ nào cũng vẫn xẩy 

ra trường hợp “sinh nghề tử nghiệp”. Thôi thì ta 

cứ gọi đó là... cái số. 

Ở Việt Nam, nghề bắt Rắn đòi hỏi nhiều 

công phu và dường như mỗi địa phương lại có 

phương pháp riêng; tuy nhiên đại khái thì vẫn 

như thế này: 

Đào hang: Đây là cách đơn giản nhất 

nhưng cũng chắc ăn nhất. Tuy nhiên người đi 

bắt Rắn cần phải quan sát hang nào có Rắn, 

hang nào Rắn đã bỏ đi. Đường vào hang mà 

không phẳng phiu hay cửa hang có màng nhện 

giăng thì kể như “nhà vô chủ”. Ngược lại, 

miệng hang mà nhẵn thín, bóng láng thì đúng là 

vì Rắn thường bò ra, vào. Khi đào hang, dân 

chuyên nghiệp vẫn tìm cách “bảo vệ” Rắn, 

không để nó bị “sứt mẻ” gì cả. Những kẻ “yếu” 

tay nghề thường dùng chĩa hai ngạnh để “xom” 

Rắn nên thường gây cho Rắn bị thương. Mà 

Rắn đã không còn nguyên vẹn thì bán ai mua, 

chỉ còn nước... làm thịt nhậu một mình mà thôi.  

Dùng chó: Người bắt Rắn có thể giắt chó 

theo, nhất là chó nào giỏi săn mồi. Thế nhưng 

không phải lúc nào cũng hoàn toàn tin tưởng 

loài khuyển. Chó giỏi “bắt nạt” các loài khác 

như chuột thành ra đứng trước miệng hang nào 

mà “chú cầy tơ” cứ sủa ẳng lên, trong khi hai 

chân trước liên tục cào đất thì quả hang đó đang 

do chuột “trụ trì”, nhưng đứng trước hang nào 

mà chó vừa ngửi, vừa sủa với bộ mặt sợ hãi 

đồng thời cứ như muốn “đào tẩu” thì chắc chắn 

trong hang đang có Rắn ngự trị. Lý do: Chó rất 

sợ và đại kỵ Rắn Hổ! 

Dùng hom: Vật đan bằng tre, ở giữa phình 

ra, hai đầu nhỏ để cá chui vào mà không ra 

được. Có địa phương gọi hom là lọp. Đặt 

hom/lọp này trước miệng hang Rắn; bên trong 

thả vài con chuột làm mồi nhử. Rắn “thơ thới 

hân hoan” bò vào hom/lọp để xơi chuột, đến khi 

tính ra thì hỡi ơi, vô phương. 

Ngoài ra có một số trường hợp lẻ tẻ không 

đáng kể, ấy là những khi Rắn dính câu cắm vì 

mê ăn mồi (như nhái) mắc ở lưỡi câu hoặc cá đã 

mắc lưỡi câu mà người câu chưa kịp giật lên 

hay Rắn sa lưới khi người ta giăng cá. 

Sau nữa, không thiếu những lời đồn về các 

thầy bùa, thầy ngải; miệng đọc thần chú, tay xát 

củ hay lá ngải để gọi Rắn trong hang bò ra 

ngoan ngoãn “nạp mạng”. Thầy chỉ việc thộp cổ 

Rắn mà bỏ vào giỏ, êm ru còn hơn hành nghề 

trong mơ. 
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Đánh Rắn và khi bị Rắn cắn 

Đã nói đến nghệ thuật bắt Rắn thì cũng phải 

nhắc đến phương pháp đánh Rắn, tuy nhiên 

không phải lúc nào “phe ta cũng thắng, phe địch 

thua” nhưng dĩ nhiên có khi ngược lại; ấy là 

trường hợp ta bị Rắn cắn. Vậy phải làm gì? Cần 

biết để tránh bị mất mạng oan uổng: 

Đánh Rắn: Cổ nhân dậy trong tục ngữ: 

“Đánh Rắn phải đánh đằng đầu”. Không sai 

nhưng trong thực tế dễ bị “trục trặc kỹ thuật”. 

Lý do? Khó trúng lắm, bởi vì “mục tiêu” ấy 

luôn luôn di động lại nhỏ bé - mà đập trượt thì 

rất nguy hiểm. Cách hay hơn cả là nếu gặp Rắn 

Hổ thì ta cứ phang gậy ở ngang tầm cổ địch thủ 

(nó đang phùng mang, khè nọc) - nếu gặp bất 

cứ loại Rắn nào khác, cứ “vô tư” mà đập thật 

mạnh vào xương sống (lưng) nó. Rắn bị gẫy 

xương sống, ắt mất hơn 80% khả năng nguy 

hiểm, hết bò được nữa, khi đó ta sẽ dễ dàng 

khống chế hoặc kết thức đời nó. 

Bị Rắn cắn: Lập tức, buộc (cột) chặt dây ở 

bên trên vết Rắn cắn để chặn nọc. Dân gian xưa 

vẫn tin dị đoan là không bao giờ để người bị 

Rắn cắn chui qua cầu, hút thuốc (lào hay thuốc 

lá) nhất là không để bà bầu (phụ nữ mang thai) 

đến thăm nạn nhân. 

Ngày nay thì đã có bác sĩ, bệnh viện nhưng 

thưở xưa và giới bình dân, người ta chữa Rắn 

cắn bằng các loại lá bí truyền, chẳng hạn nhai 

nhuyễn cỏ màng trầu hay rau răm rồi nhổ vào 

miệng nạn nhân, sau đó lấy bã lá vừa nhai đắp 

lên chỗ Rắn cắn. Nhiều nhà vẫn trồng sẵn cây 

“nọc rắn” (còn gọi là “lưỡi rắn”). Gặp người bị 

Rắn cắn, cứ giã nhỏ một nắm lá “nọc rắn” cho 

uống; bã đắp trên vết cắn. Dân gian tin là hiệu 

năng rất cao.   

 

Làm thịt Rắn   

Muốn ăn thịt một động vật nào thì trước hết 

phải làm... thịt nó (không kể thời ăn lông ở lỗ). 

Làm Rắn cũng đòi hỏi “tay nghề” cao; bằng 

không, của đổ xuống sông! Thường có hai cách 

thông dụng: 

Hơ nóng: Gần như “thui” nhưng không cho 

hẳn Rắn vào lửa hay than, chỉ hơ bên trên cho 

lớp vẩy tróc ra. Đừng kỹ quá, chớ để lâu kẻo 

thịt Rắn chín, mất ngon.  

Nhúng nước sôi: Cho Rắn vào nồi nước 

đang sôi để dễ cạo vẩy, nhưng cũng đừng để 

Rắn “nằm” lâu trong đó. “Nhúng” thôi, tức là 

dìm xuống nước sôi rồi nhấc lên ngay.  

Cạo vẩy xong, rửa sạch rồi mổ bụng. Mật 

phải được ưu tiên lấy ra trước và phải được bảo 

vệ tối đa. Mổ Rắn mà làm bể mật thì không 

những bị đánh giá chưa phải là “cao thủ” mà 

còn để uổng mất “báu vật”. Mật Rắn rất quí, 

ngâm rượu thành “thần dược”, “bổ ngang bổ 

dọc” đến độ ai dại dột nuốt trọn một mật Rắn, e 

toi mạng ngay. 

Các thứ đồ lòng khác của Rắn như gan (rất 

bùi), mỡ (ngon và béo ngậy), trứng (nếu có, 

ngon hơn trứng gà) cũng là những thứ gây 

khoái khẩu. Tuy nhiên, một điều nên nhớ “như 

đinh đóng cột” kẻo gây hậu họa: Khi mổ Rắn 

xong, phải lập tức tìm cách tiêu hủy đầu Rắn - 

bởi nọc độc của nó vẫn còn - bằng cách chôn 

thật sâu xuống lòng đất hoặc bỏ vào lửa đốt đi. 

Ngoài ra, sau khi thưởng thức thịt Rắn, cũng 

đừng bao giờ quên chôn sâu xương của Rắn, 

tránh cho người khác vô ý đạp phải, chân sẽ bị 

làm độc, gọi là “sâu quảng”, nhức nhối vô cùng, 

thông thường phải cưa chân. 

Khi làm thịt Rắn Hổ, dân nhà nghề không 

thể không biết điều tối quan trọng sau đây, bằng 

không “chết không kịp ngáp”. Ấy là không bao 

giờ dùng thớt làm bằng gỗ me để chặt, xắt, băm 

thịt Rắn Hổ. Hai thứ này “đại kỵ” lẫn nhau! 

Và điều “đại kỵ” khác nữa giữa cháo Rắn 

và bồ hóng (những sợi giống mạng nhện nhưng 

màu đen do khói bếp bám vào). Nếu bồ hóng 

rơi vào nồi cháo Rắn, người vô ý ăn vào, bảo 

đảm sẽ... bất đắc kỳ tử! 

 

Các món ăn thịt Rắn 

Thịt bò, cá lóc, lẩu dê... 

Không bằng thịt Rắn, nhậu mê hơn nhiều.  
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Câu ca dao trên đủ để... vinh danh thịt Rắn. 

Thịt Rắn càng ngày lại càng được chế biến 

thành nhiều món, phổ thông như Rắn nướng 

trui, Rắn hầm sả, Rắn xào thập cẩm, Rắn nấu 

lẩu, Rắn nấu cháo... Đặc biệt sách “Thoái Thực 

Ký Văn” của Trương Quốc Dụng có viết: “Tục 

Nam Kỳ lấy Rắn Hổ Mang làm món ăn quí, 

thường dùng đi lễ quan trên và đãi khách trọng. 

Lấy máu Rắn hòa với rượu uống bảo là trị 

phong thấp. Bỏ đầu và đuôi 5 tấc (20 phân) cho 

là độc ở đấy. Có nhà nuôi Rắn ấy dùng ống tre 

vài lóng; một đầu để mấu; đầu kia để trống bỏ 

Rắn vào, bịt lại. Đằng mắt tre xuyên một lỗ nhỏ, 

giã hành thật nhuyễn tẩm que tre để vào lỗ. Rắn 

sợ hành co mình lại; một tuần sau thay que khác 

cũng tẩm hành đẩy vào thêm, Rắn càng co mãi, 

lâu dần ngắn bằng con chạch, vẩy trắng ra, rất 

béo ngon. 

 

 

Món “Long Hổ Hội”: Một con Rắn Hổ 

Mang (Rắn Cạp Nong càng quí) và một con 

mèo đen (đen tuyền) nấu với chân giò heo, thêm 

vài vị thuốc Bắc: Vô cùng bổ! 

Nói về cách ngâm rượu Rắn Hổ, nhiều nơi 

người ta thả cả con Rắn còn sống vào keo (cái 

bình thủy tinh) rồi đổ rượu trắng (đế) thật nặng 

độ vào cho ngập mình Rắn. Rắn sẽ nhả nọc độc 

rồi chết. Khoảng 3 tháng sau, Rượu này đã đủ 

sức cám dỗ cả dân nhậu lẫn dân bệnh mặc dù 

mùi vị Rượu nhấp vào thấy tanh. Dân nhậu thì 

“ngất ngư con tàu đi” sớm sủa, còn dân bệnh lại 

có cảm giác bao nhiêu cơn nhức mỏi ở đầu gối, 

khớp xương dường như đã “không cánh mà 

bay”. Trong khi đó thận lại hết suy, khí hết 

nhược, bao tử hết hư... 

Nhiều nơi khác, người ta làm sạch rồi 

nướng vàng các loại Rắn trước khi cho vào 

ngâm chung trong keo rượu. Gọi là “Tam Xà 

Tửu” tức là loại rượu ngâm 3 loại Rắn khác 

nhau như Hổ Đất, Rắn Ráo, Rắn Cạp Nong 

(Mái Gầm có khoang vàng và đen). Nếu cộng 

thêm rắn Lục và Cạp Nia (cũng là Mái Gầm 

nhưng có khoang đen và trắng) thì gọi là “Ngũ 

Xà Tửu”. Nghe đồn, lai rai ba sợi với các loại 

rượu ngâm Rắn này cũng đủ... quên chết! 

Ở Việt Nam hiện nay, giới đại gia, giới “tư 

bản đỏ” và dĩ nhiên cả giới tham nhũng ngày 

ngày vẫn “thi đua” thực thi những thú ăn uống... 

man rợ. Một trong những món ắn đó là Rắn Lục 

Xà Vương. Mà phải những Rắn đang có thai tới 

lúc gần sinh để họ nuốt sống các thai Rắn - gọi 

là “hà nàm” (bào thai) - này. Họ tin là ăn vào sẽ 

được cường dương, bổ âm và kích dục.   

Thêm vào đó là món Máu Rắn và Mật Rắn - 

mà phải là loài Mãng Xà vốn được mệnh danh 

là “Tổ Sư của các loài Rắn độc” - sau đó mới 

tới Hổ Mang, Hổ Mây, Hổ Đất, Mái Gầm...  

Nhiều người tin rằng Mật Rắn Mãng Xà có 

khả năng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, sida. 

Riêng giới ăn chơi thì càng tin bạo là sau khi 

uống máu Rắn, nuốt bồi thêm một mật Rắn; thì 

nam cường dương, nữ động dâm; “đôi ta” cùng 

bổ thận, kích dục, sung mãnh vô địch; bảo đảm 

“ta” đã “toàn thắng” mà vẫn đòi “xông lên”, còn 

“địch” (kể cả đồng tính) thì mặc nhiên phải liên 

tục “khóc thét lên”, bằng không cũng phải “từ 

chết đến bị thương”!  

Dĩ nhiên các món thức ăn Rắn “tân thời”, 

các thứ “thần dược” trên đây rất đắt nhưng đối 

với giới “tiền rừng bạc bể” ở Việt Nam thì 

chẳng nhằm nhò gì. Ngược lại, cũng vì kiếm 

được giá cao mà ở nhiều nơi, đặc biệt vùng 

Nghệ An, Thất Sơn, An Giang, U Minh... dân 

quê rủ nhau bỏ hết nghề nghiệp cổ truyền, công 

việc thường ngày mà đổ xô đi săn Rắn, bất kể 

ngày đêm, nhất là “coi cái chết tựa như lông 

hồng” vì nguy cơ bị Rắn độc cắn. 

Điểm đáng nói khác nữa là với những “cơn 

sốt Mật Rắn” và niềm tin sắt đá vào thần dược 
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Rắn như hiện nay, thiết tưởng chẳng bao lâu 

nữa Rắn Hổ sẽ bị tuyệt chủng thê thảm.  

 

Các điềm chỉ của Rắn  

Ngoài điềm “đánh Rắn mồng 5” như đã 

nhắc đến ở trên, cổ nhân Việt Nam còn tin hiện 

tượng “Ruồi sa Rắn đón”, nghĩa là đang ăn mà 

có ruồi sa (rơi xuống) vào bát cơm (hay canh 

hoặc phở, mì gói...) thì chớ nhân danh “vệ sinh” 

mà đổ đi nhé, đó là điềm sắp có bổng (lộc) đấy. 

Đi đâu mà gặp Rắn chạy ngang trước mặt là 

điềm tốt. Cứ  việc “đường ta, ta cứ đi”! 

Tục ngữ còn có câu: “Thứ nhất ruồi sa, thứ 

nhì Xà chắn”: Nếu Rắn thay vì chạy ngang 

trước mặt, lại đi ngược chiều của ta, đó là điều 

rất xấu; còn Rắn đi cùng một chiều với ta thì... 

bình thường, “một ngày như mọi ngày”. 

Kỵ huýt gió (chụm môi lại mà thổi cho ra 

tiếng) - người Bắc gọi là “thổi sáo” - vào ban 

đêm, bởi vì loài Rắn Lục cũng có tài “huýt gió”  

bẩm sinh nên khi nghe tiếng “huýt gió” của 

người ta, chúng lại tưởng “đồng loại” gọi, bèn 

tìm đến đòi “kết nghĩa vườn Đào” . Mà Rắn Lục 

rất nguy hiểm, có nọc độc cực mạnh.  

Một điều mà khoa học không thể cắt nghĩa 

nhưng không thể nói là dị đoan. Đó là trường 

hợp Rắn Hổ mà gặp bà bầu (phụ nữ mang thai), 

tự nhiên Rắn không thể bò đi được nữa, cứ nằm 

im “chịu trận” để rồi khi bà bầu này biến dạng 

một lúc lâu rồi Rắn mới động đậy lại được, 

hoặc nằm chờ bị người khác “hốt” về... mần 

thịt. Tuy nhiên ngược lại, nếu bà bầu không biết 

mà đi ngay miệng Rắn, bị nó “táp” thì thuốc 

thánh, thần y cũng không thể cứu mạng nổi. 

Những người cầm tinh con Rắn 

Trong 12 con giáp, Rắn vẫn được “đánh 

giá” là tượng trưng của 3 báu vật: Trí tuệ - vận 

khí - thanh danh và tài phú. Bởi thế người sinh 

năm Tỵ thường thông minh, giầu năng lực và 

thành đạt. 

Vì Rắn đại diện cho “âm hỏa” nên người 

tuổi Tỵ có tài trí cạnh tranh kịch liệt, biết bố trí 

công việc một cách khoa học. Tuy bề ngoài có 

vẻ thâm trầm, lạnh lùng nhưng thật ra người 

cầm tinh Rắn lại rất giầu tình cảm, đối xử với 

người chung quanh bằng thừ tình cảm ân cần 

nhất. Ngược lại, cũng bởi rất giỏi nắm bắt tâm 

lý của kẻ khác mà người sinh năm Tỵ được 

nhiều người khác trọng nể.  

 

Các phương diện kể trên đều vừa có ưu 

điểm lẫn nhược điểm. Vì biết vận dụng trí tuệ 

mà không ít người cầm tinh Rắn vẫn “công 

thành danh toại” trong cuộc sống, giúp ích 

người, mang lợi cho đời, nhưng nếu họ đem 

khối óc ấy để làm những việc xấu thì tai hại vô 

cùng. Mặt khác nữa vì quá linh hoạt trong việc 

xã giao mà người cầm tinh Rắn dễ bị ngộ nhận 

là màu mè, “nặng phần trình diễn” hoặc giảo 

hoạt.  

Người nam tuổi Tỵ: Nói chung, họ là những 

người có sức sống mãnh liệt, nuôi nhiều tham 

vọng, có óc tiến thủ. Nam giới tuổi Rắn vì thế 

thích theo đuổi các ngành nghề lao động trí óc. 

Mặt khác do giầu năng lực mà người nam tuổi 

Tỵ mê quyền hành, thích địa vị thành thừ đôi 
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phen có thể làm bất cứ gì, chẳng hạn tuy không 

đến nỗi “đội trên” nhưng sẵn sàng “đạp dưới”  

miễn sao đạt được mục đích mong muốn.  

Người nữ cầm tinh Rắn: Thường là những 

“mỹ nhân tuổi Tỵ” với ngoại diện tự nhiên xinh 

xắn, duyên dáng nhưng lắm khi lại “nhân tạo” 

bằng lối trang điểm, ăn diện quá lố thành ra lòe 

loẹt. Thích lãng mạn đồng thời lại ưa sự phù 

hoa nên nữ giới cầm tinh Rắn rất “chịu” nghe 

những lời khen nịnh. Tổng quát thì nữ giới tuổi 

Tỵ vẫn là những nhân tài trong lãnh vực giao 

tiếp, rất linh hoạt trong các buổi tiệc tùng. Họ 

có sức thu hút thần bí, khiến “đối phương” 

giống như con chuột bị kẹp giữa răng Rắn. Vì 

đặc tình này mà phụ nữ tuổi Rắn phần đông 

thích nhàn hạ, sung sướng thay vì chăm lo việc 

nhà, con cái. Về tình duyên, gia cảnh thì chính 

người nữ tuổi Tỵ quyết định chứ không hẳn 

người phối ngẫu.  

Tóm lại, nam hay nữ tuổi Tỵ thì có diện 

mạo nghiêm trang nhưng nội tâm lại đa cảm và 

họ có sức quyến rũ. Người cầm tinh Rắn không 

thích “đông con nhiều cháu”; họ càng thành 

công rực rỡ vào lúc lớn tuồi - đặc biệt tuổi tác 

không làm cho họ mất đi sự vui vẻ yêu đời của 

thời thanh xuân. 

 

“Tam hạp” của tuổi Tỵ là Dậu (gà) - Sửu 

(trâu) - Thân (Khỉ).  

“Tam kỵ” với Rắn là Heo (Hợi) - Chuột 

(Tý) - Hổ (Dần). 

Năm nay 2013 -  Quý Tỵ - năm tuổi của 

những người sinh vào các năm 1917 - 1929 - 

1941 - 1953 - 1965 - 1977 -  1989  và 2001.  

 

Xin chân tình cầu chúc Vạn Sự Tốt Lành: 

Nữ thì “trẻ mãi không già” chẳng thua gì “Rắn 

già rắn lột”; Nam thì “thăng quyền tiến chức” 

khác chi “Rồng Rắn lên mây” vậy! 

                      

                 CĐT Antôn Đào Quang Mỹ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

 

 Laúng Laëng Maø Nghe 
                 

Lẳng lặng mà nghe Họ chúc nhau:
Anh giầu thượng thặng; tôi thứ hai. 
Chừng sáu tháng sau, tôi hạng nhất! 
Chục chiếc xe xịn, trăm nhà lầu... 

Lẳng lặng mà nghe Họ chúc nhau: 
Chị đẹp như tiên; em: Hằng Nga! 
Nhìn xa vẫn thấy mình... trẻ quá, 
Ra đường không thiếu “ruồi” muốn bâu! 

Lẳng lặng mà nghe Họ chúc nhau: 
Con bồ, cháu tớ... đứa trước, sau 
Không làm kỹ sư cũng bác sĩ 
Thu tiền quá đã, nhờ... đè đầu! 

Lẳng lặng mà nghe Họ chúc nhau: 
Quanh năm suốt tháng chẳng hề đau, 
Thần dược Đông, Tây... ông có cả, 
Thử hỏi như rứa, bệnh vào đâu? 

Riêng giới Tu Xuất, chúc thế này: 
Dòng Chúa Cứu Thế, cứ... thế nhé! 
Trung thành với Chúa - yêu Đức Mẹ... 
Mỗi ngày đánh tội, nhưng... nhẹ tay. 

Tu Xuất chúc nhau cũng khác đời: 
Dẫu nghèo, dẫu khổ vẫn cười tươi, 
“Lên voi xuống chó”, âu “chuyện nhỏ”! 
“Cày” cực hơn trâu, cũng thường thôi! 

Tu Xuất chúc nhau nghe lạ tai: 
Cố gắng sống sao “chẳng giống ai”, 
Không thuộc thế gian, nhưng thuộc Chúa. 
Lý tưởng Ra Khơi, tiến dài dài.... 
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 BEÀ DAÀY…  

       10 NaêM 
 

Cứ những tưởng là mình thuộc loại đại kiện 

tướng, bám trụ mười năm ở Nhà Đệ Tử, từ 

Classe Dixième đến hết Classe Première, không 

kể những tay đã vào Nhà Tập và thêm vài năm 

Học Viện. Nào ngờ, có những tay còn….. dầy 

hơn mình nữa, 11, 12 năm, chỉ tính Nhà Đệ Tử 

không thôi. Hỏi cho ra lẽ, các hắn cười hiền: 

“Huynh phải tính thêm cho đệ những năm học 

quá giỏi, phải làm cú đúp thì sao!” À ra thế.  

Dù sao thì mình cũng thuộc loại Cựu Đệ Tử 

có hạng đấy: hai năm Đệ Tử Hà Nội, hai năm 

Đệ Tử Huế và sáu năm Đệ Tử Vũng Tàu. Một 

tay Nguyễn Văn Bách ở Costa Mesa so với 

mình thì cứ như là đứng cạnh núi Thái Sơn. Chả 

là Bách vào Nhà Đệ Tử Hà Nội sau mình một 

năm, vừa mới học được một niên khóa 1953 – 

1954 thì Hiệp Định Genève chia đôi đất nước. 

Mình ngoan ngoãn trình diện cha Alexis 

Trépanier để được di cư “trong luồng”, nhà 

dòng lo mọi bề cho các chú. Còn tên Bách, lợi 

dụng lúc đất nước hỗn quân hỗn quan, hắn 

chém vè, lặng lẽ goodbye ơn kêu gọi cao cả, từ 

giã nhà dòng về đời bám theo sự phù vân trần 

thế và dấu nhẹm lý lịch.  

Cho đến một ngày mình sang Hoa Kỳ, tá 

túc tại nhà hắn thì hai bạn Đào Quang Mỹ và 

Nguyễn Hùng Cường ghé thăm, khệ nệ mấy bọc 

đồ mồi. Đào Quang Mỹ vừa nhìn thấy tên Bách, 

vội la toáng lên: “Ơ kìa, tay này, con nhà Bách 

cùng lớp mình ở Thái Hà, Hà Nội”.  

Lưới trời lồng lộng, thiên cơ bất khả lậu, từ 

ấy Bách nhập cuộc Gia Đình Anphong Nam 

Cali. Nhanh chân lẹ tay vốn là nghề của hắn. 

Cái ngày 30 – 04 – 1975, mình còn đang ngơ 

ngác chẳng hiểu ất giáp ra làm sao thì hắn đã 

nhìn xa trông rộng, nhà ở Khánh Hội gần Cảng 

Saigon, hắn bèn ẵm trọn gói bầu đoàn thê tử 

xuống tầu sang Guam.  

Bây giờ, thì vợ chồng con cháu hắn đã đề 

huề sung túc nhà cao cửa rộng, còn thằng đồng 

hương đồng khói với hắn này thì cứ lụi đụi xây 

dựng chủ nghĩa xã hội, xây hoài mà chẳng ra 

cơm cháo gì sất, tối ngày vỗ trống mà ca:  

Tiến lên ta quyết tiến lên 

Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu 

Hàng đầu rồi chẳng biết đi đâu 

Thế nhưng ta cứ hàng đầu tiến lên 

“Chẳng biết đi đâu” nhưng vẫn cứ hùng hục: 

Làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm 

Làm đêm chưa êm làm thêm ngày nghỉ 

Làm thí mạng cùi, làm đui con mắt 

Làm quắc cần câu, làm đâu hỏng đấy. 

Trở về với chuyện tu trì của mình, lớp mình 

nằm kẹp giữa hai lớp, trên là anh Vũ Khởi 

Phụng, dưới là anh Tiến Lộc, như một chiếc 

Sandwich, lớp mình là phần thịt Patê Jambon 

kẹp ở giữa. Càng lên những lớp trên, càng cảm 

thấy mất lửa tu trì. Quái lạ, ma quỷ nó cám dỗ 

làm sao ấy, bèn thưa thốt với cha giám đốc cho 

tạm ... nghỉ tu một năm, đúng lúc các cha giám 

đốc Canada bàn giao Nhà Đệ Tử cho các cha 

người Việt.  

Mình về đời vừa làm xong cái Tú Tài 2 

Pháp thì cũng là lúc Nền Đệ Nhất Cộng Hòa 

xụp đổ, Saigon loạn vì các tướng lãnh làm đảo 

chánh quờ quạng không cai trị nổi Hòn Ngọc 

Viễn Đông. Mình ghi danh vào Đại Học Văn 

Khoa, ban Pháp Văn, nhà trường tọa lạc ngay tứ 

giác Nguyễn Trung Trực – Lê Thánh Tôn – 

Công Lý – Gia Long, nay là Thư Viện Quốc 

Gia.  
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Rồi chuyện xảy ra như cơm bữa: đang học 

yên lành trong lớp thì bỗng có tiếng loa ngoài 

hành lang: “Anh chị em Văn Khoa đóng cửa 

phòng học, xuống đường”. Thế là các thầy, nhất 

là các thầy người Pháp xếp re thu dọn tài liệu ra 

về một mạch, không muốn dính vào cái bọn trẻ 

này.  

Bọn chúng mình hớn hở vì được nghỉ học, 

ùa ra đường Nguyễn Trung Trực, rồi Lê Lợi và 

trực chỉ Chợ Bến Thành. Trong lúc chị em bạn 

hàng đóng cửa vội vã ra về vì sợ văng miểng thì 

cảnh sát ập đến dàn chào bằng lựu đạn cay và 

dùi cui, túm cổ lên xe cây đưa về Trung Tâm 

Huấn Luyện Quang Trung, nước mắt nước mũi 

giàn dụa, quần áo xốc xếch, sách vở rơi rụng tứ 

tung.  

Cái không khí vui nhộn này của cõi trần 

làm mình quên béng cái vụ nghỉ tu. Vốn máu 

quậy trong huyết quản, mình vui vẻ “nhập 

giang” ngay với giòng đời. Lớp mình cũng còn 

một số khá đông vào Nhà Tập và mặc áo dòng 

như các tay Nguyễn Văn Cảnh, Trần Thế Cả, 

Trịnh Nhất Định, Nguyễn Văn Ái….  

Tên sau cùng này mập mạp nhất lớp, 

thường được các cha Trépanier, Huberdeau, 

Bérubé thương mến gọi là “Gros Ái”, đương 

nhiên phải làm liaison chữ S sang chữ A, thành 

DÁI. Vợ con cháu của Ái hiện định cư bên Mỹ, 

còn Ái lâm bệnh và trở về an giấc ngàn thu ở 

Tùng Lâm Đà Lạt. Tên Nguyễn Văn Cảnh làm 

thơ hay nhất lớp, hắn múa bút vèo một cái là ra 

ngay một bài lục bát du dương niêm luật, hiện 

đang ở Atlanta, Georgia. Hắn đầu lòng … ba ả 

Tố Nga, hai cô đã lên xe hoa với hai chàng rể 

Mỹ rất trí thức. Các cháu ngoại của Cảnh mang 

hai dòng máu Mỹ Việt, chúng đẹp như những 

thiên thần, quậy rách trời và đầu thai xuống trần 

làm cháu của hắn. Các tay này đã “Soutanam 

porta vit” (mặc áo dòng) rồi, nhưng thấy mình ở 

ngoài đời vui vẻ quá sức lẽ mình, bèn kẻ trước 

người sau rời nhà dòng.  

Ở chỗ nào nhiều người biết Tiến Lộc, mình 

hoan hỉ tự nhận là lớp Tiến Lộc. Ở nơi mô Vũ 

Khởi Phụng lẫy lừng mình nhận (vơ) là lớp Vũ 

Khởi Phụng, nhưng cũng xin thành thật khai 

báo là khi ra Thái Hà, mình chả dại gì mà nhận 

là bạn học với Cha Bề Trên Tu Viện, ốm đòn do 

“quần chúng tự phát” nện cho. 

Như vậy là cái sandwich, những patê 

jambon thơm ngon đều đã được hiến dâng cho 

đời, còn lại hai miếng bánh mì chẳng mùi vị gì. 

Có lẽ trường hợp của lớp mình đã gợi cảm hứng 

cho mấy tay có máu khôi hài diễn nghĩa CSSR 

là Congrégation Sans Sujets Remarquables. 

Những gì là Remarquables của chiếc sandwich 

đã rơi tuốt tuồn tuột vào cõi đời ô trọc cả rồi 

còn gì. Nói vậy xin các bác Đinh Ngọc Quế, 

Ngô Đình Thỏa, Nguyễn Tất Hải… đừng giận 

nhe. 

Bọn mình về đời để thành “tuyến hai”, từ 

do cha Phạm Gia Thụy đặt khi mình làm quản 

gia Gia Đình Anphong ở quê nhà. Gần đây, Cha 

Giám Tỉnh trẻ trung và tận tình với anh em Cựu 

Đệ Tử, đã coi anh em ở trong hoặc ở ngoài Tu 

Viện đều là Gia Đình Anphong cả, với một chút 

phân biệt ở tên gọi: Các cha các thầy được gọi 

là GĐ AP Trong Tu Viện, còn anh em Cựu Đệ 

Tử và gia đình được gọi là GĐ AP Ngoài Tu 

Viện. Mình lại xin điều chỉnh một chút xíu, xin 

gọi là “GIA ĐÌNH ANPHONG TU NGOÀI 

VIỆN”. Không dễ đâu nghe, đừng tưởng bở. 

Cha ông mình đã từng xếp hạng từ khó đến dễ:  

Thứ nhất là tu tại gia, 

Thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. 

Tu ở chợ quả là khó lắm ai ơi.  

Như vậy, lứa của bọn mình là những người 

đầu tiên tiếp quản Nhà Đệ Tử Vũng Tàu, khi 

vừa mới được Thầy Henri Khắc xây xong. Một 

loạt những nhà trệt khung sắt lợp fibro xi măng 

trên cát và cạnh quốc lộ Saigon Vũng Tàu. Vào 

lúc này, quân đội viễn chinh Pháp đang rút khỏi 

Miền Nam Việt Nam, họ tặng lại Nhà Dòng 

nhiều thứ, nổi bật là quần áo nhà binh và đồ 

hộp. Một thời gian dài bọn này được uống sữa 

bột và ăn phó mát nhà binh thả dàn. Đương 

nhiên đã xuất hiện những ma mãnh: khi chuyển 

đồ hộp từ xe GMC xuống, vắng bóng các cha, 

bọn mình đã không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng: vùi 
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vài hộp lê, hộp sơri vào cát, đêm về, gọi nhau 

hành quân lôi cổ mấy hộp trái cây này lên và … 

nhậu dưới ánh trăng thanh và sóng biển rì rào. 

Ngon gấp ngàn lần trên bàn ăn. 

Năm tháng dần trôi, những hàng dừa mà 

anh em tưới trồng ngay từ những ngày đầu khi 

mới về Nhà Đệ Tử Vũng Tàu cũng đã lớn cao, 

đơm hoa kết trái. Lại những cám dỗ, lại những 

ma mãnh như ngày nào thuổng đồ hộp vùi 

xuống bãi cát. Kiện tướng trèo dừa hồi ấy là 

Dương Văn Tỉnh, hiện đang định cư tại Canada, 

cưới cô vợ Canadienne và đã có hai con. Quê 

quán hắn ở Bảo Lộc, leo trèo là đặc sủng trời 

phú cho hắn ở cái nơi lắm cây nhiều cội này. 

Một kỷ niệm cuối cùng về Nhà Đệ Tử Vũng 

Tàu, ấy là chuyện cây guitare. Mình là người 

đầu tiên du nhập nhạc cụ này vào Nhà Đệ Tử. 

Của đáng tội, thuở ban đầu tay chân còn lóng 

ngóng, đâu có biết chơi Pop, Rap, Rock gì đâu 

cơ chứ. Thật hiền lành với bài “Trường làng 

tôi” của Phạm Trọng Cầu, nhịp valse, pình chát 

chát, pinh chát chát, ngây ngô đến buồn cười: 

“Trường làng tôi cây xanh lá vây quanh, muôn 

chim hót vang lên êm đềm…” 

Trình diễn tối hôm trước, sáng hôm sau cha 

linh hồn Micae Nguyễn Đình Lành gọi lên gặp 

“việc riêng”: Chú Hiên này, cha thấy cái cây 

đàn này không hợp với Nhà Đệ Tử. Ngài phán 

vu vơ thế thôi, thằng bé phải đón xe đò Vũng 

Tàu Saigon gởi cây đàn về nguyên quán. Ấy là 

năm học 1956 – 1957.  

Chỉ một thời gian ngắn sau, trào lưu xã hội 

đổi thay, Nguyễn Thành Tâm (hôm nay là linh 

mục nhạc sĩ Thành Tâm) đã ung dung ẵm guitar 

vào và đệm cho ban tứ ca: Xuân Hiên (Vũ Sinh 

Hiên) Hạ Mầu (Nguyễn Đức Mầu) Thu Tín 

(Trần Sĩ Tín) Đông Hùng (Bosco Hùng) phát 

thanh được vài show trong giờ cơm trưa của 

Nhà Đệ Tử Vũng Tàu.  

Chao ôi, kể chuyện về Nhà Đệ Tử, biết đến 

bao giờ cho hết. Hôm nay đã ngoài thất thập, 

vậy mà hễ gặp nhau là giành nhau mà kể, gân 

cổ mà hát. Nét đẹp của Cựu Đệ Tử Dòng Chúa 

Cứu Thế là hễ gặp nhau là hát, hát chết bỏ, điều 

mà các Dòng khác, các Chủng Viện các Giáo 

Phận không có cái tập quán dễ thương này. 

Mẹ yêu thương, lòng con mến thương 

Sớm hôm nơi đây, sống vui hiệp vầy…. 

 

 

       Phú Nhuận, Sàigòn  

       Tháng Các Linh Hồn 2012 

       Vũ Sinh Hiên 

       CĐT 1952-1962 

 

 

 

 

Tiếng Anh trong Nhà Bếp 
 

Bà nội trợ nhìn vào cái mâm, nói 

“Mâm đây” (Monday) 

Nhìn vào hũ tiêu, nói “Tiêu đây” 

(Tuesday) 

Nhìn vào cái chỗi, nói “Quét đây” 

(Wednesday) 

Nhìn vào cái thớt, nói “Thớt đây” 

(Thursday) 

Nhìn vào con dao, nói “Phay đây” 

(Friday) 

Nhìn vào hũ rượu rắn của chồng, nói 

“Xà tửu đây” (Saturday) 

Tới Chúa Nhật, tự nhiên nghe bả nói 

“Sướng đây” (Sunday) - 
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Vào một ngày cuối thu năm 1958, tôi được 

má thu xếp hành trang theo ba lên đường vào 

Đệ tử viện Dòng Chúa Cứu Thế Vũng Tàu. 

Chiếc xe lam đã đậu sẵn trước nhà để đưa 

ba và tôi ra nhà ga Phan Thiết đi chuyến tàu 

đêm vào Sàigòn. Vì là lần đầu tiên phải xa nhà 

nên khi nhìn má tôi khuất dần tự nhiên nước 

mắt tôi trào ra. Năm ấy tôi lên mười. Vào đến 

Sàigòn khoảng 5g sáng, chúng tôi đón ta-xi ra 

bến xe An Đông tìm xe đi Vũng tàu. Chúng tôi 

cố ý đến nhà Đệ tử Vũng Tàu trước ngày khai 

giảng vài hôm, vì ba muốn tôi đến sớm hơn để 

làm quen với khung cảnh mới. Khoảng 10 giờ 

sáng, chúng tôi xuống xe và đặt chân trên nền 

đất sỏi của nhà Đệ Tử. Nhìn chung quanh, tôi 

thấy tất cả đều vắng tanh, lặng lẽ, tạo cho tôi 

cảm giác hơi buồn. Đón chúng tôi trên con 

đường sỏi là cha Khâm, Giám đốc Đoàn Nhỏ, 

với nụ cười hiền lành, thân thiện. Cha Khâm 

đưa hai bố con tôi vào ở tạm phòng khách vì 

nhà ngủ đang sắp xếp lại để chuẩn bị đón các 

chú. Quá trưa, cha dẫn chúng tôi vào nhà cơm 

Đoàn Nhỏ xin nhà bếp hai phần cơm. Lần đầu 

tiên tôi được ăn cơm theo kiểu Tây với dĩa và 

muỗng nĩa nên cảm thấy lúng túng. Cha Khâm 

bảo, “rồi từ từ con sẽ quen.” 

Ăn xong, ra khỏi nhà cơm và đang khi bước 

theo luống đất giữa hai dãy nhà, tôi gặp ngay 

một ông Tây dáng cao gầy với áo thun và quần 

soọc đang vung … lưỡi hái phạt cỏ. Trước đây, 

tôi chỉ được thấy thần chết vác lưỡi hái qua hình 

ảnh hoặc báo chí mà thôi, nay được thấy trong 

thực tế nên hơi sợ. Ông Tây dừng tay và hỏi 

chuyện tôi bằng tiếng Việt khá trôi chảy. Thấy 

vẻ thân thiện của ông, tôi bớt sợ nhưng ngạc 

nhiên vì nghe ông nói được tiếng Việt. Vài ngày 

sau tôi mới biết ông Tây đó là cha A.Trépanier, 

Cha Phó của Đoàn Nhỏ. Cha Trépanier còn phụ 

trách thể thao cho các chú nữa. 

Ngày đầu tiên nhập học, tôi như lạc vào 

một thế giới khác. Thật cách biệt với những gì 

tôi đã sống, từ đám bạn quen thân trong xóm, 

những lớp học ở trường, những việc vặt vãnh 

trong nhà, và cả những lời quở trách của ba má, 

tất cả đã ở nơi rất xa!  

Ngày khai giảng, sau lời chào mừng và 

nhắn nhủ của cha I. Marquis, Giám đốc nhà Đệ 

tử, hai lớp 9 và 10 xếp hàng trước nhà chơi 

Đoàn Nhỏ, nơi có nhiều dãy robinet và nhà vệ 

sinh.  Sau vài phút chờ đợi, chúng tôi lên hai 

phòng học trên căn nhà gỗ mà ở dưới làm nhà 

may và nhà giặt, phía sau là sân basquette và 

các sân bóng đá. Tôi được xếp vào lớp 10 vì 

không biết tí gì Pháp văn cả. Lớp 10 do cô giáo 

gọi là “Bà Paul” phụ trách, lớp 9 thì học với cô 

Huệ. Xếp chỗ xong, lớp tôi bắt đầu buổi học 

đầu tiên với cô giáo Paul. Với giáng vẻ nghiêm 

nghị, cô cầm cây thước bảng dài trong tay và 

nhịp nhịp trước mặt chúng tôi là đám học sinh 

nhỏ đang chăm chú nhìn cô một cách sợ hãi. 

Thoạt đầu, chúng tôi phát khiếp, nhưng nhờ có 

mấy tay lớn hơn trong đám chúng tôi nên chúng 

tôi đỡ sợ phần nào. Trong lớp, tôi có hai đứa 

bạn cùng quê tên là Đậu và Nên cùng nhóm 

Phan Thiết được cha Thống tuyển. Ngoài ra có 

Paul Đức, Nhung “tây lai” và Phượng là dân 

Thánh Mẫu Đà lạt. Khi lên lớp 9, chúng tôi có 

thêm Đậu Quang Luận (tự Luận “già”), Ngọc 

“méo”, Phạm Gia Nghị, Cần “noir”… 

Có hai môn làm tôi nguôi ngoai nỗi nhớ nhà 

là đá banh và âm nhạc. Mở đầu lễ khai mạc mùa 

chơi, chúng tôi được cha Trépanier chia thành 

nhiều đội đặt tên theo các loài cây, như đội 

trứng cá, cây chuối, đu đủ… Cũng có áo màu tử 

tế tuy chỉ là áo thun 3 lỗ. Chúng tôi là chủ sân 4 

toàn là cát nằm sát bờ rạch và bên kia là nhà 

heo. Chẳng bao lâu tôi được chuyển lên sân 3, 

sân 2, rồi sân 1. Tôi không quên có những giờ 

học buổi chiều, tuy ngồi trong lớp mà đầu óc cứ 

thấp thỏm chờ tiếng chuông “bữa lỡ” để cùng 

nhau ra sân đá banh. Mỗi chiều, các đội banh 
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tranh tài đều được lên bảng và cuối giờ có ghi 

tỷ số để sau mỗi tam cá nguyệt tổng kết số điểm 

và khen thưởng. Chú nào có thành tích đá banh 

tốt thì được tuyển lên sân trên. Đến năm lên 

Đoàn Giữa, tôi được tuyển lên đá sân 1 của 

Đoàn Lớn bên kia đường lộ cùng các anh Đoàn 

Lớn, mà tôi cho đó là một niềm tự hào của mình 

với các bạn cùng lớp. 

Cha Phó thứ hai của Đoàn Nhỏ mà tôi rất 

quý mến là cha Hoàng Diệp. Cha Diệp là người 

thầy dạy nhạc đầu tiên của tôi ở lớp 10. Các chú 

đều được cha thử giọng ngay từ đầu năm học để 

tuyển vào ca đoàn Đệ tử. Đây là một vinh dự 

khi được tuyển vào ca đoàn, vì theo suy nghĩ trẻ 

con của chúng tôi lúc bấy giờ, nếu không được 

chọn vào ca đoàn thì như một ‘định mệnh bất 

thành văn’ bạn sẽ bị liệt vào danh sách “giọng 

B” mà nôm na được gọi là “giọng… bò”, một 

biệt danh không lấy gì làm vẻ vang! Cha Hoàng 

Diệp không những là cha giáo nhạc, mà còn là 

một Cha Phó đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm 

của tuổi tu tập. 

Năm 1958 cũng là năm Thánh mẫu toàn 

quốc, là thời điểm có những nghi thức rước kiệu 

cung nghênh tượng Nữ Vương Hòa Bình. Việc 

này tôi nhớ mãi, vì là lần đầu tiên tôi và các bạn 

được ‘diện’ trang phục Pueri Cantores màu 

trắng với thánh giá gỗ trước ngực để đi hát. Một 

nhóm chúng tôi được cha Diệp đưa từ Vũng tàu 

lên Vương Cung Thánh Đường Sàigòn để hát 

mừng Mẹ. Thích nhất là cùng với giáo dân các 

nơi đổ về tham dự buổi rước tượng Nữ Vương 

Hòa Bình đi quanh khu vực Thánh đường. Càng 

hãnh diện và thích hơn nữa, vì trong dịp này bài 

hát “Kìa Bà Nào” của chính cha Hoàng Diệp 

vừa sáng tác xong được đem ra ‘trình làng’ và 

hát kính mừng Mẹ. Lần đầu tiên được mặc 

chiếc áo trắng của ca đoàn sao mà háo hức quá. 

Chúng tôi như những thiên thần nhỏ trong đoàn 

rước, xúng xính trong trang phục toàn trắng với 

nến sáng trong tay, cất lên tiếng ngợi khen Mẹ. 

Bài “Kìa Bà Nào” và cả sự trình bày của chúng 

tôi hôm đó đã thu hút được sự chú ý của nhiều 

người. 

 

 

Ca đoàn chúng tôi lại có thêm một kỷ niệm 

nữa. Số là dưới thời cha Hoàng Diệp, ca đoàn 

Đệ tử Dòng Chúa Cứu Thế là chi nhánh Việt 

Nam của “Les Petits Chanteurs de la Croix de 

Bois” Pháp (Pueri Cantores). Tôi còn nhớ có 

lần nhóm Croix de Bois Pháp trong dịp nghỉ hè, 

đi lưu diễn Châu Á, đã ghé Sàigòn và có 

chương trình hát trong một thánh lễ ở nhà thờ 

Đức Bà. Chúng tôi liền được cha Diệp đưa từ 

Vũng Tàu lên Sàigòn tham dự thánh lễ hôm đó 

và nghe các bạn Pháp hát. Các ca viên nhỏ này 

cũng trang lứa với chúng tôi, chừng 10-12 tuổi, 

nhưng sao mà họ hát hay đến thế, khiến chúng 

tôi phục đáo để. Chính cha Diệp đã nhiều lần 

cho chúng tôi nghe giọng hát của các bạn này 

bằng máy hát dĩa của ngài, nhưng nay được ‘tai 

nghe mắt thấy’ và thưởng lãm trình độ điêu 

luyện của họ là một dịp hi hữu. Sau thánh lễ, 

hai nhóm Pueri Cantores Việt Nam và Pháp 

được đưa lên sân thượng khách sạn Caravelle 

chơi đùa ‘giao duyên’ với nhau. Nhưng tiếc 

quá, vì vốn liếng Pháp văn của anh em chúng 

tôi chỉ mới vỡ lòng nên trò chuyện không hết ý 

với nhau được, bù lại về cách kết bạn vui chơi 

thì chúng tôi hoà nhập rất nhanh, chẳng mấy 

chốc chúng tôi đã chia phe chơi đủ thứ trò chơi 

rất ăn ý với các bạn Pháp, và khi phải chia tay 

thì cũng đầy lưu luyến. 

 Bài học mà cha Hoàng Diệp để lại cho tôi đến 

ngày nay là lời nhắn nhủ của ngài trong các 

buổi tập hát của ca đoàn Đệ tử. Thường trước 

khi tập hát, cha luôn nhắc nhở chúng tôi câu la-

tinh rằng “Cantare (est) bis orare - Hát là cầu 

nguyện hai lần”. 
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Một kỷ niệm khác đã để lại dấu ấn sâu đậm 

trong tôi là đêm nhạc thánh ca để vinh danh cha 

Hoàng Diệp mừng lễ thượng thọ 82 vào tối 

ngày 10/11/2006. Dịp này, tôi lại được vinh dự 

đứng chung với các đàn anh: Trị, Hành, Phụng, 

Tín, Hiên, Tấn, Tiến Lộc…để cùng nhau hát lại 

những bài hát bất hủ ngày xưa ở đệ tử, mà tác 

giả là Cha Hoàng Diệp và lại chính Cha đứng 

trên bục nhạc trưởng trong đêm họp mặt đầy kỷ 

niệm và xúc động đó. 

Thời gian trôi qua nhanh quá, đúng như lời 

một bài thơ của Lamartine khi nói về thời gian 

vụt qua nhanh như giấc mơ: “Arrêter le temps 

qui s’envole en rêvant” mà tôi đọc được sau 

này. Thời gian sống dưới mái nhà Đệ Tử Vũng 

Tàu thân yêu tuy đã qua, nhưng những kỷ niệm 

tôi có được với Cha Hoàng Diệp 58 năm về 

trước không bao giờ mất khỏi trí nhớ và quả tim 

tôi. Chính người thầy tên Hoàng Diệp đã tạo 

cho tôi niềm say mê đối với âm nhạc, nhờ đó 

trong cuộc sống phù du hôm nay tôi biết dùng 

lời ca tiếng hát làm phương tiện chuyển tải lời 

cầu nguyện của mình. 

 Cha Hoàng Diệp khi nào cũng nở nụ cười nhân 

hậu với học trò và mọi người chung quanh. Đó 

là ký ức tôi không bao giờ quên. Người ta cũng 

không thể nào không nhớ đến sự đơn sơ và 

thánh thiện của Cha Hoàng Diệp khi nhắc đến 

ngài. 

Muôn vàn cám ơn Cha Hoàng Diệp đã trao 

cho con tâm tình “Cantare bis orare”. 

Hôm nay và mãi mãi… 

  
 
 
 
 

CĐT Alp. Nghi 
 

 

 

            

 

 

COÂNG - DUNG - NGOÂN - HAÏNH 

 

CÔNG là cốt khéo chân tay 
Cơm canh nấu nướng, vá may thêu thùa 
Đủ tài làm mắm, muối dưa 
Cỗ bàn bánh trái cho vừa miệng ăn. 
 
DUNG là sắc đẹp trời ban 
Không hề phấn sáp điểm trang tốn tiền 
Giữ nguyên vẻ đẹp tự nhiên 
Ung dung điệu bước, dáng duyên cách ngồi. 
 
NGÔN là biết cách nói năng 
Không hề tục tĩu lố lăng như người 
Khoan thai tiếng gọi lời mời 
Gửi thưa lễ phép là người khôn ngoan. 
 
HẠNH là đức tính con người 
Thận hoà trên dưới vâng lời mẹ cha 
Biết cần kiệm, tránh xa hoa 
Nữ nhân cần phải nết na làm đầu. 
 

                              “Con dâu” Nguyễn Thị Hải 
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ÑEÄ TÖÛ  VIE ÄN

Vũng Tầu 
  

 

 

 

 

Khi anh em chúng ta rời gia đình để 

vào Đệ Tử Viện lo học hành tu tập, Cha 

thánh Anphongsô đã quan tâm kiếm một 

người mẹ khác thay cho người mẹ hiền 

trong gia đình để lo cơm nước cho chúng 

ta. Đó là cha Quản Lý. Ngài lo cho chúng 

ta ngày bốn bữa để đủ sức khỏe mà tu học 

và vui chơi trong thời kỳ Trung học. Ngày 

nay vào đời, khi phải lo miếng cơm manh 

áo cho con cái, chúng ta mới cảm thông 

nỗi cực nhọc của cha Quản Lý ngày xưa lúc 

chúng ta còn nhỏ. 

 Anh em nào vào Đệ Tử Viện Huế năm 

1956 và những năm tiếp theo sau đó tại 

Vũng Tầu và Chợ Lớn cho đến 1968 đều 

biết cha Quản Lý LOUIS NGUYỄN VĂN QUI, 

người đã lo cho chúng ta từng chén cơm 

manh áo. Theo sự hiểu biết và trí nhớ của 

tôi thì cha Qui đã giữ vai trò quản lý lâu 

nhất. Tại Vũng Tầu, ngoài công việc quản 

lý, cha còn dạy môn Vạn Vật Học (sciences 

naturelles) và phụ trách phòng Thí Nghiệm 

(Laboratoire) của Đệ Tử Viện. Vào thời đó, 

có được một phòng Thí Nghiệm như vậy so 

với các trường Trung Học khác cũng đã bề 

thế lắm rồi. 

 Về những việc liên quan đến nhu cầu 

tài chánh, các chú Đệ Tử hằng năm phải 

gặp riêng cha Quản Lý ít nhất hai lần. Một 

lần đầu năm và một lần cuối năm. Lần đầu 

năm để chú nào có tiền do 

gia đình mang vào thì gửi cha 

Quản Lý giữ hộ, nếu không 

muốn lỗi luật của Đệ Tử. Lần 

thứ hai là trước khi về nghỉ 

hè với gia đình, các chú đến 

gặp cha Quản Lý để ngài 

thanh toán những khoản chi 

thu, hoặc lấy tiền xe về nhà. 

Những lần gặp gỡ này với cha 

Quản Lý thường là cơ hội tốt 

giúp các chú suy nghĩ về việc 

Nhà Dòng quản lý tiền bạc thay cho gia 

đình của các chú.  

 Gần như mỗi ngày, cha Qui thường 

rong ruổi ‘một mình một ngựa… sắt’ suốt 

lộ trình từ Sàigon-Vũng Tàu trên chiếc xe 

Land Rover ‘nổi tiếng để đời’ của ngài. 

Hoặc hiểu cụ thể hơn, mỗi ngày cha đều 

phải đi ‘chạy tiền chợ’ để lo cho cái ăn của 

các chú, chứ không thể chỉ uống nước lạnh 

mà tu được. ‘Có thực mới vực được đạo’ là 

thế.  

Bây giờ đọc cuốn Lịch Sử DCCT Việt Nam 

của cha Nguyễn Tự Do, CSsR, chúng ta 

mới thấy thương cha Quản Lý nhiều hơn, 

và hiểu rằng không phải tiền Nhà Dòng 

Québec cho chúng ta dễ dàng như chúng 

ta tưởng. Dĩ nhiên là có tiền của Tỉnh Dòng 

Canada giúp, nhưng chắc chắn không đủ 

để trang trải cho hết mọi nhu cầu trong 

cuộc sống hằng ngày của chúng ta thời đó. 

Bởi thế, với trách nhiệm Quản Lý, cha đã 

phải có kế hoạch tạo ra thêm nguồn tài 

chánh để lo cho cuộc sống của ‘con cái’ 

mình.  

Đó cũng là lý do tại sao chúng ta thấy có 

các hồ cá và trại chăn nuôi heo xuất hiện 

trong khu vực Nhà Đệ Tử. Thêm vào đó, 

hẳn chúng ta còn nhớ hằng năm hầu hết 

chúng ta cũng phải viết thư cho ân nhân ở 

nước ngoài để xin thêm tiền phụ vào tiền 
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học phí mà nhiều của gia đình chúng ta 

không kham nổi. Ngoài ra, trong bối cảnh 

lúc đó, Phụ Tỉnh Việt Nam đã phải tự túc 

để thành Tỉnh Dòng vững vàng sau này. 

Cha Qui đã chăm lo cơm nước cho 300 chú 

Đệ Tử trong nhiều năm cho đến khi Đệ Tử 

Vũng Tầu dời về khu vực Chợ Lớn năm 

1965. Sau đó từ 1965-1967, cha được chỉ 

định tiếp tục ở lại Vũng Tầu để lo cho các 

em Bụi Đời trong Gia Đình An Phong do 

cha sáng lập.  

Tôi còn nhớ, khoảng cuối năm 1963, từ 

Sàigòn cha Qui chở về Đệ Tử Viện Vũng 

Tầu 8 em ‘bụi đời’. Một buổi sáng thức dậy, 

tôi thấy các em đang ôm nhau ngủ co 

quắp với nhau trước nhà ngủ Đoàn Nhỏ. 

Các em ngủ trên nền đất, không mùng, 

không gối, không chăn mền. Đúng là 

những em khốn cùng mà người ta bắt gặp 

trong cuốn “Những kẻ khôn cùng” của 

Victor Hugo. Hình ảnh đó tôi còn nhớ đến 

bây giờ giờ, và có thể nhiều người trong 

chúng ta cũng không quên được. Sự kiện 

‘đi-kiếm-và-nuôi-dạy-những-trẻ-mồ-côi’ đã 

đánh dấu một khúc ngoặt trong cuộc đời 

tông đồ của cha Quản lý LOUIS NGUYỄN 

VĂN QUI mà chúng ta luôn kính mến.  

Sau niên khóa 1964-65, Đệ Tử Viện 

Vũng Tầu dời lên Chợ Lớn; cha Qui tuy ở 

lại Vũng Tầu để chăm sóc cho các em Bụi 

Đời trong Gia Đình An Phong do cha gầy 

dựng, nhưng cha vẫn lo việc quản lý cho 

Đệ Tử Viện ở Chợ Lớn. Gia Đình An Phong 

là tên gọi của nhóm Bụi Đời và Cô Nhi mà 

cha chăm lo với phương thức “Tôn Trọng 

Tự Do và Yêu Thương” cùng ý chí “Sống 

Đầu Cao Mắt Sáng, Sống Cho Ra Hồn, 

Sống Cho Đáng Sống”. 

 Để tạo kinh tế nuôi Gia Đình An Phong, 

cha Qui đã mở tiệm sửa xe, xây lò bánh 

mì, tiệm giặt ủi, nuôi gia súc. Đặc biệt, trại 

gà của các em Bụi Đời khi biến cố 30-4-75 

xảy đến đã lên tới con số 6000 con mà lúc 

đầu khi thực tập các em chỉ nuôi được 20 

con gà công nghiệp mà thôi. Với chủ 

trương ‘tự lực tự cường’ để phát triển trại 

gà, các em lấy công làm lời để có tiền mà 

sống. Ngoài ra, nhờ sự trợ giúp thêm của 

trại gà Scala và nhà máy thực phẩm Scala 

của Nhà Dòng, các em đã có thêm protein 

trong bữa ăn.  

Chiếc Land Rover vì trải qua nhiều năm 

trên các dặm đường rong ruổi nên đã 

nhiều lần nằm đường với công việc chuyên 

chở thực phẩm quá tải từ Sàigon qua Cát 

Lái xuống Vũng Tầu. Lại cũng vì tuổi già 

của chiếc xe khốn khổ nên cha Qui đã 

nhiều lần phải lại ghé qua Học Viện Thủ 

Đức mượn đỡ chiếc Mazda cứu viện. Và 

như thế, ngoài hình ảnh kính yêu của cha 

Quản Lý, những kỷ niệm về sinh hoạt của 

Gia Đình An Phong đã để lại trong tâm 

khảm chúng ta ý nghĩa của mối tương thân 

tương trợ và huynh đệ giữa các Nhà của 

Tỉnh Dòng. 

 Về đào tạo, các em muốn đi học chữ 

hoặc học nghề đều được cha Qui lo lắng 

chu đáo. Kể cả em nào ‘muốn ăn rồi chơi’ 

cũng được. Cha Qui tôn trọng tự do của 

các em. Tôn giáo cũng tự do. Chúa cũng 

muốn như thế. 

 Ngoài khung cảnh mái ấm của Gia Đình 

An Phong, các em Bụi Đời còn sống trong 

khuôn khổ của một nhóm nên cũng có một 

bài hát riêng cho sinh hoạt của các em. 

“Bài Ca Xây Đời” do các thầy Thành Tâm 

và Tuấn Anh soạn ra như là Đoàn Ca để 

tặng riêng cho Gia Đình An Phong, tương 

tự như các Đệ Tử có bài “Ớ Đệ Tử”.  

Sống với các em dưới mái nhà Gia Đình 

An Phong, chia sẻ cuộc sống vui buồn với 

từng em, nhưng cha Qui không giảng đạo, 

không áp đặt niềm tin tôn giáo trên các 

em, vậy mà cha đã rửa tội cho nhiều em 
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trong số đó. Cuộc sống và lòng nhiệt thành 

của cha có giá trị hơn những bài giảng phải 

giảng trong nhà thờ. Con số các em được 

rửa tội tuy không ghi lại bằng sổ sách, 

nhưng chắc chắn đã được ghi khắc trong 

bàn tay từ ái của Chúa Cứu Thế và trong 

quả tim nồng cháy tình yêu thương mà cha 

Qui luôn cưu mang đối với những mảnh đời 

tất bạt là các em. Có thể cha nghĩ, một khi 

các em đã trở thành con cái Chúa rồi, việc 

cha nói với các em về Chúa và Mẹ Maria 

cũng không muộn.  

  Sau năm 1975, cha Qui đưa các em lớn 

đi vùng tế mới sản xuất để lo cho sự sống 

của các em nhỏ hơn chưa đến tuổi lao 

động. Cha cũng đã phải trải qua một lần tù 

tội từ sau biến cố 1975. Trước khi bị bắt 

lần thứ hai, các ‘con cái’ của cha đã kịp 

thời đưa cha xuống ghe. Sau một thời 

gianngắn ở trại tỵ nạn, cha đã đi Pháp và 

có điều kiện gửi về lo cho nhóm ‘con cái’ 

còn ở lại.  Được định cư ở đất tự do, cha 

Qui đã thành lập được một Gia Đình An 

Phong mới, lấy tên là trại Gió Lành - Le 

Bon Vent - toạ lạc tại Ermont, Pháp quốc. 

 Một trang mạng cũng được thiết kế 

cho Gia Đình An Phong, đó là website “Gia 

Đình An Phong”. Vào mạng để hiểu thêm 

một thành  phần mới của Đại Gia Đình Cha 

Thánh Anphongsô được gầy dựng nên do 

tình yêu thương của một Sĩ Tử Dòng Chúa 

Cứu Thế. Thành lập Gia Đình An Phong, 

theo linh đạo của Dòng Chúa Cứu Thế, là 

một hướng đi mới được khai sinh bởi Tỉnh 

Dòng Việt Nam.  

Người viết chỉ làm công việc ghi lại vài 

nét nhắc nhớ về một quãng đời tông đồ 

không mệt mỏi của cha Quản lý LOUIS 

NGUYỄN VĂN QUI của chúng ta năm nào.  

Cha Louis Qui vừa mừng Lễ Ngọc 

Khánh “60 năm Linh Mục” tại Pháp. Thánh 

lễ và tiệc mừng đã diễn ra tại địa chỉ: La 

Famille d’Accueil “Le Bon Vent” - 11 Rue 

des Bornes, 95120 ERMONT, FRANCE - 

Tél: (33) 1-34.15.05.84. Anh em nào 

muốn Cha chúc lành xin gọi số này. Nếu 

đến Pháp cứ đến đây ở khỏi trả tiền, chỉ 

trả bằng tình nghĩa anh em.  

Còn anh em nào có dịp về thăm quê 

nhà và muốn nhớ lại những kỷ niệm năm 

xưa ở Vũng Tầu, xin gọi chị Nghiêm ở số 

điện thoại:(84)(64)38-36-033. Địa chỉ: 

101 Trần Phú P5 Bãi Dâu, Bà Rịa, Vũng 

Tầu. Ở đây cũng tiếp đón theo tinh thần 

‘Bụi Đời Con Cái Cha Qui’ có gì chia sẻ nấy. 

Gạo trong thùng, cá dưới biển. Nhưng xin 

hãy ‘thưởng thức’ với tất cả tấm lòng đệ 

huynh.  

Hy vọng và mong thay có một cha 

DCCT nào tiếp nối sự nghiệp của cha Quản 

Lý Đệ Tử Viện Vũng Tầu của chúng ta năm 

nào thì tuyệt vời biết bao. Và cũng mong 

thay các Huynh Trưởng Bụi Đời, trong hoàn 

cảnh cho phép, can đảm tiếp hơi lo cho các 

“bụi đời mới” như cha Qui đã lo cho em lúc 

còn nhỏ. Vì ‘Đời còn’ thì còn ‘Bụi Đời’. Và 

chính Gia Đình An Phong là “Gia Đình 

Những Người Không Gia Đình” đã tỏa sáng 

được phần nào hình ảnh của Nước Trời.  

Nay đang được Chúa cho vui hưởng 

những ngày tuổi hạc với 89 niên kỷ, cha 

Louis Nguyễn Văn Qui vẫn thao thức về 

cuộc sống của các thành phần tất bạt là 

thảm cảnh của xã hội khắp nơi. Cách riêng 

với Gia Đình An Phong, cha không ngừng 

nhắc nhở các em Bụi Đời hãy thương yêu 

nhau như cha cũng đã nhắn nhủ anh em 

Đệ Tử chúng ta ngày nào. 

 

          CĐT Thomas Nguyễn Văn Đức 
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BOÁN THAÙNG ÑEÏP 

Trong Ñôøi Toâi 
 

                                                                                                             

John Trần Quý 
 

 

Bốn tháng đẹp trong đời tôi là những Tháng 

Tám, Chín, Mười, Mười Một năm 2012! 

 Bốn tháng đầy những kỷ niệm đáng nhớ, và 

tuyệt vời trong cuộc đời linh mục và cuộc đời 

của một con người! 

 Đó là một thời gian “Làm mới lại” nhiều 

phương diện: Thiêng liêng, tinh thần, thể xác, 

nhân bản, lý tưởng linh mục và hướng đi cuộc 

đời… 

 

Tháng Tám 2012, 

tháng đầu tiên của bốn 

tháng ”Nghỉ Sabba-

tical” (sau 7 năm linh 

mục), là tháng tôi dành 

để sống tại Giáo 

Hoàng Học Viện Kinh 

Thánh tại Giêrusalem 

nơi cha Giuse Nguyễn 

Công Đoan S.J. là Bề 

Trên Dòng Tên và 

Giám Đốc Giáo Hoàng 

Học Viện Kinh Thánh. 

Sáng sáng tôi đi bộ 10 phút từ Học Viện tới 

mộ Chúa Giêsu (Church of the Holy Sepulcher) 

để đồng tế hay chủ tế (tùy thời khóa biểu đã giữ 

chỗ - Reservation - trước)). Rồi cầu nguyện, 

chiêm ngưỡng, đọc kinh Nhật Tụng, Hạnh các 

thánh, đọc Kinh thánh… 

Rồi thăm các nơi ở thành thánh Giêrusalem: 

Đàng Thánh giá (Via Dolorosa), City of David, 

Tower of David (di tích cổ thành Giêrusalem), 

Yad Vashem (bảo tàng về việc Hitler tàn sát 

dân Do Thái), Viện Bảo Tàng Do Thái (nơi có 

trưng bày các bản Kinh thánh tìm được tại 

Cumran), tường thành bao quanh Giêru-

salem,Vườn Cây Dầu, hồ Siloê, v.v… 

 

Tôi nhớ mãi đêm canh thức nơi mộ Chúa 

Giêsu. Mỗi đêm các cha, thày Dòng Phanxicô 

trông coi khu vực Công giáo tại mộ Chúa Giêsu 

có thể cho một số người được phép ở lại nhà 

thờ . Tôi xin và được phép ở lại cả đêm. Tôi 

không bao giờ có thể nghĩ là được ở lại cả đêm 

nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh, qua đời, được 

táng xác rồi sống lại. Những lần trước kia tới 

Giêrusalem muốn vào viếng mộ Chúa Giêsu tôi 

đã phải chờ theo hàng dài một thời gian khá lâu, 

rồi chỉ vào viếng mộ được chừng hai ba phút, 

kịp hôn và đọc một kinh là phải ra ngay để 

người khác được vào, vì mộ rất nhỏ chỉ đủ cho 

bốn năm người vào viếng một lượt. Nhưng 

trong đêm canh thức, vì ít người, nên tha hồ ở 

nơi mộ, hay ở chỗ Chúa chịu đóng đinh không 

hạn chế giờ giấc! 

Thật là một thời gian quí giá để cầu nguyện, 

tâm sự với Chúa! 

Tôi cũng nhớ những dịp cầu nguyện tại 

phòng Tiệc Ly, tại nơi Phêrô chối Chúa, tại 

vườn Cây Dầu nơi Chúa cầu nguyện và đổ mồ 

hôi máu. 

Tháng Chín 2012, tôi đi cấm phòng bốn 

ngày tại Nazareth, ở cạnh Vương Cung Thánh 

Đường Truyền Tin (Basilica of Annunciation). 
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Được cử hành thánh lễ chính ngày lễ Sinh nhật 

Đức Mẹ (8-9-2012) tại Vương Cung Thánh 

Đường Truyền Tin ở Nazareth, đối với tôi, là 

một kỷ niệm tuyệt vời về tình mẹ con mà Mẹ 

Maria đã dành cho tôi!  

Cũng chính ngày này tôi đã kiếm ra được 

và cầu nguyện ở nơi Á Thánh Charles de 

Foucauld đã sống và cầu nguyện lâu giờ những 

năm 1897-1900 với những lời cầu nguyện bất 

hủ như: “Je m’abandonne à toi…Mon Dieu.” 

J’ai besoin “de me mettre entre tes mains sans 

mesure, avec une infinite confiance, car tu es 

Mon Père!” 

 

 

Rồi tôi lại đến cấm phòng một tuần tại đồi 

“Tám mối phúc thật”. Nơi đây trong ngày lễ 

Tôn Vinh Thánh Gía (14-9-2012) tôi đã cảm 

nghiệm được hậu quả hạnh phúc an bình của 

việc Chúa Giêsu cứu chuộc qua thánh giá, đau 

khổ, chết và sống lại.  

 

 

Tôi cũng có dịp thăm thắng cảnh Petra tại 

xứ Jordan, cạnh Do Thái. Cảnh độc đáo! Thật là 

một kỳ công của con người được Unesco liệt 

vào kỳ quan cần bảo vệ như Vịnh Hạ Long Việt 

Nam. 

Tháng Mười và Mười Một 2012, tôi qua 

Canada dự Linh Thao 40 ngày tại Trung Tâm 

Cấm Phòng của Dòng Tên tại Guelph, Toronto. 

Thật là một kỳ cấm phòng Linh Thao “Đổi 

đời”. 

Đổi đời thế nào? Làm sao? Cách nào? 

Xin hãy đón chờ những chia sẻ kế tiếp 

trong những kỳ sau… 

“Chúa yêu chúng ta quá đỗi. Ngài chỉ muốn 

chúng ta hạnh phúc với Ngài! Vậy chúng ta còn 

chờ gì nữa mà không “Kết hiệp mật thiết với 

Ngài?” - 
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       Ñoâi Tay Caàu Nguyeän 

Albrecht Durer (1471-1528) là một họa sĩ và điêu khắc gia nổi tiếng của nước 
Ðức vào thế kỷ thứ 16. Một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông đó là bức 
tranh "Ðôi tay cầu nguyện". 

Sự tích của họa phẩm này như sau: Thuở hàn vi, Durer kết nghĩa với một người 
bạn chí thân. Cả hai đã thề thốt là sẽ giúp nhau trở thành họa sĩ. Ðể thực hiện ước 
nguyện đó, người bạn của Durer đã chấp nhận làm thuê làm mướn đủ cách để 
kiếm tiền cho Durer ăn học thành tài. Theo thỏa thuận, sau khi đã thành công, 
Durer cũng sẽ dùng tiền bạc của mình để giúp cho người bạn ăn học cho đến khi 
thành đạt. 

Thế nhưng khi Durer đã thành tài, danh tiếng của anh bắt đầu lên, thì đôi tay 
của người bạn cũng đã ra chai cứng vì lam lũ vất vả, khiến anh không thể nào cầm 
cọ để học vẽ nữa. 

Một ngày nọ, tình cờ bắt gặp đôi tay của người bạn đang chắp lại trong tư thế 
cầu nguyện, Durer nghĩ thầm: "Ta sẽ không bao giờ hồi phục lại được năng khiếu 
cho đôi bàn tay này nữa, nhưng ít ra ta có thể chứng minh tình yêu và lòng biết ơn 
của ta bằng cách họa lại đôi bàn tay đang cầu nguyện này. Ta muốn ca tụng đôi 
bàn tay thanh cao và tấm lòng quảng đại vị tha của một người bạn". 

Thế là kể từ hôm đó, Durer đã để hết tâm trí vào việc thực hiện bức tranh đó. 
Ðó không phải chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, nhưng là tất cả tình yêu và lòng biết 
ơn mà ông muốn nói lên với một người bạn. Bức tranh đã trở thành bất hủ, nhưng 
càng bất hủ hơn nữa đó là tấm lòng vàng của người bạn và tâm tình tri ân của nhà 
họa sĩ.- 
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((LLTTSS..  ““NNhhịịpp  CCầầuu  TThhâânn  ÁÁii””  nnhhaaèèmm  ggiiúúpp  nnggưườờii  CCựựuu  ĐĐệệ  TTửử  đđếếnn  ggầầnn  hhơơnn  vvớớii  NNhhàà  DDòònngg,,  qquuaa  vviiệệcc  đđưưaa  ttiinn  vvềề  nnhhữữnngg  ggìì  lliiêênn  qquuaann  đđếếnn  

DDòònngg  TThháánnhh,,  ttừừ  VViiệệtt  NNaamm  đđếếnn  HHảảii  NNggooạạii..  NNhhờờ  đđóó,,  nnggưườờii  CCựựuu  ĐĐệệ  TTửử  ccóó  tthhểể  ssẽẽ  qquuaann  ttââmm  hhơơnn  vvàà  đđồồnngg  hhàànnhh  cchhặặtt  cchhẽẽ  hhơơnn  vvớớii  NNhhàà  

DDòònngg..  TTưư  lliiệệuu  ddưướớii  đđââyy  đđưượợcc  ttrríícchh  llưượợcc  ttừừ  ccôônngg  ttrrììnnhh  ““LLịịcchh  SSửử  DDòònngg  CChhúúaa  CCứứuu  TThhếế  VViiệệtt  NNaamm””  ccủủaa  LLiinnhh  mmụụcc  RRôôccôô  NNgguuyyễễnn  TTựự  

DDoo,,  CCSSssRR..  ))  

  

  

LLÀÀ  NNGGƯƯỜỜII  CCỰỰUU  ĐĐỆỆ  TTỬỬ,,  CCHHÚÚNNGG  TTAA  BBIIẾẾTT  GGÌÌ  VVỀỀ::  

  

ĐĐỆỆ  TTỬỬ  VVIIỆỆNN  VVÀÀ  DDÒÒNNGG  CCHHÚÚAA  CCỨỨUU  TTHHẾẾ  VVŨŨNNGG  TTẦẦUU  

Sau 1954, nhân số các chú tại Nhà Đệ Tử Huế gia tăng nhiều theo sau cuộc di tản vào Nam 

của Tiểu Đệ Tử Hà Nội, khiến cơ sở Huế không đủ để cung ứng cho sinh hoạt của các chú. Do đó, 

Tỉnh Dòng phải quyết định chuyển Đệ Tử Viện vào Miền Nam. Vũng Tầu là vùng đất được chọn 

để xây dựng cơ sở mới. Một sở đất rộng rãi nằm giữa biển và quốc lộ Sàigòn-Vũng Tầu đã được 

mua và Tỉnh Dòng quyết định sẽ xây ở đó một cơ sở đơn giản hơn, vừa tiết kiệm vừa thuận tiện, 

với nhà trệt, không cầu thang. Như thế tránh được những chi phí lớn khi phải đổ sàn ciment rất tốn 

kém. 

Cả khu có 8 dãy nhà, một dãy tạm thời cho Nhà Dòng, 7 dãy dùng cho sinh hoạt của Đệ Tử. 

Và công việc cần tiến hành ngay. Ngày 20-2-1955, xe tải đầu tiên rời Huế vào Tourane (Đà Nẵng). 

Tất cả hành lý 24 tấn được chất lên tầu Hải quân Pháp. Khi đến cửa biển Vũng Tầu thì đã có các 

cha Boucher, Huberdeau, Drouin, và các Thầy Basile, Anrê và Adrien chờ sẵn với xe tải của quân 

đội Pháp giúp chuyên chở về Nhà Dòng. Tháng 11/1956, cha Trépanier sau 20 năm ở Việt Nam và 

cha Huberdeau sau 18 năm thừa sai đã về Canada nghỉ ngơi một thời gian. Cha Micae Nguyễn 

Đình Lành được chỉ định làm Bề Trên kiêm Giám đốc Đệ Tử viện. Chỉ sau vài tháng, ngày 1-1-

1957, cha Gioan Nguyễn Văn Thính được cử làm Giám đốc Đệ Tử viện. Và đến ngày 23-8-1957, 

lại có thêm cha Trépanier và Huberdeau trở lại Vũng Tầu. Năm học đầu tiên đã có thêm 60 chú Đệ 

Tử mới, đưa con số lên các chú lên đến 260 chia ra thành 10 lớp, và năm học này đã có nhiều kết 

quả tốt: 17/23 thi đậu thành chung (BEPC). 

Vũng Tầu ngày càng thêm nhiều thuận tiện. Cha Bérubé đã đắp một con đường ra bờ biển nơi 

có dựng tượng Thiên Thần được làm phép ngày 2-10-1957. Ngày 24-7-1959, cha JM Labonté nhận 

nhiệm vụ Phụ Tỉnh, cha Antôn Nguyễn Đức Tuyên làm Bề Trên Nhà Vũng Tầu, và cha Trépanier 

làm Giám Đốc Đệ Tử viện. Về cơ ngơi của Nhà Dòng, một ngôi nhà 2 tầng được xây với 30 phòng 

được làm phép ngày 31-1-1961. Đến cuối năm 1962, cha Alphonse Tremblay thay thế cha Nguyễn 
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Đức Tuyên làm Bề Trên Nhà Vũng Tầu. Thời gian này, tình hình quân sự và chính trị của Việt 

Nam có nhiều thay đổi bất lợi cho việc phát triển Nhà Dòng và Đệ Tử Viện. Việc đi lại gặp nhiều 

khó khăn và phải theo đoàn xe hộ tống. Đường từ Vũng Tầu về Sàigòn cũng thường bị du kích 

chặn và kiểm soát. Tháng 3-1963, lại thuyên chuyển Bề Trên. Cha Phêrô Nguyễn Xuân Lộc về làm 

Bề Trên Nhà Vũng Tầu, cha Phêrô Đặng Văn Đào làm Giám Đốc Đệ Tử Viện. Ban giáo sư gồm 23 

người: 19 linh mục (16 Việt Nam + 3 Canada), 4 giáo sư ngoài. Thời gian này, cha Gioan Nguyễn 

Minh Soan, giáo sư Đệ Tử viện, bị tai nạn qua đời ngày 27-10-1963. Số Đệ tử là 250 với 9 lớp. 

Thế nhưng Nhà Dòng và Đệ Tử Viện Vũng Tầu không có cơ may bền vững và phát triển. 

Phía bên đường là bãi đất trống đã trở thành phi trường quân sự, và các cuộc hành quân trực thăng 

vận đã tăng số lượng và cường độ theo sự leo thang của cuộc chiến. Cứ mỗi lần có hành quân thì cả 

chục máy bay trực thăng lên xuống, tạo nên những tiếng ồn ào liên tục, kéo dài cả tiếng đồng hồ, 

buộc phải ngưng các bài giảng dạy. Sau một thời gian thấy chiến cuộc gia tăng, các Bề Trên đã 

nghĩ đến việc phải dời Đệ Tử Viện về một nơi khác. Nhà Vũng Tầu được nhường lại. Năm 1964, 

các lớp nhỏ tạm thời đưa về lại Huế, các lớp lớn còn 124 chú được đưa về khu nhà sau nhà thờ Ngã 

Sáu. Có 7 linh mục và 3 thầy phục vụ tại đây, 5 lớp, đang khi chờ đợi xây dựng nhà Thủ Đức. 

Ngày 27-9-1965 Tỉnh Dòng nhận được giấy phép xây nhà Thủ Đức. Thầy Henry Bùi Văn 

Khắc phụ trách công việc lớn lao này, khởi sự xây cất tháng 10-1965. Năm 1969, cha Bề Trên 

Giám Tỉnh và các cố vấn có quyết định nới rộng thêm cơ sở Thủ Đức và sẽ đưa các thầy từ Học 

Viện Đà Lạt về để có thể theo học các đại học ở thủ đô Saigòn. Như vậy, Học Viện Đà Lạt đã được 

dời về Thủ Đức theo nhu cầu trên.  

Sau biến cố 30-4-1975, Học Viện và cả Đệ Tử Viện Thủ Đức vẫn còn tiếp tục sinh hoạt 

nhưng chỉ được một thời gian ngắn mà thôi, và các thầy cũng như các Đệ tử, ngoài việc học và tu 

đức, phải tham gia lao động để có thêm điều kiện vật chất trong cuộc sống. Đến ngày 25-1-1978, 

nhà nước Việt nam đã cưỡng chiếm cơ sở Thủ Đức để làm bệnh viện đa khoa Thủ Đức. Các tu sĩ bị 

quản chế, một số phải về với gia đình hoặc sống ngoài Nhà Dòng, một số nhận phục vụ các giáo xứ 

quanh vùng, số khác về Mai Thôn. Đó cũng là thời điểm chấm dứt mọi sinh hoạt tại Nhà Thủ Đức 

với 9 năm của Đệ Tử Viện và 8 năm Học viện, đồng thời cũng chấm dứt 50 năm hoạt động của tổ 

chức Đệ Tử Viện, cơ sở đã đào tạo nhiều thế hệ Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. 
 

DÒNG CHÚA CỨU THẾ VŨNG TẦU – 1996 

Từ 1965 đến 1996, vì có quá nhiều lý do về chính trị và thời cuộc, nên Dòng Chúa Cứu Thế 

không thể hiện diện tại Vũng Tầu nữa. Sau này, khi Đức Cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật bắt 

đầu cho trùng tu Tượng đài Đức Mẹ Bãi Dâu với việc xây dựng Tượng Đức Maria Mẹ Thiên Chúa 

cao 38m và sau đó là nhà thờ Bãi Dâu thì Dòng Chúa Cứu Thế đã trở lại Vũng Tầu. Một miếng đất 

trên núi nằm về phía trái của nhà thờ Bãi Dâu đã được mua để xây dựng một cơ sở Nhà Dòng làm 

nơi tĩnh dưỡng hồn xác vừa làm nơi cho các tu sĩ được gần gũi Trung tâm hành hương Đức Mẹ, 

đồng htời góp phần vào mục vụ hành hương. Đây là quyết định của cha Giám Tỉnh Giuse Cao 

Đình Trị vào năm 1996. 

Như vậy, từ sau 1996, Dòng Chúa Cứu Thế lại có mặt tại Vũng Tầu, tuy còn nhỏ bé và thận 

trọng. Việc tông đồ được các tu sĩ làm tại trung tâm và nơi các giáo xứ quanh vùng. 

Nhà Vũng Tầu cũng tiếp đón các nhóm giáo dân và tu sĩ tìm đến, vừa để dưỡng sức vừa tĩnh 

tâm và tạo điều kiện thực hiện những khoá học bồi bổ giáo lý và tu đức. Công việc mục vụ và hoạt 

động còn khiêm tốn, nhưng chắc chắn Nhà Vũng Tầu sẽ có sứ mạng trong tương lai.- 
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Vieäc Thôø Cuùng Gia Tieân 

TRONG DÒP TEÁT 
 

 

 

I – YÙ NGHÓA TEÁT NGUYEÂN ÑAÙN 

 

1. Moät muøa Xuaân nöõa laïi veà treân queâ höông 

taïm dung sau 38 naêm xa queâ cha ñaát Toå. Xuaân 

laø cuûa Ñaát Trôøi maø Teát laø do con ngöôøi ñaët ra. 

Teát cuûa Daân Toäc Vieät Nam laø moät truyeàn 

thoáng cao quí, moät di saûn thieâng lieâng, ñaõ aên 

saâu vaøo taâm huyeát moãi con daân Vieät trong 

suoát cuoäc ñôøi. Teát Nguyeân Ñaùn baét ñaàu baèng 

moät Leã Tröø Tòch, ñöôïc cöû haønh vaøo nöûa ñeâm 

ba möôi Teát, ñuùng vaøo luùc Giao Thöøa. Khi 

giaây phuùt thieâng lieâng Giao Thöøa ñeán, ngöôøi 

ta cöû haønh ngay Leã Tröø Tòch. Chieâng troáng noåi 

leân, phaùo noå gioøn tan, loùe saùng ñeå xua ñuoåi 

boùng ñeâm u toái. Muïc ñích cuûa Leã Tröø Tòch laø 

toáng cöïu, ngheânh taân, nghóa laø toáng khöù nhöõng 

caùi xui xeûo, nhöõng ñieàu baát haïnh cuûa naêm cuõ 

ñi, vaø ñoùn möøng nhöõng gì toát laønh, haïnh phuùc 

cuûa naêm môùi mang laïi, ñoàng thôøi tieãn ñöa vò 

Haønh Khieån cuõ vaø ngheânh ñoùn vò Haønh Khieån 

cuûa naêm môùi ñeán (vò Haønh Khieån laø Thoå Coâng 

cai quaûn moät ñòa haït). Keå töø giaây phuùt ñoù moãi 

ngöôøi ñöôïc theâm moät tuoåi. Sau Giao thöøa, moïi 

ngöôøi thöôøng ñi “haùi Loäc ñaàu Xuaân”. Caùc Phaät 

töû ñeán Nhaø chuøa xin xaêm vaø caàu khaán Trôøi 

Phaät ñoä trì cho gia ñaïo ñöôïc an vui, boån maïng 

ñöôïc maïnh khoûe vaø gaëp nhieàu phuùc lôïi cho 

naêm môùi. Ngöôøi Coâng giaùo thì ñoïc kinh taïi 

nhaø hoaëc ñeán Nhaø thôø cuøng hieäp thoâng caûm taï 

hoàng aân Chuùa ñaõ ban cho trong naêm cuõ, vaø xin 

Chuùa tieáp tuïc gìn giöõ vaø tuoân ñoå moïi aân laønh 

trong naêm môùi. Sau ñoù, hoï chuùc nhöõng ñieàu 

toát ñeïp nhaát cho nhau roài mang “Loäc” veà nhaø.  

 

Ñoái vôùi gia toäc, Teát laø ngaøy leã lôùn vaø quan 

troïng nhaát trong naêm, cho neân taát caû con chaùu, 

hoï haøng trong gia toäc, duø boân ba ôû xöù ngöôøi, 

hoaëc taûn maùc laøm aên phöông xa, cuõng phaûi lo 

toan thu xeáp, gaùc boû coâng vieäc, mau trôû veà 

nhaø tröôùc ngaøy ba möôi Teát, ñeå cuøng vôùi gia 

ñình, gia toäc, chuaån bò ñoùn möøng giaây phuùt 

thieâng lieâng vaø cuùng OÂng baø, Toå tieân trong 

ngaøy ñaàu naêm môùi: 

“Duø ai buoân ñaâu baùn ñaâu, 

Ngaøy ba möôi Teát, cuõng mau veà nhaø”. 

 

Vì Teát ñaõ trôû thaønh moät taäp tuïc coá höõu, neân ai 

cuõng ñoùn möøng naêm môùi vôùi loøng haân hoan 

traøn ñaày caûm xuùc laâng laâng, vui töôi haún leân. 

Bôûi leõ, Teát ñeán, khoâng nhöõng moãi ngöôøi ñöôïc 

theâm moät tuoåi, maø coøn hy voïng Teát seõ mang 

ñeán cho ta nhöõng gì môùi meû, nhöõng gì may 

maén trong naêm môùi nöõa. Duø thuoäc loaïi naøo 

trong xaõ hoäi, caùc gia ñình Vieät Nam ñeàu aên 

Teát vui veû vôùi tieáng phaùo, vôùi muùa laân, vôùi 

caâu ñoái, vôùi caønh mai hay caønh ñaøo, vôùi caây 

Neâu, vaø nhaát laø vôùi nhöõng moùn aên ñaëc bieät 

truyeàn thoáng trong ngaøy Teát nhö: baùnh chöng, 

baùnh teùt, gioø chaû, möùt göøng, möùt sen, haït 

döa... Truyeàn thoáng taäp tuïc aên Teát cuûa ngöôøi 

Vieät Nam ñöôïc goùi gheùm trong caâu: 

 “Thòt môõ, döa haønh, caâu ñoái ñoû, 

Neâu cao, traøng phaùo, baùnh chöng xanh”. 
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2. Tuy cuøng aên Teát, nhöng trong loøng moãi 

ngöôøi laïi mang nhöõng caûm nghó khaùc nhau: 

nhöõng con em sinh tröôûng vaø lôùn leân ôû haûi 

ngoaïi vaãn thaûn nhieân aên Teát theo gia ñình, vaø 

chæ möôøng töôïng ñeán nhöõng tieàn lì xì, nhöõng 

moùn aên ngon, nhöõng muùa laân vôùi tieáng phaùo 

noå, nhöõng quaàn aùo ñeïp tung taêng daïo khaép 

phoá phöôøng vôùi nhöõng troø chôi vui thích nhö 

baàu, cua, caù, coïp vaø ñi Hoäi Chôï Teát. Coøn ñoái 

vôùi nhöõng ngöôøi lôùn tuoåi, khoâng ai laïi khoâng 

hoài töôûng veà Vieät Nam vôùi bao kyû nieäm vui 

buoàn vôùi tuoåi ñôøi choàng chaát theo gioøng thôøi 

gian treân maûnh ñaát queâ höông thaân yeâu, töø 

thuôû choân nhau caét roán: naøo nhöõng höông vò 

ñaëc bieät cuûa caùi Teát truyeàn thoáng, naøo nhöõng 

thuù vui thôøi nieân thieáu vôùi baïn beø, naøo nhöõng 

kyû nieäm vui buoàn cuûa tuoåi hoïc troø… Hoï nhôù 

laïi nhöõng caùi Teát ôû Vieät Nam, caùc laøng môû hoäi 

linh ñình vôùi caùc troø vui Xuaân nhö ñaùnh vaät, 

ñaù gaø, keùo co, côø ngöôøi, toå toâm, xoùc ñóa, maïc 

chöôïc, choïi traâu, thi haùt… keùo daøi ñeán hai, ba 

thaùng môùi trôû laïi cuoäc soáng bình thöôøng. 

Ngöôøi trong Nam cuõng nhôù nhöõng thuù vui 

Xuaân nhö haùt Baøi Choøi, ñaùnh loâ toâ, ñaù gaø, 

ñaùnh baøi, chôi côø töôùng, chôi baàu cua caù, xoùc 

ñóa, töù saéc… cho ñeán ngaøy moàng 7 Teát, laø 

ngaøy haï caây Neâu xuoáng vaø ñoát giaáy vaøng maõ, 

thì chaám döùt. Baây giôø, nhöõng ngöôøi ñaõ töøng 

höôûng nhöõng caùi Teát theo naêm thaùng cuoäc ñôøi 

ôû Vieät Nam, khoâng ai maø khoâng mong öôùc 

ñöôïc thöôûng thöùc caùi höông vò ñaëc bieät cuûa 

nhöõng caùi Teát vaøo thôøi dó vaõng:  

Teát veà nhôù baùnh chöng xanh, 

Nhôù traøng phaùo chuoät, nhôù tranh lôïn gaø. 

Nhôù caønh ñaøo thaém ñaày hoa, 

Nhôù giaây phuùt ñôïi Giao Thöøa nghieâm trang. 

Nhôù nguõ vò, nhôù cheø lam, 

Nhôù Caây Neâu, nhôù khaùch vang tieáng saønh. 

Nhôù tam cuùc teït, nhôù mình, 

Nhôù caân möùt laïc, nhôù khoanh gioø bì. 

(Baøng Baù Laân - Teát Xöa). 

Roài hoï coøn hoaøi nieäm veà coá höông, veà nhöõng 

quaõng ñöôøng xöa cũ, veà nhöõng ngöôøi thaân vaø 

nhöõng baïn höõu ñaõ cuøng gaén boù vôùi nhau theo 

nhöõng buoàn ñau cuûa ñaát nöôùc qua suoát chieàu 

daøi lòch söû, ñaëc bieät laø nhöõng hình aûnh baïn 

ñoàng nghieäp cuøng moät thôøi saùnh vai ñoàng 

haønh, ñaõ ra ñi vaø khoâng bao giôø trôû laïi, keå caû 

hình aûnh quen thuoäc OÂng Ñoà giaø maø taùc giaû 

Vuõ Ñình Lieân moâ taû nhö laø moät hình aûnh ñaõ 

gaén lieàn vôùi ngaøy Teát, gaén lieàn vôùi caâu ñoái, 

gaén lieàn vôùi daân queâ Vieät Nam: 

Vaãn mô veà choán coá höông, 

Vaãn yeâu, vaãn nhôù quaõng ñöôøng loäi xöa, 

Vaãn theøm nghe phaùo giao thöøa, 

Vaãn ñaày kyû nieäm nhöõng muøa phöôïng qua… 

Chao oâi! Teát ñeán em khoâng ñöôïc, 

Troâng thaáy queâ höông, thaät naõo nuøng… 

Naêm nay ñaøo laïi nôû, 

Khoâng thaáy OÂng Ñoà giaø. 

 

Moät kyû nieäm ghi daáu aán saâu ñaäm nhaát cuûa thôøi 

thô aáu laø hình aûnh cuûa nhöõng coâ caäu hoïc troø 

beù boûng, xeânh xang trong boä aùo saëc sôõ, luõ löôït 

ñi chuùc Teát Thaày Coâ trong nhöõng ngaøy ñaàu 

Xuaân. Cho duøø baän roän vôùi coâng vieäc trong 

naêm ñeán ñaâu, hoaëc cho daàu coù vui Xuaân theá 

naøo ñi nöõa, nhöng trong nhöõng ngaøy Teát, hoïc 

troø khoâng theå khoâng ñi leã Teát Thaày. Ngaøy 

moàng ba Teát laø ngaøy chuùc Teát Thaày maø cha 

oâng ta ñaõ qui ñònh theo thöù töï sau khi chuùc Teát 

nhaø cha, nhaø vôï, ñeå xöùng ñaùng laø con hieáu, troø 

ngoan. Töøng nhoùm hoïc troø vaø gia ñình con caùi 

leã phuïc chænh teà vôùi baùnh röôïu ñaëc bieät theo 

Truyeàn thoáng Vaên hoùa Vieät Nam, xuoâi ngöôïc 

ñi chuùc Teát Thaày thaät roän ròp, laøm taêng theâm 

veû naùo nhieät cho caûnh vui Xuaân:   

Moàng moät chuùc Teát nhaø cha, 

Moàng hai nhaø vôï, moàng ba nhaø Thaày. 
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3. Caùi khoâng khí chuaån bò aên Teát vaøo nhöõng 

ngaøy cuoái naêm ôû Vieät Nam thaät naùo nhieät. 

Ngoaøi ñöôøng thì xe coä noái ñuoâi nhau qua laïi 

phoá xaù nhö maéc cöûi, trong caùc khu phoá chôï thì 

caûnh ngöôøi ñi laïi nhoän nhòp khoâng ngöøng. 

Người ngöôøi chen nhau mua ñoà aên Teát, mua 

quaø bieáu Teát vaø mua caû ñoà cuùng OÂng baø, Toå 

tieân nöõa.  

Trong nhaø, ngöôøi thì ñang naáu baùnh chöng vaø 

caùc moùn aên truyeàn thoáng Teát, keû thì lo queùt 

doïn nhaø cöûa, lau chuøi baøn gheá, trang trí tranh, 

caëp lieãn vôùi caâu ñoái vaø hoa Teát. Coâng phu 

nhaát laø vieäc lau chuøi caùc ñoà duøng trong vieäc 

cuùng OÂng baø, Toå tieân nhö: lö ñoàng, chaân ñeøn, 

baøn thôø, Maâm Nguõ Quaû… Hoï lau chuøi vaø 

ñaùnh boùng caùc ñoà thôø cuùng treân baøn thôø thaät 

kyõ nhö luùc môùi mua vaäy.  

Coøn ôû haûi ngoaïi, vieäc aên Teát Nguyeân Ñaùn cuûa 

ngöôøi Vieät raát linh ñoäng, tuøy thuoäc vaøo thôøi 

gian sinh hoaït cuûa nhòp soáng môùi, cuûa neàn Vaên 

hoùa môùi. Tuy nhieân, moãi laàn Teát ñeán, ai cuõng 

haân hoan aên Teát vui veû trong nhaø vaø ñoùn Xuaân 

töng böøng khaép phoá phöôøng. Thöôøng moãi gia 

ñình, ngoaøi vieäc lo mua saém haøng Teát nhö 

baùnh chöng, baùnh teùt, möùt traø, röôïu, döa haáu, 

vaøi boä quaàn aùo môùi cho con chaùu, coøn lo söûa 

sang laïi nhaø cöûa, trang trí baøn thôø, mua chaäu 

cuùc, hoa lan, hoa hueä, hoaëc mua vaøi caønh mai 

hay caønh ñaøo vôùi moät vaøi phong phaùo... nöõa.  

 

Daàu ôû Vieät Nam hay ôû haûi ngoaïi, tuy Teát ñem 

laïi cho ta nhöõng giaây phuùt taïm queân nhöõng 

thaùng ngaøy taát baät, aâu lo, ñeå taän höôûng nhöõng 

thaùng ngaøy vui söôùng cuûa muøa Xuaân, nhöng 

chuùng ta cuõng khoâng ñöôïc queân nhöõng keû 

khaùc qua nhöõng chia seû veà vaät chaát vaø tình 

thöông, khoâng ñöôïc queân töôûng nhôù vaø hoan 

ca Trôøi-Ñaát, cuõng khoâng ñöôïc queân xeùt xem 

laïi chaëng ñöôøng ñôøi ñaõ traûi qua vaø döï phoùng 

cho naêm tôùi, nhaát laø khoâng ñöôïc queân OÂng baø 

Toå tieân ñaõ veà beân kia theá giôùi.   

 

II – ÑAÏO OÂNG BAØ 

1. Neáu quan nieäm “ñaïo” laø ñöôøng loái, laø lyù 

leõ môû loái giuùp reøn luyeän ñeå trôû thaønh con 

ngöôøi coù nhaân caùch, coù ñaïo ñöùc, coù baûn lónh 

ñeå bieát soáng theo Nhaân - Leã - Nghóa, soáng 

theo Ñaïo lyù Daân toäc, hôïp vôùi loøng ngöôøi vaø yù 

Trôøi, thì ôû Vieät Nam hieän nay, ngoaøi Ñaïo OÂng 

Baø, coøn coù Ñaïo Phaät, Ñaïo Laõo, Ñaïo Khoång, 

Ñaïo Thiâeân Chuùa, Ñaïo Cao Ñaøi... Thuôû xöa, 

tröôùc khi coù caùc toân giaùo chính, thì ngöôøi Vieät 

Nam thôø Trôøi, thôø Ñaát, thôø Thaàn linh.... vôùi loái 

soáng ñaày nhaân baûn vaø ñaïo ñöùc, nhaát laø taám 

loøng bieát ôn vaø phuïng döôõng cha meï, caû luùc 

soáng cuõng nhö luùc cheát, maø ta thöôøng noùi laø 

loøng Hieáu Thaûo cuûa con caùi ñoái vôùi cha meï, 

OÂng baø. Roài vì tính caùch quan troïng cuûa loøng 

Hieáu Thaûo maø ñöôïc naâng thaønh ñaïo, ñoù laø 

Ñaïo Hieáu, vì ai cuõng phaûi hoïc vaø haønh roài vaän 

duïng vaøo ñôøi soáng thöïc teá, giuùp ích cho baûn 

thaân, gia ñình vaø Quoác gia, xaõ hoäi. Thöôøng 

ngöôøi ta chæ bieát Hieáu baèng haønh ñoäng “thaûo” 

cuûa con caùi qua vieäc chaêm soùc, haàu haï, cung 

phuïng cha meï. Thaät ra theo Taêng Töû, Hieáu coù 

ba ñieàu: ñieàu lôùn nhaát laø toân thaân, keá ñeán laø 

khoâng laøm nhuïc cha meï, vaø sau cuøng laø phuïng 

döôõng cha meï (Hieáu höõu tam: ñaïi Hieáu toân 

thaân, kyø thöù phaát nhuïc, kyø haï naêng döôõng 

(Taêng Töû – Leã Kyù).   
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2. Hieáu Ñaïo laø ñaïo troïng nhaát cuûa keû laøm 

con trong Ñaïo Laøm Ngöôøi. Hieáu bieåu hieän 

taám loøng cao quí nhaát cuûa cuoäc soáng con ngöôøi 

theo Tình Ñaïo. Hieáu laø boån phaän cuûa con caùi 

ñoái vôùi cha meï. Con caùi giöõ Hieáu laø boån phaän 

töï nhieân, laø ñieàu baét buoäc thuaän theo yù Trôøi vaø 

hôïp vôùi loøng ngöôøi. Hieáu (Hieáu Thaûo) khoâng 

nhöõng laø ñaïo ñöùc caên baûn vaø quan troïng nhaát 

trong Truyeàn thoáng Gia ñình, maø coøn laø neàn 

taûng Luaân lyù quan troïng cuûa Quoác gia nöõa 

“Ngöôøi Quaân töû phaûi laáy caùi goác laøm caên baûn, 

caùi goác coù vöõng thì ñaïo môùi naåy nôû, Hieáu-Ñeã 

chính laø caùi goác cuûa cuoäc soáng con ngöôøi vaäy” 

(Quaân töû vuï baûn, baûn laäp nhi ñaïo sinh, Hieáu-

Ñeã giaû giaõ, kyø vi nhaân chi baûn dö”?).  

Bôûi leõ ngöôøi con ñaõ coù loøng Hieáu vôùi cha meï, 

kính yeâu oâng baø vaø ngöôøi lôùn trong nhaø, thì 

môùi yeâu vaø kính troïng ngöôøi ngoaøi (Hieáu 

thuaän a, Hieáu thuaän vôùi cha meï; thaân aùi a, 

thaân aùi vôùi anh em - Kinh Thi). Khoång Töû noùi: 

“Thôø Ñaáng thaân maø khoâng ngang traùi laø Hieáu; 

khi Ñaáng thaân coøn thì phuïng döôõng cho phaûi 

Leã; khi Ñaáng thaân maát thì toáng taùng cho phaûi 

Leã; khi teá Ñaáng thaân thì teá cho phaûi Leã”. 

Nhöõng caâu Ca dao sau ñaây noùi veà coâng ôn cha 

meï ñoái vôùi con caùi vaø vieäc con caùi Hieáu Thaûo 

vôùi cha meï trong Ñaïo Laøm Ngöôøi:  

- “Leân non môùi bieát non cao, 

Nuoâi con môùi bieát coâng lao maãu töø”. 

- “Toâm caøng, loät voû boû ñuoâi, 

Giaõ gaïo cho traéng maø nuoâi meï giaø”. 

Ñoùi loøng aên ñoït chaø laø, 

Ñeå côm nuoâi meï, meï giaø yeáu raêng”. 

- “Thöùc khuya, daäy sôùm cho caàn, 

Quaït noàng, aáp laïnh, giöõ phaàn ñaïo con”. 

- “Meï giaø ôû tuùp leàu tranh, 

Sôùm thaêm, toái vieáng môùi ñaønh daï con” 

-  “Bao giôø Caù Lyù hoùa Long, 

Ñeàn ôn cha meï aüm boàng ngaøy xöa”. 

- “Ñeâm ñeâm thaép ngoïn ñeøn trôøi, 

Caàu cho cha meï soáng ñôøi vôùi con”. 

Coù Toå tieân môùi coù oâng baø, coù oâng baø môùi coù 

cha meï. Do ñoù, ngoaøi Hieáu vôùi cha meï, con 

caùi coøn phaûi bieát ôn oâng baø, Toå tieân mình nöõa. 

Ñoái vôùi oâng baø hai beân noäi ngoaïi, con chaùu 

ñöøng thaáy oâng baø giaø luù laãn maø toû ra hoãn laùo 

vaø ngoã nghòch ñoái vôùi caùc Ngöôøi, nhöng phaûi 

luoân toû ra toân kính, laéng nghe vaø vaâng lôøi caùc 

Ngöôøi daïy. Con chaùu cuõng phaûi yeâu meán oâng 

baø vaø luoân chaêm soùc, hoûi han, thaêm vieáng ñeå 

toû loøng bieát ôn oâng baø ñaõ taïo neân gia ñình con 

chaùu hoâm nay, nhaát laø bieát ôn oâng baø cuõng ñaõ 

traûi qua thôøi gian khoå cöïc ñeå nuoâi naáng vaø daïy 

doã cha meï mình, cuõng nhö cha meï mình cuõng 

ñaõ khoå cöïc nuoâi naáng vaø daïy baûo mình vaäy: 

- “Con ngöôøi coù boá coù oâng, 

Nhö caây coù coäi, nhö soâng coù nguoàn”. 

- “Ngoù leân nuoäc laït maùi nhaø, 

Bao nhieâu nuoäc laït, thöông baø baáy nhieâu”. 

Khoâng phaûi heã thaáy con caùi nuoâi döôõng cha 

meï thì cho laø coù Hieáu ñaâu: “Ñôøi nay heã thaáy ai 

nuoâi döôõng ñöôïc cha meï thì ñöôïc khen laø 

ngöôøi coù Hieáu. Ñeán nhö choù ngöïa cuõng nuoâi 

ñöôïc vaäy. Cho neân nuoâi cha meï maø khoâng kính 

troïng thì coù khaùc gì nuoâi choù ngöïa ñaâu”? (Kim 

chi Hieáu giaû thò vi naêng döôõng. Chí ö khuyeån 

maõ giai naêng höõu döôõng. Baát kính haø dó bieät 

hoà? – Khoång Töû).  
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Cho neân Khoång Töû cho vieäc nuoâi döôõng cha 

meï laø caùi “saéc nan”, nghóa laø con caùi phaûi giöõ 

neùt maët luùc naøo cuõng vui veû, lôøi noùi phaûi hoøa 

dòu, cöû chæ phaûi aân caàn, cho duø coù aên côm ñoän 

khoai vôùi rau luoäc chaám maém, thì cha meï vaãn 

an vui soáng vôùi con chaùu hôn laø haèng ngaøy 

ñöôïc aên ñoà ngon, maø veû maët con caùi naëng pheä, 

lôøi noùi chua ngoa, thaùi ñoä khinh khænh... khieán 

cha meï laâm caûnh: 

“Khoâng aên thì oám, thì gaày, 

AÊn thì nöôùc maét chan ñaày baùt côm”.  

 

III – VIEÄC THÔØ CUÙNG OÂNG BAØ, OÂNG 

THUÛY TOÅ TRONG NHÖÕNG NGAØY TEÁT 

Theo phong tuïc Vieät Nam, thöôøng con chaùu 

chæ thôø boán ñôøi, neân moãi nhaø cuûa Gia tröôûng 

(Chi tröôûng) ñeàu coù baøn thôø ñeå phuïng thôø Toå 

tieân töù ñaïi (cha meï sinh ra mình, OÂng baø noäi 

ngoaïi, OÂng baø coá (taèng Toå) vaø OÂng baø kî (cao 

Toå); coøn Toå tieân töø nguõ ñaïi trôû leân (Toå tieân töø 

ñôøi thöù naêm trôû leân) thì ñöôïc thôø ôû Nhaø Thôø 

Hoï/ Nhaø Töø Ñöôøng. Gia tröôûng chæ teá leã ôû Chi 

hoï; coøn Toäc tröôûng (ngöôøi ñöùng ñaàu Hoï) thì teá 

leã ôû Nhaø Thôø Hoï / Nhaø Töø Ñöôøng. Vaøo ngaøy 

Teát, moãi Chi tröôûng ñeàu cuùng Toå tieân töù ñaïi 

taïi nhaø mình, roài môùi ñeán Nhaø Töø Ñöôøng ñeå 

cuùng vò Thuûy Toå vaø Toå tieân nguõ ñaïi trôû leân. 

Con chaùu phaûi phuïng thôø Toå tieân heát loøng vaø 

coá laøm cho nhaø cha oâng ngaøy ñöôïc veû vang 

theâm.  

 

A. VIEÄC THÔØ CUÙNG OÂNG BAØ ÔÛ GIA 

ÑÌNH VÔÙI MAÂM CÔM VAØ NGUÕ QUAÛ 

Ñoái vôùi ngöôøi quaù coá, ôû moãi gia ñình, vaøo 

nhöõng ngaøy gioã, ngaøy Teát, coù vieäc vui möøng 

nhö leã cöôùi, leã thoï, leã aên möøng thi ñaäu, hoaëc 

coù vieäc buoàn nhö leã tang, leã chay... cuõng phaûi 

coù Leã Gia Tieân, ñeå xin OÂng baø phuø trôï hoaëc 

chung vui vôùi con chaùu. Ngöôøi Vieät Nam quan 

nieäm OÂng baø luoân hieän dieän gaàn guõi vôùi con 

chaùu, nhaát laø vaøo nhöõng giaây phuùt vui buoàn 

cuûa gia ñình. Teát ñeán ai cuõng möøng, cuõng vui 

Xuaân, nhöng cuõng phaûi vui trong vieäc phuïng 

thôø OÂng baø nöõa. 

 

1. Vaøo chieàu 30 Teát, khi coã baøn ñaõ ñaày ñuû 

ñeøn neán, höông nhang, baùnh traùi, thì gia tröôûng 

cuùng khaán ñeå môøi höông hoàn caùc cuï veà chung 

vui vôùi con chaùu trong 3 ngaøy Teát, goïi laø Leã 

Cuùng Gia Tieân. Dó nhieân tröôùc khi môøi caùc cuï, 

gia tröôûng cuõng phaûi cuùng Thoå Coâng ñeå xin 

pheùp Ngaøi cho höông hoàn OÂng baø veà gia ñình 

aên Teát vôùi con chaùu.    

 

2. Trong 3 ngaøy Teát, taïi moãi gia ñình, treân 

baøn thôø luùc naøo cuõng ñaày hoa laù vaø Maâm côm, 

Nguõ quûa beân khoùi traàm höông nghi nguùt, ñeå 

töôûng nhôù OÂng baø vaø thaân nhaân ñaõ lìa ñôøi. 

Treân baøn thôø, moãi ngaøy hai laàn ñeàu coù nhöõng 

thöùc aên vaø hoa quaû maø OÂng Baø, cha meï khi 

coøn sinh tieàn öa thích. Maâm Nguõ Quaû thöôøng 

coù ñuû naêm loaïi traùi caây nhö: döøa, ñu ñuû, xoaøi, 

sung, maõng caàu (cho deã nhôù thì noùi “döøa ñuû 

xaøi sung maõn”).  

 

3. Ñeán saùng ngaøy moàng 4, ngöôøi ta laøm Leã 

Cuùng Tieãn caùc cuï, goïi laø “cuùng tieãn OÂng Vaõi”. 

Sau Leã Cuùng Tieãn OÂng Vaõi laø Leã Hoùa Vaøng, 

nghóa laø bao nhieâu vaøng maõ duøng ñeå cuùng OÂng 

baø trong ngaøy Teát, ñeàu ñem ñoát heát sau tuaàn 

cuùng tieãn caùc cuï. Khi vaøng ñoát gaàn heát, ngöôøi 

ta ñoå vaøo ñoáng tro vaøng moät cheùn röôïu cuùng, 

ñeå OÂng baø nhaän ñöôïc vaøng maõ maø tieâu duøng ôû 

coõi aâm.  

 

4. Trong nhöõng ngaøy Teát, ngoaøi vieäc vui 

chôi, con chaùu coøn coù boån phaän ñi vieáng moä 

OÂng baø, cha meï vaø ngöôøi thaân ñeå toû loøng Hieáu 

Thaûo ñoái vôùi ngöôøi quaù coá. Khi vieáng moä, con 

chaùu caàn söûa sang nhöõng phaàn hö cuûa moä, 
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queùt doïn saïch seõ chung quanh moä, roài söôûi aám 

moä baèng vaøi neùn höông nhang vaø vaøi boâng 

hoa, cuøng leã vaät, baøy coã ñeå cuùng vaùi OÂng baø, 

cha meï. Daân Vieät tin töôûng, nhôø moà cao, maû 

aám maø OÂng baø, cha meï phuø hoä cho con chaùu 

ñöôïc bình an, doøng hoï sung maõn, laøm aên phaùt 

ñaït.  

 

B. VIEÄC THÔØ CUÙNG OÂNG THUÛY TOÅ ÔÛ 

GIA TOÄC VÔÙI COÃ ÑÔM  

ÔÛ gia toäc (gia toäc goàm taát caû nhöõng ngöôøi 

trong moät hoï) thì söï suøng baùi Toå tieân laø quan 

troïng hôn caû. Con chaùu muoán troïn Ñaïo Hieáu, 

thì vaøo ngaøy gioã, ngaøy Teát... phaûi cuùng vaùi Toâå 

tieân cho töû teá. Vieâäc teá töï coù muïc ñích nhôù ôn 

sinh thaønh cuûa Toâå tieân vaø löu truyeâàn noøi gioâáng 

maõi maõi. 

 

 

 

Vaøo ngaøy Teát, vò Gia tröôûng (Chi tröôûng) laøm 

leã ôû baøn thôø nhaø mình roài coøn ñeán leã ôû baøn thôø 

Nhaø Hoï / Nhaø Töø Ñöôøng nöõa. Trong ngaøy ñaàu 

naêm, con chaùu tuï taäp ñeán nhaø Gia tröôûng / Chi 

tröôûng ñeå laøm Leã Gia Tieân vaø ngöôøi Gia 

tröôûng phaûi lo thieát ñaõi coã baøn. Nhöng vaøo 

ngaøy moàng hai Teát, con chaùu phaûi chung coã, 

goïi laø Coã Ñôm, nghóa laø moãi gia ñình phaûi 

mang traâàu cau, traø röôïu vaø thöùc aên ñeâán Nhaø 

Thôø Hoï ñeâå cuùng vò Thuûy Toå. Khi moïi vieäc ñaõ 

saün saøng, Toäc tröôûng ñöùng giöõa banø thôø cöû 

haønh leã. OÂng ñoïc baøi noùi veà coâng ñöùc vaø söï 

nghieäp cuûa vò Thuûy Toå roài khaán vaùi, khaán toaøn 

theå Toå tieân tröôùc khi khaán OÂng Thuûy Toå. 

Nhöõng con gaùi ñaõ ñi laáy choàng xa, khoâng veà 

kòp, thì ngaøy moàng ba Teát cuõng phaûi mang coã 

veà cuùng Leã Gia Tieân nhaø mình. Coøn nhöõng 

ngöôøi khoâng veà ñöôïc, thì vaãn göûi ñoà leã vaø tieàn 

nhôø ngöôøi Gia tröôûng giuùp goùp coã cuùng OÂng 

baø, cha meï. Vieäc laøm Coã Ñôm tuøy theo tình 

traïng giaøu ngheøo khaùc nhau, nhöng cho duø coù 

ñôn sô ñi nöõa cuõng phaûi coù ñuû nhöõng leã thôø 

cuùng nhö: cheø, xoâi, traàu cau, röôïu, vaøng 

höông. Leã Coã Ñôm vaøo ngaøy Teát coù moät yù 

nghóa raát ñeïp: Tröôùc heát laø ñeå con chaùu toû 

loøng bieát ôn Toå tieân, sau laø ñeå anh chò em, chuù 

baùc, coâ dì, nhaân dòp naøy ñöôïc cuøng nhau sum 

hoïp vaø cuøng nhaéc laïi nhöõng kyû nieäm cuûa OÂng 

baø, cha meï ñaõ khuaát. Sau leã, khoâng coù aên 

uoâáng. Phaûi ñôïi heát moät tuaàn nhang, nhöõng coã 

baøn naøy môùi ñöôïc doïn xuoáng ñeå taát caû con 

chaùu cuøng chung vui. 

 

C. VIEÄC TÖÔÛNG NHÔÙ TOÅ TIEÂN ÔÛ HAÛI 

NGOAÏI 

1. Cho duø soáng ôû ñaâu, vaøo nhöõng leã hoäi lôùn 

nhö: leã Gioã Toå, Leã Teát, leã töôûng nhôù caùc vò 

anh huøng lieät só, Leã Hoäi Ñoàng Höông, Hoäi Chôï 

Teát, caùc leã toân giaùo lôùn..., ngoaøi vieäc chung 

vui, coøn nhaéc nhôû con em tìm veà coäi nguoàn, 

duy trì Truyeàn thoáng Vaên hoùa - Ñaïo lyù cuûa 

Daân Toäc Vieät Nam, ñaëc bieät nhôù ôn Toå tieân. 

Trong buoåi Leã Khai Maïc bao giôø cuõng cöû 

haønh nghi thöùc cuùng vaùi OÂng baø, Toå tieân. 

Thöôøng nhöõng cuï lôùn tuoåi coù chöùc saéc vôùi boä 

aùo thuïng xanh vaø khaên ñoùng, ñöùng tröôùc baøn 

thôø ñaày boâng hoa töôi ñeïp, ñeøn neán lung linh, 

höông nhang toûa khoùi nghi nguùt. cuùng laïy theo 

nhòp chuoâng troáng, ñeå töôûng nhôù coâng ôn Toå 

tieân, ñoàng thôøi caàu xin Toå tieân phuø trôï con 

chaùu, ban cho Daân Toäc Vieät Nam mình, muoân 

daân ñöôïc soáng haïnh phuùc vôùi taâm hoàn an bình, 

thö thaùi.  

2. Rieâng ngöôøi Coâng giaùo vaøo ngaøy ñaàu 

naêm, ngoaøi vieäc cöû haønh nhöõng nghi thöùc Teát, 
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caû gia ñình coøn caàu nguyeän tröôùc baøn thôø ôû nhaø 

vaø ñeán nhaø thôø cuøng hieäp thoâng, tröôùc caûm taï 

hoàng aân Chuùa Meï ñaõ ban cho gia ñình trong 

naêm qua, sau caàu cho theá giôùi hoøa bình, queâ 

höông Vieät Nam sôùm ñöôïc coù aùnh saùng Daân chuû 

vaø ngöôøi daân, nhaát laø nhöõng ngöôøi baát haïnh, 

ñöôïc soáng aám no trong tình Nhaân-Leã-Nghóa. 

Cuõng xin Chuùa tieáp tuïc ban cho gia ñình ñöôïc 

haïnh phuùc, an bình, yeâu thöông, vaø caàu cho 

Quoác gia ñöôïc höng thònh, thaùi bình, cho theá giôùi 

ñöôïc noái keát trong tình nhaân loaïi, vaø cho moãi 

phaàn töû ñöôïc thaêng tieán cuoäc soáng sieâu nhieân, 

ñeå hoaøn thaønh chöùc naêng cuûa moät tín höõu vaø 

moät coâng daân trong vieäc daán thaân phuïc vuï ñaéc 

löïc cho Giaùo Hoäi vaø cho Quoác gia, xaõ hoäi nöõa. 

Roài coøn caàu cho taát caû caùc linh hoàn mau sôùm veà 

höôûng nhan Thaùnh Chuùa. Caùc Tín ñoà cuûa caùc 

toân giaùo khaùc cuõng khaán vaùi theo nghi thöùc toân 

giaùo rieâng cuûa mình. 

 

IV – KEÁT LUAÄN  

Moãi laàn Teát ñeán laø mang theo söï thay ñoåi cuûa 

boä maët vuõ truï töø caûnh saéc, khí haäu ñeán nhaân tình 

theá thaùi, keå caû nhöõng ngöôøi môùi chaøo ñôøi vaø 

nhöõng ngöôøi cuõ vöøa ra ñi. Teát laø bieåu hieän hoàn 

thieâng cuûa Truyeàn thoáng Vaên hoùa - Ñaïo lyù cuûa 

Daân Toäc Vieät Nam. Teát khoâng theå thieáu trong 

loøng daân Vieät. Teát laø moät söï hoøa hôïp ñoàng ñieäu 

giöõa Trôøi-Ñaát-Ngöôøi (Thieân-Ñòa-Nhaân). Chính 

söï keát hôïp chaët cheõ ñoàng ñieäu “Thieân thôøi - Ñòa 

lôïi - Nhaân hoøa” seõ mang ñeán söï thaønh coâng cuûa 

moïi coâng vieäc lôùn lao. Teát coøn mang ñeán moät 

nieàm hy voïng môùi cho con ngöôøi nöõa: Hy voïng 

ñöôïc ñoåi môùi toaøn dieän con ngöôøi töø cuoäc ñôøi, 

meänh soá ñeán taâm hoàn; hy voïng naêm môùi ñöôïc 

hoaøn taát nhöõng döï ñònh ñang coøn dang dôû; hy 

voïng ñöôïc nhieàu may maén trong cuoäc soáng vaø 

söùc khoûe ñöôïc doài daøo hôn; ñaëc bieät hy voïng ñaát 

nöôùc sôùm ñöôïc ñoåi môùi ñeå ngöôøi daân trong nöôùc 

ñôõ khoán khoå vaø con daân ôû haûi ngoaïi ñöôïc veà 

queâ höông sum hoïp thöôûng thöùc chung caùi Teát 

truyeàn thoáng trong loøng Meï daân toäc.  

Teát cuõng laø thôøi khaéc ñeå con chaùu baøy toû loøng 

bieát ôn ñoái vôùi OÂng baø, Toå tieân qua vieäc cuùng 

Maâm côm, Nguõ quaû, beân caïnh hoa laù, ñeøn neán, 

ngaøy ñeâm toûa khoùi traàm höông nghi nguùt. Vieäc 

cuùng OÂng baø, Toå tieân chính laø moái daây thieâng 

lieâng, laø nhòp caàu noái keát giöõa ngöôøi soáng vaø 

ngöôøi cheát trong vieäc bieát ôn vaø töôûng nhôù OÂng 

baø, Toå tieân, ñeå xöùng ñaùng laø moät ñöùa con hieáu 

thaûo cho troïn Ñaïo Laøm Con. Khoång Töû noùi: 

“Ngöôøi ta phaûi phuïng thôø ngöôøi cheát cuõng nhö 

phuïng thôø ngöôøi soáng vaäy (söï töû nhö söï sanh). 

Neáu chuùng ta coøn coù ñieàu gì phieàn haø, uaát öùc vôùi 

ngöôøi quaù coá, thì cuõng phaûi boû qua vì “Nghóa töû 

laø nghóa taän”. Ngoaøi ra, con chaùu cuõng khoâng 

ñöôïc queân ñi vieáng moä OÂng baø, cha meï vaø 

ngöôøi thaân ñeå toû loøng hieáu thaûo ñoái vôùi thaân 

quyeán ñaõ lìa ñôøi.   

 

Ngaøy nay phong tuïc ñaõ ít nhieàu ñoåi môùi, cheá ñoä 

gia ñình ñaõ giaûm bôùt ít nhieàu quyeàn löïc, cho neân 

söï giaùo duïc trong gia ñình cuõng phaûi theo thôøi 

theá maø bieán ñi, vaø caùch haønh xöû cuûa con caùi ñoái 

vôùi cha meï, OÂng baø cuõng giaûm bôùt phaàn traùch 

nhieäm hôn xöa. Duø theá naøo ñi chaêng nöõa thì 

Hieáu Thaûo cuõng chính laø yù nghóa vaø giaù trò ñích 

thöïc cuûa con ngöôøi ôû ñôøi. Taêng Töû noùi: “Thaày 

Khoång Töû daïy raèng: “Ngöôøi ta daãu chöa coù theå 

laøm nhöõng vieäc khaùc moät caùch heát loøng ñöôïc, 

nhöng trong vieäc phuïng tang cha meï, ngöôøi ta 

cuõng neân coá gaéng chöù”? (Nhaân vò höõu töï trí giaû 

daõ, taát daõ thaân taùng hoà - Ngoâ vaên chö Phu Töû). 

Ngöôøi Quaân töû coù 100 vieäc ñeå laøm thì Hieáu laø 

öu tieân (Quaân töû höõu baùch söï, Hieáu vi tieân). Do 

ñoù, ta khoâng theå soáng buoâng thaû, coi thöôøng ñaïo 

lyù vaø coi nheï vieäc Hieáu Thaûo vôùi cha meï, OÂng 

baø. Bôûi leõ con caùi khoâng phuïng döôõng chu ñaùo 

cho cha meï, OÂng baø luùc coøn soáng vaø khoâng 

phuïng thôø nghieâm trang OÂng baø, cha meï luùc qua 

ñôøi, laø toäi baát Hieáu, maø baát Hieáu laø toäi naëng 

nhaát trong Ñaïo Laøm Con vaø Ñaïo Laøm Ngöôøi.- 

 

                                CĐT.  Peter Nguyễn Văn Lân
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Dieäu Caûm  

vôùi Ngöôøi Ngheøo 
 

 

Cứ mỗi lần cùng anh em Dự Tu đi mục vụ ở 

một nơi nào đó, và khi trở về với môi trường 

sống, tu học của mình, con lại có những chiêm 

niệm, những cảm xúc, và nhất là những khám phá 

mới về tâm linh giúp con tin yêu hơn trên con 

đường tìm hiểu ơn gọi Dòng Chúa Cứu Thế của 

mình. 

Mùa vọng năm nay - 2012, anh em Dự Tu 

nhà Huế đã tổ chức chuyến thăm viếng mục vụ tại 

Giáo xứ Kẻ Đông – Giáo phận Vinh. Một lần nữa, 

anh em và nhất là bản thân con có cơ hội được 

tiếp xúc, được trải nghiệm, và nhất là thử xem lại 

mình có được “diệu cảm với người nghèo” như 

Cha Thánh Anphongsô hay không?  

Quả thực, khi đi vào thực tế cuộc sống, anh 

em Dự Tu và cá nhân con mới nhìn thấy được 

xung quanh mình còn rất nhiều người nghèo. Họ 

không chỉ nghèo về vật chất, mà họ còn nghèo cả 

về mặt tinh thần. 

Trên đường đến Giáo xứ Kẻ Đông, đoàn 

chúng con có dịp ghé thăm một gia đình nông 

dân. Nơi mà người anh em này sinh ra và lớn lên 

là một vùng quê nghèo; cuộc sống sinh hoạt chủ 

yếu nhờ vào nghề nông. Vậy mà nghịch lý thay, 

chẳng hiểu thế nào nhà nước lại giải toả đám 

ruộng của gia đình thấp cổ bé miệng này để nhập 

chung với khu xây dựng công nghiệp rộng hàng 

ngàn hecta. Trong khi đó, với số tiền đền bù quá 

ít ỏi, gia đình nông dân khốn khổ này không có 

đủ điều kiện để kiếm một nghề mới. Có người thì 

dùng số tiền đền bù đó để mua sắm thêm những 

vật dụng trong gia đình; người khác lại dùng vào 

việc chè chén say sưa thâu đêm suốt sáng…Và 

thế là nghèo vẫn hoàn nghèo. Người nông dân rơi 

vào tình trạng thất nghiệp. Cuộc sống của họ trở 

nên bế tắc, không tìm được lối thoát cho sự sống 

của gia đình. Có ai thấu hiểu cho hoàn cảnh của 

họ? Có ai giải thoát cho kiếp nghèo lận đận của 

họ không? Nghĩ về điều này, anh em Dự Tu 

chúng con thầm nguyện xin Chúa đến bên cuộc 

đời họ, soi sáng và trợ giúp để họ vững tin mà 

phó thác mọi sự trong tay Chúa. Chúng con tin 

rằng Chúa sẽ quan phòng cho họ trong nỗi cơ cực 

của kiếp người này. 

Rời nhà người anh em nông dân, đoàn chúng 

con thẳng tiến đến Giáo xứ Kẻ Đông. Trên đường 

làng dẫn đến Nhà thờ Giáo xứ, xuất hiện hai bên 

đường trước mắt chúng con là những mái tranh 

đơn sơ của một vùng quê yên bình với những 

ruộng lúa xanh rì thẳng cánh cò bay. Bản thân con 

là người lớn lên ở thành phố, nên khi chứng kiến 

những cảnh vật như thế, con thấy lòng mình rạo 

rực, vui lên một cách lạ thường. Con cảm thấy nơi 

đây có chút gì đó thật gần gũi và nhẹ nhàng. 

 

Mở đầu cho những hoạt động của chuyến 

viếng thăm mục vụ của chúng con, chính là trận 

đấu bóng đá giao hữu giữa anh em Dự Tu chúng 

con với thanh niên trong Giáo xứ. Thật tuyệt vời 

khi trận đấu diễn ra và kết thúc trong bầu khí vui 

vẻ, thân thiện. Tạ ơn Chúa đã cho anh em Dự Tu 

chúng con có “đam mê” thể thao này làm phương 

tiện để dễ hoà nhập với những thành phần trẻ 

trong công tác tông đồ.  
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Con cảm thấy người dân ở đó rất quý mến 

chúng con. Điều đó được thể hiện qua những cái 

bắt tay, những lời chào thăm nồng nhiệt. Một cụ 

ông có nhận xét, nói rằng đã lâu lắm rồi cụ mới 

được xem một trận bóng đẹp mắt như thế. Qua 

câu nói của cụ, con mới nhận ra được ở những 

vùng quê này hẳn còn rất nghèo về văn hóa và thể 

thao là những món ăn tinh thần cần có trong cuộc 

sống vốn dĩ rất an phận. Ngay cả một trận bóng 

giao hữu mang tính thể thao lành mạnh như thế 

cũng hiếm có đối với họ. 

Tuy nhiên, về tinh thần đạo đức, nhất là lòng 

sùng kính Đức Mẹ thì phải nói là thật tuyệt vời 

trong sinh hoạt của giáo xứ Kẻ Đông. Là một 

Giáo xứ do chính các cha Dòng Chúa Cứu Thế 

coi sóc, nên dĩ nhiên việc hành hương kính Đức 

Mẹ Hằng Cứu Giúp vào ngày Thứ Bảy là không 

thể thiếu. Nhưng điều làm con ấn tượng nhất 

chính là được chứng kiến số lượng giáo dân tham 

dự giờ hành hương rất đông.  

Ngôi nhà thờ có sức chứa gần một ngàn 

người đã không còn một chỗ trống trong thánh lễ 

hành hương kính Đức Mẹ hôm đó. Điều đó cho 

thấy bà con giáo dân Kẻ Đông đã có lòng sùng 

kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp như thế nào. Họ 

đến với Mẹ để mong tìm một sự nương ẩn và cứu 

giúp về cả hai mặt thể xác và tinh thần. Thật vậy, 

những nỗi đau nỗi khổ từ trong tâm hồn và trên 

thân xác đã làm cho họ cảm thấy buồn tủi, bất 

an… Chính vì vậy, họ chạy đến cùng Mẹ trong 

niềm tin tưởng Mẹ sẽ chuyển cầu cùng Chúa xoa 

dịu nỗi khổ đau cho họ. Họ chạy đến với Mẹ để 

mong tìm lại được sự bình an. 

Công việc chính yếu trong chuyến thăm 

viếng mục vụ Mùa Vọng – Giáng Sinh của anh 

em Dự Tu chúng con chính là thăm và tặng quà 

cho những người nghèo khổ, bất hạnh. Dĩ nhiên, 

trong khả năng hạn hẹp, chúng con chỉ có thể đến 

thăm và tặng quà cho một số gia đình theo sự giới 

thiệu của cha xứ. Tuy vậy, qua đó, chúng con 

cũng nhận ra được người nghèo trong cuộc sống 

còn rất nhiều; và họ nghèo dưới nhiều hình thức 

khác nhau. Họ nghèo vì mất đi trụ cột gia đình là 

người cha; họ nghèo vì mất đi tình thương và hơi 

vì sự tàn nhẫn, vô tâm vô cảm của xã hội…   

Được nhìn thấy, được tiếp xúc và trò chuyện 

với những cảnh đời như thế, con và anh em con 

đã không cầm được nước mắt vì thương cảm với 

hoàn cảnh của họ.  

Món quà của chúng con mang đến cho họ, 

tuy không có giá trị là bao xét về mặt vật chất, 

nhưng đã sẽ mang lại cho những người nghèo khổ 

bất hạnh đó một niềm vui nho nhỏ, một sự an ủi 

khích lệ nhỏ bé về mặt tinh thần trong mùa Giáng 

Sinh.  

Qua sự thăm viếng và món quà nhỏ bé chúng 

con dành tặng người nghèo, chúng con như thể 

muốn nói với họ: quý ông bà, cô chú, anh chị em 

nghèo khổ, bất hạnh…, xin hãy vững tin vào cuộc 

sống. Xin hãy tin rằng Chúa đang đồng hành với 

mọi mảnh đời tất bạt. Chính Chúa là điểm tựa 

vững chắc nhất cho ta trong những lúc đau khổ, 

buồn chán, thất vọng, mà nhiều khi tưởng rằng 

niềm tin vào Chúa đã bị lấy mất khỏi cuộc sống. 

 

Một sự sẻ chia khác trong chuyến thăm viếng 

mục vụ Mùa vọng – Giáng sinh năm nay của 

chúng con, chính là sự chia sẻ niềm vui qua các 

tiết mục văn nghệ và bốc thăm quà Giáng Sinh. 

Vâng.  

Chúng con đã có một buổi văn nghệ giúp vui 

cho bà con Giáo xứ Kẻ Đông với chủ đề “Gieo 

Mầm Tin Yêu.” Ngoài những tiết mục do anh em 

Dự Tu chúng con trình diễn, còn có sự đóng góp 

của các bạn trẻ trong bốn Giáo họ của Giáo xứ 

qua bốn tiết mục khác nhau. Xen kẻ giữa các tiết 

mục văn nghệ, chúng con có tổ chức bốc thăm 

nhận quà Giáng Sinh.  
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Tuy phần trình diễn của chúng con còn nhiều 

giới hạn, nhưng cũng hấp dẫn phần nào và đã lôi 

cuốn người xem, mang lại cho họ nụ cười lâu nay 

vắng bóng trên những khuôn mặt chất phác. 

Những tiết mục văn nghệ đã để lại trong lòng họ 

nhiều cung bậc cảm xúc, khiến cho nhiều người 

cảm thấy tiếc nuối khi biết chương trình văn nghệ 

đã đến hồi kết thúc.  

Phần anh em chúng con, chúng con không vì 

sự yêu thích của khán giả mà nghĩ rằng mình đã 

trình diễn hay. Chúng con chỉ muốn chia sẻ với 

những người còn nghèo đói, thiếu thốn về mặt 

tinh thần niềm vui và những hồng ân mà chúng 

con nhận lãnh được từ Thiên Chúa qua quý Cha 

quý Thầy và các ân nhân.  

Chúng con mong muốn được mang tình 

thương và ân huệ của Chúa đến cho những người 

chúng con gặp gỡ trong mùa hồng ân này. Chúng 

con mong ước những con người đang sống trong 

sự nghèo khó, thiếu thốn về cả hai mặt nơi đây, 

nhận ra được Chúa đã giáng sinh làm người, và 

Người đang hiện diện trong trần gian. Người yêu 

thương và muốn cứu giúp mỗi người chúng ta 

thoát khỏi những khổ đau ở đời này và đời sau. 

Đó cũng là những gì chúng con muốn diễn tả qua 

chủ đề của buổi văn nghệ: “Gieo Mầm Tin Yêu.” 

Chia tay Giáo xứ Kẻ Đông, trở về với môi 

trường sinh hoạt bình thường của Dự Tu, lòng 

con dâng trào một niềm vui. Con cảm 

thấy chuyến đi thật ý nghĩa đối với 

con. Vì qua đó, con đã học được 

nhiều điều rất hữu ích từ những con 

người nghèo khổ. Nhờ họ mà con 

càng được củng cố và trưởng thành 

hơn trong bước đường tìm hiểu và 

sống ơn gọi Dòng Chúa Cứu Thế của 

mình.  

Con hiểu được rằng, muốn trở 

thành một sĩ tử Dòng Chúa Cứu Thế, 

con cần noi gương Thánh Tổ Phụ 

Anphongsô. Con phải có và luôn 

mang trong chính tâm hồn của mình 

sự diệu cảm với người nghèo, người 

tất bạt trong cuộc sống. Con đã nhận 

ra chính những con người đó là đối tượng con 

phải dấn thân phục vụ sau này. Hay nói cách 

khác, chính những người nghèo làm nên sự hiện 

diện của con trong Dòng Chúa Cứu Thế sau này. 

 

Xin tạ ơn Chúa, xin cám ơn Mẹ Hằng Cứu 

Giúp, đã đồng hành và gìn giữ chúng con trong 

suốt chuyến đi. Xin cám ơn những ai đã giúp đỡ, 

tạo điều kiện để chúng con được có một chuyến 

đi đầy ý nghĩa này.  

 

                                                                                
     Đôminicô Nguyễn Hữu Tâm 

     Dự tu Dòng Chúa Cứu Thế - Huế. 
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__________________________________________ 

                                                                                                   
Nguyễn Hùng Cường, e.j. 

  

Chuyến này tôi đi Việt Nam 6 tuần lễ. Về lại Cali, 

bạn bè hỏi có vui không, tôi thành thật ‘khai báo’ 

vui cũng có mà buồn cũng không thiếu. Nhưng 

trước hết, xin hầu chuyện với quí bạn vài ba điều 

vặt vãnh tại Việt Nam, và vì những điều này 

thuộc loại “biết rồi, khổ lắm nói mãi” nên chỉ xin 

tóm lược để mua vui trong chốc lát. Đọc xong, cứ 

bỏ qua cho khỏi nhức đầu. 

 

Trương Mục Các Chóp Bu Càng Lớn, 

 Người Trẻ Trong Nước Càng Ra Sức Kéo Cày 

Trả Nợ 

Với tôi, bà con ta ở quê nhà hôm nay vẫn tiếp tục 

cố nuốt cho trôi nhiều thứ: tủi nhục, hổ thẹn, ân 

hận, và uất hận. Tủi nhục, vì cuộc sống nghèo nàn 

và bất an, giá trị của con người lại quá ‘bèo’ trong 

một xã hội mà người ta chỉ biết hại nhau vì lợi 

nhuận. Hổ thẹn, vì trình độ dân mình quá tụt hậu 

so với các quốc gia lân bang trước kia thua kém 

mình nay họ đã tiến bộ bỏ xa mình. Ân hận, vì 37 

năm trước không ít người đã lỡ dại ‘hồ hởi’ tiếp 

đón những “người mán” trên rừng về làm chủ 

nhân ông của “Hòn ngọc Viễn đông”. Còn uất 

hận thì ngày càng chồng chất, ai cũng đã rõ.  

Nhận thật nhiều dự án đầu tư của nước ngoài là 

nghề của nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay. 

Nhưng thực chất những khoản đầu tư đó là gì, nếu 

không phải là những món nợ kếch sù mà thế hệ 

trẻ Việt Nam là con cháu chúng ta sẽ phải nai 

lưng ra lao động để trả nợ và không biết đến bao 

giờ mới trả hết nợ. Món nợ càng cao thì “tài 

khoản” (trương mục) của các chóp bu càng lớn. 

Món nợ này nếu không trả hết bằng tiền thì phải 

trả bằng diện tích đất đai, như đã xảy ra khi chiều 

dài của đất nước Việt Nam ta bị cắt mất 400 cây 

số để trả nợ cho Trung cộng cuối năm 1999. 

Thậm chí những món nợ này cũng được trả bằng 

chính thân xác của thục nữ Việt Nam là con cháu 

của Bà Trưng Bà Triệu. Trong những năm vừa 

qua khi nhìn thấy cảnh cha mẹ gả con cho ngoại 

kiều Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, nhiều 

người đã phải đau lòng nhớ lại câu ca dao: “Tiếc 

thay thân quế giữa rừng, để cho thằng mán thằng 

mường nó leo.” 

Đúng là điếc đâu còn sợ súng. Bài học luân lý 

trong chuyện cổ tích dân gian “May túi ba gang” 

còn đó. Thay vì may túi ba gang như người em 

cho cánh chim đại bàng được gọn nhẹ, người anh 

tham lam Bắc Bộ Phủ lại may túi 6 gang mong 

đựng được nhiều vàng hơn. Đang bay qua biển, 

con chim ‘lý luận’ rằng lòng của kẻ tham lam xấu 

quá, vàng lại quá nặng, không xứng đáng ngồi 

trên lưng ‘đại bàng’ trong sạch của nó. Thế là nó 

thả hết xuống biển.  

 

Giao Thông Việt Nam:  

Tây Ba-Lô “Chết Đứng” Giữa Đường… 

Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới tại Việt 

Nam cung cấp, khu vực quanh Sàigòn hiện có 

khoảng 9 triệu dân, mà nội thành Sàigòn thì đã 

nhung nhúc đến gần 8 triệu, với một hệ thống 

giao thông hỗn tạp hết thuốc chữa. Nhưng phải kể 

đến xe gắn máy là loại xe đã trở nên đề tài vừa 

châm biếm vừa nổi cộm tại Việt Nam hiện nay. 

“Một trong 4 điều kinh hoàng và tệ hại nhất là 

vấn đề lưu thông của loại xe động cơ 2 bánh”, là 

nhận định của một du khách Mỹ trung thành đến 

thăm Việt Nam hằng năm. 
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Khách du lịch, nhất là những ai mới đến Việt 

Nam lần đầu tiên, đều có một nhận xét như nhau 

về số lượng quá tải của loại xe 2 bánh này đang 

lưu hành trên đường phố. Lần trước về thăm quê 

nhà, tôi đã phải choáng váng với số lượng ‘quá 

tải’ của loại xe này, bây giờ số lượng này chắc 

chắn đã tăng lên với cấp số nhân.  

Theo Ngân hàng Thế giới, hiện nay có khoảng 31 

triệu chiếc xe gắn máy đang lưu hành trên khắp 

Việt Nam. Riêng tại Sàigòn có đến 5 triệu chiếc 

được người dân làm phương tiện di chuyển kiếm 

sống.  

Gần đây, để cập nhật cho ngôn ngữ giang hồ hằng 

ngày, nhiều người đã đặt tên cho xe gắn máy là 

loại xe ‘cực kỳ nóng lạnh’, hàm ý vừa gây sợ hãi 

cho sự an toàn tính mạng vừa gây kinh hoàng cho 

bất cứ ai di chuyển trên đường phố. Từ những con 

hẻm chạy ẩn khuất trong các xóm chợ đến những 

con đường lớn đầy ổ gà giữa phố thị, đâu đâu xe 

gắn máy cũng là nỗi ám ảnh của mọi người.  

Trên nhiều con đường vùng ngoại ô Sàigòn, thậm 

chí người ta chỉ thấy lác đác vài chiếc xe hơi, 

trong khi cả một rừng xe gắn máy chạy loạn xạ 

như một tổ ong bị động. Các đại gia thì đã an toàn 

trên những chiếc ô-tô nhập cảng, còn những quan 

to xã hội chủ nghĩa lại thật ung dung thoải mái 

trên những chiếc “xe con” mang biển số đỏ.  

 

Việc giao thông tại Việt Nam càng ngày càng trở 

nên một quan tâm lớn cho sự an toàn của khách 

du lịch, nhất là du khách Mỹ. Bởi thế, không lạ gì 

chính phủ Mỹ đã có những nhắc nhở nhằm cảnh 

báo cho khách du lịch từ Mỹ biết những nguy 

hiểm do loại xe động cơ 2 bánh gây ra tại Việt 

Nam. Lời cảnh báo có đoạn viết: “Tuy luật lệ 

buộc xe gắn máy phải di chuyển bên tay phải, 

nhưng tài xế lại thường muốn chạy ngược chiều 

cho ‘thuận tiện’. Tài xế thì không muốn tuân thủ 

lệ luật lệ giao thông cơ bản hoặc chỉ tuân thủ lấy 

lệ mà thôi.  

Hầu hết người dân Việt Nam đều lái xe gắn máy, 

thông thường họ chở nguyên cả một gia đình chỉ 

trên chiếc xe đó mà thôi. Còn còi thì nhấn liên 

tục, có khi chẳng vì một lý do nào cả. Tại vùng 

ngoại ô thành phố, có khi gia súc cũng chạy ra 

đường chiếm mặt bằng với xe cộ.  

Một lần có việc ngồi xe hơi chạy theo vòng tròn 

bùng binh Ngã Ba Vũng Tầu, tôi đã phải khiếp sợ 

khi nhìn thấy cảnh một rừng xe lớn nhỏ đang vây 

quanh như muốn nghiền nát chiếc xe nhỏ bé như 

đồ chơi của mình. Qua lớp cửa kiếng, tôi kinh hãi 

và muốn khóc thét lên như em bé sợ hãi khi phải 

nhìn thấy hàng trăm chiếc mũ an toàn đen thui 

đang lúc nhúc vây bủa quanh chiếc xe. Cứ nghĩ 

dại, nếu một người chẳng may bị rơi xuống xe, 

chắc chắn sẽ bị cán nát thây dưới hàng trăm bánh 

xe lớn nhỏ.   

Một lần khác, trời nhá nhem tối, tôi đứng ngay 

giữa bùng binh chợ Bến Thành quan sát cảnh xe 

chạy quanh công viên tưởng không dứt. Cách tôi 

không xa, một nhóm khoảng 7, 8 du khách Tây 

Ba Lô trẻ tuổi đứng sát với mặt đường, sẵn sàng 

để băng qua. Một người thật trẻ trong đám du 

khách này say sưa chỉ trỏ vào giòng xe đang chạy 

thác loạn quanh bùng binh như con rối, và anh 

bỗng la thật to như người điên, “Wow, wow, 

wow. Crazy drivers!” La xong, anh ta can đảm 

kéo cả đoàn du khách mạo hiểm lội xuống đường, 

nhưng chỉ được một hai bước cả đoàn đã phải 

đứng chết dí một chỗ giữa giòng thác xe cộ đang 

điên loạn và sẵn sàng cán nát những ai dám liều 

lĩnh băng qua đường.  

Tạm bỏ qua lý do ai gây ra tai nạn và ai trách 

nhiệm về tai nạn giao thông, thì cứ cầm chắc 
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chừng 10 năm nữa xe gắn máy ở Sàigòn sẽ phải 

leo lên lề để tranh dành lối đi với khách bộ hành, 

nếu nhà nước Việt Nam không quan tâm hoặc 

không có phương kế giải quyết.  

 

Bố Tôi Chửi Anh Tôi Vì Anh Làm Cảnh Sát 

Đứng Đường 

Trong những ngày tại Việt Nam, một lần di 

chuyển bằng taxi từ Sàigòn đi Tam Hiệp, xe tôi bị 

cảnh sát chận lại gần ngã ba Vũng Tầu và cảnh 

tống tiền diễn ra thật trắng trợn. Sau khi cho xe 

vào lề, người tài xế có lẽ theo thói quen chạy đến 

khúm núm trước mặt viên cảnh sát mặc sắc phục 

mầu cam để năn nỉ.  

Tôi ngồi yên trong xe, nghe gần hết mẩu đối thoại 

xảy ra ngay trước mặt mình. Viên cảnh sát tay 

cầm chiếc ba-toong vừa dứ dứ vào mặt anh tài xế 

vừa gằn giọng: “Mới sáng sớm mà lấn đường dữ 

ha!” – “Dạ thưa anh, em đã xi-nhan rồi mới qua 

‘làn’ (lane) đó ạ!” – “Thôi khỏi nói, muốn “biên 

lai” hay “gọn nhẹ”? - Dạ cho em “gọn nhẹ” đi 

anh! - Tiếp đến là hành động nộp phạt tiền mặt 

của anh tài xế khốn khổ để không bị làm khó 

thêm nữa. Viên cảnh sát điềm nhiên cầm tiền bỏ 

vào túi quần như một thói quen hằng ngày và 

quay mặt đi chỗ khác để anh tài xế tiếp tục lộ 

trình chở khách. Vừa đóng cửa xe cái rầm, anh tài 

xế nói tiếng Bắc chửi một câu thật thoải mái, “Mẹ 

bố nó, chỉ chực có thế thôi!” Thấy tôi không 

(dám) có ý kiến, anh phân bua: “Ngày xưa chỉ có 

những người ăn xin, những người thất nghiệp, 

hoặc ít được học hành mới phải ra đường xin ăn. 

Ngày nay muốn ‘đứng đường’ phải chạy chọt 

mánh mung, hoặc con ông cháu cha mới đủ tư 

cách được ra ‘đứng đường’ vì đó là nghề làm giàu 

của tụi nó.”  

Tôi chỉ cẩn thận gợi chuyện làm quen ra điều cảm 

thông với người tài xế trẻ. Tôi hỏi anh để biết 

“biên lai” và “gọn nhẹ” là gì. Và tôi trộm nghĩ có 

thể anh ta biết tôi là Việt kiều nên giải thích: “Mẹ 

bố nó chỉ muốn mình “gọn nhẹ” cho nó thôi, tức 

là nộp tiền cho nó, nó vừa có tiền bỏ túi vừa được 

tiếng cảm thông với tài xế.” Tôi vẫn im lặng, và 

anh nói rõ hơn: “Chúng mà viết biên lai thì chỉ 

khổ cho mình, phải trình đủ thứ giấy tờ, còn phải 

đến trình diện nữa, nhưng quan trọng là tiền trong 

biên lai nó sẽ ghi rất cao để dằn mặt mình cho bõ 

ghét.” Thấy tôi chỉ ừ hử lấy lệ, anh kết thúc: 

“Thôi “gọn nhẹ” với nó là tiện cho mình. Cánh tài 

xế tụi em chỉ muốn “gọn nhẹ” cho nó thôi. Nhét 

vào họng nó 2 trăm là xong.” (Hai trăm tức 

200,000VNĐ, tương đương 10USD).  

Vài hôm sau tôi hỏi thêm bạn bè việc này, được 

biết giá biểu trấn lột lên xuống tùy theo loại xe 

lớn nhỏ, và có thể tùy… hứng của người làm 

công việc trấn lột.  

Ngày nay ai cũng biết cảnh sát giao thông tại Việt 

Nam là những tay cướp của đang xiết cổ người 

dân trên đường phố. Người dân coi cảnh sát giao 

thông như một thứ ký sinh trùng đang cố bám 

chặt vào cơ thể của dân để hút máu. Ngay trong 

gia đình, những xung đột cũng đã xảy ra vì có 

người thân làm cảnh sát đứng đường.  

Câu chuyện giữa tôi và anh tài xế bỗng dưng đi 

xa hơn, sau khi tôi nói vài lời cảm thông với anh. 

Được thể, anh bèn đem chuyện nhà anh ra tâm sự 

với tôi là người nghe bất đắc dĩ. Anh khai: “Nhà 

em có thằng anh cũng làm cảnh sát ăn cướp ngoài 

đường y như thằng ban nãy. Vợ chồng nó chạy 

chọt hơn ba chục ngàn đô mới được nhận. Nó ký 

hợp đồng làm cảnh sát đứng đường trong 5 năm, 

sau đó phải ký lại. Mới hai năm thôi nó đã lấy lại 

vốn. Chắc chắn ba năm còn lại nó phải kiếm thêm 

cho thật nhiều để tiếp tục ký hợp đồng khác. Mẹ 

em cản nó không được, tức quá phát bệnh mà 

chết. Còn bố em chửi rủa nó thậm tệ, “Mày là 

quân đứng đường cướp của, nhà tao không chứa 

thứ người như mày.” Rồi anh tài xế kết thúc lời 

tâm sự khi xe cũng vừa đến Tam Hiệp: “Tháng 

trước vợ chồng nó đã tậu được nhà xây nên không 

ở với bố em nữa. Còn con vợ nó nói hỗn với bố 

em một trận rồi dọn đi luôn”. Tôi biếu anh tài xế 

không may mắn này thêm chút tiền để giúp đền 

bù cho cuộc “trấn lột” vừa qua mà anh là nạn 

nhân. 

 

“Bó Tay Chấm.Com” 

Tham nhũng tại Việt Nam đang là quốc nạn phá 

hủy tận gốc rễ những gì tinh hoa nhất của truyền 

thống đạo đức con người. Trong một ngày sống, 

người dân Việt Nam trở thành nạn nhân của tham 

nhũng dưới mọi hình thức. Nói theo ngôn từ của 
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xã hội đen, trong mọi khía cạnh của cuộc sống 

người dân đều bị “trấn lột” một cách dã man 

không thương tiếc. Bốc lột hoặc tham nhũng vì 

thế đã đẩy người dân vào thế phải kiếm sống theo 

cách riêng đầy ‘sáng tạo’ của mình, miễn là kiếm 

ra tiền để đáp ứng cho nạn đòi hối lộ đang vây 

bủa tứ bề trong cuộc sống.  

Mọi việc, mọi nhu cầu đều được cân-đong-đo-

đếm bằng chiếc cân tiểu li tham nhũng. Hãy nghe 

cựu đại tá Phạm Quế Dương, người từng bị cầm 

tù 19 tháng chỉ vì “tội” muốn giúp Nhà nước 

chống tham nhũng, hay nói theo từ ngữ của bản 

án là “Lợi dụng dân chủ để làm hại đến an ninh 

quốc gia”. Ông đã mạnh dạn phê phán về nạn 

tham nhũng như sau: “Tham nhũng ở Việt Nam 

hiện là vấn đề gây nhức nhối cho các nhà lãnh 

đạo Hà Nội. Họ thường tuyên bố tham nhũng là 

quốc nạn, là nội xâm, rồi họ cũng ra tuyên bố 

phải đấu tranh tiêu trừ tham nhũng. Mà diệt tham 

nhũng thì phải diệt từ trên xuống. Không ai quét 

cầu thang cho sạch mà lại quét ngược từ dưới 

lên. Thế là đâu lại vào đấy.”  

Hoặc theo ngôn ngữ của các bloggers tại Việt 

Nam khi nói đến quốc nạn tham nhũng, thì mọi 

người hoàn toàn phải “Bó tay chấm.com”, nghĩa 

là sự gào thét tuyệt vọng của người dân Việt Nam 

mong thoát ra khỏi gông cùm tham nhũng rồi 

cũng chỉ rơi vào sa mạc lãng quên. Biết làm sao 

hơn. Đúng như lời trong bài hát “Đêm nguyện 

cầu” của các nhạc sĩ Lê-Minh-Bằng kêu van thay 

cho dân tộc Việt Nam khốn khổ: “Thượng đế hỡi, 

có thấu cho Việt Nam này…” 

* 

*     * 

 (Lời tâm sự vào Nhật Ký: Gọi là hành hương, tất 

yếu phải có gì đó liên quan đến chuyện đạo nhiều 

hơn chuyện đời. Trong chuyến về thăm quê nhà 

vừa qua, tôi đã ghi lại những sinh hoạt vừa tôn 

giáo vừa đời thường tại một số địa phương mà tôi 

có cơ may đặt chân đến. Những sinh hoạt này 

được ghi nhận theo thứ tự lịch trình thời gian nên 

tôi gọi là “Nhật Ký Hành Hương Việt Nam - 

2012”.  Quí anh chị có thể không mấy quen thuộc 

với những địa danh và địa phương này, nhưng xin 

rộng lòng thứ lỗi cho, vì những nơi này phần nào 

liên quan đến những giai đoạn khác nhau trong 

đời sống đạo và đời của gia đình tôi. Dù sao, 

cũng dám hy vọng rằng việc ghi lại những sinh 

hoạt tôn giáo dưới đây mang lại một chút lợi ích 

tâm linh nào đó cho người đọc. Xin đa tạ.)  

 

28 tháng 8… 

Từ ga Nha Trang, lúc 2 giờ chiều chúng tôi đáp 

xe lửa đi Huế. Có các toa phòng ngủ dành cho 4 

hoặc 6 người, có máy lạnh và cửa an toàn. Tôi 

chọn toa 4 người với giá vé cũng ‘dễ chịu’. Mỗi 

vé chỉ 536.000VNĐ, tương đương 26USD, cho 

một lộ trình dài hơn 620 cây số từ Nha Trang đi 

Huế. Giá biểu này đã bao gồm 20% giảm giá 

dành cho người già trên 65 tuổi. Tôi nghĩ giá biểu 

này cũng tốt ra phết, vì thể hiện chút quan tâm 

đến người cao tuổi.  

Toa xe khá sạch sẽ và riêng tư, cộng thêm sự an 

toàn, đã để lại ý nghĩ tốt cho hành khách. Đoàn 

tầu chạy suốt đêm. Thấm mệt sau những buổi di 

chuyển đó đây nên chúng tôi yên tâm đánh một 

giấc thật đẫy. Khoảng 9 giờ tối, tầu đến ga Diêu 

Trì gần Qui Nhơn. Hành khách có 30 phút xuống 

ăn tối tại các nhà hàng dọc theo sân ga. Thức ăn 

khá ngon và rẻ, mỗi phần ăn chặt bụng giá chỉ 

25.000VNĐ, tức khoảng hơn 1USD. 

Xin cám ơn Sơ Mađalêna Nguyễn Thị Bích Thảo, 

Phụ Trách Cộng Đoàn Mến Thánh Giá tại Bình 

Tân, Nha Trang. Biết chúng tôi từ xa về, rất ‘lạ 

nước lạ cái’, nên Sơ đã giúp lấy vé trước cho 

chúng tôi đi Bắc.  

 

29 tháng 8… 

Chúng tôi đến ga Huế lúc 2g45 sáng. Trước đó 1 

tiếng, tôi đã nhiều lần nhận được điện thoại của 

cha Phan Văn Dũng, Đặc Trách Dự Tu Huế. Cha 

quan tâm và theo dõi chuyến đi của chúng tôi, vì 

trước khi về Việt Nam tôi đã thông báo để được 

gặp cha. Chúng tôi vừa bước xuống khỏi bậc cấp 

của toa xe thì gặp ngay cha Dũng đang chờ sẵn. 

Tuy chưa bao giờ gặp ngài nhưng qua cung cách 

vui vẻ và khiêm nhu của một linh mục trẻ trước 

mặt, tôi biết đó là cha Dũng. Hành lý của chúng 

tôi khá gọn nhẹ, nhưng cha Dũng đã dành xách 

hộ. Cùng với cha Dũng, còn có một em Dự Tu 

nữa ra đón chúng tôi.  
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Trời nửa đêm về sáng khá lạnh và loáng thoáng ít 

hơi sương. Còn sân ga Huế vào giờ này thật mờ 

ảo dưới ánh đèn đường, tạo cho tôi chút lãng mạn 

về một cuộc tao ngộ trên sân ga cuộc đời. Vài 

phút sau, hai chiếc “xe ôm” đưa chúng tôi về Nhà 

Huế. Xuống xe trước cửa phòng khách Nhà Dòng 

không có lấy một ánh đèn, tôi đã xúc động. Cha 

Dũng ân cần hướng dẫn chúng tôi vào nhà nghỉ, 

ngay trong nội vi Nhà Dòng, sát với phòng ngủ 

của các cha các thầy.  

Vào giường nghỉ, tôi thao thức nằm đợi sáng. 

Cũng không ngủ được vì không khí thánh thiêng 

của Nhà Dòng mà ngày xưa tôi đã nhiều năm 

được hít thở. Gần 4giờ sáng mới chợp mắt được 

một chốc thì 4g15 chuông báo thức đã reo lên 

trong hành lang Nhà Dòng. 5g15 thánh lễ do cha 

Bề Trên Nguyễn Quang Duy chủ tế bên nhà thờ 

giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hơn 50 năm 

nay mới gặp lại “bạn Duy”. Tôi miên man theo 

giòng chảy về những ngày xưa thân ái đã cùng 

với bạn bè, trong đó có chú Nguyễn Quang Duy, 

cùng tu học bên Đệ Tử Viện. 

Hôm nay ngày đầu tiên tôi được sinh hoạt với 

Nhà Dòng và các em Dự Tu. Đích thân cha Duy 

hướng dẫn tôi đi một vòng quanh cơ sở Nhà 

Dòng, cả trong lẫn ngoài, lên lầu xuống lầu, mà 

ngày xưa từ 1958-1960 chính tôi cũng chưa biết 

hết mọi ngõ ngách.  

Buổi trưa cơm nước xong, lại đến phiên cha Dũng 

làm “tour guide” dẫn tôi đếm bước từ hành lang 

Nhà Dòng qua khu Đệ Tử Viện. Những gì tôi đã 

ghi lại trong bài viết “Đệ Tử Huế và Tôi” đăng 

trong Tập San An-Phong Mùa Hè 2012 chỉ là 

những hình ảnh đơn thuần được ráp nối lại sau 

chuyến về thăm lại Đệ Tử Viện không quá một 

tiếng đồng hồ vào năm 2000 mà thôi. Lần này có 

nhiều thời gian hơn nên tôi tha hồ đếm từng bước 

chân đều khắp khu vực Đệ Tử Viện. Giọng thuyết 

minh trầm ấm với âm hưởng miền Quảng Trị của 

cha Dũng giúp tôi ‘đụng chạm’ được với từng góc 

tối hoang phế quanh nhà Đệ Tử. Đây là cơ hội 

hiếm quí cho tôi từ xa về được in lại dấu chân của 

mình trên một mặt bằng đầy kỷ niệm yêu dấu. 

Chiếc máy quay phim và máy chụp hình trong tay 

tôi làm việc liên tục theo từng bước chân và sự 

hướng dẫn của cha Dũng. 

Đây rồi, lầu I với nhiều thay đổi khung cảnh để 

phù hợp với nhu cầu sinh hoạt hiện nay. Phía sau 

nhà cơm, tôi thấy có một nhà trẻ với khoảng 10 

em bé đang ê a theo sự hướng dẫn của cô giáo. 

Thấy khách lạ, các em mở lớn những đôi mắt nai, 

còn cô giáo có thoáng bối rối không biết khách 

đến mang theo tin lành hay tin dữ. Bởi lẽ, chính 

quyền cũng thường đến “tham quan” để can thiệp 

vào sinh hoạt của khu vực tôn giáo mà không cần 

báo trước.  

Cha Dũng dẫn tôi đến trước cửa lớn dẫn vào 

phòng ăn ngày xưa, nhưng phòng ăn đã ‘cửa đóng 

then cài’. Tôi xúc động đọc được chữ “Phòng 

Cơm” còn nguyên vẹn trên cửa từ hơn 60 năm 

trước. Được biết, để ngăn ngừa chính quyền có 

thể ‘mượn tạm’ phòng ốc của Nhà Dòng nên cha 

Bề Trên đã chia sẻ mặt bằng của phòng ăn rộng 

lớn này với một cộng đoàn nữ tu đến sinh hoạt. 

Ngoài ra các lối ra vào, kể cả các cửa sổ, đều 

được ‘niêm phong cẩn mật’. Lối đi từ phòng 

khách vào nhà chơi (préau) trong thời thơ ấu tu 

tập của tôi nay cũng đã bị ‘bế quan tỏa cảng’. Lý 

do, vì tài sản của Nhà Dòng và Đệ Tử Viện tuy 

chẳng còn gì quí báu, nhưng kẻ gian từ khu dân 

cư sát vách có thể xâm nhập dễ dàng. 

Lên lầu II, tôi càng xúc động hơn. Nhà nguyện và 

các phòng học nay không còn nữa. Tôi tình cờ 

đứng ngay tại chỗ ngày xưa có chiếc chuông treo 

cao ở sát tường mà ‘chú Đệ tử Lê Văn Nghĩa’ phụ 

trách báo các giờ Truyền Tin và thánh lễ mỗi buổi 

sáng. Chỗ này vốn là cửa ra vào nhà nguyện. Tôi 

nhìn xuống nền nhà, không còn thấy rõ nữa 

những hoa văn trên các viên gạch, vì đã bị một 

lớp bụi thời gian bao phủ. Tất cả bỗng đánh thức 

nơi tôi những giờ “étude” yên lặng thuở nào… 

 Toàn diện tích lầu II nay thoáng khoát hơn xưa, 

vì các bức tường giữa các phòng học đã được phá 

đi. Một phần tư diện tích của lầu II dọc theo dãy 

cửa sổ nhìn xuống đường Nguyễn Huệ cũng được 

thưng che lại làm nơi tạm trú cho khách vãng lai. 

Tôi hướng máy quay phim vào phòng vãng lai, 

chỉ thấy dăm ba chiếc giường nhỏ trơ trọi, không 

có dấu vết được khách xử dụng. Mong sao thỉnh 

thoảng có khách đến tạm trú và chia sớt sự trống 

trải cô tịch của hôm nay, mà ngày xưa đã lắm xôn 

xao trong những ngày các chú trở lại trường sau 

những tháng hè…   
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Bước lên lầu III, nơi mà ngày xưa các chú đã có 

những giấc ngủ ‘thiên thần’, tôi vẫn có những xúc 

động cố hữu như trong lần về thăm lại phòng ngủ 

này năm 2000. Mặt bằng của phòng ngủ, ngoài 

một phần nhỏ được thưng bằng bìa carton chạy 

dài theo dãy cửa sổ nhìn xuống đường Nguyễn 

Huệ để làm nơi ngủ cho các Dự Tu và một nhà 

nguyện nhỏ, phần diện tích còn lại được chia đều 

làm nơi sinh hoạt cho nhiều lĩnh vực của các em 

Dự Tu.  

Trong một góc nhỏ, ngay cửa ra vào dẫn lên sân 

thượng là nơi nghỉ của cha Phan Văn Dũng, Đặc 

Trách Dự Tu, mà lần trước về thăm tôi còn nhớ 

đây là nhà nguyện. Bước vào ‘phòng ngủ’ của 

cha, tôi nhận ra những vết nứt nguy hiểm trên 4 

vách tường loang lổ vì sự xâm thực của thời tiết 

và của thời gian. Nhìn căn phòng trống trải của 

cha, tôi cảm nghiệm được sự đơn sơ khó nghèo 

của một linh mục trẻ chỉ biết hăng say lo việc Nhà 

Chúa.  

Có thể nói toàn bộ cơ sở của Nhà Dòng và Đệ Tử 

Viện Huế nay đã hư hại trầm trọng. Đó là nỗi 

buồn cho các cựu Đệ Tử Huế, và một quan tâm 

lớn của Nhà Dòng Huế. 

Cha Dũng tiếp tục đưa tôi đến cầu thang dẫn lên 

sân thượng. Với chiếc máy quay phim cầm thật 

chặt trong tay, tôi thẫn thờ đếm từng bước trên 

hai mái xuôi thoai thoải của sân thượng. Tôi thấy 

lại cả một trời kỷ niệm của tuổi thơ tu tập tại đây. 

Những đêm hè của Huế với bầu trời đầy sao, với 

tiếng ve sầu vang inh ỏi. Tất cả oà về trong tim tôi 

với niềm cảm xúc tột đỉnh.  

Từ sân thượng nhìn xéo qua phía An Cựu một 

chút, tôi thấy một cao ốc mà cha Dũng nói là 

điểm cao nhất của thành phố Huế. Trên tầng cao 

nhất của toà nhà đó có chỗ uống cà phê rất ‘thời 

thượng’, vì thế giá không ‘bèo’ tí nào cả. Muốn 

thưởng thức mùi vị ly cà phê ‘cao ốc’ ra sao, phải 

móc túi trả 10USD/ly.  

Sau cơm trưa, tôi dành 3 tiếng đồng hồ tiếp xúc 

và sinh hoạt với các em Dự Tu. Gọi các em là Dự 

Tu thay cho tên gọi Đệ Tử như xưa, vì như em 

Dự Tu Phêrô Nguyễn Văn Anh đã tâm sự qua bài 

viết “Một Thoáng Suy Tư” đăng trên Tập San An-

Phong # 6 của Gia Đình Cựu Đệ Tử Nam Cali, 

các em hôm nay vào tu DCCT với độ tuổi đôi 

mươi và đã tốt nghiệp lớp 12. Nghĩa là các em đã 

khá trưởng thành trong cuộc sống, cả về ý thức và 

tâm sinh lý. Nói cách khác, tâm thức và cảm xúc 

của các em ít nhiều đã kinh qua những thăng trầm 

giữa một thế giới và xã hội phi nhân bản.  

Hiểu được tâm trạng các em Dự Tu, nên tôi rất 

thương và cảm thông với trăn trở của các em. Bởi 

thế, khi mạn đàm, tôi đã chân thành chuyện trò 

với các em với tính cách vừa là một cựu Đệ Tử 

DCCT vừa là một đàn anh trong cuộc sống.  

Những gì tuyệt vời trên mọi phương diện, kể cả 

đạo và đời, Chúa đã ban cho xứ sở Hoa Kỳ, nơi 

đang cưu mang tôi, tôi đều đem ra san sẻ lại với 

các em. Tôi cũng không loại trừ những ‘thói hư 

tật xấu’ của đất nước Hoa Kỳ khi trao đổi với các 

em, may ra giúp các em phần nào bớt được mặc 

cảm đang phải sống giữa một xã hội nhiễu 

nhương tội phạm hiện nay trên quê hương mình.  

Kể cả những tâm sự riêng của tôi -- hành trình ơn 

gọi của tôi năm nào, nhãn quan và tâm tình của 

tôi khi nhìn vào ơn gọi DCCT tại Phụ Tỉnh và 

Tỉnh Dòng Việt Nam hôm nay, những thành công 

và thất bại trong cuộc sống của tôi là một cựu Đệ 

Tử đang sống giữa thế gian ra sao, -- tôi đều chia 

sẻ với các em Dự Tu như là món quà tinh thần 

Chúa muốn tôi gửi tặng các em.  

Trước mắt tôi, 16 em Dự Tu đang lắng nghe, 

cùng với sự hiện diện của cha Đặc Trách Dự Tu. 

Cha muốn đến để khuyến khích cho buổi sinh 

hoạt. Nhìn vào những ánh mắt của các em Dự Tu, 

tuy không có những nét ngây thơ như của các chú 

Đệ Tử ngày xưa, nhưng tôi vẫn nhìn thấy được 

‘viên ngọc quí’ trong tâm khảm của các em. Đó là 

các em đã quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi 

vào làm vườn nho cho Chúa. Tôi hiểu, các em 

chọn lý tưởng đi tu vì thực lòng muốn hiến trọn 

đời mình cho Chúa, chứ không phải chọn đi tu để 

có phương tiện sống còn giữa một thế giới và xã 

hội vô nhân bản. Vì với trình độ đại học hoặc cao 

học hiện nay của các em, tôi tin các em có thể 

kiếm được một việc làm tương đối để mưu sinh 

bản thân mình và phụ giúp gia đình.  

Nói cách khác, các em có thể chọn cho mình một 

‘con đường’ một ‘lối đi’ khác để xứng đáng với 

trình độ học vấn của mình và có thể thành công 

giữa đời, nhưng các em đã quyết định chọn cho 
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mình “một-con-đường-một-lối-đi” để phục vụ 

Chúa và những linh hồn tất bạt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhằm giúp tạo thêm niềm vui và hứng khởi theo 

Chúa, tôi cùng hát với các em Dự Tu một vài bài 

hát truyền thống của Nhà Dòng, như “Ớ Đệ Tử”, 

“Mon Rédempteur”, “O Ma Mère”, “Salve 

Regina”, cùng với một vài bài hát đạo bằng Anh 

ngữ, như “Here I Am Lord”, “Open My Eyes”, 

“Amazing Grace”. Tôi có dụng ý nhờ những bài 

hát này để giúp xây dựng trong tâm hồn các em 

Dự Tu một góc thật riêng tư, thật chân tình, và 

thật thánh thiện vì các em đã nói “YES!” với 

Chúa Cứu Thế và Cha Thánh An-Phong. 

Tối nay cũng thật tuyệt vời. Sau buổi cơm tối với 

các cha các thầy, cha Bề Trên Duy có nhã ý 

‘chiêu đãi’ vợ chồng tôi là khách quí bằng một 

“cuốc” xe xích-lô để biết “Thành phố Huế By 

Night”. Cha Duy một xe, thầy Thiện một xe, còn 

tôi và bà Evà của tôi một xe. Huế-By-Night hôm 

nay tuy thật rực rỡ dưới ánh đèn toả sáng, nhưng 

tôi cảm nhận bộ mặt của thành phố không còn 

‘trong sáng’ như hình ảnh của cố đô Huế 37 năm 

về trước. Đoàn chúng tôi ‘chu du’ khắp phố 

phường trước khi qua cầu Trường Tiền 6 Vài 12 

Nhịp và vào nếm trà tại tiệm Trà Hoàng Đế, 

đường Lâm Mộng Quang trong khu thượng uyển 

Quốc Tử Giám. 

 

30 tháng 8… 

Hôm nay Thứ Năm. Sau thánh lễ, mặt trời chưa 

lên, cha Duy vừa cởi áo lễ xong đã vỗ vai tôi: 

“Cường phải đi ăn cho biết bún bò Huế thứ thiệt.” 

Nghe khoái quá, vì đó là món ‘ruột’ của tôi. Lòng 

vòng qua vài con phố, quẹo thêm mấy ngã tư, xe 

tắc xi dừng lại trước quán “Bún Bà Mỹ” mà tôi 

chẳng biết mình đang ở chỗ ‘mô’ giữa thành phố 

Huế ‘ni’. Cha bao luôn anh tài xế ăn sáng, có lẽ vì 

anh là con chiên của Cha. Còn quá sớm nên chưa 

có khách, nhưng khi mấy tô bún bò vừa bưng ra 

tôi đã thấy có vài cặp khách bước vào. Bún Bà 

Mỹ được dọn ra còn bốc khói, tô nhỏ vừa bụng và 

khá nhiều thịt. Thiết nghĩ, về quê nhà ăn bún bò 

Huế, mà được ăn ngay giữa thành phố Huế, thì 

Buổi chuyện trò với các Dự Tu Huế.  
We pray that they would say YES to the Lord’s call. 

Buổi tối trên “đất thần kinh”, Cha Duy bao đi uống trà “Cung 
Đình” Huế (Cha Đặc Trách (áo đen), 

Thầy Sáu (áo sọc trắng), CĐT Cường & bà xã) 

 

Cha Bề Trên Duy, Cha Phục (phải), Cường trong phòng mặc 
áo nhà thờ ĐMHCG Huế. Năm 1957-1960, Cha Phục là Cha 

Phó Nhà Đệ Tử Huế. 
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còn gì bằng. Trong khi thưởng thức tô bún Bà 

Mỹ, tôi nhớ lại tô bún bò của Mụ Rớt ngày xưa 

ngon ‘hết sẩy’ cũng thật nổi tiếng ở đất Thần 

Kinh này. Không tin, cứ hỏi người dân Huế thì 

biết. Chẳng biết cha Duy có đọc được ý nghĩ của 

tôi không? Can you read my mind, Father Duy? 

Tiện thể tài xế là con chiên, nên Cha Duy lên 

chương trình đi thăm luôn Dòng Thiên An cho 

tiện. Trong ký ức tuổi thơ của người Đệ Tử Huế, 

tôi nhớ mỗi chiều Thứ Năm cha Lê Viết Phục 

(nay đã ngoài bát tuần, đang ở tại Nhà Huế và 

thường đồng tế lễ buổi sáng với Cha Duy) dẫn các 

chú đi promenade băng đường rừng để lên Đàn 

Tế Nam Giao hoặc thăm Dòng Thiên An.  

Lộ trình lên Thiên An ngày nay cũng đi qua Nam 

Giao, nhưng đường sá đã được tân trang hoá bằng 

những con đường nhựa. Khi xe chạy qua đền 

Nam Giao nay đã là khu xóm nhộn nhịp, anh tài 

xế nói bây giờ các chóp bu Hà Nội cố tranh nhau 

vào đền Nam Giao xin… xăm cầu hên cho “vận 

mạng” mình và đất nước (sic). Người ta kháo 

nhau đất Nam Giao này linh lắm, nên không lạ gì 

một số những ‘linh vật’ của khu này đã bị ‘chôm’ 

vô tội vạ. Chỉ tội cho bà con mình đã bao đời 

sống quanh ‘đất thánh’ Nam Giao mà chẳng 

hưởng được điều gì may lành từ nơi ấy! 

Qua khỏi Nam Giao, xe quẹo phải lên con dốc 

thoai thoải dẫn vào tu viện Thiên An. Khu vực 

toàn cảnh thật yên tĩnh và mát mẻ dưới rừng cây 

tùng xanh tươi. Tôi dõi mắt đều khắp nhưng 

không tìm được một dấu gì giúp mình nhận ra tu 

viện Thiên An ngày xưa trong ký ức. Một số căn 

nhà hai ba tầng nay đã xuất hiện trong khuôn viên 

tu viện, dùng làm nhà sinh hoạt và các công tác. 

Đi sâu ra phía sau, thấy có lò nấu dầu khuynh 

diệp do một thầy rất trẻ đang ‘thinh lặng-lao 

động’ đúng như linh đạo của tu viện là “Cầu 

nguyện và Lao động – Ora et Labora”. Được thầy 

quản lý cho biết, hiện nay có khá nhiều hội đoàn 

và các đoàn hành hương xa gần muốn chọn tu 

viện Thiên An làm nơi tĩnh tâm, do đó tu viện đã 

thành lập một nơi tiếp khách và một phòng trưng 

bày những sản phẩm đạo để giới thiệu với khách 

thăm viếng. 

 

Dưới mắt tôi, Dòng khổ tu Thiên An bây giờ ít 

nhiều mang thêm dáng dấp của một khu ‘du lịch 

sinh thái’ trong khi vẫn sinh hoạt theo tiêu chuẩn 

của một dòng khổ tu. 

Buổi trưa 11g45, chúng tôi về lại Nhà Dòng Huế. 

Vợ chồng tôi được mời dùng bữa cơm trưa thân 

mật với các em Dự Tu, mà như cha Phan Văn 

Dũng, Đặc Trách Dự Tu, đã ngỏ lời khi lên 

chương trình ngày hôm qua: “Ngày mai, mời cô 

chú ăn với các em Dự Tu một bữa cơm mắm”.  

 

 
 

Mấy hôm nay được cha Bề Trên cho tá túc, lại 

được ngồi đồng bàn với các cha các thầy trong 3 

bữa ăn mỗi ngày, tôi thấy đó đã là một hồng ân 

Chúa ban cho. Nhưng việc tôi được mời dùng 

cơm với các em Dự Tu hôm nay lại mang ý nghĩa  

Cùng cha Duy và thầy Quản Lý tại nghĩa trang Thiên An 

Bữa cơm trưa thanh đạm với các Dự Tu và Cha Đặc Trách 
(cận ảnh, trái). “Ngợi khen Đức Chúa Giêsu và Đức Bà Maria 

– Bây giờ và đời đời. Amen” 
 



Nhöõng Taám Hình  

Ñeå Ñôøi 
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huynh đệ và đặc biệt. Huynh đệ, vì tôi và các em 

tuy khác thế hệ qua không gian và thời gian tu 

tập, nhưng vẫn là anh em, là con cái của Nhà 

Dòng. Còn đặc biệt, vì ngày xưa các chú được các 

thầy và các đầu bếp giáo dân ‘thứ thiệt’ nấu cho 

mà ăn, nhưng nay chính các em là những đầu bếp 

phục vụ nhau. Tôi vui đùa hỏi riêng một em Dự 

Tu đang nấu bếp, “Cha Đặc Trách có được ăn 

ngon hơn không?” Em vừa chiên xào vừa nói tếu, 

“Không “mô” bác ơi. Tụi con cho cha ăn chi, 

ngon hay dở thì cha rán mà ăn.” Cái đặc biệt nữa 

là các em thay nhau đóng nhiều vai cùng một lúc: 

đi chợ, nấu ăn, rửa chén bát, lau chùi bếp núc. 

Các em và cả cha Đặc Trách nữa, tất cả cùng chia 

nhau những công tác đó. Đó là điều đáng cho tôi 

suy gẫm. 

Khoảng 20 em Dự Tu, cùng cha Đặc Trách, và vợ 

chồng tôi chia nhau ngồi hết hơn một dãy bàn. 

Chúng tôi được các em ‘chiêu đãi’ 4 món khá bắt 

miệng. Cũng xào, cũng mặn, cũng canh. Cũng 

tươm tất và ngon ra phết. Nhưng khi nhìn đến cái 

tủ lạnh nơi góc tường thì ôi thôi tội quá, chỉ để 

chứa …không khí mà thôi, vì ngoài 3 bữa cơm ra 

tôi thấy các em chẳng còn gì để ăn thêm cho đỡ 

đói, chứ nói gì đến thức ăn để dự trữ trong tủ 

lạnh. Lại nghe cha Đặc Trách tâm sự, nếu có ai 

mua chiếc tủ lạnh này và được giá thì cũng bán 

ngay để có tiền làm việc khác cần hơn. Lạy trời 

cho có người mua lại được giá, càng sớm càng 

tốt, hoặc xui khiến cho mạnh thường quân mang 

đồ ăn đến gửi vào tủ lạnh cho các em Dự Tu được 

nhờ.  

7giờ tối, cha Dũng mời tôi theo ngài đến thăm và 

dự lễ tại giáo họ Vân Dương do cha phụ trách. 

Theo tư liệu của cha Dũng, Giáo họ Vân Dương 

thuộc xã Xuân Phú, cách Nhà Dòng Huế chừng 5 

cây số, là một giáo họ nhỏ ở vùng quê, hiện có 23 

gia đình với 80 giáo dân. Giáo họ tuy nhỏ về số 

lượng giáo dân vì nhiều nguyên nhân, nhưng tạ 

ơn Chúa có được một chiều dài 145 năm sống đức 

tin Công giáo, khởi đi từ dưới thời vua Tự Đức 

bắt đạo (1857-1862).  

Cha con đèo nhau trên chiếc xe gắn máy, chạy hết 

dãy phố An Cựu một quãng ngắn là rẽ phải để 

vào khu ruộng tối om om. Suốt chặng đường, ếch 

nhái kêu inh ỏi, nói lên cuộc sống lam lũ và tối 

tăm của những giáo dân miền quê chịu quá nhiều 

thiệt thòi. Cũng theo cha Dũng, ngôi nhà nguyện 

của giáo họ Vân Dương đã được các cha Dòng 

Chúa Cứu Thế khởi công xây dựng năm 2009 

ngay trên chính nền móng của ngôi nhà nguyện 

cũ bị đổ nát vì chiến tranh, và từ đó các cha từ 

giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thường đến 

dâng lễ. Kể từ tháng 4/2010, cha Dũng ngoài 

trách nhiệm dạy dỗ và hướng dẫn các em Dự Tu, 

còn được Nhà Dòng giao cho trọng trách trông 

coi giáo họ Vân Dương. Cha về nhận giáo họ này 

trong tay không có được phương tiện gì để nâng 

cao đời sống của giáo dân, ngoại trừ lòng cậy 

trông và phó thác hoàn toàn cho Chúa.  

Cuộc sống của giáo dân Vân Dương quả thực còn 

khá thiếu thốn mọi điều. Tôi nhận ra điều này 

trong buổi tối đi lễ tại đây. Được biết, đến nay 

nhờ có nhà nguyện làm nơi qui tụ, và nhất là qua 

sự dẫn dắt của cha Dũng, các sinh hoạt đạo đời 

của giáo họ Vân Dương đã được khởi sắc hơn.  

Mỗi tuần, giáo họ chỉ có thánh lễ vào tối thứ Năm 

và sáng Chúa Nhật mà thôi. Tôi tin cha Dũng khi 

vâng lời Nhà Dòng đến phụ trách giáo họ này đã 

vui vẻ chấp nhận mọi khó khăn để mang tình 

thương của Chúa cho đến cho những người nghèo 

khổ mà Chúa đã “chạnh lòng thương”. 

 

31 tháng 8… 

Sau điểm tâm sáng, tôi nhắc lại với cha Bề Trên 

ao ước của tôi được họp mặt với tất cả các cha 

các thầy, các em Dự Tu, và nhất là với một số anh 

em Cựu Đệ Tử tại Huế, trước khi tiếp tục lộ trình 

hành hương ra phía Bắc. 

12 giờ trưa khai mạc buổi cơm họp mặt. Tôi vui 

mừng gặp lại 4 bạn bè “cựu tu” đã từng mài đũng 

quần với nhau nhiều năm trên ghế nhà Đệ Tử 

Huế. Lớp mấy, niên khóa nào, không quan trọng 

cho bằng hỏi thăm nhau để biết ai còn ai mất.  

Thức ăn được O Bếp của Nhà Dòng chăm sóc nên 

rất ngon miệng, nhưng tình bạn “ta-ru” mới là 

món ăn tuyệt vời cho bữa cơm hạnh ngộ hôm nay. 

Tôi chỉ mang được dăm ba cuốn tập San An-

Phong Hè 2012 về làm quà cho anh em nên 

không đủ phân phối. Các anh vừa ăn vừa nhìn  
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hình, như cố tìm xem mình có được xuất hiện trên 

tập san hay không. 

Đêm nay là những giờ cuối cùng tôi được trú ngụ 

trong ‘Nhà Chúa’ ở Huế, chẳng biết khi ‘mô’ mới 

có dịp trở lại. Bởi thế cha Bề Trên Nguyễn Quang 

Duy có sáng kiến khoản đãi vợ chồng tôi một 

buổi tối đi khám phá nghệ thuật uống cà-phê khá 

cầu kỳ tại điểm Vĩ Dạ Xưa. Cha Duy lại hào 

phóng dành phần bao hết phái đoàn 6 người, kể cả 

mấy giáo dân thân quen. 

 

1 tháng 9… 

Thứ Bảy cuối tuần, nhưng chương trình lễ vẫn cứ 

5g15 sáng, không trễ hơn. Thay áo lễ xong cha 

Duy gọi tắc-xi đưa vợ chồng tôi ra La Vang để từ 

đó chúng tôi tiếp tục lộ trình ra phía Bắc cầu Bến 

Hải. 7g30 sáng, sau điểm tâm, khoảng 10 em Dự 

Tu cùng cha Đặc Trách, và cha Bề Trên Duy tiễn 

vợ chồng tôi tại hành lang từ Nhà Dòng ra sân 

nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Những giây 

phút cuối và giờ chia tay đã đến. Mới tao ngộ 

không lâu nay đã phải chia tay, nhắc tôi ý nghĩa 

‘bèo hợp rồi tan’ trong cuộc sống. Trong nụ cười 

gượng ép tiễn nhau, có nét bịn rịn luyến lưu ai 

cũng thấy rõ.  

Tôi nhớ lúc này tôi có nói thật nhanh với cha 

Duy, “Tụi mình tuy thật xa nhau, nhưng rất gần 

nhau phải không cha Duy”, với dụng ý để khoả 

lấp một khoảng trống không ngôn ngữ. Tôi xin 

cha Duy ban phép lành để lên đường, nhưng cha 

chỉ tặng cho chúng tôi nụ cười và nói “thôi, chúc 

hai bạn lên đường bằng an”. Tính của “Duy”, dù 

bây giờ là Bề Trên, vẫn khiêm hạ và đằm thắm 

tình bạn như thuở nào. Cám ơn cha Duy. Cám ơn 

cha Dũng. Chào tạm biệt các em Dự Tu Huế. 

Mình sẽ còn gặp lại nhau. 

Chúng tôi đến thánh địa La Vang khi bầu trời 

đang kéo mây. Không về kịp với Mẹ La Vang 

trong ngày 15/8 vừa qua để tham dự lễ đặt viên đá 

đầu tiên, nên tôi ra chụp hình tại nơi đặt viên đá 

khởi công xây dựng vương cung thánh đường mới 

của Mẹ. Đến dưới tượng đài Mẹ La Vang, tôi thấy 

khung cảnh thật linh thiêng với trầm hương nghi 

ngút như lời van xin của con cái Mẹ khắp nơi 

tuôn về. Có khoảng hơn 40 người đang hiện diện 

và cầu nguyện với Mẹ lúc đó. Bỗng mọi người 

Với Cha Duy Bề Trên Nhà Huế, Cha Phục, thầy Thiện, 
các Dự Tu & Cha Đặc Trách, và CĐT Huế. Hình chụp 
trong phòng ăn của Nhà Dòng Huế. 

Đố ai nhận diện được “Les Trois Mousquetaires” 
CĐT trong bữa cơm họp mặt tại Huế 

Cơm họp mặt với các Cha các Thầy, Cựu Đệ Tử, 
và Dự Tu Huế 
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chú ý đến một phụ nữ người dân tộc tuổi khoảng 

50 tách rời khỏi đám đông, đến ôm chầm lấy bệ 

đá dưới chân tượng Mẹ mà van khóc. Chị khóc 

như chưa bao giờ được khóc, trong khi khoảng 5-

6 anh chị khác cũng người dân tộc đang kiên trì 

ngồi đọc kinh dưới chân tượng Mẹ. Hỏi ra thì 

được biết chồng chị là cột trụ của một gia đình 8 

miệng ăn đang mang bệnh nan y. Trong cơn tuyệt 

vọng chị nghe người ta mách bảo nên từ ngoài 

Bắc vào tìm đến trao phó hết mọi gian nan cho 

Mẹ để xin Mẹ cứu giúp. Tiếng khóc của chị 

khuấy động cả không gian linh thiêng và u tịch, 

xoáy sâu vào tâm hồn thổn thức của những người 

đang cầu khẩn xung quanh tượng Mẹ. 

Khoảng trưa, chúng tôi theo xe ô-tô của người 

nhà từ Quảng Bình vào La Vang đón chúng tôi về 

thăm lại nơi chôn nhau cắt rốn, nơi mà chúng tôi 

đã rời xa từ khi còn tấm bé. Xe rời thánh địa La 

Vang, qua nhiều phố xá và làng mạc dọc theo cầu 

Bến Hải. Quảng Trị - Đông Hà - Hiền Lương - 

Thạch Hản, những địa danh thân thương với bà 

con miền Quảng Trị, nhưng nhắc lại trong tôi 

những tâm trạng đau buồn trong cuộc chiến 

huynh đệ tương tàn.  

Xe ra đến Đồng Hới. Đây rồi Đồng Hới của tôi 

ngày xưa tràn đầy kỷ niệm ấu thơ, với ngôi thánh 

đường Tam Toà nguy nga, có ngôi trường mang 

tên Chơn Phước Phượng sát cầu Mụ Kề là nơi 

tâm trí tôi được khai mở nhờ những vần quốc ngữ 

đầu đời. Tam Toà là nơi tôi được lãnh nhận bí 

tích Rửa Tội, đón nhận hồng ân rước lễ vỡ lòng, 

và nghi thức Thêm Sức với “cái vả mặt nhẹ” của 

Đức Giám Mục như dấu ấn tôi thuộc về Chúa. 

Nhưng khi xe chạy qua đường Nguyễn Du của 

thành phố Đồng Hới hôm nay, không thấy ngôi 

thánh đường Tam Toà nguy nga đâu nữa, lòng tôi 

bị xâm chiếm bởi một cảm giác mất mát thật sâu 

đậm. “Người ta” đã khai tử ngôi thánh đường 

Tam Toà thâm niên này rồi. Ngày 26/3/1997, Ủy 

Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Bình tự động ra quyết 

định đưa nhà thờ Tam Tòa (1631- 1968) vào danh 

mục di tích lịch sử. Tuy nhà thờ đã bị san bằng 

bởi bom đạn, nhưng chính quyền địa phương có 

tà ý chỉ để lại một mảng tường mặt tiền của ngôi 

thánh đường để nhắc lại những gì mà  họ  gọi  là  

“tội ác chiến tranh do Mỹ-Ngụy gây ra”. Hôm 

nay, lối giải thích một chiều theo luận điệu của 

giáo điều “Các-Mác Lê-ni-nít” không còn sức 

thuyết phục ai nữa, vì học thuyết xã hội chủ nghĩa 

đang trong quá trình bị thối rữa theo định luật cáo 

chung. Thực ra, tôi đã biết rõ việc này trên các 

trang mạng trong những năm qua, nhưng hôm nay 

được ngồi trên xe và lăn bánh trên vùng đất Đồng 

Hới, tôi vẫn thấy mình yếu đuối không cưỡng lại 

được cảm xúc. 

Khoảng quá trưa, xe đưa chúng tôi vào khu phố 

Ba Đồn nằm sát bờ Nam của sông Danh lịch sử. 

Trong ký ức tuổi thơ của tôi, từ làng quê tôi 

thường theo thầy mẹ đi chợ phiên Ba Đồn. Muốn 

vào trị trấn Ba Đồn phải qua một cái cổng thật 

nhỏ chỉ vừa một người đi. Ba Đồn của tôi ngày 

xưa cách đây gần 60 năm có thành lũy xây chung 

quanh, ngày nay Ba Đồn với nhà lầu xe hơi đang 

trở mình vươn lên trong một sinh hoạt khá sầm 

uất. Ba Đồn nay là thị trấn sầm uất đã hoàn toàn 

thay hình đổi dạng, nhưng con phố nhỏ Ba Đồn 

năm xưa vẫn còn ở mãi trong ký ức thơ ấu của 

tôi, không ai lấy đi được. Qua khỏi Ba Đồn vài 

cây số, ô-tô lên cầu Kênh Kịa, đoạn rẽ trái vào 

một khu ruộng lúa đang chờ gặt. Kênh Kịa là một 

địa danh nữa trong từ điển tuổi thơ của tôi. Thời 

đó, lúc 6 tuổi, mỗi khi theo mẹ xuống chợ Ba 

Đồn, tôi phải ngồi chồm hổm nhích từng bước 

ngắn trên 2 thanh sắt đường rầy xe lửa bắc qua 

cầu Kênh Kịa.  

Cách Kênh Kịa trên dưới một cây số là ranh giới 

của làng Tân Phong, nơi tôi cất tiếng khóc chào 

đời cách đây 68 năm. Cố nhớ lại, khi tôi mới bắt 

đầu đứng vững trên đôi chân, thầy mẹ tôi đã đem 

tôi vào Đồng Hới cho đến khi di cư vào Nam năm 

1954. Sau 30/4/75 tôi đi tù 6 năm, khi ra trại tôi 

phải tất bật với cuộc sống chân lấm tay bùn để 

nuôi gia đình. Tiền bạc không có, làm gì có 

phương tiện và có cơ hội về quê thăm nhà tổ. Khi 

xe đến gần làng quê Tân Phong, tôi vẫn canh cánh 

trong lòng nỗi băn khoăn e rằng bà con họ hàng 

sẽ không đoái hoài gì đến mình chăng. Nhưng khi 

xe ngừng hẳn, tôi thấy mấy người em trai của mẹ 

tôi, tức là vai cậu lớn, nay đã trọng tuổi đang 

đứng đón tôi ngay sau nhà từ đường của ngoại. 

Tôi không biết tên các cậu để gọi, nhưng tôi còn 

nhớ như in chỗ các cậu đứng đón tôi, ngày xưa là 

lũy tre nơi bầy trâu của ngoại nằm nhai cỏ… Tôi 

trở về thăm nơi chôn nhau cắt rốn và được gia tộc 
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nội ngoại mở rộng cánh tay ôm lấy tôi vào lòng 

với tất cả tình thương. Điều này nhắc nhở tôi rằng 

giòng máu gia tộc, trong đó có huyết quản của 

thầy mẹ tôi, đang lưu chảy trong thân thể mình. 

Nghe lại ngôn ngữ địa phương miền Quảng Bình 

trầm ấm và chân tình, tôi tưởng mình nghe lại 

được chính âm thanh trầm bổng của thầy mẹ đã 

dậy dỗ tôi từ tấm bé. Trong dịp này, được ngủ vài 

đêm dưới mái nhà từ đường của ngoại, tôi ôn lại 

tuy không đầy đủ những tháng ngày của tuổi thơ 

khi ngoại còn sống. Chuyện đã quá nửa thế kỷ rồi 

còn gì. Khi còn bé, những lần nghe ngoại ới qua 

ăn giỗ, chị cả nắm lấy tay tôi kéo tôi xềnh xệc đi 

qua mấy bờ ruộng để vào nhà ngoại cho kịp kẻo 

mất phần xôi. Ngày giỗ, người lớn cụng ly trong 

nhà, còn đám con nít chúng tôi xúm nhau ngồi 

gọn trong chiếc ‘nia’ bằng tre thật to trên nền xi 

măng trước nhà ngoại, dành nhau những nắm xôi 

trắng kèm theo miếng thịt heo nhiều mỡ ít nạc. 

Tân Phong, nơi hương hồn tổ tiên của đại gia tộc 

hai họ nội-ngoại Nguyễn & Nguyễn của tôi yên 

nghỉ, là bến đỗ của yêu thương mà từ đó tôi đã ra 

đi vào đời. Tân Phong - Gió Mới - tên gọi yêu 

thương và mát rượi tuổi thơ, vẫn luôn lưu trú 

trong tim óc tôi. Dịp này, để tặng cho tôi một món 

quà ân tình, người anh họ Nguyễn Hữu Đông có 

xuất khẩu bài thơ nhan đề “Thăm Ngoại”. Bài thơ 

cũng được đăng trong Tập San này. Đây là món 

quà hiếm quí đã để lại trong tôi một dấu ấn đặc 

biệt. 

 

3 tháng 9… 

3 giờ chiều. Mùa này, Quảng Bình đang giữa mùa 

gặt. Những trận mưa kéo dài từ trưa đến tối gây 

nhiều khó khăn cho những bà con nông dân chưa 

kịp thu hoạch. Từ giã Tân Phong, vợ chồng tôi 

tiếp tục hành trình đi thăm quê ngoại là Hướng 

Phương, nơi nhà tôi cất tiếng khóc chào đời. Hai 

địa phương chỉ cách nhau chừng 7 cây số, nhưng 

định mức ‘giàu nghèo’ rất khác biệt. Tân Phong 

có nét trù phú và tiện nghi hơn, trong khi Hướng 

Phương vẫn còn an phận khoác chiếc áo ‘nông 

dân’ cha truyền con nối. Có người cảm thông nên 

đã thốt lời an ủi, “Hướng Phương đang chấp nhận 

thắt lưng buộc bụng để sẽ khôi phục vững mạnh 

hơn.” Tôi cũng mong là thế.  

Trạm dừng chân đầu tiên của chúng tôi tại Hướng 

Phương là Dòng Mến Thánh Giá Hướng Phương. 

Tạ ơn Chúa đã đưa con đến một trạm dừng chân 

đầy ý nghĩa. 3g chiều, chúng tôi được các Sơ 

hướng dẫn lên phòng nghỉ, mà phòng nghỉ lại 

nhìn xuống cánh đồng lúa chín vàng đang trong 

thời vụ thu hoạch gặp mưa. Sau cánh cổng sắt lớn 

của Nhà Dòng tôi đọc được hàng chữ “Chúa là 

Gia nghiệp đời con”. Đúng vậy, các nữ tu nơi đây 

đã thực sự chọn Chúa như là gia tài vô song và 

vĩnh cửu, từ đó các ngài yên tâm dấn thân cho 

việc Nhà Chúa và các mảnh đời bất hạnh. Tôi 

quan sát, thấy trên sân xi-măng khá rộng, bà con 

nông dân đang vội vã thu lúa vào các bao bì trước 

khi trận mưa chiều ập đến. Tôi thấy các Sơ, ăn 

mặc thật ‘nhà nông’, cũng đắc lực tiếp tay với bà 

con cho kịp. 

Nói là Chúa đã đưa chúng tôi đến Nhà Dòng Mến 

Thánh Giá Hướng Phương, bởi lẽ đã từ thật lâu 

tôi hằng ao ước có dịp đặt chân đến nơi này. Lâu 

nay chỉ nghe mà chưa bao giờ đến thăm. Theo 

lịch sử giáo phận Vinh, tu viện Mến Thánh Giá 

Hướng Phương đã tồn tại hơn 300 năm nay, đã 

đồng hành và đồng cảm với bao nhục nhằn của bà 

con Hướng Phương, không phân biệt luơng giáo. 

Tu viện nằm ẩn mình thật khiêm tốn dưới chân 

đồi, thật yên tĩnh như cuộc sống thôn dã bình dị 

của bao dân làng chung quanh. Trong số 70 nữ tu 

Các Nữ Tì Mến Thánh Giá Hướng Phương, Quảng Bình, luôn 
vui cười trong mọi nghịch cảnh. Những tâm hồn khiêm nhu 
Chúa yêu thương tuyển chọn để xoa dịu vết thương của Chúa 
nơi các em khuyết tật. 

 

Các Nữ Tì Mến Thánh Giá Hướng Phương, Quảng Bình, luôn 
vui cười trong mọi nghịch cảnh. Những tâm hồn khiêm nhu 
Chúa yêu thương tuyển chọn để xoa dịu vết thương của Chúa 
nơi các em khuyết tật. 
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của Nhà Dòng thì 1/3 tổng số các Sơ đã cao niên 

và ốm đau, còn lại là thành phần lao động chính 

trên một diện tích canh tác khoảng 400m2 và gần 

4 hecta đất đồi. Mỗi ngày, từ sau thánh lễ 5g15 

sáng, các nữ tu trẻ đã rời tu viện ra lao động trên 

các thửa ruộng hoặc trên nương rẫy cho đến xế 

chiều mới về lại tu viện. Bởi thế, khách đến thăm 

tu viện thường chẳng mấy khi nhìn thấy được sự 

sống của tu viện trọn vẹn lộ ra bên ngoài, nhưng 

phải sống vài ngày tại tu viện mới mục kích được 

và thấy rằng các công tác tông đồ bác ái của tu 

viện đang từng giây từng phút diễn ra thật bận 

rộn. Ngày đầu tiên đặt chân đến nơi tu trì yên tĩnh 

tại khu rừng núi này, tôi tưởng mắt mình nhìn lầm 

khi thấy một vài công trình xây lầu khá đồ sộ 

đang thi công. Tôi vừa tò mò vừa vui đùa ‘phỏng 

vấn’ một Sơ: “Tiền đâu mà xây được nhà lầu?” 

Tôi liền nhận được câu trả lời rất chân tình, nói 

lên niềm tin yêu và phó thác vào quyền năng của 

Chúa: “Chúng em cố gắng làm hết sức mình, còn 

lại thì xin các nhà hảo tâm giúp đỡ. Chắc chắn 

Chúa sẽ không bỏ rơi.”  

Trong thời gian lưu lại tu viện, tôi được dịp tiếp 

xúc với các nữ tu cao niên đang nghỉ hưu tại đây 

mà ai cũng yêu mến gọi là Mẹ. Nghe các Mẹ kể 

lại lai lịch của tu viện và sự kiên trì ‘phi thường’ 

của các thế hệ nữ tu lập dòng tiên khởi, tôi không 

tin tu viện có cơ ngơi ngày hôm nay là do công 

sức của những phụ nữ luống tuổi, với một thể lực 

mảnh khảnh, văn hoá tương đối, ít ngoại giao. 

Chắc chắn đó là chương trình của Chúa để thể 

hiện quyền năng của Ngài. 

 

5 tháng 9… 

Sáng nay, xóm làng Hướng Phương quê ngoại ướt 

sũng dưới cơn mưa kéo dài từ tối hôm qua. Bầu 

trời đầy mây đen báo hiệu đợt mưa lũ sẽ tràn về 

như mọi năm. Con đường trước tu viện khá cao 

ráo nhưng đã lầy lội, còn những lối đi ngang dọc 

trong khu xóm càng thảm não hơn. Thế mà một 

Sơ cao niên trạc 75 lại ‘ung dung tự tại’ khoác 

miếng nylong để lên đồi Mẹ La Vang. Nghe tên 

đồi Mẹ La Vang, tôi hỏi bao xa, Sơ cười và nói 

đùa, “Hãy đến mà xem. Cạnh trung tâm khuyết tật 

đó.” Lại nghe đến trại khuyết tật, tôi nhớ tối hôm 

qua chính tôi đã mở lời xin Mẹ Bề Trên cho đi 

thăm trung tâm khuyết tật cho biết, nên vợ chồng 

tôi liền xin tháp tùng với Sơ. Được biết Sơ tuy 

cao niên nhưng cũng đã có dịp đi ‘chu du’ Mỹ 

quốc hơn một lần. Hai chiếc xe gắn máy đưa 

chúng tôi lên trung tâm khuyết tật cách tu viện 

chừng 4 cây số đường dốc trơn trợt theo các bờ 

ruộng.  

Được biết, kể từ thập niên 1990, Dòng Mến 

Thánh Giá Hướng Phương đã mở mang được một 

cơ sở bác ái thô sơ để nuôi dạy trẻ em khuyết tật 

và mồ côi. Đến năm 2008 tu viện nhận được 

quyết định của tỉnh Quảng Bình cho phép đại 

trùng tu lại toàn bộ cơ sở bác ái này và lấy tên gọi 

chính thức là “Trung Tâm Hy Vọng Vicentê”. 

Tên gọi này mang ý nghĩa các em được nuôi dạy 

tại đây sẽ có triển vọng tiến thân nhờ vào sự bầu 

cử thần thế của cha thánh tử đạo Vicentê Nguyễn 

Thì Điểm. Thánh Vicentê Điểm sinh năm 1765 và 

tử đạo năm 1838 tại Đồng Hới, Quảng Bình, được 

các nữ tu Dòng Hướng Phương đem về an táng 

trong khuôn viên Nhà Dòng. Qua sự thúc bách 

của sứ mạng Chúa giao cho, các nữ tu Mến Thánh 

Giá Hướng Phương đã dấn thân phục vụ tha nhân, 

nhất là những em mồ côi và khuyết tật. Biết mình 

không đủ khá năng tài chánh để giúp cho các em, 

nhưng với lòng nhiệt thành Nhà Chúa, các Sơ đã 

tìm cách ‘xuất ngoại’ đi tìm sự giúp đỡ của các 

nhà hảo tâm. Năm 2008, trong một dịp tiếp xúc 

với các Sơ Mến Thánh Giá Hướng Phương đến 

Cali, tôi nhớ mình đã chân tình hỏi một Sơ tên là 

Anna Cao Thị Hoa: “Sơ qua Mỹ thấy có vui 

không?” Sơ đã không ngần ngại nói lên tâm 

nguyện của mình: “Chúng con còn chút sức khoẻ 

Chúa ban cho nên muốn “đi xin” chút ít về nuôi 

các cháu mồ côi khuyết tật.” Lần đó, tôi chưa bao 

giờ hình dung ra trại khuyết tật như hôm nay tôi 

đã được tận mắt chứng kiến. 

Dưới cơn mưa tầm tã, hai chiếc xe gắn qua khỏi 

cổng trung tâm và dừng trước nhà khách. Chúng 

tôi còn loay hoay cởi áo mưa thì bỗng nghe tiếng 

nhiều trẻ em vang lên: “Chúng con xin chào cha 

chào mẹ!” Tôi ngạc nhiên không hiểu tiếng chào 

này có ý nghĩa gì, hoặc có thể các em chào nhầm 

chăng. Tiếng các em thật to, át cả tiếng mưa nặng 

hạt. Đến khi chúng tôi vừa đặt chân lên bậc thềm 

xi măng, các em đã tiến sát vây quanh vợ chồng 

tôi. Tôi nghĩ, thế thì đúng rồi, các em chào mình 
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đó. Có những em không ngần ngại vừa nắm chặt 

lấy tay chúng tôi vừa cất tiếng thổn thức: “Mẹ ơi, 

Cha ơi, cho con đi với”. Các em vừa nói vừa 

ngước những tròng mắt trắng dã lên nhìn chúng 

tôi. Thì ra các em đã không còn thị giác để thấy 

mặt ‘Cha mình mẹ mình’ là ai nữa. Thương quá 

đi thôi. Giữ yên những bàn tay lạnh buốt của trẻ 

thơ trong tay mình, tôi nhìn vào từng khuôn mặt, 

từng đôi mắt kém may mắn của các em và nghe 

lòng mình chùng xuống. Đúng như lời thơ của 

một thi sĩ nào đó đã khóc cho số phận hẩm hiu 

của các em: “Mẹ ơi mẹ ở đâu? Cha ơi cha ở đâu? 

Con sẽ đi về đâu khi trời đầy giông tố? Con sẽ đi 

về đâu khi hoàng hôn xuống núi? Và phố phường 

mờ nhạt ánh đèn khuya?” Tôi tin những tiếng kêu 

van đến chảy nước mắt này của trẻ thơ sẽ vượt ra 

khỏi những căn phòng hiu quạnh của nhà khuyết 

tật để đến gõ cửa lòng nhân ái và thương cảm của 

mọi người. 

Tôi nhờ các Sơ vui lòng kiếm vài gói bánh làm 

quà mua vui cho các em và tạo bầu khí sẵn sàng 

để tôi có thể tiếp xúc với các em. Tôi cũng có vài 

phút trao đổi riêng với Sơ Têrêxa Trần Thị Lài là 

nữ tu đương kim phụ trách trung tâm khuyết tật. 

Đáp câu hỏi của tôi, Sơ Lài cho biết: “Trung tâm 

đang nuôi dạy 50 cháu mồ côi và khuyết tật, chia 

ra nhiều khâu khác nhau, tùy theo tình trạng gia 

cảnh, sức khoẻ và bệnh lý của từng cháu, như 

bệnh “Đao’, bại liệt, tâm thần, câm, điếc, 

mù…v..v... Ngoài ra chúng em cũng còn chăm 

sóc thêm cho hơn 40 trường hợp các người già 

neo đơn và ốm bệnh nữa. Về nhân lực phục vụ, 

hiện chúng em chỉ có 10 Sơ được tu viện gửi đến 

ở để chăm sóc các cháu.” Tôi tính nhẫm trong 

đầu, cứ một Sơ phải lo cho gần 10 ‘bệnh nhân’ 

vừa khuyết tật vừa tâm thần. Thấy tôi quan sát 

một số các em có những biểu hiện ‘khác lạ’ đang 

vây quanh chúng tôi hoặc nằm la liệt trên nền 

nhà, Sơ Lài nói: “Đó là những em mang bệnh 

chậm phát triển, nhưng thuốc men thì không có.” 

Tôi tự hỏi, làm sao các Sơ có thể quán xuyến hết 

các em thuộc nhiều bệnh tật khác nhau như thế 

này, trong khi chỉ với bệnh chậm phát triển mà 

thôi đã phải là một lĩnh vực chuyên biệt.  

Tôi xin phép các Sơ để sinh hoạt vui chơi với các 

em qua những bài hát đồng giao và nhất là bài hát 

kính Lòng Chúa Thương Xót. Lạ quá, tiếng các 

em hát thật nhịp nhàng vang theo tiếng vỗ tay đã 

làm cho khung cảnh trung tâm khuyết tật trở nên 

sinh động và ấm áp hơn trong bên ngoài khi cơn 

mưa vẫn nặng hạt. Giữa mấy chục em đang ngồi 

hát trên các bậc cầu thang giữa phòng nhà khách, 

tôi để ý thấy một em gái khoảng 14 tuổi có nét 

mặt ‘khang khác’ làm sao đó. Tôi thấy đôi mắt 

em như đang nhìn vào nơi nào đó thay vì phấn 

khởi với sinh hoạt trước mặt. Tôi hỏi Sơ Lài về 

em đó. Sơ cho biết em là nạn nhân của một 

trường hợp rất thương tâm mà nội dung câu 

chuyện tưởng không thể xảy ra trong thế kỷ 21 

này được. Nhưng câu chuyện đó lại có thật 100% 

như là một bằng chứng tố cáo sự nhẫn tâm của 

con người thật phũ phàng.Và trong khoảng 10 

phút, tôi đã nghe hết câu chuyện. Nghe xong, tôi 

bàng hoàng và đặt tên cho câu chuyện là “Em Bé 

Người Rừng.” Ý chính của câu chuyện đầy 

thương tâm này được các Sơ kể lại như sau: 

“Một buổi sáng khoảng tháng 10 năm 1990, một 

toán kiểm lâm ở Hà Tĩnh vào rừng công tác để 

khoanh vùng những nơi có các loại gỗ quí. Sau 

nhiều tiếng đồng hồ tiến sâu vào một vùng rừng 

núi hẻo lánh và phân biệt được tiếng chim rừng, 

họ biết mình đã lạc vào phần đất đầy thú dữ. 

Hàng trăm cây cổ thụ đã che khuất ánh mặt trời. 

Khu rừng thật yên lặng đến ghê rợn và ám khí 

bốc lên chung quanh. Trong ánh sáng mờ ảo của 

rừng rậm, người trưởng toán lúng túng cố chấm 

lại tọa độ trên tấm bản đồ. Bỗng có người trong 

nhóm nghe những tiếng động xen lẫn những tiếng 

hú khe khẽ không xa nơi họ đứng. Cả nhóm liền 

thủ thế và tiến dần đến nơi phát ra âm thanh kỳ lạ 

đó. Từng bước từng bước, mọi người yên lặng 

tiến theo ám hiệu của người trưởng nhóm. Và khi 

chỉ còn cách tiếng rên rỉ chừng vài mét, mọi 

người đều ngồi sụp xuống để đề phòng mọi nguy 

hiểm có thể xảy ra, vì họ không thể tin được 

những gì mà họ đang thấy trước mắt. Đó là một 

chiếc cũi sắt hình vuông, một phần được chôn 

dưới mặt đất. Nhưng điều kinh hãi nhất là một 

‘hình người’ nhỏ thó vừa vẫy vùng trong cũi sắt 

vừa phát ra tiếng hú như họ đã nghe. 

Tiến lại gần hơn nữa, qua ánh sáng mờ mờ, mọi 

người chỉ thấy một hình người nhỏ bé trần 

truồng, đang cựa quậy trong chiếc cũi, như đang 

muốn thoát ra ngoài. Khi nhìn kỹ hơn, ai nấy đều 
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bàng hoàng pha lẫn sợ hãi vì đó chính là một bé 

gái đang mở cặp mắt thao láo nhìn lại họ với nét 

mặt vừa sợ hãi vừa hung dữ. Chưa ai trong nhóm 

xác định cho rõ đó là một con người bình thường 

cho đến khi họ đến thật sát chiếc cũi. Vài người 

trong nhóm thủ thế và thử ‘nói chuyện’ với em 

bằng nhiều cách, nào là lắc mạnh chiếc cũi, nào 

là gọi tên nào đó để em hiểu, nhưng không ai 

‘tiếp xúc’ được gì với em, ngoại trừ những tiếng 

hú mà họ tiếp tục nghe được từ nơi miệng em 

phát ra. Một người trong nhóm, với nhiều năm 

kinh nghiệm đi rừng, tuyên bố đây là trò dã man 

của ai đó dùng em bé làm mồi để nhử ác thú từ 

trong rừng sâu ra kiếm mồi. Trong giây phút, ai 

nấy đều hiểu ra chuyện bất nhân này, và quyết 

định giải cứu cho em bé. Giữa cảnh thâm u phủ 

đầy hơi lạnh của núi rừng, trong gần 30 phút 

toán kiểm lâm đã hết sức cẩn thận dùng những 

dụng cụ đi đường mà họ sẵn có để phá chiếc cũi. 

Những âm thanh của dụng cụ chạm vào chiếc cũi 

sắt vang lên vọng sâu vào vách núi. Cuối cùng họ 

cũng đã thành công việc phá cũi và đưa em ra. 

Có người sáng ý đốt lá rừng lên để quan sát em 

bé cho rõ. Đó là một bé gái nhỏ thó, chừng 9-10 

tuổi, có khuôn mặt thật ngơ ngác, dị dạng với 

những chòm lông mọc trên hai má, còn đầu tóc 

thì hôi hám xõa dài đến vai. Em cứ nhìn mọi 

người với vẻ mặt vừa sợ hãi, giận dữ, vừa ngu 

ngơ như người rừng. Em không nói được tiếng 

người, chỉ hú lên như tiếng thú vật mà thôi. Cả 

toán kiểm lâm vây quanh em để nhìn cho rõ. Họ 

cũng giữ ấm cho em bằng một chiếc bao tải họ 

dùng để mang thức ăn. Có người đưa cho em 

miếng cơm nhưng em không biết đưa tay đón 

nhận, em chỉ nhìn với cặp mắt khờ dại và tiếp tục 

hú lên như con thú. Đặc biệt, ai nấy đều trố mắt 

nhìn em vì em không đứng thẳng được. Em cứ 

khom người xuống đất, hai tay đung đưa dọc theo 

thân hình hoặc đưa hai tay lên trời, như động thái 

di chuyển của con khỉ. 

Khi toán người đưa em ra tới bìa rừng thì trời đã 

sập tối. Họ dẫn em đến gửi tạm qua đêm tại một 

trạm xá, hôm sau mới trình báo sự việc cho chính 

quyền Xã sở tại. Chính quyền không nhận lập 

biên bản hoặc tiếp nhận em bé, họ lấy lý do 

không tin việc này xảy ra. Không thể giúp gì hơn 

cho em bé, nhóm kiểm lâm bèn đưa em bé ‘người 

rừng’ đến bệnh viện huyện Kỳ Anh. Các bác sĩ và 

y tá tại đây cho em nhập viện, nhưng không lâu 

sau đó họ đề nghị đưa em vào Sàigòn để chữa trị, 

vì em có những biểu hiện mà các bác sĩ gọi là 

“khác lạ”. Thấy tình trạng ‘phủi tay’ của bệnh 

viện Kỳ Anh, những người thương cảm cho em đã 

mạnh dạn đưa em vào gửi cho các Sơ thuộc tu 

viện Mến Thánh Giá Hướng Phương. Vào thời 

điểm đó (1990), tu viện này chỉ mới nhận và nuôi 

từ 3-5 trẻ em mồ côi và khuyết tật mà thôi, vì 

chưa có được một cơ sở chính thức. Tuy vậy, các 

Sơ đã yêu thương nhận em gái vào ở chung với 

các em khác. Một thời gian sau, xét thấy trường 

hợp bệnh lý của em quá trầm trọng về tinh thần, 

có thể là ‘tâm bệnh’, trong khi việc trị liệu thì 

ngoài khả năng của các Sơ nên các Sơ đã đem em 

vào trong Nam xin cho em được điều trị tại bệnh 

viện Chợ Rẫy. Sau một thời gian dài điều trị ở 

Chợ Rẫy, em được xuất viện và gửi về lại cho các 

Sơ ở Hướng Phương. Khi nhận em về, các Sơ 

cũng được bệnh viện kể lại trong quá trình chữa 

trị em thường không chịu ăn uống gì, không chịu 

uống thuốc, thậm chí không nói chuyện hoặc trả 

lời các y tá. Ngoài ra nhiều lần em cũng đã trốn 

ra khỏi khu bệnh tâm thần nhưng không thành.”  

Các Sơ cho biết, khi đưa em về lại Hướng 

Phương cũng là thời điểm mà tu viện đã hình 

thành được một địa điểm tạm thời để thâu nhận và 

chăm sóc cho các em mồ côi và khuyết tật. Đến 

nay thì đã có khoảng 50 em được nuôi nấng và 

dậy dỗ tại đây, chưa kể những trường hợp bệnh 

tật của khoảng 40 người lớn. 

Nghe xong câu chuyện, tôi muốn nhìn lại cho rõ 

vào khuôn mặt của em gái đó. Trước mắt tôi là 

một em gái khoảng 14-15 tuổi, tóc tai cắt ngắn 

khá gọn gàng. Em đang ngồi chung với các bạn 

của em. Em cũng có vẻ ‘dễ dạy’ như các em 

chung quanh, nhưng dáng dấp không mấy lanh lẹ, 

nhất là khuôn mặt em vẫn còn nét ‘khờ dại’ của 

người rừng. Sơ phụ trách nói với tôi tên em là 

Kim Chi. Em Kim Chi tỏ ra không mấy tha thiết 

gì với gói bánh em cầm trong tay, ngược lại em 

cứ nhìn qua phía các bạn với cặp mặt ‘xa xăm và 

vô thức’. Tôi đưa ống kiếng quay phim vào ngay 

trước mặt em để ghi lại vài hình ảnh, nhưng cũng 

chẳng thấy em có biểu hiện gì khác. 
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Tôi quay qua Sơ Lài, hỏi thêm về sinh hoạt hiện 

nay của em Kim Chi, thì Sơ cho biết: “Đến nay, 

Kim Chi vẫn tìm cách lẻn ra khỏi khu sinh hoạt 

nên chúng em cũng phải canh chừng luôn. Ban 

ngày em cứ đi quanh quẩn may ra tìm được tàn 

thuốc mà hút.” Sơ nói tiếp: “Có lẽ khi bị nhốt 

trong rừng người ta đã cho em hút thuốc cho đỡ 

lạnh nên bây giờ thành cơn ghiền. Còn nói năng, 

thì em vẫn chưa nói được gì, thường thì em thích 

ngồi yên lặng nhìn vào khoảng không, hoặc nếu 

cần bày tỏ gì thì chỉ ú ớ mà thôi. Đến nay em vẫn 

chưa chịu ăn cơm như các em khác, có khi phải 

đút thì em mới ăn.”  

Nghe xong câu chuyện trên, lại được trực diện với 

em Kim Chi trong giây phút này, tôi nghe lòng 

mình buồn vô hạn. Chẳng lẽ vì chút lợi lộc để bắt 

một con thú mà người ta đã nhẫn tâm dùng hình 

hài của một em bé để làm mồi nhử hay sao. Hôm 

nay tại quê nhà, dưới một thể chế cổ vũ cho chủ 

nghĩa tư lợi cá nhân, nhiều người đã táng tận 

lương tâm, đã trở thành vô cảm. Những chi tiết 

trong câu chuyện về em Kim Chi có thể khiến 

người nghe phải xúc động, nhưng chính sự vô 

cảm của lương tâm con người mới là nguyên ủy 

sâu xa dẫn đến một hệ quả thương tâm cho bé 

Kim Chi như trong câu chuyện.  

Khoảng 3 giờ chiều chúng tôi lên đường đi thăm 

giáo xứ Diên Trường trong địa bàn xã Quảng 

Sơn, Quảng Trạch. Một người bạn mới quen, 

cũng là đồng hương, vui vẻ chở chúng tôi trên ô-

tô của anh. Từ sáng, trời mưa như trút, khiến lưu 

lượng nước lũ từ thượng nguồn trôi về giật sập 

chiếc cầu vào khu chài lưới Cồn Sẻ. Nước lũ trào 

lên ngập hai bờ sông, thân cây và rác rưởi trôi dạt 

ngổn ngang, trở thành nguồn lợi cho dân làng lội 

xuống gom củi. 

Vì đã thông báo trước, nên khi xe vừa đỗ trước 

nhà xứ, cha chánh xứ Nguyễn Văn Hùng đã có 

mặt tiếp chúng tôi. Cảm động quá, không phải vì 

ngài là người thân trong gia tộc với tôi cho bằng 

vì tấm lòng của một vị mục tử mà cha đã dành 

cho vợ chồng tôi từ xa về thăm ngài. Được biết, 

giáo xứ Diên Trường hiện có 2,300 giáo dân, 

được tách ra từ giáo xứ Hoà Ninh vào tháng 

10/2006. Cha Hùng là một linh mục rất trẻ, chịu 

chức mới hai năm, và tràn đầy nhiệt huyết với 

việc Nhà Chúa. Tuy mới về nhận trọng trách cha 

xứ nơi đây, nhưng cha đã từng bước củng cố lại 

cuộc sống đạo và đời của giáo xứ. Ngày 

31/8/2012, giáo xứ Diên Trường đã tổ chức thánh 

lễ tạ ơn khánh thành nhà xứ để làm nhà mục vụ, 

đồng thời làm nơi tiếp cứu cho mọi người không 

phân biệt tôn giáo đến trú ngụ qua mưa bão.  

Trời vừa sập tối, cũng là giờ lễ chiều của giáo xứ. 

Chúng tôi được may mắn dâng lễ với cộng đoàn 

Diên Trường và cảm nhận được đời sống đạo tốt 

lành của giáo dân. Tuy đang giữa mùa thu hoạch 

lúa trong thời tiết mưa bão, nhưng mọi người vẫn 

không quên đến với Chúa. Lễ chiều vào ngày 

thường mà có đến gần 200 giáo dân tham dự. 

Chúng tôi được cha Hùng ưu ái cho tá túc qua 

đêm và có dịp tiếp xúc với vài em muốn dâng 

mình cho Chúa. Xin cám ơn Cha Nguyễn Văn 

Hùng, và xin hẹn ngày tái ngộ. 

 

6 tháng 9… 

2 giờ chiều. Bầu trời Hướng Phương chiều nay 

mây đen xám xịt. Những trận gió thật mạnh từ 

sáng sớm đã kéo mưa ập xuống làm mờ mịt cả 

xóm làng. Chiều nay chúng tôi có cái hẹn đi thăm 

giáo xứ Bầu Sen là một địa danh khá nổi tiếng 

trên mạng trong vài năm trước qua câu chuyện 

được thế giời biết đến: “Nhà cầm quyền Bầu Sen 

xúc phạm tượng Đức Mẹ La Vang”.  

Chuyện này đã làm xôn xao trên mạng trong thời 

gian từ tháng 3/2008 đến tháng 9/2009 với nội 

dung như sau: “Ngày 4 tháng 3 năm 2008, giáo 

dân giáo họ Bầu Sen thuộc xứ Chày dựng một 

tượng Đức Mẹ La Vang trên một đỉnh lèn thuộc 

đất nghĩa trang của giáo xứ. Không lâu sau đó nhà 

cầm quyền Cộng Sản địa phương đã đến yêu cầu 

giáo dân phải hạ tượng xuống, họ lấy lý do vì 

tượng được đặt ngoài cơ sở nhà thờ. Mặc cho giáo 

dân phản đối, cuối cùng nhà cầm quyền cũng đã 

đưa xe cơ giới đến triệt hạ tượng Đức Mẹ xuống 

vào ngày 21 tháng 9 năm 2009. Hành động xâm 

phạm tượng thánh này của nhà cầm quyền Cộng 

sản đã bị cha chánh xứ Nguyễn Văn Hữu và giáo 

dân Bầu Sen tiếp tục phản đối kịch liệt và dư luận 

thế giới lên án. Để áp đảo tinh thần giáo dân, 

chính quyền sau đó đã bắt giam, không chế, và 

quản thúc chặt chẽ linh mục chánh xứ Nguyễn 

Văn Hữu. Cũng không lâu sau biến cố đó, cha 
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Nguyễn Văn Hữu đã được giáo quyền chuyển đổi 

đi coi một xứ đạo khác.” 

Tuy biến cố xảy ra đã hơn 2 năm, nhưng nhân dịp 

này về thăm quê Quảng Bình, tôi đã xin linh mục 

Nguyễn Văn Hữu, hiện phụ trách giáo xứ khác, 

cho cái hẹn để đưa tôi đến Bầu Sen chứng kiến 

những dấu tích của sự việc. Giáo xứ Bầu Sen, nơi 

biến cố tượng Mẹ bị xúc phạm, nằm cách xứ đạo 

Hướng Phương chừng 50 cây số đường rừng về 

phía Tây. Cha Hữu đích thân lái xe hơi chở vợ 

chồng tôi vượt đường xuyên qua những vùng 

rừng núi thâm u hẻo lánh, nhà dân thưa thớt. Mới 

3 giờ chiều, nhưng trận mưa vùng núi thật dai 

dẳng, cộng với sương lạnh từ núi đá tỏa ra che 

khuất tầm nhìn của chúng tôi. Con đường trải 

nhựa uốn lượn sát chân núi, và mặt đường xem ra 

còn khá tốt. Tôi đoán, có lẽ vì hằng ngày chẳng 

có mấy xe giao thông vào nơi hẻo lánh này làm 

gì. Tôi cũng thấy được cột mốc cây số bên đường 

ghi “Đường Hồ Chí Minh.” Như vậy, vô hình 

dung, tôi đang có mặt trên một con đường mang 

dấu tích lịch sử do quân đội Bắc Việt tạo ra. 

Đến xế chiều, miền hoang dã Bầu Sen mới hiện ra 

trước mắt tôi trong khung cảnh mờ ảo dưới cơn 

mưa nặng hạt. Xuống khỏi xe, cha Hữu nói với 

tôi, “Nhắm mắt, mình vẫn biết đã vào tới Bầu Sen 

rồi”. Tôi không ngạc nhiên, vì được biết trong 

những năm tháng phụ trách giáo xứ này, chắc 

chắn cha đã đếm từng bước chân xa gần của mình 

trong công tác phục vụ con chiên. Hơi lạnh từ 

sườn núi toả ra che khuất cả ống kiếng quay phim 

trong khi tôi thật háo hức muốn quây cảnh Hòn 

Lèn, nơi tượng Mẹ La Vang đã ngự trị. Đây rồi, 

những hình ảnh trên mạng hai năm trước nay 

đang ở ngay trước mắt tôi. Trên đỉnh Hòn Lèn 

nay không còn dấu chân của Mẹ La Vang nữa, 

nhưng Mẹ vẫn ở trong tâm hồn giáo dân Bầu Sen. 

Tôi tin chắc như thế. Cha Hữu đưa chúng tôi vào 

sân nhà thờ Bầu Sen và viếng đài Mẹ La Vang. 

Cha giải thích, sau khi chính quyền triệt hạ tượng 

Mẹ xuống khỏi đỉnh Hòn Lèn họ để tượng Mẹ 

trong một cũi sắt như thách thức cha và giáo dân 

trước việc làm của họ. Cũng kể từ đó, cha Hữu 

được thuyên chuyển đến một họ đạo khác. Tuy xa 

Bầu Sen, nhưng cha Hữu vẫn khuyến khích và 

đồng hành với giáo dân Bầu Sen xây dựng cho 

Mẹ một tượng đài cao ráo và dựng tượng Mẹ lên 

đó làm nơi cho giáo dân đến kính viếng. Trong 

ngày khánh thành tượng đài Mẹ, cha Hữu cũng đã 

về Bầu Sen để cùng giáo dân dâng lễ tạ ơn Chúa 

và cầu khẩn với Mẹ La Vang. Từ trên tượng đài 

trong khuôn viên nhà thờ, Mẹ La Vang quay mặt 

về xóm đạo Bầu Tre và hiển trị ở đó để bảo bọc 

cho con cái mình. 

8 tháng 9… 

Trên đường vào Nam, chúng tôi dừng lại ở Qui 

Nhơn, Bình Định, là nơi đã in dấu chân cuộc đời 

trưởng thành của tôi. Rời mái nhà Đệ Tử, tôi về 

sống với thầy mẹ tôi tại đây từ năm 1960. Tôi vào 

đời, hoàn tất việc học, lập gia đình, sinh dưỡng 

con cái, gầy dựng cuộc sống, thi hành nhiệm vụ 

thanh niên đối với đất nước, tất cả đều xảy ra tại 

vùng đất Qui Nhơn. Bởi thế, tôi thích trở về Qui 

Nhơn mỗi khi có thể, để ôn lại những kỷ niệm mà 

mình đã có tại đây. Tôi cũng muốn đến Qui 

Nhơn, đứng trước căn nhà của mình trên đường 

Nguyễn Huệ ở Khu II chỉ để nhìn lại, chứ không 

được bước vào, vì đã bị “chủ mới” chiếm ngụ từ 

biến cố 1975. Ngoài ra, về Qui Nhơn cũng để 

thăm lại trại phong Qui Hoà, viếng mộ Hàn Mặc 

Tử ở Ghềnh Ráng, là điều tôi luôn mong muốn. 

2giờ chiều, chiếc tắc xi chở vợ chồng tôi đỗ ngay 

trước cửa nhà thờ của trại phong Qui Hoà. Mới 

chưa đầy 2 năm, mà khung cảnh nay đã có nhiều 

thay đổi. Lần trước tôi về, gặp được Mẹ Bề Trên 

Nhà Dòng là Sơ Anna Phùng Thị Cát. Nay Nhà 

Dòng đã có Bề Trên mới là Sơ Lucia Hoàng Mỹ 

Dung. Chúng tôi cũng được gặp lại Sơ cao niên 

Mađalêna Nghiêm, là dì ruột của nhà tôi. Sơ 

Nghiêm đã dâng hiến trọn cuộc đời của mình từ 

năm 14 tuổi để phục vụ Chúa qua những anh chị 

em bệnh nhân phong nơi trại phong Qui Hoà này. 

Sơ nói với vợ chồng tôi: “Hai cháu hãy tạ ơn 

Chúa với Dì, vì nay Dì đã 88 tuổi rồi mà Chúa 

vẫn cho được ở giữa cộng đoàn bệnh nhân của 

Dì.” 

Một lý do nữa tôi thích trở về trại phong này vì ở 

đây thật yên tĩnh, rất thích hợp để dưỡng sức, cả 

về thể xác lẫn tinh thần, sau những tháng ngày 

bận rộn giữa đời.  

Sáng hôm sau, chúng tôi được dâng thánh lễ Chúa 

Nhật với các Sơ và với cộng đoàn anh chị em 

bệnh nhân. Hôm nay cũng là ngày cộng đoàn Qui 
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Hoà này chầu Thánh Thể thay cho giáo phận Qui 

Nhơn. Nhớ lại lần trước về thăm trại, chúng tôi đã 

được diễm phúc sống trọn tuần thánh giữa cộng 

đoàn bệnh nhân và san sẻ niềm vui Phục Sinh với 

họ. Tôi coi đó là những ân phúc Chúa ban cho 

chúng tôi trong cuộc sống khi có dịp về thăm quê 

nhà. 

 

13 tháng 9… 

Sau những ngày thăm nơi chôn nhau cắt rốn ở 

Quảng Bình, chúng tôi trở vào Nam. Sau khi ghé 

Đà Nẵng, rồi Qui Nhơn, chúng tôi trở về lại Nha 

Trang, trú ngụ tại giáo xứ Tân Bình, cách Nha 

Trang 32 cây số về hướng Đông Nam, là nơi hiện 

đang cưu mang nhạc mẫu tôi trong cơn bạo bệnh. 

Tôi là rể Tân Bình, và hầu hết gia tộc của nhạc 

phụ tôi đã chọn nơi đây để tái lập cuộc sống từ 

sau cuộc di cư 1954. Giáo xứ Tân Bình được 

thành lập dưới thời tổng thống Ngô Đình Diệm. 

Nay đếm lại sau hơn nửa thế kỷ, giáo xứ Tân 

Bình đã hân hoan tiếp nhận nhiều vị chủ chăn làm 

chánh xứ. Các ngài đến rồi đi, còn sống hay quá 

vãng, nhưng đã để lại trong ký ức giáo dân nhiều 

điểm son đáng trân quí về những gì các ngài đã 

làm để gầy dựng và củng cố giáo xứ. Nhờ đó, 

hôm nay giáo dân Tân Bình mới được hưởng một 

‘cơ ngơi’ thấy rõ. Nhưng tôi chỉ muốn nói đến ‘cơ 

ngơi thiêng liêng’, hay đúng hơn là đời sống đạo 

của giáo dân Tân Bình.  

Vào bên trong nhà thờ, trước chân dung khổ lớn 

của Lòng Chúa Thương Xót, tôi cảm nhận được 

ngay sự bình an nội tâm cho mình và sự quan 

phòng của Chúa trên giáo xứ. Lần này, giữa 

những điều tôi phấn khởi nhất về giáo xứ Tân 

Bình là phong trào tôn kính Lòng Chúa Thương 

Xót đang nở rộ. Đã đành Giáo hội đang nhắc nhở 

con cái mình chạy đến với Lòng Chúa Thương 

Xót, nhưng tôi nghĩ mỗi giáo phận và nhất là mỗi 

giáo xứ vẫn nên có những phương thế riêng để 

mang lại lợi ích thiêng liêng tối đa cho giáo dân. 

Tôi nhận ra phương thế đó đang được thể hiện rõ 

nét tại giáo xứ Tân Bình, và nhờ đó giáo xứ chắc 

chắn sẽ nhận được sự chúc lành của Thiên Chúa. 

Mỗi ngày, lúc 3 giờ chiều, trước ảnh tượng uy 

nghi của Lòng Chúa Thương Xót trên cung thánh, 

cùng với cha xứ và các thầy, có đến hơn một trăm 

giáo dân đủ mọi thành phần làm giờ van xin lòng 

Chúa Thương Xót thay cho toàn giáo xứ. Được 

hoà mình giữa cộng đoàn dân Chúa trong những 

giờ linh thiêng này, tôi cảm nhận Chúa đang tuôn 

đổ muôn vàn hồng ân trên giáo xứ Tân Bình. Cả 

‘chủ chăn và đoàn chiên’ đều khiêm hạ quì gối, 

hai cánh tay giương lên cao với xâu chuỗi 

Thương Xót, là một cử chỉ của sự tùng phục và 

tín thác vào Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương 

xót. Trong các giờ thánh này, tôi thấy các cửa lớn 

và cửa sổ của nhà thờ không được mở ra như 

thường lệ, trong khi cả một hệ thống hơn 20 chiếc 

quạt cũng không được vận hành, nên không khí 

trong nhà thờ hơi ngột ngạt. Có thể sự nhận xét 

của tôi về điều này không mấy đúng theo luận cứ 

của trí óc, nhưng đức tin lý giải cho tôi rằng có lẽ 

đây là cách mà giáo dân hy sinh chịu nóng nực 

trong một giờ đồng hồ, hầu được chia phần sự 

đau đớn của Chúa đang hấp hối trên cây thánh 

giá.  

Tôi biết, khi trở về lại Cali, tôi sẽ không thể 

không chia sẻ với bạn bè mình những gì tôi đã 

cảm nhận và ghi nhận được về tâm tình và thái độ 

tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót của bà con giáo 

dân tại quê nhà, cách riêng của giáo dân Tân 

Bình. Cũng trong suốt chuyến về Quảng Bình, tôi 

đều thấy ảnh tượng của một Thiên Chúa Thương 

Xót được trưng bày và tôn kính khắp nơi, không 

những tại bên trong và bên ngoài các nhà thờ, mà 

còn tại các tư gia của giáo dân. Trong cuộc sống 

còn rất nghèo của bà con miền quê Việt Nam, tôi 

chẳng thấy họ có gì quí báu lắm trong căn nhà sơ 

sài của họ, ngoại trừ bức ảnh của Lòng Chúa 

Thương Xót mà họ tôn thờ và xin ơn. 

 

20 tháng 9…   

Nha Trang, thuộc tỉnh Khánh Hoà, có một bờ 

biển tuyệt đẹp dài khoảng 7 cây số, chạy dài từ 

xóm Cồn đến cảng Cầu Đá. Đây cũng là một 

trong 10 bờ biển đẹp nhất trên thế giới. Chẳng 

thế, đã có câu ca dao, “Anh về Bình Định thăm 

cha, Phú Yên thăm mẹ, Khánh Hoà thăm em. 

Khánh Hoà là xứ trầm hương, non cao biển rộng, 

người thương đi về.” 

Thực ra, về với Nha Trang trong những lần trước, 

và có lẽ cả sau này, tôi chẳng có thời giờ vui 
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hưởng điều gì tại thành phố biển này cả, ngoại trừ 

những việc liên quan đến công tác tôn giáo. Tôi 

mang tâm trạng ‘người thương đi về” Nha Trang 

lần này với ao ước được thoả mãn theo ý thích 

của mình. Chuyến này, với dự tính viết tiếp chủ 

đề “Về Nguồn” cho Tập San An-Phong # 7 của 

Gia Đình Cựu Đệ Tử Nam Cali, tôi muốn đến 

thăm lại những nơi chốn tại Nha Trang đã và 

đang mang dấu vết của các cơ sở Dòng Chúa Cứu 

Thế. 

 

 

 

Trước 
khách sạn 
Hải Yến 
(Nha Trang) 
hôm nay 

 

 

 

 

Chiếc xe gắn máy chở tôi dừng lại trước khách 

sạn Hải Yến tọa lạc tại số 40 đường Trần Phú, mà 

ngày xưa là 38 đường Duy Tân. Khách sạn nhìn 

ra một bờ biển xanh trong, cát trắng, cùng chuỗi 

công viên được chăm sóc chu đáo và nhiều khách 

sạn cao cấp nằm dọc theo đường. Khách sạn Hải 

Yến gồm 4 tầng, đạt tiêu chuẩn quốc tế 3 sao, 

gồm 105 phòng tiện nghi hiện đại với 3 phòng hội 

nghị được trang bị với tiêu chuẩn quốc tế có sức 

chứa từ 25 đến 200 khách. Khách sạn lộng lẫy là 

thế, lại nằm trên một con đường đẹp nhất của 

thành phố biển Nha Trang, nhưng với tôi, một 

người cựu Đệ tử, khách sạn Hải Yến không có 

sức hấp dẫn gì cả. Tôi tìm đến khách sạn Hải Yến 

vì đó là nơi chôn dấu cả một vùng trời kỷ niệm, là 

một nơi chốn đẹp nhất và ý nghĩa nhất với tôi. 

Một ký ức về một thời tu tập của các sĩ tử DCCT.  

Tay tôi cầm lấy chiếc máy quay phim mà lòng thì 

cánh cánh với một quá khứ thân yêu của những 

năm trước 1975. Ngược giòng thời gian với “Lịch 

sử của Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam” của cha 

Nguyễn Tự Do, CSsR, thì tu viện Nha Trang là 

nhà thứ 7 của Dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam. 

Địa điểm của khách sạn Hải Yến hôm nay cũng 

chính là nền móng của khách sạn Beau Rivage đã 

bán lại cho Dòng Chúa Cứu Thế ngày 5/3/1959 

qua thương thảo của cha Alphonse Tremblay, 

CSsR, với giá là 20 triệu VNĐ (tương đương 

160,000USD cùng thời). Chủ khách sạn đã bằng 

lòng để lại tất cả đồ đạc và trang thiết bị, nhờ đó 

Nhà Dòng chỉ sửa sang chút đỉnh và biến khách 

sạn thành ngôi tu viện mới gọi là Tu viện Nha 

Trang. Lễ khánh thành tu viện mới diễn ra dưới 

quyền chủ tế của Đức Cha Marcel Piquet là Giám 

Mục của địa phận Nha Trang thời đó. Vài tuần 

sau, Nhà Tập Đà Lạt được chính thức chuyển về 

tu viện mới Nha Trang cho đến khi biến cố 

30/4/1975 xảy ra. 

Năm Nhà Tập đầu tiên ở Nha Trang có 8 thầy 

(mà 6 người nay là các linh mục: Giuse Trị, 

Antôn Phiệt, Micae Hành, Giuse Lãng, Phaolô 

Giao, Giuse Vũ) và được khấn lần đầu tiên ngày 

15/8/1960. Ngày 14/4/1962, tại tu viện Nha Trang 

có thêm một thánh lễ do cha Camille Bubé phụ 

trách dành cho quân nhân Mỹ tham chiến tại Việt 

Nam. Vài năm sau đó, với nhu cầu phát triển, Nhà 

Dòng quyết định xây thêm một cơ sở mới với 4 

tầng được khánh thành ngày 12/7/1967, còn nhà 

cũ cho quân đội Mỹ thuê lại. Tập Viện Nha Trang 

sau này được chuyển về Thủ Đức, còn tu viện 

Nha Trang được dùng làm trụ sở của nhóm các 

cha Thừa Sai Đại Phúc. 

Vào ngày 15/12/1978, nhà nước Cộng sản Việt 

Nam trưng dụng toàn bộ khu tu viện Nha Trang, 

biến nơi này trở lại là khách sạn mang tên Hải 

Yến cho đến hôm nay. Các cha các thầy còn lại 

được họ chuyển đến một căn nhà nhỏ tọa lạc tại 

Cơ sở Nhà Dòng Nha Trang hiện nay, 
 tại số 4 Tô Hiến Thành. 
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số 4 đường Tô Hiến Thành Nha Trang. Tuy nơi 

đây với một diện tích và khung cảnh chật chội, 

thiếu tiện nghi, các cha các thầy vẫn vững niềm 

tin và tiếp tục thi hành sứ vụ tông đồ trong suốt 

20 năm và đã làm sống lại truyền thống Đại Phúc 

cho giáo dân xa gần hưởng nhờ.  

Năm 1999, cha Giuse Phan Thiện Ân đã tiến hành 

công cuộc đại tu biến nơi chật chội này thành một 

ngôi nhà 3 tầng làm tu viện mới Nha Trang cho 

đến hôm nay. Kể từ năm 1990, Nhà Nha Trang 

nhờ có đào tạo những lớp Dự Tu nên đã cung cấp 

cho Tỉnh Dòng khoảng 20 linh mục và một thầy 

trợ sĩ.  

 

30 tháng 9… 

Ngay khi về đến Việt Nam, vừa đặt chân xuống 

phi trường Tân Sơn Nhất, tôi đã điện thoại báo tin 

cho anh Hiên, người cựu Đệ Tử huynh đệ, biết là 

tôi đang có mặt ở quê nhà. Tôi không quên xin 

anh cho tôi cơ hội gặp gỡ các anh em “ta-ru” của 

mình tại Sàigòn cho vui. Chúng tôi ấn định buổi 

họp mặt với nhau lúc 12 giờ trưa hôm nay tại nhà 

hàng P. N. gần chợ Tân Định. 

                      Các “Ta-Ru” họp mặt tại Sàigòn 

 

Trời mưa khá lớn, nên tôi nghĩ sẽ cần đến một 

chút men nồng cho thấm đượm tình bạn. Ghé 

tiệm rượu, tôi ‘thỉnh’ ngay một “Ông già chống 

gậy nhãn hiệu mầu đen” và dắt ổng đi theo cho 

có… bạn.  

 

Cùng lớp họp mặt tại Sàigòn: Sơn, Thạch, Trần, Cường 

 

                       “Ta-Ru” Niên trưởng Hiên 

 
                  Họp mặt với Lớp “Ta-Ru” Vô Nhiễm 

 
           “Phe Ta & Phe Mình” họp mặt tại Sàigòn  
                            sau hơn 30-40 năm 
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Tôi không biết mình sẽ được gặp bao nhiêu anh 

em, và trong đầu chỉ nhớ được loáng thoáng vài 

tên của bạn bè mà thôi. Ngoài anh Hiên ra, các 

nhân vật tôi chắc mẩm sẽ có mặt là Nghi, Thạch 

& Trần & Sơn (3 bạn cùng lớp) và hy vọng có 

thêm nữa… Qua điện thoại di động tôi lại được 

nói chuyện với Lê Thanh và Lập cùng niên khoá 

ở Huế. Anh Nghi chọn sẵn phòng VIP nên ấm 

cúng và riêng tư hơn. Phe ta lần lượt đến, cuối 

cùng chiếm đủ 12 ghế. Có mấy tay tôi không 

nhận ra ‘dung nhan’ vì khác lớp khi còn ở Vũng 

Tầu, nhưng đã là ‘ta-ru’ thứ thiệt xuất thân từ các 

‘lò’ đệ tử thì đều mang chung một căn tính và một 

mẫu số. Nói với nhau ít, nhưng hiểu nhau thật 

nhiều và thật trọn vẹn. Món nhậu đã sẵn sàng và 

chai “Ông già chống gậy” được khui ra ngay để 

“verser sans oublier personne”. Ly nhỏ nhưng anh 

em cứ đòi “bottoms-up” hoài nên câu chuyện 

cũng thêm phần rôm rả. Cám ơn huynh trưởng 

Hiên, cám ơn các anh em ở quê nhà đã lên 

chương trình hầu chúng ta có buổi hạnh ngộ hôm 

nay. Xen kẽ giữa những phút giây tâm sự là 

những bài hát được anh em cùng đồng ca ‘đến nơi 

đến chốn’. Đúng là phe ta khi đã họp lại là hát 

mệt nghỉ, khỏi cần tập dượt, hát đến dấu chấm 

cuối cùng mới thôi. 

Qua phần trao đổi tâm tình, tôi chia sẻ với anh em 

những sinh hoạt đạo đời của ‘Phe ta’ ở Nam Cali. 

Còn sinh hoạt của “Phe mình’ ở Sàigòn cũng 

được anh em thật lòng cho biết có những khó 

khăn vì ‘thời cuộc’. “Phe mình” ở bên nhà tuy 

không đến nỗi phải áp dụng phương thế ‘hang 

toại đạo’ như xưa, nhưng cũng phải khôn ngoan 

như con rắn và hiền lành như… “ma soeur” nên 

đã dùng chiến thuật thượng sách là ‘linh động’ 

tìm đến với nhau. 

Mến chúc “Phe mình” bên nhà được ‘chân cứng 

đá mềm cả hồn lẫn xác’ và chạy đến thưa chuyện 

với Thánh Tổ An-Phong về những khó khăn hiện 

nay. Tin tưởng Ngài sẽ có cách giải quyết cho anh 

em mình được toại nguyện. Au revoir, nos frères. 

 

1 tháng 10… 

Hôm nay Thứ Hai, đoạn đường dài 2 cây số từ 

nhà cô em tôi dẫn đến Nhà Dòng Mai Thôn được 

khô khan và nhộn nhịp. Gọi là khô khan vì không 

bị ngập nước thuỷ triều từ ngoài đầm tràn vào như 

trong mấy tuần có trăng, mà bên nhà bà con ta gọi 

là “triều cường” cao thấp. Em tôi nói, Nhà Dòng 

Mai Thôn cũng phải khốn đốn lắm trong những 

lúc thủy triều lên. 

  Với Cha Thủy, đồng môn, trước cổng Nhà Mai Thôn. 

 

 

               Cha Thủy, sau hơn 30 năm gặp lại 

 

Tôi bấm chuông, hỏi một thầy xem có thể thăm 

cha Tiến Lộc hay cha Thủy được không. Thầy 

nói, “Cha Tiến Lộc đã ra ngoài từ sớm, có việc, 

còn lại cha Thủy đang nghỉ ngơi.” Mở cổng, tôi 

vào gặp và chuyện trò khá lâu với cha Stanilas Lê 

Vĩnh Thủy. Ngài cùng lớp với tôi ở Vũng Tầu, 

nay vì sức khoẻ yếu nên không đảm nhiệm trách 

vụ gì quan trọng. Cha dẫn tôi đi một vòng quanh 

tu viện, vào nhà nguyện. Đứng cạnh hàng cây 

bon-sai trước nhà nguyện, chúng tôi ôn lại những 

kỷ niệm êm đềm của những tháng ngày xưa cũ 

dưới mái nhà Đệ tử thân yêu.  
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3 tháng 10… Tôi về lại Cali. 

 

Lời kết 

Thưa quí anh chị, Jane Grey có nêu ra 8 điều ích 

lợi để khuyến khích việc viết nhật ký. Tôi rất tâm 

đắc với điều thứ 7 theo cách lý giải của bà. Với 

điều thứ 7 này, bà cho rằng nên viết nhật ký để 

lúc nào đó mình có dịp chia sẻ lại với người khác 

những gì mình ghi nhận được. Viết nhật ký xem 

ra đơn giản, nhưng hy vọng có thể mang lại điều 

gì đó ích lợi cho người đọc. 

Khi thực hiện viết nhật ký trên đây để ghi lại 

những sinh hoạt trong chuyến đi Việt Nam của vợ 

chồng tôi, tôi có chủ đích mang về Cali để chia sẻ 

lại với những người thân trong gia đình. Riêng về 

tình trạng bạo bệnh của nhạc mẫu, tôi đã thực 

hiện một cuốn phim dành riêng cho gia đình. Về 

Cali, tôi chiếu lại cho con cháu xem từng chuyển 

biến của cơn bệnh và những đau khổ mà mẹ tôi 

đang phải chịu đựng tại bệnh viện, và cả những 

đau đớn tinh thần mà cả gia tộc đang trải qua. Khi 

xem phim, thấy một đống dây dợ chằng chịt trên 

mặt của ‘bà cố’, các cháu nội tôi có đứa khóc nức 

nở. Một cháu gái 8 tuổi ngây thơ đặt câu hỏi, “Tại 

sao người ta không chịu chích thuốc bổ cho bà cố 

khoẻ để bà cố về nhà?” Một cháu khác vô tư ‘phát 

biểu’: “Lớn lên cháu sẽ học y tá để chữa bệnh cho 

bà cố.”  

Nhạc mẫu tôi nay đã được bác sĩ cho xuất viện, 

và đang sống những ngày ‘gần đất xa trời’ giữa 

gia đình và thân tộc. Vợ chồng tôi xin gia hạn vé 

máy bay để ở lại với mẹ thêm 2 tuần nữa. Hôm 

hết hạn phải từ giã mẹ, vợ chồng tôi rưng rưng 

nước mắt cúi đầu nói vào tai mẹ xin mẹ tha thứ vì 

không thể ở lại với mẹ lâu hơn nữa. Mẹ nghe và 

nhìn, nhưng cặp mắt mẹ không nhận ra con cái. 

Vợ chồng tôi sụp lạy mẹ lần cuối, rồi chia tay với 

các em để về lại Cali, trong lòng cứ xốn xang sợ 

không chắc sẽ về kịp nếu mẹ phải ra đi lúc nào 

đó. Hình ảnh này được ghi lại trong phim của gia 

đình, khiến mấy đứa con tôi xem xong cũng 

không cầm được nước mắt. Về Cali, chúng tôi cứ 

hướng về mẹ, không đêm nào được yên giấc, 

nhưng trong thâm tâm cũng được thanh thản phần 

nào vì đã về gặp mẹ. Chúng tôi tin là mẹ cũng đã 

hiểu và tha thứ cho chúng tôi. Nhớ về mẹ, chúng 

tôi lại mở cuốn phim ra để cùng sống với mẹ.  

Riêng với các con tôi khi đọc xong nhật ký trên 

đây và xem những hình ảnh trong phim, tôi mong 

sao các con sẽ nhận ra điều tốt lành phải noi theo 

trong cuộc sống. Ý tôi muốn nói, ‘Mong cho con 

cháu mình biết nghĩ đến và làm dịu bớt những 

đau khổ của tha nhân.’ 

 

 

                           
 

Ngôn Ngữ của Luật Sư 
 

Vị giáo sư dạy luậ t  hỏ i  mộ t  s inh viên 

luậ t :   

-  Nếu anh phải  t rao cho a i  đó mộ t  t rá i  

cam, anh sẽ  nói  thế  nào? 

-  Em sẽ  nói :  "Mờ i  ngài  dùng trá i  cam 

này!"  

-  Không thể  xoàng như vậy được!  Hãy 

nghĩ như mộ t  luật sư xem nào.  

Sinh viên hắng g iọng:  

-  Vậy thì,  em sẽ  nói  với người đó:  "Tôi ,  

sau đây,  t rao và chuyển nhượng quyền 

sở  hữu toàn bộ  và duy nhấ t  của tô i  vớ i  

tấ t  cả  các tà i  sản,  quyền lợ i ,  quyền 

hạn,  nghĩa vụ ,  lợ i  ích của mình t rong 

t rá i  cam này cho ngài  cùng vớ i  toàn bộ  

cuống,  vỏ, nước,  cùi  và hạ t  của nó, vớ i  

tấ t  cả  các quyền hợp pháp cắn,  cắ t ,  

ướp lạnh hoặc ăn nó,  quyền được t rao 

nó cho ngườ i  khác vớ i  tấ t  cả  cuống, vỏ ,  

nước,  cùi  và hạ t  của nó. Tấ t  cả  những 

gì được đề  cập trước và sau đây hoặc 

bấ t  kể  hành vi  hoặc những hành vi ,  

phương t iện thuộc bấ t  kể  bản chấ t  hoặc 

loại  nào không tương hợp vớ i  tuyên bố  

này,  t rong bấ t  kể  hoàn cảnh nào,  đều 

không có g iá t r ị  pháp lý. . . "  
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 Taùo Quaân Ta- Ru 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lính thông tin của Thiên Triều vác loa đi 
rao: 

“A nô! A nô! 
Đây là ra-dô 
Từ Trời phát sóng, 
Báo tin quan trọng: 
Giờ Ngọ, hôm nay 
Tại địa điểm này, 
Có Táo Đệ Tử 
Do Hội đề cử 
Về Trời tâu trình 
Mọi việc phân minh 
Cả mới lẫn cũ 
Của Hội Đệ Tử 
Trong năm Con Rồng 
(Rồng Vàng Biển Đông!) 
Vừa mới chấm dứt, 
Trôi vào quá khứ... 
A nô! A nô! 
Thông cáo hết rồi!” 
 
Thượng Hoàng xuất hiện 
(có cả Ngọc  Mẫu, thêm lính hầu 
và 1 nữ “chiêu đãi” cầm quạt) 
 
Lính hầu hô to: 

Thánh Thượng giá lâm!” 
 
Tất cả đồng thanh: 

“Vạn tuế! Vạn tuế!” 
 

Thượng Hoàng: 

“Ê, bớ quân bay, 
Tại sao giờ này- 
Đúng boong giờ Ngọ, 
Mặt trời đã tỏ, 
Mà vẫn vắng tanh 
Như chùa Bà Đanh? 
Hôm nay tới lượt, 

Táo nào tâu trước?” 
 
Lính Thông Tin: 

“Bẩm... bẩm...” 
 
Thượng Hoàng: 

“Bẩm thưa cái gì? 
Nói toạc ra đi !” 
 
Lính Thông Tin: 

“Dạ... dạ...” 
 
Thượng Hoàng: 

“Hết bẩm lại dạ, 
Trẫm chán quá xá!” 
 
Lính Thông Tin: 

“Muôn tâu Thượng Hoàng! 
Chương trình ghi rằng: 
Táo Quân Đệ Tử 
Đã từng xuất xứ 
Cứu Thế Nhà Dòng, 
Con thánh An Phong, 
Nhưng đã... tu xuất...” 
 
Thượng Hoàng: 

“Biết rồi! Nói mãi! 
Trẫm hỏi: Chúng đâu? 
Cho chúng vào chầu!” 
 
Lính Thông Tin: 

“Muôn tâu bệ hạ, 
Thần cũng thấy lạ, 
Không hiểu lý do, 
Lão Táo Ta-ru, 
Sao lại không đến 
Theo giờ đã hẹn...” 
 
Thượng Hoàng: 

Trẫm bực lắm rồi, 
Ta giải tán thôi...” 
 
Bỗng có tiếng la to: 



    Gia Ñình Cöïu Ñeä Töû DCCT Nam Cali                  Taäp San  An pHong                       Xuaân Quyù Tî 2013      75  

“Thượng Hoàng yêu dấu ! 
Xin Ngài nán lại !... 
Táo quân quì phục xuống: 

Ân xá cho thần 
Về tội cù lần: 
Là đã... cà bựa 
Như rùa lật ngửa, 
Về Trời muộn màng, 
Khiến Ngài phật lòng.” 
 
Thượng Hoàng: 

“Thấy bay xám lỗi, 
Thôi, trẫm tha tội ! 
Đừng sống lù đù 
Hổ danh Ta-ru; 
Đã là tu xuất, 
Cái gì cũng nhất!” 
 
Táo quân: 

“Thần nguyện tuân lời 
Vàng ngọc của Ngài ! 
 
Giờ thần kính cẩn, 
Khai báo thành khẩn 
Mọi việc buồn, vui 
Của Hội Ta-ru 
Tức Hội Đệ Tử 
Ở tận bên Mỹ, 
Tiểu bang Cali, 
Miền Nam Hoa Kỳ... 
 
Muôn tâu Thánh Thượng, 
Nói không sợ ngượng 
Rằng trong năm qua, 
Toàn thể Hội ta, 
Ai cũng cự phách, 
Mạnh hồn, khỏe xác. 
Mỗi khi Hội mời, 
Nhanh chóng nhận lời. 
Các buổi sinh hoạt, 
Mọi người hoạt bát, 
Hăng hái vui tươi, 
Nhiệt tình, yêu đời... 
Khi cần đóng góp 
Là mở ngay bóp 
Giúp Hội, giúp người, 
Cả đạo lẫn đời... 
Niêm liễm lệ phí, 
Không chờ Thủ Quĩ 
Nhó nhó nhăn nhăn 

Nhắc nhở nhiều lần... 
Chẳng ai khép nép, 
Làm cử chỉ đẹp 
Là giúp “Hội nhà” 
Tài chánh... dư ra! 
 

Muôn tâu Thánh Thượng, 
Thần xin chuyển hướng 
Về các đề tài: 
Trong năm vừa qua, 
Hội đã nỗ lực, 
Ra công, ra sức 
Công tác thi hành; 
Kết quả ngon lành- 
 
Đặc biệt tháng 8, 
Một ngày đầy nắng, 
Tức ngày mồng 5, 
Vào đúng Mười Rằm, 
Lễ thánh An Phong, 
Đấng sáng lập Dòng, 
Gia đình Đệ Tử 
Họp mặt đông đủ 
Rồi hò hẹn nhau, 
Kẻ trước, người sau 
Tiến về mục đích: 
Nhà Dòng Long Beach, 
Hợp với các cha 
Dâng lễ Mi-sa, 
Mừng kính Thánh Tổ, 
Theo truyền thống cổ... 
 
Xin khoe với Ngài: 
Một điều rất hay, 
Ấy là địa điểm, 
Bên ngoài nhà nguyện 
Đã được trang hoàng 
Quang cảnh rất sang: 
Tranh ảnh, biểu ngữ 
Đẹp và trật tựĐược treo trên cao 
Vách tường, ngọn cây... 
Đó cũng là bởi 
Tài leo trèo giỏi 
Của 3 “khỉ già” 
Thưa Ngài, chính là: 
Mỹ - Cường và Thụ! 
(Già mà “dẻo” dữ! 
Hèn chi vợ cưng, 
Bồi dưỡng không ngừng!) 
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 Sau phần Thánh Lễ, 
Cứ theo tục lệ, 
Lại chụp hình chung 
Trước khi tiệc tùng... 
Năm nay bữa tiệc, 
Quá ư đặc biệt, 
Ai cũng khen ngon: 
Nào mì xào dòn, 
Chả giò, sườn nướng, 
Cà-ri nóng bỏng... 
Và... 
 
Ngọc Mẫu bỗng: 

“Xì tốp! Ngưng thôi! 
Ta chảy dãi rồi... 
Nghe nhà ngươi kể, 
Ta đói quá thể!...” 
 
Táo tâu tiếp: 

“Dạ... dạ... bẩm Ngài, 
Thần đổi đề tài: 
Ấy là biến cố 
Xưa chưa từng có 
Trong cõi người ta 
Cả cõi ta bà ! 
Kính thưa Thánh Thượng, 
Ngài hãy tưởng tượng: 
Có 2 bà Sơ, 
Pháp gọi “ma-sờ”, 
Dòng Mến Thánh Giá, 
Mỹ danh hay, lạ: 
Dì Bẩy, Dì Năm! 
Từ mãi Việt Nam 
Sang Mỹ công tác, 
Quyên thâu tiền bạc 
Về làm Tông Đồ: 
Nuôi trẻ mồ côi, 
Người nghèo, khuyết tật, 
Những kẻ tất bật... 
Sơ được đồng hương: 
Bến Tre, Cái Mơn, 
Là anh chị Luận 
Nhiệt tình hướng dẫn 
Đến gặp “phe ta”, 
Như người trong nhà, 
Cùng mừng Ngày Giỗ 
An Phong, Thánh Tổ.. 
Hai Sơ.... sướng rên, 
“Thừa thắng xông lên”: 
Nhập Hội Đệ Tử, 

Bất kể nam, nữ. 
“Sự cố” bất ngờ, 
Ai cũng sững sờ. 
Chỉ riêng Hội Trưởng 
Lại vui ngất ngưởng, 
Liền mở vòng tay, 
Đón nhận hai bà... 
 

Kính thưa Bệ Hạ, 
Kể về chuyện lạ, 
Không thể bỏ qua 
Dịp mà Hội ta 
Cứ theo truyền thống 
Cao đẹp, cảm động: 
Mùa  “Thanksgiving”, 
Dịp lễ linh đình, 
Hội lại tổ chức 
Một việc đạo đức 
Là trở về nguồn: 
Nhớ công Nhà Dòng. 
 
Sau khi chầu Chúa, 
Tạ ơn cao cả, 
Rồi cùng các cha 
Hàn huyên, hát ca, 
Dùng cơm thân mật 
Trong tình hiệp nhất: 
Lý tưởng Ra Khơi 
Sáng chói muôn đời ! 
 

Muôn tâu Thánh Thượng ! 
Ngài thật đại lượng, 
Đã chịu khó nghe 
Thần kể cà kê 
Những chuyện dê ngỗng 
Nhưng rất quan trọng 
Gồm gần lẫn xa 
Trong năm vừa qua 
Nhiều lành, ít dữ 
Của Hội Đệ Tử... 
 

Giờ xin Thượng Hoàng, 
Vĩ đại, bao dung ! 
Làm ơn làm phúc, 
Cho thần ít phút 
Để thần lược sơ 
Nhưng không lơ mơ, 
Vắn tắt, rõ rệt 
Đôi việc đặc biệt, 
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Thảy đều tuyệt chiêu, 
Thành ra khó quên ! 
Những việc từ thiện, 
Mục tiêu thiện nguyện: 
 
Nhận được Thư Mời 
Là Hội đáp lời, 
Chẳng những tham dự 
Với danh Đệ Tử, 
Mà còn mạnh tay 
Mở rộng hầu bao... 
Điển hình bữa tiệc 
Của nhóm Việt Tộc 
Vốn có chủ trương: 
Nhịp Cầu Yêu Thương 
Là lo chăm sóc 
Người nghèo trong nước, 
Nhưng mà cách riêng 
Ở vùng Cao Nguyên 
Cho trẻ bất hạnh, 
Mồ côi, tật bệnh... 
Hội nhằm chủ yếu: 
Văn hóa - Y tế! 
 

Cũng vào cuối Hè, 

Nóng bức lê thê 
Thêm một bữa tiệc 
Quan trọng trên hết: 
Nhằm việc trùng tu 
Một ngôi nhà thờ- 
Mẹ Hằng Cứu Giúp- 
Vốn đã suy sụp 
Sau một thời gian 
Trên 50 năm... 
 
Thần dám quả quyết 
Hiện tượng đặc biệt 
Từ xưa đến nay 
Chưa có lần nào: 
“Phe ta” tham dự 
Quá ư đông đủ, 
Ai cũng hăng say 
Như bữa tiệc này... 
 
Kể cũng dễ hiểu, 
Đây là biểu hiệu: 
Bầy tỏ nỗi lòng 
Biết ơn Nhà Dòng: 
Thánh đường ở Huế 

Qua mấy thế hệ 
Vẫn được các cha 
Cứu Thế “Dòng ta” 
Chăm lo mục vụ, 
Nhằm việc cổ vũ 
Lòng kính tôn sùng 
Đức Mẹ muôn trùng- 
Mẹ Hằng Cứu Giúp- 
Từ bi vĩnh cửu ! 
 
Bữa tiệc thứ ba 
Là của một hội 
Hoạt động quốc nội 
Tên nghe rất “phê”: 
“E - ép - tê - pê”  (*), 
Do cha Khởi Phụng 
Dày công xây dựng, 
Bởi cha quan tâm 
Đến việc giáo dục, 
Cách riêng Anh ngữ, 
Dành cho người nghèo 
Vốn số phận “bèo”! 
 
Nhắc đến cha Phụng, 
Muôn tâu Thánh Thượng ! 
Cha là một người 
Vô cùng tuyệt vời. 
Giữa cha với Hội, 
Nói không sợ tội, 
Thân thiết còn hơn 
Cả keo với sơn. 
Cha dành ưu ái 
Bao la vĩ đại... 
Chẳng thế mỗi lần, 
Lặn lội qua đây, 
Mặc dù thân xác 
Đã cạn xí-quách, 
Cũng như thời giờ 
Eo hẹp vô bờ, 
Vậy mà cha vẫn 
Gặp gỡ, tiếp cận 
Với “phe ta” ngay, 
Mở rộng vòng tay... 
 
Còn một cha nữa, 
Tuổi “hết thuốc chữa” 
Nhưng phần tâm hồn 
Trẻ trung luôn luôn. 
Đó là cha Bích, 
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Đẹp lão thanh lịch; 
Tuổi đời “chín ba”, 
Mà đã làm cha 
Sáu chục năm chẵn, 
Quí báu vô hạn. 
 
Vào ngày “hăm ba”, 
Tháng 9 vừa qua, 
Nhân dịp kỷ niệm 
Ngọc Khánh tận hiến, 
Cha Bích thân thương 
Mời gọi thật đông 
Đến dự thánh lễ 
10 cha đồng tế. 
Bởi thế “phe ta” 
Nhắc nhở nhau là: 
“Đáp lời sông núi” 
Tham dự kỷ lục... 
Khiến cha Bích già 
Cười hở... lợi ra- 
 
Hình ảnh đẹp đẽ 
Còn hơn tranh vẽ ! 
Bà con sững sờ 
Chỉ  vì không ngờ ! 
Thật ra không lạ, 
Kính thưa Bệ Hạ, 
Lý do thế này, 
Nghe cũng rất hay: 
Ai có ơn Chúa, 
Thì dù quá lứa 
Vẫn cứ luôn là: 
“Trẻ mãi không già !” 
 
Muôn tâu Thánh Thượng! 
Những việc quan trọng 
Thần đã trình bày, 
Cũng đã khá dài... 
Còn điều sau chót 
Thần muốn tâu nốt...” 
 
Thượng Hoàng: 

“Ừ, thì điều chi, 
Nói đại ra đi!” 
 
Táo: 

“Ấy ban Phục Vụ 
“Trần ai khoai củ” 
Đã 4 năm rồi, 
Nay muốn nghỉ ngơi, 

Bèn lên kế hoạch, 
Trao lại trọng trách 
Điều hành Hội ta 
Cho người tài ba. 
Chương trình bầu cử 
Hội Cựu Đệ Tử 
Cũng đã được ghi 
Vào một thời kỳ, 
Hết sức trọng thể: 
Giáng Sinh đại lễ... 
 
Nhưng... 
Kết quả ra sao, 
Phải chờ năm sau... 
 
Muôn tâu Thánh Thượng, 
Ơn đức vô lượng! 
Thần xin cúi đầu 
Chấm dứt trình tâu... 
 
Trước khi lui bước, 
Trở về đất nước 
Ở dưới trần gian, 
Sống đời lang thang, 
Thần xin... bạo phổi 
Mà thay mặt Hội, 
Kính chúc Thượng Hoàng 
Bất diệt vinh quang! 
Và chúc Thượng Mẫu 
Vô tiền khoáng hậu, 
Không ai đẹp bằng, 
Kể chi... Chị Hằng”! 
 
Thượng Hoàng: 

“Ta rất cảm kích 
Trước những thành tích 
Mà Hội “Ta-ru” 
Ở Nam Cali 
Đã thực hiện được 
Xứng đáng chúc phước. 
 
Trẫm không dông dài, 
Chỉ phán thế này: 
Dòng Chúa Cứu Thế 
Thì... cứ thế nhé! 
Trẫm cũng không quên 
Cầu chúc tân niên 
Quí Tỵ Con Rắn: 
Mọi người may mắn, 
Ơn Chúa no say, 
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Hạnh phúc tràn đầy 
Tinh thần tươi trẻ, 
Thể xác luôn khỏe! 
Dù là... tu ra, 
Cũng phải nhớ là: 
Sống cho đúng hướng, 
Thực hành lý tưởng: 
DUC IN ALTUM ! 
Ra Khơi tới cùng” 
 
Táo: 

“Đa tạ Bệ Hạ, 
Những lời cao cả !” 
 

Thượng Hoàng: 

“Trẫm truyền bãi chầu ! 
Gút bai !  ... Gút bai ! ” 
 
Tất cả hô to: 

“Vạn tuế ! Vạn tuế !...” 
 
 

Phóng viên CĐT Antôn ĐẠI MẼO thâu 
âm tại Thiên Triều, ngày 23 tháng 
Chạp, năm con Rồng. 

 
 

(*) EFTP (Education for the Poor) 

 

  

                                                                     
 

Chuùc Teát  Quyù Tî - 2013 
     Công Thức Nấu Món Đêm 30 Tết: 
 

1. Lấy toàn thể 12 tháng trong năm đem rửa sạch mùi cay đắng, ghen tị, thù oán…rồi để 

cho ráo nước 

2. Tuần tự cắt mỗi tháng ra 28, 30, hay 31 phần. 

3. Trộn đều với: – Một chút tin yêu – Một chút kiên nhẫn – Một chút can đảm – Một chút 

cố gắng – Một     chút hy vọng – Một chút trung thành 

4. Ướp thêm gia vị: lạc quan, tự tin và hài hước 

5. Rồi đem ngâm một lát trong dung dịch “Những điều tâm niệm của mình”. 

6. Vớt ra, xay nhỏ, đổ tất cả vào “Nồi yêu thương” và nấu với lửa “Vui mừng”. 

7. Đem ra ăn với “Nụ cười” trong chén “Bao dung”. 
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Hình Nhö Toâi Ñaõ Thaáy 

Thaáp Thoaùng 

CHUÛ NGHÓA XAÕ HOÄI 

ÑÍCH THÖÏC ÔÛ MYÕ 

 

(LTS. Dưới đây là bài viết thứ ba của một 

Cựu Đệ Tử ở Việt Nam để tản mạn về cảm nghĩ của 

anh sau chuyến du lịch tại Hoa Kỳ trong năm 

2011.) 

Cô cháu gái gọi tôi bằng bác đang học lớp 9 

cho tôi biết là ngay từ khi ở Lớp 1, sáng sáng các 

học sinh Hoa Kỳ đều nghiêm trang đọc lời tâm 

niệm dưới sân cờ: “Tôi cam kết trung thành với 

Quốc Kỳ của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ và với Nền 

Cộng Hòa mà Hoa Kỳ thể hiện: một Quốc Gia dưới 

sự chở che của Thượng Đế, bất khả phân chia, tự do 

và công lý cho mọi người. (I pledge allegiance to 

the flag of the United States of America and to the 

Republic for which it stands: one nation under God, 

indivisible and liberty and justice for all). Các cháu 

được học về lịch sử của Đất Nước ngay cả những 

nơi không ai ngờ, không cần phải là một lớp học 

nghiêm túc, mà là ở trạm nghỉ chân Số 9 ở Turner 

County, Quận cuối cùng của Bang Georgia trước 

khi sang Bang Florida, một tấm bảng đồng ghi công 

các công dân Georgia đã hy sinh trong các cuộc 

chiến: Giành độc lập (1775 – 1783), cuộc chiến Bắc 

Nam (1861 – 1865), Thế Chiến I (1914 – 1918), 

Thế Chiến II (1939 – 1945), chiến tranh Triều Tiên, 

chiến tranh Việt Nam (1961 – 1975) với con số 

228.000 công dân thuộc Bang Georgia đã từng phục 

vụ tại Việt Nam và sau cùng mới nhất là cuộc chiến 

vùng Vịnh (1990 – 1995). 

Trẻ em được cả xã hội nâng niu (thực sự chứ 

không bằng khẩu hiệu). Ngày hè, các cháu không 

đến trường, tụ tập chơi ở bãi cỏ trước nhà, các cháu 

hiên ngang cắm chiếc bảng bên vệ đường: “xin đi 

chậm chậm, chúng cháu đang chơi”. Một chiếc xe 

bus màu vàng (màu dành riêng cho loại xe chuyên 

chở học sinh) dừng bên đường cho các cháu xuống, 

tất cả các phương tiện giao thông khác tự động 

dừng lại dành lối đi cho các cháu. Biết là được 

thương yêu, nhưng các cháu không ỷ lại. Để có tiền 

đóng học phí, các cháu chơi nhạc ngoài phố để xin 

tiền, cho dù nhạc rất dở, nhưng mọi người mỉm cười 

thương mến giúp các cháu vài đô la.  

Một buổi sáng ở Atlanta, tôi đang tựa cửa nhìn 

trời thì một chú bé chừng 12 tuổi đến xin cắt cỏ, 

hoặc tưới cây, hoặc dẫn chó đi dạo…. gì cũng được 

miễn là cháu được trả chút tiền. Không có việc cho 

chú làm, anh bạn tôi chủ nhà tặng chú bé tờ 5 đô la, 

chú cương quyết chối từ. Trong khu phố của anh 

bạn tôi ở, có con trai một vị tướng lãnh sẵn sàng đổ 

thùng rác cho các nhà hàng xóm, chỉ để được nhận 

vài đô la. Tự lập từ khi còn bé cho nên không lạ gì 

khi thấy các cháu liếc nhìn nhiệt kế trước khi ra 

khỏi nhà, tự giác đem theo chiếc áo lạnh hay không.  

Các cháu dưới 14 tuổi không được ở nhà một 

mình, cũng như các cụ già trên 65 tuổi. Vì là đang 

trong kỳ nghỉ hè, hai vợ chồng anh bạn tôi ngày 

ngày phải chở 2 cô con gái nhỏ sang “tị nạn” nhà 

ông bà ngoại trước khi đến sở làm. Các cụ già nếu 

được bác sĩ chứng nhận là bệnh tật, lú lẫn…. thì 

được quyền thuê một người săn sóc do chính phủ tài 

trợ. Quan niệm Á Đông là người già phải được con 

cháu phụng dưỡng. Tại Hoa Kỳ, các cụ cao tuổi 

nghĩ rằng họ đã làm việc cả một đời, đóng góp cho 

xã hội thì nay họ phải được xã hội săn sóc. Họ thản 
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nhiên sống trong các nhà dưỡng lão (Nursing 

Home) với đầy đủ tiện nghi và nhân viên chuyên 

môn săn sóc. Mỗi cuối tuần con cháu lại thăm, rồi 

các cụ lại chấp nhận cuộc sống đơn độc này để cho 

con cháu lo công ăn việc làm hoặc học tập. Các cụ 

già người Việt Nam được con cháu bảo lãnh sang, 

chưa đóng góp gì cho xã hội Hoa Kỳ, nhưng cũng 

được đối xử như mọi người cao tuổi, không phân 

biệt tiếng nói, màu  da, tôn giáo, quá khứ. Cứ bốn 

cụ một phòng, nếu khéo sắp xếp mà cả 4 cụ lại là 

con nhà có Đạo cả thì tha hồ mà lần chuỗi, đọc 

Kinh Cầu Đức Bà và bày biện ảnh tượng trong 

giang sơn của các cụ. 

Về hưu rồi mà còn đi đứng nhanh nhẹn, lái xe 

vun vút mà muốn….. học thêm, đã có các trung tâm 

cộng đồng mở cửa hoan hỉ đón nhận. Ở đây, ngoài 

việc dạy tiếng Mỹ, các tình nguyện viên còn dạy đủ 

thứ mà bạn cần, ví dụ cách tính thuế chẳng hạn, để 

bạn có thể hiểu tại sao bỗng dưng vào một ngày đẹp 

trời cuối năm, bạn được Sở Thuế gởi trả lại một số 

tiền khá lớn, chỉ vì bạn đã vượt chỉ tiêu xã hội chủ 

nghĩa: “dù gái hay trai chỉ hai là đủ”, đàng này dân 

số tí nhau trong nhà bạn lên tới năm, sáu con. Nhà 

Nước muốn tiếp tay với bạn trong việc nuôi dạy bầy 

con này. Các tình nguyện viên tận tình đến độ nhiều 

khi họ bỏ tiền túi mua dụng cụ học tập biếu không 

cho bạn (sách vở, máy ghi âm …. ) hoặc họ thương 

lượng với một ngôi trường nào đó gần nhà bạn để 

mượn một phòng học cho riêng bạn, đỡ phải di 

chuyển xa xôi. Tất cả đều được miễn phí.  

Học chán thì được giải trí, nhưng phải giải trí 

trong kỷ luật “mình vì mọi người”. Mùa thu lá rụng, 

bạn thích đi săn bắn, bạn phải xin giấy phép để 

được biết rằng mùa săn năm nay bạn chỉ được phép 

bắn bao nhiêu con thôi đấy nhé, theo tính toán của 

các chuyên viên phụ trách súc vật hoang dã. Bạn 

thích đi câu, nhưng chỉ được câu những con cá dài 

hơn tờ đô la (các tờ đô la từ 1$ đến 100$ đều dài 

bằng nhau), gặp cá, cua, tôm, ghẹ… đang bụng 

mang dạ chửa, bạn phải trả chúng về sông ngòi. 

Ngoài bãi biển, không được xả rác (No Lotering), 

không được uống bia rượu (No Alchool), không 

được dẫn theo chó mèo và không được giải khát 

những thứ gì đựng trong chai thủy tinh, ai cũng đi 

chân trần, nếu vỡ chai thì rách việc. Cứ cách 

khoảng 50 miles (trên 70 km) lại có một trạm nghỉ 

chân (Rest Area) để bà con nạp năng lượng bằng 

một lon Coca và làm công tác…. “thủy lợi”. 

Mình vì mọi người, nhưng mọi người cũng vì 

mình nữa đấy. Anh bạn tôi một hôm ghé trạm xăng 

đổ xăng, anh thấy cô gái bên cạnh quá xỉn đến độ 

không đưa được vòi vào bình xăng (các cây xăng 

bên Mỹ đều tự phục vụ). Anh đến giúp cô, vừa đổ 

xong bình xăng thì cảnh sát ập đến. Té ra cách đó 

vài bước, một ông Mỹ đã kín đáo gọi điện thoại báo 

cảnh sát. Cô gái được cảnh sát áp giải về đồn, trong 

lúc ông bạn Mỹ phân trần với anh bạn tôi: “Phải vậy 

thôi, chẳng thà như vậy, chứ nếu để cô ấy đi tiếp thì 

không ai có thể lường hết được những tai họa do cô 

gây ra cho người khác và cho cả chính cô ta”.  

Dân chủ và tự do ngay trong chuyện Đạo. Ngày 

17/06 tôi đi lễ ở Nhà Thờ Holy Family ở San Jose, 

có khoảng 50 giáo dân tham dự thánh lễ. Linh mục 

chủ tế là một người Mễ Tây Cơ, hai chú giúp lễ da 

trắng, còn hai bà dâng của lễ là người Việt Nam. 

Khi cộng đoàn đọc Holy! Holy! Holy! Tôi đọc thầm 

Thánh! Thánh! Thánh! Chúa là Thiên Chúa các Đạo 

Binh….và thật ngỡ ngàng khi đến phần Lạy Chiên 

Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, linh mục chủ tế 

xướng bằng tiếng Latinh: Agnus Dei…., cả cộng 

đoàn đọc theo. Sau thánh lễ, tôi được biết là hai chú 

bé giúp lễ thuộc một gia đình có năm con, ba người 

con còn lại ngồi dự lễ với bố mẹ. Họ di chuyển đến 

nhà thờ bằng một chiếc xe 16 chỗ, sau xe có dán 

một hàng chữ lớn “mục tử người Đức của tôi là 

Giáo Hoàng Benedict XVI”.  

Trong thánh lễ, ở những hàng ghế đầu tôi thấy 

có một ông to con, mặc một chiếc áo pull màu xanh, 

lúc linh mục giảng lễ ông giang hai tay phè cánh 

nhạn trên thành ghế ông ngồi, phong cách rất khó 

chấp nhận được trong một nhà thờ ở Việt Nam. Ấy 

vậy mà đến lúc rước lễ, ông là thừa tác viên cầm 

chén Máu Thánh trao cho mọi người, kính cẩn và 

trang nghiêm. Thừa tác viên ở đây không cần phải 

mặc áo trịnh trọng, đeo dây quàng màu mè.  
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Tôi cũng đã từng dự những thánh lễ do các linh 

mục Việt Nam cử hành bằng tiếng Mỹ, có nhiều vị, 

lạy Chúa tôi, giọng đọc sệt Anamit, nhưng các tín 

hữu người Mỹ luôn giữ thái độ trân trọng trang 

nghiêm, không một nét biểu lộ chê bai. Họ là những 

di dân từ tứ phương, họ chấp nhận hay dở của nhau, 

miễn là hiểu được. 

Ở cuối nhà thờ, luôn luôn là Restroom (Nhà Vệ 

Sinh), sạch bóng, chứ không phải đi tìm đỏ con mắt 

như ở nhiều nơi. 

Trong vòng luật pháp, mọi người được tự do 

tuyệt đối đến độ người Việt Nam chúng ta cho là 

lạnh lùng bởi chúng ta quen lối sống chòm xóm, tối 

lửa tắt đèn ới nhau, chiều chiều bóng ngả về tây gọi 

nhau làm vài ve cho ấm lòng chiến sĩ. Cùng khu 

phố, cả đời chẳng sang nhà nhau, gặp nhau trên 

đường, một tiếng Hello là quá đủ. Nhà bạn bị hỏa 

hoạn? Bạn bị đột quỵ? Hoặc giả một con nai từ 

trong rừng lang thang ra mặt lộ bị xe cán ngay trước 

cửa nhà bạn, yên trí, cứ để đó đã có xã hội lo, cảnh 

sát can thiệp rất mau lẹ chỉ vài phút sau một cú điện 

thoại. Bạn muốn có một chầu nhậu bằng thịt con nai 

xấu số? Okay, mời bạn ký vào giấy chịu mọi trách 

nhiệm nếu sau đó gia đình bạn bị bệnh do thịt nai. 

Ngay cả chuyện chống Cộng đa dạng trong 

cộng đồng người Việt bên Mỹ, cách riêng ở 

California, cũng là một nét đặc thù của xã hội Hoa 

Kỳ. Tha hồ biểu tình dưới mọi hình thức, trong 

vòng trật tự của luật pháp. Quận Cam là vùng cấm 

của các quan chức từ trong nước sang Mỹ. Cờ Vàng 

ba sọc đỏ chỉ là một kỷ niệm đối với cộng đồng 

người Việt tị nạn tại quốc gia Hoa Kỳ, một nơi nào 

đó cho phép treo công khai chẳng qua là ở đó có 

một số người bỏ phiếu, vô hại đối với Đất Nước 

Hoa Kỳ. Tôi đến nhà một ông bạn, ông cắm trước 

cửa nhà 2 lá cờ to đùng, một Mỹ, một Vàng 3 sọc 

đỏ chỉ đơn giản để nói lên rằng đây là nhà của một 

công dân Hoa Kỳ gốc Việt, và đơn giản hơn nữa là 

để từ xa đồng hương đã nhận ra nhà anh mà dừng 

xe, bởi đàng sau nhà anh là một khu vườn rộng với 

đầy đủ các loại rau (chủ lực là rau muống) và các 

loại rau thơm. Ông cũng chống Cộng đấy, nhưng 

không mấy sôi nổi và chẳng đụng chạm đến ai. 

Chuyện lá cờ chỉ là vậy và chúng ta thông cảm với 

bà con tị nạn bên Mỹ, tôn trọng tình cảm này của bà 

con, bởi họ đã phải trả giá nhiều để có được tự do 

hôm nay. Ấy vậy mà cách nay không lâu, một vị 

quyền cao chức trọng trong Giáo Hội Quốc Nội bị 

“ma đưa lối, quỷ đưa đường” thế nào mà hùng hổ 

lên tiếng trách móc nặng lời khiến dư luận chê bai 

cả trong lẫn ngoài nước. Ít ra là cho đến giờ này, 

Quận Cam lại là vùng cấm đối với chính ông, than 

ôi!. 

Trong cái nhìn lịch sử lâu dài, chuyện rời bỏ 

quê hương của cộng đồng người Việt đến khắp nơi 

trên Thế giới (có “Pho” ở Tel Aviv, ở Yemen, chứ 

không chỉ ở Quận Cam) lại là một hồng phúc cho 

Đất Việt. Ngay từ cuối Thế Kỷ XIX, người Tàu đã 

sang đây, bỏ lại sau lưng quê cha đất tổ. Cụ Tống 

Tử Văn đem các cô con gái sắc nước hương trời 

(Tống Khánh Linh, Tống Mỹ Linh….) sang Mỹ lập 

nghiệp. Người Tàu đã thành công trong nhiều 

phương diện, không chỉ về kinh tế với các cửa tiệm 

tạp hóa, giặt ủi (nay thì ngành giặt ủi đang bị người 

Hàn cạnh tranh dữ dội) mà cả về văn hóa nữa: Họ 

đã có những giáo sư đại học, những nhà văn gốc 

Trung Hoa. 

Còn người Việt tuy mới đến nhưng cũng đã có 

những dấu hiệu “qua mặt” trong một vài lãnh vực: 

80% các tiệm nail (làm móng chân móng tay) là do 

người Việt trời phú cho đức tính khéo tay. Bà con 

đùa dai: nếu bị lạc đường mà không biết tiếng Mỹ, 

cứ xông đại vào một tiệm nail mà hỏi, thế nào cũng 

có người chỉ đường bằng tiếng Việt. Ngay cả những 

nghề cao cấp đòi hỏi đầu tư nhiều công sức như bác 

sĩ, kỹ sư, dược sĩ ….  Người Việt cũng đang lấn sân 

các sắc dân khác. Vẫn là một chuyện đùa cho vui: 

Có người nào đó vào một bệnh viện hỏi thăm về 

một người Mễ, bảo vệ sẽ chỉ ngay xuống khu lao 

công, hỏi thăm về một người Phi luật tân, họ sẽ chỉ 

đến khu y tá, điều dưỡng. Nhưng nếu hỏi thăm một 

người gốc Việt bảo vệ sẽ không ngần ngại chỉ lên 

khu bác sĩ, dược sĩ. 

Sự an cư lạc nghiệp và phát triển về mọi mặt 

của cộng đồng người Việt tại Mỹ là niềm kiêu hãnh 

của con cháu Lạc Hồng. Thế nhưng, nghĩ lại, đắng 

cay muôn phần, giấy bút nào mà tả cho xiết. Từ 

trong Nước, chúng tôi ngả nón và cầu chúc bà con 

hạnh phúc trên Đất Khách. 

 

                           Phú Nhuận, Tháng 10/2011 

                                                Vũ Sinh Hiên.  
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Nhaø Thô 

NGUYỄN CHÍ THIỆN 

Và MỘT SỐ NHÂN VẬT  

DÒNG CHÚA CỨU THẾ  

VIỆT NAM 

 

Chúng ta cùng biết rằng nhà thơ 
Nguyễn Chí Thiện, một tiếng nói bất khuất 
cho nhân quyền và dân chủ, có ảnh hưởng 
rất rộng trên trường quốc tế. Cho tới nay, 
tác phẩm của ông đã được dịch ra 8 ngôn 
ngữ: Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha 
(Spanish), Hòa Lan (Dutch), Tiệp (Czech), 
Hoa ngữ (Chinese) và Hàn ngữ (Korean). 
Ông được những giải thưởng văn chương 
quốc tế quan trọng như “International 
Poetry Award” của Poetry International 
(Rotterdam, Hòa Lan) năm 1985, và 
“Freedom To Write Award” của Văn Bút 
Hoa Kỳ năm 1988 khi còn đang bị giam. 
Khi ông qua đời ngày 2 tháng 10, 2012, 
Văn Bút Quốc Tế (PEN International) công 
bố một “Thông Cáo Tưởng Nhớ và Thương 
Tiếc” (In Memoriam). Tuần báo quốc tế The 
Economist  số ra ngày 13 tháng 10, 2012 
dành nguyên một trang để viết về ông.  

Nhưng chưa nhiều người biết rằng tuy 
sinh ra trong một gia đình theo Phật giáo, 
ông có liên hệ rất thân với một số nhân vật 
có liên quan tới Dòng Chúa Cứu Thế Việt 
Nam, nhất là cụ Vũ Thế Hùng, một nhân sĩ 
trí thức Công giáo rất được ngưỡng mộ tại 
Hà Nội. Cụ là thân phụ của Linh Mục Vũ 
Khởi Phụng, CSsR, Cha Bề Trên Dòng 
Chúa Cứu Thế tại Thái Hà.  Điều này ảnh 
hưởng nhiều đến ước muốn được rửa tội 
theo đạo Công giáo trong những ngày cuối 
đời của ông. 

Trong những năm bị giam, qua các trại 
Thanh Phong (Yên Bái), Phong Quang 
(Lào Cai), Cổng Trời (Hà Giang), Ba Sao 
(Nam Hà) …, nhà thơ Nguyễn Chí Thiện 
từng bị giam chung với “Cha Chính Vinh” 
(Lm. Nguyễn Văn Vinh, Cha Chính Xứ nhà 
thờ lớn Hà Nội), Lm. Nguyễn Văn Lý, cùng 
nhiều tín hữu Ky Tô giáo.  

Tinh thần nhân ái nhưng bất khuất của 
những vị này đã ảnh hưởng rất nhiều đến 
nhà thơ. Nhưng Nguyễn Chí Thiện có cơ 
duyên sống lâu hơn cả với cụ Vũ Thế 
Hùng, nhất là trong thời gian ở trại Phong 
Quang (Lào Cai). Là một nhân sĩ, trí thức 
Công giáo, cụ Hùng bị nhà cầm quyền 
Cộng sản bắt giam ngay từ 1945, mãi tới 
1968 mới được trả tự do.  

Trong 23 năm lao tù, cụ có nhiều năm 
gần gũi nhà thơ họ Nguyễn (bị giam trong 
những năm 1961-1964, 1966-1977, và 
1979-1991). Sau khi được trả tự do (năm 
1991) và trước khi xuất ngoại (năm 1995), 
Nguyễn Chí Thiện còn tới thăm cụ Hùng 
nhiều lần ở Hà Nội. Ông được cụ giới thiệu 
với các con (Lm. Vũ Khởi Phụng và người 
em gái, cô Vũ Triều Nghi, từ Mỹ về thăm 
cha và anh), là “người bạn tù lâu năm, 
người bạn vong niên của Bố.”  Trong 
những năm “nhường nhau từ miếng khoai, 
củ sắn,” hai người trở nên rất thân. Theo 
cụ Hùng cho biết, tấm ảnh cô Triều Nghi 
mà cụ còn giữ được đã “từng là đề tài cho 
Nguyễn Chí Thiện làm thơ.” 
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Sau đây là bài “Bóng Hồng Dương 

Thế”, cảm hứng từ hình ảnh “Người Đẹp 
Triều Nghi,” nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã 
sáng tác trong thời gian bị giam chung với 
cụ Hùng ở trại Phong Quang (Lào Cai): 
 

Bóng Hồng Dương Thế 
(Tặng Triều Nghi) 

Có người thiếu nữ mắt bồ câu 
Lưu lạc, ly hương từ độ xuân thì 
Ðất Mỹ, trời Âu xa lắm. 
Nơi rừng sâu 
Người cha rầu rầu 
Thường đem ảnh con mình ra ngắm 
Ðêm tù 
Âm khí âm u 
Những chàng trai mắt trũng chân phù 
Thơ thẩn cầm nàng trong tay 
Cầm cả mùa xuân hạnh phúc 
Bóng hồng dương thế xa bay. 

                        Nguyễn Chí Thiện 
 

Cô Triều Nghi kể lại sự kiện này trong 
một bút ký, lấy nhan đề “Bố tôi và người tù 
Nguyễn Chí Thiện,” phổ biến từ 2008, 
được đăng lại trên tạp chí điện tử Diễn Đàn 
Thế Kỷ  theo trạm nối sau đây: 

 
http://www.diendantheky.net/2012/10/vu-
trieu-nghi-bo-toi-va-nguoi-tu-
nguyen.html 
 

Trong thời gian ở Hà Nội trước khi xuất 
ngoại (1991-1995), nhà thơ Nguyễn Chí 
Thiện có hoàn cảnh gặp Lm. Vũ Khởi 
Phụng nhiều lần. Vì thế, ngày 16 tháng 9, 
2012, trước khi Nguyễn Chí Thiện phải đưa 
vào nhà thương, nhân đang có mặt ở Nam 
California, Lm. Vũ Khởi Phụng đã cùng cô 
Triều Nghi tới thăm nhà thơ. 
Sau đây là mấy tấm hình ghi lại sự kiện ấy: 

 
Lm. Vũ Khởi Phụng, cô Vũ Triều Nghi, và nhà thơ 

Nguyễn Chí Thiện - trước cổng nơi cư trú của nhà thơ 
 tại Santa Ana, California. 

 
 

 
Lm. Vũ Khởi Phụng CSsR, cô Vũ Triều Nghi, và nhà thơ 

Nguyễn Chí Thiện trong một tiệm ăn ở Little Sàigòn 

 
Hôm mồng 2 tháng 10, 2012, khi 

Nguyễn Chí Thiện qua đời, Lm. Vũ Khởi 
Phụng phải trở lại nhà thương ở một tiểu 
bang khác để kiểm tra lại tình trạng sức 
khỏe, không thể có mặt trong lễ an táng. 
Tuy thế, sau khi ra khỏi nhà thương về lại 
California, ngày 13 tháng 10, 2012, tại tư 
gia của một thân hữu, Linh mục đã cùng 
Cha giáo Đức Minh (nhà thờ Đức Mẹ La 
Vang) cử hành một thánh lễ cầu nguyện và 
tưởng niệm nhà thơ. 

Cô Triều Nghi kể lại chuyện này trong 
một bài viết rất cảm động lấy nhan đề 
“Chiếc lá cuối cùng,” phổ biến trên nguyệt 
san Diễn Đàn Giáo Dân số 132 (tháng 

http://www.diendantheky.net/2012/10/vu-trieu-nghi-bo-toi-va-nguoi-tu-nguyen.html
http://www.diendantheky.net/2012/10/vu-trieu-nghi-bo-toi-va-nguoi-tu-nguyen.html
http://www.diendantheky.net/2012/10/vu-trieu-nghi-bo-toi-va-nguoi-tu-nguyen.html
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11/2012), và trên tạp chí điện tử Diễn Đàn 
Thế Kỷ  với những câu sau đây: 
“Trong một chiều buồn tại một thành phố 
nhỏ ở Nam Cali, Linh mục Ðức Minh và cha 
Phụng lại có nhã ý cử hành thánh lễ cầu 
nguyện cho anh. Chúng tôi vỏn vẹn trên 
dưới mười người, cùng nhau ca bài ‘Kinh 
Hòa Bình,’ ngậm ngùi thương tiếc anh.” 
 

Sau đây là trạm nối để đọc toàn thể bài 
bút ký ấy trên Diễn Đàn Thế Kỷ: 

http://www.diendantheky.net/2012/10/vu-
trieu-nghi-chiec-la-cuoi-cung.html 
 
 

Nói tóm lại, từ nhiều năm, nhà thơ 
Nguyễn Chí Thiện đã có mối liên hệ đặc 
biệt thân thiết với một số nhân vật liên 
quan tới Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. 
Chúng ta không ngạc nhiên khi thấy trước 
khi từ giã thế gian, ông đã ao ước được 
rửa tội, trở thành một tín hữu Công giáo. 
 

                                     Vũ Phương Lan 
 
 
 

 
 

 
  

 
 

 

Lm. Vũ Khởi Phụng, Lm. Đức Minh, và một số thân hữu 
trong lễ tưởng niệm nhà thơ Nguyễn Chí Thiện tại một tư gia ở Nam 

California ngày 13 tháng 10, 2012. 

 

http://www.diendantheky.net/2012/10/vu-trieu-nghi-chiec-la-cuoi-cung.html
http://www.diendantheky.net/2012/10/vu-trieu-nghi-chiec-la-cuoi-cung.html
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________________________________________ 

CỰU ĐỆ TỬ NAM CALI 
 

 

 

   Mừng lễ Thánh An Phong Sô năm 2012 

 Giáo Hội đã ấn định ngày kính Thánh An 

Phong Sô, Tiến Sĩ Hội Thánh, Đấng sáng lập Dòng 

Chúa Cứu Thế, là mồng 2 tháng 8 hàng năm. Thế 

nhưng, chỉ có trên... Thiên Đàng và “tuyến 1” hay 

Nhà Dòng là tuân thủ được ngon lành, còn “tuyến 

2” hay “giới Ta-ru” thì bị lệ thuộc cuộc sống... “trần 

nợ” mà tùy nghi tự chọn ngày để mừng lễ Thánh 

Tổ, miễn sao cho tiện và lợi. Chính bởi thế, năm 

nay, Gia Đình Cựu Đệ Tử ở xứ con “Kăng-Ku-Ra”, 

Úc Đại Lợi, đã chọn ngày 29 tháng 7; ở Việt Nam 

và Nam Cali tuy cùng ngày 5 tháng 8, nhưng “kẻ 

đầu bán cầu, người đuôi bán cầu” nên giờ giấc 

chênh lệch hơn 20 tiếng; ở Bắc Cali, bá quan văn võ 

cũng đã “nhất trí” chọn Chúa Nhật đầu tháng 8 

nhưng bỗng “đệ nhất cao niên” Vũ Đình Thiệp nổi 

hứng chơi trò “cấp cứu”, thành ra vì tinh thần “một 

con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ”, bà con ở Bắc 

Cali đã quyết định dời lại ngày mừng lễ Thánh An 

Phong cho đến khi có... lệnh mới. Quả cổ nhân rất 

chí lý khi nhắc nhở con cháu: “Mưu sự tại nhân - 

Thành sự tại thiên”. 

 -Còn ở Pháp và Canada thì sao? Theo tin tức 

tổng hợp thì “Mỗi nơi chỉ có khoảng từ 10 đến 25 

CĐT, nhưng không sinh hoạt được, vì lý do địa 

hình xa nhau lại ở rải rác; nhất là bởi nguyên nhân 

tuổi già không đi lại được”. 

 Nghe mà thảm, rớt nước mắt! Mới ngày nào ai 

nấy còn hùng hục giành banh trên sân cỏ, chơi 

“Grands Jeux” mệt... không nghỉ! Thế mà nay, 

chẳng ai bảo ai mà ai cũng “thi đua” mà “mỏi gối 

chân chồn”! 

 -Riêng ở Việt Nam, “Chim Đầu Đàn” Alp. 

Nghi kể qua e-mail kèm hình ảnh gửi cho Gia Đình 

CĐT Nam Cali như sau đây: “Các anh chị thân 

mến! Lễ giỗ tổ An Phong tại Việt Nam được tổ chức 

tại tu viện DCCT Mai Thôn, qui tụ được hơn 100 

anh em CĐT; số còn lại khoảng 100 các em lớp 

Giáo Lý do anh em mình phụ trách hướng dẫn...” 

 

Gia Đình CĐT Nam Cali mừng lễ Thánh Tổ Phụ - 2012 
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CĐT, bất cứ ở đâu, cứ gặp nhau là hát mệt... nghỉ. 

 

 

Cám ơn "Dì Bảy" và "Dì Phước Vân"  

đã đến với đại hội CĐT Nam Cali 

   

 

-Để đáp lễ, “sếp” Nguyễn Hùng Cường, e.j., 

cũng gửi bài tường thuật về ngày mừng lễ 

Thánh An Phong Sô của Gia Đình CĐT-

Nam Cali như thế này: “Thưa quí anh chị, - 

Sáng nay (ngày 05-08-2012), tại Tu Viện 

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Long Beach, trong 

không khí mùa Hè của thành phố biển, sự 

hiện diện của 56 anh chị em CĐT + gia đình 

+ thân hữu, cùng với hai Cha Giáo Quế và 

Cha Phúc chủ lễ và cùng sinh hoạt, đã đánh 

dấu một ngày lễ Thánh Tổ An Phong Sô 

thật ý nghĩa và vui tươi hơn bao giờ hết. Lý 

do: Vì “The more the merrier”, “Plus on est 

nombreux, plus c’est joyeux”, “Càng đông, 

càng vui!” - vì bài giảng quá hay của Cha Quế - vì 

có hai vị khách quí là hai Sơ Mến Thánh Giá Cái 

Mơn vốn có liên hệ với Gia Đình CĐT qua mối 

quan hệ đồng hương với anh chị CĐT Đậu Quang 

Luận - vì có ban nhạc xôm tụ của hai CĐT Nguyễn 

Văn Lễ & Phạm Gia Nghị - vì sự tham dự của thế 

hệ thứ 2 của CĐT - vì có MC Trần Quang Phục làm 

cho ngày đại hội thêm rầm rộ - và nhất là vì phát 

hành Tập San An Phong số Hè 2012. 

 Đặc biệt nhiều bạn trẻ là con cháu của các CĐT 

đã giúp cho buổi cơm trưa thêm vui và hào hứng 

qua những bài hát “trữ tình” nhưng thật dễ thương. 

Rất tiếc là một vài gia đình CĐT vào giờ phút cuối 

cho biết không đến dự được, như CĐT Cửu, Tuệ, 

Hào...”        

Phản hồi: Xin hoan hô một phát cho sáng kiến 

của hai CĐT “ca-pô” Phan Thành Nghi ở Việt Nam 

và Nguyễn Hùng Cường ở Nam Cali.  Hai anh đã 

bắc nhịp cầu giao cảm trao đổi “có lợi 2 chiều” qua 

những tường thuật bằng e-mail tuy vắn tắt mà vẫn 

đầy đủ các nét chính yếu trong sinh hoạt mừng lễ 

Thánh Tổ An Phong Sô của hai Gia Đình CĐT Việt 

Nam và Nam Cali. Bởi vậy, “đặc phái viên” của 

Tập San An Phong nhận thấy không cần thiết phải 

viết bài phóng sự nữa như anh Nguyễn Hùng Cường 

đã... xúi dại, nhưng chỉ xin ghi lại ở đây một vài 

phản hồi điển hình của một vài “bà con cô bác” mà 

thôi. Chẳng hạn: 

*E-mail của CĐT Phan Ngọc Sơn ở Nam Cali, 

ngày 06-08-2012, ghi: “Chân thành cám ơn anh 

Cường và quí anh chị trong ban Phục Vụ đã hết 

lòng với Hội CĐT, tổ chức thật chu đáo ngày Đại 

Hội mừng kính Thánh Tổ An Phong”. 
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Gia Đình CĐT (Tuyến 1 - Việt Nam) mừng lễ Thánh Tổ Phụ- 

2012 tại Tu Viện Mai Thôn 

 

*E-mail của CĐT Peter Đạt Trần, Việt Nam, 

ngày 07-08-2012, có nội dung: “Cám ơn anh 

Cường đã gửi hình cho xem. Thật vui, nhưng chỉ 

nhận diện được có một mình Long-“tintin” mà thôi, 

trừ cha Quế. Tạ ơn Chúa!” 

*Lá thư đề ngày 09-08-2012 của hai Sơ lại 

chứa chan tình cảm hơn: “... Cám ơn các Anh Chị 

đã cho hai Sr được đến tham dự cũng như chia sẻ 

niềm vui và sum họp của Hội. Một kỷ niệm không 

quên ở nhà thờ Long Beach. Hai Sr sẽ mang những 

ấn tượng và hình ảnh về chia sẻ cho các Srs trong 

Nhà Dòng ở Việt Nam. 

Hy vọng các Anh Chị vẫn còn cho hai Sr được 

mãi ở trong Hội. Các Chị Em Mến Thánh Giá Cái 

Mơn sẽ luôn cầu nguyện cho Hội. 

Xin hai anh Luận và Cường chuyển lời đến các 

Anh Chị trong Hội: Hai Sr cám ơn và tạm biệt các 

Anh Chị để tối nay ra phi trường về VN. 

Cầu nguyện cho hai Chị Em về bằng an nhé!  

Kính mời tất cả các Anh Chị trong Hội: Khi 

nào có về VN, Sr mời ghé thăm Nhà Dòng, thăm 

các Srs nhé!” 

 

Tham dự tiệc gây quỹ trùng tu Nhà Thờ 

Đức Mẹ HCG Huế 

Ban Tổ Chức: Hội Ân Nhân DCCT Việt Nam 

tại Hoa Kỳ - Thời gian: Chúa Nhật, ngày 02-09-

2012, từ 6 giờ chiều - Địa điểm: Nhà Hàng Seafood 

Palace, 6731 Westminster Blvd, Westminster, CA 

92683. Mục đích: Gây quĩ trùng tu nhà thờ Đức Mẹ  

 Gia Đình CĐT (Tuyến 1 - Việt Nam) mừng lễ Thánh Tổ Phụ- 

2012, tại Tu Viện Mai Thôn 

 

HCG Huế mà nay đã bị “hư hại và xuống cấp nặng 

nề bởi chiến tranh và thiên tai...” 

Hội Trưởng Nguyễn Hùng Cường trước khi 

cùng phu nhân cấp tốc đáp máy bay về Việt Nam vì 

nhạc mẫu đã lâm tình trạng “Chúa gọi về bất cứ lúc 

nào”, anh đã viết điện thư gửi toàn thể “phe ta” với 

những lời nhắn nhủ chí tình: “Đây là dịp để chúng 

ta bày tỏ lòng biết ơn đến Tỉnh Dòng qua việc tiếp 

tay với Tỉnh Dòng trong nhu cầu công tác khẩn thiết 

này...Thân mời quí anh chị cố gắng đến tham dự 

bữa cơm gây quỹ này cho đông đủ”. 

Đồng thời anh còn cho biết: “Một vài anh chị 

đã trực tiếp gửi sự đóng góp về Tỉnh Dòng trong 

thời gian qua để ủng hộ cho công tác này”. 

Vâng, mộ t phần để “đáp lời sông núi” trên đây 

của anh Hội Trưởng, nhưng phần chính yếu là sự ý 

thức phận mình là con cái của Thiên Chúa và tình 

yêu mến Giáo Hội cũng như ý thức về lòng biết ơn 

Tỉnh Dòng và trách nhiệm của một Cựu Đệ Tử đối 

với Dòng Mẹ, nơi mình đã được tu tuyện, được đào 

tạo cả về lãnh vực Đức Dục, Thể Dục lẫn Trí Dục 

để rồi ngày hôm nay chúng ta có đầy đủ những 

“hành trang” cần thiết hầu vẫn tiếp tục “Ra Khơi” 

giữa biển đời này... thành ra anh chị em CĐT và 

thân nhân đã tham dự đông kỷ lục bữa tiệc đặc biệt 

này: Ngoài những người ngồi rải rác, “phe ta” đã 

“chiếm đẹp” 4 bàn.  

Qua phần trình bầy của Ban Tổ Chức với 

những thước phim video linh động, khán thính giả 

hiện diện được đưa trở về dĩ vãng cách nay 50 năm, 

tức là ngày 12-08-1962, thời điểm nhà thờ Đức Mẹ 

HCG Huế được khánh thành - mà theo LM. Phê-rô 

Nguyễn Quang Duy, Bề Trên DCCT-Huế kiêm 

Quản Xứ Giáo Xứ Đức Mẹ HCG-Huế, viết trong 
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“Thư Ngỏ” đề ngày 19-03-2012: “Đây là một công 

trình kiến trúc Đông Tây hài hòa và trang nghiêm... 

với ngọn tháp cao như ước nguyện của những tín 

hữu hằng hướng lòng lên Chúa và như dấu chỉ sự 

quan phòng yêu thương của Chúa đối với Hội 

Thánh địa phương”... Nhưng sau 50 năm, “thời gian 

đã để lại những dầu vết phũ phàng của nó! Chiến 

tranh với bom đạn, thiên tai với bão lụt, những 

nghiệt ngã của thời cuộc... đã hằn dấu lên ngôi 

Thánh Đường với những hư hại và xuống cấp”... 

Nay, theo Cha Bề Trên, “nhân dịp kỷ niệm 50 

năm cung hiến Thánh Đường, xét thấy tình trạng 

Nhà Thờ hiện nay, chúng tôi mong ước được ưu 

tiên tu sửa phần mái (để chống mưa dột), phần trần 

và tường Nhà Thờ (để chống thấm nước)...  

 Sau lời “thành khẩn khai báo” trên đây, Cha Bề 

Trên thiết tha tả oán: “Xét thực lực mình, chúng tôi 

cũng chỉ lo được phần nào. Vì vậy, Nhà Dòng và 

Giáo Xứ, trong tình hiệp thông của một Hội Thánh 

duy nhất và tin tưởng vào lòng hảo tâm của Quí vị, 

chúng tôi mời gọi sự cộng tác của Quí vị...” 

 Quả vậy, anh chị em CĐT trong bữa tiệc tối 

hôm đó đã mạnh tay hơn bao giờ hết, bèn mở hầu 

bao của mình đồng thời còn thúc đẩy cả thân nhân 

noi theo mà “trăm hoa đua nở”. Chẳng rõ tổng số 

tiền được bao nhiêu, nhưng cứ nhìn những chiếc 

phong bì phồng to hơn các chiếc... bánh bao thứ 

thiệt, người ta có quyền tin tưởng là kết quả nếu 

không vượt thì cũng đạt “chỉ tiêu”.  

Riêng anh chị Lương Thế Vinh với số tiền 

4,000$ (bốn ngàn) đô la đã hạ hết đối thủ trong cuộc 

chạy đua chiếm hữu một bức họa quá đẹp và đầy ý 

nghĩa về Tình Mẹ ấp ủ đàn con giữa biết bao phong 

ba và hiểm nguy.  

Ngoài ra, cũng nghĩ mà tiếc cho chị Tăng Ngọc 

Khanh. Chị đã anh dũng leo lên nấc thang chóp 

đỉnh để quyết mang về bức họa Đức Mẹ HCG mà 

theo lời tâm sự của chị, chân dung Đức Mẹ khiến 

chị liên tưởng đến một kỷ niệm tuyệt vời với người 

chồng yêu quí quá cố của chị, anh CĐT Triệu Ngọc 

Toàn. Thế nhưng, có lẽ Đức Mẹ muốn chị chấp 

nhận thêm một hy sinh lớn lao để sẽ thưởng công 

cho chị vào một dịp khác nên bức họa  Đức Mẹ 

HCG đã được một cặp uyên ương cung nghinh về 

tư gia sau khi họ “thừa thắng xông lên” giơ tay 

đồng thuận: 5,000$ (năm ngàn) đô. Đêm hôm đó, 

chị Khanh tuy thua cuộc “leo thang” nhưng chị đã 

chiếm được trọn vẹn thiện cảm của mọi người hiện 

diện. 

 Được biết, theo kết quả sơ tính, bữa tiệc gây 

quỹ đã thu được trên 50,000$ (năm chục nghìn đô). 

Ước mong đây là một sự đóng góp tuy nhỏ nhưng 

rất hữu ích và đầy ý nghĩa, chẳng những - như lời 

tâm tình của Cha Bề Trên Nguyễn Quang Duy viết 

trong Thư Ngỏ - được “Thiên Chúa chúc lành cho 

quyết định thánh thiện của Quí vị” mà Nhà Dòng và 

Giáo Xứ cũng rất “tri ân tấm lòng hảo tâm của Quí 

vị”.   

  

Cha Mátthêu Vũ Khởi Phụng và Hội 

CĐT-Nam Cali 

 Ai chứ Cha Mátthêu Vũ Khởi Phụng, Bề Trên 

DCCT-Thái Hà và Bề Trên Giáo Xứ-Thái Hà, thì 

việc giới thiệu ngài chỉ là việc... bỏ muối xuống 

biển. Vô ích thôi! Giữa vị Linh Mục khả ái này với 

“Hội nhà” hiện hữu như thể... tiền định một mối 

quan hệ keo sơn, một tình tri kỷ khó mà mô tả nổi. 

Chẳng thế mà mỗi lần “thân già” lặn lội qua xứ Cờ 

Hoa này dù để chịu mổ xẻ hay để tái khám hoặc để 

nghe bác sĩ tuyên bố “có thêm bệnh ung thư mới”, 

Cha Phụng vẫn tìm cách và xếp đặt thời giờ để đến 

thăm Gia Đình CĐT. Mà nếu cái thân xác “hết xíu 

quách” của ngài bỗng dưng dở chứng không chịu 

“di động” thì ngài mời anh chị em đến với ngài. 

Chẳng thế mà dịp qua Hoa Kỳ hồi tháng 9 năm nay, 

Gia Đình CĐT đã được hân hạnh hội ngộ với Cha 

Mátthêu Vũ Khởi Phụng những hai lần: 

 -Chủ Nhật, 16 tháng 9: Cha Phụng mời “phe 

ta” họp mặt tại tư gia của thân nhân ngài. Chẵn chòi 

10 “mống” đã nhanh nhẹn đáp lời trong một khoảng 

thời gian 2 ngày thông báo. Đó là các cặp “Adam - 

Evà” Mỹ (Nghĩa) , Thụ (Hải), Vinh (Duyên) và 4 kẻ 

“solo” đẹp giai, con nhà giầu: Nguyễn Mạnh Tuấn, 

tự “Chàng trai nước Việt”, Phan Ngọc Sơn, tự Ngọc 

Hoàng giáng thế, Phục và Tường. Chị Thủ Quỹ 

Nguyễn Thị Hải quả là một phụ nữ biết nhìn xa 

trông rộng, lại có trái tim bao la như... biển cả nên 

chị đã thay mặt Hội mang tặng cha Phụng một 

thúng trái cây, toàn những thứ đầy chất bồi dưỡng. 

Ý của chị muốn cha Phụng khỏe, sạch bệnh và béo 

tốt. Chị đã linh cảm đúng boong, bởi vì, theo lời cha 

Phụng tường thuật: Trong lần tái khám này, bác sĩ 

đã khám phá ra một hiện tượng mới nơi thân xác già 

khú đế của cha Phụng: Ung thư máu! - Tuy nhiên 
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bác sĩ an ủi: “Nếu ông có chết, chắc chắn ông không 

đi đoong bởi chứng nan y này!” Kể xong, cha 

Phụng cười; một nụ cười rất tươi và đẹp hơn cả của 

bất cứ mỹ nhân nào. Vậy thì chúng ta cũng có 

quyền đồng thanh mà: “Tạ Ơn Chúa! Alleluja!” 

 Trong buổi họp mặt, anh chị em mình còn được 

“dịp may hiếm có” diện kiến với các cha giáo Minh, 

cha Hân và bào huynh của cha, tức cha Hào mới từ 

Việt Nam sang và nay mai sẽ đồng hành về nước 

với cha Phụng. Đặc biệt kỳ này, có lẽ là lần đầu 

tiên, “phe ta” được trò truyện với khoảng 20 thân 

nhân, đặc biệt bà cô 96 tuổi thọ, của cha Phụng. Ai 

cũng vui, cũng niềm nở, hiếu khách, cũng là “trai 

thanh gái lịch”, thành ra anh chị em CĐT “chịu” 

lắm và rất “vô tư” mà thưởng thức các món ăn do 

gia đình khoản đãi. 

 Hơn 10 giờ khuya, “phe ta” mới bắt tay từ giã 

cha Phụng sau khi đã chúc nhau đủ thứ tốt lành, đặc 

biệt “bonne nuit”! 

 -Thứ Bẩy, 13 tháng 10: “Phe ta” vừa bầy tỏ ước 

ao được hát “Au Revoir!”, chào “Tạm Biệt” cha 

Mátthêu Vũ Khởi Phụng trước ngày cha hồi hương 

Việt Nam. Cha OK ngay, liền “chọn ngày lành 

tháng tốt”: 13 tháng 10 - cũng là ngày kỷ niệm Đức 

Mẹ hiện ra ở Fatima, Bồ Đào Nha, năm 1917. Anh 

chị Lương Thế Vinh đã thay mặt Hội “tự nguyện hy 

sinh vì chính nghĩa”, vì thế buổi họp mặt đầy thân 

tình này đã diễn ra tại “tư dinh” của “anh-Phụng-

Vụ” ở tận Laguna Niguel. 
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Trước đó, trong một điện thư (e-mail), ngày 30-

09-2012, anh Phó Hội Đào Quang Mỹ đã thân mời 

“phe ta” với những lời thật “mùi” như sau: “Quí 

anh chị ơi! Cha Vũ Khởi Phụng, Bề Trên DCCT 

Thái Hà, luôn luôn dành cho Hội CĐT-Nam Cali 

của chúng ta những tình cảm ưu ái và nhiều mỹ ý. 

Bởi thế trước ngày trở về VN, Cha muốn dành cho 

chúng ta một vài tiếng đồng hồ quí báu của ngài để 

cùng dâng Thánh Lễ nhân dịp Đức Mẹ hiện ra ở 

Fatima - đồng thời để cùng hàn huyên tâm tình. 

 Đây không những đúng là một “dịp may hiếm 

có” mà còn là cơ hội để chúng ta nói lời tạm biệt 

Cha Phụng. Vả lại, sau này chưa biết bao giờ 

chúng ta mới có thể gặp lại ngài...” 

 Quả thật, tuy số Gia Đình CĐT vì một lý do 

riêng tư nào đó không thể đến tham dự đông đủ như 

ước muốn, nhưng với 13 anh chị CĐT cùng với gia 

đình và thân hữu của “gia chủ”, tổng cộng 24 người, 

buổi họp mặt đã được thực hiện trong bầu không 

khí thân thiện, ấm cúng nhưng cũng rất vui tươi. 

Bữa cơm, đúng như anh Mỹ đã quảng cáo: “Thanh 

đạm nhưng ngon” tuyệt, lại quá ngọ nên ai cũng 

“đánh chén” tận tình.  

 Nhiều bài đồng ca đã được cất lên, từ 

“Alouette” tới “Vó Câu Muôn Dậm”, từ “Oh, Ma 

Mère”, tới “Mon Rédempteur”... Ai cũng hát với tất 

cả... hơi lẫn trọn tâm hồn. Điển hình, cha Phụng đã 

khen các “con dâu thánh An Phong” là “hát mạnh 

quá, hát dữ ghê, lại rất phê!”; ngược lại, “phe ta” 

khen Cha Phụng là “hát khỏe” khiến Cha hãnh diện 

khoe: “Ở người tôi, bộ phận nào cũng hư rồi, trừ 

mỗi cái cổ là còn tốt”. 

 Anh Đào Quang Mỹ thay mặt anh Hội Trưởng 

Nguyễn Hùng Cường bận làm “chủ hôn” cho một 

đám cưới không đến được, và đại diện Hội, nói đôi 

lời từ giã cha Phụng. Sau khi cảm tạ tấm lòng ưu ái 

của Cha vẫn dành cho Gia Đình CĐT-Nam Cali, 

anh Mỹ bầy tỏ: “Ở Cha, chúng con nhận thấy nhiều 

dấu tích tương phản đến nghịch lý: Phải nói, Chúa 

ban cho Cha một thân hình cao lớn, một ngoại hình 

oai phong nhưng lại lắm bệnh, nhiều tật - Tuy vậy, 

theo bác sĩ chẩn đoán, Cha chưa hết ung thư ngực, 

nay lại thêm bệnh ung thư máu. Thế nhưng, khi Cha 

qua đời, cha lại không “ra đi” vì các chứng nan y 

ấy. Lại nữa, nếu xét về bản tính hiền lành thì không 

Linh Mục DCCT nào hiền hơn Cha Phụng, vậy mà 

thánh ý Thiên Chúa và Nhà Dòng lại đặt để Cha ở 

một nơi dầu sôi lửa bỏng nhất: Thái Hà!... Và theo 

chỗ chúng con được biết, Cha đã không cần nói 

nhiều, nhưng những kẻ chủ trương phá hoại Công 

Lý và Hòa Bình, âm mưu chiếm đoạt tài sản của 

Giáo Hội, đất đai của Nhà Dòng đã phải sợ sệt, lùi 

bước... Dựa trên những “hiện tượng mâu thuẫn” ấy, 

chúng con nguyện chúc Cha, bất chấp bệnh nọ, tật 

kia, lúc nào cũng “dư sức qua cầu” trước mọi khó 

khăn, cũng thọ ít nhất trên 120 tuổi - và dù Cha bận 

rộn với biết bao công việc và giáo dân Thái Hà luôn 

luôn cần sự hiện diện của vị Mục Tử can trường, 

chúng con vẫn ao ước được thỉnh thoảng hội ngộ 

với Cha, tại đất nước Tự Do này, dù với bất cứ 

nguyên nhân nào Cha xuất ngoại.... Amen!” 

 Cha-con cùng hát bản ”Au Revoir”, bằng tiếng 

Việt, tiếng Pháp và Latin - tay nối tay nhau - hòa 

trộn tâm tình - cùng nuôi một hy vọng: Gặp lại 

nhau! Một vài cặp mắt đã... đỏ au. 

 

Mừng Ngọc Khánh 60 năm Linh Mục 

Cha Trần Ngọc Bích 

 Thành thật mà nói, tương đối ít người trong Gia 

Đình CĐT-Nam Cali được hân hạnh biết đến Cha 

Gioan Trần Ngọc Bích, CSsR, bởi nguyên nhân Cha 

là “đại cổ thụ” còn lại của DCCT Việt Nam. Cha 

chào đời ngày 20-01-1922, thời điểm mà đại đa số 

CĐT chưa được điều mà nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng 

gọi là “cha đặt hạt bụi cút côi trong bụng mẹ”. Cha 

xin gia nhập Đệ Tử Viện DCCT Huế năm 1934, lúc 

vừa tròn 12 xuân xanh. Ngày 20-07-1952, Cha được 

thụ phong Linh Mục tại Học Viện DCCT Đà Lạt... 

để rồi tháng 8 năm 1970, Cha được Bề Trên cử đi 

du học tại Paris, thủ đô Pháp quốc - cho tới “Tháng 

Tư Đen” 1975, miền Nam bị Việt Cộng cưỡng 

chiếm, Cha Bích qua Hoa Kỳ, phục vụ tại DCCT 

Boston, sau được chuyển về Oceanside, San Diego, 

California để giúp đỡ đồng bào tỵ nạn Cộng Sản 

tạm trú tại Camp Pendleton. Từ năm 1979 đến 

1992, Cha lần lượt làm quản nhiệm các cộng đoàn 

CGVN tại Saratoga, San Jose, tại Phoenix, Arizona. 

Năm 1993-2002, Cha thành lập giáo xứ VN, xây 

nhà thờ Đức Mẹ Lavang tại cộng đoàn CGVN tại 

Tucson, Arizona.  

 Cho tới năm 80 tuổi, Cha mới chính thức xin về 

hưu tại DCCT Baldwin Park, California, sau đó xin 

chuyển sang Dallas Texas sống cho đến ngày nay.  

 Trên đây chỉ hết sức vắn tắt vể tiểu sử của Cha 

Gioan Trần Ngọc Bích, vậy mà chúng ta đã thấy 
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một cuộc đời đầy công nghiệp Tông Đồ - đúng với 

khẩu hiệu mà Cha đã chọn nhân dịp kỷ niệm 60 

năm Linh Mục: “Muôn thưở con là Thượng Tế theo 

Phẩm Trật Menkixêđê”. 

  Cha “vớ” được số điện thoại của CĐT nào là 

Cha tha thiết mời “tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn nhân 

dịp mừng Ngọc Khánh 60 Năm Linh Mục”. Nghe 

giọng Cha thật “ngọt”, thật rõ ràng, chẳng ai dám 

nghĩ đó là tiếng nói của một lão “9 bó lẻ”. Không 

những thế, Cha Bích đã chứng tỏ tuy có gọi là già 

thể chất, nhưng trí óc rất minh mẫn, tinh thần vẫn 

trẻ trung, hòa đồng... 

 Thánh lễ Tạ Ơn được cử hành lúc 9 giờ 30 sáng 

Chủ Nhật, ngày 23-09-2012, tại Thánh Đường 

DCCT Long Beach. Nhà thờ chật ních người tham 

dự. Gia Đình CĐT “đóng góp” 17 “mạng”, gồm có 

anh chị Mỹ + 1 bà chị, a/c Thư + quí tử, a/c Luận, 

a/c Thụ, a/c Vinh, a/c Vũ, a/c Văn, anh Trần Chúc 

và “chàng trai nước Việt” Nguyễn Mạnh Tuấn. 

 Thánh lễ đồng tế với Cha Bề Trên Hải, Cha 

Phó Dũng, các Cha giáo Quế, Phúc, Huồn và Cha 

Nghĩa cùng Thầy Sáu Thiện - và đặc biệt với cả Cha 

Mátthêu Vũ Khởi Phụng. Hai ca đoàn - một gồm 

những ca viên trung niên; một gồm các em thiếu nhi 

- đã cất lên những cung điệu réo rắt, những bài 

thánh ca tràn đầy ý nghĩa nhân dịp này, như “Từ 

Ngàn Xưa”, “Chúa là Cuộc Sống Của Con”, “Tâm 

Tình Phó Thác”, “Linh Hồn Tôi” và “Tán Tụng 

Hồng Ân”... Và sau hết, đúng theo truyền thống 

tuyệt vời của DCCT, toàn thể con cái Thánh Tổ An 

Phong Sô đã nghẹn ngào đồng ca ngợi khen Nữ 

Vương Maria: Salve Regina!  

 Thiết tưởng cũng cần nhắc lại lời phát biểu của 

“nhân vật chính” Gioan Trần Ngọc Bích trước lúc 

cử hành Thánh Lễ. Sau những lời cảm ơn của Cha 

đối với DCCT Việt Nam, Tỉnh Dòng Hải Ngoại, với 

DCCT Long Beach, với “một số cựu Tu Sinh 

DCCT” (tức là... chúng ta đấy! “Nở mũi” chửa!), 

ban Tổ Chức Thánh Lễ Tạ Ơn, quí quan khách và 

thân nhân gia tộc, Cha Bích đã nói về Ơn Linh Mục 

mà Thiên Chúa đã ban cho Cha để Cha được thực 

hiện các Bí Tích Thánh Tẩy, Hòa Giải, Thánh Thể... 

Cha cũng nhấn mạnh rằng nhờ Ơn Linh Mục mà 

trong vai trò “Thượng Tế” ngài đã sống một cuộc 

đời tận hiến và hy sinh cho Thiên Chúa và Dân 

Chúa. 

 Trong bài giảng, Cha Bề Trên Nguyễn Tất Hải 

sau phần cập nhật Phúc Âm của Thánh Lễ đã nhắc 

lại những “chặng đường” chính yếu trong cuộc đời 

Linh Mục của Cha Gioan Trần Ngọc Bích. Theo đó, 

Cha Cố đã chỉ có một mục tiêu để tiến tới: Phục 

Vụ! - trong đó nổi bật nhất là công tác giúp đỡ đồng 

bào di cư và tị nạn như tiểu sử của Cha đã ghi rõ: 

Tháng 8 năm 1954, Cha nhận bài sai đảm nhận 

chức vụ Phó xứ Tùng Lâm đặc trách công tác giúp 

đỡ đồng bào miền Bắc di cư vào miền Nam - từ 

năm 1967 đến 1970, Cha được giao trách nhiệm lo 

cho đồng bào miền Trung di cư vào Cam Ranh lập 

nghiệp. Ở đây, Cha đã thành lập giáo xứ, xây cất 

nhà thờ và điều hành nhiều công tác xã hội từ thiện 

- sau khi sang Mỹ năm 1975, Cha lại giúp đỡ đồng 

bào tạm trú ở Camp Pendleton, California, một 

trung tâm tiếp cư gần 100.000 người - từ năm 1979 

đến 1986, Cha khai sáng và điều hành trung tâm 

điện tử Vinh Sơn để huấn luyện đồng bào tỵ nạn 

đồng thời thiết lập trung tâm nuôi trẻ vô gia cư tại 

San José. 

 Sau Thánh Lễ, tuy gọi là “bữa trưa thanh đạm” 

nhưng cũng rất “gồ ghề” với nhiều món “khoái 

khẩu” và dĩ nhiên đã được mọi người “vui lòng 

chiếu cố”.  

 Để mừng “Ngọc Khánh 60 năm Linh Mục Cha 

Cố Gioan Trần Ngọc Bích”, những anh chị em CĐT 

hiện diện đã tặng ngài một tấm thiệp mỹ thuật với 

hàng chữ Congratulations mạ vàng nằm vắt ngang 

một chén “ca-li-xê” với Thánh Thể cao ngất trời 

xanh. Bên trong, từng người đã viết lời chúc riêng 

của mình và ký tên. Cùng với tấm thiệp, mỗi anh 

chị em đã đính kèm một chút “quà” khiêm nhượng 

gọi là “của ít lòng nhiều”... Thế nhưng Cha Gioan 

Bích đã đón nhận tấm lòng thành này của anh chị 

em CĐT với một niềm xúc cảm sâu đậm và nỗi hân 

hoan rộng lớn trong tình cha-con-một-nhà-An 

Phong!.. 

 

Việt Tộc: Nhịp cầu yêu thương! 

Về đâu, về đâu? Hỡi bé thơ không còn mẹ cha? 

Về đâu, về đâu, hỡi bé thơ không còn cửa nhà - 

không chỗ nương nhờ? Đường về tương lai khuất 

xa mờ! 

“Xin cho em hạt cơm, cho manh áo che thân 

lầm than - Xin cho em tình thương, cho em có cơ 

hội đến trường - Xin cho em niềm tin, cho em thấy 

ánh dương mọc lên. - Xin cho em tấm lòng, nhịp 

cầu nối đôi bờ yêu thương...”  
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Trên đây là nhạc phẩm “Về đâu, về đâu” của 

Khôi Nguyên đã được ban tổ chức Việt Tộc 

Foundation dùng để mở đầu chương trình của buổi 

tiệc và văn nghệ vào lúc 6 giờ 30, chiều thứ Sáu, 

ngày 21-09-2012, tại nhà hàng Mon Chéri. Mọi 

người đồng ca nên ngay từ đầu buổi họp mặt với 

gần 400 thực khách đã có bầu không khí hào hứng, 

nhất là nội dung bài hát tác động mạnh mẽ tâm cảm 

của người tham dự đồng thời phản ảnh đường 

hướng của Việt Tộc Foundation: “Việt Tộc mong là 

nhịp cầu yêu thương để cùng với anh chị em hải 

ngoại tiếp tay giúp cho đồng bào chúng ta ở quê 

nhà, để họ được những nâng đỡ thiết thực trong 

cuộc sống, đặc biệt về mặt giáo dục cho các con em 

nghèo - Việt Tộc dành ưu tiên cho các trẻ em thiểu 

số bất hạnh. Trong số này, có nhiều trẻ mồ côi hoặc 

cha mẹ mắc bệnh phong cùi, trong các buôn làng 

sâu xa vùng Tây Nguyên và Cao Nguyên”.. 

Mục đích trên đây đã lôi kéo “phe ta”, bởi 

nghe... quen quen, y chang ý hướng Duc In Altum 

của một Cựu Đệ Tử tuy “sống giữa đời, nhưng 

không thuộc về đời”; hơn nữa Việt Tộc Foundation 

lại là do một Linh Mục chính hiệu CSsR thành lập 

và điều hành: Cha Trần Công Vang. Bởi thế buổi 

tiệc của Việt Tộc năm nào cũng được anh chị em 

CĐT đáp lại lời kêu mời của ban tổ chức: “Sự hiện 

diện của quý vị là sự nâng đỡ lớn lao cho các em 

dân tộc thiểu số bất hạnh”. 

“Phe ta”... từ đầu đã xí ngay 2 bàn, không kể 

các ghế ngồi lẻ tẻ. Ngoài hành động “làm cử chỉ 

đẹp” trong việc đóng góp tài chánh, cặp Vinh-

Duyên và cặp Mỹ-Nghĩa, mỗi anh chị đã nhận bảo 

trợ một năm học phí cho một sinh viên. Được lắm, 

những lần sau cứ... thế nhé! Chỉ hơi thắc mắc, anh 

chị Lương Thế Vinh lần này không tham gia cuộc 

chạy đua đấu giá nào cả dù có nhiều tác phẩm mỹ 

thuật thuộc hạng “siêu”.  

Các MC Minh Phượng và Đỗ Tân Khoa đã tạo 

được bầu khí sôi nổi trong suốt buổi tiệc. Chương 

trình văn nghệ phong phú với ban nhạc điêu luyện 

Trio và nhiều ca sĩ nổi tiếng, đặc biệt nam danh ca 

Vũ Khanh đã trình bầy liên tiếp 6 nhạc phẩm. Với 

giọng ca trầm ấm, ngọt ngào, Vũ Khanh đã chiếm 

trọn niềm cảm mến của khán thính giả. Chẳng thế 

mà một “con dâu An Phong” đã chẳng thèm giấu 

giếm sự say mê của mình, bèn “từng bước từng 

bước thầm” tiến lên ngồi đối diện chàng nghệ sĩ tài 

ba và “đẹp giai” này. Một cử chỉ thật duyên dáng! 

Nghe nói, kết quả tài chánh do bữa tiệc mang 

lại, đâu như khoảng trên 50,000 đô la. Được quá 

chứ!   

 

Bữa tiệc với Hội Education For The Poor 

(EFTP) 

EFTP hoàn toàn không xa lạ với Gia Đình 

CĐT-Nam Cali, trái lại rất gần gũi như thể “người 

nhà mí nhau”, bởi vì Hội này cho chính Cha 

Mátthêu Vũ Khởi Phụng đã thành lập từ năm 2005 

và hiện được một số thiện nguyện viên tại Hoa Kỳ, 

trong đó có Tuệ Phương, điều hành. Mà ai chứ, Tuệ 

Phương thì Hội ta đã quá “thuộc lòng” không chỉ 

diện mạo, danh tính mà còn dành cho cô rất nhiều 

thiện cảm. Tuệ Phương là em con-chú-con-bác với 

Cha Vũ Khởi Phụng. Ban Phục Vụ vẫn gọi đùa Tuệ 

Phương là “cánh tay nối dài” của cha Phụng, bởi vì 

đa phần việc liên lạc giữa Ban Phục Vụ và Cha vẫn 

qua “đường dây nóng” Tuệ Phương.   

Và chính Tuệ Phương đã tận tình đích thân trao 

tận tay Ban Phục Vụ một tập Thiệp Mời Bữa Tiệc 

gây quỹ cho Hội EFTP và nhờ “các anh chị giúp em 

phổ biến”. 

Vâng, bữa tiệc gây quỹ này đã được tổ chức 

vào lúc 6:30PM chiều Thứ Sáu, ngày 16-11-2012, 

tại Emerald Bay Restaurant và được đặt dưới sự chủ 

tọa của Giám Mục Mai Thanh Lương. Được biết, 30 

chục bàn đều có thực khách ngồi. 

Mở đầu chương trình, Đức Cha Lương đã nhắc 

lại mục đích của EFTP là “hàng năm vào dịp Hè, 

Hội vẫn gửi sinh việt Việt & Mỹ về dạy Anh văn 

cho học sinh và sinh viên nghèo, không phân biệt 

tôn giáo, tại Việt Nam”, sau đó ngài lược thuật 

những quãng đường Hội đã đi qua, những khó khăn 

Hội đã vượt khỏi, đặc biệt những thành công Hội đã 

gặt hái, và dĩ nhiên ngài cũng không quên chúc lành 

cho tương lai của Hội cũng như các công tác thiện 

nguyện của từng Hội viên cùa EFTP... 

Được biết, Đức Cha Mai Thanh Lương ngay từ 

“thưở ban đầu lưu luyến ấy” đã nhận “đỡ đầu” và 

làm Linh Hướng cho Hội EFTP. 

“Phe ta” không hiểu có phải do thời tiết đã vào 

Thu, se lạnh mà lười... ra ngoài chăng, khiến số 

người tham dự kể là “khiêm nhượng... can không 

nổi”, sơ sơ chỉ vừa chẵn 10 “mống” gồm cả ông lẫn 

bà.  
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Bữa tiệc tuy báo trước là có “văn nghệ và nhiều 

mục giúp vui” nhưng, nhận xét tổng quát và khách 

quan, “trầm” quá. Quả đúng, “một con chim én 

không làm nổi mùa xuân”, một mình Julie trong vai 

trò MC điều khiển chương trình kể là vẫn chưa 

thành công dù cô hiện là một xướng ngôn viên TV. 

Vả lại, trong tiết mục tường thuật những sinh hoạt 

của các thành viên EFTP trong mùa hè vừa qua, đại 

diện Hội với một giọng trình bầy “monotone”, lại 

quá dài dòng khiến bầu khí “ỉu xìu”... Mặc dầu vậy, 

toàn thể người hiện diện đều đã bầy tỏ sự cảm phục 

sâu xa đối với thiện chí phong phú, những nỗ lực 

bao la của Hội nói chung, của từng Bạn trẻ nói 

riêng. Ai cũng như cảm nhận được sự cần thiết của 

công tác “Giáo Dục Cho Người Nghèo” của Hội và 

cùng ước nguyện EFTP tiến mạnh, tiến mãi. 

Chương trình của bữa tiệc được kết thúc bằng 

phần Dạ Vũ với nhiều tín hiệu sẽ sôi động. Đoán 

“sẽ” là bởi vừa nghe MC giới thiệu, giới trẻ đã vội 

vỗ tay “hung” quá, trong khi “phe ta” vốn đầu gối 

đã lỏng lẻo như thế không còn gắn chiếc.... bù loong 

nào nữa nên âm thầm sửa soạn khăn áo ra về có trật 

tự nhưng không ai quên bắt tay từ giã Tuệ Phương 

và hẹn tái ngộ. 

Ngoài trời, gió lạnh thổi nhẹ đều đều trên vạn 

vật nhưng vẫn “cắn mạnh” được trên những làn da 

nào không được che đậy cẩn thận.  

 

Thanksgiving: Nhớ Ơn và Về Nguồn 

Mới hơn 5 giờ chiều chứ mấy mà trời đã sẩm 

tối. Mùa Thu có khác! Ấy vậy anh chị em CĐT-

Nam Cali cũng đã có mặt trong Nhà Nguyện Đức 

Mẹ Hằng Cứu Giúp, DCCT, Long Beach, để trước 

hết cùng chầu Thánh Thể, cảm tạ Thiên Chúa về 

những hồng ân Ngài đã ban cho, sau để thăm viếng 

các Cha trong ý nghĩa Nhớ Ơn và Về Nguồn nhân 

Mùa Tạ Ơn, Thanksgiving. 

Theo chương trình Ban Phục Vụ đã phổ biến, 

đúng 5 giờ 30 chiều Thứ Bẩy, ngày 17-11-2012, giờ 

chầu Thánh Thể đã được Cha Bề Trên Nguyễn Tất 

Hải cùng với Cha Linh Hướng John Trần Quý của 

Hội CĐT, cử hành. Anh chị em CĐT cùng quì bên 

nhau, chung quanh bàn thờ, cùng cất cao giọng hát 

những bài thánh ca tôn thờ Chúa Giêsu và đọc 

những kinh kính Mình Thánh Chúa, kinh dâng Năm 

Thánh Đức Tin, kinh cầu cho Nhà Dòng... Tâm hồn 

ai dường như cũng bừng bừng lửa sốt mến, tưởng 

có thế “ngất trí”, nhất là khi cùng bay bổng theo 

cung điệu của bài Tantum Ego quen thuộc thưở nào 

trong Đệ Tử Viện... Và sau hết, như mọi lần, anh 

chị em lại hướng cả thân xác lẫn tâm hồn về ảnh 

thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp mà chúc tụng Mẹ 

bằng nhạc điệu tuyệt vời muôn thưở của con cái 

Thánh Tổ An Phong Sô: Salve Regina! 

Theo thông lệ rất đẹp và tràn đầy ý nghĩa của 

Mùa Thanksgiving, “phe ta” cùng với quí Cha dùng 

một “bữa cơm thanh đạm” nhưng mặn nồng tình 

yêu thương giữa những người thuộc về một đại gia 

đình.  

Phía Nhà Dòng, ngoài Cha Bề Trên, còn hiện 

diện quí Cha Dũng, Cha giáo Quế và Cha giáo 

Phúc. Phía Hội CĐT, quá ư đặc biệt khi có cả Cha 

Linh Hướng tham dự cùng với trên 20 anh chị em. 

Anh Hội Trưởng đã bầy tỏ lòng biết ơn của từng cá 

nhân CĐT đối với những gì mình đã nhận được từ 

Nhà Dòng để rồi cuộc đời của mình dù ở môi 

trường nào cũng vẫn phong phú những hành trang 

cần thiết, nhất là về mặt thiêng liêng. Chính vì vậy 
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mà việc “Về Nguồn” trở nên quan yếu đồng thời 

càng mang nhiều ý nghĩa hơn. Trong lời “đáp từ”, 

Cha Bề Trên cũng chia sẻ về những đặc điểm của 

một cuộc đời biết “nhớ ơn”, đối với Thiên Chúa, 

đối với Nhà Dòng và cả giữa con người với con 

người... 

Bữa-cơm-Thanksgiving năm nay với nhiều 

món ăn “bắt” miệng quá. Phải nói, quá ngon! Xin 

có lời ca ngợi và “cám ơn” chị Thủ Quỹ Nguyễn 

Thị Hải, phu nhân của CĐT Vũ Sinh Thụ. 

“Bartender” Đào Quang Mỹ cũng được nhiều 

“chiếc ly” chiếu cố nên rót rượu không kịp. Vui! 

Phần văn nghệ bỏ túi do CĐT Nguyễn Văn Lễ bao 

thầu. Anh Lễ vừa đàn guitar vừa ngất ngưởng với 

bộ râu mép “con kiến” trình bầy những nhạc phẩm 

do chính anh sáng tác. Thú thật, nghe Lễ hát, dường 

như ai cũng cảm thấy... “sướng” cả thính giác lẫn 

tâm hồn! Anh Lễ, đúng là một tài năng của “phe 

ta”. 

Chương trình dự trù kết thúc lúc 7 giờ “để các 

Cha đi nghỉ”, vậy mà mãi hơn 8 giờ “phe ta” mới 

bắt tay từ giã các Cha sau khi nhận lãnh Phép Lành 

của tất cả quí Cha hiện diện.  

Trời đã tối mịt “như đêm Ba Mươi”; gió lạnh 

như “đêm Đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời”. Nhưng 

ai cũng “hồ hởi phấn khởi” như vừa được hưởng 

một món quà cao quí vô cùng tận. Tạ Ơn Chúa! 

 

Mừng Lễ Giáng Sinh - và bầu cử tân Ban 

Phục Vụ  

Thay mặt Ban Phục Vụ, anh Hội Trưởng 

Nguyễn Hùng Cường đã gửi Tâm Thư và lời mời 

vừa trên hệ thống điện tử, vừa qua đường bưu điện 

đến từng CĐT-Nam Cali để thân mời đến họp mặt 

với những lời lẽ vừa mang tâm tình đạo đức lẫn pha 

mùi “ca bài con cá” như thế này: “Thưa quí anh 

chị! Thời gian và không gian Mùa Vọng trở về, 

nhắc nhở người tín hữu sám hối và chuẩn bị tâm 

hồn đón Chúa Hài Đồng của mầu nhiệm “Tình 

Yêu”. Chắc chắn quí anh chị đã và đang trang 

hoàng cho mùa lễ hội “Tình Yêu” này, cả ngoại 

cảnh và nội tâm. 

Trong tâm tình và mục đích đó, Ban Phục Vụ 

thân mời quí anh chị đến tham dự buổi sinh hoạt 

cuối năm 2012 của Hội chúng ta”. 

Vâng, buổi Sinh Hoạt này vào ngày Chúa Nhật 

thứ 3 mùa Vọng, 16-12-2012, từ 9 giờ 30, đã được 

tổ chức như đa số những dịp họp mặt trước đây tại 

tư gia của anh chị Nguyễn Hùng Cường, nơi mà bà 

con ta vẫn gọi vui là “thánh địa”,. Theo đó, có 

những tiết mục quan trọng như hát Thánh Ca Giáng 

Sinh (Happy Birth-Day Jesus), Thánh Lễ Chúa Nhật 

3 Mùa Vọng, Tổng kết sinh hoạt năm 2012 và bầu 

tân Ban Phục Vụ - và.... cơm trưa (“quan trọng” 

chứ, vì cổ nhân đã khôn ngoan nhắc nhở là “dĩ thực 

vi tiên” và “có thực mới vực được đạo”). 

Cộng với Thư Mời trên đây, anh Hội Trưởng 

còn “năn nỉ” (“năn nỉ” vốn là “nghề của chàng”): 

“Đến với buổi sinh hoạt này là quí anh chị đang tỏ 

ra quan tâm đến Hội và hỗ trợ Ban Phục Vụ làm 

tròn trách nhiệm mà quí anh chị đã giao phó”.  

Ấy cũng nhờ vậy mà số “quí anh chị” đã hiện 

diện đông đảo, “tính sổ” được những 35 “mạng”. Dĩ 

nhiên Cha Linh Hướng John Trần Quý yêu dấu của 

Hội ta đã có mặt ngay từ giây phút đầu tiên. 

Mạn phép tạm ngưng “chương trình phóng sự” 

này để tường thuật một “sự cố” vô cùng hiếm có. 

Đó là “Hội ta” trong buổi sinh hoạt này đã được hân 

hạnh đón tiếp một CĐT từ một vùng trời rất xa xôi 

mà địa danh nghe cũng lạ tai: Anh Giuse Nguyễn 

Quí Bân và phu nhân cùng ái nữ, hiện định cư tại xứ 

“khỉ ho cò gáy” Nouvelle Calédonie.  

Qua lời giới thiệu của anh Đào Quang Mỹ, 

được biết me-sừ Bân này vốn là “benjamin” (hay 

em út) của lớp Têrêsa, bạn quí của các anh đồng 

song Nguyễn Văn Bách, Trần Tiễn Tuấn, Phạm 

Công Luận ở Nam-Cali và dĩ nhiên của “ông” Phó 

Hội nhà mình, của Trần Ngọc Tá, Phạm Văn 

Chương tự Nguyệt, tức “Thánh Gióp” ở Úc, của 

Thầy Sáu Nguyễn Sĩ Bạch tại Houston, của Cha 

Nguyễn Tiến Lộc, Bề Trên Tu Viện DCCT Mai 

Thôn và Cha Nguyễn Văn Sang, Bề Trên DCCT 

Nha Trang...   

Được biết, trước năm 75, anh Nguyễn Quí Bân 

đã từng là Tham Vụ Ngoại Giao của VNCH ở 

Malaysia. Sau những năm tháng “gõ đầu trẻ... Tây”, 

nay anh Bân chọn cuộc sống “vui thú điền viên” ở 

một hải đảo của Pháp quốc, thuộc Thái Bình 

Dương: Nouvelle Calédonie, một địa phương chỉ 

rộng vỏn vẹn 18.575,5 cây số vuông, với số dân 

không quá 250.000 người. - cách Úc Đại Lợi 1.500 

cây số và Tân Tây Lan 2.000 cây số. Vẫn theo lời 

anh Mỹ, thời gian tuy đã cướp đi cái răng khểnh 

duyên dáng và màu da nâu ròn của anh Bân đồng 

thời cũng biến anh từ một thân hình bụ bẫm với bộ 
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“baby face” của thời Đệ Tử thành “mình hạc xương 

mai” của thời.... hiện đại, nhưng không thể tước 

đọat tiếng cười hồn nhiên và nhất là tinh thần lạc 

quan và sự nhiệt tình cố hữu của anh. Ngoài ra anh 

Bân còn là bào đệ của CĐT Nguyễn Văn Chương 

(lớp Cha Vũ Khởi Phụng) hiện là Phó Tế ở 

Houston.  

Xin được trở lại đề tài: Vâng, sau khi anh Hội 

Trưởng Nguyễn Hùng Cường tổng kết những sinh 

hoạt của Hội trong năm 2012, “đánh giá” những ưu, 

khuyết điểm, nhận định những khó khăn cũng như 

những thuận lợi... tới lượt anh Phó Hội Đào Quang 

Mỹ điều hành cuộc bầu cử tân Ban Phục Vụ cho 

nhiệm kỳ 2013-2015 với sự “giám sát” của Cha 

Linh Hướng. Nguyên tắc dân chủ vẫn là ứng cử và 

đề cử, sau đó bỏ phiếu kín. Thế nhưng, khổ quá, bà 

con mình vốn quá nặng đức.... khiêm nhượng nên 

chẳng ai tự xung phong làm ứng cử viên cả, thành 

ra đành phải tiến sang kế hoạch 2, tức là đề cử. Hai 

anh Lương Thế Vinh và Trần Tiến Thành cuối cùng 

đã được bà con yêu mến, “nhất trí” cho ghi danh 

vào “bảng tử thần”. Trường hợp anh Lương Thế 

Vinh khá đặc biệt. Trong lúc này, anh lại đang 

“hưởng tuần trăng mật… hấp hôn” với bà xã mãi 

tận Miến Điện, tuy nhiên việc đề cử đã được anh 

chấp nhận qua một e-mail gửi từ ngoại quốc về; hơn 

nữa cũng đã được Cha Linh Hướng cũng như một 

số anh chị khác “làm chứng”, bởi thế sự khiếm diện 

của anh không bị phán quyết là bất hợp lệ. 

Sau khi kiểm phiếu, kết quả được xác quyết 

như sau: Số “cử tri” hiện diện: 31. Tổng số phiếu 

bầu: 29. Anh Lương Thế Vinh được 27 phiếu bầu 

làm Hội Trưởng và 2 phiếu bầu làm Phó Hội. Anh 

Trần Tiến Thành được 27 phiếu bầu làm Phó Hội và 

2 phiếu bầu làm Hội Trưởng.  

Mọi người vỗ tay chúc mừng. Tân Hội Trưởng 

Lương Thế Vinh sẽ có khoảng 2 tháng để  thành lập 

“nội các” và tìm nhân sự. Tân ban Phục Vụ sẽ chính 

thức ra mắt “nhân dân-CĐT Nam Cali” vào dịp Hội 

mừng Tết Con Rắn Quý Tỵ, Chúa Nhật ngày 17-02-

2013 (tức ngày mồng 7 Tết Quý Tỵ). Dịp này hẳn 

sẽ hết sức “hoành tráng” và nhiều “ấn tượng”, bởi vì 

đây là buổi sinh hoạt cuối cùng do “chính phủ-

Nguyễn Hùng Cường” tổ chức sau 2 nhiệm kỳ với 4 

năm “trần ai khoai củ”, đồng thời đây cũng là ngày 

đánh dấu “nhà nước” mới Lương Thế Vinh khởi 

điểm “gánh vác giang sơn”.  

Sau mục “làm bổn phận công dân”, anh chị em 

CĐT đã cùng hát những bản thánh ca mừng đón 

Chúa Giáng Sinh, nào “Cao cung lên”, “Tiếng Hát 

Thiên Thần”, nào “Hội nhạc Thiên Quốc”, “Adeste 

Fideles” và “Đêm Thánh Vô Cùng”... Có thể nói, ai 

cũng lâng lâng sốt sắng trong bầu không khí thân 

thương và thánh thiện. Tiếp đến là Thánh Lễ. Trong 

phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Linh Hướng John Trần 

Quý đã dẫn đưa “giáo hữu” vào Niềm Vui Giáng 

Sinh, niềm vui vĩnh cửu... 

Trong mục “cơm trưa”, bầu không khí đang 

trang nghiêm liền nhanh chóng chuyển sang sinh 

động với những tiếng trò truyện không ngừng sôi 

nối, những tiếng cười liên tục ròn rã. Các món ăn đã 

được chị Thủ Quỹ Nguyễn Thị Hải o bế kỹ nên 

được “bà con cô bác” vừa “vô tư” thưởng thức lẫn 

hết lời khen ngợi. Vả lại vào giờ đã quá ngọ, thành 

ra bụng người nào người nấy cũng đầy... “kiến bò” 

rồi. Cách riêng các “con sâu rượu” đã được thưởng 

thức hai chai chứa chất cay và ngọt “ngon ơi là 

ngon”, món “đặc sản” của anh chị Bân mang từ 

Nouvelle Calédonie sang làm quà cho “phe ta Cali” 

. 

Mãi hơn 2 giờ chiều buổi sinh hoạt mới chấm 

dứt. Ra về, các bàn tay xiết chặt tưởng như không 

muốn rời, các khuôn mặt vẫn rạng rỡ niềm tin, các 

cặp môi vẫn đậm nụ cười thân ái... để cùng trao 

nhau những lời cầu chúc bằng nhiều thứ... ngôn ngữ 

trong ý nghĩa “Ơn Cứu Độ đổ xuống cho muôn 

dân”: Verbum Caro! Merry Christmas! Joyeux 

Noel! Feliz Navidad! Good Jul! Buon Natale! Frohe 

Weihnachten! Mutlu Noeller! Giáng Sinh Vui Vẻ!... 

Nhưng cao hơn hết vẫn là tiếng hát của các Thiên 

Thần như cũng đang vang trên bầu trời: “Gloria in 

excelsis Deo – Et in terra pax hominibus bonæ 

voluntatis!” - “Vinh danh Thiên Chúa trên trời - 

Bình anh dưới thế cho người thiện tâm!”...  

 

Ngày khóa sổ ghi “Sinh Hoạt 2012”: 16-12-2012 

       CĐT Đào Quang Mỹ 
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Tỉnh Dòng DCCT Việt Nam   
 

Tỉnh Dòng bị bách hại - Liên tiếp trong hai năm nay, DCCT Việt Nam luôn bị nhà cầm quyền tìm cách 

ngăn chặn những cuộc tĩnh tâm. Vì không có cơ sở đủ lớn cho việc tổ chức tĩnh tâm cho gần 300 tu sĩ nên 

Tỉnh Dòng đã tìm đến những nơi tĩnh tâm của các Dòng tu khác có điều kiện hơn. Nhưng công an luôn theo 

dõi và đến đe dọa các Dòng tu này khiến cho các nơi ấy phải từ chối đón nhận. Chỉ có những nơi không sợ 

hãi mới dám đón nhận DCCT vào tĩnh tâm. Cám ơn Chúa những nơi can đảm vẫn còn rất nhiều. 

Sự khó khăn này càng trở nên lý do để DCCT Việt Nam tiếp tục kiến nghị để được nhà nước trao trả lại 

những cơ sở đang bị nhà nước chiếm dụng hơn 30 năm nay như tu viện DCCT Hà Nội (đang làm bệnh viện 

Đống Đa), Tu viện DCCT Nha Trang (đang làm khách sạn Hải Yến, số 40 Trần Phú), Tu viện DCCT Đà Lạt 

(đang làm Viện nghiên cứu Sinh học Tây nguyên), Tu viện DCCT Thủ Đức (đang làm bệnh viện Đa khoa 

Thủ Đức và khu đất bỏ hoang), nhà mục vụ DCCT tại góc đường Bà Huyện Thanh Quan-Kỳ Đồng (đang 

làm nhà trẻ phường 9 quận 3), và khu đất hiện đang làm hồ bơi Kỳ Đồng (cạnh Tu viện DCCT Sài Gòn). 

Một nhà nước hô hào có tự do tôn giáo thì không thể nào chấp nhận việc chiếm dụng các cơ sở tôn giáo 

của một Dòng tu vẫn đang hoạt động lâu dài như thế được. 

Được biết DCCT thành lập năm 1732, đến Việt Nam năm 1925, đặt trụ sở đầu tiên tại Huế. Năm 1928 

mở hoạt động ra Hà Nội, trụ sở tại Thái Hà. Năm 1933 mở hoạt động tại Sài Gòn, trụ sở tại Kỳ Đồng.  

Năm 2013 tới đây, tu viện DCCT Sài Gòn sẽ kỷ niệm 80 năm thành lập với việc Tòa Thánh chính thức 

mở Năm Thánh tại đây. (Trích từ “chuacuuthenew.wordpress.com – 14/11/2012) 

 

Tỉnh Dòng Việt Nam kỷ Niệm 280 năm thành lập DCCT - Tin Sàigòn – Lúc 18h ngày 09 tháng 11, 

tại nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sàigòn, hơn 200 tu sĩ DCCT Việt Nam đã dâng thánh lễ tạ ơn 

nhân ngày mừng kỷ niệm 280 năm thành lập Nhà Dòng. Thánh lễ do cha Giám Tỉnh Vinh Sơn Phạm Trung 

Thành chủ tế và cha Máccô Bùi Quan Đức, phó Giám đốc Học Viện DCCT giảng lễ. Khi các thầy Học Viện 

hát Ca nhập lễ, đoàn đồng tế hơn 100 linh mục của Tỉnh Dòng từ nhà khách Tu viện đã tiến vào nhà thờ cử 

hành thánh lễ.  

Ngỏ lời trước thánh lễ, cha Giám Tỉnh mời gọi cộng đoàn hiệp thông cùng với Nhà Dòng để tạ ơn Thiên 

Chúa nhân ngày kỷ niệm 280 năm Nhà Dòng được thành lập. Ngài cũng giới thiệu với cộng đoàn quý Cha 

quý Thầy có ngày kỷ niệm Ngọc Khánh, Kim Khánh Linh mục, khấn Dòng và mừng Bát tuần, được Nhà  

Dòng tổ chức mừng cùng với ngày thành lập Dòng… (Trích từ Bản Tin tháng 11 & 12/2012 của Hội Ân 

Nhân DCCT tại Việt Nam ở Hoà Kỳ) 
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Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam tổ chức Tĩnh Tâm năm 2012 - Nhân ngày kỷ niệm thành lập 

Dòng, khoảng 260 tu sĩ DCCT tại Việt Nam đã tham dự 4 kỳ Tĩnh Tâm năm tại 3 địa điểm khác nhau, từ 

ngày 5 đến 13 tháng 11 năm 2012. Vì không có điều kiện tổ chức cho gần 300 tu sĩ cùng tĩnh tâm chung với 

nhau, nên Tỉnh Dòng phải tổ chức thành 4 đợt khác nhau. Nhóm thứ nhất dành cho các tu sĩ già yếu, đau 

bệnh; nhóm thứ hai là các tu sĩ trẻ thuộc diện đào tạo. Số còn lại cũng được chia làm hai… Chủ đề tĩnh tâm 

của Tỉnh Dòng năm nay là chủ đề của Tổng Công Hội DCCT lần thứ 24: “Rao giảng Tin Mừng theo cách 

thức mới: niềm hy vọng, con tim và cấu trúc được đổi mới Vì Sứ Vụ”… (Trích từ Bản Tin tháng 11 & 

12/2012 của Hội Ân Nhân DCCT tại Việt Nam ở Hoa Kỳ) 

Phụ Tỉnh DCCT Hải Ngoại 

 

Nghi thức thánh hiến tân Tu Viện: Sáng ngày Chúa Nhật, 4-11-2012, Đức Hồng Y, nguyên Tổng 

Giám Mục Tổng Giáo Phận Galveston-Houston đã đến chủ sự Nghi Thức Thánh Hiến tân Tu Viện Thánh 

Clêmentê thuộc Phụ Tỉnh DCCT tại Houston, nơi có Đền Đức Mẹ HCG đã được Thánh Hiến năm 2009. Đức 

Hồng Y đã làm phép Nhà Nguyện của tân Tu Viện này với sự hiện diện của khoảng 40 sĩ tử DCCT, gồm có 

các Linh Mục, Tu Sĩ và các Thầy Sinh Viên. Ngoài ra, có một số quan khách và ân nhân được mời tham dự. 

Sau ngày Thánh Hiến tân Tu Viện, có tuần Tĩnh Tâm Năm 2012 cho các Cha và Thầy DCCT tại Tu Viện 

mới này. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đức Hồng Y chủ sự nghi thức thánh hiến tân Tu Viện 

 

                  Tân Tu viện Thánh Clêmentê 
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Đại Hội Bảo Trợ Thường Niên Kỷ Niệm 30 Năm Thành Lập: Đúng như chương trình dự định, Đại 

Hội Bảo Trợ Ơn Gọi DCCT kỷ niệm 30 năm thành lập được khai mạc lúc 9g30 sáng ngày Chúa Nhật 07-10-

2012 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trong khuôn viên Tu Viện thánh Clêmentê, Houston, Texas. Hiện diện 

nơi bàn cử toạ là Cha Giám Phụ Tỉnh. Cha Tổng Linh Hướng, Cha Bề Trên Tu Viện thánh Clêmentê, Cha 

Giám Đốc Ơn Gọi đại diện Nhà Dự Tu ở Dallas, Thầy Quản Lý/Thủ Quỹ, Ông Hội Trưởng và 2 Ông Hội 

Phó. Tiếp theo là thánh lễ kính thánh Giêrađô – Quan Thầy của Hội Bảo trợ, do Cha Giám Phụ Tỉnh chủ tế 

và quý Cha DCCT đồng tế. Cuối thánh lễ, Cha chủ tế làm phép và phân phát Bánh Thánh Giêrađô cho 

khoảng 300 giáo dân tham dự.  

Buổi họp mặt ngày Đại Hội 07-10-2012 để nghe tường trình, báo cáo, đóng góp ý kiến, và hiệp dâng Lễ 

kính Thánh Quan Thầy, tham dự tiệc mừng sau thánh lễ. Tất cả đều diễn tiến rất tốt đẹp. 

Đại Hội cấp Vùng tại Nhà Dự Tu/Tu Viện Thánh Neuman, Dallas, Texas, và tại Tu Viện/Tập Viện 

Thánh Giêrađô, Baldwin Park, California, cũng được tổ chức vào ngày Thứ Bẩy, 13-12-2012, cho các Chi 

Hội địa phương mừng Hội Bảo Trợ thành lập 30 năm qua. (Trích từ Bản Tin Hội Bảo Trợ Ơn Gọi 

DCCT/VN/HN tháng 11-2012). 

 

 

“Lớp Vô Nhiễm” tại quê nhà mừng Bổn Mạng 

(Theo Email của Alp. Nghi) 

 

Các bạn thân mến, 

 

Lễ Mẹ Vô Nhiễm 2012 tại VN được tổ chức đúng ngày 08/12/2012 vào lúc 16g30. 

Anh em trong lớp và khách mời cùng tham dự thánh lễ với cộng đoàn và các cha, thầy trong tu viện SG. Sau 

Thánh lễ, cùng họp mặt trong bữa ăn thân tình cùng cha Giám tỉnh, quý cha và anh em khách mời các lớp 

lớn, nhỏ. Địa điểm là sân nhà đệ tử do cha Giang là gđ và cha K'Nhoan là cha phó.Vì K'Nhoan dẫn các 

chú đi ăn tiệc nên không hiện diện trong hình và nhờ vậy mà anh em có chỗ để sinh hoạt  với nhau. 

Cuối bữa ăn vẫn kết thúc bằng nghi thức quen thuộc là bài “O ma Mère” và phép lành. 

Vài hình ảnh sinh hoạt sau thánh lễ xin gởi đến anh em. 

 Alp. Phan Thành Nghi  
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Gia Ñình Cöïu Ñeä Töû Nam Cali nhaän ñöôïc “Hyû Tín” 

LINH MUÏC PHEÂROÂ NGOÂ ÑÌNH THOÛA, CSsR 

Möøng Kim Khaùnh 50 naêm Linh Muïc 

(22 thaùng 12, 1962 – 2012) 

& 

55 Khaán Doøng 

(15 thaùng 8, 1957 – 2012) 

 

Thaùnh leã Taï Ôn ñaõ ñöôïc cöû haønh ngaøy 16 thaùng 11 naêm 2012 

Taïi Coäng Ñoaøn Thaùnh Giuse 

629 S. Glendora Ave. 

West Covina, CA. 91790 

 

Xin Chuùa Cứu Thế vaø Meï Haèng Cöùu Giuùp  

Ban hoàng aân vaø daãn dắt Cha luoân maõi. 
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HOÄI CÖÏU ÑEÄ TÖÛ DOØNG CHUÙA CÖÙU THEÁ NAM CALI 

 

HAÂN HOAN VAØ HIEÄP THOÂNG TAÏ ÔN CHUÙA 

 

Nhaân Dòp 

HOÄI BAÛO TRÔÏ ÔN GOÏI DOØNG CHUÙA CÖÙU THEÁ HAÛI NGOAÏI 

KYÛ NIEÄM ÑEÄ TAM CHU NIEÂN NGAØY THAØNH LAÄP 

10/1982 – 10/2012 

 

* 

*        * 

 

Nguyeän xin Thieân Chuùa, qua lôøi chuyeån caàu cuûa Ñöùc Meï  
Haèng Cöùu Giuùp vaø Thaùnh Gieârañoâ Quan Thaày, tieáp tuïc chuùc  

laønh cho Hoäi Baûo Trôï ñaõ ñoàng haønh vôùi Phuï Tænh Haûi  
Ngoaïi ñeå gaët nhieàu haùi hoa traùi daâng leân Thieân Chuùa. 

 
Kính chuùc Cha Toång Linh Höôùng, Quí Cha, Quí Thaày,  
Oâng Hoäi Tröôûng cuøng toaøn theå caùc Ban Trò Söï ñöôïc  

nhieàu nieàm vui vaø söï bình an cuûa Thieân Chuùa. 
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R.I.P  

 
 

Ban Phục Vụ  

Gia Đình Cựu Đệ Tử Dòng Chúa Cứu Thế  

Nam California  
 

Nhaän ñöôïc tin  

 

 

Bào Huynh của Cựu Đệ Tử Đậu Quang Luận là Ông 
 

GIOAN BAOTIXITA ÑAÄU QUANG HUAÁN 

 

Sinh tại Yên Phú, Hà Tĩnh 
Đã về với Chúa ngày 20 tháng 12 năm 2012,  

Hưởng thọ 73 tuổi. 
 
 

Trong tình huynh đệ An Phong,  
toàn thể Gia Đình Cựu Đệ Tử DCCT Nam Cali  

thành kính phân ưu và chia sẻ niềm đau với Anh Chị Đậu Quang Luận 
và tang quyến.  

 

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời bầu cử của Thánh Gioan Baotixita, thương  
xót tha thứ và ban cho Linh hồn Gioan Baotixita được sớm gia nhập bàn tiệc 

thánh trên trời. 
 



 

 

 

R.I.P  

 

 
 

Gia Đình Cựu Đệ Tử Dòng Chúa Cứu Thế  

Nam California  
 

Nhaän ñöôïc tin  

 

Cha STÊPHANÔ CHÂN TÍN, CSsR. 
 

Đã về Nhà Cha, lúc 16g15 ngày 01 tháng 12 năm 2012  

tại nhà Hưu Dưỡng, Tỉnh Dòng Việt Nam, số 38 Kỳ Đồng, Sàigòn, 

Hoàn tất hành trình 92 năm ở trần gian, 68 năm tu sĩ  

Dòng Chúa Cứu Thế, 63 năm thi hành sứ vụ Linh mục. 
 

Thánh lễ an táng được cử hành lúc 21g00, Thứ Hai 03-12-2012 tại Đền Đức 

Mẹ Hằng Cứu Giúp Sàigòn, số 38 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3. - Nghi thức 

hỏa táng tại Bình Hưng Hoà. 

 

Là con cái, chúng con xin hiệp thông với Tỉnh Dòng tạ ơn Chúa đã hoàn tất 

chương trình trên cuộc đời tận hiến của Cha Stêphanô. Chúng con cũng xin san 

sẻ niềm đau với thân tộc của Cha Stêphanô. Xin Chúa Cứu Thế nhận lời 

chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp, Cha Thánh An Phong, và Thánh Stêphanô 

mà ban cho Cha Stêphanô sớm được lãnh nhận phần thưởng trên Nước Trời. 
 



 

 

 

 

 

 

 




